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الكليِّة واستخدامها . . . . . . . . . . . احلسابات ق تطوير ُتنسِّ اليت املؤسسية اآلليات - ٤١٢٤
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املتحدة . . . . . األمم خربات الدولية: احلكومية املحافل يف الكلي االقتصاد حسابات استخدام - ١٣٣دال
النامية. . . . . . . . . . . . . . . والبلدان البلدان املتقدمة النمو بني املوارد حتويالت  - ١١٣٤
الصايف؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املوارد حتويل هو ما ( أ )١٣٤
. . . . . . . . . . . التجارية؟ الشروط هبا نقيس اليت صحة الطريقة مدى ما ١٣٦(ب)
املتحدة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لألمم املقرَّرة األنصبة جدول  - ٢١٣٧
على الدفع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للقدرة كمقيـــاس الدخـــل  ( أ )١٣٨
الدخل . . . . . . . . . . . . . . . . . مفهوم على ُأدخلت اليت التعديالت ١٣٨(ب) 
الدخل. . . . . . . . . . . . . . من الفرد نصيب الخنفاض التسامح ‘١٣٨’١
اخلارجي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الَدين عبء ختفيف ‘١٣٩’٢
املثرية األخرى االقتصادية - االجتماعيــــة باجلوانب املتعلقة التعديــــالت ‘٣’
١٤٠للقلق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
املتحدة . . . . . . . . . . . . . . . الواليات إىل دوالرات التحويل ‘١٤٠’٤
أخرى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعديالت ‘١٤١’٥
أخرى . . . . . . . . . . . . دولية منظمات تستخدمها اليت البديلة الطرائق ١٤١(ج) 
للبنك الدويل . . . . . . . . . . التشغيلية التوجيهية املبادئ يف االقتصادية اإلحصاءات استخدام - ١٤٢هاء
. . . . . . . . . اإلمجايل القومي الناتج من الفرد نصيب - التشغيلية التوجيهية املبادئ - ١١٤٢
. . . . . . . . . . . . . . . دة موحَّ بعملة اإلمجايل القومي الناتج تقديرات عن التعبري  - ٢١٤٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أسعار الصرف  ( أ )١٤٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرائية القوة تعادالت ١٤٤(ب)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدويل املعدالت التشغيلية للبنك - ٣١٤٤
اإلدارية والتنظيمية. . . . . . . . . . . . . . . . اإلجراءات يف اإلحصاءات استخدام - ٤١٤٥
التنقيحات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( أ )١٤٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياسي الضغط ١٤٥(ب)
املمارسات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أفضل مقابل البساطة ١٤٦(ج)
املوارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ١٤٦(د
التنافس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٦(هـ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلحصاءات يف التغيريات ( ١٤٦(و
غانا . . . . . . . حالة البيانات: والتخطيط من السياسات حتليل وكاالت احتياجات استعراض - ١٤٧واو

و
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وختطيطها. . . . . . . . . . . . . . السياسات حتليل عن املسؤولة الوكاالت وظائف - ١١٤٧

السياسات. . . . . . . . . . وحتليل اإلحصائية البيانات بني للربط املؤسسية الترتيبات - ٢١٤٩

املؤسسية . . . . . . والترتيبات على البيانات يف املستقبل حتسينات إدخال إىل احلاجة  - ٣١٥٠

التحليل . . . . . . . . . . . . . . . يف اهلنغارية القومية احلسابات بيانات استخدام يف اخلربات - ١٥٠زاي

اهلنغارية . . . . . . . . . . . . . . . القومية احلسابات يف للبيانات التحليلية اجلوانب - ١١٥١

البيانات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على التنقيحات آثار - ٢١٥١

املنهجية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التغيريات آثار ( أ )١٥١

التصنيفات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف التغيريات آثار ١٥٤(ب)

الثابت. . . . . . . . . . . . . . . . . للسعر سنة األساس يف التغيريات آثار ١٥٥(ج) 

والتنبؤ به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األجل حتليل النمو قصري - ٣١٥٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األجل املحاسبة والتحليل قصري - ١٥٧سادسًا

القومية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واحلسابات الدورية املؤشرات  - ١٥٧ألف

والتعاريف . . . . . . . املفاهيم النمو: ودورات التجارية األعمال ودورات املؤشرات - ١١٥٧

. . . . . . . . . . . . . املتحدة الواليات وموثوقيتها: خربة املؤشرات وقياسها اختيار - ٢١٥٩
بلدًا  املمارسات يف ١٤ التجارية والنمو: األعمال قياس دورات يف املؤشــــرات اســــتخدام  -  ٣
منطقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٠أو
املتطابقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤشرات ( أ )١٦٢
املتقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤشرات ١٦٢(ب)
والنمو . . . . . . . . . . . . . . . التجارية دورات األعمال تواريخ حتديد ١٦٤(ج)
التجارية. . . . . . . . . . األعمال دورة وتوقيت املتقدمة املؤشرات ‘١٦٥’١
النمو . . . . . . . . . . . . . . . وتوقيت دورة املتقدمة املؤشرات ‘١٦٧’٢
واملستقبل . . . . . . . واحلاضر املاضي الدورية: املؤشرات وتطوير القومية احلسابات - ٤١٦٧
. . . الفرنسية اخلربة القصرية األجل: املحاسبة وجمال التجميع وأساليب البيانات االحتياجات من - ١٦٨باء
الفرنسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السنوية ربع القومية احلسابات - ١١٦٩
. . . . . السنوية واحلسابات السنوية ربع املؤشرات واحلسابات بني العالقات ( أ )١٦٩
السنوية. . . . . . . . . ربع القومية احلسابات الفروع واملنتجات يف تصنيف ١٦٩(ب)
السنوية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ربع للحسابات البيانات مصادر ١٦٩(ج)
لإلحصاءات  الوطــــين للمعهد االقتصاديــــة والتنبــــؤات التجارية اســــتقصاءات األعمــــال  -  ٢
والدراسات االقتصادية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١٧١

التجارية . . . . . . . . . . . . . األعمال استقصاءات إىل املستندة التنبؤات  ( أ )١٧١

. . . . . التنبؤات االقتصادية مبساعدة املخرجات املدخالت - جداول جتميع ١٧٢(ب)
ألمريكا األجل القصــــري التحليلي اإلطــــار البيانات: مــــن املركزية للبنوك املاليــــة حاجــــات الربجمــــة جيم - 
١٧٣الوسطى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
االقتصادية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياسات أهداف - ١١٧٣
املالية . . . . . . . . الربجمة املركزية يف البنوك تستخدمها اليت السياسات عناصر حتليل -  ٢١٧٥
األجل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القصرية االقتصادية املؤشرات ( ١٧٥( أ
املالية . . . . . . . . . . . . . بالنسبة للربجمة االتزان عدم وأوجه اخلاصيات ١٨٠(ب)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلوكية العالقات ١٨١(ج)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكليَّة احلسابات إلطار املختصرة الصيغة - ٣١٨٢

ز
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. . . املتكاملة االقتصادية السنوي واحلسابات العرض واالستخدام ربع جدول  ( أ )١٨٣

املايل . . . . . . . . . . . . . . . . احلقيقي والقطاع القطاع بني العالقات ١٨٤(ب)

االستنتاجات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ٤١٨٥
احلد إىل األثر بذلك والوصــــول املؤشــــرات حتليل على القومية احلســــابات جتميع طرائق أثر تقييــــم  - دال 
١٨٥األمثل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
احلالية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجميع ملمارسات الرمسي العرض - ١١٨٦
مرحلتني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على التجميع ( أ )١٨٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مثال ١٨٧(ب)
”بايز“ . . . . . . . . . . . . . . . . . هنج باستخدام احلالية التجميع حتسني طرائق  - ٢١٩٥
بسيط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مثال ( أ )١٩٦
مشوًال. . . . . . . . . . . . . . . مثال أكثر يف الالحقة والقيم السابقة القيم ١٩٧(ب)
”بايز“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أسلوب إمكانات ٢٠٠(ج)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكليَّة احلسابات النماذج وتصميم توصيف - ٢٠٣سابعًا 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النرويج خربة القومية: واملحاسبة النماذج وضع دمج  - ٢٠٣ألف
النماذج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ووضع املحاسبة بني التكامل الوثيق - ١٢٠٤
السياسات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتليل يف النماذج تطبيقات - ٢٢٠٦
النماذج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( أ )٢٠٦
السياسات . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف حتليل النماذج استخدامات ٢٠٨(ب)
القومية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امليزانيات ‘٢٠٨’١
إىل عام ٢٠٠١. . . . . ١٩٩٨ عام من للفترة األجل طويل الربنامج ‘٢٠٨’٢
البيئية . . . . . . . . . . . . . . . والسياسات الضريبـية التحليالت ‘٢٠٨’٣
للنماذج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أخرى استخدامات ‘٢٠٩’٤
احلسابات القومية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور ٢٠٩(ج)
. . . األجل والقصرية رة املبكِّ اإلسقاطات يف السنوية والنماذج ربع احلسابات استخدام - ٣٢١٠
”لينك“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشروع لدعم البيانات تطوير - ٢١١باء
”لينك“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منوذج نظام - ١٢١٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”لينك“ نظام النماذج القومية يف  ( أ )٢١٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدولية الروابط ٢١٤(ب)
السياسات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وحتليل التنبؤ ٢١٤(ج)
البيانات . . . . . . . . من واالحتياجات ”لينك“ مشروع لنظام املستقبلية التطوُّرات - ٢٢١٥
القطرية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للنماذج مثاالن - ٣٢١٥
الربازيلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النموذج ( أ )٢١٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (BOF5) فنلندا منوذج ٢١٦(ب)
. البيانات دعم وهيكل الدويل البنك داخل االستخدامات ع: واملوسَّ املنقَّح األدىن د املوحَّ النموذج - ٢١٨جيم

االقتصاد  إلسقاطات الرئيسية الدويل البنك أداة ــــع: واملوسَّ املنقَّح األدىن د املوحَّ النموذج  - ١
٢١٨الكلي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لإلسقاطات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤسسية احلاجة - ٢٢٢٠
البيانات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومصادر البيانات من االحتياجات - ٣٢٢١
البيانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف املحاسبية والتناقضات املفاهيم - ٤٢٢٢

ح
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الكلي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االقتصاد ببيانات االرتباط - ٥٢٢٢
القومية واحلســــابات ”األنتيل“ منوذج البحر الكاريبـي: منطقة يف النماذج املحاســــبة ووضع دمج - دال 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هلولندا التابعة األنتيل ٢٢٤جلزر
وجماهلا وجتميعها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القومية احلسابات هيكل - ١٢٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . باحلسابات القومية مقارنة النموذج وجمال هيكل - ٢٢٢٥
وهيكله العام وجماله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشغيل النموذج  ( أ )٢٢٥
جتميع احلســــابات ويف النموذج إســــقاطات يف املســــتخَدمة الوظيفية العالقــــات (ب) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢٦القومية
. . . . . . . . . النموذج متغيّـرات بني التوازنات املوجودة ”اخلاصيات“ أو ٢٢٧(ج) 
القومية . . . . . . . . . . . . . . . واحلسابات النموذج يف اخلاصيات دور  ( ٢٢٨(د
القومية والنموذج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اندماج احلسابات زيادة - ٣٢٢٩
القومية. . . . . . . احلسابات جتميع للنموذج يف العالقات الوظيفية استخدام أ ) )٢٢٩
القومية . . . . . . واحلسابات النموذج يف نطاق استخدام اخلاصيات توسيع ٢٢٩(ب)
. . . . . . . . قطاعات والنموذج إىل القومية احلسابات تقسيم عملية حتسني ٢٣٠(ج)
النموذج . . . . . . . . . . . . يف املخرجات - املدخالت هياكل استخدام ( ٢٣٤(د
القومية . . . . . . . . . . . . يف احلسابات صراحًة ”السعر“ بيانات عرض ٢٣٤(هـ)
والنموذج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . زيادة اندماج احلسابات مزايا ( ٢٣٥(و

اجلداول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االجتماعية للحسابات أساسية مصفوفة ١ - ٢٤ثانيًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (توضيحية) القومية احلسابات بيانات ١ - ٣٦ثالثًا

. . . . . . . . . . (١ - ثانيًا اجلدول يف الواردة احلسابات القومية بيانات من (مشتَّقة املؤشرات قيم ٢ - ٣٩ثالثًا

موثوقية بيانات الصناعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ - ٥٤ثالثًا

عام ١٩٩٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لليتوانيا، األموال تدفق مصفوفة ٤ - ٥٨ثالثًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكلي للتحليل منتقاة مؤشرات ٥ - ٧٢ثالثًا

البشرية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املوارد حلسابات جتميع إطار ١ - ٧٧رابعًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتعلقة بالتعليم والعمالة التكميلية االجتماعية املؤشرات (إضافة) ١ - ٧٩رابعًا

كوريا. . . . . . . . . . جلمهورية البشرية املوارد حسابات إطار املعرَّفة يف والعمالة التعليم مؤشرات  ٢ - ٨٢رابعًا

خمتارة . . . . . . . . ملتغريات املقبلة التطورات إسقاط املؤشرات يف نسب الستخدام ختطيطي عرض ٣ - ٨٨رابعًا

موزامبيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف خمتارة للفقر اجتماعية مؤشرات ٤ - ٩٣رابعًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلضراء جتميعات املحاسبة إىل تستند السياسات لتحليل مؤشرات ٥ - ١١٢رابعًا
حسب  مصنفة الدويل واإلقليمي التحليل يف املستخدمة - االقتصادية املختارة االجتماعية واملؤشرات البيانات ١ - خامسًا
السياسات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتليالت ١٢١أهداف
األجل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القصري التحليل يف واملؤشرات اُملستخدمة البيانات  ٢ - ١٢٢خامسًا
يف  التعــــاون والتنمية منظمة تصدره االقتصادية الذي منشــــور اآلفــــاق يف الواردة اإلحصائية املؤشــــرات  ٣ -  خامسًا
االقتصادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣١امليدان
الفقر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عتبات حسب البلدان تصنيف ٤ - ١٤٢خامسًا

اهلنغــــاري، ١٩٩١ - ١٩٩٣  االقتصــــاد يف للصناعــــات والقيمــــة املضافــــة معامــــالت احلجــــم للمخرجــــات  ٥ -  خامسًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (١٠٠ = السابقة ١٥٢(السنة

ط



الصفحة

. . . قبل التعديل وبعده عام ١٩٩٥، اهلنغارية يف القومية احلسابات يف للمنتجات واالستخدام العرض ٦ – ١٥٣خامسًا
الفورتنات) (بباليني القومية اهلنغارية، عام ١٩٩١ للحسابات الرئيسية الفئات على املنهجية التغيريات أثر ٧ - ١٥٤خامسًا
االقتصادية والتوقيت . . . . . . . . . . العملية حسب املتحدة الواليات ملؤشرات املتقاطع التصنيف ١ - ١٦١سادسًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منطقة أو بلدًا يف ١٤ املستخدمة الدورية املؤشرات  ٢ - ١٦٣سادسًا

منطقة،  أو بلدًا النمو، ١٤ ودورة التجارية األعمال يف دورة التحوالت عند بة املركَّ املتقدمة توقيت املؤشرات  ٣ - سادسًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٥١ - ١٩٩٨ ١٦٦الفترة
. . . . . . . . . . . . . . سنة ربع كل ُينشر االقتصادي الذي والتنبؤ السنوية ربع احلسابات القومية ٤ - ١٧٠سادسًا
السياسات . أهداف حسب جممَّعة الوسطى أمريكا يف املركزية البنوك جانب من املؤشرات املستخَدمة ٥ - ١٧٦سادسًا
. . . . . . . وأهداف السياسة االقتصادية الكلي االقتصاد حبسابات املرتبطة األجل القصرية املؤشرات ٦ - ١٧٩سادسًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األجل القصري التحليل يف املستخدمة اخلاصيات  ٧ - ١٨٠سادسًا
األجل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القصري يف التحليل املستخدمة السلوكية العالقات  ٨ - ١٨١سادسًا
تقديرات األجل، والطويلة األجل القصرية احلسابات :(t + 1) القومية للفترة االقتصادية احلسابات تقديرات ٩ - سادسًا
الثانية (٢). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واملرحلة (١) األوىل ١٨٨املرحلة
للحسابات األجل والطويلة األجل القصرية التقديرات إىل املستندة، كبديل، (t + 1) للفترة املؤشرات قيم  ١٠ - سادسًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (٩ - سادسًا اجلدول (الواردة يف ١٩٢القومية
”بايز“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لنهج بسيط مثال ١١ - ١٩٦سادسًا
التجميع . . . . . . إزاء احلايل ”بايز“ والنهج يف هنج املستخدمة واملؤشرات للمتغريات السابقة القيم  ١٢ - ١٩٨سادسًا

”بايز“  وهنج احلايل التجميع هنج بني مقارنة الرئيسية واملؤشرات للمتغريات املوثوقية وفترات الالحقة القيم ١٣ - سادسًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٩للتجميع
والقيم الالحقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السابقة للقيم املوثوقية فترات ١٤ - ٢٠٠سادسًا
. . . . . . . . . . . . . . ع واملوسَّ املنقَّح األدىن د املوحَّ واالفتراضات للنموذج واملتغيّـرات القطاعات ١ - ٢٢٢سابعًا
املحتملة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات مصادر ٢ - ٢٢٣سابعًا
اإلحصائية . . . . . . . . . . . . . . . . املعلومات حتليل إدارة نظام إطار يف املتاحة البيانات قواعد ٣ - ٢٢٤سابعًا
األنتيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ُجزر منوذج يف املستخَدمة لية املتغيّـرات األوَّ ٤ - ٢٣١سابعًا
األنتيل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف جزر ”املشاريع“ متغيّـرات ٥ - ٢٣٣سابعًا

جلزر  القومية احلسابات يف واملخرجات املدخالت بني العالقات بني القطاعات، واخلدمات السلع تعامالت ٦ - سابعًا
هلولندا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التابعة ٢٣٤األنتيل

األشكال

التابعة . . . . . . . . . . . . ويشمل احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ احلسابات لنظام املحاسبة إطار ١ - ٨ثانيًا

اإلنتاج . . . . . . . . ومدفوعات عوامل النهائي والطلب الصناعات بني فيما التعامالت بني العالقة ٢ - ١١ثانيًا

القومية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلسابات حتديد نظام ٣ - ٢١ثانيًا

للدخل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدائري التدفق ٤ - ٣٢ثانيًا

والسياسات. . . . . . . واإلسقاطات واملؤشرات الكليَّة واحلسابات اإلحصاءات بني القائمة الروابط ١ - ٤٥ثالثًا

الروبيات) . . . . . . . . . وصايف اإلقراض (بباليني الثابت رأس املال وتكوين القطاعات مدخرات ٢ - ٦٤ثالثًا

الروبيات). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األخرى (بباليني املحلية للقطاعات االستثمار متويل ٣ - ٦٥ثالثًا

االستثمار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - االدخار عملية ٤ - ٦٧ثالثًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التفاعل ذلك وآثار واالقتصاد البيئة بني التفاعل ١ - ١٠٤رابعًا

وحسابات األصول . . . . . . . . . . . . . . . التدفق املتكاملة: واالقتصادية البيئية احلسابات نظام ٢ - ١٠٩رابعًا

ي



الصفحة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االئتمانية جدارهتا حسب البلدان تصنيف ١ - ١٤٢خامسًا
الكليَّــــة، واخلاصيات  واحلســــابات األجل، القصرية االقتصاديــــة واملؤشــــرات السياســــات االقتصاديــــة،  ١ - سادسًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٤القطاعية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشهري االقتصادي: النمو مؤشر النشاط ٢ - ١٧٥سادسًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النمو مقابل التضخم ٣ - ١٨٢سادسًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سنة لربع واالستخدام العرض جدول ٤ - ١٨٣سادسًا
سنة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لربع املتكاملة االقتصادية احلسابات  ٥ - ١٨٤سادسًا
السنوية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ربع والنماذج احلسابات ١ - ٢١١سابعًا
والسياسات. . . . . . . . . . . . . . . . والنظريات اإلحصائية والبيانات النماذج وضع بني العالقة ٢ - ٢١٨سابعًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنتيل منوذج ُجزر هليكل ختطيطي عرض ٣ - ٢٣٢سابعًا

اإلطار

احلادي والعشرين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للقرن االجتماعية واملؤشرات األهداف ١ - ٩٧رابعًا

االجتماعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقدم مؤشرات ٢ - ١٠٥رابعًا

األصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف ٣ - ١٠٨رابعًا

والتقييم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستدامة ٤ - ١٠٩رابعًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطبيعية البيئية املحاسبة ٥ - ١١٥رابعًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODAG لنموذج الرئيسية اخلاصيات ١ - ٢٠٧سابعًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSG خاصيات أخرى لنماذج  ٢ - ٢٠٨سابعًا

ك



l



اإلرشادات  لتحسني املتحدة يف األمم تبذله شعبة اإلحصاءات الذي اجلهد جزء من هو الدليل هذا ١ - صفر
الغرض هذا ولتحقيق جمال السياســــات. يف القومية واحلســــابات اإلحصاءات اســــتخدامات يف تطوير البلدان إىل اليت تقدمها
اســــتخدام  األول/أكتوبر ١٩٩٨ بشــــأن إىل ٩ تشــــرين ٥ من الفترة التخصصات يف متعددي خرباء ُعِقــــد اجتمــــاع لفريــــق
املكثَّف التعاون من للمزيد البداية نقطة هذا أن يكون املأمول ومن الدليل. هذا وُأِعّد السياسات حتليل يف الكليَّة احلسابات
هًا توجُّ أكثر إحصاءات إعداد يف النهائي اهلدف يتمثل حبيث األخرى التخصصات وخرباء القومية حماســــيب احلســــابات بني

بالسياسات. املتعلقة االستخدامات لدعم معيَّنة أهداف حتقيق حنو
التخطيط  مكاتب من االجتماع خرباء وضم خمتلفة. ختصصات خرباء من االجتماع وُدِعي حلضور ٢ - صفر
النماذج وإجراء ووضع القومية احلسابات مع تتعامل اليت الدولية واملنظمات واجلامعات اإلحصائية واهليئات املركزية والبنوك

واالجتماعية. البيئية املسائل يف واملالية، وكذلك خرباء النقدية التحليالت
شعبة  الدليل. وتود إليها هذا يستند ورقات وهي تقنية، ورقات اخلرباء فريق اجتماع ونوقشت يف ٣ - صفر
خربة من لالجتماع والدولية الوطنية واملؤسسات اهليئات خرباء قدمه عن امتناهنا ملا تعرب أن األمم املتحدة يف اإلحصاءات
إعداد هذا لكان اإلســــهامات تلك م تقدَّ مل ولو الدليل. يف هذا املواد يف دمج تعاون من ذلك بعد قدموه وملا وجتربة ووقت
الدليل يف للمواد الفعلي العرض عن املسؤولية املتحدة تتحمل كامل األمم اإلحصاءات يف شعبة أن غري متعذرًا. أمرًا الدليل

صحبته. أوجه قصور قد تكون قد وألي
إعدادها: ساعدوا يف اليت الدليل هبا وفروع املرتبطني اخلرباء واملؤسسات بأمساء يلي بيان فيما ويرد ٤ - صفر

وتقدير شكر

فان تونغرين األمم املتحدةجان يف اإلحصائية املقدمةالشعبة
ألف ثانيًا - الفرع

كالين ر. بنسلفانيالورانس باءجامعة ثانيًا - الفرع
بيات هولنداغراهام االجتماعية، الدراسات جيممعهد ثانيًا - الفرع

فان تونغرين األمم املتحدةجان يف اإلحصائية ألفالشعبة ثالثًا - الفرع
را هولنداثيجزتني تيلبورغ، باءجامعة ثالثًا - الفرع

داوسن جيمكلية غرينيل، أيواجون ثالثًا - الفرع
الفلبنياستريال دومينغو الوطين، دالجملس التنسيق اإلحصائي ثالثًا - الفرع

تونغرين فان جان سويل، مجهوريةإيون الوطــــين، اإلحصائــــي املكتــــب
األمم يف اإلحصائيــــة والشــــعبة كوريــــا،

املتحدة

ألف رابعًا - الفرع

ماكينلي املتحدة اإلمنائيتريي األمم باءبرنامج رابعًا - الفرع
وورد جيمالبنك الدويلمايكل رابعًا - الفرع

بارتيلموس األمم املتحدةبيتر يف اإلحصائية دالالشعبة رابعًا - الفرع
فان تونغرين األمم املتحدةجان يف اإلحصائية ألفالشعبة خامسًا - الفرع

نيوسن وبريان ميكيليس، دى لالحتــــادالبريتو التابــــع اإلحصائــــي املكتــــب 
األورويب

باء خامسًا - الفرع

ماكارثي التعــــاونبول منظمــــة اإلحصــــاءات،  إدارة 
والتنمية االقتصادي

جيم خامسًا - الفرع

هريمان األمانةباري التنميــــة، سياســــات شــــعبة حتليل
لألمم املتحدة العامة

١ - دال - الفرع خامسًا

هانيغ وكريستينا سوزارا، األمم املتحدةفيليزاردو يف اإلحصائية ٢الشعبة - دال - الفرع خامسًا
لينش غ. هاءالبنك الدويلروبرت خامسًا - الفرع

م



تونغرين،  فان جان مسؤولية الدليل من هذا وإلصدار اخلرباء فريق اجتماع لعقد التحضريات وكانت ٥ - صفر
شــــعبة يف آخرين من موظفني تلقى دعمًا الذي السياســــات، حتليل يف الكليَّة احلســــابات املستشــــار األقاليمي بشــــأن اســــتخدام
فييت. وفو شوينفســــت، وســــتيفان كارويل كوفاكس، من مفيدة تعليقات خاصة بصفة ووردت املتحدة. األمم يف اإلحصاءات
اخلرباء. وتولت الجتماع فريق وخاصة أساســــيًا، إداريًا دعمًا فوند وإلني وجوانا سانشــــيز كاســــاماجور كارين من كل وقدَّم

األعمال. على العام اإلشراف مهمة هانيغ كريستينا

دوردونو ك. العامةكليتوس واإلدارة للتنظيم غانا واومعهد خامسًا - الفرع
بكسي هنغارياجوزيف االقتصادية، اإلحصاءات زايمكتب خامسًا - الفرع

زارنوفيتس والبحوثفيكتور التجاريــــة مؤسســــة املشــــاريع
نيويورك االقتصادية،

ألف سادسًا - الفرع

ليمري - برون والدراســــاتإزابل الوطين لإلحصاءات املعهد
فرنسا االقتصادية،

باء سادسًا - الفرع

بالنكو م. الوســــطى،كارلوس ألمريــــكا النقــــد جملــــس 
كوستاريكا

جيم سادسًا - الفرع

تونغرين ماغنوس، وجان فان والشــــعبةجان هولنــــدا، تيلبــــورغ، جامعــــة 
املتحدة األمم يف اإلحصائية

دال سادسًا - الفرع

أ. سورينسني النرويجكنوت يف اإلحصاءات ألفمكتب سابعًا - الفرع
مسيشليف أناتويل

هونغ وبينغفان
كوفاكس وكارويل

والشــــعبة التنمية سياســــات شــــعبة حتليل
املتحدة األمم يف اإلحصائية

باء سابعًا - الفرع

فريبيك جيمالبنك الدويلجوس سابعًا - الفرع
فان تونغرين جان

وروين كاملريا
شيشج فان ومارين

وإدارة املتحدة يف األمم اإلحصائية الشعبة
التابعة األنتيل جزر الشــــؤون االقتصادية،

هلولندا

دال سابعًا - الفرع

ن
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مقدمة أوًال - 

تستند  اليت األدلَّة سلسلة من يف واحٌد هو الدليل هذا ١ - ١
هذه غالبية تناولت وقد .١٩٩٣ لعام القياســــية القومية إىل احلســــابات
دليلني أحدث وتناول احلسابات القومية؛ بتجميع تتعلق مســــائل األدلَّة
جيري حني يف األسر املعيشية، املايل وقطاع غري الشركات قطاع ُنشرا
إىل حتقيق هتــــدف ال اليت املؤسســــات قطاع يتناول آخر إعــــداد دليــــل
أساســــًا تناولت اليت الســــابقة األدلَّة عن خيتلف الدليل الربــــح. وهــــذا
على الدليل ز هذا ويركِّ التجميع. وممارسات القومية احلسابات مفاهيم
يســــتعرض مفاهيم أنه كما مباشــــرة، جتميعها بعد اســــتخدام البيانات

االستخدامات. تلك ضوء جتميع يف وممارسات

إىل إسهامات  تستند الدليل هذا يتضمنها اليت واملادة ١ - ٢
الذي نظمته اخلرباء فريق اجتماع شاركوا يف مها من قدَّ وشفهية كتابية
.١٩٩٨ األول/أكتوبر تشرين يف املتحدة األمم اإلحصاءات يف شــــعبة
احلســــابات جمال يف حماســــبون بينهم كان املشــــاركني أن إىل وبالنظــــر
هذا اعتبار ينبغي فإنه اقتصادية قياسات وخرباء وحملِّلو سياسات القومية
هة وموجَّ التخصصات هذه مشتركة بني ُمنَتجًا مشَتركًا لبحوث الدليل
إىل الفصول فروع وتســــتند مجيعها. الثالث يف املجموعات للباحثــــني
احلاالت معظم ويف اخلرباء. فريق الجتماع املشــــاركون ها أعدَّ ورقات
الضرورة، دعت اختصارها، حيثما جرى الورقات، كما مواءمة جرت
إىل جرت، قد أنه غري الدليــــل. يف متماســــك للموضوع عرض لتقدمي
وكان هذا للورقات. األصلي الغرض على املحافظة ممكن، حٍد أقصــــى
الورقات قد جرى مشلتها اليت املوضوعــــات أن األحيان يف بعض يعــــين
يف املمكن، مل يكن من أنــــه كما التفصيل، مبزيد من بعد تناوهلــــا فيمــــا
أمهية للموضوعات املكررة كانت إذا التكرارات احلاالت، تفادي بعض
اليت للعروض، احلال بالنســــبة هو ومثلما األصلية. الورقات يف ســــياق
اإلعراب اليت جرى النظر وجهات فــــإن خمتلفون، ُكتَّاب أصًال قدمهــــا
لعام القياسية القومية للحســــابات بالنســــبة وخاصة فرع، عنها يف كل
لبعض نقدًا احلاالت بعض بل إهنا قد تتضمن يف ختتلف، قــــد ،١٩٩٣
مفاهيم بشأن فهم ســــوء تفادي حدوث فإن كذلك النظام. خاصيات
يف متخصصني غري جانب خــــرباء من احلايل نظــــام احلســــابات القومية
أوجه على القضاء أن إىل بالنظر وذلك متامًا ممكنًا يكن ذلك النظام مل
الورقات يف ُعرَضت األفكار اليت يشــــوِّه أن شأنه من هذه الفهم ســــوء
اليت الفهم ســــوء وكذلك أوجه االنتقادية، وبعض التعليقات األصلية.
احلســــابات نظام يف املتخصصني غري اخلرباء جانب من تفاديها ميكن ال
ألنه وذلك فائدة هلا النظــــام، ذلك يســــتخدمون بيانات الذين القوميــــة
تكون ما وجعلهــــا أقرب النظام تنفيذ عنــــد االعتبار يف ميكــــن أخذهــــا

تصبح حبيث األصلية الورقات دمج أجل ومن املســــتخِدمني. حلاجات
بكامله. الدليل يف اإلحالة املتقاطعة استخدام جرى متماسكًا نصًا

اسُتخدم  فقد إىل بعض التفسري. حيتاج الدليل وعنوان ١ - ٣
احلســــابات فقط إىل ليس يشــــري كي الكليَّة“ مصطلــــح ”احلســــابات
املحاســــبة املحاســــبة التابعة، وخاصة إىل أيضًا بل القومية االقتصاديــــة
فيها ُتستخَدم املتكاملة اليت االقتصادية - واالجتماعية االقتصادية البيئية
القومية احلسابات ونظام مادية. بيانات وكذلك بالنقود، تتعلق بيانات

على  وذلك مجيعها هذه الكليَّة املحاســــبة عناصر ١٩٩٣ يتضمن لعــــام
ُتستخَدم التقليدية الناحية املصطلح نفسه. ومن يستخِدم ال أنه من الرغم
قرارات واختاذ التطورات السياسات وذلك لرصد يف حتليل اإلحصاءات
الكليَّة املحاســــبة تناول الســــياق يف هذا وجيري عليها. التأثري من أجل
السياسات مستخدمو يربط اليت اإلحصائية املجاالت تلك كمجال من
ذات اإلنتاج اإلمجايل وإحصــــاءات القومي الناتــــج وبني بينها أساســــًا
وليس كأداة الكليَّة املحاسبة دور على يؤكد الدليل هذا أن غري الصلة.
احلسابات خاصية إىل خاصة بصفة الدليل ويشــــري بيانات. كمجموعة
من متماســــكة جمموعة إحصاءات منفصلة وجعلها بني للتوفيق الكليَّــــة
الكليَّة احلســــابات م ُيقدِّ هذا املفهوم فإن الدليل من وانطالقًا البيانات.
ذاهتا. حد يف بيانــــات كمجموعة وليــــس السياســــات كأداة ملحللــــي
احلسابات الكليَّة على أداة تطبيق املمكن من أنه الدليل يف ُيبيَّن وسوف
منها جمموعة كل ربط ميكن املختلفة اليت البيانات جمموعات من الكثري

بأنواع سياسات خمتلفة.
جتميع  إلجراءات تقليدي وصف أي يورد ال والدليل ١ - ٤
مواءمة وتكون فيه ُمعرَّفــــة البيانات مصادر تكــــون القومية احلســــابات
بالتفصيل فيه موصوفة القومية احلسابات مع املصادر من تلك البيانات
األمر تعلُّق بقدر ذلك، من بــــدًال يرّكز، والدليل يف صيغــــة ”وصفة“.
وهو احلســــابات القومية، لتجميع بالنســــبة النظم هنج على بالتجميــــع،
والُنُهج االقتصادية القياسات ُنُهج مع مواءمته من األســــهل يكون هنج
مقارنة بالُنُهج التحليل يف املستخَدمة القياســــات إزاء املتبعة الصلة ذات
يف النهج موصوفة هذا وتفاصيل القومية. احلســــابات لتجميع التقليدية

منشور  القومية ١ وهو احلسابات لتجميع نظامي َنهج املنشــــور املعنون
القومية. املحاسبة دليل سلسلة يف املتحدة لألمم آخر

بني  التفاعل خاصــــة، بصفة الدليل، هــــذا ويتنــــاول  ١ - ٥
الكليَّة، احلســــابات الكليَّة، وجتميع املحاســــبة جمال هي ظواهر ثــــالث
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وهو بياين، بأنه حتليل نوع ُيعَرف نوعني: إىل التحليل ويشري والتحليل.
الثاين والنوع املاضي واحلاضر؛ يف التطورات ُيستخَدم لدراســــة حتليل
لوضع واحلاضر املاضي بيانات ُتســــتخَدم فيه النماذج، الذي هو وضع
واحلسابات التحليالت تأخذ أن املمكن للمســــتقبل. ومن إســــقاطات
السياسات. وسوف يف استخدامها حســــب وذلك على خمتلفة، صيغًا
تتطلب للتحليالت األنواع املختلفة الدليل أن من خمتلفة أجزاء يف ُيبيَّن
املبادئ على مجيعه أن يعتمد ميكــــن ما وهو للمحاســــبة، خمتلفة صيغًا
يف الدليل وجتري .١٩٩٣ ٢ لعام القومية احلســــابات نظام الواردة يف
أنه غري املذكورة، الثالثة بني املوضوعــــات التفاعالت بكامله دراســــة
والفروع الفصول مجيع يف دائمًا موجودة مجيعها العناصر تكون ال قد

الدليل. يتضمنها اليت
هو  الكليَّــــة والتحليالت املحاســــبة بــــني والتفاعــــل  ١ - ٦
ويف املؤلفات يف تناوله جير ومل باالهتمام حيظى نســــبيًا جديد موضوع
توصيات م يقدِّ ال فإن الدليل وهلذا ضئيل. بقدر إّال القطرية املمارسات
الدراسة. مزيد من إىل حتتاج اليت املســــائل فحســــب حيدِّد ولكنه هنائية
إىل ذلك اإلشــــارة يف مبا والفصول، الفــــروع ملختلف املــــادة واختيــــار
على الباحثني يساعد قد اخلرباء، فريق اجتماع يف جرت املناقشــــة اليت
إىل املطاف يف هناية يؤدي قد املســــتقبل، وهو ما يف توجيه دراســــاهتم

يف املستقبل. توصيات لتقدمي متانة أكثر أساس وضع
الفصل  د وحيــــدِّ فصول. ســــتة من والدليــــل يتألــــف  ١ - ٧
حتليل بني املســــتقبل علــــى التفاعل يف هتيمن اليت قد املوضوعات ثانيــــًا
من منظورين املوضوعات معروضة وهذه الكليَّة. السياسات واملحاسبة
الذي باء)، (الفرع كالين ر. لورانس أن هــــو األول املنظور خمتلفــــني.
الواليات سياق يف النموذج“، ”واضع نظر وجهة من يتناول املوضوع
لوضع اجلهود الدولية يف املســــتفيضة أخذ خربته وكذلك مع املتحــــدة
ويعرض يف االعتبار. ”لينك“ مشــــروع يســــمى ما خالل من النماذج
غراهــــام بيات، جيــــم). ويعَتَبر (الفرع الثــــاين املنظور غراهــــام بيــــات

 ١٩٦٨ لعام القوميــــة احلســــابات نظام يف الســــابقة مــــن خالل أعماله
بتقدمي استعراض يسمح له وضع يف االجتماعية، املحاسبة ومصفوفات
كان مقصودًا  ضوء ما يف ١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات لنظام نقدي
احلســــابات القومية  نظام لتنفيذ توجيهية مبادئ ١٩٦٨ وبتقدمي عام يف
الالحقة والفروع الفصول يف التفصيل من مبزيد وُيبحث إليه. اســــتنادًا
واليت مســــتقبًال جرى اليت ســــتُ بالبحوث من املوضوعات املتعلقة الكثري
عرض يسبقهما األساســــيان الفرعان وهذان يف الفرعني. تناوهلا جرى
احلسابات العام لنظام املحاســــيب لإلطار األساســــية للخاصيات خمتصر

ألف). (الفرع القومية
بني  التفاعل مســــألة التالية الثالثة الفصول وتتنــــاول  ١ - ٨
األنواع يستعرض الثالث فالفصل التحليالت. وجمال احلســــابات جمال

لنظام االقتصادي األســــاس بيانات إىل تســــتند اليت للتحليالت املختلفة
الثالث الفصل يف ١٩٩٣. وَينَصّب التركيــــز لعــــام القومية احلســــابات
اليت املحاســــبية اُألُطر املعرَّفة داخل االقتصادية املؤشــــرات حتديد علــــى
يســــمى ما يف املؤشــــرات تلك واســــتخدام وجماهلا ختتلف يف تفاصيلها
املؤشــــرات نطاق حتليل ــــع يوسِّ والفصل رابعًا  ”حتليــــل املؤشــــرات“.
املحاسبة إىل القومية احلســــابات لنظام االقتصادي األســــاس مبا يتجاوز
املؤشــــرات أيضًا االقتصادية بل املؤشــــرات فقط ليس ويتناول التابعة،
املؤشرات استخدام تزايد إىل الفصل ذلك ويشــــري االجتماعية والبيئية.
يبيِّن أنه كما والدويل، اإلقليمــــي املســــتويني على وخاصة يف التحليل،
وضع يف ترشــــيد يســــاعد أن ميكن املحاســــبة هنج كيف أن اســــتخدام
املؤشرات. بني الداخلية فيما البيانات االتساق يف عدم وإىل املؤشرات
الدولية هبا املنظمات تستخدم اليت الكيفية يبيِّن فإنه خامسًا أما الفصل
التقارير والتقييم يف للرصــــد احلســــابات البلدان، وكذلك واإلقليميــــة،

اإلدارية. لألغراض وكذلك الوطنية والدولية،

املجال  فقط ليس يســـتعرضان األخريان والفصالن ١ - ٩
التحليل. على التجميع طرائق أثر أيضًا والتحليل بل املقاَرن للمحاسبة
التجميع يف املؤشـــرات املستخَدمة ِنسب أثر يتناول سادســـًا فالفصل
هذا أن إىل وبالنظـــر تقديرها. الـــيت مت النهائية البيانـــات علـــى حتليل
يســـتعرض فإن الفصل القصري األجـــل يف أكرب مـــا يكون األثـــر هـــو
لوضع األجل قصرية مؤشـــرات فيهما ُتســـَتخَدم جمالني خاصة بصفة
املحاسبة أي بســـيطة، مناذج وضع من خالل للمســـتقبل إســـقاطات
الصعود بفترات للتنبؤ ”مؤشرات دورية“ واســـتخدام األجل قصرية
األخري الفرع ويعرض التجارية. املشـــاريع دورات يف اهلبوط وفترات
يف التجميع الســـتخدام املؤشـــرات هنجًا رمسيًا سادســـًا الفصل مـــن
اســـتخدامها على خاصة بصفة التأكيد مع واحد، وقت يف والتحليل
وضع نطاق ع يوسِّ فإنه سابعًا الفصل أما األجل. قصرية يف املحاســـبة
مناذج وضع يشمل حبيث إىل املؤشرات تستند البســـيطة اليت النماذج
العالقات على أساســـًا الفصل هذا التركيز يف تعقيدًا. وَينَصّب أكثر
من األخري الفرع واحلســـابات. ويتضمـــن النماذج جمال بني القائمـــة
املســـتخَدمة التقدير طرائق بني املوجودة لالختالفات مناقشـــة الفصل
عندما ُتستخَدم اليت ذات الصلة القومية والطرائق احلسابات جتميع يف

حديثة. لفترات للحسابات إسقاطات لوضع النماذج ُتَطبَّق

هلذا  األساســــية املوضوعات أحــــد واملؤشــــرات هي  ١ - ١٠
إىل أنه بالنظر غري يف التحليالت. متكرر بشكل إليها ُيشــــار إذ الدليل،
فإن بانتظام املصطلحات ُيَطبِّقون ال القومية وحملِّلي احلسابات حماسيب أن
الدليل. هذا أجل من القواعد للمصطلحات بعض وضع إىل حاجة هناك
اليت يستخدمها املعلومات بنود مجيع إىل بصفة عامة، واملؤشرات تشري،
الكليَّة، احلسابات سياق داخل تتضمن، قد وهذه املؤشرات املحلِّلون.
الوطنية، واملدخــــرات اإلمجايل، املحلي الناتــــج مثل وطنية، جتميعــــات
أكثر بنودًا أو ومؤشــــر أسعار املستهلكني، املال، رأس تكوين وإمجايل
خمزونات املشاريع يف والتغيريات التصنيع، منشآت أوامر مثل تفصيًال،

يف  والتنمية التعاون الــــدويل، ومنظمة النقد وصندوق األوروبية، االحتــــادات جلنة  ٢
 ١٩٩٣ لعام القومية، نظام احلسابات والبنك الدويل، املتحدة، واألمم االقتصادي، امليدان
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هذا يتضمن وقــــد وغري ذلك. النقد، مــــن وجماميع العرض التجاريــــة،
الناتج، من مئوية كنســــبة املضافة القيمة مثل معاِمالت، أو أيضًا ِنســــبًا
معدالت وكذلك الفرد، نصيب وجتميعــــات رأس املال، ناتج وِنســــب
فإنه عامة وبصفة الوقت. مرور مع تفصيلية وبيانات التجميعات، منــــو

يف الفرع إّال من املؤشــــرات خمتلفة أنواع بني الدليل يف التمييــــز مل يتــــم
ُيستخَدم حيث سادســــًا، دال من الفصل والفرع ثالثًا الفصل من ألف
النمو معدالت مثل املؤشــــر، نسب إىل لإلشــــارة مصطلح ”املؤشــــر“

ذلك. شابه وما واملعاِمالت



٤
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وطويلي  املدى رأيني واســــعي الفصل يتضمن هــــذا  ٢ - ١
منهما السياسات كٌل وحتليل الكليَّة املحاسبة كيفية تطوير بشأن األجل

لآلخر. بالنسبة

يف  ر. كالين لورانس قدمــــه األول، الذي والــــرأي  ٢ - ٢
بيانات يســــتخِدم حملِّل نظر وجهة من ُكِتب ثانيًا الفصل من باء الفرع
ويعرض األخرى. التحليل وأشكال النماذج وضع يف الكليَّة احلسابات
من خمتلفة جبوانب صلــــة هلا ســــتة موضوعات التفصيل الفصــــل ببعض
املحاسبة بني سُتجرى مستقبًال اليت التخصصات بني املشتركة البحوث
فصول يف أيضًا املوضوعات هذه بعض نوِقــــش وقد والتحليل. الكليَّــــة
بيانات جمموعات استخدام تشمل وهذه املوضوعات الدليل. الحقة من
مواءمتها جــــرت بيانات جمموعات وهــــي النماذج، شــــاملة يف وضــــع
القومية احلســــابات (نظام القومي واملنتجــــات بني حســــابات الدخــــل
وتدفُّق املخرجات، - وحســــابات املدخــــالت يف الواليات املتحدة)،
نطاقها  وتوســــيع ”باء“) ١ من الفرع اجلــــزء من (أ) (اجلزء األمــــوال
وبيانات الدميغرافية كي تشــــمل البيانــــات التابعة من خالل املحاســــبة
ويوصى ”باء“). الفرع من (ب) (اجلزء البيئية والبيانات توزيع الدخل
البيانات جمموعات كوســــيطة لدمج مفيد دور للحســــابات بأن يكون
هذه  أن تصبح ومبجــــرد ”جيم“). ١ من الفرع (اجلــــزء هذه املتباينــــة
بني من املمكن الربط يكون البلدان قد كبري من لعدٍد متاحة املعلومات
الفرع  ٢ من اجلزء مــــن مناذج دولية (اجلزء (ب) خالل مــــن البيانــــات
البيانات جمموعات بدمج االهتمام ينبغي فإنه هذا وإضافة إىل ”باء“).
مع وطويلة األجل قصرية األجــــل حتليالت إلجراء والكبــــرية املتكــــررة
متزايد بشكل متوفرة هذه البيانات وســــتصبح جمموعات الوقت، مرور
(اجلزء لالتصاالت وبراجميات ســــريعة حواسيب اســــتخدام من خالل

”باء“). الفرع من ٢ اجلزء من (ج)

كتبه غراهام  الــــذي الفصل ثانيًا مــــن والفــــرع جيم  ٢ - ٣
يف  ١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات لنظام نقدي بيــــات هو اســــتعراض
 ١٩٦٨ لعام القومية احلسابات وضع نظام عند مقصودًا كان ضوء ما
الفرع وهذا االعتبــــار. مؤخرًا يف حدثــــت اليت التطورات ومــــع أخــــذ
مناســــبة لكل بلد تكون احلســــابات القومية لنظام صَيغ وضع يدعو إىل
”مصفوفات املحاســــبة باســــم (ُتعَرف مصفوفة صيغة يف كــــي ُتعَرض
يف مباشرة البيانات ُتستخَدم أن املمكن من حبيث يكون االجتماعية“)
الذي  للســــياق صورة معيَّنة يعرض جيم ١ من الفرع واجلزء التحليل.
مفيد. وُحدِّدت بعد إســــهام القومية للحســــابات نظام ألي يكون فيه

 ١٩٦٨ لعام القومية احلســــابات لنظام األساســــية اجلوانب ذلك بعض

بعض  إىل أشــــري جيم، الفرع ٢ من اجلزء ويف النظر هذه. مــــن وجهــــة
معًا ُتحدِّد التغيريات اليت ١٩٦٨، وهي عام منذ حدثت اليت التغيريات
الرمسي القومية احلسابات نظام على جديدة نظرة إلقاء تتيح اليت الفرص
التغيريات هذه النظرة. وقد ُجمَِّعت إلقــــاء مثل هذه احلاجة إىل ومــــدى

جيمع،  الذي جيم الفرع من ٢ اجلزء من (أ) عناوين: اجلزء أربعة حتت
القرارات صانعي تواجه اليت األولويــــة ذات اجلديدة املســــائل وُيَناِقش،
تتعلق ومسائل بالناس بأهنا مسائل تتعلق هنا توصف اليت - االقتصادية
وهي النظريــــة االقتصادية، يف اجلديدة التطورات وبعض - باألســــعار
التأكيدات؛ واجلزء معاجلة هــــذه يف مفيــــدة تكون أن ميكن تطــــورات

اجلديدة  التطورات إىل الذي يشــــري الفرع جيم ٢ من اجلزء (ب) مــــن
اليت املعيشية، األسر استقصاءات وخاصة البيانات األساســــية، مجع يف

 ٢ اجلزء من واجلــــزء (ج) القومية؛ احلســــابات نظــــام ميكــــن أن تدعم
مدى الســــريع الذي حدث على التغيُّر إىل الذي يشــــري جيم من الفرع
اجلزء ٢ من  من (د) واجلزء احلاســــوب؛ تكنولوجيا عامًا يف ٢٠ فتــــرة
للمنهجيات. اجلديد اجليل يف إسهاَمني هاَمني يناِقش الذي جيم الفرع
وضع وإىل الُصْغرية املحــــاكاة طرائق إىل يشــــريان وهذان اإلســــهامان
حيدِّد  جيم) الفرع ٣ مــــن (اجلزء األخري واجلزء العــــام. التوازن منــــاذج
القومية. احلســــابات نظام تنفيذ يف ه املســــتقبلي للتوجُّ العريضة اخلطوط
نظام بتنفيذ املتعلقة املقترحــــات بعض خاصة بصفة الفرع م هذا ويقــــدِّ
على التأكيد من مزيدًا يضفي مبا التبســــيط اجتاه يف القومية احلســــابات
تشجيع مع املرونة، بتوفري تتعلق مقترحات وكذلك األساسية، املفاهيم
عام مفاهيمي إطار حــــدود اخلاصة به يف وضع الصيغة كل بلــــد علــــى
حتل الفرع بأن ذلك ويوصي املحلية. للمســــائل واألولويات اســــتجابة
أساســــي كتصوُّر املخرجات - حمــــل املدخالت العام منــــاذج للتــــوازن
والكميات. وإضافة األســــعار على متســــاويًا تأكيدًا مبا يوفِّر للنظــــام،
احلسابات نظام داخل بإيالء اهتمام متســــاٍو يوصي فإن الفرع هذا إىل
وذلك اإلنتاج وهيكل اإلنتاج عناصر وأســــواق الدخل القومية لتوزيع

والتوازنات. اخلارجية التدفقات سياق يف

لإلطار  خمتصر عرض يسبقهما والفرعان الرئيســــيان  ٢ - ٤
(الفرع املنفصلة وألجزائه احلســــابات القومية يف نظام للمحاســــبة العام
هذا الفرع القومية يف احلســــابات نظام وعرض ثانيًا). الفصل من ألف
منشور يف التفصيل من كبرية بدرجة ُعِرض ملا ليس تكرارًا من الدليل
ص ُيلخِّ العرض هــــذا أن ١٩٩٣. غري لعــــام القومية نظــــام احلســــابات
ميكن للتحليل خمتلفة يف أشكال الدخول قبل األساسية للنظام اخلاصيات
يوضحه كما القومية، احلســــابات نظام عرض وصيغة إليه. أن تســــتند

حتليل السياسات يف االجتماعية الكلي واملحاسبة االقتصاد حماسبة دور  - ثانيًا
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القومية احلســــابات نظام يف اســــتخِدم ا عمَّ ١، ختتلف - ثانيًا الشــــكل
منشور نظام يف تظهر كما واجلداول احلسابات عرض من فبدًال نفسه.
النظام تلخيص ُتَســــهِّل ختطيطية صيغة اســــتخِدَمت القومية احلســــابات
للحســــابات بديلة ِصَيغ - الحقة فصول يف احلال هو كما - وتعرض

أخرى للتحليل. أشكال يف ُتستخَدم
يف نظام املحاسبة ومفاهيم إطار  ألف -

القومية احلسابات
الشامل  املحاسبة إطار ١ - ثانيًا الشــــكل يف ُيعَرض  ٢ - ٥
احلســــابات لنظام القطاعات أو والعناصر يف نظام املحاســــبة القوميــــة.
الشــــكل يف املربعات ومتثِّل بيانات. مربعات الشــــكل يف متثلها القومية
لعام القومية احلســــابات لنظام دة قطاعات حمدَّ ُتعرِّف بيانات جمموعات
القطاعات حســــب على املربعات أفقيًا هــــذه جتميع مت ١٩٩٣. وقــــد
جدول أي ،١٩٩٣ لعــــام القومية احلســــابات لنظام الرئيســــية الثالثــــة
الصناعات بالتفصيل حســــب البيانات ِذكر العرض واالســــتخدام، مع
املؤسســــية، للقطاعات واحلســــابات االقتصادية املتكاملة واملنتجــــات،
اليت للبيانات القطاع وحســــابات الصناعة حســــب املتقاطع والتصنيف
حسب معًا جتميع البيانات مت الرأســــية، األعمدة صلة باإلنتاج. ويف هلا
إىل السبعة وتشري األعمدة القومية. احلسابات لنظام الرئيسية القطاعات
بكامله حتليل لالقتصاد إيراد مع العامل، وبقية (املحلي) بكامله االقتصاد
الشركات غري أي األربعة، الرئيسية املؤسسية املحلية القطاعات حسب
اليت واملؤسسات املعيشية، واألَسر واحلكومة، املالية، والشركات املالية،
حتليل أمكن وقد املعيشية). ختدم األسر (اليت الربح حتقيق إىل تسعى ال
وبالنظر تفصيًال. أكثر حتليالت إلجراء قطاعات فرعية إىل قطــــاع كل
تابعة  حسابات يشمل أيضًا ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات نظام أن إىل
االقتصادي غري أخري ميثِّل القطاع إضايف عمود الشــــكل يف ُأدِرج فقد

الطبيعية. للموارد
من  عددًا يتضمــــن واالســــتخدام وجــــدول العرض  ٢ - ٦
منتجات إىل مربعان ويشري اإلنتاج. بتحليل صلة اليت هلا مربعات البيانات
والواردات؛ وتشري املخرجات أي واخلدمات)، البضائع (مثًال، العرض
وتكوين الوسيط االســــتهالك أي إىل االستخدامات، مربعات مخســــة
والصادرات؛ املعيشية واألسر للحكومة النهائي واالستهالك املال رأس
إضافيان مربعان يشمل حني يف املضافة، القيمة إىل املربعات أحد ويشري
مربع لكل البيانات تفاصيل د املال املُنَتج. وتتحدَّ رأس ورصيد العمالــــة

املنطبقة. واملُنَتج النشاط تصنيفات حسب
لكل  املتكاملــــة، االقتصاديــــة وتتضمــــن احلســــابات  ٢ - ٧
تصف سلوك اليت ما يسمى ”التعامالت“ سلســــلة عن بيانات قطاع،
واستخدام والدخل باإلنتاج املتعلقة البيانات ذلك يف مبا املناظر، القطاع
والتدفقات املال تدفقات رأس وكذلك االستهالك النهائي)، (يف الدخل
البيانات للحســــابات ومربعات قطاع. لكل امليزانيات إىل إضافة املالية
وهي القومية، احلســــابات نظام ُتَمثِّل حســــابات املتكاملة االقتصاديــــة
من مفيدة لتعريــــف مفاهيم ُتســــتخَدم قطاع لكل جتميعــــات للبيانات

باإلنتاج املتعلق البيانات مربع فإن وعلى سبيل املثال التحليلية. الناحية
الناتج واالســــتهالك عن بيانات بــــني جيمع الدخل وحســــابات توليــــد
بالدخل البيانات املتعلقة وُتستخَدم املضافة. القيمة الســــتنباط الوسيط
املتاح الدخل مثــــل مفاهيم الســــتنباط الدخــــل واســــتخدام حســــابات
وكذلك املالية، واحلســــابات املال برأس املتعلقة والبيانات واملدخرات.
الصايف اإلقــــراض مثل مفاهيم الشــــتقاق الزمة العموميــــة، امليزانيــــات

الصافية. والثروة الصافية والقيمة

الصناعات  حلســــابات املتقاطــــع ويشــــري التصنيــــف  ٢ - ٨
جداول مشتركة بني وهي بيانات اإلنتاج، عن بيانات إىل والقطاعات
ُتَصنَّف، وقد االقتصادية املتكاملــــة واحلســــابات العرض واالســــتخدام
املتقاطع التصنيف ُيَطبَّق وقد والقطاع. الصناعة حسب تقاطعيًا لذلك،
واالســــتهالك والعمالة والناتج بالقيمــــة املضافة املتعلقة علــــى البيانات
البيانات على مجيــــع جــــرًا، أي املــــال، وهلم رأس الوســــيط وتكويــــن
املتقاطع التصنيــــف يف اإلنتــــاج. وتصنيــــف الصناعة الالزمــــة لتحليــــل
التجميــــع التقليدي لوحدات والقطاعــــات ميثِّل الصناعات حلســــابات
نظر وجهة مــــن لتحليل اإلنتاج ُيســــتخَدم الذي  اإلنتــــاج أو املنشــــآت
املؤسســــي البعد ميثِّل القطاعات وتصنيف املخرجــــات. - املدخــــالت
يبيِّن النظر، وجهيت من تقاطعيــــًا تصنيفًا املنشــــآت وبتصنيف لإلنتاج.
الزراعة أن مثًال، والقطاعات، الصناعات حلســــابات املتقاطع التصنيف
اُألســــر لقطاع صغرية إنتاجية وحدات حســــب كبري حٍد إىل منظمــــة
وحدات كبرية ويف شركات يف وحدات منظم وأن التصنيع املعيشــــية،
يف هي اخلدمات أنشــــطة بعض وأن لألســــر املعيشــــية، إنتاجية صغرية
األخرى اخلدمات أن حني يف املعيشــــية، إنتاج لألسر أنشــــطة غالبيتها
التفاصيل من مزيد كبرية. وبإدراج شــــركات وحدات تنفذها أساســــًا
الصناعات التصنيــــف املتقاطع حلســــابات يف يف تصنيــــف القطاعــــات
العامة والوحدات الوحدات بني التمييز أيضًا املمكــــن من والقطاعات
مقارنة وعند األخرى. اخلاصة والوحدات خارجية لسيطرة اليت ختضع
والقطاعات الصناعات حلســــابات املتقاطع للتصنيف البيانات جتميعات
اإلنتاج يف هبا يتحول الــــيت الكيفية تبيُّن املمكن الوقت مــــن مــــع مرور
شركات وحدات إىل املعيشية صغرية لألسر وحدات من معيَّنة أنشطة

خاصة. وحدات إىل عامة وحدات من أو كبرية،

متجهات  ثالثة الشــــكل عرض يف صراحة وُذِكرت  ٢ - ٩
القومية. احلسابات عادًة يف ُتعرض ال متَجهات لألسعار، وهي منفصلة
اإلمجايل للناتج القومي األسعار متَجهات تشــــمل: (أ) املتجهات وهذه
أخرى، وكذلك وعوامل انكماشية املستهلكني ألسعار القياسي والرقم
التحويل الصرف يشمل معدالت لسعر معدالت األجور؛ و(ب) مَتَجه
معدالت العامل، وهي أو بقيــــة اخلارجي القطاع جتميع املســــتخَدمة يف
املتحدة)؛ الواليــــات (دوالر األجنبيــــة العملة بوحــــدات  ُتذَكــــر عادًة
باألصول املتعلقــــة يربــــط البيانات وهو الفائــــدة، و(ج) متَجــــه لســــعر

الدخل. حسابات ل يف اُملَسجَّ العقارات بإيراد املالية واخلصوم
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باعتباره املربع  ُعــــِرض منفصل بيانات مربع ويشــــري  ٢ - ١٠
األبعاد االجتماعية للسكان، إىل املعيشية قطاع األســــر عمود يف األول
اخلدمات على احلصول وإمكانية اُألميَّة، معدل مثل بيانات يتضمن وقد
وحدات مادية، وقد استخِدَمت ذلك. وغري التعليم، ومستوى العامة،
وقد هذا. البيانات مربع يف البيانات نقدية، لعــــرض وحدات من بــــدًال
”حســــابات املوارد يســــمى فيما االجتماعية البيانات مربع اســــتخِدم
اجتماعي حتليــــل إجراء أجــــل من تابعة حســــابات البشــــرية“، وهــــي

اقتصادي متكامل.

تابعة  إضافة الشــــكل يف األخري العمود يف وُعرَضت  ٢ - ١١
للبيانات. مربعني اإلضافة هذه وتتضمن الطبيعية. املوارد تتناول أخرى
معلومات يتضمن الطبيعية، وقد رصيد املوارد إىل األول املربع ويشــــري
واألحراج حجم املوارد املعدنية حيث الرصيد من عــــن مادية بعبارات
اهلواء نوعية بيانات عن وكذلك واحليوانات، واألمساك اجلوفية وامليــــاه
اليت التغيريات املربع الثاين ل وُيســــجِّ واألحراج. األراضي وعن وامليــــاه
(التغيريات للنضوب نتيجة متتاليتني فترتني األول بني املربــــع يف حتدث

النوعية). يف (التغيريات الكمية) والتدهور يف

الكليَّة االقتصادات أساس - باء

حتليل  يرتبط أو الكلـــي، االقتصاد نظريـــة ترتبـــط  ٢ - ١٢
وأفضل الكلي. االقتصاد وثيقًا مبحاســـبة ارتباطًا الكلي، االقتصـــاد
الطريقة هـــي البداية، من الكلـــي، االقتصاد نظريـــة طريقـــة لتعليم
اجلذور ترتبط التارخيية، الناحيـــة ومن احلســـابات. تعتمد على اليت
منفصل، أكادميي كموضـــوع الكلي، االقتصـــاد لنظريـــة التارخييـــة
والفائدة للعمالة العامة للنظرية الكينـزيـــة الكليَّة االقتصادات بربوز
إىل هتدف كانت واليت عنه انبثقت األكادميية اليت واملناقشـــة والنقد
تكن أنه مل ال يعين ١. وهذا الكينـزيـــة للنظرية واضـح معىن إعطـــاء
اقتصاد كلي نظريـــات على العثور فمن املمكـــن هنـــاك مقدمات.
غري العامة“، ”النظرية نشـــر قبل بكامله لالقتصاد رياضية ومنـــاذج
كينـز استخدمها مثلما ُنظم وضع مل ُتستخَدم يف األوىل أن النماذج

وزمالؤه.

بعض  يف تفتــــرض، احلديثــــة الكليَّــــة واالقتصــــادات  ٢ - ١٣
أنه أو متثلها، بعوامل كافية بدرجة النظريات عن التعبري ميكن أنه صيغها،
االقتصادات من بطريقة مباشرة الكليَّة االقتصادات ُتشَتّق أن املمكن من
وهذا املرتبطة هبا. واملتغيّـرات القائمة للعالقات البسيط باجلمع الُصُغرية
مســــائل احلديثة تتجاهل االقتصــــادات الكليَّة ال ينطبــــق بالتأكيــــد ألن
لألســــعار، الفردية واملؤشــــرات والثروة، (الدخل، بالتوزيع هامة تتعلق
أجزاء وهي - األجزاء وبعض ذلك). وغري الفائدة، أســــعار ونطاقات
أصًال االقتصادية تتعلق والعالقات االقتصادي السلوك يف - للغاية هامة

باجلمع الُصْغِرية االقتصادات من اشــــتقاقها وال ميكن الكلي باالقتصاد
.٢

تطبيقات  يف ع، شــــجَّ قد كينـز أن باملالحظة وجدير  ٢ - ١٤
وهي وضعه، الــــذي الكلي االقتصاد يف لنظام التفكــــري ــــرة للغايــــة مبكِّ
العاملية أثناء احلرب الربيطانيــــة املالية السياســــة تتعلق بتوجيه تطبيقــــات
نظام بإقامة املتعلقــــة ســــتون وريتشــــارد ميد جيمس الثانيــــة، جهــــود
واملؤشــــرات التضخمية الَكمِّي للثغرة القدر ُيظِهر القومية للحســــابات

احلرب. بتمويل الصلة ذات األخرى
ورواد  كوزنيتس ســــيمون كان ويف مرحلة سابقة،  ٢ - ١٥
القومي للواليات تقديرات للدخل يقومون بتجميع أمريكيــــون آخرون
القياســــات لنماذج مدخــــالت التقديــــرات املتحــــدة، وكانــــت تلــــك
الواليات حدثت يف وهذه التطــــورات اليت األوىل. االقتصاديــــة الكليَّة
القــــارة األوروبية تتعارض وعدة أماكن يف املتحــــدة واململكة املتحــــدة
البيانات الــــيت ُتعاِلج احلديثة الكليَّة االقتصــــادات مع تعارضــــًا شــــديدًا
تويل وال نســــبيًا ســــطحية معاجلة يقوم عليها االقتصاد اليت اإلحصائية
الكلي. وأداء النموذج بني الواقــــع ملســــألة ”التناســــق“ اهتمامًا كبريًا
الراهن الوقت يف هي السائدة التجريبـية الكليَّة االقتصادية والقياســــات
النظرية يف كبــــري هلا أســــاس وليس كبــــرية بدرجة قياســــات جتريبـيــــة
من كبري ويعتمــــد قدر الكلي. االقتصاد نظريــــة وخاصة االقتصاديــــة،
معادلة على حتليل السائدة التجريبـية االقتصادية الكليَّة القياســــات تلك
االعتبار العالقات تؤخذ يف أن دون للغاية صغرية حتليل نظم أو واحدة

كُكل. االقتصاد داخل القائمة التفصيلية

الستخدامها يف  شاملة بيانات جمموعات دمج - ١ 
النماذج وضع

االقتصادية البيانات دمج ( أ )
إىل توجيه  االقتصادية النمــــاذج عملية وضع حتتــــاج  ٢ - ١٦
قومي اقتصاد أي إىل االقتصاديــــة. وإذا نظرنــــا مــــن هيكل احلســــابات
األساس، يف عمالقة شركة واالستهالك، واحدة كبرية لإلنتاج كوحدة
أية لتشــــغيل بالنســــبة أمهية املحاســــبية اليت هلا فــــإن وضع نظري للقوائم
معقوًال. أمرًا يكــــون البلد يف بالكفاءة يتســــم حنٍو على شــــركة كبــــرية
وحساب القومي القومي والناتج الدخل حبسابات املتعلقة وهذه القوائم
للشركة واخلســــائر األرباح قائمة أو الدخل تناظر قائمة األموال تدفق
والناتج القومي قائمة الدخل يف جانب الدخل يف الوطين (يظهر الربح
قائمة األســــاس يف هي هذا تدفق األموال ومليزانيتها. وقائمة القومــــي)

املتتابعة. امليزانيات الوقت، يف األوىل، من حيث لالختالفات
إىل  - املخرجات املدخالت حســــابات أضفنــــا وإذا  ٢ - ١٧
اإلنتاجية بالعمليات قائمة يف الواقع، لدينا، املجموعــــة التحليلية يكون

 J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and  ١
.Money (London, Macmillan, 1936)

 L. R. Klein, ‘What is macroeconomics? Monetary Theory and  ٢
 Thought, H. Barkai and others, eds.. (London, The Macmillan Press, 1993),

.pp. 35-51
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واخلدمات السلع تدفقات ُتظِهر املخرجات - املدخالت وقائمة للبلد.
معامالت بينها توجد اليت القطاعات أزواج من شاملة جمموعة فيما بني
االجتماعية الحقة احلســــابات مرحلة يف ُتناَقــــش وســــوف اقتصاديــــة.
وتدفُّق األموال، والناتج القومي القومي الدخل ُتَكمِّل قوائم اليت والبيئية

املخرجات. - املدخالت قوائم وكذلك
للشــــركات الفردية  املحاســــبية القوائم أن ويف حني  ٢ - ١٨
والناتج القومــــي حســــابات الدخل لوضع دافعًا، أو ل إطــــارًا، تشــــكِّ
املخرجات - املدخــــالت وحســــاب األموال القومي وحســــاب تدفُّق
عن املحاســــبة الكليَّة ختتلف مبادئ بعض أن علــــى فإنــــه جيب التأكيد
أن جيب املقــــام األول، تطبيقها على الشــــركة. ويف ميكن اليت املبــــادئ
من مرور الســــلع الثالثي مع أو العّد املزدوج القومية تلغي احلســــابات
نفسه، املســــتوى وعلى إنتاجية. شــــبه عمليات يف شــــركة إىل شــــركة
ازدواجًا يعّد ما غري أن املزدوج، العّد املحاسب يتفادى أن أيضًا جيب
أن تدَمج ينبغي فإنه كذلك للبلــــد. ا يعّد ازدواجًا عمَّ خيتلف للشــــركة
غري موجودة تكون أو أن الصافيــــة، الرأمسالية والتحويالت املكاســــب
وهناك الفردية. بالنسبة للشركة وليس بالضرورة ككل للبلد بالنســــبة
تعامالت من أرباحًا حتقق اليت املعيشية األسر أو املالية الشركات بعض

الرأمسالية. املكاسب
هــــو مفيد  ما يكون قــــد البيئــــي، وعلــــى املســــتوى  ٢ - ١٩
الرأي يف خالفات وهناك أيضــــًا أو العكس. بالفــــرد ضارًا للمجتمــــع
من هذه بعٌض املرافــــق. ويتعلق أو العمليات العســــكرية، بشــــأن تقييم
القطاع جانب من العسكري لإلنتاج الســــوقية االختالفات بالتقييمات
قد الشــــخصي املســــتوى على رحبًا العام. وما حيقق القطاع أو اخلاص
جماالت من يف هذا املجال االجتماعــــي املســــتوى على يكون مرحبًا ال

االقتصاد.
بالنســــبة  ومفيدة لالهتمام وهناك اســــتراتيجية مثرية  ٢ - ٢٠
جمموعات وضع يف تتمثل اســــتراتيجية وهي الكليَّة، النماذج لواضعــــي
وحساب القومي، والناتج الدخل القومي (حسابات الثالث احلسابات
وحماولة ما لبلد املدخالت - املخرجــــات) وحســــاب األموال، تدفــــق
املحاسبية القوائم قيود جلميع الديناميكية احلركة ــــر يفسِّ منوذج تصميم
قياسات على إخصائي ســــيتعيَّن النموذج، وضع عملية ويف يف النظام.
أو الصرحية، الضمنية املحاســــبية اخلاصيات ُيحدِّد أن الكلي االقتصــــاد
وموازنة والتكنولوجيا املتعلقــــة بالســــلوك املعادالت مجيــــع إضافــــة إىل

املتغيّـرات. من متغيِّر لكل قيمًا ستــولِّد واليت السوق
أن  مباشــــرة واضحًا ســــيصبح وخالل هذه العملية  ٢ - ٢١
املتغيّـرات مجيع لتفســــري تكفي أو األرصدة، ال املحاســــبية، اخلاصيات
أن غري وجيب إدراجها، عالقات هامة هي العالقات وهذه النظــــام. يف

النظام. متغريات مجيع ر تفسِّ بدرجة كبريًا ليس عددها
القياســــات  يف حماضرات يف كاليــــن ر. ل. ويقــــدِّم  ٢ - ٢٢
إىل استنادًا وضعها ميكن خمتصرًا للنماذج اليت تعليميًا عرضًا االقتصادية
القومي، والناتج القومي الثالثة (حسابات الدخل الكليَّة املحاسبة نظم

أن كما املخرجات)، املدخالت - وحساب األموال، تدفق وحســــاب
قياســــات االقتصاد مناذج وضع جمال معروف يف األمثلة من هذه بعضًا
ونظام القومي والناتج القومي الدخل حسابات نظام إىل استنادًا الكلي
األموال تدفق دور نظام أن املخرجات، غــــري - املدخالت حســــابات

الدرجة. بنفس معروفًا ال يكون قد التجريبـي املستوى على
متامًا  تتناسب كينـز لنظام الكلي االقتصاد وقياسات ٢ - ٢٣
وهذا القومي. والناتج الدخل القومــــي حســــابات يف الواردة مع القيم
تستند الطلب واليت حنو هة املوجَّ للنماذج بالنســــبة يتجلى بوضوح أكرب
كمعاَدالت عنها ُمعّبرًا القومي ملكوِّنات اإلنفاق معادالت إىل أساســــًا
جمموعها ميثِّل حبيث والواردات والصادرات واالســــتثمار لالســــتهالك

الناتج القومي اإلمجايل.
الكليَّة  التفســـريات العامة لالقتصـــادات زت ركَّ وقد  ٢ - ٢٤
الســـتينات على أوائل حىت احلـــرب بعد فترة ما يف ســـائدة الـــيت كانـــت
معادالت يضعون النماذج كانوا بوضـــع القائمني أن غري اخلاصية، تلـــك
وحتديد اليد العاملة من والعرض الســـعر وتكوين األجر وتكوين لإلنتاج
يف الدخل هذا استخدام (وتفســـري) مكوِّنات تطلَّب وقد الفائدة. ســـعر
املبدأ، حيث من أيضًا، ينبغي اليت القومي الدخل القومي والناتج حسابات
املجموَعني - وكون مساويًا للناتج القومي اإلمجايل. جمموعها يكون أن
يف الواقع متفَقني، غري - للحســـابات الدخل وجانب اإلنفاق جانب من

بعد. فيما حبثها سيجري هامة مسألة ميثل العملي، فإنه
الدخل  اقتصاديتان حلسابات توجد خاصيتان أنه غري ٢ - ٢٥
ومها معاجلة البحث، مــــن إىل مزيد حتتاجان القومــــي والناتج القومــــي
وأســــعار األجور ومعدالت مثل األســــعار متغيّـــــرات موازنة الســــوق،

التدفقات الوسيطة. ومعاجلة الفائدة،
القومي  الدخل حلسابات الدقيق واهليكل املحاســــيب  ٢ - ٢٦
باألسعار بســــهولة عنها ُيَعبَّر اليت للقيمة بالنســــبة القومي ينطبق والناتج
مثل الســــوق، موازنة متغيّـرات د ُتحــــدَّ أن يتعيَّــــن اجلاريــــة. وإذا كان
ينبغي فإنه النموذج داخل الفائدة، وأسعار األجور ومعدالت األســــعار
بني فيما التوازن حتقيق جيــــب احلقيقية، إذ أنه للمتغريات اهتمام إيــــالء
(اليد اإلنتاج عناصر ومدخالت للمخرجات بالنســــبة والطلب العرض
السوق. مبوازنة املرتبطة لتحديد املتغيّـرات املال) وذلك ورأس العاملة

القومي  الدخل حســــابات يف اإلنفاق جانب وعلى  ٢ - ٢٧
أن حســــابات حقيقية، ولو اســــتحداث املمكن من والناتــــج القومــــي،
ملؤشرات فريدة نظم وال توجد فريدًا. أمرًا ليس هذه احلسابات إنشاء
مثرية تكشف خاصيات أن هلا ميكن مفيدة نظم توجد أنه غري األسعار،

األسعار. لتحركات بالنسبة لالهتمام
حســــابات الدخل  الواضح أن نظم من فإنه ولذلك  ٢ - ٢٨
كل لتحديد كافيــــة ذاهتا، يف حــــد ليســــت، القومي  القومــــي والناتــــج
نظام لوضع بيانات باســــتخدام النموذج يقوم بوضع من إليه مــــا حيتاج
الســــوق بيانات عن أداء موازنة وجيب أن تتوفر كامل؛ رياضي له حل
القومي الدخل قوائــــم بقيود مباشــــرة املرتبطة البيانــــات باإلضافــــة إىل
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يف احلقيقية االختالفات حتديد إىل حاجة هناك أن إذ القومي؛ والناتــــج
النموذجي. احلل إجياد عملية من لالنتهاء اليت تلزم العرض والطلب

وظائف  عـــن جيـــري التعبـــري ويف علـــم االقتصـــاد  ٢ - ٢٩
يف املدخالت ُتســـتخَدم وحيث واملدخـــالت، باملخرجات اإلنتـــاج
الرأمسالية. وهذه واملدخالت العاملة اليد مثل اإلنتاج األصلية، عوامل
لبنود حســـابات املادية، احلقيقية، أي املناظرة العناصر الوظائف هي
(لعنصر األجور ملدفوعات بالنســـبة اإلنتاج وعناصر القومي الدخـــل
لعنصر (بالنســـبة املال رأس وتكاليف العاملـــة) املدخـــالت مـــن اليد

املال). رأس من املدخالت
الناتج  وُيقاس خمتصر ُيتََّبع إجراء النمــــاذج بعض ويف  ٢ - ٣٠
املحلي الناتج أن يعــــين وهذا مضافة. كقيمــــة اإلنتاج بالنســــبة لوظيفــــة
قيمة هناك فإن ككل. وبالطبع االقتصــــاد إىل قيمة مضافة هو اإلمجــــايل
ألي قطاع قطاعية مضافــــة وقيمة عامــــة وقيمة مضافة مضافــــة خاصــــة
(أو خبري يتخذ اخلبري االقتصادي هذه املرحلة وعند االقتصاد. يف فرعي

مضافة حقيقية. قيمــــة املختصر لوضع اإلجراء االقتصاديــــة)  القياســــات
احلقيقية أو املضافــــة، كالقيمة للمخرجــــات ملموس وال يوجــــد تدفــــق
املضافة والقيمة خمتصر. كإجراء األحيان كثري من يف مفيد ولكنه االمسية،
يف مضروبًا للســــعر كمقدار ملموس بشــــكل فصلها ميكن ال احلقيقيــــة
اإلحصاءات خبري أو خبري القياسات االقتصادية، أن غري املادية، الكمية
للسعر قياســــي رقم االمسية باســــتخدام املضافة القيمة يقلِّل االقتصادية،

حقيقية. مضافة املخفَّضة قيمة القيمة املضافة ويسمِّي فريد) (غري

املزايا،  بعــــض وله تركيبـــــي هنج هــــو وهــــذا النهج  ٢ - ٣١ 
اليد واملدخالت من إمجايل املخرجات مفاهيم تطبيق املفضل من أنه إّال
لبعض (بالنســــبة األرض من واملدخالت الرأمسالية واملدخالت العاملــــة
يف وتوجد كليًا. تصنيفًا ميثل وهذا الوســــيطة. واملدخالت القطاعات)
من عديدة أنواع املخرجات، وكذلك إمجايل الواقــــع أنواع عديدة من
األرض الرأمسالية واملدخالت من العاملة واملدخالت اليد من املدخالت

الوسيطة. واملدخالت
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اإلنتاج ومدفوعات عوامل النهائي والطلب الصناعات بني فيما التعامالت بني العالقة ٢ - ثانيًا الشكل
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أفضل مفهوم،  ثالث املضافة هي القيمة إنتاج ووظيفة ٢ - ٣٢
يعين: وهذا مفهوم. أفضل ”KLEM“هي ثاين اإلنتاج دالة أن كما

(K,L,E,M) f = X

املخرجات إمجايل = X

الرأمسالية) تدفق اخلدمات املال (أو رأس رصيد = K

العاملة) اليد تدفق خدمات (أو العمالة = L

الطاقة مدخالت = E

املواد. مدخالت = M

هنائية. مدخالت وسيطة وليس مها مدخالت Mو Eو
حدث لالقتصاد  كامل ملا فهم إىل التوصل أجل ومن ٢ - ٣٣
أن تكون دالة ينبغي السبعينات حدثت يف اليت النفط أزمة خالل الكلي
الكلي االقتصاد لقياســــات كامل منوذج صميم ”KLEM“ يف اإلنتاج
يســــتوعبوا أن على قادرين كثريون يكن أشــــخاص ومل ألي اقتصــــاد.
مقارنة اإلمجالية، صغرية أو الطاقة قيمة النفط، أن مبالحظة متامًا األثــــر
يف باقتضاب التغيريات األساســــية واســــتبعدوا املحلي اإلمجايل بالناتــــج

كبرية. بدرجة حمدودة أساس أن أمهيتها على النسبية األسعار
اإلنتــــاج  دالــــة فائــــدة مــــن غــــري أنــــه علــــى الرغــــم  ٢ - ٣٤
نفس توفِّر ال فإهنــــا اقتصاد جانــــب العرض ألي ”KLEM“يف حتليــــل
املخرجات، - للمدخالت كامل نظام اليت يوفِّرها املعلومات القدر من
الكلي االقتصاد لقياســــات منوذج مع مدَمجًا متامًا يكون وخاصة نظام
حله ال ميكن خمرجات - نظــــام مدخالت مرتدة، أي تغذية يف عالقــــة

بالعكس. والعكس كلي، بنموذج االستعانة دون
املخرجات  للمدخالت - قياسي جدول وأعمدة أي ٢ - ٣٥
ســــبيل ”KLEM“. وعلى لدالة التجميعية Mو E تتجــــاوز مدخالت

الوســــيطة  املدخالت تدفقات j تبيِّن العمود يف القيود الواردة املثال فإن
دالة اإلنتاج  إىل قطاعًا n عددها يبلغ اليت القطاعات كل قطاع من من

أعاله. ٢ - الشكل ثانيًا يف مبيَّن هو كما ،j
يف  اإلنتاج، عوامــــل مدخالت مــــع وهــــذه القيود،  ٢ - ٣٦
املرتبطة املدخــــالت جمموعة كامل تبيِّــــن جماورة، صفوف عمــــود مــــن

وبالرموز: املخرجات. بإمجايل
(Xlj, ...,Xnj, Lj, Kj) fj = Xj

j للصناعة الناتج) (= جمموع املخرجات إمجايل = Xj

j الصناعة إىل i الصناعة من الوسيط التدفق = Xij

j للصناعة العاملة اليد مدخالت = Lj

.j للصناعة الرأمسالية املدخالت = Kj

 - املدخالت حســــابات إن يقــــال أن ومــــن املمكن  ٢ - ٣٧
هي: املعروفة األساسية واملعادلة ذاهتا. حد يف منوذجًا ل تشكِّ املخرجات

X = (I – A) – 1 F

وA مصفوفة  خاصية، مصفوفة Iو املخرجات، مَتَجه إلمجايل X حيــــث
معامالت،

A a
X
Xij

ij

j
= =( )

حبيث يكون  F تعريف وميكن النهائــــي. عمود للطلب وF هــــي مَتَجه
جانب من َمِقْيســــًا املحلــــي اإلمجايل الناتج هــــو جمموعهــــا يف العمــــود
املحلي بالناتج املذكورة أعاله اإلنتاج دالة ربط املمكن ومن اإلنفــــاق.
ورأس العاملة اليد مــــن أن الدخل شــــريطة الدخل جانب اإلمجايل من
الدخل أوجه بعــــض الواقــــع العملي قياس يف وميكن املــــال مســــتنفدًا.
الضرائب من احلكومة ومستلمات (اإلجيار عناصر اإلنتاج من األخرى
جمموع صف التســــوية، لتوفري بنود بعــــض إىل غــــري املباشــــرة)، إضافة
حسابات الناحية فإن هذه ومن اإلمجايل. املحلي الناتج أيضًا يســــاوي
القومي والناتج الدخل حســــابات إىل إضافة - املخرجات، املدخالت
واقتصادات الطلب. العرض القتصادات ل نظامًا تفصيليًا تشكِّ القومي،
إدراج معادالت أيضًا جيــــب كامل نظام على للحصول فإنه وبالطبــــع
ومدخالت عناصر القطــــاع خمرجات جلميع بالنســــبة موازنة الســــوق

اإلنتاج.
 - املدخــــالت حســــابات أن إىل وجتــــدر اإلشــــارة  ٢ - ٣٨
لقياس أخرى طريقة إىل يف التوصل مفيدة تكون أن املخرجــــات ميكن
وطرح قطاع لكل اإلمجايل بالناتج بالبدء وذلك اإلمجايل املحلي الناتج
- املخرجات املدخالت جلدول األعمدة (جماميع الوســــيطة املدخالت
يف اإلمجايل املحلي الناتج يف قطاع لكل الصايف اإلسهام على للحصول
للقيمة يعطي تقديرًا أن هذا إىل وبالنظر للقطاع). مضافة قيمة شــــكل
املحلي الناتج حماســــبة إىل الطريقة للنظر هذه فإن قطاع لــــكل املضافــــة
حســــب القطاع. اإلنتاج عوامل دخل مدفوعات تقدير تعادل اإلمجايل
إضافة املخرجــــات أو إمجــــايل من وميكــــن طــــرح التدفقات الوســــيطة
من العمليتان احلسابيتان هاتان أجريت وإذا اإلنتاج. عوامل مدفوعات
إحصائي، يكون هناك اختالف أن املمكن من فإنه مستقلني مصدرين
حلســــاب ثالثة طريقة الطريقة هذه تكون أن املمكن مــــن ولذلــــك فإنه

املحلي اإلمجايل. الناتج
ارتباط حســــابات  كيفية ُعرفــــت قد وهبــــذا تكــــون  ٢ - ٣٩
املخرجات - املدخالت وحســــابات القومي الدخــــل القومــــي والناتج
نفسه هو: يطرح والسؤال الذي االقتصادية. القياســــات منوذج بوضع

األموال؟ تدفُّق دور حساب ما
حيازة  بني احلافظة، الختيار السيولة ونظرية تفضيل ٢ - ٤٠
النمــــاذج الكليَّة النقــــود، يف على الطلب جتعــــل النقــــد أو الســــندات،
(الدخل نوع ما من كلي دخل ملتغيِّر دالَّة ”الكينـزيــــة“، لالقتصــــادات
فائدة وسعر اإلمجايل) الناتج املحلي الشــــخصي، أو الدخل أو القومي،
ورقة من تأيت التفسري هلذا النظرية واحلجة سعر الفائدة). (يســــمى ممَثِّل
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النظرية هذه اعتبار وميكن أيضًا .٣ األساسية (١٩٥٨) (Tobin) توبني
الفائدة لســــعر دالَّة الســــرعة الكمية الكالســــيكية جبعل تعميمًا ملعادلة
كاليكي إىل تعــــود الفكرة وهذه كمتغيِّــــر. الســــرعة بــــدًال مـن معاملة

.(Keynes) لكينـز سابقة معاجلة وكذلك إىل ٤ (Kalecki)
مع  الفائدة، كليــــة لتحديد ســــعر وبإضافــــة معادلة  ٢ - ٤١
حدود عن اخلــــروج ميكن خارجيًا، متغيِّرًا النقــــد من اعتبــــار العــــرض
غري ســــعر الفائدة، والناتج القومي لتحديد القومــــي حســــابات الدخل
ُمرضية معاجلًة متعلق بالسياســــة، أو معىن عملي بأي ال ُيعَتَبر، هذا أن
الفترة يف حدث مثلما احلاالت، كثري من يف تكرر وقد كبرية. بدرجة
قصرية الفائدة املركزية معدالت البنوك خفََّضــــت أن ،١٩٩٢/١٩٩١
ولكنها خارجية، عليها كمتغريات تسيطر هلا أن ميكن كان اليت األجل
فعَّال ممارسة تأثري على قادرة مل تكن ألهنا اقتصاداهتا حفز عن عجزت
بالغة أمهية هلا اليت أجًال األطول الفائدة بالنسبة ملعدالت السياسة بشأن

املال. رأس لتكوين
فهناك  الفائدة. سعر على التأكيد السبب يف وهذا هو ٢ - ٤٢
والكمبياالت والفواتري الرهونات يشــــمل الفائدة ألســــعار مدى كامل
السيادية والسندات األجل طويلة والسندات األجل متوسطة والسندات
خرباء من حاول الكثري وقد ذلك. اخلاصة، وغري الشركات وســــندات
للعائد منحىن املسألة بإدخال هذه على التحايل االقتصادية القياســــات
اســــتحقاق هلا تواريخ اليت للَدين املالية األوراق بني العالقــــة فيما يبيِّــــن
احلكومية املاليــــة واألوراق خماطرهــــا. احتماالت يف خمتلفــــة وتتطابــــق

هذا. العائد منحىن يف عامة بصفة ُتعَرض القومية
يف  ل ُتَســــجَّ اليت القيود فإن العائد منحىن من وبــــدًال  ٢ - ٤٣
من تصدر اليت املالية الصكوك قيــــم تبيِّن األموال لتدفُّق كامل جــــدول
اليت حتقِّق والبنــــود األموال. مســــتخِدمي حنو وتتجه مصــــادر األمــــوال
والناتج القومي حســــابات الدخل جداول من جدول كل يف التــــوازن
غري واســــتخدامات لألموال، أهنا مصادر على إليها النظر ميكن القومي
صك. لكل َمــــن“ وإىل َمن ”ِمن تبيِّــــن األموال أن حســــابات تدفــــق
خاصة مالية مالية وشركات هي شــــركات غري الرئيسية واملؤسســــات
معيشية، وأسر واخلزانة، البنك املركزي تشمل عامة، وشــــركات مالية
(مالية وشــــركات أجنبية الربح، حتقيق إىل هتــــدف خاصة ال وهيئــــات

أجنبية. وخزانات أجنبية، مركزية وبنوك مالية)، وغري
صك مايل  كل الســــوق، موازنة عملية خالل ومــــن  ٢ - ٤٤
خلبري يتيح وهذا الفائدة. ألسعار الكامل املدى حتديد ميكن حدة، على
من الفائدة بدًال ألسعار سخاًء أكثر توزيع تقدير االقتصادية القياسات
عناصر حبث دون العائــــد منحىن تركيبية لوصف معــــادالت اســــتخدام

واالستخدامات). والطلب (املصادر العرض

على  الســــرعة، بني الربط املمكــــن وكمــــا هو مــــن  ٢ - ٤٥
إىل األموال تدفقات نسب أسعار الفائدة فإن وبعض الكلي، املســــتوى
األموال، مصادر إمجايل إىل أو ما، ملؤسســــة للســــندات اإلمجالية القيم
السرعة نسب مثل ميكن معاجلتها األموال، اســــتخدامات إىل إمجايل أو
تكون وسوف الفائدة. ألسعار كَداّالت املحلي اإلمجايل/ِميل) (الناتج

خمتلفة. مالية تدفقات بنسب مرتبطة املختلفة أسعار الفائدة
يف  حدثت اليت الطاقة أزمــــات خالل تعلمنا وكمــــا  ٢ - ٤٦
الســــعر معقولة ملرونة تقديرات على املهم احلصول من أنه الســــبعينات
اليت املخرجات - املدخالت جبداول باالقتران والعرض للطلب بالنسبة
اقتصادي تقدير إىل التوصل أجل مستكملة من معاِمالت تدفُّق وفََّرت
أن بالقدر نفســــه املهم فإنه من الرئيســــية االقتصادات على آلثار الطاقة
إضافة استثمارية خمتلفة، لتدفقات الفائدة أســــعار ملرونة تقديرات تتوفر

األموال. تدفُّق حسابات يف هبا إىل القيود املرتبطة
استنَتج  أعاله، أشري كما الطاقة، أزمات حالة ويف ٢ - ٤٧
التجارية يف الشروط الكبرية التغيريات حملِّلون كثريون، ببســـاطة، أن
على اإلنفاق إمجـــايل ألن ســـتكون أمهيتها حمدودة الطاقة ملنتجـــات
وكان اإلمجايل. املحلـــي الناتج من صغرية مئويـــة نســـبة ميثِّل الطاقة
األمهية جتاَهل ألنـــه بدرجة كبرية حمله غـــري يف تقديـــرًا جتريبـيًا هـــذا
كل يف اســـتعماهلا، عمليًا، وشـــيوع الطاقة ملدخالت االســـتراتيجية
واســـتراتيجيًا شـــائعًا التمويل ُيعَتَبر املفهوم وبنفس اقتصادي. قطاع
تقريبًا االقتصاد يف مجيع قطاعات الفائدة سعر التغيريات يف فإن وهلذا
للحساســـيات، وميكن بالنســـبة منفصلة دراســـة تســـتحق أن ُتدَرس
من مرتبطًا يكون األموال لتدفق نظام يف التغيـــريات هذه من التأكـــد

االقتصاد. ببقية العكسية التغذية خالل
مع أخذ  الفائدة، ســــعر تقدير آثار بني طرائق ومــــن  ٢ - ٤٨
اإلنفاق لنظام مناظر د أن ُيَحدَّ االعتبار، يف بكامله الفائدة أسعار مدى
اخلصوم أو من أنواع حيــــازة األصول نوع كل يكــــون اخلطــــي حبيث
الفردية اإلنفاقات ترتبط مثلمــــا وذلك مجيعها الفائدة بأســــعار مرتبطًا
هامة ميزة إضافية وهناك اخلطي. اإلنفاق نظام يف كله األســــعار مبدى
مجع تلقائيًا أن يتحقــــق املمكن من أنه وهــــو التحديد من هلــــذا النــــوع
األموال تدفُّق لنظــــم النوع من التحديد وهــــذا اخلاصيات املحاســــبية.

.(M. Saito) ٥ سيتو م. ره قدَّ
والناتج  القومي الدخل حلسابات واملمارسة والتاريخ ٢ - ٤٩
مقارنًة حنو أفضل على موثَّقان املخرجات - املدخالت ولبحوث القومي
دورًا أكثر تلعب النقدية املحلية السياسة أن إىل وبالنظر األموال. بتدفق
لتدفُّق حسابات إىل حاجة هناك فإن االقتصادي االســــتقرار يف نشاطًا
عملية لدعم إفــــادًة وأكثر تفصيًال وأكثر تكررًا تكون أكثــــر األمــــوال
قائمة وجود هذا هو يف والسبب بالسياســــات. املتعلقة القرارات اختاذ
يف عملية ُتبَحث القائمة هذه املالية، كما أن مكتملة حليازات الصكوك
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اليت والتطورات أو لغالبيتهم. املواطنــــني من االســــتثمار للكثري ختطيط
يف عصر تؤثر بالسياسات املتعلقة والتدخالت املالية يف األسواق حتدث

تقريبًا. األشخاص مجيع على هذا احلديث املعلومات

جمموعات  يشــــمل كي القومية النمــــاذج جملال التابع التوســــيع (ب) 
االجتماعية والبيئية البيانات

فقد  القومية. النماذج توســــيع جمال يف اآلن لنبحث  ٢ - ٥٠
البشــــرية الذي التنمية تقرير يف املتحدة اإلمنائــــي، األمم ــــد برنامــــج أكَّ
يف نطاق تدخل ال الــــيت الدراســــات األخرى من العديــــد أصــــدره ويف
شيء. كل يشــــمل ال اإلمجايل أن الناتج املحلي التقليدية، االقتصادات
تتعلق جديــــدة دراســــات هناك النماذج، وضــــع ومــــن منظــــور عملية
الدخل وتوزيع الدميغرافيــــة اجلوانب وتشــــمل االقتصادية  بالقياســــات
وحســــابات واإلنتاج الدخــــــل القومـــي حســــابــات بـمــــا يتجــــــاوز

املدخالت - املخرجات.
الوقت  يف وشــــيلي الفلبني للبلدان النامية، وبالنســــبة  ٢ - ٥١
واملؤشــــرات الدميغرافية بشــــأن اجلوانب مالئمة بيانات احلــــايل، توجــــد
الدخل؛ تتعلق بتوزيع حمــــدودة بيانات ولكنها الصلة، االجتماعيــــة ذات
الدخل بيانات حســــابات على تعتمد نظم إىل تشــــري األمثلة وهلــــذا فإن
دميغرافية وبيانات املخرجات - املدخالت وبيانات القومي والناتج القومي

.٦ الفلبني يف حالة للدخل اُخلمسية التوزيعات بعض معًا، مع
كنظام  النموذج يف لقطاعني عرض عـــام ُقدِّم وقد  ٢ - ٥٢
األجل املتوســـط والنظام األجـــل. متوســـط ونظـــام طويـــل األجـــل

يف  للفلبني ١١ × ١١ املخرجـــات - للمدخالت منوذجًا َيســـتخدم
جداول هناك تكون أن املســـتصوب من فإنه ١٩٨٥. وبالطبع عـــام
التكوين منهـــا منـــوذج يوضـــع املخرجـــات - ســـنوية للمدخـــالت
املتكررة البيانات هذه غري أن للفلبني، للنشـــاط االقتصادي الصناعي
جداول من كبريًا تتضمن عددًا اليت البيانات متوفرة. وقواعد ليست
من عـــدد قليل يف إّال توجد املتكـــررة ال املخرجـــات - املدخـــالت
ثراًء، الصناعية البلـــدان أكثر وحىت املتقدمة. الصناعية االقتصـــادات
رمسية جـــداول ســـنويًا ُينتج األمريكية، ال املتحـــدة وهـــو الواليات
بالتأكيد له ميكن أنه من الرغم على وذلك - املخرجات للمدخالت

املهمة. هلذه مالئمة أولويات إذا ُحدِّدت ذلك يفعل أن
إثارة  األكثر األجــــل الطويل النمــــوذج نــــات ومكوِّ  ٢ - ٥٣
مســــائل يتناول جزء وهو بالســــكان، املتعلق اجلزء يف تكمن لالهتمام
حســــب والوفيات اخلصوبة ومعدالت واهلجــــرة. والوفيات اخلصوبــــة
والتعليم على الصحة اإلنفاق العام على مباشــــر بشــــكل الســــن تعتمد
واخلصوبة والكتابــــة. بالقراءة إملام اإلنــــاث على وبشــــكل غري مباشــــر

وعــــن طريق املتغيِّر العاملة. اليد وعلى الســــكان على تؤثر والوفيــــات
اُخلمسي الدخل. والتوزيع توزيع وعلى اإلنتاج على آثار األخري توجد
يف التغيريات أن غــــري واإلنتاج، الســــكان د بعدد يتحدَّ احلجم حســــب
الدخل. وبالضرائب على الفقر بدرجة تتأثر املستقبل يف توزيع الدخل
الفقر الســــكان ومستويات حنو الدخل توزيع بيانات ه ذلك توجَّ وبعد
الداخلية واهلجرة - الوفيات ومعدالت احلضر ويف الريف يف واخلصوبة

والدولية.

القياسية  الدينامية املحاكاة أساليب اسُتخِدَمت وقد ٢ - ٥٤
حالة ويف االجتماعية. والسياسات الكلي االقتصاد لدراسة سياســــات
عند والتعليم ثابتة الصحة على إنفاقات احلكومة ظلَّت األســــاس، خط
يف  و١٩,١ املائة يف ٥,٥) ١٩٩١ عــــام عليها يف النســــب الــــيت كانت
املئوية النســــبة تظل هذه األســــاس حالة خط الترتيب). ويف على املائة

عملية  ويف املائــــة. ٥٢,٢ يف عند األعلى اُخلمــــس حنو املتَِّجــــه للدخــــل
ولكن  املائة، يف ١٠ احلكومي بنسبة االستثمار أخرى، ينخفض حماكاة
املائة  يف و٢٥ املائة يف ١٠٠ بنســــبة يزيد والتعليم الصحة على اإلنفاق

التقديرية. اآلثار بعض أدناه اجلدول يف وُتعرض الترتيب. على

١٩٩٠١٩٩٥٢٠٠٠
مئوية نسبة

-٠,٢٢-٠,٢٧-٠,٠٨العمالة
-٣,٠٠-١,٤٧-٠,٠٥االستهالك
-٠,٣٩-٠,٤٦-٠,١٥العجز العام

-٠,٣٢-٠,٣٩-٠,١١العمالة الريفية
٢٠-٢٤ -١٧,٠٦-٠,٠٠١٤,٨١اخلصوبة،
٢٥-٢٩ .٠٠-٠,٠٠٣,١٢اخلصوبة،
٣٠-٣٤ -١١,٥٣-٠,٠٠١٠,٨٨اخلصوبة،

السكان -٠,٢٠-٠,١٩+٠,٠٢عدد
الرّضع ٠,٠٦وفيات -٠,٠٧-٠,٠٧-

وتقديرات  تغيريات ممثِّلة بالطبع، هي، وهذه التغيريات ٢ - ٥٥
أمر العشوائية، وهو املحاكاة أساليب اسُتخِدَمت وإذا معيَّنة. نقاط عند
تقدَّر أن املمكن فإنه من للحاسوب، احلالية إىل القوة بالنظر ممكن متامًا

القيم. هلذه فترات ثقة

البشرية  التنمية مكوِّنات مؤشر أن اإلشارة إىل وجتدر ٢ - ٥٦
الفرد نصيب من تتألف واليت اإلمنائي األمم املتحدة وضعه برنامج الذي
االعتبارات بعض إىل بالنظــــر تعديله (بعد اإلمجايل املحلــــي مــــن الناتج
والكتابة بالقراءة اإلملام ودرجة احليــــاة وفترة بالتوزيع) املتعلقة الدوليــــة
الفلبني للفلبني. ومنوذج تفصيًال أكثر منوذج من مجيعها اشتقاقها ميكن
القومي القومــــي والناتج حبســــابات الدخل املتعلقة يتضمــــن املعلومات
الكثري لدى وسيكون التفصيل، مبزيد من والتعليم واجلوانب الدميغرافية
أن إّال البيانات، قاعــــدة من النوع األخرى نفــــس النامية مــــن البلــــدان
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ينبغي النمو املتقدمة للبلدان وبالنسبة عمله. ميكن ما ُيبيِّن الفلبني منوذج
هذه التقديرات. وضع عامة بصفة املمكن من يكون أن

ر أيضًا  ُقدِّ للفلبني ر ُقــــدِّ الذي النموذج نوع ونفــــس  ٢ - ٥٧
القومي، واإلنتاج الدخل القومي عن حسابات بيانات وَجَمع لشــــيلي،
حســــب مصنَّفة الدميغرافية واملعلومــــات املخرجــــات، - واملدخــــالت
هذا فإن إىل وباإلضافة االجتماعي. واإلنفاق والتعليم، واجلنس، السن
النموذج. حتديدًا مشله النحاس، قد وخاصة اهلام لشيلي، األوَّيل اإلنتاج
حتليل جرى باقتصــــاد الفلبني املتعلقة الدراســــات يف احلال هو وكمــــا

الدينامية. السيناريو باستخدام أساليب املحاكاة
واإلنتاج  حســــابات الدخل القومــــي ومــــع أن نظام  ٢ - ٥٨
متطوران بدرجة مهــــا نظامان - املخرجات املدخالت القومــــي ونظام
ية، جماًال الكمِّ االقتصادات يف دائمــــًا احلال هو كما هناك، فإن كبــــرية
والتدابري املرتبطة اإلمجايل املحلي الناتج اإلقرار بأن وبروح للتحســــني.
فإن كافية بدرجة مكتملة تعطي صــــورة لالقتصاد ارتباطًا وثيقًا ال بــــه
أســــاليب وباتباع هامة. معلومات إلضافة ــــحًا واضحًا مرشَّ تعَتَبر البيئة
القومي الدخل حســــابات ميكــــن جعل املالئمة املحاســــبة االجتماعيــــة

”خضراء“. حسابات القومي والناتج
عناصر  تكاليف إدراج هو املالحظة هبذه واملقصــــود  ٢ - ٥٩
اإلمجايل املحلي الناتج جانب الدخل، لتحديد ذات الصلة، يف اإلنتــــاج
وضع من وبدًال البيئة. االعتبار نوعية يف أخرى تأخذ ناتج مقاييس أو
أن ينبغي التقديري، املحلي اإلمجــــايل الناتج تقديــــر على ز تركِّ منــــاذج
ناجتًا تعطي اليت احلسابات متسقة ومتوازنة من وضع جمموعة إىل نسعى
ر“ ”ُتَفسِّ أن هو اهلدف يكون أفضل. وبعد ذلك نوعية إمجاليًا ذا حمليًا
يف الواردة القيود بذلــــك املرتبطة الكلي االقتصاد منوذج وضع عمليــــة
الطريقة بنفس ”األخضر“ القومــــي والناتج القومي الدخل حســــابات
القومي الدخل حلسابات بالنسبة ذلك حتقيق إىل تسعى النماذج هبا اليت

حاليًا. املوجود القومي والناتج
املحلي  للناتج لالهتمام تقديرات مثرية وقد ُوِضَعت ٢ - ٦٠
للدخل تفصيلية ”خضــــراء“ حلســــابات وليس ”األخضر“ اإلمجــــايل
هذه بشأن جارية حبوث أن هناك أنشــــطة القومي. غري القومي والناتج

املسألة.
إمدادات  أو أو الطاقة للدراســــات البيئية وبالنســــبة  ٢ - ٦١
بالنسبة وكذلك حديث، اقتصاد ألي األخرى احلاجات اهلامة أو املياه
األحيان، من كثري الضروري يف املالئــــم، ومن من االجتماعي، للرفــــاه
تتناول تابعة منــــاذج بوضع البحث مراحل أوىل مــــن مرحلة يف القيــــام
أمهية بالنســــبة هلا اليت اهليكليــــة البيانــــات والعالقات تفاصيــــل قاعــــدة
أو للتلوث للطاقة أو منــــوذج منوذج يف شــــكل وذلك التابع، للمجــــال
املباشــــرة العالقة تبحث التابعة النماذج وهذه املياه. إلمدادات منــــوذج
عكســــية تغذية عالقات هلا أن كما للتحليــــل، د املحدَّ داخــــل املجــــال
بنموذج وتعطي معلومات، فيهــــا م التحكُّ ميكن ولكن أكثر ســــطحية،
حماكاة تتم التقدير وبعد كبرية. أبعــــاد له الكليَّة االقتصادية للقياســــات

الكلي، االقتصاد يؤثر على مثًال، الطاقة، فنموذج - بالتوازي النظامني
خاص، مثال ويف الطاقــــة. على منوذج الكلي االقتصــــاد يؤثر يف حــــني
االقتصاد لقياســــات عام (LINK)، كنموذج اســــُتخِدم نظام ”لينك“
ُيعَرف باســــم ”نظام مناذج الطاقة من تابع منوذج مع بالتوازي الكلي،
لفرض بالسياسات اآلثار املتعلقة لدراسة وذلك الغاز“ حســــاب متابعة
املتبع واألسلوب .٧ اجلو يف تقليل االنبعاثات من أجل ضريبة الكربون
دراســــة الكثري من املشــــكالت أجل مرن من أســــلوب هو يف النظامني
مناذج إعداد من املمكن يكون أن شريطة بالسياســــات املتعلقة املختلفة

كل حالة. تابعة بشأن

واستخدامها البيانات احلصول على إمكانية حتسني - ٢
تشــــمل  ية، اليت الكمِّ االقتصــــادات دائمًا ســــتكون  ٢ - ٦٢
للتطوير موضعــــًا االقتصادية، الكلــــي والقياســــات حماســــبة االقتصــــاد
تغيريات أحدثت قد تكنولوجية جماالت ثالثة أن غري األكادميي الدائم،

هي: والتغيريات املجاالت. هذه يف
كبرية؛ ذاكرة استخدام حواسيب فائقة السرعة وهلا إمكان •

على للحصول والســــلكية ســــلكية اتصــــاالت توفــــري مرافق  •
كبرية؛ وبسرعة مباشرة البيانات
كبرية. بكميات البيانات تدفُّق •

املعلومات،  عصــــر حتدِّد الثالثــــة وهذه التطــــورات  ٢ - ٦٣
يف أعمالنا هبا اليت ننجز الطريقة خمتلــــف يف وضٍع إىل بالتأكيد وتــــؤدي

ممتازة. اقتصادية معلومات توفري ويف البحوث إجراء
مفتوحًا  املحاســــبة جتعل هنج الثالثة التطورات وهذه ٢ - ٦٤
بيئية مسائل يف البحث وتسهِّل التقليدية االقتصادية املحاسبة يتجاوز مبا
م التقدُّ أوجه عن النظر وبغــــض واســــعة النطاق. واجتماعية ودميغرافية
ولكن اجلديدة، اآلفاق بشأن هذه ســــُيضطلع بأعمال فإنه التكنولوجي
املعلومات. عصر يف أعظم أكرب وأمهية جمال هلا هذه األعمال سيكون

إىل  أدَّت قد التكنولوجي م أوجه التقــــدُّ كذلك فإن  ٢ - ٦٥
البيانات وقواعد النمــــاذج وضع عملية أن عوملــــة االقتصادات؛ كمــــا

بارزة. دولية بِسمات تتسم أصبحت اآلن

ة احلسابات الكليَّ استخدام طريق عن البيانات مطابقة ( أ )
تقليل  أســــاليب أحد للتنبؤات متوســــط وضع ُيعَتَبر  ٢ - ٦٦
حســــاب لنظام التنبؤ قيود ويوجــــد يف التنبؤ. خبطأ املخاطــــر املرتبطــــة
املحلي للناتج األقل على ممكنان تنبؤان القومي والناتج القومي الدخــــل
جانب من واآلخر للحســــابات اإلنفاق جانب من اإلمجــــايل، أحدمها
والناتج اإلمجايل للناتــــج تقديرات مســــتقلة هناك كانت وإذا الدخــــل.

 R. Kaufmann and Peter Pauly, “International aspects of carbon  ٧
 taxation, LINK Proceedings 1991-1992”, B.G. Hickman and L. Klein, eds.

.(Singapore, World Scientific Publishing, 1988). pp. 119-152
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الصايف للناتج تقدير ثالــــث هناك يكون املمكــــن أن من فإنه املتوســــط
املضافة). (القيمة

كثريًا  تتكرر املتحدة اليت الواليات مناذج حالــــة ويف ٢ - ٦٧
إمجايل مكوِّنات من املحلي اإلمجــــايل للناتج منفصلة توضــــع تقديرات
تقدير أيضًا وهنــــاك الدخل. إمجايل من مكونــــات وكذلك اإلنفــــاق،
الكليَّة الرئيسية، األساســــية للمؤشــــرات املكونات من ثالث ُيحســــب
ألسعار الرئيسي والتوزيع والدخل الشــــخصي، الصناعي، اإلنتاج مثل
وأرباح السندات، سوق وأسعار القياســــية لألسعار، واألرقام الفائدة،
والشــــحنات، وأسعار الصرف، واألوامر، العمل، وساعات األســــهم،

أخرى. ومتغيّـرات
تارخيية  بيانات مــــن منحنيات احندار وقد ُوِضَعــــت  ٢ - ٦٨
املحلي للناتج األسعار انكماش وملعامل اإلمجايل املحلي للناتج ســــابقة
املعامل ذلك تقديــــر وجرى الرئيســــية. للمكوِّنات اإلمجــــايل بالنســــبة
لألسعار القياسي للرقم اإلمجايل املحلي للناتج وتقدير تنبؤات استقرائيًا
ثالثة متوسط يؤخذ ذلك وبعد االحندار تلك. من معادالت له بالنسبة
به للحصول اخلاص االنكماش اإلمجايل وملعامل املحلي للناتج تقديرات
منفصلة تنبؤات أيضًا م وُتَقدَّ مشوًال. املستويات أكثر على التنبؤات على

الدخل. وملكونات لإلنفاق
اجلزء  هذا يف عادية غري أمهية هلا تنبؤات ثالثة وهناك  ٢ - ٦٩
الرقم و(ب) األربــــاح، (أ) التنبؤات هي: وهــــذه النظام. من حســــابات
جانب (بني اإلحصائي التفاوت و(ج) السندات، سوق القياسي ألسعار

القومي). والناتج القومي حسابات الدخل يف الدخل اإلنفاق وجانب
الســــابقة، ومعدل  األرباح من األرباح تقدير وجيري  ٢ - ٧٠
للخزانة الفائدة املُنِتج، وسعر عند الوسيطة املدخالت وســــعر األجور،

التجزئة،  ومبيعات يف التصنيع، واســــتخدام الطاقة ١٠ ســــنوات، لفترة
واإلنتاج الصناعي.

Δπ = -0.20 (Δπ)-1+3.72ΔS+11.56ΔP-0.58ΔRW-1

-2.39ΔPI-218.91Δ(1+r)-5.68ΔCU-6.29

فترة الرابع، الربع ،١٩٩٧ عــــام إىل الثاين، ١٩٦٧، الربــــع (عــــام
كعيِّنة) مأخوذة

الشركات أرباح = π

احلقيقية األجور = RW

بالتجزئة املبيعات = S

الوسيطة للسلع احلقيقي السعر = PI

الصناعي اإلنتاج = P

سنوات لفترة ١٠ اخلزانة على السندات عائد = r

القياسي الستخدام الطاقات. الرقم = CU

لســــعر بورصة األوراق  القياسي الرقم تقدير ويســــتند  ٢ - ٧١
ُيحدَّد، نظريًا، الســــعر أن أي تســــعري األصول الرأمسالية، منوذج إىل املالية

يترَجم وهذا املستقبل. يف تتحقق اليت للمكاسب املخصومة باعتباره القيمة
الفائدة. ألسعار (عكسية) سالبة ودالة لألرباح كدالة موجبة سعر إىل

SE=-0.38 In (1+r)-1+0.034 1n (SE, E/SE)-1 

+0.98 In SE-1+0.067

نيويورك يف لبورصة األوراق املالية القياسي الرقم = SE

سنوات لفترة ١٠ اخلزانة على السندات عائد = r

السوق متوسط السعر، إىل العائدات نسبة = E/SE

كعيِّنة) مأخوذة فترة آذار/مارس ١٩٩٨، إىل ١٩٧٤ (متوز/يوليه
املبيعــــات النهائية  إمجايل اإلحصائــــي بني والتفــــاوت  ٢ - ٧٢
تســــويات بإجراء يســــمح الذي عوامــــل اإلنتاج، وإمجــــايل مدفوعــــات
شهد وقد عشــــوائيًا. متغيِّرًا ليس الدعم، ومبالغ املباشــــرة للضرائب غري
باألرباح (سالب) هلا ارتباط كبري موجة شكل يف تذبذبات التفاوت هذا

اجلارية. باألسعار ومجيعها املخزون، واستثمار األجنيب الرصيد وصايف

∆ SD = – 0,088 ∆ (π – 1
12 1

12

  πi) + 0,94 ∆ II +

 + 0,034 ∆ (NE – 1
12 1

12

  NEi) – 0,66

AR = ِِِ 0,096AR  – 1 – 0,94AR  – 2

اإلحصائي التفاوت = SD

املخزون استثمار = II

الشركات أرباح = π

الكامن اخلطأ = R

الصادرات. صايف = NE

فترة الرابع، الربع ،١٩٩٧ عام األول، حىت ١٩٩٣، الربــــع (عام
كعيِّنة) مأخوذة

 - قيمة التفاوت متوز/يوليه ١٩٩٨ كانــــت وحــــىت  ٢ - ٧٣
مأخوذة  تقديرات أدَّت متوز/يوليــــه ١٩٩٨ دوالر. ويف ١٠٠ بليــــون
قدره مبعامل التباين تقليل إىل منقَّحة ومفاهيم نة حمسَّ قياس أساليب من
الثاين. الربع املنخفض يف هذا املستوى يســــتمر عند مل ولكنه النصف،
الكيفية اليت يف جيدر النظر أنه غري األمام، خطوة إىل بالتأكيد ميثِّل وهذا
عندما كان القليلة املاضية الســــنوات خالل القرارات هبا كانــــت ُتتََّخذ
قيمة من عشوائي غري بنمط شــــديدًا تأرجحًا ويتأرجح التفاوت كبريًا
حقيقية حلدوث وهنــــاك إمكانية كبرية. ســــالبة قيمة كبرية إىل موجبة

.٨ أخرى مرة ذلك
خــــرباء االقتصاد  كيــــف أن لوحظ أن وقــــد ســــبق  ٢ - ٧٤
مئوية نسبة ل اإلمجايل تشكِّ املحلي للناتج مكوِّنة أن بسرعة يستنتجون

مرة  دوالر ١٠٠ بليــــون الفرق جتاوز عــــام ١٩٩٩، منتصف حبلول فيمــــا بعــــد،  ٨
قائمة. تزال املشكلة وال املطلقة. بالقيمة أخرى،
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هو التعليل على النتيجة اإلمجاليــــة. وهذا كبري هلا أثــــر يكن مل صغــــرية
الكثري وجود مع أجزائه شــــديد بني يوجد ارتباط نظاٍم يف خطري تعليل

املباشرة. غري أو الثانوية اآلثار من
االقتصادي  بــــاألداء املتعلقــــة وســــياق االعتبــــارات  ٢ - ٧٥
املالئمة والسياسات املاضية القليلة الســــنوات خالل للواليات املتحدة
منو هي التوجيهية األداء خاصيــــات كانــــت يلي: كما ميكــــن حتديــــده
من اإلمجايل، املحلــــي للناتج احلقيقي بالنمــــو مقيســــًا الكلي االقتصاد
أعلى عند اإلمجايل املحلي الناتــــج يف النمو - بإمكاناته عالقتــــه حيــــث
عالقة التضخم. ومما له حنو ميل وجود عدم يتماشــــى مع مبا مســــتوياته
العاملة مقيســــة اليد ســــوق ظروف املحلي اإلمجايل بنمو الناتج وثيقــــة
”مستوى يســــمى ما - م التضخُّ تســــريع دون البطالة من باحلد األدىن
أيضًا ُتذَكر أن املمكن ومــــن للبطالة“. املتســــارع غري التضخم معدَّل

اليد العاملة بالنسبة إلجياد الوظائف. سوق ظروف
نطاق  على ــــرت ُفسِّ قد التدابري وبصفــــة عامة فــــإن  ٢ - ٧٦
بني تتراوح تقريبًا بنسبة اإلمجايل املحلي للناتج حقيقي منو واســــع بأهنا

للبطالة  املتسارع غري التضخم معدل أن كما سنويًا، املائة يف و٢,٥ ٢
األخرية  الســــنوات ُخفِّض يف قد املائة يف ٦ حوايل بلغت نســــبته الذي

املائة. يف ٥,٥ حوايل إىل
االقتصادية  السياسات واضعو حاول سنوات، ولبضع ٢ - ٧٧
باتباعها بالتهديد أو تقييدية سياسات باتباع هذه املعايري فرض البارزون
ومؤخرًا، أعاله. املذكورة التوجيهية للمبادئ انتهاكات ما حدثت إذا
إىل اســــة احلسَّ العاملية األســــواق يف اضطراب حدوث من أدَّى اخلوف
تدابري يتخذون السياســــات واضعي جعل مبا التواضع مــــن قــــدٍر كاٍف
العمالة. أو حدود الناتج يتدخلوا عند انتهاك ومل أكرب بدرجة جتريبـيــــة
االلتزام تكلفة هو اإلمجايل املحلي الناتــــج من كثرية َفْقــــْد باليني وكان

التوجيهية. املبادئ هبذه
نفس  على أخطاء هي التنبؤ أخطاء بأن القول وميكن ٢ - ٧٨
مثلما هو احلال األداء، يف هبوط إىل تؤدي كانت إذا اخلطورة من القدر
نفسه يطرح والسؤال الذي إىل أداء زائد. تؤدي اليت بالنســــبة لألخطاء
وخاصة األجل، قصري للتنبؤ بالنسبة املسائل هذه حتليل يتم كيف هو:

اإلحصائي؟ والتباين املالية األوراق وسوق باألرباح يتعلق كان إذا
يف  بقيم كبرية ترتبــــط الكبرية املوجبة التباين وِقيَــــم  ٢ - ٧٩
الكبرية الســــالبة التباينات يف حني أن احلســــابات، اإلنفاق من جانــــب
املتوســــط تأخذ البلدان وبعض الدخل. جانب على كبرية بِقَيم ترتبــــط
توزيع بعضها حياول قد كما املختلفة، اإلمجايل الناتج املحلي لتقديرات
جانّيب على املوجــــودة املختلفة اســــة احلسَّ املكوِّنات بــــني فيما التبايــــن
تشكيل يف اإلنفاق جانب اسُتخِدم املتحدة ويف الواليات احلســــابات.

التباين. لتوزيع حماولة أية ُتبَذل ومل السياسات،
نســــبة مئوية صغرية  ميثل التباين من أن الرغم وعلى  ٢ - ٨٠
لدرجة  قيمته كبرية املائة) فإن يف ٢ من (أقل اإلمجايل املحلي الناتج من
على التغطية القصري للغاية، األجل يف القرارات اختاذ يف عملية تكفــــي،

عشوائي غري بالتأكيد هو التباين أن إىل وبالنظر املالئمة. السياسة مسألة
الوقت. تستمر لبعض أن ميكن التغطية فإن

جانب  تقديرات أشــــهر أن لبضعة كان معروفًا وقد  ٢ - ٨١
بدرجة كبرية صائبة أحكام إىل تــــؤدي اإلمجايل املحلي للناتج الدخــــل
معدل خفض يف تســــاعد أن بالتايل وميكن اإلنتاجية، بنمو يتعلق فيمــــا

اإلمكانات. منو معدَّل وزيادة للبطالة غري املتسارع التضخم
ارتباطًا  ترتبط للتبايــــن الِقيِــــم التارخيية كذلــــك فإن  ٢ - ٨٢
له التباين أن إىل يشــــري واالرتباط السالب الشــــركات. بأرباح ســــالبًا
للغاية، حســــبما كشفت معقَّدة بطريقة رمبا األرباح، بديناميات عالقة

هناك  كان ١٩٩٨ عندمــــا متوز/يوليــــه يف اتُِّخذت الــــيت عنــــه التدابــــري
ملعاجلة نتيجة الشــــركات ومدخرات الشــــخصية املدخرات فــــارق بني
هذا الفارق أن من الرغم وعلى االستثمار. شركات احتادات توزيعات
يكون له أن من املمكــــن فإنه الدخــــل جانب علــــى كان ”صوريــــًا“
اليت األخرى أدَّت التغيريات وقد االستثماري. الســــلوك على أثر كبري
منو معدل زادت أهنا كمــــا للتباين، خفــــض احلجم املطلق إىل ُأجريــــت
ظهور يف عدم ســــببًا النمو كان يف معدل زيادة وحــــدوث االقتصــــاد.
النهائية املبيعات َفرقًا بني ميثِّل التبايــــن أن وبالنظر إىل تضخمية. ميــــول
يف التشوُّه إىل بعض الواقع، فإنه يؤدي، يف اإلنتاج عناصر ومدفوعات

املعَلنة. األرباح أرقام
املتحدة  الواليات يف األوراق املالية ُقيَِّمت سوق هل ٢ - ٨٣
ينبغي متكرر بشكل ُيطَرح هذا السؤال الذي احلقيقية؟ قيمتها بأكرب من
واألصول، املال رأس قيمة بني العام النوع عالقات من خالل من تناوله
حسابات الســــريع باســــتخدام التكرار لنموذج اقُتِرَحت وهي عالقات
أو األسبوعية أو (الشــــهرية األجل قصرية واملؤشــــرات الكلي االقتصاد
حىت التباين، تقليل املهم فإنــــه من ولذلك عليها. تنطوي اليت اليوميــــة)

ُتستخَدم  أن أريد ما إذا احلقيقية، بالقيمة دوالر، بليون ٥٠ إىل أقل من
وتســــعري املال بني رأس العالقة لتقدير احلســــابات يف الواردة البيانــــات

أكرب. ثقة بدرجة األصول
حيث  إىل احلديثة الكليَّة االقتصادات ُأرِجَعت ما وإذا  ٢ - ٨٤
االجتماعية القومي واملحاسبة الدخل مع الهتمام أعمق موضعًا تكون
بدرجة ن ستتحسَّ االقتصادي االستقرار سياســــة صياغة فإن به املرتبطة
ومل الصادق، اإلحســــاس لديهم كان القومية املحاســــبة وروَّاد كبرية.

ألعماهلم. الكليَّة كتعزيز االقتصادات لبناء كبرية حماوالت ُتبَذل

البيانات جمموعات بني الدولية االرتباطات (ب)
وشيلي  للفلبني االقتصادية القياســــات إن دراســــات  ٢ - ٨٥
حتديد موضوع إىل وتؤدي دويل منوذج وضع بشأن املسائل بعض تثري
أنه وواضح املتاحة. البيانات قواعد مع تتــــالءم العاملي لالقتصاد منــــاذج
توفُّر البيانات وملدى الفردية للخاصيات مناذج مالئمة وضع املمكن من
لعدد منتظمة قواعد بيانات ما، حٍد إىل وتوجد، لكل اقتصاد. بالنسبة
واملؤسســــات الفردية للسياســــات احلقيقي الطابع أن غري مــــن البلدان،
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حتقيقه ميكن ال الثقافية االجتماعية واخلاصيات الطبيعية واملوارد املحلية
يترك وهذا حدة. على اقتصاد مستقل عالقات مالئمة لكل بتحديد إّال
العاملي االقتصاد أجزاء بني منهجية للجمع وضــــع أمام مفتوحًا املجال
يف خمتلفة بطرائق ُتعالَــــج املشــــكلة متَِّســــقًا. وهذه واحدًا لتصبح كيانًا
”لينك“ مشــــروع تصميم أن غري املختلفة، الدولية مراكــــز البحــــوث
منفصل عرض يف هنونغ وانغفا مسشــــليف أناتويل حيلِّله الذي ،(LINK)
املرحلة هذه ويف ل. املفضَّ التصميم هو ســــابعًا من الفصل باء الفرع يف
حماســــبة كيان ملعاجلة اخلطوط العريضة يبيِّن ببســــاطة، أن املؤلف، يود

وهو: أساسي
العامل. واردات = العامل صادرات ٢ - ٨٦

الشرط  باعتباره الكيان هذا ُيذَكر األحيان بعض ويف ٢ - ٨٧
الصايف) التجاري امليزان (أو للعامل اجلاري احلساب رصيد جيعل الذي
الرصيد ُيفــــَرض هذا أن ينبغي أنه جتــــدر مالحظة فإنه صفــــرًا. كذلك
هذا الرصيد ُيَطبَّق أن وينبغي معــــًا. والتجارة احلقيقية االمسية للتجــــارة

الفردية. اخلدمات أو السلع، على أيضًا
”لينك“  بالنســــبة ملشــــروع مفروض وهــــذا القيــــد  ٢ - ٨٨
الثنائية للتدفقات بالنســــبة العاملية للتجارة مصفوفات وضع  عــــن طريق
املخرجات - املدخالت حتليل يف احلال كما هو معامالت ل يشكِّ مبا
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جمموع  مــــا هي بلد صادرات فإن أخــــرى وبعبــــارة  ٢ - ٨٩
الصف هي الترجيح حبيــــث تكون عوامــــل شــــركائه ــــح لواردات مرجَّ
ســــعر أن هذا ويقابل شــــكل ُمَعاِمل). التجارة (يف مصفوفة يف املالئم
صادرات بالنســــبة لســــعر ح لعمود ُمَرجَّ جمموع هو بلد لكل الواردات

البلد. ذلك شركاء
ميكن  خلاصياته اقتصاد وفقًا منوذج لكل حتديد وبعد  ٢ - ٩٠
الفردية ومعادالت التصدير معادالت كانت إذا عاملي متَّسق نظام وضع

ثابتة؛  aij ليســــت ومعاِمالت أعاله. مع ما ُذِكر متفقة الواردات ســــعر
”لينك“ ملشروع االقتصادية القياسات حتليل كبريًا من فإن جزًءا ولذلك

بني  التوازن ِدقَّة على للمحافظة aij ميثل تقدير، أو بوضع منوذج، يرتبط
هذا الدولية املحاســــبة إطار ويف والواردات العاملية. العاملية الصــــادرات
كيان تشــــكيل أجل من اقتصاد لكل منفصلة منــــاذج بني ميكــــن اجلمع

الدولية. االنعكاسات خالله من ُتدَرس ُمتَّسق واحد
الصكوك  استخدام بشيوع املتعلقة السابقة واملالحظة ٢ - ٩١
أمهية ذات أيضًا التجاريــــة هي األعمال أو الشــــخصية يف احلياة املاليــــة
بدأ وقد الدولية. النماذج ووضع الدولية السياســــات لتحليل بالنســــبة
هلا اليت الواردات - الصــــادرات لتدفقات كنتيجة مشــــروع ”لينــــك“

عامًا  ٣٠ مرور بعــــد جند أننا غري االقتصــــاد العاملي، على كبرية آثــــار
املال. رأس بتحركات وثيقًا يرتبط ارتباطًا اآلثار اهلامــــة من أن الكثــــري
غري والواردات، للصادرات جتارية أنشــــطة عنها تنتج التحرُّكات وهذه
من وما متامًا. مفهومة وســــريعة للغاية وغري للغاية كبرية حتركات أهنــــا
لتحركات قاعدة حماســــبية لوضع كبري جهد بــــذل ينبغي شــــك يف أنه
الضروري، أوًال، ومن أحناء العــــامل. مجيع يف واخلصوم املالية األصــــول
بإعداد ذلك، بعد املالية والقيام، التدفُّقات هلذه املفاهيمي اإلطار وضع
لتدفقات دولية جداول إىل وضع حاجة وهناك ذات الصلــــة. اجلداول
أن وبعد االســــتخدام. وتفصيلية وســــهلة شــــاملة تكون األموال حبيث
يف البدء ميكن واضحًا املحاســــيب اإلطار ويصبح البيانات قاعدة تكتمل

كاملة. بطاقة النماذج وضع عملية
التكرار كثرية والتنبؤ الرصد نظم (ج)

عامة  بعبــــارات الفلبــــني، املوصوف ُيعَتبَــــر منــــوذج  ٢ - ٩٢
وجتاوزه بســــبب خاصياته املحاســــبية ليس فقط بالنظر جديرًا أعــــاله،
املحلي الناتج تولِّد اليت القومي والناتج القومي حســــابات الدخل لنظم
يستند والنموذج الذي املختلفة. الزمنية آفاقه بسبب أيضًا بل اإلمجايل
املتوســــط القومي ُوِضَع لألجل الدخــــل القومي والناتج إىل حســــابات
سنوات. ومخس واحدة سنة بني تتراوح على استقراءات لفترة للحصول
بدرجة تتناســــب الدميغرافية واملعادالت املخرجات - املدخالت ونظام
حل أوًال مت وإذا أكثــــر. أو كامل عقد إىل زمنيــــة تصل فترة أكــــرب مع
استخدام ذلك ميكن فإنه القومي والناتج القومي حسابات الدخل نظام
- املدخالت لنظام النهائي الطلب منه أن ُيَولَّد ميكــــن كُمدَخل النظــــام
يعتمد الذي النظام نطاق يتعيَّن مّد أخرى. وسوف بعد سنة املخرجات
عقد إىل تصل لفتــــرة القومي والناتج القومــــي الدخل على حســــابات
- املخرجات، املدى الكامل لنظام املدخالت وذلك الســــتيعاب  كامل
نًا متضمِّ املخرجات - املدخــــالت نظام أن يكــــون ســــيتعيَّن وإّال فإنــــه
أجًال أطول استقراءات احلصول علــى أجل أخرى من بيانـات لقواعد
مقطعية وعيِّنات اُألســــر ميزانيات باســــتخدام مثًال، للطلــــب النهائي،

التجارية. األعمال قطاع أجل للبيانات من
أجل توفري  من متعاقبة زمنيــــة لفترات مناذج ووضع  ٢ - ٩٣
استراتيجية أجًال ميثِّل دينامية أطول لية لُنظم األوَّ الظروف مدخالت عن
هذا اتباع جيري هذا، املعلومــــات عصر البحوث. ويف إلجراء مقبولــــة
كل ُنظم تتكرَّر يف وضع للبــــدء كثرية التكرار ُنظم وضــــع اإلجــــراء يف
للحصول على استقراءات ُتستخَدم ُنظم وهي أشــــهر وكل سنة، ثالثة

متعددة. لسنوات
الشهرية،  ميكن أن تؤدي البيانات احلايل، الوقت ويف ٢ - ٩٤
على إىل احلصول األحيان، بعض يف تكرارًا أكثر اســــتخدام بيانات مع
املتعلقة للبيانات لضبط الُنظم األقل تكرارًا استخدامها ميكن استقراءات
وهناك الُنظم. هذه استخدام للبدء يف سنة أو فترة أو أشهر ثالثة بفترة
اســــتخَدمه لنظام معيَّن ويرد أدناه وصف متعددة لتنفيذ ذلك. طرائــــق

املؤلف لعدة سنوات.
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من  علــــى نوعني ينطوي التكــــرار والنظــــام الكثــــري  ٢ - ٩٥
للبيانات: رئيسيني مصدرين إىل باالستناد العالقات

يف أو يومية (أســــبوعية أو تكرارًا شــــهرية أو أكثر مؤشــــرات  •
تقريبًا) احلقيقي الوقت

i ترتيبه الذي الشهري املؤشر = miτ  
τ ترتيبه الذي الشهر = τ  

القومي القومي والناتج الدخل سنوية حلسابات ربع متغيّـرات •
املرتبطة واألسعار واحلقيقية األسعار االمسية تشمل

i ترتيبه الذي السنوي ربع املتغري = qit  
t ترتيبها اليت سنة فترة الربع = t  

الكثرية  النمــــاذج وضع علــــى ينطبق وهــــذا النهــــج  ٢ - ٩٦
والناتج القومي الدخل حســــابات نظام احلايل ألن الســــياق يف التكرار
رئيسيًا دورًا تلعب املحاسبية والعالقات متامًا. متماســــكًا يظل القومي

النظام. هيكل تكوين يف
املؤقتة: املعادالت •

qiτ = f (1/3 (miτ + miτ-i + Miτ-2)) + errorτ  
:miτ لتقدير الزمنية السالسل معادالت •

miτ = g (miτ-1, miτ-2, ...) + errorτ  

ففي  التفســــري. بعض إىل حتتــــاج وهــــذه املعــــادالت  ٢ - ٩٧
الدخل حلسابات ربع السنوية لربط الِقَيم حماولة جرت املؤقتة املعادالت
الشهرية ســــنوية للمؤشــــرات ربع مبتوســــطات القومي القومي والناتج
اإلنفاق أن هو لذلك الواضح وثيقًا. واملثال هبا ارتباطًا مرتبطة تكــــون
القومي والناتج الدخل القومي حســــابات يف ربع الســــنوي للمستهلك
استخدام املمكن ومن التجزئة. ملبيعات ســــنوية ربع مبتوســــطات ر يقدَّ

التغيُّر  qit يســــاوي يف املئوية بالنســــبة التغيُّر أن وهي مفيدة، ديناميات
متغيّـــــرات يف مقــــدار 1/3 (miτ + miτ-i + miτ-2) أو يف املئويــــة بالنســــبة
miτ + miτ-1 + Miτ- ومقــــدار qit بني متثِّل الفروقات قد أخــــرى دة حمــــدَّ
بالتجزئة إمجــــايل املبيعات من كثريًا التفاصيــــل أَدّق 1/3 (2) ومســــتوى

الفعلية. املمارسة يف املستهِلك إنفاق وإمجايل
أن وينبغي .miτ اختيــــار يف التوجيــــه وهنــــاك بعض  ٢ - ٩٨
املؤشــــرات اليت مع ممكن حٍد أقصى إىل هذه املؤشــــرات متفِقة تكــــون
ويف .qit لِقَيم تقديراهتــــم وضع يف الرمسيون اإلحصائيــــون يســــتخدمها
معروفة متامًا. الواقع، يف املؤشــــرات املســــتخدمة، تكون األعم الغالب
فإنه ولذلك مبيزة؛ مقَتِرَنة تكون السرعة التغيُّر سريعة االقتصادات ويف
اجلديدة البيانات وخاصــــة عادية، غــــري بيانات البحث عن مــــن املهــــم
يف  qit حلركة دليًال لُتوفِّــــر وذلك الفصل، بداية يف متوفرة الــــيت تصبــــح
االقتصادية، بالعيِّنة، وااللتزامات اجلديدة واالســــتقصاءات املســــتقبل.
عمليات الشراء وأسعار السوق، يف املتقدمة واملواقع النيَّة، ومؤشــــرات

يف اجلانب مجيعها موضعها يكون أن مماثلة، ميكن ومتغيّـــــرات اآلجل،
تكميلية. أو رئيسية كمتغيّـرات سواًء للمعادالت املؤقتة األمين

ِقَيم  تتولَّد الزمنيــــة، السالســــل معادالت ويف حالــــة  ٢ - ٩٩
أو تقريبها. الفصلية لتوفري املعلومات متغّيرات املؤشرات كاستقراءات

 Box -) جينكينـز“ - ”بوكــــس طرائق وُتســــتخَدم  ٢ - ١٠٠
املتكاملة املتحرك املتوسط دوال لتقدير الواحدة املعادلة ذات (Jenkins
لالهتمام املثرية املتقاطع التأخر آثار بعض أيضًا ر وتقدَّ االحندار. الذاتية
تكميلية كمتغيّـرات املساكن إنشاء بدايات مثل كبرية، بدرجة واملقبولة
بيع لعمليات االحندار الذاتيــــة املتكاملة املتحرك املتوســــط يف معادالت

بالتجزئة. املنـزلية واألجهزة املنازل أثاث
لتقدير  جتريبـيــــة أعمال ُتجــــرى احلايل ويف الوقــــت  ٢ - ١٠١
من معاَدالت للمّتجــــه بدًال االرتداد ذايت املتحرك املتوســــط معــــاَدالت
متشــــابكة فرعية ملجموعات االرتداد املتكامل ذايت املتوســــط املتحرك
غري والســــلع االســــتهالكية، رة املعمِّ الســــلع أنواع مثل بدرجة كبرية،
ومتغيّـرات التجارية، املال للمشاريع رأس وتكوين االستهالكية، رة املعمِّ

ذلك. شابه وما العاملة، ومتغّيرات سوق اليد اخلارجية، التجارة
عامة  بصفــــة ليســــت أعاله املذكــــورة واملعــــادالت  ٢ - ١٠٢
املعادالت وتلك نظريًا. دة حمــــدَّ أو معادالت هيكلي ســــلوك معادالت
االقتصاديون به اإلحصائيون يقــــوم الذي الدور نفس ليكون هلا م ُتقــــدَّ
وهذا القومي. والناتــــج القومي الدخل حســــابات وضع يف الرمسيــــون
معادالت جتريبـية ويعاد هي املعادالت وتلك التوجيه األساســــي. يوفِّر
البيانات ملفات واستكمال جديدة شهرية بيانات توفري تقديرها مبجرد

البيانات. توفري فترات يف ساعات عادًة، خالل وذلك،
أي  يف التكرار شــــديدة تنبؤات وضع املمكن ومــــن  ٢ - ١٠٣
إلجراء مفيدة التنبؤات أن هذه تبيَّن وقد فيه ذلك. مطلوبًا يكون وقت
ســــاعات انتهاء عند اجلمعة يــــوم مثًال، أســــبوع، كل حصــــر يف هناية
القومي الدخل حسابات من متغّيرات الســــتكمال الكثري وذلك العمل
لفصلني أي مًا، مقدَّ لفصلني هبا والتنبؤ القومي، وإعادة تقديرها والناتج
سياق يف االســــتقراءات هذه وجيري حبث عنهما. بيانات غري منشــــور
يوم اثنني كل تفســــرياهتا مع وهي متاحة التجارية، عامل املشــــاريع أنباء

املتحدة. للواليات
املتوسط  ُنظم بشأن جتارب ُتجرى احلايل، ويف الوقت ٢ - ١٠٤
حتســــني تنبؤات أجل حماولة من وذلك االرتداد للمّتجه ذايت املتحــــرك
حىت فصلني. - األجل قصرية القومي والناتج القومي الدخل حسابات
ُيستخدمان النظامان وهذان وفرنسا. لليابان مماثالن نظامان ُوضَع وقد
أن القومي، كما والناتج الدخــــل القومي حســــابات تنبؤات بانتظام يف

األوىل. مبراحل اإلعداد اآلن مير كونغ هلونغ نظامًا
التكرار  شديدة الُنظم هذه تنطبق األعم، الغالب ويف ٢ - ١٠٥
من وفرة فيها توجد الــــيت املتقدمة الصناعية االقتصادات علــــى أساســــًا
لفترات أو شهرية لفترات منتظمة مراحل على توفريها يتم البيانات اليت
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غري املتحدة. واململكة لكندا جتريبيان نظامان ُوضَع وقد تكرارًا. أكثــــر
لوضع النماذج األكثر ــــحة مرشَّ اعتبارها ميكن النامية البلدان بعض أن
أو أكثر،  بيانات شــــهرية، ٢٥ سلســــلة لديها تتوفر كانت إذا تكرارًا
ونشاط الصناعي، واإلنتاج والسياح، واألوامر، بالتجزئة، املبيعات عن
والعرض الفائدة، وأسعار واألسعار، واألجور، والعمالة، اإلنشــــاءات،
الوقت املماثلة. ويف املؤشرات ومتغّيرات الصرف، وأســــعار النقد، من

للمكسيك. التكرار نظام شديد يف وضع النظر جيري الراهن،

احلسابات ومصفوفات القومية احلسابات نظام - جيم
٩ القومية املحاسبة وقدرات االجتماعية

احلســـابات  لنظام اســـتعراضًا الفرع هذا يتضمـــن  ٢ - ١٠٦
بعض  مع كثـــرية جوانب يف يشـــترك ١٩٩٣ الـــذي لعـــام القوميـــة
ُقدِّمت اليت اإلســـهامات وخاصة املناقشـــة، يف اإلســـهامات السابقة

 Vanو Van Bochove) ١٠ توينـــني وفان بوتشـــوف فان مـــن جانب
يتناولـــون الكتَّـــاب (Ruggles). وأولئـــك Tuinen) وروغليـــس١١
يف املعلومات بتكنولوجيا يتعلق منظور من نفسها، املسائل من العديد
إىل الكثري تضيف نظر وجهة األخـــرية من احلالة ويف الســـابقة، احلالة
وباملقارنة الُصْغِرية. املحاكاة طرائق يف مؤخرًا حدثت اليت التطورات
اليت التطورات على أكرب د بدرجة يؤكِّ هنا الذي سُيعَرض املوقف فإن
لتلك املؤيدة النماذج وضع أساليب ويف االقتصادية النظرية يف حدثت
من يكون بالسياسة اليت املتعلقة املسائل ناحية، وعلى من التطورات،
املستقبل املنظور، يف احلكومات برامج أولويات ضمن تظل أن ح املرجَّ
من اكُتِسَبت اليت اخلربات يســـتند إىل املوقف وهذا أخرى. ناحية من
املتحدة األمم يف اإلحصائية الشعبة نشرهتا القومية اليت احلسابات نظام
مدى على متثِّل كانـــت اليت املؤيِّـــدة، ١٩٦٨ ١٢، وكتيباهتـــا يف عـــام
على  املرجعية الرئيسية لإلحصاءات االقتصادية الوثائق ٢٥ عامًا فترة
حصلت الذي األساس أيضًا قدَّمت اخلربات وتلك الوطين. املســـتوى
وهي مســـاعدات تقنية، مســـاعدة على إليه باالســـتناد بلدان عديدة
وهذه املتحدة. األمم يف خالل الشـــعبة اإلحصائية من جزئيًا مـــت ُقدِّ
من للمعونة املتلقية البلدان اشتراط أن ُتعّد باملقابل، عزَّزها، األنشـــطة
مســـتوى على قومية حســـابات املتعددة اجلنســـيات غالبية الوكاالت
األسباب أحد الواقع العملي، يف االشـــتراط، هذا يكون وقد مقبول.

من عدد يف هبا تتمتع اليت األولوية القومية الرئيسية إلعطاء احلسابات
وجتميعها، اإلحصائية، مجع البيانات على تتصف قدرهتا الـــيت البلدان
احلسابات نظام فإن النمو املتقدمة للبلدان وبالنسبة حمدودة. قدرة بأهنا
منظمة عتها ســـابقة شجَّ له احلايل النظام أن يقل أمهية، كما ال القومية
االحتاد فإن وباملثل .١٣ أعضائها لصاحل األورويب االقتصادي التعـــاون
لتحقيق لنظـــام احلســـابات القومية صيغة بديلة وضـــع األورويب قـــد

الراهنة. اشتراطاته

لعام ١٩٦٨ القومية احلسابات نظام - ١
لعام ١٩٦٨  القوميــــة احلســــابات نظام يف حــــني أن  ٢ - ١٠٧
بأن  ميكــــن القول ١٤ فإنه هامًا إجنــــازًا عديدة، نــــواح كان ميثِّــــل، من
يف  ــــن ملحوظ حتسُّ أي ١٩٦٨ مل تشــــهد عام منذ انقضت اليت الفترة
حدث فقد وعلى العكس العامل. أحناء مجيع يف القومية املحاسبة قدرات
وُحسن نوعية احلسابات إن حبيث البلدان من العديد يف ملحوظ تدهور
يف تأخرًا بلدان، كل ثالثــــة من واحد يف بلد شــــهدا، رمبا قد توقيتهــــا
يدعو الذي التدهور وهذا السنني. مدى على القومية احلســــابات نظام
حد القومية يف احلســــابات نظام خلطأ يف نتيجة بالطبع، ليس، لألســــف
وهلذا عملية املراجعة. فيه حدثت الذي السياق من جزء هام ذاته ولكنه
الذي التحدي جوانب أحد هو املســــتقبل يف للتنفيذ وضع منظور فإن
إىل هذا يؤدي أن وينبغي القومية. احلســــابات مراجعة نظام عملية متثله
الوقت يف االســــتفادة، مع القومية احلســــابات تشــــجيع تطوير قدرات

 ١٩٦٨ القومية لعام احلسابات نظام األساسية يف اجلوانب من نفســــه،
تطويرات السنني مّر على حملها حلَّت اليت األجزاء سوى استبعاد وعدم
املسائل يف للتحوُّل نتيجة قائمة مل تعد اليت أو التكنولوجيا أو النظرية يف

احلالية. بالسياسة املتعلقة

والتطبيق النظرية بني وصل كحلقة القومية احلسابات نظام ( أ )
الفرع  هذا يف الذي ســــيجري حتديــــده مــــن املنظور  ٢ - ١٠٨
ُيحدِّد العملية اليت يف أساسي عنصر هو القومية احلسابات نظام أن ُيعَتَبر
َيَود اليت القدرة معًا العملية واملســــائل النظرية املكوِّنات بني التفاعل هبا
هذه خالل ترمجة ومن القومية. املحاسبة جمال يف لديه تتوفر أن ما بلد
األداء رصد على القدرة يقوم البلد بتطوير فعلية قدرة إىل الطموحــــات
التعليقات وإبداء املشــــورة تقدمي وبالتايل السياســــات، حتليل مــــن أجل

موقع  لتحديد حماولة ٣ - ثانيًا الشــــكل وميثِّل املعاصرة. على املســــائل
وحتليل واملسائل للنظرية الســــياق العام هذا يف القومية نظام احلســــابات

السياسات.
النظرية  مها ٣ - ثانيًا الشكل لتفســـري البداية ونقطتا  ٢ - ١٠٩
إىل حتتاج اليت واملســـائل األمين من الشـــكل اجلانب أعلى يف االقتصادية

 Review of Income and Wealth حمــــرري  مــــن إذن علــــى احلصــــول  مت   ٩
الدوريــــة تلــــك يف ُنشــــر ملقــــال طفيفــــًا  تنقيحــــًا املنقحــــة الصيغــــة  هــــذه   إلدراج 

.Series 37, No. 2 (June 1991)

 C.A. Van Bochove and H.K. Van Tuinen, “Flexibility in the next  ١٠

 SNA: the case for an institutional core”, Review of Income and Wealth,
.Series 32, No. 2 (1986)

 N. Ruggles, “Comment” on papers on the structure of the SNA,  ١١

.Review of Income and Wealth, Series No. 32, No. 2 (1986)

 A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F, No. 2,  ١٢

.Rev. 3 (United Nations publication, sales No. E.69.XVII.3)

 A Standardised System of National Accounts, Paris, OEEC, :انظــــر  ١٣

.1952

االقتصاد  يف نوبــــل جائزة منــــح أقلها ليس عديــــدة، بطرائق جــــرى اإلقرار هبــــذا  ١٤

ستون. ريتشارد الرئيسي، م للُمَصمِّ
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نقطتا األيســـر. وهاتان النقطتـــان مها اجلانب أعلى يف تقع حبـــث والـــيت
نظام أي تطويـــر يكون أن أريـــَد مـــا ملناقشـــتنا إذا البدايـــة الطبيعيتـــان
ملســـائل اســـتجابة يكون أن مبعىن بالطلب مدفوعًا القومية للحســـابات
الشـــكل، من األســـفل اجلزء يف ممثَّلة الرد حقيقية. والطبيعية النهائية هلذا
الناجتة عن باملشـــورة الفعلي االقتصـــادي األداء وهي تشـــمل مقاييـــس
تعريف ليس، ببساطة، احلســـابات القومية نظام دور فإن وهلذا التحليل.
االدخار أو معدالت اإلمجايل املحلي الناتج أهنا على تلك األداء مقاييس
للغرض عارضة بالنســـبة املقاييس هي مقاييس هذه أن إذ واالســـتثمار،
كل داخل القدرة، إلجيـــاد مرجعي إطار توفري يف يتمثل الذي األصلـــي
م. ونظام احلسابات ورصد التقدُّ االقتصادية املشـــكالت حتليل على بلد،

املحاســـبة  بقدرة يرتبط ٣ حيث - ثانيًا الشـــكل مركز يف يقع القومية

وهذا التفســـري لديها. تتوفر أن البلدان تود االجتماعيـــة اليت أو القوميـــة
يتفق، وهو مالئمًا؛ تفســـريًا يبدو القومية احلســـابات نظام من للغـــرض
لعام الســـابق إجراء التنقيح يف بـــه اسُترِشـــد الذي الرأي مع بالتأكيـــد،

يلي: فيما عنه ما جرى التعبري وهو ،١٩٦٨

مصدر البداية منذ أن يزال يتطلــــب اجلديد ”إن جمــــال النظام
للتطوير هدفــــًا يوفِّر النظــــام اجلديد حــــني أن ويف لســــوء الفهــــم.
ســــيتحقق اهلدف هذا أن املفترض ليس من فإنه ،... اإلحصائــــي
اإلحصاءات تطوير يف األولويات ترتيب أن مكان أو كل يف بسرعة
القومية لعام احلســــابات (نظام البلدان“ يف مجيع ســــيكون واحدًا

.(١ - ٧٦ الفقرة ،١٩٦٨

 

املسائل االقتصاديةالنظرية االقتصادية

املفاهيم والتعريفات: 
السياسات واملنظوراتإطار املحاسبة االجتماعية

مقاييس األداء: القدرة على التحليل/
وضع النماذج

القدرة يف حمال املحاسبة 
القومية/االجتماعية

احلد األدىن لالحتياجات من البيانات 
(األساس)

قاعدة البيانات الفعلية

تكنولوجيا املعلومات

مقاييس األداء بالنسبة إلجراء التحليالت 
وتقدمي املشورة يف جمال السياسات

القومية احلسابات حتديد نظام ٣ - ثانيًا الشكل
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اليت  اخلطوات من عدد هناك اهلدف، ذلك ولتحقيق ٢ - ١١٠
هيكل  ٣ هو حماولــــة لوضع - ثانيًا كما أن الشــــكل ينبغــــي اختاذهــــا،

اخلطوات. نوع ما لتلك من أساسي

إىل  االقتصادية النظرية ترمجـــة األوىل هي واخلطوة ٢ - ١١١
مفاهيميًا عامًا. إطـــارًا ل تشـــكِّ اليت املفاهيم والتعريفات من جمموعة
ذلك إىل من املمكن أن ُيشـــار (Hicks) فإنه ١٥ هيكس َذَكر وكمـــا
ويتضمن هذا اإلطار االجتماعيـــة. للمحاســـبة إطار أنه على اإلطـــار
جاٍر هو وما أجنيب، هو ما حملي مقابل هو ما مثل أساســـية، متييزات
اخلاصيات األساســـية إىل إضافة جرًا، وهلم رأمســـايل، هو ما مقابـــل
وكما ذلك. وغري اإلنتاج وعوامـــل املؤسســـات وتعاريف ما لتعامل
ميكن املفاهيم هذه بني العالقات املتبادلة فإن (Stone) ١٦ َذَكر ستون
أهنا على إليها هنا يشار مصفوفة وهي مصفوفة، شكل يف التعبري عنها
.١ ١٧ - ثانيًا اجلدول يف ـــح موضَّ وهذا اجتماعية. حماســـبة مصفوفة
عند التعليق بعض تتطلـــب اليت املختلفة اجلوانب بعـــض واجلـــدول له

النقطة. هذه

حماولة ملتابعة  هناك ليســــت أنه مالحظة ميكن أوًال، ٢ - ١١٢
القومية احلســــابات نظام مصفوفة يف حدث مثلما يف اجلدول األصول

لعام  احلسابات القومية نظام يف التفصيل من مبزيد وُبِحث ١٩٦٨ لعام
من ن التمكُّ احتماالت ظلَّت طاملا مفيدًا تبســــيطًا ُيَمثِّل وهذا .١٩٩٣
املنظور املســــتقبل يف البلدان لغالبية بالنســــبة لألصول وْضع حســــابات
نطاق متامًا توســــيع املمكن أنه ســــيكون من احتمــــاالت ضعيفــــة. غري
حسابات يشمل حبيث ،٣ - ثانيًا الشــــكل يف املبيَّن املفاهيمي، اإلطار
يف كبرية بدرجة املستصوب من سيكون الواقع، ويف اخلطة. يف األصول
هذا ألغراض مطلوبًا ليس التطور هذا أن غري ذلك. حتقيق املطاف هناية
متثِّل اجلدول يف املدرَجة أن البنود املختلفة املفهوم من البحــــث. وثانيًا،
الشــــراء بأســــعار التعامالت مجيع حتديد ِقَيم مع احلالية للقيمة تدفقات
جمموعة أية تفريق صريــــح داخل يوجد ال وثالثًا، الســــوق. أو أســــعار
أن ينبغي أنه غري اجلدول، يف املبيَّنة الســــت احلســــابات جمموعات من
املؤسســــات بني ُيفَصل فإنه قد مفهومًا. ولذلك التفريق يكــــون ذلــــك
والشــــركات املعيشــــية لألســــر املختلفة األنواع التعرُّف على حبيث يتم
األنواع هذه من نوع لكل يكون وقد املختلفة. احلكومية واملســــتويات

إطار اجلدول داخل اخلاص به رأس املال اجلاري وحســــاب احلســــاب
عديدة خمتلفة أنواع هناك تكون أن من املمكن فإنه وباملثل .١ - ثانيًا
عليها التعرُّف جرى اليت الطبيعية واملوارد العاملــــة ورأس املال اليد من
متميِّزة أيضًا منتجات هناك تكــــون اإلنتاج. وقد عوامل يف حســــابات
ورابعًا، املختلفة. من األنشطة لكل نشاط منفصلة وحســــابات عديدة
منفردة. بلدان أو أقاليــــم أو ُعملة مناطق إىل العامل بقيــــة ميكن تقســــيم
جيب التجميعات املتََّبع، أو الضرائب نظام عن بغض النظر وخامســــًا،
 ١ ثانيًا - اجلــــدول يف املناظرة واألعمدة الصفوف جماميــــع أن تكــــون
اجلدول يتضمنها اليت املفاهيم من مباشرة تنشأ املطابقة وهذه متساوية.
نفســــها. املفاهيم صميم بينها، أي أن التماثل هو يف والترابط املوجود
مجيع يشــــمل اجلدول فإن األخرية، النقطة وترتيبًا على هذه وأخــــريًا،
ُينَظر أن الواقع، يف للمحاســــبة القومية. وميكن، األساســــية اخلاصيات
حدوده يف أن يوَضع جيب املفاهيمي الذي على أنه اإلطار اجلدول إىل
البداية نقطة ميثِّل املعىن، هبذا واجلدول، القومية. للحســــابات نظام أي
هذه إىل يضاف بأن أكثر حتديدًا نظام ينتج أي األساســــية، وجيب أن
والسياسات األمهية ذات باملسائل يتعلق فيما منظور معيَّن العامة اخلطة
فإن الشــــكل هذا وعلى للبيانات. معيَّن نظــــام دعمها إىل الــــيت حيتــــاج
بالتحليل  املتعلقة والقدرات مقاييس األداء لتحديد ٣ يبيِّــــن أنه - ثانيًا
من الضروري إضفاء لديه تتوفر أن ما بلــــد يود اليت النماذج أو وضــــع

١ وذلك  - ثانيًا اجلدول يف املبيَّــــن العام على اإلطار ُمحدَّد مضمــــون
ويلزم، دعمها. أو تنفيذها يتم اليت واملنظورات إىل السياسات باإلشارة
مستويات وإىل مفيدة إىل مفاهيم تستند تصنيف ُنظم وضع األقل، على
القدرة كانت وأيًّا ضرورية. أهنا ُيعَتَقد التفاصيل اليت عنها تنتج للفصل
من سيكون فإنه القومية للمحاســــبة بالنسبة األمر هناية اليت ســــتنتج يف
هناك أغراضــــًا خمتلفة. وســــوف تكون القدرة حتقق هــــذه املتوقــــع أن
إىل تنشأ حاجة األداء؛ ورمبا لرصد اإلحصاءات من جمموعة إىل حاجة
دعم إىل حاجة أكرب تظهر قد أنه كما حتليلية؛ ألســــباب أكرب جمموعة
االقتصاد حتليل يكون أن وجيب كُكل. لالقتصاد الكلي االقتصاد حتليل
ومن لالقتصاد. منوذج إىل صريح، مســــتندًا غري حتليًال كان إذا الكلي،

نقطتني مترابطتني: مالحظة هنا املهم

حماسيب؛ يناظره إطار الكلي لالقتصاد كامل منوذج كل •

املحاسبة مصفوفة خاصة إلطار حالة هذه اُألُطر مجيعها ُتعَتَبر •
.١ - ثانيًا اجلدول يف الواردة االجتماعية

أريــــَد أن يكــــون نظــــام  مــــا وعلــــى هــــذا فإنــــه إذا  ٢ - ١١٣ 
جيب الكلي االقتصــــاد قــــادرًا على دعم حتليل القومية ما للحســــابات
أيضًا يســــتتبع ١. وهذا ثانيًا - اجلدول إطار داخل متالئمًا أن يكــــون
نظام أهنا على االجتماعيــــة للحســــابات مصفوفة أية اختيار أن يكــــون
ميكن والتحليالت اليت النماذج ملدى الوحيد مقيِّدًا القومية احلســــابات
إرادي. خيار مسألة هو االختيار هذا مثل فإن وبالطبع ذلك. بعد دعمها

االجتماعية  قدرات املحاســــبة ٣ يبيِّن - فإن الشــــكل ثانيًا هذا وعلــــى
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.Economic Appliquée, vol. 11, no.1 (1947)

يف األشــــخاص من جمموعة بــــني فيمــــا التعامــــالت ُتعــــرض يف شــــكل مصفوفــــة  ١٧ 
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ره تفسِّ الالحقة املصفوفة إىل السابقة املصفوفة من واالنتقال يف مصفوفة. القومية احلسابات
والثروة لبحوث الدخل الدويل لالحتاد العام املؤمتر يف ُقدَمت ورقة يف الواردة األوىل املبادئ

.١٩٨٩ يف آب/أغسطس أملانيا يف الهنشتاين يف الذي ُعقد



٢٣٢٣

األداء مقاييس من مشــــتقَّة أهنا على القومية) احلســــابات (نظام املطلوبة
السياق. هذا يف مفيدة النظام واضعو يعتربها اليت والقدرات التحليلية

- ٣ هي اشــــتقاق  الشــــكل ثانيًا يف التالية واخلطوة  ٢ - ١١٤
املحاسبية القدرة لدعم الزمة ُتعَتَبر اليت البيانات (الدنيا) من االحتياجات
اهلامة املسائل جمموعة من يثري أن شأنه من هذه اخلطوة املطلوبة. واختاذ
معيَّنة  مصفوفة لبيان T التدوين اســــُتخِدم إذا يلي. كما حبثها ميكن اليت
١ فإن  - للجــــدول ثانيًا معيَّن اســــتخدام أي االجتماعية، للمحاســــبة
التعبري  ميكن فإنه نوعني. وهلذا من تكون T التدوين يتضمنها اليت القيود
نقدية  تعامالت U عناصر ُتعَتبَــــر T علــــى أهنا T = U + V، حيث عــــن
U مباشــــرة.  عناصر ُتقاس أن املمكن وهلذا فإنه من االقتصاد. يف فعلية
يتعيَّن  فإنه ولذلك مفترضة، تعامالت هي V عناصر العكس فإن وعلى
للمحافظة البيانــــات الالزمة أن وواضح مباشــــر. غري بشــــكل ر أن ُتَقدَّ
الالزمة هــــي البيانات للمحاســــبة االجتماعية بالنســــبة على قدرة معيَّنة

املدى  أن من الواضح فإنــــه لالفتراضات وV معًا. وبالنســــبة U لتقدير
فإنه ولذلك الالزمة. د البيانات سيحدِّ لالفتراضات ولنوعيتها املطلوب
V؟ الالزمة لتقدير هي البيانات ما على السؤال: واحدة إجابة توجد ال

يوجد  يف هذه احلالة أنه غري أيضًا، U على تقدير ينطبق والشيء نفسه
ُيَناَقش. إضايف ينبغي أن اعتبار

ما مبيَّنة  بلد تنتــــج يف البيانــــات الفعلية اليت وقاعــــدة  ٢ - ١١٥
إليها  حيتاج اليت من البيانــــات مشــــتقة ٣ باعتبارها يف الشــــكل ثانيًا -
خالل من الفعلية، البيانات قاعدة د ُتحــــدِّ ذلك وبعد النظــــام املطلوب.
بلد، كل داخل املتــــاح ونوعية التحليل مدى املعلومــــات، تكنولوجيــــا
هذه من الفعليــــة واإلجنازات أدائــــه. رصد توقيــــت، وجمال، وُحْســــن
لديه. تتوفَّر أن ما يود بلد اليت التحليلية القدرة ستحدِّدها أيضًا الناحية
إىل واقع، الرغبات ترمجة شأهنا من يكون العملية يف وكخطوة متوسطة
وظيفة نظام له القومية على أنه احلسابات نظام إىل أن ُينظر املمكن من
عليها ينطوي أن تكون النيَّة اليت املنطــــق فإنه ينبغي وبنفس أداء هامــــة.
مســــاعدة يف النظام ذلك دور تعزيز هي القومية احلســــابات تنفيذ نظام
إزالة إىل ممكنًا، يكون يؤدي، حيثما تطلعاهتا وأن حتقيــــق على البلــــدان

طريقها. تقف يف عوائق قد أية
احليوية اإلحصاءات لنظام والعملي االقتصادي املنطقي األساس (ب) 

١٩٦٨ لعام
يف  عاديًا العمالة الكاملة أمرًا يف عــــام ١٩٦٨ كانت  ٢ - ١١٦
ُيعَتَبر هذا وكان يف امليــــدان االقتصادي، التعاون والتنمية منظمة بلــــدان
منظمة تكن مل الوقت ذلك انتصارًا لالقتصادات الكينـزيــــة. ويف عــــادًة
مل والبيئة أن اخلصخصة كمــــا به، ُيحَلم شــــيئًا للنفط املصدِّرة البلــــدان
عن ر مبكِّ وقت يف اإلعراب كبري. وقد جــــرى الهتمام موضعًا تكونــــا
بالنسبة تقدُّم ملموس حتقيق عن االقتصادية عجز التنمية إزاء القلق بعض
النمو بعض حتقيق أن غري عديدة من العامل، يف أجزاء الفقر ملشــــكالت
على تطلعات بعد بظالهلا ألَقت قد الَدين أزمة تكن عاديًا ومل أمرًا اعُتِبر
ختطيط القيــــام بعمليات على عاكفة عديــــدة اجلنــــوب. وكانت بلدان

العامل لبلدان البنك الدويل بالنســــبة من بتشــــجيع ما اقتصادي بشــــكل
املوضوعني االقتصادي كانا والنمو االقتصادي اهليكل فإن وهلذا الثالث.
انشغال يف وانعكس هذا الوقت يف ذلك رئيسي باهتمام حيظيان اللذين
من ية املشــــتقة من ناحية، وبالنماذج اخلطِّ بنظرية النمو، االقتصاد خرباء
ُقِطَعت قد وكانت أخرى. ناحية من (Leontief) ”ليونتييف“ أعمــــال
من التطوير العشرين سنوات يف املعلومات تكنولوجيا يف طويلة أشواط
حبلول إنه حبيث مانشيســــتر وكامربيدج يف ”أطلس“ األصلية ماكينات

لنموذج يضم  بالنســــبة ”ليونتييف“ مقلوب ١٩٦٨ كان تقريب عــــام
جمال  النمو. ويف م متقدِّ اقتصاد أي نســــبيًا يف مباشــــرة عملية ٤٠ قطاعًا
حبلول حلها مت قد املفاهيمية اهلامة املسائل غالبية كانت القومية املحاسبة

كامربيدج  ”مشــــروع أعمال من خالل األقل على ١٩٦٨ وذلك عام
يلي: ل ما يسجَّ أن كان من املالئم ١٨. ولذلك للنمو“

واليت سنة األخرية عشرة يف اخلمس حتققت األعمال اليت ”إن
احلســــابات إعداد اجتاهني: يف قد ُأجريت التقرير على هذا تنطبق
وكل منفصلة. اقتصادية منــــاذج ووضع نطاقها، القومية وتوســــيع
أنه، كما اجلديد، النظام صياغة يف ساعد التطورات من هذه تطور
أريد إذا ما جديد نظام وضع الضروري من جعل الوقت نفسه، يف
متماشية التقارير الدورية إعداد وعمليات املعايري الدولية تكون أن
(نظام البلدان“ ومتزايد، من كبــــري، يف عدٍد اجلارية األعمال مــــع

.(١ - ٤ الفقرة ،١٩٦٨ لعام القومية احلسابات
وضع  عند اهلامــــة االعتبارات وكانــــت هذه بعــــض  ٢ - ١١٧
اسُتحِدث ونتيجة هلذا .١٩٦٨ القومية لعام احلســــابات نظام مشروع
التأكيد هو االبتكارات أهم من وواحد الرئيســــية. املبتكرات من عدد
مصفوفة، أي شــــكل يف احلســــابات القومية نظام بعرض علــــى اهليكل

نســــبيًا  أقل بدرجة التأكيد مع معيَّنة، ١ بطريقة - ثانيًا اجلدول بتنفيذ
إيالء يف العملية هذه جوانب أحد التجميعيــــة. وقد متثَّل املقاييس علــــى
صت ُخصِّ وقد اإلنتاج. وأنشــــطة بني املنتجات للتمييز خــــاص اهتمام
املخرجات املدخالت - لتعميم منوذج يف الواقع، النص، من هامة أجزاء

التمييز. هذا عن نتج والذي ”ليونتييف“ وضعه الذي
احلساباتالقومية  اإلنتاجيفنظام علىهيكل والتركيز ٢ - ١١٨
أو املناطق.  باألشخاص املتعلقة التفاصيل حساب على كان ١٩٦٨ لعام
احلسابات القومية نظام مع تتفق بطريقة الدخل توزيع مناقشة فإن وبالتايل
وهذا .١٩ والدميغرافية االجتماعية لإلحصــــاءات الحق لنظام ُتِرَكت قد
األسر املعيشية َدْخل بيانات تكون أن يتوقعوا مل النظام واضعي أن قابله
كانوا النظام واضعي فإن ذلك مــــن وبدًال عام. بشــــكل متوفرة وإنفاقها

 Cambridge University, Department of Applied Economics, A :انظــــر  ١٨

 Programme for Growth, vols. I-XII (1962-1974), (Cambridge, Chapman
.and Hall)

 Richard Stone, Towards a System of Social and Demographic  ١٩

 Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 18 (United Nations publication,
.Sales no. E.74.XVII.8)
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لتوازن هنج ســــتقدَّر باتباع القومية احلســــابات أن اعتبارهم يف يضعــــون
هذا اتباع ُيســــهِّل املعيشية األســــر إلنفاق بيانات وجود وعدم الســــلع.
التبقي أســــاس على تقدير االســــتهالك الظروف ميكن هذه ففي  النهج:

سهولة. أكثر أمرًا للحسابات العام التوازن حتقيق مبا جيعل
البيانات  بــــني إزاء التوفيق املختصــــر وهــــذا النهــــج  ٢ - ١١٩
احلسابات مصفوفات موازنة أن أســــاس على تربيره ميكن غري املتَّســــقة
قد رمسية إحصائية وأســــاليب كاملة معلومات االجتماعية باســــتخدام
عاَلج أن سبق وقد احلوسبة. قدرات يف القصور بسبب أوجه اسُتبِعَدت
(Meade) ٢٠ وميد (Champernowne) وتشامبرينون (Stone) ستون
املمكن أن من بيَّن الذي هو (Byron) ٢١ بريون أن غري هذه املشكلة،
باستخدام احلجم اجتماعية متوسطة حســــابات ملصفوفة بالنسبة حّلها

الوقت. يف ذلك متاحة كانت اليت الرباجميات
هي  قدرة احلوســــبة أن ــــد املؤكَّ من ويــــكاد يكــــون  ٢ - ١٢٠
وهي ،١٩٦٨ لعام القومية احلسابات لنظام أخرى خاصية ــــر تفسِّ اليت
فإن املتاعب. وكما لوحــــظ أعاله مــــن كبري قــــدر خاصيــــة نتج عنها
مجيع التعامالت  أن ترتئي ١ - ثانيًا اجلدول املبيَّنة يف املفاهيمية اخلطــــة
هذا اآلن مجعنا وإذا الســــوق. بأسعار أو ل بأســــعار املشــــترين ستســــجَّ
األســــعار أن تكون اليت تقول بأنه ينبغي ليونتييف قاعــــدة مع املفهــــوم
املخرجات املدخالت - جــــدول صفوف من صف يف كل متجانســــة
يف والسبب الســــلع. من للغاية كبري عدد فإننا ســــنواجه احتمال وجود
ســــلعًا بســــهولة أن يصبح ميكن اإلنتاج نشــــاط ناجتًا معيَّنًا من هذا أن
الســــنة بل بفصل املادية خباصياهتا ليس بينها التمييز ميكن متعدِّدة خمتلفة
يف أنه إىل وبالنظر بالســــعر. وبالتايل التوزيع، وضرائب و/أو هبوامــــش
معظم  يدويًا يف الســــلع توازن هنج ُيَنفَّذ أن كان من املقرر ١٩٦٨ عام
ذلك ترتَّب على فقد كبرية، صفحات يف النتائج تســــجيل مع البلدان،
يف يستوعبها أن اإلحصاء خلبري اليت ميكن السلع لعدد مادي حّد وجود
عدد من للحّد ما بعمٍل القيام يتعيَّن فإنه كان وهلذا العملية. املمارســــة

حدة. على كٍل بينها التمييز الضروري من كان اليت السلع
عام  يف إليها التوصــــل اليت مت ”املثاليــــة“ والطريقــــة  ٢ - ١٢١
ســــلع  خطيًا من خليطًا ســــلعة كل يف اعتبــــار ١٩٦٨ كانــــت تتمثــــل
خليط أهنا على سلعة فعلية كل املمكن معاجلة من أساسية حبيث يكون
وضرائب للنقل والتوزيع، وهامش ”ماهيتهــــا“، هي عناصر من ثالثة
لعام القومية احلســــابات يف نظام املنتجات على (ضرائب غري مباشــــرة
حتديد ميكن حتديد األسعار تتعلق بكيفية نظرية إىل واستنادًا .(١٩٩٣
متثيل املمكن مــــن حبيث يكون املكوِّنات لكل مكوِّنة من هــــذه قيمــــة

عنصر ألغراض املحاسبة كمشتريات لكل الفعلية السلع من املشتريات
النقل هوامش عن املستقل الســــلعة من وقيمة اجلزء الثالثة. العناصر من
هذه وميزة األساسي. السعر أهنا على النهج يف هذا إليها ُيشار والتوزيع
التمييز بينها إّال باهلوامش ميكن ال ما لسلعة خمتلفة أشكال أية أن اخلطة
األساســــي. الســــعر ”املهم“ ونفس العنصر نفس مجيعها هلا ســــيكون
اهلوامش االختالفات يف خالل الســــلع من تكاثر عدد تفادي يتم وهبذا
فأوًال، يتطلب حســــاب شــــقان. النهج هلا هذا والضرائــــب. وعيــــوب
للغاية. كبرية مصفوفة يكون أن ميكن ما أن ُيقَلب األساســــية األســــعار
اإلحصائية. املكاتب من العديد قــــدرة قد يتجاوز هذا أن وكان ُيَظــــّن
ُيعَرف بأنه للتقييمات نظامًا يعطي تقريب كبديــــل، اقُتِرح، فقد وهلذا
يف تتمثل الثانية الصعوبة فإن أعاله أشري تقريبـية. وكما أساسية أسعار
األسعار التقريبـية الفعلية أو األسعار حساب املمكن من يكون كي أنه
أســــعار د هبا تتحدَّ اليت بالكيفية تتعلق نظرية حاجة إىل هناك األساســــية
معيَّن رأي على أمــــور، مجلة يعتمد، يف وهذا التكاليــــف. الســــوق من
باستخدام التوصية لدى فإنه ولذلك املطبَّقة. التكنولوجيا طبيعة بشــــأن

 ١٩٦٨ القومية لعام احلســــابات نظام أوصى تقريبـية أســــعار أساســــية
املبيَّنة عليها املتَفق واملفاهيم ليــــة األوَّ البيانات على معيَّنة نظرية بتطبيــــق
اليت للكيفية بالنسبة للخالف مثرية نظرية وهي ،٣ يف الشــــكل ثانيًا -

فعًال. االقتصاد هبا يعمل
يف ٢١ مقال كتبه  الفرض نوِقَشــــت طبيعة هذا وقد  ٢ - ١٢٢
تنطوي  أن تلــــك الطبيعة ١٩٨٥ ٢٢ وبيَّن (Pyatt) يف عــــام ”بيــــات“
تعذُّر  يؤدي إىل مبا ١ - ثانيًا يف الشــــكل حتويل للمصفوفة املبيَّنة علــــى
على تنطوي املعاَلَجة وهذه األصلية. البيانات على جديد من احلصــــول
البيانات. قيمة مــــن كبرية بدرجة التقليل وعلــــى هامة فْقــــد ملعلومات
اســــتنادًا ُوِضَعت قد املعاَجلة اليت ”تربِّر“ النظرية أن إىل يرجــــع وهــــذا
متطرفًا تعبريًا النظرية ُتعَتَبر هذه فإن ليونتييف. ولذلك افتراضــــات إىل
األسعار حتدث يف اليت التغيريات عن واستقالهلا مجود التكنولوجيا ملدى

.٢٣ النسبية
ترجع  اليت املعلومات تكنولوجيا يف القصور وأوجــــه  ٢ - ١٢٣
احلسابات  نظام أن تفسري السبب يف يف ُتسهم أيضًا قد ١٩٦٨ عام إىل
واحدة  اجتماعية معيَّنة حســــابات مبصفوفة ١٩٦٨ يوصي لعام القومية
مناظرة تكون االجتماعية احلسابات مصفوفات من جمموعة وليس فقط

 Richard Stone, D.G. Champernowne and J.E. Meade, “The precision  ٢٠

 of national income estimates”, Review of Economic Studies, vol. IX, no. 2,
.pp. 111-125 (1942)

 R. Byron, “The estimates of large social accounting matrices”,   ٢١

 Journal of the Royal Statistical Society, Series A, vol. 141, part 3 (1979), 
.pp. 359-367

 G. Pyatt, “Commodity balances and national accounts: a SAM  ٢٢

.perspective”, Review of Income and Wealth, Series 31, no.2 (1985)

اليت  التوصيات إىل تســــتند أهنا إذ تعديل، إىل هنا حباجة مة املقدَّ احلجج تكون قد ٢٣

لعام  القومية احلسابات نظام (مصطلحات املنتجات ضرائب ملعاجلة ١٩٦٨ عام يف ُقدِّمت
الوســــيط ومن االســــتهالك املخرجات من اســــُتبِعدت قد الضرائب ١٩٩٣). وكانت هذه
هذه ُعدلت وقد التقريبـية. األساسية يسمى األسعار املضافة مبا القيمة إىل التوصل أجل من
باستثناء املخرجات، تقييم نفس وُيستخَدم .١٩٩٣ لعام القومية احلسابات نظام يف املعاجلة
القومية لعام احلسابات نظام الوسيط يوصي لالستهالك بالنسبة غري أنه املنتجات، ضرائب
هذه  على ُتفرض اليت ضرائب املنتجات ذلك يف مبا الســــوق، أســــعار ١٩٩٣ باســــتخدام
باألســــعار األساسية واالستهالك املنتجات كفرق بني املشــــتقَّة املضافة والقيمة املدخالت.

األساسية. باألسعار القيمة إىل اإلضافة عامل تسمى السوق بأسعار الوسيط
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يف الســــلع توازن هنج متطلبات إىل وبالنظر األغــــراض. ملجموعــــة من
تنتج أن املتوقع من ليس فإنه ليَِّنة رصاص وأقالم كبرية بيئــــة لصحائف
واحدة كل سنة. وحقيقة اجتماعية حسابات البلدان أكثر من مصفوفة
عدم إىل كبرية ترجع بدرجة املصفوفة تلك الواقع يف تنتــــج أن البلــــدان
ووزارات واملكاتب اإلحصائيــــة املركزيــــة البنوك بــــني وجود تنســــيق
الشــــعور باإلحباط إىل أن هذا يرجع شــــك يف هناك وليس التخطيط.
بالنســــبة متباَدل تعاطف وجود وعدم نتائج حتقيق يف جتــــاه التأخــــريات
حماولة تنفيذ نظام احلسابات منها كل طرف يف يعاين اليت للمشكالت
ينتجان الدويل والبنك الدويل النقد صندوق فإن املنطق وبنفس القومية.
القومية للحســــابات خمتلفة) تزال ال (واليت هبما اخلاصة تقديراهتما اآلن

.٢٤ النامية البلدان لكثري من األساسية وملكوناهتا
عام ١٩٦٨ منذ حدثت اليت التطورات - ٢

عامًا  مدى العشــــرين على اليت حدثت التطورات إن  ٢ - ١٢٤
التنقيح الــذي علــــى أثَّرت قــــد موضوعية خمتلفة جمــــاالت  املاضيــــة يف

احلسابات  نظام ليصبح ١٩٦٨ لعام القومية احلسابات نظام على ُأدِخل
األخري.  تنفيذ النظام عند االعتبار يف أخذها وينبغي ١٩٩٣ لعام القومية
مع جتميعها، ميكن البحــــث يف هذا مالحظتها ينبغي الــــيت والتطــــورات
عناوين أربعة حتت التطورات األهم، احتمال بأن ُتحَذف بعض وجود

عامة:
ونظريات؛ مسائل •

جديدة؛ بيانات جمموعات •
التكنولوجيا؛ يف حدثت التطورات اليت •

املنهجية. يف أوجه التقدُّم •
والنظرية السياسات مسائل ( أ )

واملنظورات  الظروف يف حدثــــت اليت التغيريات إن  ٢ - ١٢٥
ح أن  املرجَّ من هامني موضوعني أبرزت قد ١٩٦٨ عام منذ االقتصادية
املعيشة ومستويات والفقر القريب. والناس املســــتقبل مسات من يكونا
عناصر على ــــز يركِّ اآلخر واملوضوع املوضوعــــني. أحــــد هــــي عناصر
احلسابات ونظام الدولة. دور مقابل الســــوق ودور واحلوافز األســــعار
هذه  أٍي من مــــع خاصة بصفة ١٩٦٨ مل يكــــن متوافقًا لعــــام القوميــــة
نظام احلســــابات يف أفضل حنو على بعضها تناول جرى الــــيت العناصــــر

.١٩٩٣ لعام القومية
املوضوَعــــني  مــــن األول املوضــــوع إىل وباإلشــــارة  ٢ - ١٢٦
األســــر لقطاع تقســــيم يوجد أنه ال مالحظة أعــــاله ميكن املذكوَريــــن

من  على الرغم ١٩٦٨ وذلك لعام القومية احلسابات نظام يف املعيشية
”حنو منشور يف أشري إليه حســــبما ذلك معاجلة يف صعوبة وجود عدم

 ٢٦ ســــتون أيَّـــد ٢٥. وقد والدميغرافية“ االجتماعية لإلحصاءات نظــــام
وأصبح األســــر املعيشــــية قطاع تقســــيم إىل الداعي االقتراح يف الواقع
.١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات نظام يف اآلن ُمدَمجًا االقتراح ذلــــك

كبري  حٍد مت إىل ١٩٦٨ عــــام منذ اليت ُأجرَيت البحــــوث إىل واســــتنادًا
بيان أجل من املعيشــــية األسر قطاع بتقســــيم املتعلقة حل املشــــكالت
االقتصادية داخل - االجتماعيــــة املجموعات فيما بني الدخــــل توزيع
التفاصيل هذه ودمج .٢٧ االجتماعية احلســــابات العام ملصفوفة اإلطار

النقطة  حتديد حنو ما يتجه بقدر ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات نظام يف
معيشــــتهم الناس ومســــتويات يكون) ينبغي أن (أو يكون الــــيت عندها
أن ينبغي أو وتكون، للسياســــة االقتصادية األساســــي موضع االهتمام
وميكن هنا، أساســــيًا. عنصرًا القومية احلســــابات يف أمهيتهم تكــــون،
هذا هو أن ومالحظة املعاصرة أوجه القلق عن االبتعاد مفيد، على حنٍو
 ٣٠٠ منذ حوايل (Gregory King) كينــــغ غريغوري رآه ما بالضبــــط
جمرد تقســــيم قطاع أن أيضًا نالحظ أن علينا ينبغي أنه غري .٢٨ عامــــًا
بعيدًا. ومثل بنا يذهب ال القومية احلسابات املعيشية داخل نظام األسر
االستهالك وسالَّت الدخل ملستويات ســــجل لتوفري يكفي التطور هذا
يكفي هذا ال أن غري خمتلفــــة. اقتصادية ملجموعات اجتماعية بالنســــبة
تلك تأثُّر لكيفية أو هذه الدخل مســــتويات حتديد لكيفية حتليل إلجراء
أننا يف الســــبب وهذا هو الت املتعلقة بالسياســــات. بالتدخُّ الســــالَّت
إىل تنشأ احلاجة هنا ومن ككل، االقتصاد هيكل عن بيانات إىل حنتاج
بعد فيما سُيثار وكما بكامله. القومية احلسابات نظام هيكل استعراض
صريح على إقرار مجلة أمور، يف ســــينطوي، االســــتعراض هذا فإن مثل
املجموعات جانب من اإلنتاج عناصر ِهبات يف باالختالفات املوجودة
نفسها اإلنتاج عوامل تقســــيم وبالتايل على االقتصادية، - االجتماعية
العاملة. لليد املختلفة األنواع على التعرُّف أقلها ألســــباب ليس وذلك
معاجلة للعمالة يتجاوز ألي حتليل أيضًا مطلوبة نفسها التطورات وهذه

متجانسة. العاملة على أهنا اليد

جديدة ملعاجلة  نظرية أيَّــــة إىل حاجة هناك وليســــت  ٢ - ١٢٧
اليت اخلربة من أن الرغم علــــى وذلك تناوهلا أعاله جرى املســــائل الــــيت
 ١٩٦٨ عام منذ إليها، اليت توصلوا والنتائج النماذج، اكتسبها واضعو
حدثت مؤخرًا اليت التطــــورات النظرية أن غري بدرجة كبرية. منطبقــــة
اليت األخرى التطورات مفاهيمي لبعض هبا كأساس التذرُّع ميكن نسبيًا

مناقشــــة  يف واحلدَّة اخللط بعض إىل املاضي، اجلهــــود، يف يف االزدواج هــــذا أدَّى  ٢٤

جنوب الواقعة األفريقية البلدان يف البنك الــــدويل من املقدمة اهليكلي التكيُّف أثــــر قروض
الكربى. الصحراء
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وبصفة مســــتصوبة. اعتبارها أيضًا وميكن باحلســــابات القومية هلا صلة
جمموعة يف هامًا دورًا الوقت باســــتخدام املتعلقة تلعب املســــائل خاصة
الكفاف، حــــّد إنتاج مثًال ومنها املوضوعيــــة، املجاالت متزايــــدة مــــن
واالقتصاد ذاتيًا، ُتَنفَّذ الــــيت املرأة، واألنشــــطة ودور والتعليم، والفقر،
املســــتهِلك ســــلوك لنظرية (Becker) تعميمًا ٢٩ بيكر م ويقدِّ املســــتتر.
هنجه تنفيذ أن كما املسائل، هذه معاجلة تتيح الكالسيكية، وهي نظرية
واضحة. أمهية الصلة، لــــه ذات الســــياقات األقل يف على بدرجــــة ما،
غري عامة، مسألة تكون االجتاه قد ال هذا السري يف مدى حتديد ومسألة
بالنســــبة لتقدير هنج مفتوح اتباع يتطلب النظر العامة وجهة أن قبــــول
التقديرات بعض وضع تشــــجيع ينبغي احلاضر الوقت يف أنه إذ الوقت:
يف النظر ينبغي حني يف الســــياقات، يف غالبية مســــتصوبًا ذلك باعتبار
يف أمهية هلا ال تكون، أو قد تكون، كخيارات أخرى تقديرات وضــــع

حاالت خاصة.
اختاذ  عند تنشأ أساسية وباملثل فإن هناك مشــــكالت  ٢ - ١٢٨
واألنشطة االقتصاد املستتر طريقة للتعامل مع أفضل حتديد بشــــأن قرار
نظرية هناك أخرى فــــإن ناحية ومن معيَّــــن. بلد أي يف غــــري القانونيــــة
معيَّنة، سلعة من للواردات حصة حالة حتديد ففي التوجيه. بعض توفِّر
يتجاوز الظل للســــلعة ســــعر التحديد ُملِزمًا فإن هــــذا مثــــًال، إذا كان
تعريفة النظرية الناحيــــة من حق، عن ويكون الفرق، ســــعر اســــتريادها
وقد احلصة. يف خمصصــــات على حيصلون كعائد ملن ــــل ُتَحصَّ ضمنيــــة
نظام تنفيذ عند أنــــه إىل اجلمركية غري الكبــــرية للحواجز األمهية تشــــري
أعاله املوصوف السيناريو معايرة إىل األمر قد حيتاج القومية احلسابات
تسجيل يف آخر، ببساطة، هنج ويتمثل القومية. من احلســــابات كجزء
األبسط النهج الضمنية. وهذا التعريفة الفعلية وجتاهل النقدية التعامالت
التحديد أّال يكون للمحاســــبة شــــريطة الضيق مالئمًا باملعىن ســــيكون
إىل أحد املســــتوردين اضطر إذا أنــــه غري قانوين. غري مقترنــــًا بســــلوك
استرياد، ترخيص على احلصول أجل من حكومي ملوظف رشوة تقدمي
احلســــابات أن الواضح من حد ما، فإنه إىل صرحية التعريفــــة مبــــا جيعل
هنج وهناك الرشاوى. جتاهل جرى ما إذا غري متوازنة القومية ستكون
يسمح هنج وهو القومية، احلســــابات نظام لتنفيذ بالنســــبة أكثر مرونة
الصعوبات، هذه هبا ُتَعاَلج اليت الكيفية باختيار واملحلِّلني للحكومــــات

منشورة. وتقارير داخلية وثائق ُنُهج خمتلفة يف اتباع وتتيح بل
احلسابـــات  نظــام يف بقصور يتعلق األخري املثال وهذا ٢ - ١٢٩
 - املدخالت منــوذج أن عليه، وهــــــو التعليق ١٩٦٨ ســــبــق لعام القوميــــة
األسعار أن صراحًة كبرية يفترض بدرجة النهج عليه يقوم الذي املخرجات
من الفرع باء أيضًا (انظر االقتصادي عن مستوى النشاط مستقلة النســــبية
الواردات حصص ُتقيِّــــد ال ينطبق عندما أن هذا وواضــــح الفصــــل ثالثًا).
الثابت املُعاِمل ذو - املخرجات ومنوذج املدخالت للســــلع. املادي التدفق
يســــعى عندما مثًال، احلال، هــــو كما أعم بدرجة للتحليــــل يكــــون قابــــًال

تعويضية خالل آثار من النفط واردات على اعتماده تقليل إىل اقتصــــاد ما
النفط. ســــعر زيادة حتركهما أســــلوبان ومها الكفاءة، زيادة أو عن طريق
األساسية باألســــعار أن تقييم التعامالت أخرى العتبار أســــباب وهذه هي
القومية احلسابات نظام أن تعين أهنا إذ ،٣٠ لألسف أمر يدعو التقريبـية هو
األســــعار  آثار لتحليل مالئمة معلومات قاعدة ميثل ١٩٦٨ مل يكــــن لعــــام
هذه فإن هذا ومع الواردات. الصناعات وبدائل بني العالقات على النسبية
بالتكيُّف يتعلق فيما السياســــة بدائل لتقييم بالنســــبة أمهية كبرية هلا اآلثــــار
أم َدين أزمة من اخلروج حياول فقريًا بلدًا أكان سواًء ما، اهليكلي القتصاد
١٩٧٩ (أسعار النفط)  عام يف األسعار لتغيريات يستجيب أوروبيًا اقتصادًا
أن  املســــتغرب من لذلك فإنه ليس ١٩٨٢ (أســــعار الفائــــدة). عــــام أو يف
التجاري االقتصاد على ز تركِّ جديدة، تطورات االقتصادية النظرية تشــــهد
املغلق االقتصادي حمل النموذج متزايد بشكل حتل تطورات وهي املفتوح،
الســــلع بني والتمييز تشــــكيلها. (Keynesian) مل يعاد القتصادات كينـزية
إذ أمهية كبرية، له اجلديد اإلطار هذا داخل املتداولة غري والســــلع املتداولة
ونتيجة االقتصاد. داخل حقيقي لســــعر صــــرف اهلام إىل املفهوم أنه يؤدي
وذلك واألسعار، التصنيفات وشــــديدًا على جديدًا تأكيدًا هناك فإن هلذا
االقتصادات اآلن تتلقاها اليت للمشورة بالنسبة أمهيته أقلها، ألسباب، ليس
بلدان اآلن جتريه الذي السياسات ولتحليل بالسياســــات يتعلق فيما النامية
تكن مل النظريات وهذه هبا. اخلاصة ملصاحلها النمو حتقيقــــًا متقدمة كثــــرية

.١٩٦٨ عام موجودة يف

اجلديدة البيانات جمموعات (ب)

خالل  ظهرت قــــد مســــائل جديــــدة بالنظــــر إىل أن  ٢ - ١٣٠
من جديدة أنواعًا أن املستغرب من ليس فإنه املاضية العشرين السنوات
يف حدثت والتطورات اليت املسائل. لتلك استجابة ُجِمَعت قد البيانات
ميكن، اليت للكيفية هامًا توفِّر توضيحًا املعيشية األسر جمال استقصاءات
املحاســــبة االجتماعية قدرة على الُنظــــم اجلديدة تؤثر هبا أن وينبغــــي،
زمن إىل يرجع تقليد هلا املعيشية األســــر إنفاق واســــتقصاءات ما. لبلٍد
جمال يف السنوات األخرية يف ُبِذَلت ــــعة اليت املوسَّ اجلهود أن غري بعيد،
 ١٩٦٨ عام منذ زيادة التأكيد عن حٍد كبري إىل نتجت االستقصاءات
التابع املعيشية األسر اســــتقصاءات قدرات وبرنامج الناس والفقر. على
املجال. هذا اجلارية يف األعمال أمهيــــة الســــابق يف أظهر املتحدة لألمم
بلدان يف املعيشة مستويات قياس اســــتحداث اســــتقصاءات فإن وباملثل
للتكيَّف الدويل قروضًا البنك أخرى تتلقى من بلدان ويف خمتلفة أفريقية
االستقصاءات وهذه .٣١ مؤخرًا حدثت اليت للتطورات بارز مثال هي
الصحة تشمل خمتلفة املتعلقة مبوضوعات البيانات من جمموعات تتضمن
االقتصادية ملستويات املتغريات وكذلك والتعليم، والتغذية واإلســــكان

 G. Becker, “A theory of the allocation of time”, The Economic  ٢٩
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من ألف الفرع (انظر أيضًا والعمالة واالستهالك الدخل مثل املعيشــــة،
خامسًا). الفصل

حلسابات  بالنسبة خاصة أمهية االستهالك هلا وبيانات ٢ - ١٣١
العامة التوازنات حتقيق يف تسهم أن أنه من املمكن إذ القومي، الدخل
لعملية عرَّفنــــاه بأنه نقطة البدايــــة النموذجية أن ســــبق للســــلع القتصاد
من البلدان العديد هناك أيضًا، أشــــرنا أن ســــبق كما أنه، غري التقدير.
ذلك، من بدًال ل، وتفضِّ الغرض هلذا االستقصاء بيانات تستخِدم ال اليت
أساسًا، وذلك، االستهالك على اإلنفاق هنج تقدير وهو األبسط النهج
هذه املمارســــة على واإلبقاء الســــلعة. توازن هنج داخل متبٍق كرصيٍد
دعا إذا صعوبة أكثــــر أمرًا ســــيكون بالكفاءة ال تتســــم الســــهلة واليت
لالستهالك مســــتقلة تفاصيل توفري إىل اجلديد القومية احلســــابات نظام
ال االعتبار هذا أن غري خمتلفة. اقتصادية اجتماعية بالنســــبة ملجموعات
للناس، ما كان إذا الالزمة إلعادة التفكري بالنسبة البداية إّال نقطة ميثِّل
صميم يف الصحيح مكاهنا تستعيد) (أو حتتل أن معيشتهم، وملستويات
إىل إضافة املعيشة، مستوى قياس واستقصاءات االجتماعية. املحاســــبة
تتطلب لبلدان العامل الثالث، بالنسبة عديدة وخاصة أخرى استقصاءات
تلك فإن يف وقت واحد. وهلذا اإلنفاق وعن الدخل عــــن بيانات مجــــع
تفصيلي لتوازن بالنسبة للمعلومات هامًا مصدرًا االســــتقصاءات توفِّر
التوازنات وهذه ما. اقتصاد يف جلميع املؤسسات واإلنفاق الدخل بني
األساسي الدور احلايل الوقت يف تلعب اليت توازنات السلع، عن ختتلف
جمموعيت بني واجلمع هلا. هامًا قرينًا وتعَتَبر القومــــي، الدخل تقديــــر يف
كامًال للعالقات املتبادلة وصفًا يعطي وحــــده الذي هو التوازنات معًا
التطور ُيعَتَبر هذا بأن وميكن القول اإلنتاج. وهيكل الدخل توزيع بني
املعيشــــة مســــتويات ُمحدِّدات لتحليل مالئمة قاعدة ضروريــــًا لتوفــــري
بصفة يهم التحليل مثل هذا فإن وبالطبع بتغيُّر السياسة. تأثرها وكيفية
وهلذا سواء. حٍد على سياساهتا ودارسي احلكومات العديد من أساسية

 ١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات تنفيذ نظام عند بأنه القول ميكن فإنــــه
املصادر لديها تتوفر اليت احلكومات تشــــجيع عدم إضاعة فرصة ينبغي
حساباهتا تطوِّر على أن املسائل بتلك مهتمة وتكون الالزمة اإلحصائية
اهلامة. االعتبارات هبذه صلة وهلا للتطبيق بطرائق تكون قابلة القومية

التكنولوجيا التطور يف جوانب (ج)

متَّســــقة من  غري جمموعات تكوين أن من الواضــــح  ٢ - ١٣٢
بني استخدام ومستمر متزامن توازن أجل حتقيق األساسية من البيانات
حسابات واســــتخدامات والدخل ناحية، من منها، والعرض املنتجات
ع اخلبري يشجِّ فإنه مما وهلذا شــــاقة. مهمة ميثل أخرى، ناحية الدخل من
معاجلة مفيدة يف تكون أن ميكــــن اجلديدة التكنولوجيا أن اإلحصائــــي
حتديدها ميكن املشــــكلة هلذه الرمسية الرياضيــــة واخلاصيات املشــــكلة.
ُمعّبرًا األساسية تكون احلسابات وخاصة عندما نسبيًا، مباشر بشــــكل
بديلة اقُتِرَحت طرائق كمــــا االجتماعية، للحســــابات عنها كمصفوفة

حل. إىل ل يف التوصُّ اإلحصائي اخلبري ملساعدة

بالفعل،  ُذِكَرت طريقة وهي الطرائق، هذه وإحدى  ٢ - ١٣٣
اقُتِرَحت املربعات الــــيت أقــــل لطريقة َمــــة ُمعمَّ ُتســــتخَدم فيهــــا صيغــــة
اآلن وطوَّرها ،٣٢ وتشــــامربنون وميــــد ســــتون أعدها  يف الورقــــة الــــيت
عن طريق البيانــــات بتســــوية تتعلق ٣٣، حلل مشــــكالت كبرية بــــريون
أيضًا وجيري اليوم. املتوفرة اهلائلة ــــعة املوسَّ احلوسبة قدرات اســــتخدام
الفرع (انظر ية اخلطِّ الربجمة األمر على يف هناية بديل يعتمد هنــــج تطويــــر
أكرب بالنســــبة جاذبية له تكون قد وهو هنج سادســــًا)، الفصل دال من
فهم اخلبري علــــى مباشــــر بشــــكل يعتمد ألنه املمارس خلبــــري اإلحصاء
اإلحصاء خلبري يسمح النهج البيانات وملوثوقيتها النسبية. وهذا ملصادر
أساسية بيانات كل ِدقَّة على متماثلة) تكون أن يتعيَّن (ال بوضع حدود
أية احلقيقية وتقديراهتا الِقَيم بني العالقة عامة، على بصفة يفرض، وأن
والقيود تســــمح احلدود هذه أن وبافتراض ية. خطِّ تكون أخرى قيــــود
تسمح مل تكن (وإن احلسابات موازنة ملشكلة عملي حّل إىل ل بالتوصُّ
واحلد احلــــد األقصى ميكن وضع ضيِّقة) تكــــون احلدود جيب أن فإنــــه
املحلي اإلمجايل الناتج مثل املوضوعية، الوظائــــف من ملجموعــــة األدىن
خالل (من القيام أجل االســــتهالك، مــــن وإمجايل األجنبية واملدخرات
املفيد من سيكون اليت االقتصاد جوانب للقيود) بتحديد الظل أســــعار
اليت القيود وكذلك عنها الطويل، يف األجل ِدقَّة، أكثر معلومات توفري
استنادًا النهائية للتقديرات املتاح احليِّز تقليل أجل من تشــــديدها يتعيَّن
خلرباء يتيح النهج ومثل هــــذا الراهن. يف الوقت املتوفــــرة إىل البيانــــات
على والتركيز البديلة البيانــــات مصادر ثقتهم يف عن التعبري اإلحصــــاء
األوَّلية التقديرات وكذلك تنقيح األوَّلية، البيانات يف الضعف جمــــاالت
طريق عن ببســــاطة، وذلك، جديدة معلومات توفُّر عنــــد واســــتكماهلا
عن بيان إىل إضافة املتراكمة، املعلومات لقاعدة البيانات اجلديدة إضافة
حيمل معه هذا ية اخلطِّ الربجمة هنج ومرونة التقديرات. لتلك الِدقَّة حدود
القومية للحســــابات خمتلفة بديلة جمموعات من جتميع ن التمكُّ احتمال
إضايف جهد دون بذل خمتلفة ومستويات جتميع تصنيف ُنظم باستخدام
املجال هذا يف ُأجريَــــت والدراســــات التجريبـية اليت به. القيام ر يتعــــذَّ
نسبيًا، البســــيطة لالقتصادات بالنســــبة هذا النهج جدوى بيَّنت بالفعل

عامًا  ٢٠ مدى على اهلائلة اليت حتققت التحسينات إىل اإلشارة وميكن
اإلمكانية توفِّر التطورات وهذه واســــترجاعها. البيانات ختزين جمال يف
تقوم أن اليت جيب املعلومات قاعــــدة لدعم أساســــي متني هيكل إلقامة
طرائق على الرمسي الطابع وإضفاء بلد. لكل القومية احلســــابات عليها
بالنســــبة فحســــب مطلوبة ليســــت لية األوَّ البيانات التقدير اُملطبَّقة على
مع ما وقت يف ضرورية أيضًا تصبح إهنا والنســــخ بل للمرونة والتوثيق
الضروري توقُّع ختلِّي أن من يبدو فإنه وهلذا املعلومات. قاعدة توســــيع
العمل اليت صفحات أو الكبرية الورقــــات عن نظام احلســــابات القومية
فيه املعلومات على ُتخزَّن مستقبل حنو واالجتاه املاضي يف سائدة كانت
تسمح صة خمصَّ براجميات وُحَزم مصارف بيانات كبرية يف مناسب حنو

املالحظة ٢٠. انظر ٣٢

املالحظة ٢١. انظر ٣٣
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ملجموعة خمتلفة مالئمًا منها كٌل يكون حبيث متنوعة تبويبات بإعــــداد
املستخِدم. احتياجات من

املنهجية يف م أوجه التقدُّ (د)
تشــــجيع إدخال  إىل أدَّى تطويــــر قدرات احلوســــبة  ٢ - ١٣٤
للتعامل االقتصادية وذلك النماذج وضع يف بنشــــاط جديدة تطويرات
البيانات ومصادر ُنوِقَشت أن سبق اليت اجلديدة واملنظورات املسائل مع
ينطبقان تطوُّران خاصة بصفة وهناك يف الظهــــور. بدأت اليت اجلديــــدة
مؤخرًا حدث الذي م التقــــدُّ هو والتطور األول احلالية. على املناقشــــة
وضع أنه على إليه يشــــار اآلخر والتطور الُصْغِرية. املحاكاة يف تقنيات

التطبيقية. العام التوازن مناذج أو حوسبتها ميكن النماذج اليت
منوذج  وضع هــــو الُصْغِرية املحــــاكاة هنج وجوهــــر  ٢ - ١٣٥
أو للشركات، الُصْغِري املستوى على ُيالَحظ الذي للسلوك تفصيلي
األحيان من كثري يف يتطلب ذلك وحتقيق املعيشــــية، الفردية. األســــر
البداية يف يتطلب ما وهو الُصْغِرية، للبيانات خمتلفة مصادر اســــتخدام
النهج، وهذا البعض. بعضها مع تلك متَّسقة جمموعات البيانات جعل
بســــرعة يف (Orcutt)، تطوَّر أوركــــت إىل فيه الفضــــل الــــذي يعود
الُصْغِرية باالستقصاءات املتعلقة البيانات لتزايد نتيجة السنوات األخرية
اليت املعلومات من كبرية بكميات على االحتفــــاظ احلواســــيب وقدرة
الواضحة االســــتخدامات أحد ويتمثل العمليات. عليها هذه تنطــــوي
تتغيَّر أن ميكن للكيفية الــــيت تقديرات وضــــع يف الُصْغِرية للمحــــاكاة
بالسياســــات. تتعلق ابتكارات لظهور نتيجة املختلفة هبــــا التجميعات
مع القومية متَّسقة احلســــابات جتميعات تكون املفيد أن من فإنه وهلذا
بشــــكل أثار الُصْغِرية وظهور املحاكاة الُصْغِرية. عمليــــات املحــــاكاة
ومشــــكلة معاجلة املتَّســــقة غري البيانات بــــني التوفيق معيَّــــن مشــــكلة
ميثل رصيدًا متبقيًا أنه على خاصة بصفة املعيشــــية األســــر اســــتهالك

مباشــــرة. يتعيَّن تقديرها أساســــية نة ُمكوِّ وليس التوازن حيقِّق
لبلدان  بالنسبة للتوازن عامة مناذج وضع اآلن حتقَّق وقد ٢ - ١٣٦
ديكالووي ويقدِّم متنامية. هلا جذورًا تلك النماذج فإن وبالتايل عديـــدة،

 ٧٣ عددها تتعلق بنماذج مراجع (Martens) ٣٤ (Decaluwe) ومارتنــــز
خربة  من وهي مراجع مأخوذة اقتصادًا، ٢٦ عددها القتصادات منوذجـــًا
أديلمان قـــام هبا اليت الرائدة األعمـــال إىل جزئيًا، وتســـتند، نامية بلـــدان
عهدًا أقَدم تقليد أيضًا وهناك .(Robinson) ٣٥ وروبنسون (Adelman)
(Johansen) ٣٦ جوهانســـن إىل تقليد يعود م النمـــو، وهو املتقدِّ العامل يف

مع ”مشروع كامربيدج مســـتمر تتعلق بالنرويج، وهو بأعمال قام الذي
 ٣٨ وواىل (Shoven) أعمال شـــوفني املتحدة)، وإىل ٣٧ (اململكة للنمـــو“
(Powell) بـــاول وأعمال املتحدة، بالواليـــات (Whalley) الـــيت تتعلـــق
وهذه .٣٩ أســـتراليا (Orani) يف أوراين تتعلـــق بنمـــوذج وآخريـــن الـــيت
بأي تشـــمل ولكنها ال األكثر أمهية، اإلســـهامات بعض من هي األعمال
وهي املجال، هذا يف هبـــا اليت ُيضَطَلع األنشـــطة مجيع األحوال حـــال من
كما االستخدام، ســـهلة الرباجميات من خمتلفة ُحَزم اآلن تدعمها أنشـــطة

الدراسية. الكتب من متزايد عدد يدعمها
أمهية  كانت هلا احلوسبة قدرات ن حتسُّ أن ويف حني ٢ - ١٣٧
اإلقرار من املفيد أنه تبيَّن فقد العامة االتزان مناذج بالنسبة لوضع كبرية
على عنها التعبري ميكــــن النماذج، هذه ُتناِظر بــــأن ُنظم املحاســــبة، اليت
االجتماعية املحاسبة مصفوفات فإن وهلذا مصفوفة. شكل يف مفيد حنو
هانســــون مثًال نــــادى كما وينبغي ميكــــن، ومنــــاذج التــــوازن العامــــة
وعلى صراحة. بينها الربط ،(Robinson) ٤٠ (Hanson) وروبنســــون
العام ميكن أن التــــوازن مناذج لوضع األساســــية هذا فإن االشــــتراطات
متامًا مثلما وذلك القومية احلســــابات نظام لتنفيذ جاهزًا برناجمًا م تقــــدِّ
.١٩٦٨ يف عام املخرجــــات منطبقة - املدخالت كانت اشــــتراطات
تنفيذ يواجه األول الذي الربنامج هي التحدِّي هذا معاجلة كانت ورمبا

اليوم. القومية احلسابات نظام
املستقَبلية هات التوجُّ - ٣

أعاله  إليه املناقشة تؤدي الذي إن االستنتاج الرئيسي ٢ - ١٣٨
تشــــجيع  ١٩٩٣ ميكن لعام القومية احلســــابات تنفيذ نظام عند هو أنه
هبا، اخلاصة وأولوياهتا حاجاهتا وقدراهتا مع مواءمة النظام البلــــدان على
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االجتماعية. احلسابات إىل مصفوفة تستند
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هي اإلطار  مرونة النهج األكثــــر هلذا البدايــــة ونقطــــة  ٢ - ١٣٩
األوىل أن تتمثل املهمة وينبغي ،٣ - ثانيًا الذي يتضمنه الشكل املفاهيمي

لإلطار  تقدمي تفســــري ١٩٩٣ يف لعام القومية احلســــابات نظام عند تنفيذ
املوضوع يصبح النقطة هذه وابتداًء من إليها النظام. يستند اليت وللمفاهيم
بالسياسات، املتعلقة املختلفة واملنظورات باملســــائل اإلقرار موضوع هو
إىل واملنظورات تلك املســــائل هبا ُتَترَجم اليت الكيفية توضيــــح وكذلــــك

هلا. فرعية مكوِّنات أو مصفوفات للحسابات االجتماعية

احلسابات  نظام ُيِقّر أن املفيد من العملية هذه ولبدء ٢ - ١٤٠
البيانات حمدودة من جمموعة األمر إىل حيتاج معيَّنة بأنه ألغراض القومية
مثًال، بدرجة كبرية، فيــــه املرغوب ومن مقارنتها. ميكــــن اليت الدوليــــة
والدخل اإلمجايل املحلي للناتج دوليــــًا عليها ُمتََّفق تعريفات تتوفَّــــر أن
يف املتعذر من يكون الضروري، وقد من ال يكون قد القومي. غري أنه
أنواع ملخَتَلف مشــــتركة تعريفات البلدان جلميع تتوفَّر أن األمر، هنايــــة
فإن أخرى ناحية ومن العامل. أحناء يف مجيع ستصاَدف اليت املؤسسات
الدولية التعامالت املالية ملعاجلة بالنسبة البلدان بني فيما اتســــاق وجود
وغري اخلارجية والسفارات لألنشطة بالنســــبة أمور، مجلة يف وكذلك،
القومية بني احلســــابات نظام جيمع أن وينبغي واضحة. فائدة له ذلــــك
املســــتوى على مقارنتها ميكن بيانات ملجموعة املشــــروعة االحتياجات
متَّسقة تكون االجتماعية مصفوفة للحسابات أبسط وأن ُيَعرِّف الدويل
مصفوفات من واحدة ســــتكون املصفوفة وهذه االحتياجات. مع تلك
القدرة لديها تكون أن على البلدان ع االجتماعية اليت ستشجِّ احلسابات

تنفيذها. على

املطلوبة،  هذه االجتماعية احلسابات ملصفوفة وخالفًا ٢ - ١٤١
احلســــابات ع نظام يشــــجِّ أن ينبغي فإنه املقارنة ألغراض أدىن، كحــــٍد
والظروف، االحتياجات، ملواجهة البلدان بني اختالفات وجود القومية
تطوير يف ســــيكون راغبًا بلد كل أن يف الواقــــع يعين وهــــذا املختلفــــة.
يف الواردة احلســــابات املختلفة فصل أجل به من اخلاص التصنيف نظام
املســــح املختلفة  عمليات لوصف به اخلاصة ١ وطريقته - ثانيًا اجلدول
وعلى اجلدول. يف الواردة الصفرية غري الفرعية املصفوفات متثِّلهــــا اليت
تقسيم اإلنتاج حسب راغبة يف قد تكون بعض البلدان فإن املثال سبيل
وباملثل إنتاجه. يتم الذي الرئيســــي املُنَتج حسب وليس التنظيم شــــكل
املضافة القيمة تقسيم ل املفضَّ من يكون قد األغراض فإنه لتحقيق بعض
العينيَّة، واملدفوعات االجتماعي، والضمان (األجور، ُدفعات أنواع إىل
مثًال، املستخَدَمة اإلنتاج حسب عناصر تقسيمها من بدًال ذلك) وغري
حســــب أو املهارة، اجلنس ومســــتوى حســــب العاملة وتقســــيم القوة
ألن يكون للحســــابات معيَّن يوجد ســــبب فإنه ال يبدو وكما املهنة).
١٩٩٣ موقف  لعــــام القومية احلســــابات نظام إىل تســــتند القومية اليت
أن وبيان البدائل املوجــــودة توضيح يتجــــاوز مبا بشــــأن هذه اخليارات
مثًال، وميكن، خمتلفة. ألغراض بالنســــبة هلا فائدة املختلفة التقســــيمات
عند احلّد االجتماعية للحســــابات مصفوفة وضع على البلدان تشــــجيع
يستخدمها اليت األساسية النماذج لدعم املصفوفة الالزمة وهي األدىن،

جيرياهنا اليت يف احلوارات الدويل النقد وصندوق الدويل البنك مــــن كٌل
من جيم أيضــــًا الفرع (انظر املقَتِرَضة البلــــدان بشــــأن السياســــات مع

سابعًا). الفصل

منوذج حموســــب  دعم أحــــد األغراض هو وإذا كان  ٢ - ١٤٢
على ينطوي الكلي لالقتصــــاد حتليل أعَّم، حنو على أو، العــــام للتــــوازن
من جمموعة أخرى هنــــاك فإن معيشــــتهم ومبســــتويات االهتمام بالناس
ُنظم بني االختيــــار عند االعتبار يف أن تؤخــــذ جيب الــــيت االعتبــــارات
اسُتنِسَخت إذا أنه مبالحظة ذلك إجراء املمكن البديلة. ومن التصنيف

١ كرســــم  - ثانيًا اجلدول يف واملبيَّنة احلســــابات بني القائمة الروابــــط
كما ستكون عندئذ ســــتنتج اليت الصورة فإن العمليات ختطيطي لســــري

توجد،  أنه ح يوضِّ ٤ - ٤. والشــــكل ثانيًا ثانيًا - الشــــكل يف ُمبيَّن هو
نقطة عند ما حيدث دائريــــة وأن تدفُّق عملية الكلي، داخــــل االقتصــــاد
نقاط التقاء عند سيحدث ملا بالنســــبة آثار له ســــتكون الدائرة يف معيَّنة
ما، يف مرحلة بأنه، القائل إىل املفهوم ُتَترَجــــم املالحظة وهذه أخــــرى.
املختلفة اجلوانب جلميع االهتمام من القدر إيالء نفس إىل حاجة هناك
وللروابط للدخل الدائري التدفُّق معًا تصف اليت والسلوك للتكنولوجيا
الكاملة وهذا ميثِّل القــــوة مــــا. هبا اقتصاد يتصف الــــيت (أو انعدامهــــا)
تشابكًا متشابكان وتوزيع الدخل اإلنتاج هيكل بأن القائل العام  للرأي
اإلشارة دون سليم حنٍو على أحدمها حتليل ميكن ال حبيث ُعراه تنفصم ال
حتصل الذي الدخل فإن الشــــكل يبيِّن أن هذا الرأي ولتوضيح لآلخر.
أسواق خالل ُينَقل من إنتاجي نشاط مسامهاهتا يف من املؤسسات عليه
تغيريات. ولذلك فإنه عليه وبالتايل فإنه تطرأ اإلنتاج، عناصر خدمات
مجاعات على الدخل بتوزيع هناك اهتمام كان إذا أنه هذا على يترتب
بتغيُّر األشخاص من فئات خمتلفة تأثُّر بكيفية أي اقتصادية، - اجتماعية
بتفصيل ُيبَحث أن من الضروري خارجية فإنه بأحداث أو السياســــات
املمكن من يكون أن العاملــــة. وتوقُّع اليد أســــواق حيدث يف ما ُمناِظر
واقعي. وبشكل أعّم غري أمر هو البطالة إىل اإلشــــارة دون الفقر حتليل
للموقع بالنسبة متجانسة، غري العاملة خدمات اليد تكون ما بقدر فإنه
نظام يف اإلقرار جيب مثــــًال، العنصر أو اجلنس الســــّن أو أو أو التعليــــم
تكون أريد أن إذا ما اليد العاملة املختلفة احلســــابات القومية بأســــواق

عليها. منطبقة هذه النظر وجهة

نقطة  على ضمنيًا تنطــــوي أعاله املذكــــورة واآلراء  ٢ - ١٤٣
جوانب أحد اُملســــَتخَدم لوصف التصنيف نظام قــــوة أن أخــــرى وهي

 ٤ - ثانيًا الشــــكل يف الدائرة حــــول االلتفاف مــــع  اقتصــــاد مــــا تزول
القوة. نفس القدر من على األخرى اجلوانب مجيع تصنيف يكّن مل ما
واحدًا فقط نوعًا ُتَميِّــــز االجتماعية احلســــابات مصفوفة وإذا كانــــت
بأن ُيســــمح هلا التصدير ال طلبات يف التغيريات فــــإن العاملة مــــن اليد
أساســــًا ُينِتجها الدخل. وإذا كانت الصادرات توزيع على كثريًا تؤثر
من فإنه متييزها ميكن بــــه وخاصة عاملة منفصلة قوة قطــــاع زراعــــي له
يف ستكون لتصديرها الزراعية على املحاصيل الطلب زيادة أن الواضح
يف فائدة غري مباشــــرة، املزارع، كما ســــتكون هلا يعملون يف من صاحل
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القطاع أو الكفاف على يعيشون الذين املزارعني على الظروف، أفضل
غري أو موجودة، ما القتصاد األساسية اخلاصيات هذه وكون احلضري.
على بالكامل سيعتمد به اخلاص القومية احلســــابات نظام يف موجودة،
والبلدان .١ - ثانيًا للجدول اإلطار العام داخل املّتبعة التصنيــــف ُنظم
اخلاصة حاجاهتا لتلبية اخلاصة هبا التصنيف أساســــًا ُنظم تضع اليت هي
التوجيهية املبادئ هــــذه حدود احلقائق املؤسســــية وذلك يف ومواجهــــة
له األورويب ليس االحتاد بلدان يف زراعي قطاع عن والتحدث العامــــة.
متجانســــة غري الزراعة تكون أخرى أماكن يف أنه وواضح كبري. معًىن
ولكن حسب املحصول املنَتج حسب بالضرورة ليس تقســــيمها وجيب
الذين املُزارعني بني ُتَميِّز اليت املختلفة اإلنتاج وطرائق التنظيم أشــــكال
احليازات وأصحــــاب باملشــــاركة واملزارعني الكفــــاف يعيشــــون على

الزراعية. واملستعمرات املاشية الصغرية ومزارع

دمج  بأن ميكــــن القول وبنفس روح هذه املناقشــــات  ٢ - ١٤٤
ملبادرات ُتترك مســــألة هو القومية املحاســــبة قدرة يف البيئية اإلحصاءات
االقتصادات منها تعاين اليت البيئية واملشكالت الوطين. على املستوى فردية
املمكن من بأنه القول شــــأهنا من يقلِّل ســــواء حٍد على والعاملية القومية
فإنه التابعة. وباملثل نظام للحســــابات يف جانبية كمســــألة معها  التعامل
قابلة بيانات حتديد باالســــتناد إليــــه ميكن اآلراء يف توافق بعد ال يوجــــد
مجيعها على تقدميها. البلدان ع ُتشجَّ حبيث الدويل املستوى على للمقارنة
هذا يتطوَّر أن املمكن إنه من حبيث سريعة يسري خبطى البحوث وإجراء
القومية احلســــابات نظام تنفيذ إزاء ما هنج ُوِضع وإذا الوضــــع بســــرعة.
يف تظهر قريبًا قد اليت األفكار اجلديدة ترويج نسبيًا السهل من سيكون
التقدُّم آخر لسبب أن يتوقف واحتمال جماالت أخرى. يف أو املجال هذا
ضخم نظام وجود بــــأن لالعتقاد كافيًا ســــببًا يكون قد بيئتنا يف رصــــد

اليوم. عامل إليه ليس هو ما حيتاج القومية للحسابات

فإنه  الفرع هذا يف نوقش الذي من املنظور وانطالقًا ٢ - ١٤٥
يأخذه قد الذي الشــــكل عن يضاف أن ميكن الذي هناك الكثري ليس
قد آخرين ُكتَّابًا أن معيَّن. غــــري ببلٍد يتعلق نظام للحســــابات القوميــــة
أعلى إىل بالتحرُّك للمســــائل البيانات جانب على أكرب بدرجة ــــدوا أكَّ
القومية  صيغة نظام احلسابات إىل للوصول ٣ ثانيًا - الشكل أسفل من
اتُّبع كما أســــفل إىل أعلى من االجتاه تنفَّذ وليس واليت لــــة لديهم املفضَّ
املقَتَرَحة هنا االستنتاجات بني متباَدل يوجد تقارب أنه وبالنظر إىل هنا.
االستنتاجات تلك ُتربط املفيد أن من فإنه آخرين ُكتَّاب واســــتنتاجات
بالنســــبة قدرة فإن إجياد هذه الورقة يف املُتََّخذ للموقف ووفقًا بآرائهم.
على القدرة تطوير على األول، املقــــام يف ينطوي، القومية للحســــابات
ُنظم على منطوية تكــــون بديلة اجتماعية حســــابات وضع مصفوفات
خمتلفة خمتلفة وجتميعــــات بدرجات مســــح وعمليات بديلــــة للتصنيف
يتطلب بدوره، وهذا، .١ - ثانيًا اجلدول املُبيَّن يف اهليكل إطار داخل
املعلومات اســــتخدام على القدرة وتوفُّر كافيــــة بيانات وجــــود قاعدة
االجتماعية. للحســــابات مصفوفة لوضع تلك البيانــــات داخــــل قاعدة
لإلبقاء على تكفي اليت البيانات هــــي املطلوبة البيانات فإن هذا وعلــــى

فإنه ولذلك االجتماعيــــة. احلســــابات مــــن مصفوفات جمموعــــة معيَّنة
ملجموعة كافية إحصائية بيانات أهنا البيانات على هذه إىل النظر ميكن
إىل النظر ميكن احلالة هذه ويف املعيَّنة. االجتماعية مصفوفات احلسابات
تتعلق لتفاصيل لة حموَّ وغري نسبيًا أساسية جمموعة على أهنا البيانات تلك
أطرافها حتديد بسهولة ميكن حبيث السوق بأســــعار الفعلية بالتعامالت

جيري التعامل بشأنه. ما وطبيعة
أهنا بيانات  على جمموعة البيانات النظر إىل ومفهــــوم  ٢ - ١٤٦
يقرِّبنا بديلة اجتماعيــــة حســــابات مصفوفات لوضع إحصائيــــة تكفي
بوتشــــوف من فان كل الــــذي اقترَحه ”اجلوهر“  كثــــريًا من مفهــــوم

يقوالن: َكتبا حيث (van Tuinen) توينني وفان (van Bochove)
لوضع األساس هو يكون أن القومية لنظام احلسابات كان إذا ...”
ذلك النظام َجْعل إىل احلاجة فإن اجتماعية حســــابات مصفوفات
ألطراف التعامالت الشــــخصية واخلربة املؤسســــي الواقع من قريبًا

.٤١ للغاية“ ة حاجة ُملحَّ هي
قائَلني: يف حديثهما ويستمر الكاتبان

اإلحصائي للوصــــف شــــامل إطار وضع حماولة مــــن ”... وبــــدًال
القومية] احلســــابات نظام يكون أن [ينبغــــي للُنظــــم االقتصاديــــة،
اليت تنطبق األوصاف البديلــــة مجيــــع وضع تســــهيل شــــامًال مبعىن
املســــتقبل. ويف واألعمال التجارية اآلن والسياســــات على العلوم
على حيتوي للُنظم هيكل استخدام هي هذا لتحقيق طريقة وأفضل
ناحية من القياسية الوحدات جمموعة ناحية، وعلى من ”جوهر“،

.٤٢ أخرى“
دة األغراض دة متعدِّ حمدَّ تبويبات هنا هي إليها املشــــار (”لبنات البناء“

خمرجات.) - مدخالت جدول ”اجلوهر“مثل من اشتقاقها ميكن
العام،  النهج هلذا عن دعمهم آخرون ُكتَّاب وأعرب ٢ - ١٤٧
إســــهام يف (Nancy Ruggles)، يف روغليس نانســــي الفقيدة وَذَكرت

أنه: إليه، اإلشارة املناقشة جتدر
وحســــابات فرعية قطاعات إضافة أن من الرغم ”... علــــى
توفِّر بعضًا أن ميكن وجداول تكميلية وحســــابات تابعة وســــيطة
فإهنا بالتوزيع تتعلق مبسائل املتعلقة الالزمة اإلضافية املعلومات من
وإلجراء ُصغرية حتليلية مناذج لوضع الالزمة البيانات نوع توفِّر ال
احلكومات ال ُتجــــري البلــــدان من عدٍد عمليــــات حمــــاكاة. ويف
موضوعات بشــــأن النوع هذا من دراســــات ومنظمات البحوث
التوزيع. احلكومي على اإلنفاق برامج أو الضرائب نظام آثار مثل
آخذ وللمؤسسات املعيشــــية لألســــر بيانات ُصغرية قواعد وتوفُّر
هذه الُصغرية البيانــــات قواعد ربــــط احتمال أن يف التزايــــد، غــــري
[اليت والورقة كبــــرية. بدرجة حمدودًا ال يزال الكليَّة باحلســــابات
األساســــي جزؤها يتألف اليت توينن]، بوتشــــوف وفان قدمها فان

.١٣٧ الصفحة املالحظة ١٠، انظر ٤١

املرجع نفسه، الصفحة ١٣٩. ٤٢
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ملثل األساس توفِّر ُصْغِرية، متعاملني حلســــابات من جتميع بســــيط
نظام مضمون نفســــه الوقت يف تشــــمل حني أهنا يف هــــذا الدمج،

.٤٣ احلسابات القومية القائم“
إىل  املطاف يف هناية بنا تعود اآلراء هذه أن وحقيقــــة ٢ - ١٤٨
من هانسون كل أيضًا إليها أشــــار االجتماعية احلســــابات مصفوفات

وروبنسون بالعبارات التالية:
املحوَسب العام التوازن الُصْغرية ومنوذج املحاكاة منوذج ”إن
وهذان االقتصادي. النظام عليــــه يقوم الذي اهليكل ــــزان على يركِّ
املتعلقة غري والروابط بالسوق الروابط املتعلقة دان النموذجان يؤكِّ
التكيُّف وعمليــــات الُصْغرية. التعامــــالت بالســــوق بني أطــــراف
ومع الروابط. هذه خالل سوف تتحقق من نالحظها اليت اهليكلي
االقتصاد يشــــمل إطار يف اهليكلي دعم التحليل إىل احلاجة تزايــــد
احلســــابات مصفوفة على الذي يعتمد نظام املحاســــبة بكامله فإن
أطراف لتســــوية حســــابات املتاحة اُألُطر أفضل يوفِّر االجتماعيــــة

اهليئات كانت الــــيت الكليَّة التجميعــــات مع املعامــــالت الُصْغريــــة
.٤٤ ُمّتبع“ كتقليٍد عليها ز ُتركِّ اإلحصائية

اآلراء  توافق أن إىل تشــــري املؤلَّفات فإن يبدو وكما ٢ - ١٤٩
كيفية حتديد ومســــألة التزايد. يف املســــتقبلية آخــــذ بشــــأن االجتاهات
تكون عنه، قد التعبري كيفيــــة أو اآلراء، يف التوافق ذلــــك إىل ــــل التوصُّ
األساسي القومية احلسابات نظام ليس يبدو كما أنه مسألة ثانوية، غري
واملطلوب للمســــتقبل. املطلوب النظام هو املاضي يف  الــــذي اســــُتخِدم
بالتعامالت الفعلية املتعلقــــة للبيانات إطــــار أوًال، هو، ذلك بــــدًال مــــن
املالئم التصميــــم بشــــأن التوجيه وثانيــــًا، بعــــض باألســــعار الفعليــــة،
بالسياســــات. تتعلق معيَّنة أوجه قلق االجتماعيــــة ملواجهة للحســــابات
املعلومات تكنولوجيا يف احلاصلة التطورات إىل النظر ذلك بعد وجيب
جتهيز على القدرة ولتوفري متوفِّرة تكون بيانات أية قاعدة للوصول إىل

املعاصرة. للمسائل حتليل كمِّي إجراء يف للمساعدة حمتوياهتا

.٢١٦ الصفحة املالحظة ١١، انظر ٤٣

 K.A. Hanson and S. Robinson, Data Linkages and Models: U.S.  ٤٤

 National Income and Product Accounts in the Framework of a Social
 Accounting Matrix, United States Department of Agriculture, Economic

.Research Service (Washington, D.C.1989), p. 150
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اليت  التحليلية الصيغ عددًا مــــن الفصل هذا يتضمَّن  ٣ - ١
ُصْلب يف ترد بيانات إىل أساســــًا تســــتند تقليدية ميكن اعتبارها ِصيغًا
ويعرض .١٩٩٣ لعام القوميــــة احلســــابات لنظام االقتصادية اجلوانب
تتناول القومية نظام احلسابات إلطار صيغًة ألف) (الفرع األول الفرع
جتميعية بيانات ذلك الفرع ويتضمَّن واالدخار. والدخل اإلنتاج حتليل
االقتصادي احلســــاب بيانات وكذلك واالســــتخدام، جلــــدول العرض
بيانات وهي القومية، لنظام احلســــابات الرئيســــية للقطاعات املتكامل
املال. رأس وحســــابات واســــتخدام الدخل والدخل تشــــمل اإلنتــــاج
ميكن املؤشرات اليت لِنَســــب اختيار ميثِّله الفرع يف هذا والتحليل الوارد
هذا أن إىل وبالنظر معروضة. كما هي احلسابات صيغة من اشــــتقاقها
عالقتها حيث مــــن املؤشــــرات يتناول الذي األول الفــــرع هو الفــــرع
احلسابات توفِّرها اليت ينعكس على التسهيالت فإنه الكليَّة باحلســــابات
فعَّالة رابطة وإقامة املؤشرات لتحليل الداخلي التماسك لتحسني الكليَّة
الفرع ويبحث البيانــــات. وتطوير والسياســــات بني تطوير املؤشــــرات
يســــتند إىل حتليل وهو املخرجات، - املدخــــالت حتليل بــــاء تفاصيــــل
القومية. وُيناِقش نظام احلسابات يف العرض واالستخدام جدول قطاع
جدول لقطاع اخلاصيات اجلديــــدة هبا تؤثر الــــيت ذلــــك الفرع الكيفية
١٩٩٣ على  لعــــام القومية احلســــابات نظام يف العــــرض واالســــتخدام
ُيَكمِّل جيم والفرع املخرجــــات. - املدخالت لتحليل القائمة الُنُهــــج
املتبقية بالعناصر يف الفرعني األوَّلني الوارد احلقيقي“ ”االقتصاد حتليــــل
اســــتنادًا ونقديًا، ماليًا ومتويليًا حتليًال تشــــمل االقتصادي، اليت للتحليل
اإلطار ويعرض الفرع للنظام. العمومية وامليزانيات املالية إىل احلسابات
من إضافية جمموعة ُيحدِّد التحليل، كما أنــــه النوع من هلذا املحاســــيب
يف موصوف هو التحليل كما ُتَكمِّل جمموعة وهي املؤشــــرات، ِنَســــب
يف للمؤشــــرات حتليل بعرض (الفرع هاء) الفصل وينتهي الفرع ألف.

الفلبني. وهو البلدان، أحد ممارسة

واالدخار والدخل اإلنتاج مؤشرات حتليل  - ألف
بني  االرتباط القائم يشمل الفرع حتليًال هذا يتضمن  ٣ - ٢
تتلقاه املتاح الذي والدخل الصناعات جانب من املضافة توليــــد القيمة
املال، ورأس العاملــــة اليد على املضافة توزيع القيمــــة القطاعــــات بعــــد
االجتماعية التحويــــالت خالل من توزيعها وإعــــادة إنتاج، كعوامــــل
املتاح الدخل استخدام جتري مقارنة ذلك وبعد والتحويالت األخرى.

اإلنتاج. من بالناتج املتحقق املال وتكوين رأس النهائي لالستهالك
حىت  القومية - احلســــابات بيانات من وأية جمموعة  ٣ - ٣
- هي الفرع هــــذا يف املعروض الشــــكل تأخذ حبيــــث إذا اخُتِصــــَرت

املفاهيمية الناحية من كبــــرية بدرجة ومعقََّدة للغاية كبرية عامة بصفــــة
وهلذا فإن التحليــــل. يف معها التعامل املســــتخِدمني على يتعذَّر حبيــــث
مؤشرات جمموعة يف البيانات ص جمموعة ُتَلخَّ أن يطلبون املســــتخِدمني
والتطوُّرات الظروف لتقييم استخدامها من املمكن يكون حبيث أصغر
أنه على املقدمة يف إليه أشري من التحليل النوع وهذا لبلٍد ما. االقتصادية
املؤشرات من نوع خاص هذا الفرع يف وُيستخَدم للمؤشــــرات. حتليل
بدًال البيانات بني ِنَســــب استخدام يف والسبب املؤشرات. هو ِنَســــب
من قليًال قدرًا عامة بصفــــة توفِّر البيانات أن نفســــها هو مــــن البيانات
الناتج رقم فــــإن هذا وعلى أخرى. لبيانــــات ُتنَســــب مل املعلومــــات ما
مرور مع منوه حتليل جــــرى إذا إّال معىن يكون له لن املحلــــي اإلمجــــايل
مقارنة من املمكن الفرد جيعل لنصيب اشــــتقاق رقم أو جرى الوقت،
األنشطة أو اإلنفاقات حسب إذا ُعِرض حتليل أو البلدان، بني البيانات
لن الواردات مبســــتوى فــــإن البيانات املتعلقة املئوية. وباملِثل بالِنَســــب
م ُقدِّ أو املحلي، بالناتج أو بالصادرات ُترَبط ما مل فائدة كبرية هلا تكون
َحصرًا يشــــري الفرع فإنه من املتبقي أما اجلزء املنتجات. حســــب حتليل
”املؤشرات“ ُيستخَدم ُمصَطَلح ما كثريًا أنه غري املؤشرات، ِنَسب إىل
ليست املؤشرات اليت على أيضًا تنطبق البيانات من الكثري أن العام، إذ

مؤشرات. ِنَسب
وكذلك  الفصل، هلذا الالحقة الفرع والفروع وهذا ٣ - ٤
الفروع ألف (وخاصة الالحقة والفصول الفصل هذا أخرى يف فــــروع
وجيم والفــــروع ألف رابعًا، والفصل ثالثًا، الفصــــل من وجيــــم ودال
سياق املؤشــــرات يف اســــتخدام على د تؤكِّ ودال من الفصل سادســــًا)
يؤدي ناحية، االعتبار. فمــــن هَدفني يف وضــــع احلســــابات الكليَّــــة مع
حتسني الكليَّة إىل احلسابات إىل املؤشرات املستِنَدة باســــتخدام التحليل
فإن أخرى ناحية ومن الكليَّة. احلسابات يف تلك املؤشرات اســــتخدام
ن ُيحسِّ أن شأنه من الكليَّة للحســــابات إطار داخل تعريف املؤشــــرات
تسويتها جرت بيانات إىل مستندة ســــتكون أهنا إذ املؤشرات، اتِّســــاق

احلسابات. داخل

احملاسبة إطار - ١
الذي  - ١ اإلطار املحاســــيب ثالثًا اجلــــدول يعــــرض  ٣ - ٥
املحاســــيب اإلطار إىل ويســــتند اجلدول هذا الفرع. حتليــــل يقــــوم عليه
عددًا  يتضمَّن ولكنه الســــابق، الفصل يف ١ املوصوف - ثانيًا للشــــكل
االقتصادي وللحســــاب العرض واالســــتخدام جلدول من التبســــيطات
حبذف وكذلك وبنود التعامالت، بتجميع القطاعات وذلك املتكامــــل
حلسابات التقاطعي التصنيف هذا اإلطار يف ُيدرج بعض احلسابات. ومل

التحليل االقتصادي القومية يف احلسابات استخدامات ثالثًا -



٣٦٣٦

تالقومية(توضيحية)
تاحلسابا

بيانا
١

-
اجلدولثالثًا

صادبكامله
االقت

(١
الصناعات (العمود

(٢
سنةاألساس)بقيةالعامل(العمود

يف
=الرقمالقياسيللسعر

١٠٠
فالسكان،

فاألشهر/السنوات،آال
(الوحدات:مالينيدوالرات الوالياتاملتحدة،آال

(t)
(t+

1)
(t)

(t+
1)

ف(١)
الص

[١]
باإلنتاجمطروحًامنهاالدعم

ضرائ
الناتج،ويشمل

٧٣٧ ٣
٠٣٤ ٤

[١٠]
الواردات

٤٩٩
٥٤٣

ف(٢)
الص

[٢]
االستهالكالوسيط

٨٨٣ ١
٠٣٣ ٢

[١١]
الصادرات

٥٤٠
٥٦٧

ف(٣)
الص

[٣]
إمجايلتكوينرأساملال،لالقتصاد بكامله

٤١٤
٤٩٠

ف(٤)
الص

[٤]
الناتجالقومياإلمجايل،بأسعارالسوق،باألسعار اجلارية

٨٥٤ ١
٠٠١ ٢

[١٠]-[١١]=[١٢]
امليزاناخلارجيللسلع واخلدمات

٤١
٢٤

ف(٥)
الص

[٥]
الناتجالقومياإلمجايل،بأسعارالسوق،باألسعارالثابتة

١٦٠ ١
٢٢٨ ١

ف(٦)
الص

[٦]
التعويضاتاملدفوعة للعاملنيوالدخلاملختلط،إمجايل

٢٠٤ ١
٢٥٢ ١

[١٣]
تعويضاتاملستخدمنياليت حصلعليهااملقيمون

مطروحًامنهاتعويضاتغرياملقيمني
٤

٣

ف(٧)
الص

[٧]
فأشهر/سنواتالعمل

العمالة،آال
٣٥٠ ٣٣

٦٥٧ ٣٣

ف(٨)
الص

[٨]
بعلىاإلنتاجوالوارداتمطروحًامنهاالدعم

الضرائ
١٩١

٢٠٦
[١٤]

بعلىاإلنتاجمطروحــــًامنهاالدعم ومضافًا
الضرائــــ

ت
حصــل

بعلىالدخــــــلوالثــروة،اليت
إليهاالضرائ

ب
عليهـــــــااحلكومــــــةاملقيمــةمطروحًامنهــــا الضرائ

املدفوعةللحكومةغرياملقيمة

١
صفر

ف(٩)
الص

[٩]
ضالتشغيل(بعداستبعادالدخلاملختلط)

فائ
٤٥٩

٥٤٤
[١٥]

دخــــول أخــــرى،اســــتالماتاملقيمــــنيمطروحًامنها
املدفوعاتاملقدمةإىل غرياملقيمني

٨-
١٠-

تلالقتصادبكامله ([٨]).
ِّل بعلى اإلنتـــاجمطروحًامنـــهاالدعـــم،ولكنها ُسج

َّععلىالقطاعاتالضرائـــ ملتــوز

ضوتكلفةحتويالتامللكيةلألصول غرياملنتجة([٣]،[١٨]،[٢]،[٢٧]).
إمجايلتكوين رأساملاليشملقيمةحتسيناتاألر

يفاالعتبار،وخمصوممنه
ت

صناديقاملعاشا
يف

حقوقاألسر املعيشية
صايف

يف
ألخذالتغري

ت
الدخلاملتاحلألسراملعيشية([٢٨])يشملتعديال

ب.
ضرائ

ختصم
مل

ب([٢٩]
خصمالضرائ

بعلىالدخلوالثروة.ويف حالة الدخلاملتاحقبل
الضرائ

+[١٢]=[١٦] 
[١٥]+[١٤]+[١٣]

ض،بقيةالعامل
صايف اإلقرا

٣٨
١٧

ض التشــــغيلوالدخلالعقاري،وكذلك
الدخولاألخرى،املبالغاملتلقاة مطروحامنهااملدفوعات([١٥]،[٢٠]،[٢٤]،[٢٦]) تشــــملإمجايلفائ

التحويالتاجلاريةوالرأمساليةغرياخلاضعةللضريبة.والتحويالتالرأمساليةاملتلقاةمطروحًامنهاالتحويالتاملدفوعة تشــــملاحليازاتمطروحًامنها
ضالتشغيلبياناتالدخلاملختلطوالتحويالت

حالةاألسر املعيشية([٢٦])اسُتبعدتمنفائ
ففيها.ويف

األصولغرياملاليةغرياملنَتجةاليتمت التصر
ضعنالدخولاألخرىبنفقاتأخرىتســــاوياملدفوعات مطروحًامنها

حالةاحلكومة([٢٠]) اســــتعي
ت بشــــكلمنفصل.ويف

الرأمساليةاليتُعرض
ضالتشغيل.

املبالغاملستَلمة منالدخلالعقاريوالتحويالتاجلاريةالرأمساليةغري اخلاضعةللضريبةمطروحًامنهاإمجايلفائ



٣٧٣٧

(٣
احلكومة(العمود

(٤
الشركاتغرياملاليةواملالية(العمود

(٥
فإىلالربحوختدماألسراملعيشية(العمود

الهتد
األسراملعيشيةوتشملاملؤسساتاليت

(t)
(t+

1)
(t)

(t+
1)

(t)
(t+

1)

[١٧]
االستهالكالنهائيللحكومة

٣٦٨
٣٨٥

[٢٦]
االستهالكالنهائيلألسراملعيشية

٠٣١ ١
١٠٢ ١

ف(٢)
الص

[١٨]
إمجايل تكوين رأس املالللحكومة

٤٠
٤١

[٢٢]
إمجايل تكوين رأس املالللشركات

٢٨٧
٣١٦

[٢٧]
إمجايلتكوينرأساملال لألسراملعيشية

٨٧
١٣٣

ف(٣)
الص

ف(٤)
الص

ف(٥)
الص

[٣١]
كدخل

تعويضــــات العاملنياملســــتلمة
خمتلط

٢٠٨ ١
٢٥٥ ١

ف(٦)
الص

ف(٧)
الص

[١٩]
ب علىاإلنتــــاجمطروحًامنها

الضرائ
بعلى

الدعــــم مضافــــــًاإليهــــاالضرائ
الدخل والثروة اليتتتلقاهااحلكومة

٤٠٤
٣٦٦

[٢٣]
بعلىالدخــــلوالثروة

الضرائــــ
اليتتدفعهاالشركات

٣٤
٢٩

[٣٥]
بعلىالدخلوالثروةلألســـر

الضرائ
املعيشية

١٧٨
١٣١

ف(٨)
الص

[٢٠]
نفقاتأخـرى،املدفوعـــات مطروحًا منها

املبالغاليتتتلقاهااحلكومة
٤٦

٤٨
[٢٤]

دخـــول أخـــرى،املبالـــغالـــيت
تتلقاهـــا الشـــركاتمطروحًامنها

املدفوعات

٢٥٧
٢٥٩

[٣٦]
دخولأخرى،املبالــــغاملتلقاةمطروحًا

منهامدفوعات األسراملعيشية
٢٢٩

٣١٢
ف(٩)

الص

[٣٧]
التحويالتالرأمساليةلألســــر املعيشية،
املبالغاملتلقاةمطروحًامنهااملدفوعات

١١
١١

ف(١٠)
الص

[٣٦]+[٣١]=[٢٩]
خصــــمإمجــــايل

الدخــــل املتــــاحقبــــل
ب

الضرائ
٤٣٧ ١

٥٦٧ ١
ف(١١)

الص

[٣٥]-[٢٩]=[٢٨]
إمجايلالدخلاملتاح

٢٥٩ ١
٤٣٥ ١

ف(١٢)
الص

[٢٦]-[٢٨]=[٣٠]
إمجايلاملدخرات

٢٢٨
٣٣٣

ف(١٣)
الص

-[١٧]-[١٩]=[٢١]
[٢٠]-[١٨]

ضللحكومة
صايفاإلقرا

٥٠-
١٠٧-

-[٢٤]=[٢٥]
[٢٢]-[٢٣]

ضللشركات
صايفاإلقرا

٦٤-
٨٧-

+[٣٠]=[٣٨] 
[٢٧]-[٣٧]

ض لألسراملعيشية
صايفاإلقرا

١٥٢
٢١١

ف(١٤)
الص

[٣٤]
ف

يفعددالسكان،باآلال
الزيادة

٣٠٠ ١
٢٠٠ ١

ف(١٥)
الص

[٣٢]
يفبدايــــة

ف،
عــــدد الســــكان، بــــاآلال

السنة
٧٠٠ ٨٨

٠٠٠ ٩٠
ف(١٦)

الص

[٣٣]
يفهنايةالسنة

ف،
عددالسكان،باآلال

٠٠٠ ٩٠
٢٠٠ ٩١

ف(١٧)
الص



٣٨٣٨

احلسابات  ١ - اجلدول ثالثًا من ُحِذَفت كما والقطاعات؛ الصناعات
جيم أدناه. الفرع تناهلــــا يف اليت ســــيجري العمومية وامليزانيات املاليــــة
متوسط تطوير مع ما لبلد جتميعيًا عرضًا عادًة يكون احلسابات وجمال
املشتَرك  العامل الفريق عرَّفه كما ٤ (تقريبًا، املَعَلم القومية للحســــابات

.١ القومية) باحلسابات املعين األمانات بني
- ١ بندان  ثالثًا يف اجلــــدول يرد لكل بند ويوجــــد  ٣ - ٦
الفترتني يف ختيُّلي لبلد االقتصادية والتطورات الظروف لبيانــــات تصف
بالكامل بالفترة (t) تســــتند املتعلقة والبيانات التوايل. على (t+1)و (t)
القومية احلســــابات نظام يتضمنها اليت جمموعة البيانات التوضيحية إىل
هي امتداد هلذه (t+1) بالفترة البيانــــات املتعلقة أن ١٩٩٣، كما لعــــام
يف ويرد .٢ االقتصادية بالتنميــــة تتعلق افتراضات إىل اســــتنادًا البيانات
بيانات هبا اشــــُتقَّت اليت للكيفية سادســــًا شــــرح الفصل من الفرع دال
وهو حديثًا، تطويره جرى للتقدير أســــلوب إىل (t+1) اســــتنادًا الفترة
اُملستخَدمة احلالية التجميع منهجية على الطابع الرمسي يضفي أســــلوب

القومية. املحاسبة يف
إىل  - ١ تشــــري ثالثًا اجلدول يف الواردة واألعمــــدة  ٣ - ٧
ويتضمن احلســــابات. الصفوف إىل تشــــري حني يف االقتصاد، قطاعات
تشــــري حني يف بالصناعات، املتعلقة عــــة املجمَّ البيانــــات األول العمــــود
حملية مؤسســــية ثالثة قطاعات وإىل العامل بقيــــة إىل األخرى األعمــــدة
صفوف ُجمَِّعت وقد املعيشية. واألسر والشركات احلكومة هي َعة، جممَّ
األول اجلزء ويشري أربعة أجزاء. يف معًا قطاع لكل املحاسبية البيانات
إىل (٣). (١) يشمل الصفوف وهو واالســــتخدام، العرض جدول إىل
املُنَتج إىل يشري فإنه و(٥)، (٤) الصفني يشــــمل الذي الثاين، اجلزء أما
املحلي الناتج ذلك يف مبا ذات الصلة، والتجميعات والدخل الرئيســــي
خصم قبل املتاح والدخل الثابتة، واألسعار اجلارية باألســــعار اإلمجايل،
اليت املناظرة والســــكان العمالة وبيانات وبعده، واملدَّخرات، الضرائب
أما اجلزء فرد. ولكل عامل لكل والدخل املُنَتج جتميعات الشتقاق تلَزم
إىل املبالغ يشــــري فإنه إىل (٨)، (٦) يشــــمل الصفــــوف الثالــــث، الذي
بيانات وإىل والضرائب العاملني لتعويضات واملبالغ املدفوعة املســــَتلمة
صايف يشمل (٩) الصف من واجلزء األخري األخرى. واإلنفاق الدخل
التحليلي البند هــــذا الفصل حتليل يف ُيعَتَبر لكل قطاع؛ وهو اإلقــــراض
الذي املعيشية األسر لقطاع بالنســــبة إّال التوازن، حيقق الذي الرئيســــي

املتاح واملدخرات. الدخل بيان له بالنسبة أيضًا جرى
البيانات  مبســـاعدة الفرديـــة العناصـــر وميكن تفســـري  ٣ - ٨
جدول عناصر إىل (٤) (١) يف الصفـــوف (t). وتظهـــر بالســـنة املتعلقـــة

العرض عناصر تشـــمل العناصر وهذه التجميعـــي. العرض واالســـتخدام
،٤٩٩ [١٠] والواردات ٧٣٧ ٣ :[١]) املخرجات أي ،((١) (الصـــف
:[٢]) الوسيط االستهالك أي و(٣))، (٢) (الصفان االستخدام وعناصر
النهائي احلكومي واالســـتهالك ،(٥٤٠ ٨٨٣ ١)، والصادرات ([١١]:
تكوين وإمجـــايل ،(٠٣١ ١ املعيشـــية ([٢٦]: ٣٦٨)، واألســـر :[١٧])
.(٨٧ و[٢٧]: ٢٣٧ و[٢٢]: ٤٠ و[١٨]: ٤١٤ :[٣]) املـــال رأس
ُيعرض جتميعان و(٢) و(٥) والعموديـــن (١) (٤) الصفني تقاطع وعنـــد
:[٤]) اجلارية الســـوق بأســـعار اإلمجايل املحلـــي الناتج  رئيســـيان، مهـــا
(١٦٠ ١ :[٥]) الثابتـــة باألســـعار اإلمجـــايل ٨٥٤ ١) والناتـــج املحلـــي
اليت ٤١). والطريقـــة :[١٢]) واخلدمـــات للســـلع اخلارجـــي والرصيـــد
احلســـاب عناصر واالســـتخدام مع العرض جدول عناصـــر هبا ُأدِمَجـــت
فإمجايل التدفقات. بعـــض لعرض بالنســـبة هلا آثار املتكامـــل االقتصـــادي
(٤١٤ :[٣]) مجيعها للصناعات كمجموع معـــروض املال رأس تكوين
كتحليل يف الوقت نفســـه معروض (١) والصـــف (٣)، وهو يف العمـــود
يف (٤١٤=٤٠+٢٨٧+٨٧ و[٢٧]: و[٢٢] [١٨]) القطاعات حسب
الدخل إضافة إىل العاملني، وتعويض إىل (٥). واألعمدة (٣) (٣) الصف
الصف معروض يف (٢٠٤ ١ :[٦]) الصناعـــات تدفعـــه املختَلـــط الـــذي
التعويض منه خمصومًا العاملون تلقاه الذي والتعويض (٦) والعمود (١).
وجمموع التعويضني العمود (٢). معروض يف (٤ :[١٣]) للخارج املدفوع
(٢٠٨ ١=٢٠٤ ١+٤ :[٣١]) املعيشـــية األســـر عليهما اللذين حصلت
العاملني تعويض املشترك إىل الدخل وقد أضيف .(٥) يف العمود معروض
العمالة ُيناِظر الـــذي العاملة اليد لدخل الناتج كتقريـــب البند واســـُتخِدم
العمود تقاطع عند املعروض ،(٣٥٠ ٣٣ :[٧]) األخـــري والبند الكاملـــة.
الضرائب، حالة ويف العمالة. عن يشمل أيضًا بيانات (١) والصف (٧)،
احلكومة ([١٩]: تلقته الذي اإلمجايل املبلغ فإن ،(٨) الصف املعروضة يف
على اإلنتاج الضرائب جممـــوع وهذا ميثِّل العمـــود (٣). ٤٠٤) ُمَبيَّـــن يف
من (واملســـَتَلم) ١٩١) املدفوع :[٨]) الدعم منـــه مطروحًا والـــواردات
والضرائب ،(١) العمود يف معـــروض هو كما املحلية الصناعات جانـــب
(٣٤ :[٢٣]) الشـــركات مـــن جانب املدفوعة وغريها، علـــى الدخـــل،
العمودين (٤) يف معـــروض هو ١٧٨) كمـــا :[٣٥]) املعيشـــية واألســـر
تلقته الدعم الذي منها مطروحًا والدخل على اإلنتاج والضرائـــب و(٥)،
حلكومات خارجية املدفـــوع الدعم منه مطروحـــًا اخلارج من احلكومـــة

يف العمود (٢). معروض هو كما (١ :[١٤])

مــــن منظور  نفســــها وميكــــن النظــــر إىل التعامالت  ٣ - ٩
لثالث املعروضة يف حسابات القطاع املؤسسي وهذا ينعكس قطاعي.
أي املؤسســــية، املجموعات التجميعية للوحدات من فقط جمموعــــات
واملؤسسات املالية غري املؤسســــات والشــــركات اليت تغطي احلكومة،
حتقيق هتدف إىل ال اليت املؤسسات ذلك مبا يف املعيشية، املالية، واألسر
أما اإلمجايل. لالقتصاد منفصل كعمود العامل بقية قطاع وُيَعاَمل الربح.
دة املحدَّ اخلاصيات ُتِربز بطريقة َمت ُنظِّ القطاع املؤسسي فقد حسابات

قطاع. لكل

واملعين باحلسابات القومية  األمانات املشــــترك بني العامل الفريق من م املقدَّ التقرير ١

.(E/CN3/1997/12) ١٩٩٧ عام يف اإلحصائية اللجنة إىل
يف إليها مشار أساســــية مستفيضة بيانات إىل (t+1) اســــتنادًا ُقدِّرت بيانات الفترة  ٢
الفرع  ١ من يف اجلزء طويلة األجل. ويرد حسابات كبيانات سادسًا الفصل من الفرع دال
الفترة تقديرات إىل للتوصل اسُتخِدمت اليت التقدير لطرائق شــــرح الفصل سادســــًا دال من

.(t+1)



٣٩٣٩

الضرائب  ُحــــدِّدت احلكومي، القطــــاع ويف حالــــة  ٣ - ١٠
اإلنفاق الرئيســــية، فئات من أنواع مع ثالثة جنب إىل جنبًا وُوِضَعــــت
:[١٨]) املال رأس ٣٦٨) وتكوين احلكومي ([١٧]: االستهالك هي
:[٢٠]) اُملســــَتَلَمة املبالغ منهــــا مطروحًا األخــــرى ٤٠) واالنفاقــــات
جمموع هي َلَمة اُملســــتَ املبالغ منها مطروحًا األخرى واإلنفاقات .(٤٦
أي املدفوعات والرأمسالية، اجلاريــــة وغريها، التحويــــالت االجتماعية،
أن حني يف التشغيل؛ فائض إليها ُأضيف اليت املبالغ املسَتَلَمة منها خمصومًا
فائض فإن بشكل منفصل، وبالتايل ُيحدَّد مل الثابت املال رأس استهالك
األصول تشــــمل الرأمسالية التحويالت أن اإلمجايل، كما ميثِّل التشــــغيل
وإمجايل منها. متلُّكه مت مــــا مطروحًا التصرف فيها مت اليت املنتجــــة غــــري

(٤٥٤=٣٦٨+٤٠+٤٦ :[٢٠]+[١٨]+١٧]) احلكومــــة إنفاقــــات
تعريف  عند اســــتخِدَمت ١ ولكنها - ثالثًا اجلدول يف حمــــدَّدة ليســــت
افُتِرَض  وقــــد أدناه). ٢ (انظر - ثالثــــًا اجلــــدول ِنَســــب املؤشــــرات يف
وهو القطاع، هــــذا اقتراض صــــايف ينعكــــس يف أن العجــــز احلكومــــي
الضرائب املســــَتَلَمة وجممــــوع جممــــوع اإلنفــــاق -٥٠=٤٠٤=٤٥٤). يســــاوي الفــــرق بني :[٢١])

جتميع (العمــــود ٤)، جــــرى للشــــركات وبالنســــبة  ٣ - ١١
واحد بند يف (٢٥٧ :[٢٤]) الضرائب خصــــم قبل مجيعها اإليــــرادات
العقارات، مــــن والدخل الدخــــل وإمجــــايل يشــــمل فائــــض التشــــغيل،
منها مطروحًا املســــَتَلَمة أي املبالغ والرأمساليــــة، اجلارية والتحويــــالت

(١ - ثانيًا اجلدول يف الواردة احلسابات القومية بيانات من (مشتَّقة املؤشرات قيم ٢ - ثالثًا اجلدول
العامل الفرد ونصيب نصيب على أساس املجاميع

(t)(t+1)

أ [٣٣]/[٢٨]١ لإلنفاق@ املعيشية املتاح األسر دخل من نصيب الفرد
املتحدة) الواليات دوالرات (بآالف

٧٣٩ ٩٨٩١٥ ١٣

[٣٣]/[٢٦]٢ املعيشية@ النهائي لألسر االستهالك من الفرد نصيب
املتحدة) الواليات دوالرات (بآالف

٠٨٣ ٤٥٦١٢ ١١

[٣٣]/[٤]٣ (بآالف@ اإلمجاىل املحلي الناتج من الفرد نصيب
الواليات املتحدة) دوالرات

٩٤٤ ٥٩٩٢١ ٢٠

[٧]/[٤]٤ املحلي@ الناتج =) املضافة القيمة من العامل نصيب
املتحدة) الواليات دوالرات (بآالف اإلمجاىل)

٤٦١ ٥٨٩٥٩ ٥٥

[٧]/[٥]٥ املحلي@ الناتج =) املضافة القيمة من العامل نصيب
(بآالف العاملة اليد الثابتة، إنتاجية باألسعار اإلمجاىل)

الشهر/السنة) يف املتحدة الواليات دوالرات

٤٧٦ ٧٨٢٣٦ ٣٤

[٧]/[٦]٦ (بآالف@ العاملة متوسط أجور اليد من الفرد نصيب
الشهر/السنة) يف املتحدة الواليات دوالرات

١٨٤ ١٠١٣٧ ٣٦

كانت هلا. وإذا املعدالت بالنسبة ُحدِّدت اليت حسب الفترة على ،(t) الفترة (t+1) أو الفترة يف املتغريات ِقَيم بصفة عامة إىل تشري املرقَّمة الرموز أ

صراحة. مبيَّن فإن هذا (t) والفترة (t+1) بني قيم املتغريات للفترة دة حمدَّ املعدالت

األسعار
مئوية) (نسبة

[٥]/[٤]٧ املحلي اإلمجايل@ للناتج األسعار انكماش ١٥٩,٨١٦٣,٠معامل
-[٤])/([٥]/[٤])

١٨/[٥]-١)-١ التضخم@ ٢,٠معدل

املدفوعات ميزان
مئوية) (نسبة

/[١٠]
([١]+ب٧+[١٠]

٩ االستخدام@ - ١١,٨١١,٩الواردات/العرض

[٤]/[١٢]١٠ @
الناتج من مئوية كنسبة والواردات الصادرات بني الفرق

اإلمجايل ٢,٢١,٢املحلي
[٤]/[١٦]١١ اإلمجايل@ املحلي للخارج/الناتج اإلقراض ٢,٠٠,٩صايف



٤٠٤٠

اإلنتاج
مئوية) (نسبة

(t)(t+1)

[١]/[٤]١٢ إمجايل@ املضافة/املخرجات، القيمة ٤٩,٦٤٩,٦معامل
[٤]/[٦]١٣ اإلمجايل)@ املحلي (=الناتج املضافة يف القيمة العاملة اليد ٦٤,٩٦٢,٥نصيب
[٤]/[٣]١٤ اإلمجايل)@ املحلي (=الناتج املضافة القيمة يف االستثمار ٢٢,٣٢٤,٥نصيب

(t[٤]-/t+1 [٤])/[٣]١٥ - املخرجات@ املال رأس نسبة الزيادة يف
ب

٣,٣
t/[٥])/(t+1 [٧]/t+[٥]١) 

١-(t [٧]
١٦ الزيادة@ الثابتة، باألسعار اإلمجايل) (=الناتج املحلي املضافة القيمة العامل من نصيب

العاملة اليد إنتاجية يف
٤,٩صفر

t [٥]/( t[٥]-t+1 [٥])١٧ املحلي اإلمجايل@ الناتج يف احلقيقي ٥,٨صفرالنمو
[٣]/[١٦]١٨ بكامله@ لالقتصاد املال، رأس للخارج/تكوين اإلقراض ٩,٢٣,٦صايف

االقتصاد يف ومسامهتها الشركات سلوك
مئوية) (نسبة

[٢٢]/([٢٣]-[٢٤])١٩ للشركات@ املال، رأس تكوين الضرائب)/إمجايل خصم (بعد ٧٧,٧٧٢,٦اإليرادات
([٣٨]+[١٦])/[٢٥]٢٠ لالقتصاد@ الكلي اإلقراض للشركات/صايف ٣٣,٧٣٧,٩صايف اإلقراض

مئوية). نسبة (وليس مطلقة مطلق/أرقام رقم ب

العاملة اليد ودخل والعمالة السكان
مئوية) (نسبة

[٢٩]/[٣١]٢١ الضرائب@ خصم قبل املعيشية املتاح، دخل األسر يف كنصيب العاملة ٨٤,١٨٠,١دخل اليد
[٤]/[٢٨]٢٢ اإلمجايل@ املحلي املتاح/الناتج األسر املعيشية ٦٧,٩٧١,٧دخل
[٣٣]/[٧]٢٣ السكان@ العاملني/عدد ٣٧,١٣٦,٩عدد

([٧]-١)/([٧]-[٧]-١)٢٤ يف العمالة@ ٠,٩صفرالزيادة
[٣٢]/[٣٤]٢٥ السكان@ يف عدد ١,٥١,٣الزيادة

االقتصاد يف ومسامهتها سلوك احلكومة
مئوية) (نسبة

(t)(t+1)

([٢٧]+[١٨]+[١٧])/[١٧]٢٦ احلكومة@ إنفاقات احلكومي/جمموع ٨١,١٨١,٢االستهالك
([٢٧]+[١٨]+[١٧])/[١٨]٢٧ احلكومة@ إنفاقات احلكومي/جمموع املال رأس ٨,٨٨,٦تكوين
([٢٧]+[١٨]+[١٧])/[٢٧]٢٨ النفقات@ احلكومية األخرى/إمجايل ١٠,١١٠,٢اإلنفاقات
([٢٧]+[١٨]+[١٧])/[٢١]٢٩ احلكومية@ اإلنفاقات ١١,٠٢٢,٦صايف االقتراض/جمموع

([٣٨]+[١٦])/[٢١]-٣٠ لالقتصاد@ اإلقراض صايف للحكومة/جمموع االقتراض ٢٦,٣٤٦,٨صايف
[٤]/[٢١]-٣١ اإلمجايل@ املحلي للحكومة/الناتج االقتراض ٢,٧٥,٣صايف

الضرائب
مئوية) (نسبة

[٢٤]/[٢٣]٣٢ للشركات@ ١٣,٢١١,٢الضرائب/العائدات
[٢٩]/[٣٥]٣٣ املتاح@ املعيشية األسر لدخل الدخل ضريبة ١٢,٤٨,٤نسبة

[٤]/[٨]٣٤ اإلمجايل)@ املحلي الناتج =) املضافة الدعم/القيمة مطروحًا منها اإلنتاج ١٠,٣١٠,٣ضرائب
[٤]/[١٩]٣٥ املحلي اإلمجايل@ الضرائب/الناتج ٢١,٨١٨,٣جمموع



٤١٤١

االقتصاد يف ومسامهتها املعيشية األسر سلوك
مئوية) (نسبة

[٢٨]/[٢٦]٣٦ لالستهالك@ املعيشية األسر ٨١,٩٧٦,٨ميل
[٣٠]/[٢٧]٣٧ املعيشية@ لألسر املال/املدخرات رأس ٣٨,٢٤٠,٠تكوين
[٢٦]/[١٧]٣٨ املعيشية@ األسر احلكومي/استهالك االستهالك ٣٥,٧٣٤,٩نسبة
[٤]/[٢٦]٣٩ اإلمجايل@ املحلي املعيشية/الناتج األسر ٥٥,٦٥٥,١استهالك

([٣٨]+[١٦])/[٣٨]-٤٠ اإلقراض@ صايف املعيشية/جمموع لألسر اإلقراض ٨٠,٠٩٢,٤صايف

الدخل على الضرائــــب تقابله اإليــــرادات وجممــــوع املبالــــغ املدفوعة.
.(٢٨٧ :[٢٢]) املــــال تكوين رأس ٣٤) وإمجــــايل :[٢٣]) والثــــروة
وإمجــــايل تكوين والضرائب ناحيــــة، مــــن والفــــرق بــــني اإليــــرادات،
القطاع هلذا اإلقــــراض صايف أخرى، يســــاوي ناحية مــــن  رأس املــــال،

.(٦٤ = ٢٥٧ - ٢٨٧ - ٣٤ - :[٢٥])
بندان د فقد ُحدِّ (العمود ٥) املعيشية لألسر وبالنسبة ٣ - ١٢
 ٢٠٨ :[٣١]) املختلط الدخل يشمل الذي العاملني، تعويض مها للدخل،
وهي ،(٢٢٩ :[٣٦]) املدفوعـــات منها خمصومًا أخرى ١) وإيـــرادات
اجلارية املخَتَلط) والتحويالت الدخل يشمل (ال التشـــغيل فائض تشمل
املبالغ املدفوعة. منها مطروحًا املََباِلغ اُملســـَتَلَمة العقارات، من والدخـــل
(٠٣١ ١ :[٢٦]) املعيشية لألسر النهائي االستهالك اإلنفاق هي وبنود
والثروة على الدخل والضرائب (٨٧ :[٢٧]) رأس املال وإمجايل تكوين
حيدَّد املعيشية األســـر إنفاق ”ســـلوك“ أن إىل وبالنظر .(١٧٨ :[٣٥])
(٤٣٧ ١=٢٠٨ ١=٢٢٩ :[٢٩]) الضرائب خصم قبل املتاح بالدخل
وباالدخار (٢٥٩ ١=٤٣٧-١٧٨ :[٢٨]) الضرائـــب وبعـــد خصـــم
إىل إضافة التجميعني، ٢٢٨=٢٥٩ ١-٠٣١ ١) فـــإن هذيـــن :[٣٠])
-١٥٢=٢٢٨+١١ :[٣٨]) املعيشـــية األســـر لقطاع اإلقراض صـــايف
بشـــكل ُحدِّدت أيضًا ذلك ولتحقيق منفصل. بشـــكل دا ُحدِّ ٨٧)، قد
املبالغ منها مطروحـــًا املســـَتَلَمة املبالغ الرأمسالية، التحويـــالت منفصـــل
عن بيانات القطاع هذا أيضًا يف ُأدرَجت وقد .(١١ :[٣٧]) املدفوعـــة
هنايتها ويف (٨٨,٧٠٠ :[٣٢]) املحاســـبية يف بداية املدة الســـكان عدد
النقطتني الســـكان بني هاتني عدد يف الزيادة وعن (٩٠,٠٠٠ :[٣٣])
الســـكان بعدد املتعلقة البيانات ١,٣٠٠). وُأدِرَجت :[٣٤]) الزمنيتني

نصيب الفرد. مؤشرات الشتقاق كوسيلة
قطاعات  لفئيت الدخل واإلنفاق يف املحدود والتحليل ٣ - ١٣
العامل. بقية قطاع حســــابات يف ينعكس أيضًا الثالثة االقتصاد القومي
(٥٤٠ :[١١]) الصــــادرات إىل باإلضافة تشــــمالن، الفئتان وهاتــــان
واخلدمات اخلارجي للســــلع ٤٩٩)، والرصيــــد :[١٠]) والــــواردات
اخلارج من املتلقاة العاملني وتعويضــــات ،(٤١=٥٤٠-٤٩٩ :[١٢])
والضرائب ،(٤ :[١٣]) للخارج املدفوعة التعويضات منها مطروحــــًا
املدفوعة الضرائب منها مطروحًا اُملسَتَلَمة واإلنتاج والثروة الدخل على
اجلارية والتحويــــالت العقارات مــــن ١)، وجممــــوع الدخــــل :[١٤])
- :[١٥]) املقيمني لغــــري ما ُدِفع مطروحًا منها املســــَتَلَمة والرأمساليــــة

العامل؛ بقية قطــــاع جانب من صايف اإلقــــراض أيضًا د ٨). وقــــد ُحــــدِّ
إليه مضافًا واخلدمات للســــلع الرصيد اخلارجي جمموع وهو يســــاوي
:[١٦]) مذكورة مدفوعات منه اإليرادات مطروحــــًا أنواع من ثالثــــة
احلســــابات عرض ٣٨=(٥٤٠-٤٩٩)+(٤+١-٨)). وكــــي يظــــل
املناِظرة، االقتصاد إمجايل بنود صراحة مل ُتحدَّد اإلمكان بقدر بســــيطًا
وصايف املتاح اإلمجايل القومــــي والدخل اإلمجايل الدخــــل القومي مثل

اشتقاقها. بالطبع، املمكن، أنه من غري اإلقراض،
والتطورات االقتصادية الظروف مؤشرات تقييم - ٢

ِنَســــب  من منتقاة - ٢ جمموعة ثالثًا اجلدول يعرض  ٣ - ١٤
اجلدول الواردة يف البيانات إىل اســــتنادًا جتميعها ميكن اليت املؤشــــرات
ميكن الذي معًا، التحليل هذه ُتحدِّد، املؤشــــرات ١. وِنَســــب - ثالثًا
معًا، املؤشرات مجِّعت ِنَسب وقد اإلطار املحاسيب. إىل إجراؤه استنادًا
االقتصادية والتطورات الظروف تصف اليت األنواع حسب بالتقريب،
إىل هتدف اليت السياســــات و/أو ما لبلٍد جوانبــــه أو االقتصاد ألجــــزاء

هلا. الظروف بالنسبة و/أو على التطورات التأثري
املؤشــــرات  لنَســــب األوىل الثــــالث واملجموعــــات  ٣ - ١٥
املدفوعات) وميزان ولألسعار العامل ونصيب الفرد لنصيب (جتميعات
الثانية واملجموعــــة العــــامل. ببقية وعالقتــــه تصــــف االقتصــــاد بكاملــــه
نَسب تشمل االقتصاد) يف ومســــامهتها الشركات وســــلوك (اإلنتاج،
الشركات سلوك وكذلك الصناعات، حسب اإلنتاج تصف مؤشرات
(سلوك املؤشرات لنسب ثالثة جمموعة وتصف الصناعات. يف ومسامهتها
السياسات املالية عناصر والضرائب) االقتصاد، يف ومسامهتها احلكومة
األخرية واملجموعة األخــــرى. القطاعات على السياســــات وأثــــر تلك
وسلوك األسر العاملة؛ اليد ودخل والعمالة (السكان املؤشرات لنَسب
للسياسات النظري االقتصادي تقيس االقتصاد) يف املعيشية ومســــامهتها
تصف كما العاملــــة، اليد ودخل العمالــــة على تؤثر االجتماعيــــة الــــيت
أن باملالحظة وجدير االقتصاد. يف ومســــامهتها املعيشية األسر ســــلوك

وهو  اختيار، هي جمرد ٢ - ثالثًا اجلدول يتضمنها اليت املؤشرات نسب
بالطبع، ولكن، بديلة، حتليالت يشمل كي نطاقه توســــيع ميكن اختيار
أن االختيار غري .١ - ثالثًا اجلدول يف الــــواردة البيانات حدود داخــــل
عدد نســــبيًا صغرية بيانات جمموعة من ُيشــــتَّق أن املمكن من أنه يبيِّن

املؤشرات. من ِنَسب نسبيًا كبري
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 - ثالثًا اجلدول الواردة يف اُملختارة املؤشــــرات وِقَيم ٣ - ١٦
الفترة  يف البلد القتصاد األساسية اخلاصيات تقييم يف مفيدة تكون قد ٢
لنوع توضيح يلي فيما ويرد .(t + 1)و (t) الفترتني بني وتطوُّرهــــا (t)
كما ،(t + 1)و (t) للفترتني املؤشرات ِقَيم إىل يستند قد التحليل الذي

:٢ ثالثًا - اجلدول يف مبيَّن هو
نصيب بلغ إذ الدخل، عاليــــة البلدان واحدًا من البلــــد ُيعَتبَــــر  •
(@ ٣)٢٠,٥٩٩ يف الســــنة  اإلمجايل املحلي الناتج من الفرد
اإلمجــــايل(@ ٤) املحلي الناتــــج من العامــــل (t)، ونصيــــب
العاملة (@ ٦) اليــــد دخل من العامل ٥٥,٥٨٩، ونصيــــب
املتاح املعيشــــية األســــر دخل من الفرد  ٣٦,١٠١، ونصيــــب

١٣,٩٨٩؛ (١ @)
تزداد بســــرعة الواردات أن التزايد، غري يف آخذة الصادرات  •
بني الصادرات والواردات الفجوة تقليل إىل يؤدي وهذا أكرب.
 ٢,٢ من (١٠ @) اإلمجايل املحلي الناتج من مئوية كنســــبة
العرض  يف وزيادة نصيب الواردات املائة يف ١,٢ إىل يف املائة
املائة بني  يف املائة إىل ١١,٩ يف ١١,٨ من (٩ @) اإلمجــــايل

و(t+1)؛ (t) الفترتني
يف التزايد آخــــذ لالقتصاد احلقيقــــي اإلمجايل املحلــــي الناتــــج  •
العاملة  اليد وإنتاجية ٥,٨ يف املائــــة، قدره (@ ١٧) مبعــــدل
اهلامشــــية بني  والنســــبة ٤,٩ يف املائة، قدره مبعدل (١٦ @)
نصيب وزاد ،٣,٣ (@ ١٥) هــــي واملخرجــــات رأس املــــال

 ٢٢,٣ من (١٤ @) اإلمجايل املحلي الناتج يف االســــتثمارات
املائة؛ يف ٢٤,٥ إىل يف املائة

املائة  يف ٢ نسبته م (@ ٨) تضخُّ هناك نفسه كان الوقت ويف •
(t+1)؛ الفترة يف

يف زيادة يـــؤدي إىل أعاله مذكور هـــو ما أن من علـــى الرغـــم  •
يقل عن  املعدل هذا فإن املائة ٠,٩ يف (@ ٢٤) بنســـبة العمالة
املائة  يف ١,٣ بلغ الذي (٢٥ @) السكان يف عدد الزيادة معدل
بني العمالة نسبة اخنفاض يف إىل يؤدي ما وهو ،(t+1) السنة يف

املائة؛ يف املائة إىل ٣٦,٩ يف ٣٧,١ من (٢٣ @) السكان
:(t+1)و (t) الفترتـــني بني الفعلية الضرائب ِنَســـب اخنفضـــت  •
من (٣٢ @) للشركات ضريبة الدخل والثروة نسبة اخنفضت
(@ ٣٣) املعيشية ولألســـر املائة املائة إىل ١١,٢ يف يف ١٣,٢

نســـبة  ظلَّت حني املائة؛ يف يف املائـــة إىل ٨,٤ ١٢,٤ يف مـــن
الناتج من مئوية كنســـبة الدعم منها مطروحًا اإلنتاج ضرائب

واخنفضت  املائة، يف ١٠,٣ عند ثابتة (٣٤ @) اإلمجايل املحلي
اإلمجايل املحلي الناتج من مئوية كنسبة الضرائب نسبة جمموع

املائة؛ يف املائة إىل ١٨,٣ يف ٢١,٨ من (٣٥ @)
كنســــبة للحكومة اإلقتراض يف صايف زيادة هذا عن َنَتَجــــت  •

يف  ٢٦,٣ من (٣٠ @) اإلقــــراض صايف جممــــوع من مئويــــة

للحكومة  اإلقتراض صايف يف وزيادة املائة، يف ٤٦,٨ إىل املائة
 ٢,٧ من (٣١ @) اإلمجايل املحلي الناتج من مئوية كنســــبة

املائة؛ يف ٥,٣ إىل يف املائة

االســــتهالك على إنفاقها احلكومــــة نفســــه زادت يف الوقــــت  •
االستهالك طفيفة يف زيادة إىل ما أدَّى وهو املال، رأس وتكوين
 @) احلكومة إنفاقــــات جمموع مئوية من احلكومــــي كنســــبة
يف  واخنفاض املائــــة املائــــة إىل ٨١,٢ يف ٨١,١ يف ٢٦) مــــن
 @) احلكومة إنفاقــــات من مئوية كنســــبة املال تكويــــن رأس

املائة؛ يف املائة إىل ٨,٦ يف ٨,٨ من (٢٧

من املال رأس لتكوين هبا اخلاص متويلها الشــــركات َخفََّضت •
املائة إىل  يف ٧٧,٧ (@ ١٩) مــــن األرباح املحَتَجَزة خــــالل
صايف  جمموع على اعتمادها بالتايل، وزادت، املائة ٧٢,٦ يف
 ٣٣,٧ من (٢٠ @) وبقية العامل املعيشية األسر من اإلقراض

املائة؛ يف ٣٧,٩ إىل يف املائة

نسبة أن رأمساهلا، ولو وتكوين استهالكها املعيشية األسر زادت •
يؤدي إىل وهذا دخلها. يف الزيادة كنســـبة تكن مل الزيادة تلك

 ٨١,٩ من (٣٦ @) لالستهالك املعيشـــية األســـر ميل اخنفاض
االســـتثمار إىل  نســـبة يف وزيادة املائة، ٧٦,٨ يف إىل املائـــة يف
املائة،  يف املائة إىل ٤٠ يف ٣٨,٢ من (٣٧ @) فيها املدخـــرات
مئوية من الناتج كنسبة األسر املعيشـــية يف اســـتهالك واخنفاض

يف  املائة إىل ٥٥,١ يف ٥٥,٦ (@ ٣٩) مـــن اإلمجـــايل املحلـــي
جمموع إسهامها يف َخفََّضت احلكومة نفســـه الوقت املائة. ويف

 ٣٥,٧ نسبة من يف اخنفاضه كما ينعكس ،(٣٨ @) االستهالك
نســـبة  فإن من ذلك وعلى الرغم املائة. ٣٤,٩ يف إىل املائـــة يف
 @) اإلقراض جمموع صايف إىل املعيشية لألســـر اإلقراض صايف

املائة. يف املائة إىل ٩٢,٤ يف ٨٠,٠ من زادت (٤٠

للقياس.  جانبــــني مترابطني يوضح أعاله وما ُذِكــــر  ٣ - ١٧
التحليل يف املؤشــــرات اســــتخدام كيفية من ناحية، فهو يبيِّن،
الوقت؛ مــــرور مع االقتصادية والتطــــورات لتقييــــم الظروف
على التقييم يعتمد متامًا هذا أن أخــــرى، ناحية ويوضح، من
أخرى مؤشــــرات اختيار مت إذا يتغيَّر وقد اُملختارة املؤشــــرات
ُيِربز أعاله الــــوارد التحليل فإن ســــبيل املثــــال للتقييم. وعلى
جمموع من مئوية كنســــبة العمالة يف االخنفاض (هـ)) (النقطة

املائة. غري  يف املائة إىل ٣٦,٩ يف ٣٧,١ من (٢٣ @) السكان
إىل خمتلفة عند تقييم هذا التطور اســــتنادًا أن النظرة ســــتكون
األسر دخل بني النسبة املثال فإن وعلى سبيل بديلة. مؤشرات
من تزيد (٢٢ @) اإلمجايل املحلي الناتج إىل املتاح املعيشــــية

نصيب  نســــبة وتنخفض املائة إىل ٧١,٧ يف املائة، يف ٦٧,٩
 ٦٤,٩ من (١٣ @) اإلمجايل املحلــــي الناتج يف العاملة اليــــد
اليد  دخل وينخفض نصيــــب ٦٢,٥ يف املائــــة، إىل يف املائــــة
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الضرائب خصم املعيشية قبل لألســــر املتاح الدخل يف  العاملة
املائة. يف املائة إىل ٨٠,١ يف ٨٤,١ من (٢١ @)

إطار  داخل حتليل املؤشرات مسألة يف تأمالت - ٣ 
ة الكليَّ احلسابات

والتطورات  الظروف يف تقييم املؤشرات استخدام إن ٣ - ١٨
املؤشرات فاستخدام جبديد. ليس أعاله املذكور على النحو االقتصادية
أقل اســــتخدام شــــكل طويل يف وقت ُمطّبقًا منذ كان النحو على ذلك
املتعلقة الرمسية الرمسية وغري التقارير يف للمؤشرات وأقل صراحًة تنظيمًا
إىل وبالنظر للبلدان. االقتصاديــــة - االجتماعية والتطورات بالظــــروف
عامة بصفة يتطلب املؤشرات مبساعدة التحليل هلذا البسيط الشــــكل أن
قد املحلِّلني من الكثري فإن فقــــط لفترات قليلة أو واحدة لفترة بيانــــات
األمم الدويل وبرنامج البنك َوَضع وقد واســــع. نطاق على اســــتخَدموه
بدًءا عندما يف شكل رمسي املؤشرات من حتليل هذا النوع اإلمنائي املتحدة
البشرية ٣ و٤. التنمية وتقارير يف العامل التنمية عن تقرير نشر سلسلة  يف
طريق عن البلدان بــــني املقارنة على خاصة بصفة ــــزان واملنشــــوران يركِّ
مع مرور الترتيب هــــذا هبا يتغيَّر الــــيت الكيفية وحتديد ترتيــــب البلــــدان

البشرية  التنمية تقارير أيضًا ينشر اإلمنائي املتحدة األمم الوقت. وبرنامج
الظروف املؤشرات، التقارير، مبساعدة يف هــذه ويصف منفــردة لبلدان
الوقت. مــــع مرور لتلــــك البلدان وتطوُّرها االقتصادية - االجتماعيــــة
مثل نصيب املؤشرات، تستخِدم اليت الدولية املنظمات من العديد وهناك
األعضاء مســــامهات البلدان حتديد يف اإلمجايل، املحلي الناتج من الفرد
البلدان حلصول الوضع بالنســــبة املنظمات، ولتحديد تلك يف ميزانيات
النقدي االحتاد اســــتخَدم ومؤخرًا، والثنائيــة. الدوليــة املالية املعونة على
الناتج من مئوية كنســــبة احلكومي العجز هو آخر - مؤشــــرًا األورويب
على البداية يف األورويب االحتاد بلدان قدرة لتحديد - اإلمجايل املحلــــي
السياســــات ذلك لتوجيه وبعد النقدي األورويب، االحتاد االنضمــــام إىل
هذه االســــتخدامات أن إىل وبالنظر املتعلقة بامليزانية. العامة احلكوميــــة
قد فإن ذلك البعض بعضها مع عامة بصفة ق ُتَنسَّ ال للمؤشرات الدولية
على املستوى الدويل. وردًا على كبري بقدر املؤشرات إىل انتشــــار أدَّى
بدأ لألمم املتحدة قد التابع واالجتماعــــي االقتصادي املجلس هــــذا فإن

.٥ ق للمؤشرات ُمَنسَّ إطار بشأن إعداد مناقشات إجراء يف مؤخرًا

الكليَّة،  للمحاســــبة إطار داخل املؤشــــرات وتعريف  ٣ - ١٩
احلايل الوقت يف ُتثار املســــائل اليت من عددًا أعاله، ُيَعاِلج جرى كمــــا
ُتستخَدم احلايل الوقت يف هي أنه األوىل واملسألة للمؤشرات. بالنســــبة
النوع من مشــــَتَرك يف حتليل وليس منفصل أساسًا بشــــكل املؤشــــرات
حتليل مشَتَرك، أنه إذا اسُتخِدَمت تلك املؤشرات يف غري أعاله. املقَتَرح
تتفق ال إشــــارات تعطي قد فإهنا على حدة، مواصلة جتميعها كٍل مــــع
ألن اســــتنتاجات غري صحيحة وذلك إىل تؤدي أو البعض بعضها مــــع
فإنه هذا وعلى ُمتَّســــقة. تكون ال املؤشــــرات عليها تقوم اليت البيانات
بالعمالة، عالقة هلما اثنني مؤشــــرين قياس ُيســــتنَتج، من أن من املمكن
القيمة يف العاملة اليــــد نصيب وزيــــادة العمالة يف أي الزيــــادة الســــلبية
اإلنتاجية أن أو زاد قد الدخل من للعامل املضافة، أن النصيب املتوسط
تكون قد االســــتنتاجات هذه غري أن معًا. زادا قد أهنمــــا أو قــــد زادت
تشــــري ال اليد العاملة ودخل العمالة بيانــــات كانت إذا غــــري صحيحــــة
زيادة مع يزيد التوافق هذا عــــدم وخطر القوة العاملة. جمال إىل نفــــس
األمم وتقارير برنامج واحد. حتليل يف معًا املستخَدَمة املؤشــــرات عدد
املؤشرات، من كبريًا عددًا تتضمَّن اليت الدويل، والبنك اإلمنائي املتحدة
من البيانات ُتشــــَتق البلد قد وحىت لنفس هذا اخلطر. بوضوح تعكــــس
هذا أيضًا ويتضاَعف بل معًا؛ متَِّســــقة تكون خمتلفة ال بيانات مصــــادر
اليت البيانات أن حني يف اسُتخِدَمت املؤشرات لترتيب البلدان إذا اخلطر
البلدان. بني للمقارنة قابلة تكون إليها ال اســــتنادًا املؤشــــرات ُوِضَعت
متكامل إطار املؤشــــرات يف وضع يف إليها اســــُتِند اليت البيانات وَدمج
دًا يكون ُموحَّ حبيث القومية، احلسابات نظام مثل الكليَّة، للحســــابات
هذه َدْمج أن إذ املشكلة، هذه يؤدي إىل حل قد الدويل، املستوى على
تكون يتطلب أن القومية احلســــابات نظام نوع من إطــــار يف البيانــــات
ِنَسب أن وبالنظر إىل بينها. وفيما البلدان داخل متَِّســــقة البيانات تلك
بني املؤشرات االتساق البيانات فإن هذه إىل مستنَدة ستكون املؤشرات
فعالية زيادة إىل سيؤدي ما وهو ــــن، سيتحسَّ بينها وفيما البلدان داخل
كما بينها البلدان وفيما داخل املشَتَركة التحليالت نوع يف استخدامها

أعاله. إليه أشري

قدرًا  توفِّر ال املؤشرات أن وهي وهناك مســــألة ثانية  ٣ - ٢٠
فبصفة عامة، اإلحصائيــــة. الربامج بالنســــبة لوضع التوجيه كبــــريًا من
يستند متنوعة مبســــاعدة إحصاءات مستقل بشــــكل ع املؤشــــرات ُتجمَّ
وإحصاءات أخرى وكاالت إحصائيــــة أعدَّهتا إحصــــاءات إىل بعضها
متخصصة، وعامة حكومية وخاصة حبوث بتجميعها مؤسسات قامت
أخرى وإحصاءات جيدًا إعدادًا ُأعّدت إحصاءات إىل يستند وبعضها
تكون اليت اإلحصائيــــة اهليئات فــــإن هلذا ونتيجة ُقــــدَِّرت بالتقريــــب.
اليت اإلحصاءات إىل بوضوح يشــــري ما لديها يتوفر ال حمدودة ميزانياهتا
املوثوقية من أكــــرب درجة على حبيث تكون املؤشــــرات وضعها يتعيَّــــن
أوصت اليت للمؤشــــرات انتشــــار من مؤخرًا وما حدث يف املســــتقبل.
املقصود، عكس علــــى تؤدي، دولية قد هيئــــات هبــــا، و/أو وضعتهــــا،
الســــتخدام السياسات بالنســــبة أكثر، توجيه من بدًال أقل، إىل توجيه

طويل  بوقت ســــبقتهما الدويل والبنــــك اإلمنائي املتحــــدة األمم مبادرتــــا برنامــــج  ٣
معهد اليت وضعها وللمنهجية الداعمة للمؤشــــرات بالنسبة الســــتينات تطورات حدثت يف
يف املعهد ألنشــــطة ملخص واٍف ويرد التابع لألمم املتحــــدة. حبــــوث التنميــــة االجتماعية
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وضوحًا أقل السياســــات واضعو يكــــون والتطويــــر اإلحصائــــي. وقد
مهمة فإن اســــتخدامها. كذلك اليت يتعيَّن املؤشرات لتحديد بالنســــبة
التطوير أولويات حتديد يف صعوبة أكثــــر تصبح قد اإلحصائية اهليئــــات
من للغاية كبريًا عــــددًا يغطي للمؤشــــرات الكبري والعدد اإلحصائــــي.
من أن اهليئات هلذه بالنسبة الواضح من أنه كما اإلحصائية، املجاالت
أن إىل هذا فإنه بالنظر إىل اإلحصاءات. وإضافــــة مجيع حتســــني املتعذر
اإلحصائية اهليئات فإن دولية منظمات أساسًا بتجميعها تقوم املؤشرات
يف اشتقاق اإلحصاءات اســــتخدام على ســــيطرهتا تقل املنفردة للبلدان
َوَضَعت قد الوطنية اهليئات كانــــت إذا هو احلال ا تلك املؤشــــرات عمَّ
الكليَّة بإطار للحسابات ربط املؤشــــرات طريق وعن تلك املؤشــــرات.
املمارســــات أن إذ اإلحصائي، والتطوير املؤشــــرات بني ميكــــن الربــــط
اإلحصائي بني التطوير للغاية ارتباطًا وثيقًا بالفعل أوجدت قد احلاليــــة
احلسابات التابعة، استخدام تزايد ومع القومية. االقتصادية واحلسابات
واملؤشــــرات اإلحصائي بني التطوير الربط أيضًا املمكن من يكون قــــد

التابعة. احلسابات يف املعرَّفة األخرى االقتصادية غري

بني  ربط وجــــود بعــــدم تتعلــــق واملســــألة األخــــرية  ٣ - ٢١
واضعو يكــــون ال األحيان كثري مــــن ففــــي املؤشــــرات والسياســــات.
تقيســــه ملا يســــتجيبوا هبا أن ينبغي اليت بالكيفية علم على السياســــات
الدخل الفرد من نصيب كان إذا فإنه ســــبيل املثال املؤشــــرات. وعلى
واضعو يكون ال أخــــرى بلدان مقارنًة مبا هو يف ما منخفضــــًا يف بلــــٍد
البلد. ترتيب حتسني أجل من به يقوموا أن جيب السياسات مدركني ملا
من الفرد نصيب عن اسُتعيض إذا ن يتحسَّ لن الترتيب فإن ذلك كذلك
البشــــرية التنمية مثل مؤشــــر تعقُّدًا، أكثر مبقياس اإلمجايل املحلي الناتج
املتوقَّع عند والعمر بالقراءة والكتابة اإلملام معدَّل فيه أيضًا ُيدَمج الذي
اليت للمعلومات عمله بالنســــبة ينبغي حتديد ما يف والصعوبــــة الــــوالدة.
السياسات وواضعي البلدان أفعال ردود تنعكس يف املؤشــــرات توفِّرها
البلدان، اليت وبعض املؤشرات. تلك بنشر الدولية اهليئات قيام إزاء فيها
اسُتخِدَمت إحصاءاهتا قد تشــــكو من أن ترتيب منخفض، يف ُوضعت
تقديرها ملا أخرى عــــن بلدان ُتعِرب يف حــــني صحيح، علــــى حنٍو غري
مقارنة كبرية بدرجة ل ترتيب ُمَفضَّ يف ُوضعت تقيسه املؤشــــرات ألهنا
جمال السياســــات هبا ُتحدِّد اليت الكيفية أعاله أخرى. وقد ُبيِّنت ببلدان

وتفاصيلها. الكليَّة احلسابات

من  ســــيكون اإلطار ذلك وبربط املؤشــــرات مبثــــل  ٣ - ٢٢
تستند إليها اليت املتغّيرات أيضًا بل املسائل فقط ليس د ُتحدَّ أن املمكن
وإضافة املســــائل. تلك ُتَعاِلج أثر السياســــات اليت أن تقيس واليت ميكن
عامة بصفة الكليَّة ُيستخَدم احلســــابات إطار أن إىل بالنظر فإنه هذا إىل
مؤشرات وضع فإن ما بلٍد داخل بالسياسات معاجلة املسائل املتعلقة يف
املؤشرات تلك ع استخدام أن ُيشــــجِّ من شأنه اإلطار ذلك إىل تســــتند
باإلضافة والتطورات الوطنية الظروف تقدير يف احلكومات جانب من

الدولية. اهليئات من جانب االستخدام احلايل للمؤشرات إىل

- ٢ يوضح  ثالثًا اجلدول يف املؤشرات ِنَسب وجتميع ٣ - ٢٣
سبيل املثال فإنه والسياسات. وعلى املؤشــــرات بني الربط كيفية حتديد
املؤشرات ِنَسب اســــتخدام املمكن من املالية السياســــات أثر عند تقييم
احلكومة وبســــلوك بالضرائب املتعلقة جمموعيت املؤشــــرات يف اُملدرَجة
والسياسات العمالة وصف أثر أيضًا وميكن االقتصاد. يف ومشــــاركتها
املؤشرات جمموعات اُملدَرَجة يف املؤشرات ِبِنَسب األخرى االجتماعية
األسر املعيشية وبسلوك العاملة اليد ودخل وبالعمالة بالســــكان املتعلقة
تؤثر السياســــات بشــــكل أن ومن املمكن االقتصــــاد. ومشــــاركتها يف
هذا فإن السياسة وعلى املؤشــــرات. ِنَسب على مباشر غري أو مباشــــر
يف تنعكس أيضًا وأن الضرائــــب ِنَســــب على مباشــــرة املاليــــة قد تؤثر
يف احلكومة، ميزانيــــة يف اإلنفاق تصف هيكل اليت ِنَســــب املؤشــــرات
مثل قيمة ِنَســــب مؤشرات على غري مباشــــر بشــــكل حني أهنا قد تؤثر
اإلقراض صايف جممــــوع من مئوية كنســــبة احلكومي االقتراض صــــايف
اإلمجايل املحلي الناتج من مئويــــة كنســــبة االقتراض أو صايف لالقتصاد
بني ارتباطات فإن هنــــاك األورويب). وباملثل النقــــدي (معيــــار االحتــــاد
إلسقاط املؤشرات ِنَسب ُتستخَدم عندما املؤشرات وِنَسب السياسات
الفصل من الفرع جيم يف هذا ح، ُشــــِرح، وُوضِّ وقد أثر السياســــات.
من ألف الفرع ويف القومية للحســــابات االقتصادية سادســــًا بالنســــبة

التابعة. االقتصادية االجتماعية - للحسابات بالنسبة الفصل رابعًا

احلسابات  يف سياق املؤشرات ِنَسب استخدام وعند ٣ - ٢٤
لِنســــب اســــتخداَمني آَخرين هناك أن معروفًا يكون أن ينبغي الكليَّــــة
ومن وثيق. بشــــكل هبا باالرتباط أو املحاســــبة الكليَّــــة يف املؤشــــرات
توفُّر حالــــة عدم يف غري مباشــــر بشــــكل البيانات ر تقدَّ الضــــروري أن
بني املوجودة العالقات القيــــام، كبديل، مبراجعة أو مباشــــرة، تقديرات
يســــتخِدم املمكن أن بيانات احلســــابات القوميــــة. وعلى هذا فإنه من
مثــــل معاِمالت مؤشــــرات، ِنَســــب القومية  أي حماســــب للحســــابات
بيانات كانت إذا لتقديــــر القيمة املضافــــة املدخــــالت - املخرجــــات،
املمكن ومن بالعكس. العكــــس أو املتوفِّرة، وحدهــــا هي املخرجــــات
مثل املؤشرات، لِنَسب السابقة املعرفة من يســــتفيد املحاســــب أيضًا أن
البيانات من جمموعة إذا كانت املتوســــطة، لتحديد ما األجور معدالت
من ُمتٍَّســــقة العاملني تعويضات عــــن العمالة وبيانات تشــــمل بيانــــات
قيمة لتقدير والنقل التجارة هوامش اســــتخدام املمكن ومن الناحيتني.
وِنَســــب الضرائب املضافة القيمة وضريبة التجارة لصناعة املخرجــــات
املنتجات علــــى للضرائب اإلمجالية القيمــــة تقدير األخــــرى من أجــــل
ِنَســــب واســــتخدام االســــتحقاق. أســــاس على الــــيت تتلقاها احلكومة
عادًة ينطبق النحو هذا على القومية احلسابات ممارسات يف املؤشــــرات
لتقييم اليت ُتستخَدم ِنَســــب املؤشــــرات من حمدودة فرعية على جمموعة

االقتصادية. - االجتماعية والتطورات الظروف

االستخدام  هو املؤشرات لِنَسب اآلخر واالستخدام ٣ - ٢٥
واالجتاهات املستقبلية احلالية البيانات تعِرض اليت النماذج البســــيطة يف
ُمعاِمالت مثل بيانــــات، بندي بســــيطة بني داالَّت عالقات باســــتخدام
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االستثمارات بني والِنَسب الضرائب، وِنَسب املخرجات، - املدخالت
ُتســــتخَدم قد املبدأ، حيث ومن ذلك. وغري اإلمجايل، والناتــــج املحلي
أكثر إىل تستند ِنَسب تعقيدًا، وهي أكثر ِنَسب اإلســــقاطات أيضًا يف
عن بيانات الذي يشمل البشرية التنمية مثل مؤشــــر من بندي بيانات،
الوالدة، عند اإلمجــــايل، والعمر املتوقَّع الناتج املحلي الفرد من نصيــــب

والكتابة. القراءة معرفة ومعدل
هو مذكور  مــــا ص ُيَلخِّ - ١ أدناه ثالثــــًا والشــــكل  ٣ - ٢٦
املؤشــــرات واحلســــابات هبا تلعب أن ميكن اليت أعــــاله ويبيِّــــن الكيفية
السياســــات. ووضع اإلحصائــــي التطويــــر يف القوميــــة دورًا أساســــيًا
وعلى املختلفة. العناصر بني التقاطعات متثِّل الشكل يف املبيَّنة واألسهم
السياســــات مستندة إىل استخدام صياغة تكون أن املمكن من فإنه هذا
يف تأخذ قد أهنا كما [أ]، واحلالية السابقة مؤشــــرات تقيس االجتاهات
للمؤشرات بديلة ِقَيم إىل تستند املستقبلية اليت التطورات أيضًا االعتبار
ينعكس إسقاطات وضع يف املؤشــــرات [ب]. واستخدام يف املســــتقبل
السابقة تقيس االجتاهات املؤشرات اليت مع مباشر بشــــكل االرتباط يف
صياغة يدعم أن شــــأنه من الذي اإلحصائي [ج]. ولتحديــــد التطــــوُّر
إىل السياســــات ُتَترِجم صياغة روابــــط إىل حاجــــة السياســــات هنــــاك
الكليَّة [هـ]، للحسابات وجتميع تصميم [د]، واملؤشرات إىل مؤشرات
املؤشرات ِقَيم واشــــتقاق [و]. إحصائي تطوير إىل الكليَّة واحلســــابات
[ز] الكليَّة احلسابات وجتميع بني اإلحصاءات العكســــية الروابط متثله

املؤشرات [ح]. ِقَيم واشتقاق الكليَّة احلسابات بيانات وبني
هبا  الــــيت تتفاعــــل الكيفيــــة أيضــــًا والشــــكل يبيِّــــن  ٣ - ٢٧
واإلسقاط [ز] والتجميع [أ] التقييم يف للمؤشرات الثالثة االستخدامات
ِنَســــب املؤشــــرات اســــتخدام فإن هذا وعلى البعض. [ج] مع بعضها

االجتاهات تقييم يف اســــتخدامها علــــى يؤثر التجميــــع يف كمعاِمــــالت
الوقت ويف املســــتقبلية. االجتاهات إســــقاطات ويف واحلاليــــة الســــابقة
يقومون من أن إذ االســــتخدامات الثالثة؛ بني تنســــيق يوجد ال احلايل
على ليســــوا إســــقاطات واحلالية أو بإجراء الســــابقة بتقييم االجتاهات
والعكس بالعكس. التجميع، يف املســــتخَدمة بالطرائق عامة بصفة علم
الثالثة، هذه االســــتخدامات بني التفاعل لدراســــة عاجلة وهناك حاجة
وكذلك يف والقومية، الدولية التقييمات يف املؤشرات اســــتخدام أن إذ

بسرعة. التزايد يف آخذ البسيطة، اإلسقاطات
إضافية  معلومات تتضمن الالحقة والفروع والفصول ٣ - ٢٨
اإلسقاطات التجميع ويف يف املؤشرات لِنَســــب الفعلي عن االســــتخدام
بني ُتبَحــــث التفاعالت سادســــًا الفصل من دال الفرع البســــيطة. ويف
بتفصيل التقييم والتجميع واإلسقاط يف املؤشرات ِنَســــب استخدامات
املؤشرات لِنَسب االستخدامات تلك لتنسيق رمسي هنج ويوضع َكمِّي،
والفرع حمدودًا. واإلسقاطات التقييم على التجميع أثر ُنُهج حبيث يكون
هبا حاليًا ِنَسب اليت ُتستخَدم للكيفية مثاًال يورد الفصل سادسًا من باء
”تقديرات“ للفترات لوضع االقتصادية القومية املحاسبة يف املؤشرات
الفصل من ألف والفرع نســــبيًا. قليلة عنها بيانات اليت تتوفر األخــــرية
فترات إلسقاط املتقدمة املؤشرات هبا ُتستخَدم اليت الكيفية يبيِّن نفســــه
القريب. يف املســــتقبل الدورية للتحــــركات الصعــــود وفتــــرات اهلبوط
ِنَسب مؤشرات ُتســــتخَدم رابعًا الفصل ألف من الفرع يف فإنه وباملثل
للمتغّيرات والسابقة احلالية االجتاهات إلســــقاط اقتصادية - اجتماعية
بســــيطة. وُيَناَقش بطريقة مقبلة فترات إىل االقتصاديــــة - االجتماعيــــة
لوضع ُمعقَّدة عملية يف الكليَّة اســــتخدام احلســــابات ســــابعًا يف الفصل

إسقاطات. أجل إعداد من النماذج

واحلسابات الكلَّية  اإلحصاءات بني القائمة الروابط ١ - ثالثًا  الشكل
واإلسقاطات والسياسات واملؤشرات

إسقاط التطورات 
املستقبلية

اختيار وجتميع 
املؤشرات اليت تقيس 

االجتهات السابقة

تصميم وجتميع 
احلسابات الكلية

اإلحصاءات والتطوير 
اإلحصائي

حتليل السياسات 
وصياغتها

[ج]

[ب][أ]

[ز][ح]

[و] [هـ] [د]
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القومية من احلسابات احتياجات -  باء
املخرجات - املدخالت

دوره  جتاوز املخرجات قــــد - املدخالت إن إطــــار  ٣ - ٢٩
هام للحســــابات مبدأ تنظيمي وهو اآلن االقتصــــادي، كأداة للتحليــــل
بدرجة للمنتجات ملوازنة العرض واالســــتخدام إحصائية وأداة القومية
يشــــعرون واالقتصاد اإلحصاء من خرباء وكثــــري التفصيل. من كبــــرية
تكون عندما واالســــتخدام العرض جداول الســــتخدام بعدم االرتياح
ُتســــتخدم كي ُوِضَعت مســــتطيلة ملصفوفات نة متضمِّ تلــــك اجلــــداول
خمتلفة للصفوف ولكن لتصنيفات مربعــــة مصفوفات حىت أو مباشــــرة،
يدعو ما هناك ليس أنه بيان هو الورقة هلذه األول والغرض واألعمدة.
نظر وجهة من هبا بأس واالستخدام ال العرض وجداول القلق. هذا إىل

املخرجات. - املدخالت لتحليل حديثة
موثوقية  دور مناقشــــة وهــــو وهنــــاك غــــرض آخــــر  ٣ - ٣٠
شــــديدة إىل معلومات حاجة وهناك االقتصادي. التحليل يف البيانــــات
للنتائج ثقة فترات من حتديد االقتصاد خرباء متكني من أجل بذلك تتعلق
النتائج معرفة بعض إىل احلاجة فإن العكس وعلى إليها. يتوصلون الــــيت
جودهتا. تعزيز جيب اليت البيانات نسبيًا حنٍو دقيق على ُتحدِّد التخيُّلية

لصناعات  هامــــة بالنســــبة مســــألة واملوثوقيــــة هــــي  ٣ - ٣١
والطريقة اإلمجــــايل) مقابل املخرجــــات (الصــــايف اخلدمــــات. وقيــــاس
حســــب األرصدة حتديد وهي - لتحليلها األمــــر هناية يف  الــــيت ســــتتبع

الفرع. هذا يف ُتنــاَقش الصناعــة -
والعملية  النظرية النتائج لبعــــض اســــتعراض ويرد أدناه  ٣ - ٣٢
وللكيفية احلساباتالقومية حماسبو العرضواالستخدام اليتوضعها جلداول
جدول اســــتخدام املخرجات مع - حتليل اُملدخالت هبا مواءمة ميكن اليت

املربع. املخرجات املدخالت - جدول من بدًال واالستخدام العرض
لنظام  واالستخدام العرض جدول إطار - ١ 

١٩٩٣ لعام القومية احلسابات
الشــــكل  يف واالســــتخدام العرض جدول ُعــــِرض إطار  ٣ - ٣٣
وُوِصف  احلســــابات القومية الشــــامل لنظــــام ١ كجــــزء من اإلطار - ثانيــــًا
جزأين من اإلطار ذلك ويتكوَّن ثانيًا. الفصل من ألــــف يف الفرع باختصــــار
حد يف واالســــتخدام العرض مها جدول القومية احلســــابات منفصلني لنظام
ويرد وصف والقطاعات. الصناعــــات حلســــابات التقاطعي ذاته والتصنيف

الفصل  - ١٩٩٣ لعام القومية يف نظام احلســــابات بيانات اجلزأين لتفاصيل
واالســــتخدام العرض (جداول عشــــر اخلامس والفصل عامة) الثــــاين (نظرة
جتميع دليل املنشــــور املعنــــون يف وكذلــــك - واملدخــــالت - املخرجــــات)

 - املتحدة أصدرته األمــــم - املخرجــــات الذي جــــدول املدخالت وحتليــــل
القومية) ٦. احلســــابات لنظام واالســــتخدام العرض ٢ (إطار جداول  الفصل

على تنطبق الــــيت تلخيص للخاصيات الرئيســــية ويــــــرد يف الفقــــرات التالية
أدناه. حبثها جيري اليت التحليلية املسائل

ذاته يتضمن  حــــد يف وجــــدول العرض واالســــتخدام  ٣ - ٣٤
أو الوسيط لالســــتهالك ومصفوفة للمخرجات أي مصفوفة مصفوفتني،
ُتســــتخَدم املخرجات - للمدخالت مربعة مصفوفة من بدًال املدخــــالت
ُتَصنِّف األوىل واملصفوفة املخرجات. - للمدخالت التحليل التقليدي يف

واخلدمات  للسلع ٧ للمنتجات املركزي التصنيف فئات املخرجات حسب
د املوحَّ الدويل الصناعي التصنيف وفئات الصفوف يف ُتنَتج اليت (املنتجات)
ومصفوفة  األعمدة. يف املُنِتَجة ٨ للصناعــــات االقتصادية األنشــــطة جلميع
املركزي التصنيف فئات حسب الوســــيط االســــتهالك ُتَصنِّف املدخالت
د املوحَّ الدويل الصناعــــي التصنيف فئات ونفس اُملســــتخَدَمة للمنتجــــات
املنتجاتيفاالستهالك للصناعاتاليتَتسَتخِدم االقتصادية األنشطة جلميع
أكرب عادًة هو للمنتجات املركزي التصنيف منتجات وعدد فئات الوسيط.
األنشــــطة جلميع الدويل د املوحَّ الصناعي التصنيف عدد فئات من كثــــريًا
بصفة جيعلمصفوفاتاملنتجاتواملخرجاتمستطيلة ما وهو االقتصادية،
إىل وجود مباشرة يرجع مســــتطيلتان مصفوفتان وكون املصفوفتني عامة.
جلميع د املوحَّ الدويل وهيكل، التصنيف الصناعي يف تفاصيل، اختالفات
تعريف إىل وكذلك للمنتجات، املركزي وللتصنيف األنشطة االقتصادية
نظام يف ُمَعرََّفة هي كما الصناعات تصنيف اُملســــتخَدم يف اإلنشــــاء وحدة
نظام احلسابات انظر التفاصيل من مزيد على القومية (لالطالع احلسابات

إىل ١٥ - ١٨). ١٥ - ١٣ الفقرات ،١٩٩٣ لعام القومية
الناحية  من ُيَطبَّق، املخرجات - املدخــــالت وحتليل ٣ - ٣٥
تكون حيثما وذلك الصناعات حسب م على البيانات اليت ُتنظَّ التقليدية،
والقيمة املضافة. الوســــيط واالســــتهالك الناتج على مقتِصَرة البيانــــات
املنتجات، حسب الوسيط واالستهالك املخرجات بيانات وميكن حتليل
واملكوِّنات األخرى العاملني تعويضات حســــب املضافة وحتليل القيمة
املخرجات. ونظام - املدخالت حتليل يف املضافة الســــتخدامها للقيمة

التقليدي  الصناعة ُمتََّجه نطاق ــــع ١٩٩٣ وسَّ لعام القومية احلســــابات
للمؤسسات، بالنسبة مالحظتها ميكن أخرى عناصر بإدراج للســــماح
املال رأس ورصيد املال، رأس بالعمالة، وتكوين املعلومات املتعلقة مثل
ميكن توســــيع املبدأ، حيث ومن ذلك. إىل وما اإلنتاج، اُملســــتخَدم يف
أخرى ميكن بيانــــات أية جمموعة يشــــمل حبيث الصناعة نطــــاق ُمتََّجه
لغرض ُتَجمَّع اليت البيئية البيانات مثــــل بالنســــبة للصناعات، مالحظتها

االقتصادية. - البيئية احلسابات
العرض  جداول باإلضافة إىل فإنه هذا على وعــــالوة  ٣ - ٣٦
١٩٩٣ إحدى  لعام القومية احلسابات نظام أدَخل املنفصلة واالستخدام

القومية، احملاســــبة املدخالت - املخرجات، دليل جــــداول وحتليل تصنيف دليــــل  ٦
املبيع: رقــــم املتحــــدة، األمــــم ٧٤ (منشــــورات العــــدد واو،  األمــــم املتحــــدة، السلســــلة

.(A.99.XVII.9

العدد ميم، السلسلة إحصائية، ورقات للمنتجات، املركزي األمم املتحدة تصنيف  ٧
.(A.98.XVII.5 :املبيع رقم املتحدة، (منشورات األمم ١,٠ الصيغة ،٧٧

ورقات إحصائية، االقتصادية، األنشــــطة جلميع د املوحَّ الدويل الصناعي التصنيف  ٨
A.90. :املبيــــع املتحــــدة، رقم األمم ٣ (منشــــورات ٤، التنقيــــح العــــدد السلســــلة ميــــم،

.(XVII.11
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حلسابات هي التصنيف التقاطعي وأساسًا األخرى، اجلديدة اخلاصيات
وهذه باإلنتاج. هلا صلة اليت للبيانــــات بالنســــبة والقطاعات الصناعات
إىل تســــتند اليت اإلنتاج، حتليــــالت ربط يف أساســــًا املصفوفة تســــاعد
املالية والتحليالت بالدخل ووحدات تصنيــــف، ومنتجات مؤسســــات
معيشية، (حكومة، أسر أخرى ومؤسســــات مشــــاريع اليت تســــتخِدم
والتحليل. كوحدات للتصنيف الربح) حتقيق إىل هتدف مؤسســــات ال
جتميع ُيعيد الصناعــــات والقطاعــــات حلســــابات والتصنيــــف املتقاطع
والعمالة املضافة والقيمة الوسيط واالســــتهالك بالناتج املتعلقة البيانات
ذات والبيانــــات األخرى رأس املال واحتياطــــي املــــال وتكويــــن رأس
بتحليلها، الناحيــــة التقليدية من الصناعات تقوم اليت الصلــــة باإلنتــــاج،
مدى أنشــــطة حتديد املمكن من فإنه هذا قطاعية. وعلى جمموعات يف
و/أو املالية) غري الشركات (قطاع كبرية شركات تديرها اليت التصنيع
وكاالت و/أو املعيشية لألسر صغرية إنتاج كوحدات املعيشــــية األســــر
التقاطعي حلسابات التصنيف فإن هذا وعلى عامة. وكاالت أو خاصة
املؤسســــي التنظيم لتحديد أداة هامــــة الصناعــــات والقطاعــــات ُيعتــــرب
يتحرك اليت الكيفية يبيِّن، مثًال، أن التصنيف هلذا املمكن ومن لإلنتاج.
أو من اخلاصة إىل اإلدارة العامة من اإلدارة الوقت مرور مع اإلنتاج هبا

الكبرية. الشركات وحدات إىل الصغرية املعيشية األسر وحدات

يف  التدفقات تسجيل يف التقييمات املستخَدمة ونوع  ٣ - ٣٧
األخرى اخلاصيات إحدى هو حد ذاته واالستخدام يف العرض جدول
االعتبار. يف املخرجــــات - املدخالت ُمحلِّلــــو يضعها أن الــــيت ينبغــــي
لتسجيل خمتلفني تقييمني باســــتخدام يوصي القومية احلســــابات ونظام
والواردات، أي املخرجات والعرض، اجلدول. يف واالستخدام العرض
استخدام املنتجات حني أن يف ،٩ باألســــعار األساسية ُيَقيَّم للمنتجات
(املشترين). السوق بأسعار ُيَقيَّم النهائي والطلب الوسيط االستهالك يف
املُنَتج، وضرائب والنقل هوامش التجارة تشمل ال األساسية واألســــعار
هلذا ونتيجة مياثلهما. املبيعات وما وضريبــــة املضافة القيمة ضريبة مثــــل
املخرجات بني كفــــرق ُتشــــَتق اليت صناعة، املضافة لكل فــــإن القيمــــة
ل الســــوق، ُتَسجَّ بأسعار الوســــيط واالستهالك باألســــعار األساســــية
فإن التقييم هلذا ونتيجة املُنَتج. ضرائب استبعاد بعد األساسية باألسعار
القيمة ال يســــاوي من اجلدول األول الصف يف األساســــية باألســــعار
اجلدول. من الثاين الصف يف الواردة لالســــتخدامات السوق بأســــعار
مطروحًا وضرائب املُنَتج والنقــــل التجارة هوامش من يتكون والفــــرق
مع اجلدول منفصلــــة يف أعمدة يف الِقَيم هــــذه ل منهــــا الدعم. وُتســــجَّ
ُتَسَجل اليت املُنَتج تفاصيل مع يتماشى ما وهو املُنَتج، حســــب تصنيفها
واالســــتخدام العرض جدول يف واالســــتخدام العرض فيها مصفوفات

حد ذاته. يف

التكلفة  املخرجات بأســــعار وتقييمات وافتراضات  ٣ - ٣٨
املخرجات - املدخالت على حتليل أن تؤثر ميكن أخرى خاصيات هي
لعام القومية احلســــابات التفاصيل، انظر نظام من مزيد (لالطالع على
بصفة هــــم إىل ٦ - ١٤٦). واملحلِّلــــون ٦ - ٩٠ ١٩٩٣، الفقــــرات
لالســــتهالك الكفاف زراعة مثل افتراضات بــــإدراج دراية عامــــة على
مالكي جانب الســــكن مــــن خدمات النهائي للمزارعني، واســــتخدام
من وُطُرق ومبان أخرى مســــاكن وإنشاء اخلاص، حلســــاهبم املساكن
رأمساهلا تكوين تضيف تلك األصــــول إىل اليت املنشــــآت نفس جانــــب
تؤثر على أخرى قد هنــــاك افتراضات أن غري اخلاص. وذلك حلســــاهبا
احلكومة تنتجها اليت اخلدمات املجموعات إحدى ــــن وتتضمَّ التحليل.
ويف تسويقها. يتم ال واليت الربح حتقيق إىل هتدف ال واملؤسســــات اليت
مســــاوية قيمة هلا اخلدمات هذه أن ُيفَتَرض القومية، نظــــام احلســــابات
اليت واملؤسسات للحكومة النهائي ص لالســــتهالك وأهنا ُتَخصَّ لتكلفتها
املخرجات املســــتخَدَمة حلســــاب والتكلفة الربح. حتقيق إىل ال هتــــدف
استهالك وكذلك العاملني، وتعويض الوسيط تشمل عناصر االستهالك
فإن وأخريًا تشــــغيل. فائض أي تشــــمل رأس املال الثابت، ولكنها ال
وتوزيعها املالية واخلدمات الوســــيطة التأمني خلدمات افتراضات هناك
للبنوك تقريبات. وبالنسبة مبساعدة ُتَقرَّب وهي االســــتخدامات، على
املدفوعة، والفائدة لة املحصَّ الفائدة بــــني كفرق ُتَقدَّر املخرجات، فــــإن
وســــعر الفعلية الفائدة أســــعار بني الفرق أســــاس على وقد يتم التوزيع
بني الفرق باعتبارها التأمني خدمات خمرجــــات وُتَقدَّر مرجعي. فائــــدة
االحتياطي اإلكتواري علــــى الفائدة إضافة إىل واألقســــاط، املطالبــــات
إىل يستند املســــتخِدمني أن التوزيع على كما األخرى، واالحتياطيات

للتوزيع. كأساس أقساط

رأس  احتياطي ومفهوم املــــال رأس ومفهــــوم تكوين  ٣ - ٣٩
املخرجات. - للمدخالت للتحليل الدينامــــي أمهية بالنســــبة هلما املال
يف ُذِكر وقد واملخزونات. الثابتة األصول إىل يشريان املفهومان وهذان
لتطبيق ضروري املعلومات هذه تطوير االستمرار يف أن الســــابق الفرع
أن َيعترب وهــــو حتليل اخلدمات، على - املخرجات حتليــــل املدخــــالت
حبث عند أنه غري فيه. أساســــيان مكوِّنان مها املال ورأس العاملة اليــــد
يف املجال ويف العديــــدة التغيريات االعتبــــار يف تؤخذ أن ذلــــك ينبغــــي
لعام احلســــابات القومية نظام يف اليت ُأدِرَجت األصول الرأمسالية معاجلة
ولالطالع األساسية. للتغيريات ُمخَتَصر استعراض أدناه ويرد .١٩٩٣
اخلامس املرفق إىل الرجوع للقارئ ميكن نطاقًا أوســــع على اســــتعراض

.١٩٩٣ لعام القومية احلسابات نظام من

مفهوم املخــــزون (انظر نظام  نطاق وجرى توســــيع  ٣ - ٤٠
إىل ١٠ - ١١٥) ١٠ - ٩٦ الفقرات ،١٩٩٣ لعام القومية احلسابات
زيادة ذلك يف مبا اإلنســــان، يديرها اليت الطبيعية املوارد منو يعكس كي
األشجار وزيادة اللحوم)، (إلنتاج احليوانية والثروة الزراعية املحاصيل
يف األمساك رصيد وزيادة الصناعي، اإلنتاج يف لالســــتخدام ُتزَرع اليت
اجلارية األعمال أيضًا املخزونات يف التغيريات َنت وتضمَّ الصيد. حبريات

تتمكن  مل إذا املُنِتجــــني أســــعار أيضًا اســــتخدام يتيح القوميــــة نظــــام احلســــابات  ٩
مزيد على (لالطالع املخرجــــات تدفقات عن املنتجات ضرائب مجيــــع فصل من البلــــدان
١٥ - ٣٣ والفقرات  الفقرة ،١٩٩٣ لعــــام احلســــابات القومية نظام  مــــن التفاصيل، انظر

إىل ٦ - ٢٢١). ٦ - ٢٠٥
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اهليكل وأجزاء اجلســــور وكذلك الســــفن، الكبرية، مثل يف املشــــاريع
إنشائها. من االنتهاء بعد إّال استخدامها ال ميكن اليت األخرى األساسي
وغري والطرق، باملباين املتعلقة األعمال اجلارية فــــإن أخرى ومن ناحية
غري األعمال أن بافتراض الثابت املال رأس كإمجايل تكوين ُتعاَلج ذلك،
رأس تكوين كإمجايل أيضًا وُتعاَلج اإلنتاج. يف ميكن استخدامها املنتهية
اليت تنتج احلدائق أشجار مثل الطبيعية، األصول الزيادة يف الثابت املال
وإضافة للتكاثر. أو األلبان إلنتــــاج احليوانية زيادة الثروة الفاكهــــة، أو
اقتناء، يشــــمل إنتاج، أو املال الثابت رأس تكوين إمجايل فإن إىل هــــذا
الفنية، وتكاليف - األصلية األدبية النسخ بينها ومن مادية، غري أصول
الزيادة أن غري ذلك. إىل وما الرباجميات، املعادن، وتطوير استكشــــاف
الثابت. رأس املال تكوين كإمجايل ُتعاَلج ال والتطوير البحث نشاط يف
األصول إىل يشري القومية احلسابات نظام يف املالية غري األصول ورصيد
تشمل املُنَتَجة غري واألصول املنَتَجة. غري األصول إىل وكذلك املُنَتَجة،
واملوارد الغابات التعدينية وموارد املوارد مثل الطبيعية، أساسًا األصول
غري أصوًال ُتعَتَبر الــــيت االختراع، حقوق مــــوارد مثل املائيــــة، وكذلك
املال. لرأس تكوينًا ُتعَتَبر ال والتطوير أنشطة البحث ناتج أن ُمنَتَجة، إذ
كإمجايل ُتعاَلج ال األصول غري املُنَتَجة يف األخرى والتغيريات والزيــــادة

تكوين لرأس املال.

غري  األصول والتغيــــريات يف املــــال، وتكويــــن رأس  ٣ - ٤١
يســــمى ما يف ل وغري املُنَتَجة، تســــجَّ املُنَتَجة األصول ورصيد املُنَتَجــــة،

١٩٩٣ (الفقرتان  لعــــام القومية احلســــابات لنظام حســــابات األصول
إىل ١٠ - ١٩  ١٠ - ١٥ والفقــــرات و٢ - ١٦٢،  ٢ - ١٦١
األصول تشــــمل إّال ال األصول إىل ١٣ - ٧). وحســــابات و١٣ - ١
هلا بالنســــبة ميكن اليت املُنَتَجة املُنَتَجــــة وغري األصــــول أي االقتصاديــــة،
وحســــابات ميتلكها. ملن اقتصادية مزايا واليت توفِّر امللكية حق إثبــــات
يف املوجودة األمســــاك أو املطروقة، ال تشــــمل الغابات غــــري األصــــول
مياه املحيطات، أو املؤكدة، غري االحتياطيات التعدينية أو املحيطــــات،
ميكن البيئية احلسابات ألغراض أنه غري أو اهلواء. والبحريات، األهنار أو
الفصل من دال الفــــرع حســــابات األصول (انظر جمال توســــيع نطاق
إدراج املمكن من أنه غري املال البشــــري، رأس أيضًا وُيســــتبَعد رابعًا).
للحســــابات حتليل إجراء أجل البشــــرية من من املوارد جوانــــب خمتارة
حســــابات تكون رابعًا). وعندما الفصل من ألف الفرع (انظر التابعــــة
والتغيريات املخزونات فإن االقتصادية األصول على ُمقَتِصرة األصــــول
جمال نطاق توسيع عند أنه غري السوقية، بقيمتها ل ُتَسجَّ املخزونات يف
املخزونات عن التعبري ميكــــن البشــــري املال رأس أو الطبيعية األصــــول

مادية. مبصطلحات هبا املتعلقة والتغيريات

ورصيد  املدة األصول تسجل رصيد أول وحسابات ٣ - ٤٢
املحاســــبية املدة حتدث خالل اليت التغيريات ومجيع لألصول املدة آخر
والتغيريات املدة. ورصيد آخر املدة أول رصيد بني ــــر الفرق ُتَفسِّ واليت
يشــــريان اللذان واالســــتهالك، املال رأس إمجايل تكوين هي األساســــية
األخرى األصول والتغيريات تقييم وإعادة املُنَتَجة األصــــول حصرًا إىل

احلجم“ يشمل، األخرى يف ”التغيريات يسمى وما األصول. حجم يف
خالف ألسباب نتيجة األصول وتلف التقادم حالة األصول املُنَتَجة، يف
ألســــباب نتيجة القطاعات بني األصول وحتويل االقتصادية، األســــباب
يف التغيريات وكذلــــك تأميمها، أو خصخصة األصــــول منهــــا، مثــــًال،
العمومية امليزانية يف قبل من تظهر مل اليت األصول املُنَتَجة ألن األصــــول
املُنَتجة األصــــول ضمن إدخاهلــــا يتم التارخييــــة) املباين لبلــــد ما (مثــــل
األصول حالة ويف الســــياحة). خدمات (مثــــل يف اإلنتاج املســــتخدمة
التعدينية املوارد نضوب األخــــرى احلجم تغيريات تتضمن املُنَتَجة غــــري
للتلوث الصناعي نتيجــــة الطبيعيــــة األخرى وتدهور األصول واملــــوارد
اكتشاف أيضًا تشمل األخرى وتغيريات احلجم األخرى. واالنبعاثات
رأس املال تكوين أن هنا ُيالَحظ أن املهم تعدينية جديدة. ومن مــــوارد
بصفة ُيفَتَرض كما األصول، رصيد يف للتغيُّر الوحيد هو الســــبب ليس
التغيريات تلعب قــــد ولكن املخرجات، - املدخــــالت حتليل يف عامــــة
تفسري التغيريات يف أيضًا دورًا التقييم إعادة وعملية احلجم يف األخرى

يف اإلنتاج. املستخَدمة رصيد األصول يف

دها  حتدِّ اليت واالستخدام العرض جدول خاصيات - ٢
التحليلية االستخدامات

خمتــــارة  أمثلــــة حتليليـــــة مبســــاعدة ــــح أدنــــاه، موضَّ  ٣ - ٤٣
- املدخالت حتليل مواءمة املمكن من - املخرجــــات، أن للمدخالت
لنظام املخرجات - املدخالت اجلديدة إلطار مع اخلاصيات املخرجات
خاصيات على أقل بدرجة التركيز مع ،١٩٩٣ لعام القومية احلسابات
احلسابات واالســــتخدام لنظام العرض جدول يف حاليًا ُمدَرَجة أخرى،

أنواع  جلميع مطلوبة ليســــت تلك اخلاصيات ١٩٩٣ ألن لعام القومية
املخرجات. - املدخالت حتليل

املخرجات - املدخالت مصفوفات ( أ )
- املخرجــــات  املدخــــالت مصفوفــــة يف اســــُتخِدم  ٣ - ٤٤
وضع الصناعات مع املخرجات املربع، - املدخالت التقليدية جــــدول
بعض مبســــاعدة أدناه، وُمَبيَّن األعمدة. ويف الصفوف أو املنتجــــات يف
وضع حاجة إىل توجــــد ال النظرية الناحية مــــن أنه األمثلــــة التحليليــــة،
جدول يتضمنها الــــيت املنفصلة - املخرجــــات املدخالت مصفوفــــات

احليِّز  ضمن ١٩٩٣ القومية لعام احلسابات لنظام واالســــتخدام العرض
جدول اســــتخدام املمكن ومن املخرجات. - للمدخــــالت املحــــدود

التحليل. يف مباشرة واالستخدام العرض
الصنع  االستخدام ومصفوفة مصفوفة إىل أشــــري وإذا  ٣ - ٤٥
ُبْعد  هلا اليت حيث ميثل U املنَتجــــات الترتيــــب، وV علــــى U باحلرفــــني
حســــب املنتجات،  ُبْعد هلا اليت V الصناعات وميثل الصناعات حســــب
ُبْعد  هلا منتجــــات أيضًا ميثل اجلانب اآلخــــر) إىل Vτ (بعــــد نقلــــه فــــإن
الضرب طريق عن للصناعــــات اجلمع عن وينتج حســــب الصناعــــات،

(مجيع القيود تساوي  e الصحيح، الواحد يساوي الذي ه باملتجَّ املتأخر
هذه ويف .Xo = Vτe لالقتصاد، املخرجات الواحــــد الصحيح)، إمجايل



٤٩٤٩

أســــقط ”ُمالَحظ“ (observed). وإذا إىل (o) احلرف يشــــري املعادلة
املتغري وهو كمتغري، املخرجات إمجايل على (o) يتم احلصول احلــــرف
يعاَجل أن ــــل املفضَّ ومن املخرجات. - املدخــــالت حتليــــل يف الرئيســــي

إمجايل  هو x = VτЅ ويكون ،s نشــــاط ه e مبتجَّ هذا باالســــتعاضة عن
متضخمًا  I النشاط للصناعة مستوى يكون عندما لالقتصاد املخرجات
بنفس  املقبول من كمتغري، x استخدام من وبدًال وهلم جرًا. ،s مبعامل

.s النشاط ه التعامل مع متجَّ القدر
،y = (V τ – U ) s = x – U V  – τ V τ s = x – Ax

املخرجات فإن صايف املثال سبيل وعلى ملتغري. هو جمرد تغيري وهذا
وفقًا املخرجات - املدخالت معاِمالت أن تعرَّف هو شريطة لالقتصاد
اجلانب  إىل والنقل التحويــــل عملييت متثل - τ حيــــث لنموذج الســــلعة

معًا، اآلخر
A = U V – τ

ملعاِمالت  متماثــــل جــــدول إعداد وحــــىت إذا أريــــد  ٣ - ٤٦
إجراء أو التكلفــــة عناصر تفكيــــك لغرض املدخــــالت - املخرجــــات
لالســــتخدام خام مصفوفات ل أن تتوفر املَفضَّ من لألثر، قياســــي حتليل
بطريقة عوجلت تنقيتها أو جرت لصناعات نة ُمتضمِّ غري تكون والصنع
تناســــب وجود املخرجات - املدخالت معامالت يف أخرى. وُيفترض

واملخرجات،  U يف جدول االســــتخدام ُتجمــــع اليت بني املدخــــالت،
الصيغة  يف بينهما العالقة ُتكتَــــب V كي الُصْنع جدول يف ُتجَمــــع الــــيت

املقلوبة:
U = AV-τ

املنتجات  تصنيفات تكون أن تتطلب ال املعادلة وهذه ٣ - ٤٧
املصفوفة من كل يكون أن املمكن ومن مشتَركة. تصنيفات والصناعات

من  األنشــــطة أكرب عدد كان وإذا مســــتطيلة. واملصفوفة V مصفوفة U
صفوف)  من هبا أكثر مما هبا أعمدة U املصفوفة أن (أي املنتجات عدد
احلالة هذه ويف ينبغي. مما أعاله سيكون أكرب املبيَّن املعادالت نظام فإن
يف وميكن ارتدادية. املعادلة معادلة وستصبح للخطأ معاِمل إضافة ينبغي
ارتدادية. كمعاِمالت املخرجات - املدخالت ُمعاِمالت تقدير الواقــــع
(التباينــات) املعاِمالت تلــــك ِدقَّة من حتديد املحلِّل ن النهج ميكِّ وهــــذا
هي املخرجات - ”معاِمالت املدخــــالت مثل افتــراضــــات واختبــــــار
القتصاد الواليات بالنســــبة ده األخري أكَّ واالفتراض ثابتة“. معاِمــــالت

.(ten Raa) ١٠ را وتني (Mattey) مايت املتحدة
معاِمالت  مــــع مــــن التعامل بدًال وعلــــى هذا فإنــــه  ٣ - ٤٨
A ومتغيّــــرات x ميكــــن التعامل بنفس  ثابتــــة خمرجــــات مدخــــالت -
منوذج للنشاط يف مباشــــرًة واالســــتخدام العرض جداول مع الســــهولة
وإلثبات املخرجات. - املدخالت معامالت حســــاب إىل احلاجة دون

املشــــكالت االقتصادية لبعض تبيِّن حبثًا التالية الفقرات فإن النقطة هذه
املَقاَرنة، واملزايا التنافســــية والقدرة وطريقة حتديــــد اإلنتاجية التقليديــــة
جدول إطار يف العناصر هبــــا حتليل تلك ميكن اليت الكيفية ُتناَقش كمــــا
مصفوفات حساب دون القومية احلسابات واالســــتخدام لنظام العرض

املخرجات. - املدخالت ُمعاِمالت

اإلنتاجية حتليل ‘١’
واملدخالت.  املخرجات النســــبة بــــني هي اإلنتاجية  ٣ - ٤٩
حني يف منتجات، من تتألــــف املخرجات اقتصاد قومي ألي وبالنســــبة
لقياس ضرورية العاملة. واألسعار واليد املال رأس من املدخالت تتألف
الفرع املالئمة يف الرقمية الِقَيم د ُتحدَّ وسوف واملدخالت. املخرجات
ُمتََّجه يف ُتدرج األساسية السلع أسعار فإن بالتدوين يتعلق وفيما التايل.

وw على  r باحلرفني واليد العاملة املال رأس ألســــعار وُيرمز ،p صفِّي،
y هي  حيث ،py/(rM+wN) اإلنتاجية هــــي تكون وعندئذ الترتيــــب.
املدخالت  مها Nو Mو لالقتصاد املخرجات بالنسبة ســــلع ُمتََّجه صايف
األساسية متفقة السلع أســــعار كانت وإذا واليد العاملة. املال من رأس
بتســــاوي الصحيح الواحد تســــاوي فإن اإلنتاجية اإلنتاج مع تكاليف
ملزيد موضعًا الصيغة وتصبح .(rM+wN) والدخل (py) القومي الناتج
اإلبقاء ويتم اإلنتاجية. يف الزيادة حلساب استخدامها عند االهتمام من
اإلنتاج عوامل إنتاجية الزيــــادة يف وتصبح ثابتة الترجيــــح علــــى عوامل
الزيادة منه معدل مطروحًا ،pdy/(py) البســــط، يف الزيادة هــــي معدل
الزيادة جمموع فإن وباختصار .(rdM+wdN)/(rM+wN) يف املقــــام،
متطابقة على املفــــروض القيد حــــدود يف اإلنتاج، عوامــــل يف إنتاجيــــة

يساوي القومية، احلسابات
.ρ (pdy-rdM-wdN)/(py)

إنتاجيــــة عوامل اإلنتاج  يف الزيــــادة جمموع وحتليــــل  ٣ - ٥٠
كما هو القوميــــة احلســــابات نظــــام حســــب الصناعــــات باســــتخدام
مهــــا الصنــــع ومصفوفــــة  يلــــي. لنفــــــرض أن مصفوفــــــة االســــتخــدام
للصناعــــة األساســــية  للســــلع املخرجــــات  - وV.واملدخــــالت  U
الترتيب.  وV علــــى U املصفوفتني العمــــودj والصــــف j مــــن يف  j تــــرد
ُمتََّجَهي أن ولنفرض .j للصناعة املخرجات صايف ُمتََّجه هو (Vt - U)و
يكون  احلالة هذه ويف الترتيب. على Lو K مها القطاعية العمالة  صــــف
(مجيع  اجلمع e هــــو ُمتََّجه وN=Le ، حيــــث M=Ke و ،y=(Vτ - U)e

يلي: ما وبالتعويض ينتج الصحيح). تساوي الواحد القيود
ρ=[pd(Vτ - U) - rdK - wdL]e/(py)

= ∑[ ( ) ] ( )τpd V U rdK wdL pyj
j

j j– – – /

املضافة  القيمة يف للزيادة ح املرجَّ املجموع هو واملقام ٣ - ٥١
الصناعات جلميــــع بالنســــبة اإلنتاج عوامل من ُمدَخل  احلقيقيــــة لــــكل
هذا أن مالحظة وw). وينبغــــي rو p هــــي الترجيح (ال تــــزال عوامــــل
يكون أن تتطلب ال عوامل اإلنتاج إنتاجية يف الزيادة إلمجايل التحليــــل

املنتجات. لعدد الصناعات مساويًا عدد
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كبرية  صناعة به ما تســــهم أن يكون الطبيعي ومــــن  ٣ - ٥٢
قوة يف للزيادة مؤشــــرًا اإلنتاج عوامــــل يف إنتاجية الزيــــادة يف إمجــــايل
املمكن ومن الصناعة ميزة نســــبية. هلذه تكون أن احتمال ويف الصناعة
اقتصادين بني احلــــرة للتجارة منوذج بوضــــع املقاَرنة املزايــــا د أن ُتحــــدَّ
أن األســــباب، من هذا النمــــوذج، لعدد ويتطلب اثنــــني على األقــــل.
التصنيف ذلك يكــــون حبيث تصنيف وحيــــد للمنتجات يكــــون هناك
صايف إمجايل فــــإن شــــيء كل وأوًال وقبل االقتصادين. بــــني ُمشــــَتَركًا
االستفادة املمكن ومن أساسية، سلعة لكل الصفر يســــاوي الصادرات
يكون للتجارة منوذج حتديد ويف احلسابات موازنة احلقيقة يف هذه من
املمكن كان من إذا فقط اجلــــدوى وذلك على معقولة نــــًا لقيود متضمِّ
واللجنة حدة. على سلعة كل أســــاس على الصادرات صايف أن ُيجَمع
املركزي التصنيف باســــتخدام توصي املتحدة اإلحصائيــــة التابعة لألمم
األرقام باختيار مستوى التجميع مستوى انتقاء املمكن ومن  للمنتجات.

إىل ٥). ١ )

يتم حتويل  حيث االقتصاد، من جزء هي صناعة وأية ٣ - ٥٣
خمرجات. والوحدة إىل األساسية والسلع اإلنتاج عوامل من املدخالت
نشاط يف وحدة تعمل الناحية املثالية فإن أية ومن املنشأة. هي اإلحصائية
احلســــابات نظام فإن يبدو وكما واحد. موقع يف واحد فقط إنتاجــــي
اليت الوحدة تكــــون قد فأوًال، التعقيدات. لعدد مــــن يتعرض القوميــــة
األنشطة. ونظام من عدٍد كبري وتعمل، لذلك، يف كبرية التقارير م تقدِّ
الثانوية واألنشــــطة األساســــية األنشــــطة بني القومية ُيَميِّز احلســــابات
اإلنتاجية األنشطة تكون قد وثانيًا، الثانوية. بفصل األنشــــطة ويوصي
أنه، القومية إىل نظام احلسابات ويشري واحد. ُمنَتج ألكثر من نة متضمِّ
املنتجات هبا ُتعاَلج اليت الطريقة اجلانبية بنفس املنتجات ُتعاَلج الواقع، يف
اليت الكيفية مسألة هناك وثالثًا، ثانوية. أنشطة منتجات وهي الثانوية،
القومية احلســــابات ونظام اإلحصائية. الوحــــدات هبا ُتَجمَّع جيــــب أن
املنشآت وجتميع املضافة القيمة أساس على رئيسي نظام بتحديد يوصي
التصنيف الصناعات على حسب يف الرئيسي النشاط نفس يف تعمل اليت
الفقرة ،١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات (نظام د الدويل املوحَّ الصناعي
إىل ٥ - ٤٧  و٥ - ٤٠ إىل ٥ - ١٤ ٥ - ٥ ٢ - ٤٥، والفقــــرات
ُيِقــــّر بــــأن القوميــــة إىل ١٥ - ١٩). ونظــــام احلســــابات و١٥ - ١٣
اخلطوط بالتفصيل ُيبيِّن ولكنــــه الثانوية األنشــــطة ُيلغي هذا اإلجراء ال
مصفوفات االســــتخدام والصنع حتويل هبا ميكن اليت للكيفية العريضــــة
املُنَتج (الفقرات حســــب - املخرجات على للمدخــــالت  إىل جــــداول

إىل ١٥ - ١٥٧). ١٥ - ١٣٧

إىل  حاجة هنــــاك تكون ال احلــــاالت من ويف كثــــري  ٣ - ٥٤
ذلك أمثلة ومن املنتجــــات. وتصنيف الصناعــــات تصنيف الربــــط بني
وقد اإلنتاج. عناصر يف إنتاجيــــة الزيادة إلمجايل أعاله املبيَّــــن التحليــــل
والصنع االســــتخدام مصفوفات على املباشــــر ُأجري التحليل بالتطبيق
ففي املعتاد. املخرجات - جبدول ُمعاِمالت املدخالت االســــتعانة دون
الصناعي والتصنيف التصنيف بــــني التوفيق حاجة إىل توجد ال الواقــــع

وحيد تصنيف إىل حاجة حىت توجد ال أيضًا بل أنه املركزي للمنتجات،
دولية جتارية ودراســــات مقارنات إجراء متامًا ومن املمكن للصناعات.
واحلاجة كل بلد. صناعات تقارير م ُتقدِّ الوحدات اليت عندما تستوعب
فصل وممارسة النشاط األوَّيل االقتصادية حسب الوحدات تصنيف إىل
د الدويل املوحَّ الصناعي التصنيــــف فرض من تنبعان الثانويــــة األنشــــطة
فقط ليس اإلنتاجية األنشطة ُحدِّدت وإذا االقتصادية. األنشــــطة جلميع
الذي ما املوقع، حســــب أيضًا بل املخرجات، - حســــب املدخــــالت
حسب التصنيف الصناعي على األوَّلية لألنشطة جتميعها وفقًا إىل يدعو
- املدخالت حتليل وبروح االقتصادية؟ األنشــــطة د جلميع املوحَّ الدويل
والصناعات واألنشــــطة املنتجات حتديد مالئم حنو على يتم املخرجات
بشأن حتليلية اشتراطات توجد ال أنه غري صناعة ما، مفهوم خالل من

املستوى الدويل. على الصناعات مقارنة

املقاَرنة املزايا ‘٢’

املزايا  يشــــمل كي اإلنتاجية إن توســــيع نطاق حتليل  ٣ - ٥٥
والصنع  االســــتخدام مصفوفتا وV مها Uو ح النقطة. يوضِّ قــــد املقاَرنــــة
يف  اإلنتاج عناصر توظيــــف صف وL مها ُمتََّجها Kو األصلــــي. للبلــــد
هي أجنيب حســــاباته بلد ُأدرج وN. وقد M مها وجمموعهما الصناعــــة
هو مهــــا M و N). وتصنيــــف املنتج U و V و K و L (واملجموعــــان
 U و U و خمتلفًا. يكون قد تصنيف الصناعة أن غري نفــــس التصنيــــف،
يف العمود. األبعاد نفس ليس هلما الصف، ولكن يف األبعاد نفس هلما

أبعاد  K و K هلمــــا و .V و V إىل بالنســــبة الصحيــــح والعكــــس هــــو
املخرجات، صايف ها ومتجَّ .L و L إىل بالنسبة هو احلال مثلما  خمتلفة،
املشــــترك احليِّــــز يف y=( V τ-U ، موجــــودان ) ) e y= (Vτ - U)e و 
أبعادمها  الواحد الصحيح ولكن e و e تســــاوي قيود (مجيع للمنتجات
،f املحلي، النهائــــي الطلب املخرجات مــــن صايف خمتلفــــة). ويتكــــون
منــــوذج g + f. ويف  = y y = f + g  y حيــــث ،g الصادرات، وصــــايف
هو البلدتني ألحــــد الصادرات صايف g + g = 0، إذ أن ببلَدين، يتعلــــق
للشروط  الصف ه متجَّ هي π كانت وإذا اآلخر. للبلد صايف الواردات
للبلد  العجز أو األصلي التجاري للبلــــد πg هي الفائض فإن التجاريــــة
النشــــاط ختصيص إعادة املقاَرنة، ينبغي ولتحديد مواضع املزايا اآلخر.
يؤدي مبا احلرة، التجارة ذلك يف مبا التنافســــية، األســــواق حتركه الذي
إىل أن متيل االقتصاديــــة العوامل بــــأن القائــــل املتحفِّــــظ إىل االفتــــراض
هذا ُأغِفل وإذا املالَحــــظ. املحلي الطلب النهائي ِبِنَســــب تظــــل ُمقَتِرنة
أخرى وبعبارة أخــــرى. عمليــــات إعادة ختصيص االفتراض ســــُتجرى
النهائي للطلب مرتبطة باألمناط املالَحَظــــة ســــتكون املقاَرَنة امليزة فــــإن
يوجد بأنه ال ُمتحفِّــــظ ُوضــــع افتراض فقد هذا إىل املحلــــي. وإضافــــة
يف إحصائية مثالية وحدات الصناعــــات (ُتعَتَبر الصناعات داخل بديــــل
إىل  ١٩٩٣ (الفقرات ٥ - ٢١ لعــــام القومية احلســــابات مفهوم نظام
البلدان. وإذا مل حســــب األنشــــطة تصنيف مع يتفق ٥ - ٢٤). وهذا
إعادة ختصيص آثار لعمليات تظهر أن املتوقع من فإنه االفتراض يتحقق

أخرى).



٥١٥١

باريتو  العام ومفهوم التوازن بني العالقة إىل واستنادًا ٣ - ٥٦
إطار يف النشاط ختصيص املمكن من األمثل، للوضع (Pareto) بالنسبة
احلد طريق زيادة مستوى الطلب النهائي املحلي إىل احلرة عن التجارة
املُنَتج بالنســــبة وتوازن خارجي، طلب هنائــــي مبســــتوى األقصى رهنًا

اإلنتاج: عناصر من املدخالت على املفروضة والقيود للمنتجات،
(V τ – U ) s + (V τ – U) s  ≥ fc+

يلي: مبا مشروط c لقيمة واحلد األقصى
Ks ≤ M, Ks  ≤ M , Ls ≤ N, L s  ≤ N , s ≥ 0, s  ≥ 0

يف  َعة، جممَّ حسابات هي األساسية السلع وحسابات ٣ - ٥٧
منفصلة، حسابات هي من عناصر اإلنتاج املدخالت حسابات أن حني
الثانية. ومن احلسابات وثبات األوىل احلســــابات حترُّك بافتراض وذلك
عامة وبصفة الواقع. يف حيدث ملا وفقًا التوصيفــــات هذه تغيري املمكــــن
املدخالت أن حــــني يف عة، جممَّ أرصــــدة هلا املدخــــالت املتحركة فــــإن
الطلب توزيع يف اآلن ُينَظــــر وينبغــــي أن منفصلة. أرصــــدة الثابتــــة هلا
اخنفض ،c النهائي، للطلــــب املســــتوى اخلارجي زاد وكلما النهائــــي.
ختصيصات  s و sو c ِقيَــــم د وُتحدِّ النهائي، للطلــــب املحلي املســــتوى
بني الفرق هي الصافية والصــــادرات إطار التجارة احلرة. يف األنشــــطة
للبلد s-fc(Vτ - U) بالنســــبة املحلي: النهائي والطلب املخرجات صايف
سيكون احلل، ويف األجنيب. للبلد بالنسبة (Vτ’ - U’)s’-f’c’ و األصلي
عالمات الصادرات صايف ملُتََّجهات وســــتكون ُملِزمًا املنَتجات رصيد
دالَّة رتيبة هو األجنيب االقتصاد والعجز يف العجز. هي وقيمتها عكسية،
املالَحظ واملساواة بالعجز االستهالك له. مســــتوى متثِّل وهي للمتغيِّر،
منط ُيحدِّد الناتج الصادرات وُمتََّجه صايف ثابتة. هذا املتغيِّر قيمة جيعــــل
على ُمنَتج كل أســــاس املقاَرَنة على املزايا ويعيِّن مواضع احلرة التجارة
دان الصناعات املتنافسة. حيدِّ ،s و s الصلة، ذي النشاط وُمتََّجَها حدة.
يف سيتســــع القطاع فإن ذلك الوحدة عن صناعة ما مكوِّنة زادت وإذا

التنافسية. الظروف ظل

أســــعار  حتدِّدها اإلنتاج عوامل بإنتاجيات والعالقــــة  ٣ - ٥٨
والصناعات األقصــــى. احلد برنامج حتقيق تقييــــد إىل الظــــل مبا يــــؤدي
النشــــطة الصناعات غري أن حني التعادل، يف نقطــــة إىل تصل  النشــــطة
عوامل املضافــــة وتكاليف القيمة ِنَســــب فإن وبالتايل ال حتقــــق رحبــــًا.
الترتيب. على الصحيح الواحد من وأقل الصحيح الواحد هي اإلنتــــاج
 r هي اإلنتاج عوامــــل إنتاجيات فــــإن القومية وبالنســــبة لالقتصــــادات
معدل  كما أن العمال، فرد من وw لكل رأس املال من للوحدة الواحدة
يتم اإلنتاج عوامل إنتاجية الزيادة يف وΔw.وإمجايل Δr هو التغيري هلما
هذه ويف اإلنتاج، عوامل املدخالت من أرصدة بترجيح عليه احلصــــول
يف للزيادة اإلمجايل الرمز التقليدي قيمة متفقة مع النتيجة تكون احلالــــة
وِقَيم اخلطية. للربجمة الرئيسية النظرية بتمييز ،ρ اإلنتاج، عوامل إنتاجية
يف إمجايل الزيادة قياس استخدامها يف اليت ينبغي هي هذه الظل أســــعار

إنتاجية عوامل اإلنتاج.

مثل  االقتصــــادي، للتحليل والعمليــــات األساســــية  ٣ - ٥٩
الصناعات املناِفســــة، املقاَرَنة وحتديد املزايــــا وتوزيع قيــــاس اإلنتاجيــــة
على حسب القومية احلسابات نظام بيانات حتليل تســــتند إىل أن ميكن
صناعي تصنيف إجراء بــــدون النظرية، الناحية من ولكن، الصناعــــات
حيث إجراؤها من ميكن الصناعات حسب الدولية واملقارنات د. موحَّ

الصناعي. للتصنيف مشتركة خطة على تعتمد ال ولكنها اإلنتاجية،
ما  مســــألة يف النظر ميكن فإنــــه املثال وعلــــى ســــبيل  ٣ - ٦٠
والزراعة باخلارج. مقارَنة الداخــــل كفاءًة يف أكثر الزراعة إذا كانــــت

 s1'و s1 مقارنة وميكن أي تصنيف للصناعة. يف األوىل الفئــــة عادًة هــــي
أيضًا وميكن أعــــاله. املبيَّن القصوى احلــــدود برنامج وضع يف حلــــول
غري للصناعات. اإلنتــــاج عناصر املضافة/تكاليف القيمة تقييم ِنَســــب
مســــألة الِدقَّة وجه على تصبح بالكفــــاءة أن مســــألة الزراعة املتســــمة
ال يوجد أنه كمــــا املنتجات، ُتنِتج تلك الــــيت الصناعة تتعلــــق بتحديــــد
من التصنيف األوىل الفئة على قاصرة حة املرشَّ الصناعات ســــبب جلعل
ســــوف املنتجات أن تصوُّر وميكن املناظــــرة. الصناعــــي لالقتصــــادات
الصناعية املنظمة ونفــــس أخرى. لصناعات ثانوية ُتنَتج كمخرجــــات
خمتلفة، ما بلد تكون يف قد الصنع، جدول حيددها املنتجــــات، كما أو

آخر. بلٍد يف عليه هي مبا مقارنة أكثر كفاءة، ورمبا
مبواقع معيَّنة  ترتبط بأن األنشطة متامًا اإلقرار ومبجرد ٣ - ٦١
َنهج ويتمثَّل احلاجة. عن زائدًا البلدان بني فيما حتديد الصناعات يصبح
من اليت حتَد صياغة القيود إعــــادة جمرد يف أكرب رمسي بدرجة طابع لــــه

يلي: كما توازن املنتجات عن التعبري ويكون أعاله. املبيَّن النموذج
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هي: اإلنتاج على عوامل القيود وتكون
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يتم  عاملية اجلداول كنظام حلســــابات تصوُّر وميكــــن  ٣ - ٦٢
مواقع خمتلفة. حتدث يف عندما منفصل بشكل األنشطة عن فيها اإلبالغ
يتضمن ،(U, U) للعــــامل، جدول االســــتخدام فإن املثال وعلى ســــبيل
ببســــاطة ويتم وطنية. صناعة لكل وعمودًا أساســــية صفًا لكل ســــلعة
أن تكون إىل حاجة هناك وليســــت جنب، إىل جنبًا الصناعات جتميع

د. موحَّ تصنيف ناهيك عن خمتلفة، بلدان يف متساوية أعدادها

األثر حتليل (ب)
 - هامًا جلداول املدخالت تطبيقًا األثر حتليل ُيعَتبَــــر ٣ - ٦٣
- على املدخالت النهائية املحلية اإلنفاقــــات هي آثار ما املخرجــــات.
األسر تدفعها املحلية النهائية واإلنفاقات والدخل؟ والعمالة املخرجات
ورمبا املال)، رأس تكويــــن (إمجايل والشــــركات املعيشــــية، واحلكومة،
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املعيشــــية واليت ختدم األســــر الربح حتقيق إىل ال هتدف املؤسســــات اليت
ال يشــــمل وهذا وســــيط). طلب ولكنه هنائيًا ليس غالبيته يف (الطلب

الصادرات. صايف
األثر الواردات وحتليل ‘١’

علــــى  املحليــــة إن حتليــــل أثــــر اإلنفاقــــات النهائيــــة  ٣ - ٦٤
ليونتييف للمصفوفة مبقلوب عنه ُيَعبَّر الــــواردات، وخاصة املدخالت،
هلذا تقييم إجراء وميكــــن املخرجات. - املدخالت ملعاِمالت الكاملــــة
املتحدة األمم دليــــل يف الواردة املناظر الشــــروحات على األثر بالســــري
عبارة يســــتخِدم املخرجــــات. والدليل - املدخــــالت جبداول املتعلــــق
املدخالت وُمضاِعف .١١ املخرجات“ ”ُمضاِعفات وعبارة ”اُملدَخل“
على املخرجات األثر ولتحديد إمجايل. طلب ُيَترِجم الطلب النهائي إىل
املصادر بني املدخالت لتقســــيم منوذج جيب وضع والدخل، والعمالــــة
ُمَعرََّفة املخرجات أي التجارة. وُمضاِعفات اخلارجية، املحلية واملصادر
ملعامـِـالت  للمصفوفــــة املحلية ليونتييف مقلوب أهنـــــا الدليــــــل على يف
املعاِمالت هي للمصفوفة النموذجية والعناصر املخرجات. املدخالت -
املخرجات  منتجات من وحدة لكل الالزم j املحلي املُنَتج مقدار متثِّل اليت
منوذج حيدِّدها - املخرجــــات ُمضاِعفات املدخالت بــــني j. والعالقــــة
تلك العالقة عن صراحًة التعبري وميكن الدليل. يف املعروض ضمنًا التجارة
عنه ُيَعبَّر الدليل) يف الواردة (١٣ - ٣) املعادلة (انظر يلي: املُنَتج  كما

يلي: كما
،x = Ax + s + e - n

معامــــالت  مصفوفــــة  Aو املخرجــــات، ُمتََّجــــه هــــي   x  حيــــث
املحليــــة،  النهائيــــة وs ُمتَّجــــه اإلنفاقــــات املخرجــــات، -  املدخــــالت
املنتجات  حسب ومجيعها مصنََّفة والواردات، الصادرات ُمتََّجَها mو eو
أعاله).  الفرعي اجلزء يف الوارد املعىن عن خيتلف eو s الرمزين (معــــىن
على احلصول وميكن .x على s يف التغيريات بآثار يتعلــــق األثر وحتليــــل

معاِمالت  يف x يف التغيريات ُمســــبقًا ُتضَرب بأن والدخل آثــــار العمالة
وميكن املخرجات). من وحدة لكل (أي املضافة والقيمــــة العاملة اليــــد

بتطبيق: الدليل يف الواردة املدخالت مضاِعفات على احلصول
ثابتة. التجارة: e - m = كمية صايف افترض أن - ١ االفتراض

بتــــوازن املنتجــــات فإن  املتعلق عنــــد تطبيــــق القيــــد  ٣ - ٦٥
التغيُّر  ميثِّل s يف التغيُّر املفَتَرض يف مضروبًا A ملقدار ليونتييف مقلــــوب
الواردة يف مضاِعفات املخرجات على احلصول وميكن يف املخرجــــات.

بتطبيق: الدليل
أن افترض ولكن ثابتــــة، أن e = كمية ٢ - افتــــرض االفتــــراض
M = Midx + كمية أن أي املخرجات: على خطيــــًا الــــواردات تعتمد

ثابتة.
معاِمالت  مصفوفة هي Midx تكــــون احلالة يف هــــذه  ٣ - ٦٦
الطلب النهائي ُمتََّجــــه الكمية الثابتة هي وتكــــون الواردات الوســــيطة

إىل املنتجات تــــوازن يــــؤدي ١٢. واآلن، املســــتوردة علــــى املنتجــــات
(A - Midx) للمقدار ليونتييف مبقلوب املخرجات يف التغيُّر عن التعبــــري
أصغر تكون املخرجات ومضاِعفات .s يف املفترض التغري مضروبــــًا يف
تزيد أن املفَتَرض مــــن ألنه أعاله املذكورة املدخالت مــــن مضاِعفــــات
جزء اخلارج إىل ”يتســــرب“ الصادرات حبيث تزيد دون أن الواردات

يف الدليل مصفوفة  A - Midx تســــمى ومصفوفة النشــــاط. من خمرجات
.١٣ (Ad) املخرجات املحلية - املدخالت معاِمالت

مكوِّنات  كانــــت واالفتــــراض ٢ لــــه مــــا يــــربره إذا  ٣ - ٦٧
املختلفة. املنتجــــات مثل ثابتة، ِبِنَســــب واخلارجية املحلية املدخــــالت
بالنســــبة مالئم افتراض الِدقَّة، وجه علــــى هو، االفتراض هذا غــــري أن

الدليل  يف معرَّفة والواردات املناِفســــة املناِفســــة وحدها. غري للواردات
من ِقَبل االقتصاد أيضًا منتجة مستوردة منتجات ... ”تشمل أهنا على
تشمل] [اليت ... املنافسة غري ”[الواردات] وبني بينها للتميز املحلي“
.١٤ البلد“ يف بعد مل ُتنتج أو لإلنتــــاج قابلة غري أهنا ... منتجــــات إمــــا
املنتجات، توازن يشــــملها اليت مجيع الواردات على االفتراض وبتطبيق

إىل  m الواردات الزيادة يف تؤدي املنافسة، وغري املناِفســــة املنتجات أي
بدائل هي املناِفســــة الواردات أن x. غري املخرجات يف مناِظــــَرة زيــــادة
عالقة للمدخالت بالنســــبة تعطي حمليًا،وهي املُنَتَجة للمدخالت مثالية
وليس املنتجات من متســــاوية لكميات والعمالة املال رأس بني خطيــــة
فإن هذا االفتراض ٢. وعلــــى عليهــــا L يقوم شــــكل منحنيــــات علــــى
املنتجات.  توازن إىل اســــتنادًا األثر لتحليل مالئمًا ٢ ليــــس االفتــــراض
نفس الوقت مــــرور مع الواقــــع، يف تبيِّــــن، ال ومعاِمــــالت الــــواردات

املدخالت. معاِمالت الذي تبيِّنه االستقرار
املناِفســــة  بالنســــبة للــــواردات أنه واالســــتنتاج هــــو  ٣ - ٦٨ 
وضع وفكرة تأثري. أي الصناعات على الواردات تلك لتوزيع يكون ال
سبيل وعلى املناِفسة. للواردات مناسبة غري فكرة هي للواردات معاِمل
كهربائية الصناعــــات طاقة قد تســــتهلك نيويورك والية يف املثــــال فإنه
إمجايل مطلوبــــًا معرفة يكون وقــــد نيويورك. كيبيــــك ويف يف مولَّــــَدة
كيبيك؛ غــــري أن توزيعها يف املولََّدة الكهربائية الطاقــــة من الــــواردات
فإنه أخرى ناحية ومن أمهية. له  حســــب الصناعة املســــتهِلَكة ليســــت
بالنسبة حســــب الصناعة الواردات صراحة ُتعَرف ألن حاجة ال توجد
الوارد املنتجات تصنيف ُتعرَّف تلقائيًا يف أهنا إذ املناِفسة، غري للواردات

واالستخدام. العرض جدول يف
حتيط  اليت التعقيدات لتقديــــر طريقة أخرى وهنــــاك  ٣ - ٦٩
وعندما ميزان املدفوعات. حبث يف تتمثل طريقــــة ٢، وهي باالفتــــراض

أي برنامج لإلنفاق  فإن ٢ االفتــــراض مع متفقًا التجارة منوذج يكــــون
شيوعًا واقعيًا. واألكثر أمرًا ليس وهذا املدفوعات. مبيزان ُيِخل النهائي

ميثِّل  ١ اإلضافية. واالفتراض قيمة الواردات سداد جيب أنه افتراض هو

.٢٥٠ الصفحة املالحظة ٦، انظر ١١

املرجع نفسه، الصفحة ١٦١. ١٢

نفسه. املرجع ١٣

املرجع نفسه، الصفحة ١٥٥. ١٤
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أن تكون إىل حاجة توجد ال االفتراض هلذا طبقًا أنه بسيطة، إذ طريقة
الصادرات صايف يكــــون أن جيب بل ثابتة، الــــواردات أو الصــــادرات
قيد اســــتخدام يف طريقة تتمثل وهي أكثر مرونة، طريقة ثابتــــًا. وهناك

النموذج. يف ميزان املدفوعات على

األثر وحتليل املعيشية األسر استهالك ‘٢’

أحد  الشـــخصية االســـتهالكية اإلنفاقـــات ُتعَتبَـــر  ٣ - ٧٠
حتقيق هبدف إحصائـــي فيها جهد لبذل ـــَحة املرشَّ العناصـــر األخرى
واســـتخدام األثر. حتليل نظر وجهة من األقل علـــى وذلك وفـــورات
املمكن  من أنه كيف أخرى، مرة يبيِّن، الدليـــل ١٥ يف الوارد العـــرض
أثر تقييم من أجـــل لألســـر املعيشـــية ”إبطـــان“ االســـتهالك النهائي
يف والتغيريات والصادرات النهائية للحكومة االســـتهالكية اإلنفاقات
باستخدام مضاِعفات فقط ليس املال رأس وإمجايل تكوين املخزونات
األســـر اســـتهالك مضاِعف طريق أثر عن أيضًا بـــني الصناعات بـــل
التحليل ذلـــك مثل إن يقـــول الدليل يف املعيشـــية. والعـــرض الـــوارد
من األنصبة وثبات االســـتهالكي اســـتمرار الســـلوك يتطلب افتراض
النهائية االســـتهالكية عن اإلنفاقـــات إحصـــاءات ووجود اإلنفـــاق
أن هو والصحيح متامًا. هذا ليس صحيحًا غري أن املعيشـــية. لألســـر
الصناعات بني املشـــتركة املضاِعفات يعزِّز املعيشية األســـر استهالك
النظرية الناحية ومن والعمالـــة. الدخل مضاِعفات زيادة إىل ويـــؤدي
حيث ،ai vj باملقدار تزيد aij املخرجات - املدخالت معاِمالت فـــإن
 Vjو i األساسية للسلعة بالنسبة املعيشية األسر استهالك معاِمل هو ai

 j من وحـــدة واحدة j. وإلنتاج للصناعة املضافـــة القيمة هـــو معاِمل
أيضًا إىل aj مرة  اإلنتاج بل aij مـــن i يف إىل فقط ليس حاجـــة هنـــاك
سبق أن  وكما املعيشـــية. vj يف اســـتهالك األســـر اإلضايف الدخل من
بضرب التغيريات عليهـــا احلصول يتم الدخل مضاِعفـــات فإن ُذِكـــر
املضافة. القيمة ملعاِمـــالت الصف ُمتََّجه يف مســـبقًا، يف املخرجـــات،
املنتجات النهائي يف اإلنفاق يف (للتغيريات املخرجات يف والتغيـــريات
  ai Vj + aij وإحالل ليونتييـــف. مقلوب (أعمدة) ُتحدِّدها املناِظـــرة)
هلـــا أعلى مرتبة)،  املضافة خـــاص (املصفوفة هيكل اآلن aij لـــه حمـــل
الدخل مجيعها مضاِعفـــات أن لدرجة خاص هيـــكل الواقع وهـــو يف
.(Keynesian) الكينــــزي وهـــو املضاِعف املقدار، بنفـــس م تتضخَّ
يتعلق كيان وهو االدخار، إىل امليل هو معكوس الكينـزي واملضاِعف
الكليَّة لالستهالك، مستقل عن االقتصادات الكلي، بشكل باالقتصاد
النظرية أشـــري إىل النتيجة، وإلثبات هذه من اإلنفـــاق. األنصبة  مثـــل
العمالة ملضاِعفات بالنســـبة (ten Raa). والتحليل را ١٦ لتني ٣ - ١
األثـــر: إحصاءات نفس لـــه ولكن مـــا، حٍد إىل  هـــو حتليـــل خمتلـــف

األثر. لتحليل تكفي لإلنتاج - املخرجات املدخالت

والتجميع التفاصيل متطلبات - ٣

االقتصادية  األنشــــطة جلميع د املوحَّ الدويل الصناعي التصنيــــف ( أ ) 
املركزي للمنتجات والتصنيف

احلســــابات  تنســــيق املتحدة يف األمم هدف يتمثــــل  ٣ - ٧١
الدولية والربط املقارنات إجــــراء تســــهيل من أجل البلدان بني القومية

التصنيف  يف تشجيع التامة الصراحة يلتزم والدليل الوطنية. النماذج بني
:١٧ االقتصادية األنشطة جلميع د الدويل املوحَّ الصناعي

تصنيفها مــــن البلدان جمموعات بلدان أو تطوِّر أن ”وميكــــن
ولكن هبا اخلاصة املحــــددة لتلبية احتياجاهتا هبــــا الصناعــــي اخلاص
بالتصنيــــف الصناعي الدويل ربطه على تكون قــــادرة ُيفتــــرض أن

االقتصادية“. األنشطة جلميع د املوحَّ
جمموعات بلدان أو تطوِّر ميكن أن الصناعات، ”وعلى غرار
ملحددة، احتياجاهتا لتلبية هبا اخلاص املنتجات تصنيف البلدان مــــن
الصناعي بالتصنيف ربطــــه على قــــادرة تكون أن ولكــــن ُيفترض

.١٨ االقتصادية“ األنشطة جلميع املَوحد الدويل
على  اتفاقًا هناك فإن ُذِكر أن سبق ما إىل وبالنظر ٣ - ٧٢
استخدام على بالضبط وليس للمنتجات، مَشَترك تصنيف استخدام
على األقل للمنتجات، املَشَترك والتصنيف مَشَترك. صناعي تصنيف
النماذج لربط مطلـــوب االجتار هبا، اليت ميكـــن للمنتجات بالنســـبة
وبالنســـبة لألســـعار. دولية مقارنات وإلجراء التجارية بالعالقـــات
تصنيف للصناعات مطلوبًا ليس مناقشته جرت الذي التحليل لنوع
ظل ويف للصناعات واملنتجات. مشَتَرك عن تصنيف ناهيك د، موحَّ
حساب معاِمالت الصعب من يكون قد التصنيف وجود ذلك عدم
املعاِمالت تلك أن إدراك ينبغـــي أنه غري - املخرجات، املدخـــالت
الصعب مـــن اقتصادية. وليس مشـــكالت هي جمـــرد أدوات حلـــل
متاســـك حتافظ على أخرى بأدوات هـــذه األدوات االســـتعاضة عن
جعلها مالئمة إلطار إىل دون احلاجة العرض واالســـتخدام جـــداول

املخرجات. - للمدخالت تقليدي
حتليلي  اشـــتراط يوجد ال املنتجات لتصنيف وخالفًا ٣ - ٧٣
إىل وإضافة بكاملها. القومية يف االقتصادات االنتظام اقتصـــادي لتحقيق
على يعتمد بـــأي حال ال الصناعي التصنيـــف أن إىل بالنظـــر هـــذا فإنه
بيانات يستوعب كي تنقيحه املمكن من فإنه األساســـية الســـلع تصنيف
تصنيفها. وبعبارة احلالة، يف غري هذه الصعب، من يكون اليت املؤسسات
التنظيم للصناعات القومي التصنيف يعكـــس أن املمكن من فإنه أخـــرى
ًال تصنيف املنتجات مفصَّ يكون أن وجيب االقتصادية. لألنشطة الصناعي

احلسابات القومية بكاملها. يف يكون منتظمًا وأن ممكن حد إىل أكرب

و٢٥٣. الصفحتان ٢٥٢ نفسه، املرجع ١٥

 Th. ten Raa, Linear Analysis of Competitive Economies (Hemel  ١٦

.(Hempstead, United kingdom, Prentice Hall-Harvester Wheatsheaf, 1995

و٢ - ٦. ٢ - ٥ الفقرتني املالحظة ٦، انظر ١٧

الدويل  الصناعي التصنيف بــــني وجود تناظر املقتبســــة يفترض الدليل يف الفقرات  ١٨

للمنتجات. املركزي التصنيف وفئات االقتصادية جلميع األنشطة د املوحَّ
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التصنيف  بـــني تناُظر وجود إىل حاجـــة وليســـت هنـــاك  ٣ - ٧٤
والتصنيف املركزي األنشـــطة االقتصاديـــة جلميع د املوحَّ الـــدويل الصناعـــي
املنتجات لتصنيف األورويب االحتـــاد اســـتخدام فإن وباملثل .١٩ للمنتجـــات
جمتمعية استقصاءات إلجراء للمنتجات التفصيلي والتصنيف األنشطة حسب
إجياد أجل من ،١٩٩٣ منذ عام قومية التحويلية كتصنيفات بشأن الصناعات

.٢٠ أمهية أيضًا له ليست النشاط، وتصنيفات املُنَتج أفضل بني تناُظر
ــــة  ماسَّ حاجة ال توجد أنــــه أعاله ويف حــــني ُذِكــــر  ٣ - ٧٥
األنشــــطة جلميع د املوحَّ الدويل التصنيف الصناعي اســــتخدام لتوحيــــد
مفيدة وســــيلة التصنيف ميثِّل ذلك فإن مجيعها البلــــدان االقتصاديــــة يف

القومية. للحسابات يف أي نظام املشاريع لتنظيم بيانات

واملعامِالت البيانات موثوقية (ب)
ليســــت  املخرجــــات - املدخــــالت إن إحصــــاءات  ٣ - ٧٦
أن متيل إىل التصنيــــع إحصاءات أن حــــني ويف للثقة. مجيعهــــا موضعــــًا
دقيقة اخلدمات ليســــت أن صناعات املعــــروف من فإنه تكــــون دقيقة
يف ِدقَّة أكثر دراســــات املمكن إجراء من أنه يشــــري إىل قد وهذا باملرَّة.
يغذي فالصناعات البســــاطة. هبذه ليس األمــــر أن غري جمــــال التصنيع،
من ليس فإنه ولذلك املخرجات، - للمدخالت بالنســــبة بعضًا بعضها
التجارية املشاريع خدمات فإن املثال وعلى ســــبيل املمكن تقســــيمها.
الصناعات التحويلية. ومن بني وصل األحيان حلقة من كثري يف تكون
والسؤال النماذج. عنه تســــفر البيانات على ما موثوقية متابعة أثر املهم
املضاِعفات، أي البيانات على موثوقية هبا تؤثر اليت بالكيفية يتعلق هنــــا

عناصر مقلوب ليونتييف. على
بالنســـبة  املوثوقية ُتحَســـب املثاليـــة، ومـــن الناحيـــة  ٣ - ٧٧
اجلزء يف ذكر وكما املنشـــأة. بيانات يف التباينات للصناعـــات بتحديـــد

٢١ قد  (ten Raa) را وتني (Mattey) مـــايت فإن ٢ أعاله اجلزء مـــن (أ)
تعداد شـــرائط على بيانات وحصال الطموح؛ النهج هـــذا مؤخرًا تابعـــا
معاجلة جيب العملي، الواقع ويف ســـرِّية. ُتعَتَبر اليت التحويلية الصناعـــات
دير وفان (Barker) باركر قام املوضوعية للبيانات. وقد مسألة املوثوقية
القومية احلســـابات (Weale) مبوازنة ٢٢ وويل (van der Ploeg) بلويغ
احلســـابات تلك عليها تنطوي اليت املوثوقية ودرجات املتحدة. للمملكة

 ٢٣ وفان دير بلويغ (ten Raa) را تـــني يف البحـــث الذي أعده منشـــورة
أدناه. ٣ - ثالثًا يف اجلدول مستنَسخة وهي (ven der Ploeg)

موثوقية بيانات الصناعات ٣ - ثالثًا اجلدول
الدِقةالصناعةاملؤشر درجة
وغريها١ ٥الزراعة
الفحم٢ ٥استخراج
١٠التعدين٣
٥البترول والغاز الطبيعي٤
٥الصناعات الغذائية٥
٥املشروبات٦
٥التبغ٧
الفحم٨ ٥منتجات
البترولية٩ ٥املنتجات
الكيميائية١٠ ٥املواد
٥احلديد والصلب١١
غري احلديدية١٢ ٥الفلزات
امليكانيكية١٣ ٥اهلندسة
األجهزة١٤ ٥هندسة
الكهربائية١٥ ٥اهلندسة
السفن١٦ ٥بناء
٥السيارات١٧
الفضاء١٨ ٥معدات
أخرى١٩ ٥مركبات
املعدنية٢٠ ٥السلع
٥املنسوجات٢١
وغريها٢٢ واملالبس ٥اجللود
٥الطوب٢٣
واألثاث٢٤ ٥اخلشب
واأللواح٢٥ ٥الورق
والنشر٢٦ ٥الطباعة
أخرى٢٧ حتويلية ٥صناعات
١٥اإلنشاءات٢٨
٥الغاز٢٩
٥الكهرباء٣٠
١٥املياه٣١
احلديدية٣٢ ٥السكك
٤٠الطرق٣٣
٤٠وسائل النقل األخرى٣٤
٥االتصاالت٣٥
٥٠التوزيع٣٦
التجارية٣٧ األعمال ٦٠خدمات
املهنية٣٨ ٦٠اخلدمات
متنوعة٣٩ ٦٠خدمات

.٤٣ الصفحة املالحظة ٦، انظر ١٩

نفسه. املرجع ٢٠

املالحظة ١٠. انظر ٢١

 T.F. Barker, R. van der Ploeg and M. Weale, “A balanced system of  ٢٢

 national accounts for the United Kingdom”, Review of Income and Wealth,
.series 30, no. 4 (1984), pp. 461-485

 Th. ten Raa and R. van der Ploeg, “A statistical approach to the  ٢٣

 problem of negatives in input-output analysis”, Economic Modelling, vol.
.6, no. 1 (1989), pp. 2-20
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االحنرافــــات  تعكســــها الــــيت الِدقَّــــة إىل  وبالنظــــر   ٣ - ٧٨
التباينات. الســــهل حتديــــد مــــن فإنــــه اجلــــدول املعياريــــة الــــواردة يف
هو: a11 األول، املخرجــــات - املدخــــالت ملعاِمل بالنســــبة  والتبايــــن
بالنســــبة a112. والتبايــــن × es σ 11

2
 = (5 por ciento de a11)

2 = 0,0025
الثانية  بيانــــات الصناعة موثوقية أن إذ مماثــــل، a21 هــــو تباين للمعامــــل
 a31 إذ أن تعقيدًا أكثــــر الثالث املعاِمل أن غري ٥ يف املائــــة. أيضًا  هــــي
وِدقَّة املوثوقيــــة. درجــــة نفس هلــــا للصناعة ال يقتصــــر علــــى بيانــــات
قيمة  هلــــا ولكــــن املائــــة وال ١٠ يف املائــــة ٥ يف ليســــت هــــذا املُعاِمــــل
أن إىل يشــــري مئويــــة كِنَســــب األخطــــاء متوســــطة. واإلبــــالغ عــــن
فإنه وهلذا مبتوســــط هندســــي. تقاس ِدقَّة درجة هلا املختلطــــة البيانــــات
تســــاوي:  أهنا a31 على التبايــــن للُمعاِمل قيمة د حتــــدَّ أن  مــــن الطبيعــــي
د ُتحدَّ أن املمكن ومن . a31

2 × 0,10a31((
2 = 0,0050× 0,05)√)=  31

2

نفسها. بالطريقة األخرى املعاِمالت تباينات

من  يقلِّل ســــوف ُيبَذل الــــذي واجلهــــد اإلحصائــــي  ٣ - ٧٩
يثري اجلهد. وهذا ذلك استهداف كيفية عن سؤال وسُيطَرح التباينات

 ahk أن إعالن يف يتمثل املعاِمالت. والنهج البسيط املباشر أمهية مســــألة
السلعة على النهائي الطلب إىل زيادة هتدف السياسة كانت أمهية إذا هلا
إىل أن يؤدي هذا من شــــأنه أن هي h، غري k والصناعة موضع البحث
والعنصر الذي الصناعــــة. داخل اليت حتدث املباشــــرة غري اآلثار إمهــــال
املفروضة االشــــتراطات إمجايل ليونتييف ميثل مقلوب من (h,k) ترتيبــــه

وحدة  مبقدار k الســــلعة على النهائي h لزيادة الطلــــب علــــى الصناعــــة
العنصر. هلذا بالنســــبة التباين من الضروري حبث وبالتايل فإنه واحدة؛
أن إذ ســــهًال، أمرًا ليس ليونتييف مقلوب طريق وانتقال األخطاء عن
(ten Raa) ٢٤ را تني فإن احلظ وحلســــن ية. خطِّ عملية العملية ليســــت

:B = (I - A)-1 لعناصر بالنسبة للتباين مفيدة صيغة قدَّم

V b b bhk hi jk
ij

ij( ) = ∑( ) 2σ 2

 bhk العنصر تبايــــن علــــى كبري وتبايــــن aij لــــه تأثري  ٣ - ٨٠
وإذا كانت السياســــة  bhi bjk كبرية. قيمة كانت إذا ليونتييف ملعكوس
عن طريق  أكرب ِدقَّة على ميكن احلصول فإنه bhk اُملضاِعف على ــــز تركِّ
كبرية. وبعبارة  له بالنسبة bhi bjk الذي تكون قيمة aij التقدير ِدقَّة زيادة
k على  للســــلعة املضاِعف بأثر تتعلــــق املســــألة كانت أخــــرى فإنــــه إذا
مبفهوم ،k وتنِتج h تستخِدم اليت الصناعات حتديد فإنه جيب h الصناعة
نوعية كبرية، وتعزيز قيمة هلما اللذين ،bhi و bjk اإلمجالَيني املضاِعَفــــني

.(aij) تقابلهما مستوى عند البيانات

أمهية/حساســــية  أعــــاله لتحليل املذكور والتطبيــــق  ٣ - ٨١
واحدًا. مثاًال يكون أن يعدو املخرجــــات ال - املدخالت مضاِعفــــات

(ten Raa) را تني من كل ما كتبه إىل عام، أشَري حتليل على ولإلطالع
.(Kop Jansen) ٢٥ يانسني وكوب

على  بصفة خاصة تؤثــــر املتعلقة بالقياس واملســــائل  ٣ - ٨٢
قياســــها يصعب فإنه ملموســــة وبالتايل ليســــت اخلدمــــات. فاخلدمات
الصعب من فإنه ولذلك الثابتة. باألســــعار احلالية، وكذلك باألســــعار

اإلنتاجية. يف اخلدمات تلك وإسهام للخدمات املخرجات قياس

اخلدمات، مثل التجارة  صناعــــات بعض وخمرجات  ٣ - ٨٣
باهلوامش. وبالنظر ُتقاس خدمات النقل، وكذلك وباجلملة، بالتجزئــــة
هذا (ُيعرفان يف للمنتجات تدفَقني ِقَيم بني الفرق هي اهلوامــــش أن إىل
”صايف قياس فإن املدخالت) وإمجايل املخرجات إمجايل السياق بأهنما
النواتج (إمجايل) قياس عن خيتلف والنقل التجارة خلدمات املخرجات“
حتوُّل توجد عملية أنــــه إذ للقلق، يدعو ال ذاته حــــد وهذا يف للســــلع.
- للمدخالت الصافية املعاِمالت إىل اإلمجاليــــة املعاِمالت من واضحــــة
هلذه املخرجات إمجــــايل أن افُترض إذا هذا فإنــــه وعلــــى املخرجــــات.
كاملعتاد،  uij ،هي واملدخالت مثًال، vjj واحد، هو من نوع اخلدمــــات
املناظرة وتظل املدخالت ،ujj – vjj = vjj :يصبــــح املخرجات صايف فإن

i ال تســــاوي j وتكون ujj مســــاوية  تكون عندما ،uij = uij قيمة: عند
لإلمجاليات: بالنســــبة املخرجات هي - املدخالت ومعاِمالت للصفر.
(ujj – vjj). وقســــمة /uij = aij = uij / vjj للصايف: vjj / uij = aij، وبالنســــبة

عندما  ينطبــــق aij = aij / (1–ajj )  وهذا تعطي: vjj علــــى واملقام البســــط
للصفر. مساويًا ajj ويكون j يساوي ال i يكون

مشكلة إضافية  إىل يؤدي اســــتخدام اهلوامش أن غري  ٣ - ٨٤
على فقط ليس ينطبق وهذا للمخرجات، الســــالبة الِقَيم وهي مشــــكلة
خدمات مثل األخرى، اخلدمات على بل أيضًا والنقل التجارة خدمات
باعتبارها أيضــــًا هلا بالنســــبة املخرجات ُتفَتَرض اليت البنــــوك والتأمــــني
الترتيب على بالتأمني، الصلة ذات والتدفقــــات ِقَيم الفائدة بني الفــــرق

إىل  ٦ - ١٢٠ الفقرات ،١٩٩٣ القومية لعام احلســــابات نظام (انظر
سالبة عندما تصبح اهلوامش قد حالة التجارة والنقل ويف .(٦ - ١٤١
إذا سالبة تصبح قد البنوك أن خمرجات خدمات ُتَخفَّض األسعار، كما
معيَّنة يف ظروف مبالغ الفائدة املســــَتَلَمة عن الفائدة زادت مدفوعــــات
ســــالبة التأمني خدمات خمرجات تكون معيَّنة، وقد فتــــرات أو خــــالل
الفائدة إليها مضافــــًا األقســــاط قيمة عن املطالبات قيمــــة عندمــــا تزيد
هوامش حالة ويف الشديدة. الكوارث فترات خالل على االحتياطيات
فصل على القدرة عدم يعكــــس ســــالبة وجود ِقَيم فإن التجــــارة والنقل
من املخرجات إمجايل قياسات واستخدام الســــعر. عن آثار احلجم آثار
القياسات مشــــكلة حيل لن أنه غري الســــالبة، الِقَيم هذه يزيل شــــأنه أن
الِقَيم حلول خمتلفة ملشكلة إىل ل التوصُّ األمر يتطلب وسوف املوجودة.
املتعلقة االفتراضات إذ أن والتأمــــني، خدمات البنوك يف حالة الســــالبة

.١٧٨ الصفحة املالحظة ١٦، انظر ٢٤
 Th. ten Raa and P. Kop Jansen, “Bias and sensitivity of multipliers”,  ٢٥
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يف املنتجات تدفقات بني الفرق حســــاب إىل تســــتند ال اخلدمات هبذه
املخرجات. - املدخالت جدول

العاملة  اليد بواســــطة األمر هناية يف تؤَّدي واخلدمات ٣ - ٨٥
وهذه األخرى، اإلنتاج عوامــــل مدخالت بواســــطة أو أو رأس املــــال،
األجل يف املدخالت تقاس هبا ينبغي أن اليت الكيفية إىل تشري املالحظة
املصروفات من األكرب ُينَفق اجلزء جمال البحث والتطوير الطويــــل. ويف
معدل ُأخذ وإذا خاصــــة. مهارات لديهم الذين تتوفــــر علــــى العاملــــني
املهارة ســــيكون عالوة فإنه متامًا يف االعتبار للبحــــث والتطوير العائــــد
التنافس يكون الــــيت األســــواق يف األقل على وذلك العاملني ألولئــــك
سعر الظل حساب يتعيَّن غري املتنافســــة مثاليًا (بالنســــبة لألسواق بينها
العاملة اليد أنواع ربط هو اإلحصائي للعمل واألثر بالنســــبة للمهارة).
والتطوير البحث ألنشطة بالنسبة احلال هو باألنشطة، كما املال ورأس

التجارة املتعلقة بالتوزيع. ألنشطة أو
خدمات  قياس مســــألة هي صعوبة واملســــألة األكثر  ٣ - ٨٦
احلوسبة أن إذ ية، الَكمِّ الناحية أمهية من هلا اخلدمات وهذه الرباجميات.
اإلنفــــاق. والنقطة كبرية من حصة ومتثِّل االنتشــــار ذائعة هــــي ظاهرة
باألنشــــطة. وربطه املال رأس احتياطي قيــــاس هي أيضًا، اهلامــــة هنــــا،
ميكن النهج هــــذا أن يبيِّن هولندا يف ومكتــــب اإلحصــــاءات املركــــزي
(Pomme) بوم من أعدها كل اليت الدراسة هنا إىل أشــــري وقد  تنفيذه.

.(Baris) ٢٦ وباريس

املتعلقة  املقبلة لألعمال بالنسبة وعملية نظرية اعتبارات - ٤
املخرجات باملدخالت -

من االســــتنتاجات  األول أدناه، ُيناَقش عدد اجلزء يف  ٣ - ٨٧
االستنتاجات املخرجات. وهذه - املدخالت باحتياجات النظرية املتعلقة
البيانات. على قيود هنــــاك ال تكون عندما املثالية الظــــروف تنطبــــق يف
املؤسسية وللظروف البيانات على للقيود مناقشة ترد الثاين، اجلزء ويف
املخرجات - جداول املدخالت جتميع بني التنســــيق عند ُتَصاَدف اليت

العملي. الواقع يف وحتليلها

النظرية االعتبارات ( أ )
اســــتخدام  أن اجلــــزء هو هلذا االســــتنتاج الرئيســــي  ٣ - ٨٨
جداول اســــتخدام حمل حيل ميكــــن أن واالســــتخدام جــــداول العرض
حتليلية حاجة توجد وال التحليل. يف املربعــــة املخرجات - املدخــــالت
إىل هذا وإضافة مشــــَتَرك. تصنيــــف يف والصناعات لدمــــج املنتجــــات
اليت واملنتجات البلــــدان. بني فيما خيتلف قد فــــإن تصنيف الصناعــــات
ملتابعة ــــَقة بطريقة منسَّ جيب تصنيفها اليت وحدها هي هبا االجتار ميكــــن
حاجة توجد وال والتجــــارة. باإلنتاجيــــة املتعلقة  الدراســــات الدوليــــة

معاِمــــالت أن منفصــــل، إذ بشــــكل التنافســــية إىل حتديــــد الــــواردات
التحليالت نوع يف مستقرة كمعاِمالت اســــتخدامها ميكن ال  الواردات

أعاله. املعروض
للصناعات  تصنيف إعــــداد ل املفضَّ من فإنه كذلــــك  ٣ - ٨٩
حىت املستويات املثالية شامًال جلميع الناحية من ويكون ِدقَّة، أكثر يكون
للمعاِمالت الثقة فترات تقدير سُيَســــهِّل ذلك أن إذ املصانع، مســــتوى
كانت وإذا االجتماعية. احلســــابات مصفوفات يف ومعاِدالهتــــا التقنيــــة
فإنه القومية احلســــابات نظام جتميعات من متوفرة غــــري هــــذه البيانات
ميكن أنه إذ للموضوعات، بالنســــبة للثقة مئوية ِنَســــب جتميع من املفيد
يف مبا النماذج، ومعاِمالت البيانــــات لتحديد التباينات يف اســــتخدامها

املضاِعفات. ذلك
عن  الِدقَّة يف أكرب زيــــادة تتحقق األثــــر، ويف حتليــــل  ٣ - ٩٠
بأدوات أقــــوى ارتباطات هلا اليت بيانات الصناعة نوعيــــة طريــــق تعزيز

k على  السياســــة وتأثري أداة االهتمــــام. موضــــع السياســــة وبالصناعــــة
عناصر أحد وهو ،bhk باملضاِعــــف h ُيقاس االهتمام موضــــع الصناعــــة
يتم املضاِعف هلــــذا بالنســــبة الِدقَّة يف زيادة وأكرب ليونتييف. مقلــــوب
االرتباطات  أشد هلا اليت j الصناعة بيانات نوعية بتعزيز عليها احلصول
االهتمام موضع والصناعة (bjk للمضاعف كبرية (قيمة k السياسة بأداة
اجلهود ز تركَّ أن ينبغي فإنه هــــذا bhi). وعلى للمضاِعف كبرية (قيمــــة
.bhi bjk للمضاعف كبرية قيمة يناِظر الذي j للصناعة i اُملدَخل على

املتعلقة بالقوة  البيانــــات مجع هو ذلــــك من واألهــــم  ٣ - ٩١
يكون أن ــــل ويفضَّ الصناعة، حســــب املــــال رأس العاملــــة واحتياطــــي
بدرجة مطلوبة البيانات وهذه الترتيــــب. على والنوع، حســــب املهارة
ومها اليد التقليدَيني، اإلنتاج لعامَلي فقط ليس اإلنتاجية لتحديد كبرية
املعلومات ولتكنولوجيا والتطوير للبحث أيضًا بل املال، العاملة ورأس
أمهية أساســــية هلا البيانات هــــذه فإن هذا وإضافــــة إىل واالتصــــاالت.

لقياس خمرجات اخلدمات. بالنسبة
العملية االعتبارات (ب)

بصفــــة  املخرجــــات، - املدخــــالت يســــتند حتليــــل  ٣ - ٩٢
أن احلســــبان يف تأخذ ال اعتبارات وهي نظرية، اعتبــــارات إىل عامــــة،
أساليب تطبيــق من حتّد أوجه قصور منطوية على تكــون قــد البيانات
نادرًا هــــو أنه هذه القصور وأحد أوجــــه  املدخــــالت - املخرجــــات.
اإلحصائية االستقصاءات باستخدام القيام، على قادرة البلدان تكون ما
كل تنتجها اليت املنتجات معلومات تفصيلية عن أخرى، جبمع ومصادر
أنه كما الفئة، نفس يف بالتقريب ُتَصنَّف املتشــــاهبة واملنتجات منشــــأة.
ُمنَتج معًا يف واحدة منشأة تنتجها اليت املنتجات ع ُتَجمَّ أن الشــــائع من
املُنَتج عن تفاصيل توفُّر عدم ويف حالة املنشأة. خباصيات يتحدَّد واحد
عن اإلنتاج بيانات لديهم تكــــون أن للمحلِّلني بالنســــبة املفيد فإنه من
صناعي وفقًا لتصنيف األقل، على ُمَصنََّفة، البيانات تلك تكون حبيــــث
تشمل عن اإلنتاجية دراســــات إجراء عند فإنه إىل هذا د. وإضافة موحَّ
البلدان، تكون بني اإلنتاج فيما هلياكل مقارنات إجراء أو بكامله، البلد

 M. Pomme and W. Baris, “Balance sheet valuation: produced  ٢٦

 intangible assets and non-produced assets,” Links between Business
 Accounting and National Accounting (United Nations publication, sales no.
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يســــتند د موحَّ صناعي لتصنيف البيانات وفقًا تصنيف إىل حاجة هناك
االقتصادية. األنشطة جلميع د املوحَّ الصناعي الدويل التصنيف إىل

التحليلية  يف األمثلة ضمنيًا موجود آخر اعتبار وهناك ٣ - ٩٣
اإلحصاء خرباء يترك أن نظريًا من املفيد وهو أنه هذا الفرع يف املعروضة
املنفصلة واالســــتخدام العرض جداول بني مهمة اجلمع االقتصاد خلرباء
يعتربوهنا افتراضات استخدام مع مربع، - خمرجات مدخالت جدول يف
الناحية صحيح من وهــــذا تطبيقه. مالئمــــة لنــــوع التحليل الذي جيري
على قادرين يكونون قد الذيــــن االقتصاد خرباء عدد أن غري النظريــــة.
الالزمة املوارد الواقــــع، أو تتوفر لديهم يف العمل النوع من هبذا القيــــام
لدى تكون األحيان كثري من قليل، كما أنه يف عدد هو للقيام بذلك،
على أداء قادريــــن جيعلهم مبا بالبيانــــات أكرب معرفة خــــرباء اإلحصــــاء
يف أن متوســــطة اســــتراتيجية تتمثل وقد الفعالية. من هذا العمل مبزيد
جدول إىل باإلضافة واالستخدام العرض جداول اإلحصاء خرباء ُيقدِّم
املعلومات للمحلِّلني يوفِّــــر مبا املجمَّع املربع املخرجــــات - املدخــــالت

بديلة. حلول التوصل إىل أجل من مبحاوالت للقيام الالزمة
التقنية  املعاِمالت لغرض اســــتخدام فإنه ويف اخلتــــام  ٣ - ٩٤
بني التمييز إىل حاجــــة توجــــد املخرجــــات ال - لتحليــــل املدخــــالت
افتراض ميكن ال أنه إذ حمليــــًا، املنتجة واملنتجات املنتجــــات املســــتوردة
مع ثابتة ســــتظل التنافســــية للواردات بالنســــبة أن معاِمالت الواردات
الواقع يف ُيَطبَّق الواردات معاِمالت افتراض ثبات أن غري الوقت. مرور
عليها بدرجة ال ُيعتَمد بســــيطة حتليلية كأداة واســــع نطاق العملي على
مزيد اســــتخدام عند أنه غري املســــتوى التجميعي. على كبرية، وخاصة
التقريبـي األســــلوب هذا عن االســــتعاضة األمر إىل حيتاج من التفاصيل
بالتحليالت مرتبطة وتكون أكثر تعقيدًا تكون النماذج لوضع بأساليب

أعاله. املعروضة
االقتصاد الكلي وسياسة تدفُّق األموال حسابات - جيم

تدفُّق  حســــابات يغطي الذي الفــــرع، يتنــــاول هذا  ٣ - ٩٥
املالية احلســــابات ١، أي - الشــــكل ثانيًا األســــفل من اجلزء األموال،
 ١ الفرع يف وُتناَقش القوميــــة. احلســــابات لنظام العمومية وامليزانيــــات
يف ُتناَقش يف حــــني األموال، تدفُّــــق اخلاصيــــات األساســــية حلســــابات

احلسابات  نظام وحسابات احلســــابات هذه بني االختالفات ٢ الفرع
يف الفرع  البيانات، وُتعَرض ٣ مصــــادر الفرع وُتســــَتعَرض يف القومية،
ويتضمن  حتليل السياسات. يف تدّفق األموال حسابات استخدامات ٤
يقومون  من يستخدمها اليت التحليلية لألساليب مناقشة أيضًا ٤ الفرع

األموال. تدفُّق بتطبيق أسلوب
حوايل  منذ أصًال األموال ُصمِّمت تدفق وحسابات ٣ - ٩٦
ومراقبة،  قياس، أجل من االجتماعية للمحاسبة شاملة كخطة عامًا ٥٠
مع تطوُّرها، غري أن اخلطة، بكامله. االقتصاد النقدية“ يف ”التدفقــــات
االقتراض تدفقات على - أي تشغيل النظام املايل على ز أصبحت تركِّ
عام ويف األخرى. املالية واملؤسســــات البنوك أنشــــطة واإلقراض وعلى
الذي  احلســــابات نظام يف األمــــوال تدّفق ١٩٦٨ أدَجمــــت حســــابات

املال. رأس متويل حلســــاب القطاعي يف التقســــيم املتحدة األمم وضعته
يف أمهية أكثر وضع األموال تدفُّق حلســــابات احلايل، أصبح الوقت ويف

املال  رأس حساب متثِّل أهنا باعتبار ١٩٩٣ لعام نظام احلسابات القومية
للحسابات. يف التتابع الرئيسي املايل واحلساب

األموال ق تدفُّ مصفوفة - ١
األموال  تدفُّق لنظام لية أوَّ صورة احلصول على ميكن ٣ - ٩٧
وُيســــتخَدم هلذا األموال. تدفُّق ملصفوفة وصفي حتليــــل بإجراء وذلــــك
واحلسابات  املال حســــاب رأس ُيناِظر ٤ الذي - ثالثًا اجلدول الغرض
١ الذي  - ثانيًا الشــــكل يف ترد اليت القوميــــة احلســــابات املاليــــة لنظام
تستند اجلدول الواردة يف والبيانات السابق. يف الفرع مناقشــــته جرت
هذه أن الرغم من (على بليتوانيا وتتعلــــق إىل مصفوفة اشــــُتقَّت مؤخرًا
متثِّل كانت لو كما هنا ُتعاَمل فإهنا لية أوَّ البيانات هي تقديرات تقريبـية

لليتوانيا). املالية البيانات بِدقَّة
ثالثــــة  إىل االقتصــــاد ــــم - ٤ ُيقسِّ ثالثــــًا واجلــــدول  ٣ - ٩٨
وهي: الكلي االقتصــــاد بسياســــة تتعلق رئيســــية قطاعــــات مؤسســــية
عن املسؤولة السلطات يشــــمل الذي وقطاع البنوك املركزية؛ احلكومة
القطاعات فإهنا بقية أما العامل. وبقية النقدي؛ ومصارف اإليداع النقد
حكومة اخلاص“ الذي يشــــمل ”القطاع هو شــــامل قطاع يف عــــة جممَّ
ومجيع املصرفية، غــــري املالية واملؤسســــات املحلية، واحلكومة املقاطعــــة
هتدف ال اليت واملؤسسات للدولة)، التابعة فيها املشاريع (مبا املشــــاريع

املعيشية. واألسر الربح، حتقيق إىل
املختلفة  تبيِّن األنواع ٤ - اجلدول ثالثًا يف واألسطر ٣ - ٩٩
النظام األوالن يربطان والســــطران القطاعات. جتريها اليت للتعامــــالت
املال تكوين رأس إمجايل يبيِّنان الســــطران وهذان املايل. غري باالقتصاد
والفرق بني مدَّخراته. إمجايل أي - عملياته مــــن والفائض قطاع لــــكل
املايل“. ”غري أو عجزه لفائضه تقدير هو لكل قطاع الســــطرين هذين

اإلقراض؛  ميثِّل صايف وهو موجب، كرقم الفائض ٣ يف الســــطر ومبيَّن
االقتراض. صايف وميثِّل يبيِّنه رقم سالب أن العجز حني يف

من املصفوفة  األســــفل يف اجلزء واألســــطر املوجودة  ٣ - ١٠٠
كل املالية، وميثِّل التعامالت تبيِّــــن بيانات إىل ٨) تتضمَّن ٤ (األســــطر
تتعلق اجلزء هذا يف األمــــوال مصادر وأعمدة معيَّنــــة. مالية ســــطر أداة
استخدام أعمدة متثِّل بينما املالية)، اخلصوم يف (الزيادات الَدين مبسائل
املالية). األصــــول يف (الزيادات اقتــــراض لصكوك األمــــوال حيــــازات
الصكوك مجيع أنــــواع إىل ٨) تغطي ٤ (األســــطر اخلمــــس والفئــــات
األموال تدفُّق ميثِّل املصفوفة من األسفل فإن اجلزء هذا وعلى االئتمانية.

االقتصاد. يف واإلقراض االقتراض جلميع أنشطة
ملصفوفة تدفُّق  األساسية إحدى اخلاصيات وتتصف ٣ - ١٠١
متقاطعة توازن تتضمن جماميع أهنا أي معقَّدًا؛ نظامًا متثِّل بأهنا األمــــوال
قطاع لكل يوجد الرأسي االجتاه ويف إىل أســــفل. تتجه توازن وجماميع

إىل ٨ لكل  ٤ واســــتخدامها. واألســــطر األموال ملصدر بيــــان موازنــــة
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عام ١٩٩٥ لليتوانيا، األموال تدفق مصفوفة ٤ - ثالثًا اجلدول
(مباليني الليتات)

املصارفاحلكومة املركزية اخلاصقطاع العاملالقطاع اجملموعبقية
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رأس  تكوين إمجــــايل  - ١
٣٨٩ ٤٦٤٥ ٤-٩٢٥املال

االدخار إمجايل - ٣٨٩ ٣٧٢٥ ٥٢٩١ ٢٣٦٨١٢٠٣
اإلقــــراض،  صــــايف  - ٣

أ -٣٧٢ ١-١٢٠٨١٥-٥٥٧الفائض/العجز
يف: اخلصوماألصول املاليةاخلصوماألصول املاليةاخلصوماألصول املاليةاخلصوماألصول املاليةاخلصوماألصول املاليةالتغري

املطالبــــات  صــــايف  - ٤
٤٢٤٤٢٤٤٢٤٤٢٤األجنبية

املركزية دين احلكومة - ٢٧٩٧٧٦٩٨٠٩٨٠ - ٥٩٨٠٧٥
اخلاص االئتمان - ٨٠٨ ٨٠٨١ ٨٠٨٦٩٦١ ٦٤٦١٦٥١١

النقود وشبه النقود - ٣٤٨ ٣٤٨١ ٣٤٨١ ٣٤٨١ ٧١
وفروقات متنوعات - ٧٥٤٣٢٤٣٢٤٣٢٤ - ٨٣٨٤٦٨

املجموع - ٢٧٣ ٢٧٣١٠ ٧٩٦١٠ ٧٩٦١ ٠٩١١ ٠٩١٦ ٠٠٠٦ ٠٠٠١ ٣٨٦١ ٣٨٦١ ٩١

االقتراض. صايف عجز ومتثل أرقام فإهنا السالبة األرقام اإلقراض؛ أما ومتثل صايف فائض أرقام هي املوجبة األرقام السطر ٣، يف أ

٣ على  الســــطر يف الواردة والعجوزات الفوائض تعرض توزيع قطــــاع
عمود  ٣ فإن السطر وإذا ُحِذف واالقتراض. من اإلقراض خمتلفة أنواع
لألموال وذلك اســــتخدامه يوازن بكامله قطاع لكل األموال مصــــادر
االجتاه خاصية مماثلة يف وتنطبق .٩ الســــطر يف املجاميع تبيِّنه حســــبما

جلميع  مجعهما أفقيًا عند ١ يساوي السطر ٢ فالســــطر أيضًا. العْرضي
جمموع تواِزن ملصادر جمموع له ائتمان ســــطر لصك وكل القطاعات.
هذه، احلسابات تشابك وخاصية املصفوفة. يسار على االســــتخدامات
متابعة املمكن من جتعل اليت التحليليــــة للمصفوفة، هي القوة توفِّر الــــيت

آخر. إىل من قطاع التدّفقات

املصفوفة  عنــــه تكشــــف ما باختصار وكــــي ُيبَحث  ٣ - ١٠٢
يف أوًال ١٩٩٥، جيب النظــــر عــــام يف للتوانيا املــــايل بالنســــبة للنظــــام
هذا ويف .٤ - اجلدول ثالثــــًا يف يــــرد املركزية كما قطــــاع احلكومــــة
اإليراد ميثِّل املبلــــغ وهذا .٣٦٨ قــــدره إمجايل القطــــاع يوجد ادخــــار
يكن املبيَّنة، مل الســــنة ويف مطروحًا منه إنفاقها احلايل. للحكومة احلايل
اليت املال، إمجايل إنفاقات رأس لتمويل كافيًا للحكومة إمجايل االدخار
قيمته مبلغ اقتراض الضروري من جعل ما وهو بالكامل ،٩٢٥  بلغت
الكيفية املصفوفة تفاصيل من األســــفل يف اجلزء وترد .٥٥٧- الصافية
إصدار هو لالقتراض األساســــي واملصدر االقتراض. ذلك هبا الــــيت ُنفِّذ
وهذا يف السطر ٥. يرد ٩٨٠ حســــبما َدين قيمتها لســــندات احلكومة

زيادة  لتمويل -٥٥٧ وذلك العجز البالغ عن الواقع يزيد يف االقتراض
يف السطر ٦. يرد ٤٦١ حســــبما مبقدار احلكومي) (اإلقراض االئتمان

كي تقترض أهنا أي مايل، كوسيط احلد، هذا إىل تتصرف، واحلكومة
جديد. من ُتقِرض

اقَترَضت منها  الــــيت اجلهة معرفة االهتمام يثــــري ومما  ٣ - ١٠٣
التحليل طريق عن ذلك ٩٨٠. وميكــــن مالحظة قدره مبلغًا احلكومــــة

كل قطاع  جانب من األموال اســــتخدام يبيِّن ٥ الذي للســــطر األفقي
يكون عادًة احلكومــــي واالقتراض احلكومــــة. لَدين ل اســــتيعابه يســــجِّ
كبري حملي مبلــــغ يدعمه هذا أن (٧٧٦)، غــــري من اخلــــارج اقتراضــــًا
احلكومة َدين فــــإن أخرى ناحية ومــــن اخلاص. (٢٧٩) مــــن القطــــاع

تسجيل  على ٧٥ (اصُطلح مبقدار اخنفض املصريف قد للنظام املســــتحق
كاستخدام ل ُيسجَّ أن ُيتوقَّع الذي للحكومة، النقدي الرصيد يف الزيادة
للمصارف املستحق الَدين مقابل كمبلغ صاٍف ،٧ يف الســــطر لألموال
القطاع مييل عديدة، بلدان يف كما ليتوانيا، ويف .(٥ السطر يف واملدرج
جهة أن يكون - إىل عن النقد املسؤولة السلطات وخاصة املصريف -

السوق. هذا إقراض متبقية يف
البالغ  املدخرات إمجايل ميثِّل بقية العــــامل، قطاع ويف ٣ - ١٠٤
اجلاري، وهو  احلساب املدفوعات لليتوانيا يف ٣٧٢ ١ عجز حســــاب
أن إىل بالنظر ذلك القطاع. كذلك فإنه من وجهة نظر فائضا ميثِّل مــــا
الفائض فإن لليتوانيا الرأمسايل التكويــــن يف يشــــترك ال العامل بقية قطاع

صايف  من ٣٧٢ ١ يصبح مدخراته، إمجايل أي القطاع، لذلك اإلمجايل
أخرى، مرة يوِرد، احلســــابات األســــفل من واجلزء لليتوانيا. اإلقراض
اســــتخدامات بند حتت يبيِّن، اجلــــزء وهذا اإلقــــراض. تفاصيــــل صايف

وبقيمة ٦٩٦  َدين احلكومــــة ٧٧٦ بســــبب بقيمة اإلقراض األمــــوال،
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قد العامل بقية قطاع فــــإن أخرى ناحية ومن اخلاص. بســــبب االئتمان
لألموال) مالية مصادر لديه (كانت ليتوانيــــا من ائتمانات حصــــل على
املصارف  لقطاع الصايف وهو اخلارجية، للمطالبات نتيجة ٤٢٤ بقيمة
العامل بقية قطاع من ليتوانيا تقترض عندما أنه معناه وهذا .(٤ (السطر
تكتســــب فإهنا هلا اجلاري بالنســــبة احلســــاب يف العجز عن مبلغًا يزيد
األجنبية بالعمالت ودائــــع شــــكل بقية العامل يف قطاع إزاء مطالبــــات
أصول الزيادة يف وهذه النقد. عن املسؤولة للبنوك والسلطات (صافية)
من األحيان  كثري إليها يف ُينَظر ٤٢٤ والبالغة لليتوانيا األجنبيــــة العملــــة
بقية قطاع حســــاب يف األخرى القيود جلميع النتيجة الصافية أهنا على

املدفوعات. مليزان العامة للحالة رئيسيًا مؤشرًا مبا ميثِّل العامل،
فإن  مايل، كقطاع وفيمــــا يتعلق بقطاع املصــــارف،  ٣ - ١٠٥
كذلك .٤ - ثالثًا من اجلدول األسفل اجلزء أساسًا يف مسجلَّة أنشطته
الكاملة احلافظة متماســــك يبيِّــــن عرض هو القطاع ذلك فــــإن عــــرض
كاستخدام اإليداع النقدي وملصارف النقد عن املســــؤولة للســــلطات
(العملة، الواســــع النقود مبعناها يف اإلمجالية الزيادة يبيِّن لألموال، كما
واألدوات لألموال. كمصدر زمنية) لفترة اإليداع وخصوم والطلــــب،
االئتمانات: إليها م ُتقدَّ اليت اجلهــــات تبيِّن احلافظة حتليل يتضمنها الــــيت

إىل  و-٧٥ اخلارجية)، املطالبــــات (صايف العامل بقيــــة ٤٢٤ إىل قطــــاع
و٦٥١  املركزية)، احلكومــــة (َدين املركزية احلكومة ِمــــن) (يف الواقــــع
ميوِّهلا احلافظة قيمة يف والزيادة اخلاص). (االئتمان اخلاص القطــــاع إىل

٣٤٨ ١ وحيازة القطاع  قيمتــــه تبلغ الــــذي أساســــًا اإلصــــدار النقدي
هذا من جلزء بالنسبة الوسيط بدور يقوم املصارف هلا. وقطاع اخلاص
املصارف أن قطاع غري اخلاص. القطاع حنو العكســــي (٦٥١) التدفُّق
حنو التدفق املتَِّجه (٤٢٤) من جلزء بالنســــبة الوســــيط أيضًا يقوم بدور

لديه. الدولية االحتياطيات تراكم مع العامل بقية قطاع
رأس  تكوين يف األكرب بالدور اخلاص ويقوم القطاع  ٣ - ١٠٦
وقد أيضًا. املدخــــرات (٥٢٩ ٣) إمجايل (٤٦٤ ٤) ويف املــــال للبلــــد
مبدخراته داخليًا كبري إىل حٍد ميوَّل للقطاع املال رأس تكوين أن يبــــدو
رأمساهلا بتمويل تكوين ما مؤسســــة عندما تقوم داخليًا التمويل (يكون
الشاملة الطبيعة يف أن ُينَظر ينبغي أنه غري هبا). اخلاص التشغيل بفائض
متلُّك حنو مدخرات األســــر املعيشية تتجه ح أن املرجَّ ومن هلذا القطاع.
أخرى ناحية ومن النقــــود (٣٤٨ ١). (٢٧٩) وتراكم احلكومة َديــــن

مؤسســــات  أساســــًا ٨٠٨ ١ تقوم به البالغ اخلاص القطاع إقراض فإن
 ٩٠٢ ١ فإن مقدار األســــاس هذا وعلى املال. تكوين رأس مــــن أجل
االســــتثمار متوِّل جتارية ميثل مدخرات مشــــاريع القطاع من مدخرات
صاٍف رقم هو ،٨١٥- البالــــغ يف القطاع اخلاص، والعجــــز داخليــــًا.

املالية. أصوله تراكم منه مطروحًا القطاع إقراض من يتكون
لتشغيل  ملخص - ٤ هو ثالثًا اجلدول يف والسطر ٣  ٣ - ١٠٧
القطاع عجوزات ُتواَزن أن وجيب .١٩٩٥ عام لليتوانيا يف املايل النظام

 ٣٧٢ البالغ العامل بقيــة قطاع فائــض فــــإن احلالـــة ويف هــذه بفوائضه.
-٥٥٧ وعجز  البالــــغ املركزية احلكومة عجــــز األمر هنايــــة يف ١ ميــــوِّل

من األسفل اجلزء مه يقدِّ الذي واإلسهام .٨١٥- البالغ اخلاص القطاع
ذلك. هبا اليت حيدث الوسيلة، أي الكيفية، بيان هو املصفوفة

جوانب  مـــن جانبـــني اثنني أن توضيـــح وقـــد جرى  ٣ - ١٠٨
 ٧٧٦ قدره ما م يقـــدِّ العامل بقية وقطاع مباشـــران. جانبان مها التمويـــل
من  اخلاص القطاع إىل و٦٩٦ حكومـــي كَديـــن املركزية إىل احلكومـــة
اقتراض من كبريًا جزًءا فإن ومن ناحيـــة أخرى اخلاص. االئتمان خـــالل

املصريف  النظام من مة املقدَّ القروض من يأيت ٨٠٨ ١ البالغ القطاع اخلاص
الوساطة. من على أشكال تنطويان العمليتان واحلكومة املركزية. وهاتان
ما ه وتوجِّ اخلارجي من اقتراضها جزء على ذمة قروضًا م تقـــدِّ فاحلكومة
أموال  على حيصل املصريف النظام أن كما القطاع اخلاص، إىل ٤٦١ قدره
ومصفوفة  اخلـــاص. القطاع ٦٥١ إىل قـــدره ما وإعادة بإصـــدار النقـــود

املالية. األمناط هذه بتحديد تسمح اليت هي تدفُّق األموال حساب

القومية بنظام احلسابات األموال تدفقُّ مصفوفة عالقة - ٢
يف  الــــواردة ــــطة املبسَّ األمــــوال إن مصفوفــــة تدفُّــــق  ٣ - ١٠٩
كما  املالية واحلســــابات املال رأس ٤ تشــــبه حســــابات - ثالثًا اجلدول
القومية املبيَّن احلسابات لنظام املتكاملة االقتصادية يف احلســــابات تظهر
تكوين تتضمَّن إمجايل واحلســــابات فاملصفوفة .١ يف الشــــكل ثانيًا -
يف ُتســــتخَدم املالية اليت األدوات من وجمموعة واملدخرات املــــال رأس
أدناه فإنــــه ترد ذلك ومع أو صــــايف االقتراض. اإلقراض حتليــــل صــــايف
توســــيع عند يف االعتبار أخذها ميكن االختالفات اليت لبعض مناقشــــة
القومية احلسابات لنظام املالية واحلسابات املال رأس حســــابات نطاق

األموال. تدفُّق حتليل ُتستخَدم يف كي
كٌل  وميثل قطاعات. إىل التقسيم أوًال ُيبَحث وسوف ٣ - ١١٠
من القطاع فقط جزًءا املصريف والقطــــاع قطاع احلكومة املركزية مــــن
القومية. احلســــابات نظام يف الشــــركات املالية وقطاع العام احلكومي
للغاية. بسيط هو سبب وحدمها اجلزأين هذين اســــتخدام يف والســــبب
توُفر قبل تتوفر املصريف والقطاع املركزية باحلكومــــة فالبيانات املتعلقة
طويل. بوقت ككل املايل والقطاع احلكومي بالقطاع املتعلقة البيانات
الرئيســــيان مها القطاعان القطاعني هذيــــن أن إىل بالنظر كذلــــك فإنــــه
معقوًال. أمرًا يبدو فإن القيام بعملية اإلبدال لوضع السياسات بالنســــبة
على اخلاص يف القطاع األموال تدّفق جعل عملية اإلبدال ويترتب على
احلســــابات لنظام مناِظرة اختصار بعملية مقارنًة التغاير من قدر أكــــرب
وقطاع املركزية احلكومــــة اســــتخدام فإن أخرى ومن ناحية القوميــــة.
املتعلقة الرئيســــية املتغّيرات حتديد على كبرية بدرجة يســــاعد املصارف

املصفوفة. يف بالسياسات
أكثر  اختالفات توجد األدوات لتصنيف بالنسبة أنه غري ٣ - ١١١
مماثل التعامل مــــن نوع فيه يوجد ال القومية احلســــابات فنظام أمهيــــة.
.٢٧ (٤ - ثالثًا اجلــــدول ٤ يف (الســــطر الصافية اخلارجية للمطالبــــات

على  عادًة، أمهية، هلا تقنية ليست فئة مها اخلاصة السحب وحقوق النقدي الذهب  ٢٧

التجميع. مستويات من املستوى هذا



٦٠٦٠

بالُعملة واخلصــــوم املتعلقة األصول لتحريــــك حماولة متثِّل وهــــذه الفئــــة
التعامالت من منفصلة فئة إىل بقية العــــامل لقطاع بالنســــبة واإليداعات
وظيفة عن منفصلة وظيفة تؤدي الدولية اإليداعات أن هذه إىل استنادًا

واإليداعات املحلية. الُعملة
األموال تدفق حسابات يف االئتمان املستخدمة أدوات تصنيف

املتحدة الواليات يف
املفتوح السوق أوراق

اخلزانة على مالية أوراق
احتادية مالية على هيئة أوراق

البلدية مالية على أوراق
أجنبية الشركات وسندات سندات

مواضع أخرى مصنَّفة يف غري مصرفية، قروض
مقدمًا مدفوعة ومبالغ أخرى قروض

رهونات
استهالكي ائتمان

االســــتخدام  هذا يرفض القومية ونظــــام احلســــابات  ٣ - ١١٢
،١٩٩٣ لعام نظام احلســــابات القوميــــة (انظر: للفئــــات ”الوظيفية“
السبب يف عن السؤال أنه ميكن غري و١١ - ٦١). ١١ - ٦٠ الفقرتان
احلسابات (نظام مفيدة إلجراء التحليالت الفئات كانت تلك إذا ذلك
أن غري األسباب. إىل نفس استنادًا كفئة ”النقود“ أيضًا يرفض القومية
ُمرضية القومية احلسابات نظام يف واإليداعات الُعملة أن ستجد الغالبية
الواليات املتحدة يف األموال وحســــابات تدفُّق املفهوم). هلذا بالنســــبة
”الذهب والعملة من لــــكل منفصلة فئة مع وجود املوقف، هذا تؤيــــد
 ٤ - اجلدول ثالثًا اخلارجيــــة“. ويف و”اإليداعات الرمسية“ األجنبيــــة
ما مياثل املعيشــــية، وهو األســــر قطاعات على النقدية األصول تقتصــــر

الدويل. لصندوق النقد النقدي االستقصاء يف املعاجلة نفس
يف  االئتمان ألدوات الرئيســـية وفيما يتعلـــق بالفئات  ٣ - ١١٣
فإن هذه واألسهم، والقروض األوراق املالية - القومية احلســـابات نظام
املركزية  احلكومة بَدين ٤ - ثالثًا اجلـــدول يف اســـتعيض عنها قد الفئات
أي التحليلية، الفائـــدة حتســـني هو يف ذلك والســـبب اخلاص. واالئتمان
تتلقاه. وإذا اليت واجلهة التمويل م تقدِّ اليت اجلهة حتديد القدرة على حتسني

من  يكون لن مثًال، معًا، ٤ - ثالثـــًا و٦ من اجلدول ٥ الســـطران ُأدمـــج
متوِّل اليت واجلهة احلكومة متـــوِّل اليت اجلهة لتحديد إجراء حتليل املمكـــن
فقط واحدًا قطاعًا للجـــدول فإن احلايل للوضع ووفقًا اخلاص. القطـــاع
املمكن من جيعل ما وهو أداة ائتمان، عن كل يتحمَّل املسؤولية الذي هو

(٥ أو ٦). االئتمان أداة خط باستخدام القطاع بذلك التمويل ربط
املعروضة  األموال تدفُّق مصفوفة بأن وجيــــب اإلقرار ٣ - ١١٤
تستند  أهنا إذ كبرية، بدرجة طًا مبسَّ مثاًال ل ٤ تشكِّ ثالثًا - اجلدول يف
حمدودًا. فيه املالية األدوات ُيعترب تطوُّر اقتصاد وهي ليتوانيا، إىل بيانات
املتحدة الواليات تعقيــــدات اقتصاد يف ُينَظر أن ينبغي فإنه هذا وعلــــى
ُتستخَدم وهي جمموعة األموال، تدّفق من حســــابات جمموعة أقدم ويف

ألدوات  تستخدم قائمة احلسابات وهذه عامًا. ٣٠ بشكل مستمر منذ
وذلك القومية احلسابات نظام يســــتخدمه عّما ختتلف االئتمان ســــوق

فيه الَنص. يرد الذي املربع يف مبيَّن كما هو
املشــــار  القطاعي ه التوجُّ هلا الفئات نصف من وأكثر  ٣ - ١١٥
حدث، وإذا آخر. إىل قطاع من املالية مبتابعة التدفقات يسمح الذي إليه
املالية التوضيحية لألوراق اســــُتعِرَضت البيانــــات أخرى، أن من ناحية
احلســــابات  ٢ - ٨ يف نظام اجلدول يف ترد اليت والقــــروض واألســــهم
بالنســــبة لتحديد الكثري إىل ل التوصُّ املمكن من لن يكون القوميــــة فإنه
املسألة هذه فإن يبدو تتلقاه. وكما واجلهة اليت التمويل م تقدِّ اليت اجلهة
نظام يتَّبعون من بني ولكن البيانات ومســــتخدميها منتجي بني ليســــت

قاموا بتصميمه. ومن احلسابات القومية

األموال ق تدفُّ مصفوفة لوضع البيانات من االحتياجات - ٣
يف  الواردة ـــطة املبسَّ األموال مصفوفة تدفُّق ُيعَتبَـــر أن  ٣ - ١١٧
السياسات  حتليل يف لتحقيق الفعالية جزئيًا، َمة، مصمَّ ٤ - ثالثًا اجلدول
ســـهولة التجميع. جزئيًا، يعكس، املصفوفة تلك أن تصميم الكليَّة. غري
ها ُتعدِّ اليت البيانات من تقريبًا، بكاملها املصفوفة، ر تقدَّ أن فمن املمكن
بنشـــرها الذي يقوم النقد الدويل صندوق إىل وُتقدِّمها بانتظـــام البلـــدان
والتمويل مبيزان املدفوعات، املتعلقة منشـــوراته من منشـــورات يف ثالثة
تطوير املمكن ومن املصرفية. والعمليـــات النقد وإحصاءات احلكومـــي،
املالية. للتدفقات تفصيًال أكثر نظام إىل وحتويلها طة املبسَّ املصفوفة هذه

يف  الواردة األربعـــة القطاعات حســـابات ومن بـــني  ٣ - ١١٨
مباشرًا،  تقديرًا منها قطاعات ثالثة حسابات ُقدَِّرت ٤ - ثالثًا اجلدول
العامل. بقية وقطـــاع املصارف وقطـــاع احلكومة املركزية وهـــي قطـــاع
املصفوفة من األعلى واجلزء متبقيًا. تقديرًا بكامله ر اخلاص ُقدِّ والقطاع
املدخرات وإمجـــايل املال رأس تكوين إمجـــايل تقديرات يتضمن الـــذي
اســـتخدام جتميع من عليها احلصول مت تقديرات اإلقراض، وهي وصايف

ألف  الفرع ١ من يف اجلزء هو مبيَّن كما املال رأس الدخل وحســـابات
رقمًا تتضمن أعاله احلسابات املذكورة فإن للمدخرات وبالنسبة أعاله.

اجلاري. احلساب يف للبلد الفائض (سالبًا) ميثل العامل بقية لقطاع
من  مباشرة اشتقاقه ميكن املركزية احلكومة وحساب  ٣ - ١١٩
أصدرها  اليت احلكومي اإلحصائية للتمويـــل احلولية يف الـــواردة الصيغـــة
املركزية باحلكومة القطاع تعريف املمكن ومن .٢٨ الدويل النقد صندوق
األول. التعريف ل ويفضَّ بامليزانية، املركزية املعنية باحلكومة أو اُملدَمجة

بقية  املتعلقة بقطاع للبيانــــات مالئم مصدر وهنــــاك  ٣ - ١٢٠
صندوق  أصدرها اليت املدفوعات مليزان اإلحصائية احلولية وهو العــــامل،
وكمســــألة كافية. تفاصيل يتضمن التحليلي ٢٩. والعرض الدويل النقد
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وجهة للتحوُّل إىل الدائنة واملبالــــغ املدينة املبالغ ســــيتعيَّن عكس أوَّلية،
املتحدة إىل الواليات دوالرات أرقام حتويل ستعيَّن كما العامل، بقية نظر
اجلدول. يف الواردة التحويل أسعار باســــتخدام العملة املحلية وحدات
النحو األرقام على عالمات تغيري مع - اجلاري يف احلساب ورقم العجز
التدفقات على وللحصول العــــامل. قطاع بقية يصبح مدخرات املالئــــم
وكما املالية. احلســــابات ع بنود ُتجمَّ املصفوفة يف الداخلة لــــرأس املال
املطالبات األموال فإن خط تدفُّق لتحليل بالنســــبة ما حٍد إىل معتاد هو
النقد عن املسؤولة للسلطات الدولية االحتياطيات إمجايل ميثِّل اخلارجية

معًا. النقود إيداع وملصارف

- ٤ هو  ثالثًا يف اجلدول املذكور املصـــارف وقطاع  ٣ - ١٢١
النقد. إيداع ومصارف النقد عن املســـؤولة الســـلطات دمج حلســـابات
على إليها املشار - وللقطاع اُملدَمج القطاعني هلذين العمومية وامليزانيات

الدولية  املالية اإلحصاءات منشـــور يف معروضة - نقدي أهنا اســـتقصاء
االستقصاء يف حساب والزيادات .٣٠ الدويل النقد صندوق أصدره الذي
يف اجلدول الواردة املصفوفة يف املصارف توفِّر التدفقات لقطاع النقـــدي

للسلطات  أحدمها قطاعني، إىل املصارف قطاع تقسيم (ميكن ٤ - ثالثًا
التقسيمات أن النقد)؛ كما واآلخر ملصارف إيداع املســـؤولة عن النقد

األموال. تدّفق ملصفوفة مالئمة مجيعها هي املبيَّنة للقطاعات دة املوحَّ

لية  واالســــتخدامات األوَّ جتميع املصــــادر ٣ - ١٢٢  ومبجــــرد
تقدير يصبح مباشــــرة ُقدَِّرت اليت الثالثة للقطاعات األموال حلســــابات
موازنة أجل من للمتبقيات حســــاب مسألة ببســــاطة، القطاع اخلاص،
ستنعكس املباشرة يف التقديرات األخطاء أن وواضح املتقاطعة. املجاميع

اخلاص. املتبقية للقطاع التقديرات يف

حٍد  إىل تقريبـية املرحلة تكــــون هذه يف واملصفوفــــة  ٣ - ١٢٣
خمتلفة، تباينات املباشرة التقديرات يف بالفعل قد لوِحظ وســــيكون ما.
وعلى تقديران خمتلفان. املصفوفة خليــــة لنفس فيها يكون أي مواقــــف
متفقة لن تكون ألرقام الَدين احلكومي القطاع إصدار فإن املثال سبيل
ويف املصارف. قطــــاع أو العامل بقية قطــــاع يف االســــتيعاب مــــع أرقام
باختيار  التباينات هذه ٤ ُحجبت - ثالثًا اجلدول يف الواردة التقديرات
حياِفظ اإلجراء وهذا الصحيح“. ”الرقم أنه على للخليــــة واحد تقدير
بتحويلها إىل األخطاء إخفاء إىل يؤدي ولكنه املصفوفة ”نظافة“ على
اخلاص. للقطاع املتبقية التقديــــرات إىل أو املتنوِّعات والتباينات ســــطر
املصفوفة يف للتباينات إضافة عموديــــن يف يتمثل أفضل وهنــــاك إجــــراء
يف كل باإلصدارات واالســــتيعابات املتعلَقني واالحتفــــاظ بالتقديَريــــن
يف أعمدة املالئم الســــطر يف االتســــاق عدم أوُجه تســــجيل قطاعه، مع
بالنسبة هي األساس ألهنا د تلك التباينات ُتحدَّ املهم أن التباينات. ومن

وحتسينها. املصفوفة ملطابقة تقديرات

أعاله  املذكور البســــيط التجميع إجراء املمكن ومن  ٣ - ١٢٤
املالية اإلحصاءات منشور أن إذ ربع سنة، كل أيضًا بل فقط سنويًا ليس

ســــنوية  ربع بيانات يتضمن الدويل النقد صندوق يصدره الدولية الذي
ملوازين السنوية ربع احلســــابات وعن جلميع البلدان بالنســــبة عن النقد
إىل وباإلضافة عديدة. لبلــــدان بالنســــبة احلكومي املدفوعات والتمويل
عامة، بصفة ُتســــتخَدم بالفعل، هذه احلســــابات أن إىل بالنظر هذا فإنه
هي فترات البيانات تقــــدمي يف تأخرها فترات فإن لتحليــــل السياســــات
بلدان عديدة تقوم ألن حقيقيًا احتمــــاًال هناك فإن هذا وعلى قصــــرية.

ســــنة  ٤ كل ربع - ثالثًا اجلدول يف الواردة البســــيطة املصفوفة بتجميع
سنة. ربع إىل يصل قد بتأخري

الكلي االقتصاد سياسات - ٤
إحدى  لالقتصــــاد فعَّال جــــاٍر حتليــــٍل ُيعَتبَــــر إجــــراء  ٣ - ١٢٥
وهذا الكلي. لالقتصاد سياســــات ناجحة لصياغة األساســــية املكوِّنات
صورة منظَمة لديهم تكون أن إىل حيتاجون السياسات واضعي أن يعين
يف تســــاعدهم حديثة صورة تكون حبيث يف االقتصاد، ملا حيدث متامــــًا
ولتحقيق ذلك، اخلطرية والصعوبات البســــيطة. بني املشــــكالت الفصل
تتمثَّل املختلفة احلكومية اهليئات يف أخصائيون شك دون هناك سيكون
خربة جمال يف - وغريها اإلحصائية - باحلقائق اجلارية اإلملام يف مهمتهم
اخللفية هذه ظل ويف احلايل. االقتصادي بالوضع رؤسائهم معيَّن وإبالغ

حنو. أفضل على التصحيحية الكلي االقتصاد سياسات صياغة ميكن
تدفُّق  وحتليــــالت لبيانات يكــــون أن ومــــن املمكن  ٣ - ١٢٦
ونظام املايل. املجال التحليل يف ذلك مثل يف إجراء هام إسهام األموال
الالزمة البيانات املالية من كبري لتنظيم قدر وســــيلة يوفِّر األموال تدفُّق
إلجراء الالزم اإلطــــار وهــــذه الصيغة توفِّر ومرّتبة. منهجية يف صيغــــة
األموال تدفُّق نظام باستخدام النظام املايل. وميكن شامل لتشغيل حتليل
التمويل العام جماالت يف السياسات آلثار مســــتمرة مراقبة القيام بعملية

والنظام النقدي. املدفوعات وموازين

السياسات بتحليل األموال ق عالقة مصفوفة تدفُّ ( أ )
ميكن  حتديــــدًا أكثر بشــــكل املســــائل لتصــــوُّر هذه  ٣ - ١٢٧
للنظام مماثل األموال لتدفُّق نظام لديهم السياســــات واضعي أن افتراض
ســــنة كل ربع متوفرًا يكون ٤، ولكنه نظام - اجلدول ثالثًا يف املبيَّــــن
من فإنه أشــــري وكما مثًال. أشــــهر، ثالثة قدرها اإلبالغ يف تأخري بفترة

املوجودة. اعتمادًا على البيانات النظام هذا مثل وضع متامًا املمكن
املتغّيرات  جمموعة من - ٤ يتضمــــن واجلــــدول ثالثًا  ٣ - ١٢٨
املالية، للسياســــة وبالنســــبة للسياســــات. بالنســــبة أمهية املاليــــة اليت هلا
احلكومي والعجز (٣٦٨) احلكومي االدخــــار يبيِّن اجلدول فإن  مثــــًال،
االقتراض احلكومي (٩٨٠). وبالنســــبة لسياســــة وجممــــوع (٥٥٧-)
(٣٧٢ ١) اجلاري احلســــاب عجز يبيِّن املدفوعات فإن اجلدول ميزان
زيادة يف توجد فإنه النقدية للسياسة (٤٢٤). وبالنســــبة الكلي والعجز
القطاع إىل املصريف االئتمان تدفُّق (٣٤٨ ١) ويف النقــــدي االحتياطي
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مالحظات أهنا على املتغّيرات هذه إىل وميكن النظــــر .(٦٥١) اخلــــاص
متغّيرات على أهنا أي لالقتصاد، املايل األداء يف متابعة رئيســــية موجَزة

مالية. مشكالت يف حالة ظهور كبري إنذارًا مبكرًا إىل حٍد توفِّر قد

إطار  داخل املتغيّــــرات هذه مالحَظــــة مزايا غــــري أن  ٣ - ١٢٩
تأثري قوة تفعيل ذلــــك بعد املمكن ومن أكرب. أمهيــــة هلا األموال تدفُّــــق
املثال ســــبيل وعلى املتغّيرات. بني الترابط بالنســــبة لتحقيق ذلك اإلطار
لقطاع (االدخار املدفوعات مليزان اجلاري احلساب يف زيادة العجز فإن
بقية يف حســــاب التوازن تغيُّر على فقط تنطوي ١٣٧٢) ال العامل، بقية
إمجــــايل االدخار لقطاع يف اخنفاض على أيضــــًا تنطوي ولكنها العــــامل
أن يكون جيب فإنه كذلك الفعلي. االستثمار تغيُّر عدم حملي، بافتراض
أو بتقليل حيازة االقتراض بزيادة إما متوازن، حســــاب املحلي للقطاع
وضع بالفعل، ســــيتعيَّن، كما لوِحــــظ ذلك وخبالف األصــــول املاليــــة.
أخرى، قطاعات أو آخــــر، (٩٨٠) يف قطاع زائــــد إقــــراض حكومــــي
إضافية (أو األخرى مصــــادر القطاعات تلــــك حبيث يكون حلســــابات
فإن أخري وكمثال متوازنة. تظل كي لألموال أخرى أقل) استخدامات
كبرية يناِظر بدرجة قد (٦٥١) اخلاص املصارف ائتمان يف تغيُّر حدوث
أن تكون جيب احلالة، هــــذه ويف العام. النقدي يف الرصيد أكــــرب زيــــادة
لألموال إضايف مصدر لديــــه مصريف غري قطاع يف حيازة هــــذه الزيــــادة
متابعة اآلثار األحيان مــــن كثري يف املمكن ومن وهكذا. لتنفيــــذ ذلك،
حتليل النوع باســــتخدام هذا اليت من القطاعات بني املشــــتركة املتعاقبــــة
ومن املايل. للنظــــام اجلاري التشــــغيل وبالتايل توضيح تدفُّــــق األمــــوال،
بطريقة املالية السياســــة إجراءات آثار متابعــــة كثرية أحيان يف املمكــــن
السياسة - النظر قيد السياسة جماالت أن الواضح وســــيكون من مماثلة.
حبكم تنطوي - املدفوعــــات وسياســــة ميزان النقدية املاليــــة والسياســــة

املشتركة. العالقات هذه مثل طبيعتها على

كل  يف النظر يتعيَّن للسياســــة ثالثة جماالت وهنــــاك  ٣ - ١٣٠
السياسة ميزان هو األول واملجال األموال؛ ملصفوفة تدفق منها بالنسبة
حكومية ميزانية وضــــع هو املالية السياســــة جوهر ورمبا يكون املاليــــة.
يكون الذي احلكومي اجلاري اإلنفاق ضرورات فأوًال، هناك مركزية.
السياســــات وهذا اإلنفاق تقابله أجل زيادته. من للضغط ُمعّرضًا عادًة
هو ضريبـية سياســــة أية وهدف اجلاري. حتكم اإليراد الــــيت الضريبـيــــة
هذا فإن وكما أشــــري احلكومي. لالدخار معيَّن موجب مســــتوى توفري
املال رأس (٣٦٨). وحســــاب املصفوفــــة يف يظهر األساســــي املتغيِّــــر
االســــتثمارية لإلنفاقات ميزانية وضع علــــى ينطوي الذي للحكومــــة،
يف عريضة خطوط شكل يف أيضًا يظهر فيها، للحكومة والعجز الثابتة
االعتبار يف (٥٥٧-) للعجز املايل التخطيط يأخذ أن وجيب املصفوفة.
من (٤٦١) العامة واملؤسسات للحكومات املحلية احلكومي اإلقراض
- وهو ما (٩٨٠) الالزم إمجايل اإلقراض احلكومي الوصول إىل أجــــل
الســــليم يأخذ التخطيط ينبغي أن احلالة ويف هذه العام. العجز يســــمَّى
اليت ســــتتمكن الســــندات ومقدار الَدين، ســــندات يف االعتبار إصدار
اليت الســــندات مقدار خاصة وبصفة حيازهتا، من املختلفة القطاعــــات

بكاملها هلذه العملية العريضة واخلطوط املصارف. قطاع يستوعبها قد
الصف املركزية ويف باحلكومة اخلاصة األعمدة يف مباشرة بطريقة ُمبيَّنة

املصفوفة. يف احلكومي بالدين اخلاص
 - املالية للسياســــة الكلي باالقتصاد املتعلق واجلانب  ٣ - ١٣١
- أصبح االقتصادي للنشاط العام باملســــتوى احلكومة عالقة حســــاب
بأنه عامة، بصفة يقول، اآلن السائد والرأي ما. حٍد إىل تقليديًا حانبًا

املائة من  يف املائة أو ٤ يف ٣ نســــبة عن العجزاحلكومي يزيد أّال ينبغي
ومن واضحًا. ليــــس هذا يف والســــبب تقريبًا. اإلمجايل املحلي الناتــــج
ويقول الكلي. الطلب على بضرورة السيطرة يتعلق السبب أن املفَتَرض
يف نزاهة سياســــة احلكومة ”الثقة“ مبســــألة يتعلق األمر بأن رأي آخر
مية تضخُّ جتارب شهدت قد البلدان بعض أن البال عن يغيب أّال وجيب

مركزية. كبرية موَّلتها مصارف حكومية بعجوزات مرتبطة ُمرَّة
أن  اعتبار ميكن فإنــــه النقدية بالسياســــة وفيما يتعلق  ٣ - ١٣٢
النقد وحوافظ وكميــــة الفائدة أســــعار على التأثري يف أهدافهــــا تتمثَّــــل
النظام وحافظة النقد يف كمية الزيادات أن وعلى الرغم من املصــــارف.
فإن يف املصفوفة املصــــارف قطاع حســــاب يف املصــــريف تظهر مباشــــرة
اآلليات وهذه املجمَّع. احلساب هذا تظهر يف ال النقدية السياسة آليات
من الحتياطيات البنك املركزي مبراقبة البنــــك عالقة هلا، عادًة، تكــــون
وسوف املركزي. للبنك إيداع خصوم شــــكل اليت تأخذ اإليداع نقود
سوق مفتوحة، عمليات - وســــائل متنوعة املركزي البنك لدى تكون
االحتياطي وضع على التأثــــري نه من متكِّ - االحتياطي نســــب مزادات،
تغيريها، يتم تقلصها. وأسعار الفائدة توســــعها أو وبالتايل على للبنوك،
جانب من باالحتياطي، املتعلقة جانيب لإلجراءات كمنتج أو إمــــا إداريًا
يالَحظ ما هي املصريف النظام بالنســــبة حلافظة والزيادة املركزي. البنك
املصارف قطاع حســــاب أن يالَحظ وقد األموال. تدفُّــــق يف مصفوفــــة
وبنوك النقد املسؤولة عن للسلطات منفصلة حسابات إىل ميكن تفكيكه

حنو أفضل. على اآلليات هذه تفاصيل متابعة أجل النقد من إيداع
النقدية  السياســـة ختطيط يف هنجان رئيســـيان وهنـــاك  ٣ - ١٣٣
ُيســـمى أن ميكن الذي النهجني، وأحد املحلية. الكليَّة بالنســـبة لألهداف
النقود كمية بني النسبة استقرار على املحافظة د ُيحدِّ الكمية“، ”هنج نظرية
هذا يكون األحيان من ويف كثري كهدف. االمسي اإلمجايل املحلي والناتج
بدرجة يتعلق الثاين والنهج للتضخم. كســـبب النقود بكمية متعلقًا الرأي
لتلبية كافيًا املصريف االئتمان كان إذا مبا وخاصة املصريف، باالئتمان أكرب
على استكشافها ميكن املســـألة وهذه اخلاص. للقطاع التمويلية احلاجات
القطاع لتمويل حتليل إجراء أجل املصفوفة من باســـتخدام صيغة مفيد حنٍو

إليهما. املشار النهجني بني اجلمع املمكن، بالطبع، ومن اخلاص.
يتسم  جمال للسياسة هو املدفوعات ميزان وسياســــة  ٣ - ١٣٤
أن عديدة نامية لبلدان املمكن بالنســــبة من أنه غري بدرجة تركيز أقل.
هو السياسة هلذه األساســــي واهلدف بالغة. أمهية السياســــة هلذه تكون
يكفي األجنيب مبا النقــــد احتياطيات من رصيــــٍد كاٍف على املحافظــــة
واملصفوفة أشهر. أربعة أو أشــــهر ثالثة لفترة الالزمة الواردات لشــــراء
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الدولية  يف االحتياطيات الزيادة هذه تبيِّن ٤ - ثالثًا اجلدول يف الواردة
جانب  من لألموال واستخدام صافية خارجية كمطالبات ٤٢٤ البالغة
العادية األشكال (يف العامل بقية لقطاع لألموال ومصدر املصريف القطاع
صايف ضمن اإليداع النقدي مطالبات مصارف تكــــون األموال لتدفُّق
الرقم ُيعَتَبر وهذا النقد). عن املســــؤولة للســــلطات اخلارجية املطالبات
وهلذا األخرى. املدفوعات ميزان جلميــــع تدفُّقات َلة ُمَحصِّ بصفة عامة
غري مباشر عن الدولية يأيت بشكل االحتياطيات على السياسة تأثري فإن

املدفوعات. يف ميزان أخرى عناصر طريق
هو،  املدفوعات ميــــزان سياســــة يف املكوِّنات وأهم  ٣ - ١٣٥
التغيريات أن تؤثر توقُّع الصرف األجنيب. ومن املمكن ما، سعر مبفهوم
ســــعر أن غري املدفوعات. ميزان أجــــزاء يف ســــعر الصــــرف على مجيع
االقتصادية. وإذا كانت للسياسة أداة عامة، بصفة ليس، نفسه الصرف
على قدرهتا فإن ثابتًا صرف سعر ُتَطبِّق عن النقد املســــؤولة الســــلطات
أخرى ناحية ومن الدولية. االحتياطيــــات من رصيدها إىل تعود ذلــــك
فإنه األجنبية للعملة مفتوحة سوق ُده ُتحدِّ الصرف ســــعر كان إذا فإنه

مباشر. غري يتأثر بشكل بد أن ال
املدفوعات  مليزان اجلاري احلساب يف العجز ومراقبة ٣ - ١٣٦
صعب، كما هي بالتأكيد أمر (٣٧٢ ١ العامل، بقية لقطاع (االدخــــار
بشــــكل الواردات أو الصادرات ملراقبة حماوالت عادًة، ال ُتجرى، أنــــه
بشكل تتغيَّر الواردات أن كثري من األحيان يف ُيفَتَرض أنه غري مباشر.
احلالة قد يكون هذه االقتصادي. ويف النشاط مستوى تغيُّر مع مباشــــر
خالل من اجلاري العجز علــــى األثر بعض واملالية للسياســــات النقدية
يواجهه، اجلاري احلســــاب يف العجز أن غري الــــواردات. على تأثريهــــا

السياسات. واضعو عامة، بصفة
اجلاري  احلســــاب ُمعيَّن يف وجــــود عجز ويف حالــــة  ٣ - ١٣٧
- رأمسايل تدفُّق وجــــود على متوقفًا البلــــد احتياطيات يكــــون مصــــري
مقدار  - ٤ - مبقــــدار يزيد عن ثالثــــًا ٧٧٦ زائــــدًا ٦٩٦ يف اجلــــدول
ومن املمكن صعبًا بالنســــبة للسياسة. جانبًا ميثل أيضًا، العجز. وهذا،
املؤسسية، للترتيبات الداخل التدفُّق اجتاه مباشــــر غري بشــــكل أن يتأثر
حكومية ضمانات استخدام أو املباشــــر األجنيب االســــتثمار مثل تنظيم
الرئيســــية السياســــة أداة أن هو حيدث أن ما غري بالنســــبة لالقتــــراض.
بأسعار املحلية مقارنة الفائدة أســــعار مســــتوى هي إدارة املســــتخَدَمة
له تكون قد النقدية للسياســــة اجلانب الدويل وهذا اخلارج. يف الفائدة

.٣١ املحلية احلاجات أسبقية على
اســـتقرار  عدم فإن األخرية األحـــداث وكمـــا بيَّنـــت  ٣ - ١٣٨
بصفة خاصة. إدارهتا أمرًا صعبـــًا جيعـــل هو الذي رأس املـــال حتـــركات
- اخلارج يف كثريًا تنشـــأ اليت - واملفاجئة الكبرية وانعكاســـات االجتـــاه
الدولية باألســـواق املالية مقترنة عن حتـــوُّالت ”توقُّعيَّة“ أن تنتج ميكـــن

هذه اآلن، ملعاجلة مثل حـــىت املتاحة، السياســـة األساســـية وأداة احلديثة.
.٣٢ ألسعار الفائدة ومعاجلتها دة املوحَّ النقدية هي السياسة املشكالت

املدفوعات  ميزان بسياسة املتعلقة املناقشة ولتلخيص ٣ - ١٣٩
ليست هي بقية العامل بالنســــبة حلساب األموال تدفُّق املتغّيرات يف فإن
غري املدفوعات. ميزان سياسة يف املباشرة للمراقبة ختضع اليت املتغّيرات
السياسات تلك اليت هتدف األساســــية املتغّيرات هي املتغّيرات تلك أن
وتدفُّق احلساب اجلاري، يف العجز عليها: إىل التأثري مباشر غري بشكل
الدولية االحتياطيات يف الزيادة املطاف هناية ويف اخلارج، من املال رأس

للنظام املصريف.
املايل ٣٣ للنظام اجلارية الزمنية السالسل حتليل (ب)

شكل  ســــيأخذ املايل للنظام فعَّال جاٍر حتليل أي إن  ٣ - ١٤٠
مع ممكنة درجة أقــــرب إىل زمنية تكــــون بياناهتا متَّفقة حتليل لسلســــلة
التايل املختَصر التوضيح يف فإنــــه املثال ســــبيل وعلى املتزامن. االقتصاد

١٩٩٢ واســــُتخِدَمت  متوز/يوليه يف التحليل ُأجري بإندونيســــيا املتعلق
يف ُيستخَدم ١٩٩٢. وســــوف عام من األول الربع فيه بيانات تشــــمل

االجتماعية. ممكن، هيكل احلسابات حٍد أقصى إىل أيضًا، التحليل
الكيفية  مالحظة يف األساسية أحد األهداف ويتمثل ٣ - ١٤١
هبا متوِّل اليت الكيفيــــة مالحظة أي املــــال، رأس تكوين هبا ميــــوَّل الــــيت
هبا تقترض اليت الكيفيــــة وبالتايل اإلنفاقات، تلــــك احلائزة القطاعــــات
ولتحقيق وُيقِرض بعضها البعض. تلك القطاعات مــــن بعضها البعض
االقتراض صايف واشُتق قطاعات، إىل البداية يف االقتصاد ــــم ُقسِّ ذلك،
إمجــــايل االدخار الفرق بني حبســــاب قطاع لكل اإلقــــراض أو صــــايف
يف إلندونيســــيا ذلك ُأجري فيــــه. وقد احلقيقي للقطــــاع واالســــتثمار

.٢ - ثالثًا الشكل
ميني  يف يظهر العــــامل بقية لقطاع وإمجــــايل االدخــــار  ٣ - ١٤٢
هذا هو  االدخــــار وإمجايل العــــامل. بقية ٢ يف عمــــود - الشــــكل ثالثــــًا
كما العامل، بقية نظــــر وجهة من املدفوعات ميزان يف اجلــــاري العجــــز

واجتاه تصاعدي  ١٩٩٠ يف عــــام وهبوط صعود منط عن أنه يكشــــف
عمليات بأية يقوم ال العامل بقية قطاع أن وبالنظر إىل .١٩٩١ عام يف
يوضع له املدخرات إمجايل فإن املال اإلندونيسي رأس لتكوين بالنســــبة
أن - أي الســــفلي األمين اجلزء اإلقــــراض يف صايف منحــــىن يف بكاملــــه
املدفوعات مليزان العامل (العجز اجلــــاري بقية االدخار لقطــــاع إمجــــايل
مطروحًا العامل إلندونيسيا بقية إلقراض مساويًا ســــيكون إلندونيسيا)

إندونيسيا. اقتراض من أي منه
- ٢ يوجد  للشـــكل ثالثـــًا األيســـر ويف اجلانـــب  ٣ - ١٤٣
وتكوين رأس باحلكومـــة املركزية. املتعلقة للمنحنيات مماثـــل عمود

األجل لقدرة البلد  طويل ختطيطًا الداخل إىل األموال رؤوس تدفقات إدارة تتطلب ٣١

عليه. احلصول الّدين الذي يتم خدمة على

للبنوك  الدولية التعامالت على ُتفرض الــــيت املختلفة الضوابط إضافته أن جتدر ممــــا  ٣٢

مفيدة. أداًة إضافية قد تصبح اإليداع لنقود بالنسبة
 J.C. Dawson, eds., Flow-of-Funds من مأخوذة الفرع هذا الواردة يف املادة ٣٣
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له املومسي، للنمـــط خالفًا املركزية، الثابت لقطاع احلكومـــة املـــال
يبيِّن ولكنه و١٩٩٠، ١٩٨٩ عامـــي مـــا يف حد إىل منـــط مســـتقيم
وهو - للحكومة االدخار ١٩٩١. وإمجايل عـــام يف ملحوظة زيـــادة
يف العامني أيضًا باالســـتقرار - يتصف اجلارية ميزانيتها فائض تقريبًا
عام يف أوائل إىل ذروتـــه ليصل زيادة حـــادة يزيد ولكنـــه لـــني، األوَّ
إضافية نفط احلصول علـــى عائدات الذروة تعكس ١٩٩١. وهـــذه
العجز أو الفائض املنحنيني - هذين والفرق بني اخلليج. حلرب نتيجة
االجتاه السنوي وببحث السفلي. األيســـر يف اجلزء ُمبيَّن - للحكومة

تصاعدية  حركة تليه متواضع عجـــز ١٩٩٩ يوجد عام يف أنه يتبيَّـــن
حتقق  الفائض هذا من األكرب واجلزء ١٩٩١ عام يف كبري فائض حنـــو
تقريبًا متوازنة امليزانية وأصبحت ١٩٩١؛ عام من األول يف النصـــف

العام. حبلول هناية
املنحنيات  ٢ - ثالثًا وسط الشكل يف توجد وأخريًا، ٣ - ١٤٤
يشمل الذي القطاع الشامل، وهذا األخرى. املحلية املتعلقة بالقطاعات
املال رأس من تكوين األكــــرب اجلزء ينفِّذ املؤسســــات اخلاصة والعامة،
يعكس مبا املنحىن، يف هذا تصاعدي اجتاه وجود ويالَحظ إلندونيسيا،
االدخار إمجايل واجتاه .١٩٨٩ - ١٩٩١ يف الفتــــرة ازدهار حــــدوث
الرغم على وذلك أكرب بدرجة أفقيًا يأخذ شكًال القطاع الشــــامل هلذا

يعكس  مبا ١٩٩٠ عام أواخر يف الذروة حنو حاد بشــــكل من أنه يتجه
ومنحىن حــــرب اخلليج. على أرباح من اخلاصــــة حصول املؤسســــات
بكامله ســــالب هو منحىن األخرى املحلية للقطاعات اإلقراض  صــــايف

أسفل. ة إىل حبدَّ يتجه أنه صاٍف، كما اقتراٍض إىل يشري مبا
اإلقـــراض/ صـــايف أفقيـــًا منحنيـــات وإذا ُبِحثَـــت  ٣ - ١٤٥

تشغيل  متييز ميكن فإنه ٢ - الشـــكل ثالثًا يف الثالثة الواردة االقتراض
وأن ميوِّله، أن املنحنيات جيب هذه يف االقتراض صايف ألن النظام املايل
،١٩٩٠ يف عام فإنه هذا وعلى اإلقـــراض. مســـاويًا له، صايف يكون
صايف يكون وأن بد احلكومة متوازنة تقريبًا، ال كانت ميزانية عندما
االقتراض صـــايف من جاء قد للقطاعـــات املحليـــة األخرى اإلقـــراض

للحكومة  اإلقراض صايف كان ١٩٩١ عـــام العامل. ويف لقطـــاع بقية
للقطاعات املتزايد االقتراض موَّل صايف الذي هو العامل وبقية املركزية
صايف اإلقراض/االقتراض منحنيات فإن هذا وعلـــى األخرى. املحلية
م اجلهـــة اليت ُتقدِّ لتحديد بالنســـبة أّوليًا إحساســـًا تعطي هذه الثالثة

اليت تتلقاه. واجلهة التمويل
هبا القطاعــــات بعضها  متــــوِّل اليت الكيفية ولبحــــث  ٣ - ١٤٦
كل تقســــيم إىل لتدفُّــــق األموال كامل بعضــــًا ســــيؤدي إجراء حتليــــل
إظهار أجل من اإلقراض/االقتراض هــــذه صايف منحنيــــات منحــــىن من

املال الثابت  القطاعات وتكوين رأس مدخرات ٢ - ثالثًا  الشكل
الروبيات) (بباليني اإلقراض وصايف

احلكومة املركزيةالقطاعات املحلية األخرىبقية العامل
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وعلى ســــبيل املثال حتدث. اليت املعيَّنة واإلقــــراض االقتراض تدفقــــات
الذي املبلغ عن مقــــدار سيكشــــف املركزية احلكومة عجز فــــإن حتليل
القطاعات املحلية الَدين مــــن طريق إصدارات احلكومة عــــن اقترضتــــه

العامل. وبقية
اإلقراض  عن تدفُّق أيضًا سيكشــــف التحليل وذلك  ٣ - ١٤٧
حتليل صايف اإلقراض إجراء فإن اخلاص. وباملثل القطاع احلكومــــي إىل
املحلية للقطاعات العامل بقية إقراض يكشــــف أن شــــأنه من لبقية العامل
األجنبية األصــــول تراكم يف يظهــــر الذي العكســــي ومعادلــــة التدفُّــــق
يظهر ال الذي املصــــريف، النظام فإن هذا إىل إلندونيســــيا. وباإلضافــــة
صايف من أن وعلى الرغــــم حتليلــــه. ٢، ســــيجري يف الشــــكل ثالثًا -
رئيســــيًا ماليًا يلعب دورًا فإنه كبــــريًا ليس املصريف للنظــــام اإلقــــراض
وتقدمي املحلية للقطاعات واإليداعات العملة بإصدار وذلك كوســــيط

طريق (عن العامل وبقية اخلاص والقطاع املركزية إىل احلكومة االئتمان
الطرائق، وهبذه األخــــرى). اخلارجية واألصول الدولية االحتياطيــــات
املالية باجلوانب تتعلق جارية حتليالت إجــــراء تدفُّق األموال إطار يتيــــح

املدفوعات. وجوانب ميزان والنقدية
القطاعات املحلية  - اخلــــاص القطاع حتليل ويتبقــــى  ٣ - ١٤٨
يتحمل القطاع أن هذا إىل وبالنظر املركزيــــة. احلكومة قطاع خــــالف
االستثمار متويل فهم فإن إلندونيسيا املال رأس تكوين األكرب من اجلزء
اهلامة املزايا إحدى القطاع. وتتمثل هــــذا على ز يركِّ أن احلقيقــــي جيب
هذا متويل لتحليل البيانات الالزمة ن يتضمَّ أنه يف تدفُّق األموال إلطــــار

القطاع.
لتمويل  الرؤيـــة - ٣ يعـــرض هـــذه ثالثـــًا والشـــكل  ٣ - ١٤٩
املتعلق الثقيل واملنحىن األخرى. املحلية القطاعات جانب من االستثمار

األخرى املحلية للقطاعات االستثمار متويل ٣ - ثالثًا  الشكل
الروبيات) (بباليني
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األموال الداخلية (مقدرة كإمجايل االدخار 
(مطروحًا منه الزيادة يف األصول املالية)

 االئتمان اخلاص من بنك إندونيسيا ومصارف
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اهلدف الشـــكل يقيس من اجلزء األعلى يف واملوجود املال رأس بتكوين
كان إذا ا عمَّ سؤال وهو بالسياسة يتعلق أساسي سؤال هنا املايل. وُيطَرح
عام ١٩٩٢. يف سيستمر ١٩٨٩ - ١٩٩١ الفترة يف االستثمار ازدهار
األموال متقطعة: خبطوط املرسومة املنحنيات تعِرُضه ومتويل االســـتثمار
من أنواع وثالثة أعاله) موصوف كمـــا هو رة بالتقريب (مقدَّ الداخليـــة

املركزية). واحلكومة العامل وبقية املصريف النظام (من االقتراض
الثالث  تقسيم السنوات ميكن تقريبـي حتليل وإلجراء ٣ - ١٥٠
يف أعلى إىل الســــريع التحرك النظر إىل نصفــــني. وميكن إىل بالتقريــــب

أنه يعكس االزدهار  على ١٩٩٠ عام منتصف حىت املال رأس تكويــــن
يتناقص الداخلية لألمــــوال التقريبـي والتقدير إلندونيســــيا. االقتصادي
ُيموَّل االســــتثمار يف فإن النمو احلقيقي وعلى هذا هذه الفترة. خــــالل
مه قدَّ قد كما ميكن مالحظته، أن االقتراض، كما االقتراض، عن طريق
هذا الطلب هو مصدر الثابت املال رأس حيازة وقرار املصريف. النظــــام
جرى داخليًا متويله املمكــــن من يكن مل وما املصــــريف. االئتمان علــــى

البنوك. من االقتراض متويله عن طريق
التمويل يتجه عــــام ١٩٩٠، من ويف النصــــف الثاين  ٣ - ١٥١
غري اقتراض البنوك. وينخفض اخلليــــج) حرب (مع أعلى إىل الداخلــــي
من االقتراض حمــــل حيل العامل وبقية احلكومة مــــن االقتراض أن زيــــادة
ليس ضروريًا املحليــــة البنوك من بأن االقتــــراض ــــر ُيَفسَّ البنــــوك. وهذا
ويف ينخفض. االئتمــــان املصريف على أن الطلب كما بنفــــس الدرجــــة،

االئتمان املصريف  البديلــــة ويتجه األموال مصادر ١٩٩١ تنخفض عــــام
منحىن وتصاعد املال رأس تكوين بني الثغرة أخرى لسد مرة حنو الزيادة
كان إذا ما يقرِّروا أن إىل حباجة السياسات وواضعو الداخلي. التمويل
هذه احلاجة. لتلبية كافيًا سيكون ١٩٩٢ عام يف االئتمان العرض من

االقتراض  منحىن تفســـري إىل حاجة هناك اخلتام، ويف ٣ - ١٥٢
العمود األوســـط للشكل يف املوجود األخرى املحلية للقطاعات الصايف
كبريًا اســـتثماريًا ازدهارًا ميوِّل الواقع يف كان القطاع وهذا .٢ - ثالثًا
بالنظر إىل  غري أنه املصريف. االقتـــراض زيادة خالل من ١٩٨٩ يف عـــام
العملة املصريف حبيازة القطاع إىل أمواًال م يقدِّ باملثل كان القطاع هذا أن
الوســـاطة هو منط الصايف كان ضئيًال. وهذا اقتراضه فـــإن واإليداعـــات

االقتراض  هذا و١٩٩١ أصبـــح ١٩٩٠ عامي القياســـية. ويف املصرفيـــة
قطاعيًا اقتراضـــًا تعكس الزيـــادة وهذه شـــيوعًا. الصـــايف اجتاهـــًا أكثر
الداخلي للتمويل إنعاش يعقبه العامل، املركزية وبقية احلكومة من إضافيًا

املصريف. واالقتراض
االدخار - االستثمار عملية خطة (ج)

األكثر  األموال يكون أسلوب تدفُّق أن من املحتمل ٣ - ١٥٣
استثمار واملتعلق بعملية النظام املايل يف السائد الرأي اتباع هو شــــيوعًا
املايل النظام داخل توضع فإن املدَّخرات الرأي هلذا ووفقًا املدخــــرات.
بعد تتدفَّق مث املالية املختلفة، واملؤسسات األســــواق من خالل متر كي
اليت البيانات توفِّر األموال تدفُّق وحسابات حقيقي. استثمار حنو ذلك

التدفقات. هذه ومتابعة، مراقبة، هبا ميكن

االدخار وإمجايل .٤ - ثالثًا الشـــكل ُمبيَّنة يف واخلطة ٣ - ١٥٤
الشـــكل. من اجلزء األيســـر اخلاصة معروض يف املحلية القطاعات جلميع
أو أنه حقيقيًا املؤسسة، استثمارًا داخل أي داخليًا، ميوِّل إما االدخار وهذا
القطاعات املحلية من جانب مالية أصول - اقتناء هنائي إقراض يف يوضع
املصريف واملؤسسات املالية النظام يف إما يوضع النهائي واإلقراض اخلاصة.
هنائي إقراض حنو الشكل من األمين اجلزء يتدفق مباشرة إىل أنه األخرى أو
األموال وتتدفق العامل. أو بقية املركزية للحكومة هنائي إقراض أو خاص
االقتراض النهائي. املاليني إىل الوسطاء جمموعيت من الشكل ميني حنو أيضًا
ميوِّله الشـــكل من اليمني أقصى املوجود يف رأس املـــال تكوين وإمجـــايل
داخليًا. املودعة املدَّخـــرات إليه مضافًا اخلاص اإلقـــراض النهائي إمجـــايل
املفَتَرض ومن عجزها، ميوِّل املركزية للحكومة النهائي االقتراض وجمموع
مبا احلكومة اقترضت وإذا املركزيـــة. احلكومة متويل هـــدف هو أن هـــذا
التغذية من ل نوعًا تشـــكِّ األموال هذه فإن العجـــز من حاجتها يتجـــاوز
وُيعاَلج الشكل. يف يسار النهائي إىل اإلقراض النظام، إذ تعود يف العكسية
يف العجز مبعاجلة املركزية، احلكومة قطاع مثلما يعاَلج العامل بقيـــة قطاع
وميوِّله األمين، اجلانب يف كهدف احلســـاب اجلاري يف املدفوعات ميزان

مماثل. عكسي تدفُّق احتمال حلدوث مع وجود العامل بقية اقتراض

االستثمار  - االدخار حساب م ُيَقسَّ اخلطة، وطبقًا هلذه ٣ - ١٥٥
بينهما ويوضع اليمني إىل واآلخر اليسار أحدمها إىل إىل نصفني املنتصف يف
االستثمار مالية أساســــية: متويل وظائف ثالث تعرض واخلطة املايل. النظام
الوظائف هذه أن والوساطة وإيداع املدخرات. غري عجوزات القطاع) (أو
فإهنا توفِّر النظــــام املايل يف إيداعها يتم الــــيت كانت املدخرات أيًّا أنــــه تبيِّــــن
واالستثمار واالدخار للعجوزات). (أو لالستثمار متويًال خارجيًا بالضرورة

املايل. غري باالقتصاد ارتباطات يوفِّران اخلطة من جانب كل على

هذه  االستثمار - االدخار عملية خطة يف واملَتغيِّرات ٣ - ١٥٦
بسيطة مصفوفة يف اخلاليا أهنا التعرُّف عليها على واحد، باستثناء ميكن،
قطاع إضافة مــــع ٤، ولكن - ثالثًا اجلــــدول كما يف األمــــوال، لتدفُّــــق
املالية املؤسسات أن من ينبع واالستثناء املصرفية. غري املالية املؤسســــات
اليت يصدرها املقترضون للصكوك مطابقة ائتمانية صكوكًا اآلن تصدر
خالل من املايل التدفُّق أن يصبح قيــــاس إىل يؤدي وهــــو ما النهائيــــون،
فإن غالبية الغموض هذا الرغم من وعلى حٍد ما. اختياريًا إىل الوسطاء

للتحليل. كأساس اخلطة هذه على يعتمدون األموال تدفُّق ُمَحلِّلي

جيب  اخلطة هذه اســــتخدام يف يضاف أنه أن وينبغي  ٣ - ١٥٧
للتســــبيب. اجتاهات أهنا على التدفُّــــق تصف اليت األســــهم أّال تؤخــــذ
اليمني أي من املُقِرض، إىل املقَتِرض من األرجح على يتجه، فالتسبيب،
القرارات أن ُيسَتنَتج أّال خاصة بصفة الشــــكل. وينبغي عرب إىل اليســــار

.٣٤ املالية للمسائل النهائية اُملحدِّدات هي باالدخار املتعلقة
 - النهائي د اإلقــــراض النهائي حيدِّ االقتــــراض إن - العكســــي لبحــــث االفتــــراض  ٣٤

 Saving-investment process analysis for the 1950’s” in Flow-of-Funds انظــــر
 Measuring: the saving-investment أيضــــًا: وانظــــر Analysis..., reading 32؛ 

.process” in Flow- of-Funds Analysis..., reading 1



٦٧٦٧

القطاعات بني املتابعة فيما أساليب (د)

املتعلقة بتحليل  األساسية املشــــكالت تتمَثل إحدى  ٣ - ١٥٨
إىل قطاع من املالية التدفُّقــــات متابعة كيفية حتديــــد يف تدفُّــــق األموال
واحلســــابات تبيِّن الصكوك َمن“. ”َمن ميوِّل كيفيــــة حتديد أي آخــــر،
كثري يف ال تبيِّن املعرفة هذه أن غري إصدارها أو اقتناؤها، اليت يتم املالية
على اجلهة ”ألف“ حصلت وإذا متويلها. جيري اليت اجلهة األحيان من
احلكومية الســــندات أحد بتصفية ”باء“ اجلهة وقامت حكومي ســــند
”ألف“. وال ال تكون، مموَّلة من اجلهة أو تكون، ”باء“ قد اجلهة فإن
معروفًا يكن مل إذا البحث املسألة موضع هبا د ُتَحدَّ مبادئ عامة توجد
وهو ”ألف“، اجلهة إىل اخلاص هبا الســــند قد باعت ”باء“ اجلهة أن
”َمن ُيموِّل الطرائــــق املختلفة ملتابعة فإن هذا معروف. وعلى غري أمــــر

الظروف. على تعتمد أي أهنا طرائق طارئة، بوضوح، هي، َمن“

كما  - بقطاَعني فقط تتعلق املسألة هذه كانت وإذا ٣ - ١٥٩
فإنه  - ٤ ثالثًا - اجلدول يف املبيَّنة الصافية، اخلارجية، املطالبات يف حالة
بالعكس، والعكس اخلصوم، التغيُّر يف ميوِّل األصول يف التغيُّر أن ُيسَتنَتج
التدفُّقات؛ حيرِّك الذي هنا العنصر ومل ُيفَتَرض سالَبني. كان الرقمان إذا
املركزية، احلكومة َدين حالة ويف بعد. فيما هذه النقطة ُتبَحث وسوف
احلائزة القطاعات استنتاج أن ميكن واحد، قطاع مسؤوليته يتحمل الذي
تكون األداة ما بقدر صحيحًا يكــــون وهذا االســــتنتاج احلكومة. متوِّل

- ٤ ُيسَتنَتج  ثالثًا اجلدول ٥ من السطر ويف ثانوية. لسوق نة ُمتضمِّ غري
االئتمان حالة ويف املصريف (-٧٥). القطاع متوِّل املركزية احلكومــــة أن

املركزية  احلكومة قطاع أن ُيسَتنَتج ٤ - ثالثًا اجلدول يف الوارد اخلاص
وذلك، اخلاص القطاع مجيعها متوِّل العامل وقطاع بقية املصريف والقطاع
أسواق ثانوية. على ال تنطوي االئتمان صكوك بافتراض أن جديد، من

واليت  أعاله ٢ - جيم الفرع يف ُبِحَثت اليت النقطة ُتِربز املناقشــــة وهذه
واحد قطاع حتمُّل مع - حنو القطاعات هة املوجَّ التعامالت أن مفادهــــا
املصرفية، (القروض لألصول فقط واحد قطاع حيازة أو للخصوم فقط

التدفقات. متابعة يف كبرية تساعد بدرجة - مثًال)
يف التدفقات  التســــبيب مســــألة هي التالية واملســــألة  ٣ - ١٦٠
السلوكية األمناط إىل اســــتنادًا األحيان كثري من يف وهذا يتحدَّد املالية.
املتعلقة لألرقــــام وبالنســــبة االقتصادي. معرفة الســــلوك الــــيت تنبع من

أن  ُيفَتَرض ٤ فإنه - ثالثــــًا اجلدول يف والواردة اخلارجيــــة باملطالبــــات
اليت األخرى مجيع التطورات عن َينتج العامل بقية لقطاع العام التــــوازن
املصريف سلوك املجتمع أن أيضًا وُيفَتَرض املدفوعات. ميزان يف حتدث
من القطاع املالية التدفُّقات ُيَحرِّك العامل بقية قطاع وأن سليب هو سلوك
املماثلة؛ االفتراضات من الكثري وهناك بقية العــــامل. قطاع إىل املصــــريف
بالنســــبة له. الَدين إصدارات املركزية احلكومة قطاع ُيحدِّد وســــوف
وضع ترتيبات يف املبــــادرة املقترضون زمام احلاالت يأخذ ويف معظــــم
بالنســــبة القتراض بصفة عامة ينطبق أن هذا من الرغم وعلى القروض.
االئتمان سياسة تؤثِّر أحيانًا أن حيدث فإنه املصارف من اخلاص القطاع
أخرى. أدلَّة تقدمي األمــــر يتطلب وقد اإلقراض. جانب على املصــــريف
املوقف د هو الذي ســــيحدِّ املحلِّل ُيصدره الــــذي احلكم فإن وبالطبــــع

االستنتاجات. هلذه بالنسبة

االستثمار – االدخار عملية ٤ - ثالثًا الشكل

العجز للحكومة 
املركزية وبقية 

العامل

االقتراض النهائي 
للحكومة املركزية 

وبقية العامل
قطاع املصارف

االدخار املحلي اإلقراض النهائي
اخلاص

املؤسسات املالية 
غري املصرفية االقتراض النهائي 

املحلي اخلاص
االستثمار 

العقاري املحلي

التمويل الداخلي



٦٨٦٨

حيازة األصول  بني االرتباط وهو اعتبار أخري وهناك ٣ - ١٦١
عدد وجود مع ماليًا، معقَّدة ســــوٍق حديثة ويف اخلصوم. وتكبُّد املالية
وجود يكون قد االقتصاد، جانَبي من جانب كل على القطاعات مــــن
الوحيدة الطريقة هــــو قطاعني بني التدفُّقات يف لالنتبــــاه ُملِفت ترابــــط
من كثري يف أيضــــًا االرتباطات وُتســــتخَدم بينهما. لتحديــــد التمويــــل
تأكيد، املصادر لتحديــــد، أو مثًال، مــــا وذلك، قطاع داخل األحيــــان

باستخدامات معيَّنة. صلة هلا اليت لألموال املالية

بالسياسات املتعلقة األجل القصرية التقديرية اإلسقاطات (هـ)

يف األجل  األموال تدفُّق بإسقاط املتعلقة األعمال بدأت  ٣ - ١٦٢
واإلسقاطات، .١٩٦٠ عام تقريبًا يف االحتادي االحتياطي يف جملس القصري
وستة الســــنة أرباع أربعة بني يتراوح ملا يف املســــتقبل فترة متتد اليت تشــــمل
املوظفون يقدمها للعروض اليت منتظمــــة مسة أصبحت تقريبًا الســــنة أرباع
واحدة بيانية“ مرة أشكال شكل ”عروض السياسة يف بشأن املجلس إىل
ميثِّل وهو الوقت الراهن، حىت اإلسقاطات مستمر ووضع تقريبًا. يف السنة

.٣٥ كُكل األموال تدفُّق الرئيسية لنظام االستخدامات أحد

لتدفُّق  اإلســــقاطات مصفوفة هذه صميم يف وتوجد  ٣ - ١٦٣
كما كاملة، هي مصفوفــــة واملصفوفة مقِبلــــة. لفترة األموال ُمســــَقَطة
عشــــر إلثَني شــــاملة تكون ورمبا االحتادي، االحتياطي جملس نشــــرها

أن  اإلجــــراء هو وجوهر ١٥ نوعًا من التعامــــالت. وحــــوايل قطاعــــًا
- فيها التعامالت وحســــابات املوازنة قطــــاع مــــع - املصفوفــــة كُكل

ُتستخَدم لتطبيق تلك التوازنات على الفترة املقِبلة.

للدخل  بإسقاط األحيان من كثري يف يبدأ واإلسقاط ٣ - ١٦٤
التارخيية لتوفري البيانات استقراء يف بديلة (تتمثل طريقة واملُنَتج القومي
هذا ومثل ُمقِبلــــة). لفترة االســــتقراء أســــاس على مصفوفــــة موضوعة
وبالتايل احلقيقي واالســــتثمار تقديرات لالدخار عــــادًة يوفِّر اإلســــقاط
املعلومات ُتســــتخَدم ذلك وبعد للقطاع. والعجز الفائض إســــقاطات
فإن املثال ســــبيل املالية. وعلى احلســــابات اإلســــقاط إىل املتاحــــة لنقل
إلسقاط رهونات أساســــًا توفِّر رة املعمِّ والســــلع اإلسكان إســــقاطات
لالستثمار أّوليًا وتقديرًا االئتماين للمســــتهلكني املســــاكن واالقتراض
ُمناِظرة عموميــــة بــــني ميزانيــــات اجلمع ويتــــم املــــايل للمســــتهلكني.
غري القطاع وجتميع اقتراض األجنبية. واملؤسسات التجارية للمشــــاريع
(أساســــًا كإيداعات وســــيطة مالية الت خمتلفة ومتحصِّ أدوات يف املايل
للمؤسســــة تقديرات املادة الالزمة لوضع ســــيوفِّر تأمني) واحتياطيات
على النقطة عند هــــذه عادًة تظهر املصفوفــــة ال أجزاء املاليــــة. وبعــــض

لتعديل متتالية مبحاوالت يترتب عليه القيام الوضع وهذا معقولــــة. أهنا
مقبول. هنائي إسقاط إىل ل أن يتم التوصُّ املصفوفة إىل

تتعلق  لية أوَّ الفتراضات إطار داخل العملية وُتجرى ٣ - ١٦٥
آثار لإلسقاط ســــتكون املطاف هناية ويف واملالية. النقدية بالسياســــات
يف األسواق والطلب العرض وضغوط الفائدة سعر لتحرُّكات بالنســــبة
لالفتراضات بالنســــبة آثار بدورها، هلا، تكون قد اآلثار وهذه املاليــــة.

لية. املتعلقة بالسياسة األوَّ

األدىن  د النموذج املوحَّ باستخدام األجل طويلة إسقاطات وضع (و)
الدويل البنك وضعه الذي ع واملوسَّ ح املنقَّ

البنك  يف الُقطرية املكاتب م تستخدِّ احلايل الوقت يف  ٣ - ١٦٦
لوضع إسقاطات تتعلق ــــع واملوسَّ املُنقَّح األدىن د املوحَّ النموذج الدويل
تطوَّر  وقد سنوات. و١٠ ٥ ســــنوات بني تتراوح لفترات بالسياســــات
الَدين منوذجًا قياســــيًا لتحليل أصبح ســــابق منوذج هــــذا النمــــوذج من
األدىن املنقَّح د املوحَّ النموذج ذلك أن غري املدفوعات. وميزان األجنيب
يستخدم وهو كُكل، االقتصاد ليشمل نطاقه جرى توسيع قد ع واملوسَّ
يف ُمَرتََّبة الرئيسية للقطاعات االستخدام وحسابات املصادر حســــابات
املال. رأس حلســــاب واألخرى اجلاري للحســــاب إحدامها مصفوفتني
جيم يف الفرع وُتَناَقش َمن“. َمن/ِمْن ”إىل شكل تأخذ مصفوفة وكل

واستخداماته. النموذج تفاصيل سابعًا الفصل من
اُملستخِدم من مقارنة  متكني النموذج هو والغرض من ٣ - ١٦٧
افتراضات باستخدام خمتلفة اقتصادية ســــيناريوهات على املترتبة اآلثار
وكل االقتصاد. منو خمتلفة بشأن افتراضات و/أو بالسياسة تتعلق خمتلفة
تكونت عامة تقريبـية نظرة هو بل بالكامل، ًال ُمَفصَّ رأيًا ليس إســــقاط
اإلســــقاطات هذه من عدد بســــرعة أن يوضع املمكن ومن ببســــاطة.
إىل للوصول مالءمة األكثر التكوين تكرار بعد ذلــــك وميكن وُيقاَرن.

ِدقَّة. أكثر صورة
مبعىن  للقيــــاس االقتصادي منوذجًا والنمــــوذج ليــــس  ٣ - ١٦٨
النموذج فإن ذلك وبدًال من مناســــبة. معادالت ســــلوكية أنه يتضمَّن
الناتج مثل الرئيســــية، االقتصادية للمتغيّـرات ُمفَتَرَضة مبعدالت منو يبدأ
االفتراضات والصــــادرات. وهذه م والتضخُّ احلقيقي اإلمجــــايل املحلي
هامشية ُمفَتَرَضة نسبة ويتم إســــقاط تقديرية. إســــقاطات هي بطبيعتها
تكوين على للحصول النســــبة وُتســــتخَدم تلك والناتج، بني رأس املال
نسبة وهي النقد، سرعة لتداول إسقاط باملثل، يتم، أنه كما رأس املال؛
اإليرادات مثل األخــــرى، واملتغيّـرات املصريف. القطــــاع حجم ُتحــــدِّد
اإلمجايل. املحلي الناتج يف بالزيادة ُترَبط ببســــاطة احلكومية واإلنفاقات

األساسي. العنصر هي والبساطة
وُتختار  النموذج يف التارخييــــة البيانات تغذية وتتــــم  ٣ - ١٦٩
ينقل االفتراضات خطة من االستفادة طريق وعن مالئمة. أساس ســــنة
جمموعة ويولِّد ســــنة مقبلة النموذج مصفوفات ســــنة األســــاس إىل كل
باســــتخدامها ميكن اليت الرئيســــية واملالية االقتصاديــــة ــــرات مــــن املؤشِّ

 Stephen P. Taylor, “Flow-of-funds projections” in Flow-of- انظــــر   ٣٥

 Funds Analysis..., reading 9 and Staff of the Board of Governors of the
 Federal Reserve System, “Policy projection with chart show briefing,”in
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وميزان احلكومة ميزانية إســــقاطات يســــتخدم والنموذج حبث النتائج.
وحسابات القومي الدخل إىل إضافة النقدية، واحلســــابات املدفوعات
وهذا، بدوره، املالية. وعملياته القطاع اخلاص بيانات الشتقاق الناتج،
املالية والشؤون االدخار واالستثمار أمناط اتساق مدى يســــمح ببحث

.٣٦ مدى فترة اإلسقاط على

التجريبـي النموذج حتليل (ز)
بالنسبة للنماذج  طويل تاريخ تدفُّق األموال ملصفوفة ٣ - ١٧٠
الستينات. يف (Brookings) بروكينغز بنموذج بدًءا األساسية، الكليَّة
مصادر من الكبرية النماذج أن تستفيد املأمول من كان ذلك الوقت ففي
وعند وتطويرها. املالية الفرعية النماذج لتحسني اجلديدة املالية البيانات
من اثنتني حبث وجيري خمتلفــــة، مشــــكالت ظهرت العملية هبذه القيام

باختصار. املشكالت هذه
بقوة املقال  أثارهــــا اليت الرئيســــية وإحدى املســــائل  ٣ - ١٧١
”مواطن عن (Tobin) وتوبني (Brainard) برينارد كتبه الذي الشهري
احلســــابات  ملســــألة موازنة النماذج بالنســــبة ٣٧ تتعلق بوضع اخلطــــر“
خالل من أن يضمــــن االجتماعيــــة. وجيــــب علــــى من يضــــع النموذج
التدفُّقات شكل االجتماعية متوازنة، يف احلسابات أن النموذج تصميم
من فترة كل أيضــــًا يف يف ظــــروف التوازن بل واملســــتوى، ليــــس فقط
أن من الرغم على مقنعًا كان االشتراط وهذا الدينامي. التعديل فترات

مشكلة. متثِّل تزال ال حتقيقه كيفية
الذي  وهــــو اجلانب ثــــان، وهنــــاك جانب أساســــي  ٣ - ١٧٢
بروكينغز ومنوذج الفائدة. سعر وهبيكل تفضيل الســــيولة بنظرية يتعلق
فرعي منــــوذج الســــيولة باســــتخدام تفضيل نظرية أبقــــى أساســــًا على
اشتقاق مث األجل قصرية الفائدة أســــعار لتحديد الحتياطيات املصارف
املوقف لســــعر الفائــــدة. وهذا هيكل خالل من أخرى أســــعار فائــــدة
قامت به الــــذي النموذجي العمل يف شــــديدة كان موضعــــًا ملعارضــــة
(Friedman) وفريدمــــان   (Duesenberry) دويســــينربي  جمموعــــة
ســــعر د ُيحدَّ أن الفريق كان يتعني هلذا (Tobin). وبالنســــبة ٣٨ وتوبني
فإن كذلك به. اخلــــاص الســــوق يف والطلب كل صــــك مايل بالعرض
تكلفة. وقد خسر يكون بدون أن إىل حباجة كان الفائدة ســــعر هيكل
الرئيسية النماذج َصّح التعبري. واستمرت إن املعركة، هذه األموال تدفق
القصري األجل يف الفائدة أسعار لتحديد بروكينغز اســــتخدام طريقة يف
قد ُأدِخَلت أنه من الرغم على وذلك الثابتة األسعار هيكل والستخدام
سوق مثل أخرى مواضع املالية يف النماذج أساليب وضع يف حتسينات

العقاري. الرهن

الكليَّة السياسة لتحليل البيانات من احلاجات تلبية - دال
٢٠٠٠ عام للفلبني: ما بعد

واإلصالحات  اآلسيوية العملة شهدهتا اليت الفوضى إن ٣ - ١٧٣
النظام عرََّضت والتحرير، والعوملة والالمركزية اخلصخصة مثل اهليكلية،
حيث من الضغوط مـــن ملزيد القومية، اإلحصائـــي، وحتديدًا احلســـابات
دعم أجل من الكلي املتعلقة باالقتصاد املطلوبة رات واملؤشِّ توفري املجاميع
إىل تدعو الطلبـــات اليت اآلن زادت التخطيـــط ووضع السياســـات. وقد
تفاصيله. وتوضيح نطاقه الفلبني ومّد يف القومية احلسابات نظام توســـيع
رات مؤشِّ وضع إىل يدعو الراهن االقتصادي السيناريو إىل هذا فإن وإضافة
ر مبكِّ إنذار إشـــارات إرســـال أجل من للثقة موضعًا األجل تكون قصرية
فإن الوطين دون املســـتوى وواضعي السياســـات. وعلى إىل املخططـــني
مبا املحلي املســـتوى على ـــرات املؤشِّ من إعداد مزيد إىل يدعـــو الوضـــع

املحلية. احلكومة َنة مدوَّ مع تنفيذ اإلقليمية احلسابات يتجاوز
املكلَّفة  وهو اهليئة الوطين، اإلحصائي التنسيق وجملس ٣ - ١٧٤
املتعلقة الطلبات تلبية للفلبني، يواصل القومية احلســــابات نظام بتجميع
اإلمنائي حلاجات التخطيط استجابة أكثر وجعلها احلســــابات بتحسني
على انتقائي أو بشــــكل يتم جديدة حســــابات وضع أن اجلــــاري. غري
وعلى املوارد. املفروضة على القيود بالنظر إىل وذلك التخصيص أساس
واحدًا من أكثر ُيعَتبَــــر للفلبني القومية احلســــابات نظام أن الرغــــم من
من كبري قدر إىل حباجة يزال فإنه ال املنطقة يف تقدمًا القومية احلسابات
احلســــابات نظام الواردة يف التوصيات يف ضوء التحســــينات، وخاصة
م الذي يقدِّ ،١٩٩٣ لعام القومية احلسابات ونظام .١٩٩٣ لعام القومية
سيليب واالقتصادي، واإليكولوجي االجتماعي للتحليل شــــامًال إطارًا
لزيادة أنه من البيانات. غري للفلبني اجلديدة اإلمنائية اخلطــــة احتياجات
يكون املستخِدمون أن ينبغي األقصى احلد إىل البيانات تلك اســــتخدام
إىل استنادًا إليها حيتاجون رات اليت املؤشِّ بوضوح يبيِّنوا أن قادرين على
صيغة ضبط يف هذا للفلبني. وســــوف يساعد القومية نظام احلســــابات

التحليلية  االحتياجات مع للفلبني ١٩٩٣ لعام احلســــابات القومية نظام
على معِتمدًا الفلبني إطــــار يكون أن وينبغي للفلبني. اإلمنائيــــة للخطــــة

للتطبيق. احلسابات قابلية
حتليل  أجل من رات املؤشِّ لتحديد هنا وجتري حماولة ٣ - ١٧٥
بنظام ــــرات املؤشِّ تلك ربط مث األجل للفلبني متوســــطة اإلمنائية اخلطة
ضمان فائدة يف هذا يساعد وسوف .١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات
تشمل: أدناه الواردة والفروع للفلبني. القومية احلســــابات نظام إطار
األجل متوسطة اإلمنائية للخطة الكلي االقتصاد لسياسات ملخص (أ)
السياســــة إىل عام ٢٠٠٤، الســــتجابة ١٩٩٩ عام للفلبني للفترة من
١٩٩٧، واســــتراتيجيات عام يف حدثت اليت اآلســــيوية ألزمــــة العملة
اإلمنائية اخلطة تســــتند إىل اليت ــــرات باملؤشِّ قائمة الالمركزيــــة؛ و(ب)
احلســــابات نظام بإطار تلك القائمة وربــــط للفلبني األجل املتوســــطة
ــــرات املؤشِّ هذه وضع لضمان عمل خطة ١٩٩٣؛ و(ج) لعام القومية

واستخدامها. الكليَّة
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الكلي االقتصاد واستراتيجيات اجتاهات - ١
لعام ١٩٩٣ تركيبة  القوميــــة احلســــابات نظام ُيعَتَبر  ٣ - ١٧٦
االقتصادية االجتماعيــــة - البيانات تنظيــــم يف التوجيه نظريــــة لتقــــدمي
تطوير يأخذ أن التحليالت. وينبغــــي إجــــراء أجل من واإليكولوجيــــة
مدى  يف االعتبار ١٩٩٣ لعــــام القومية احلســــابات نظام إلطار الفلبني
املتوســــطة اإلمنائية اخلطة فإن هذا وعلى النظــــام. ذلك إمــــكان تطبيــــق
ميكن اليت ــــرات املؤشِّ لتحديد كأســــاس اســــُتخِدَمت األجل للفلبني قد

بالفلبني. اخلاص اإلطار تصميم باستخدامها
للفلبني،  األجل متوســــطة اإلمنائية اخلطة واســــتراتيجيات اجتــــاه ( أ ) 

١٩٩٩ - ٢٠٠٤
خطتها  تنفيذ الراهن على يف الوقت الفلبني تعكــــف  ٣ - ١٧٧
وسوف إىل عام ٢٠٠٤. ١٩٩٩ عام من للفترة األجل متوسطة اإلمنائية
واإلصالحات السياسات اســــتقرار مع اإلمنائية اجلديدة اخلطة تســــتمر
والسياسات .(١٩٩٣ - ١٩٩٨) الســــابقة اخلطة بدأت يف اليت املالية
يف وحتوًُّال العجــــز لتقليل برناجمــــًا االســــتقرار تشــــمل املتعلقــــة بتحقيق
فإنه اهليكلية باإلصالحــــات يتعلق وفيما اخلاص. القطاع اســــتثمارات
وهذه لألسعار. بنظام استرشادًا السوق حنو َهة موجَّ ُخطط ُتَنفَّذ سوف
واالستثمارات الواردات وحترير القيود وإلغاء تشمل اخلصخصة اخلطط
زيادة يهدف إىل اجلديــــدة للسياســــات الكليَّة العام األجنبيــــة. واالجتاه
داخل كله وذلك االســــتثمار كفاءة ورفع اخلــــاص مدخــــرات القطاع
وســــُيَطوَّر مية. تضخُّ وغري عريضة ذات قاعدة مســــتدامة ســــياق تنمية
تعزيز إىل يهــــدف وهذا املدخرات. تعبئــــة من أجل ســــوق رأس املــــال
خارجية. هلزة احتماالت تعــــرُّض البلد تقليل أجل مــــن املالية اهليــــاكل
املتوسط والطويل األجلني يف الكلي سياسات االقتصاد فإن هذا وعلى

يلي: ما على ز سوف تركِّ
جتميع متزايد أجل تعبئة من املال لرأس ســــوق مستقرة تطوير  •
على بكفــــاءة هــــذه املدخرات وتوزيع للمدخــــرات املحليــــة

اإلنتاجية؛ القطاعات
من وذلك علــــى فائض وينطوي مســــتمر مايل حتقيــــق توازن  •
متســــمًا العام اإلنفاق وجعل تصاعدية ضرائب فرض خــــالل

بالفعالية والكفاءة؛
مي؛ تضخُّ غري حتقيق منو تتيح اليت النقدية توخي احلكمة •

حتديد أجل من بالكفاءة يتســــم حنو األســــواق على تشــــغيل  •
ذلك عوامل يف مبــــا واخلدمات، الســــلع كميات، وأســــعار،

اإلنتاج.
املالية وتعبئة املوارد الرأمسالية السوق تطوير ‘١’

وخاصة  املال، تطوير أســــواق رأس يستمر ســــوف  ٣ - ١٧٨
ســــتعمل كما األجل؛ الطويلة املدخــــرات لتعبئــــة األســــواق الالزمــــة
متســــمة أســــواق على تطوير اخلاص، من القطاع احلكومة، مبســــاعدة
من املشتركة األموال استثمار وشركات املعاشــــات لصناديق بالكفاءة

باملثل احلكومة ُتَطبِّق وســــوف األجل. الطويلة املدخرات أجل تعبئــــة
ِخرين. املدَّ صغار من املدخرات تعبئة على للتشجيع مؤسسية إصالحات
صغار العادية بتشجيع األسهم يف سوق املشاركة أيضًا ُتعزَّز وســــوف
وتطوير ليــــة. األوَّ العامة اإلصــــدارات يف على املشــــاركة املســــتثمرين
يف إدخال حتســــينات على حد كبري، ســــيعتمد، إىل املال ســــوق رأس
واملايل. املصريف تنظيمي للقطاع إطار للسوق ووضع األساسي اهليكل
املالية علــــى الصكوك املفروضة الضرائب حبث مســــألة وســــوف ُيعاد

االئتمان. برامج وترشيد

السياسة الضريبـية ‘٢’
مالية.  حيقِّــــق القطاع العــــام فوائض مــــن املتوقَّع أن  ٣ - ١٧٩
للضرائب نظام لوضــــع تدابري احلكومة تعتمــــد ســــوف ولتحقيق ذلك
ســــتعمل على أهنا كما مية؛ والتقدُّ الكفــــاءة مــــن مبزيد يكون متســــمًا
فوائض حتقيق وضمان الضرائيب اجلهــــد لزيادة املؤسســــي اإلطار تعزيز
الوطنية احلكومة إنفاقات على اإلبقاء يتم وسوف امليزانية. يف مستقرة
أهداف ومع م والتضخُّ بالنمو مع األهداف املتعلقة يتفق مســــتوى عند
باحلكمة. النقد أســــلوب يتســــم إدارة يف ســــُيتََّبع كما القطــــاع العام؛
الشــــركات وقطاع املحلية احلكومية الوحدات إســــهام وســــوف يزيد

سليم. وضع ضرائيب الوصول إىل يف احلكومية

اخلارجي والقطاع النقدية واإلدارة األسعار ‘٣’
املحافظة  هو النقدية السياســــة هدف يكون ســــوف  ٣ - ١٨٠
مســــتدام من اقتصادي منو حتقيق إىل مبا يؤدي األســــعار على اســــتقرار
االحتياطي. النقد ومستوى األساسي النقد مســــتوى استهداف خالل
املدخرات قيمــــة يف االســــتقرار على ســــوف يؤثــــر ويف حــــني أن هذا
ع التوسُّ لتمويل كافية سيولة الوقت نفسه يف سيتيح فإنه واالستثمارات
حتدِّدها ستظل الصرف وأسعار الفائدة وأسعار االقتصادية. األنشطة يف
يف األجل احلكومية طويلة السندات من وإصدار املزيد أساسًا. السوق
إضافة الصرف، وســــعر تتعلق بامليزانية اعتبارات حتكمها اليت الســــوق
ظهور إىل سيؤدي السوق، حنو َهة موجَّ الفائدة لسعر سياســــة اتباع إىل
ميزان هذا سالمة ُيَعزِّز وســــوف األجل. الطويلة املالية لألوراق ســــوق
مالئم مســــتوى إىل الدولية االحتياطيات أن وصول كما املدفوعــــات،

األهداف. أحد سيكون

والتوظيف العاملة اليد ‘٤’
العاملة، ُتعترب السياسات  اليد العرض من جانب على ٣ - ١٨١
أنه كما مفيدة؛ سياسات املال البشري رأس من املهارات زيادة إىل الرامية
االستثمارات زيادة تؤدي إىل السياسات اليت ستكون الطلب جانب على
يف قوة الداخلني للفلبينيني وظائـــف وإجياد أيضًا. مفيدة العمل وفـــرص
ل تدخُّ فإن السياسة ولدعم هذه اخلاص. للقطاع معظمه يف سُيتَرك العمل
األجل ويف األدىن. احلد عنـــد يكون ســـوف األجور حتديد يف احلكومة
يتوفَّر املزيد األجور. وسوف ستحدِّد اليت هي الســـوق ستكون الطويل
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زيادة الوظائف خالل من املحليـــة للعمالة بالنســـبة واحلوافز من الفرص
العاملة. إنتاجية اليد لزيادة الدخول نتيجة وحتسني

اآلســــيوية  العملــــة ســــوق اضطــــراب علــــى السياســــة  َرّد   (ب) 
١٩٩٧ عام يف

واالضطرابات  العملة سوق يف االضطرابات كشفت ٣ - ١٨٢
 ١٩٩٧ عام الثاين من يف النصف آسيا شرقي بلدان شــــهدهتا املالية اليت
خارجية. عوامل أمام ضعيفة الفلبــــني جعلت ضعف نقاط عــــن وجود
أجل تقليل من االســــتقرار لتحقيق احلكومة تدابري اختذت هلذا ونتيجــــة

األمور. والِتباس املضاربات
الالمركزية (ج)

إدارة  أصبحت املحليــــة احلكومة نــــة مدوَّ مــــع تنفيذ  ٣ - ١٨٣
وحدات احلكومة تتوالها مركزية ال إدارة واملوارد والسياسة التخطيط
جلميع الوحدات متســــاوية فرص تقدمي على ُمنَصّب واالهتمام املحلية.
ولتحقيق ُمنِتجًا. استخدامًا املَقاَرَنة مواردها وميزاهتا الستخدام املحلية

التالية: الالمركزية استراتيجيات ُتَطبٌّق سوف اهلدف هذا
اإلقليمية؛ التجمُّعات خالل من البلد أحناء مجيع يف االنتشار •

الريفية؛ واملناطق احلضرية املناطق بني الروابط تعزيز •
يف املناطق؛ قواعدها توجد اليت والتنمية تنمية املوارد •

للتنمية اإلقليمية؛ الفعَّالة اإلدارة •
فيها وتسهيل املرغوب الرفاه من مســــتويات توفري احلّد األدىن •

االقتصادي؛ النمو
أجل من اإلمنائية احلالية االستراتيجيات تنفيذ ســــُيتاَبع ذلك، إىل إضافة

املالية. واإلصالحات العوملة حتقيق
ة الكليَّ السياسة حتليل رات مؤشِّ - ٢

اإلمنائية  اخلطة واســــتراتيجيات اجتاهات إىل بالنظــــر  ٣ - ١٨٤
وكذلك إىل عام ٢٠٠٤، ١٩٩٩ عام من للفلبني للفترة األجل املتوسطة

الالمركزية، حتقيق واستراتيجية اآلسيوية املالية األزمة على السياسة رد
ُمبيَّنة رات املؤشِّ وهذه الكليَّة. السياسة لتحليل ــــرات مؤشِّ حتديد جرى

ومســــتوى  إىل تعريفها وتكرارها املطلوب ٥ إضافة ثالثًا - اجلدول يف
نظام احلســــابات بإطار ــــرات ُمقاَرَنة املؤشِّ تقييم جرى وقد تقســــيمها.
احلســــابات  إطار نظام عملية وضع يف ١٩٩٣ كُمدَخل لعــــام القوميــــة
رات املنتقاة  توفِّر املؤشِّ وســــوف ١٩٩٣ بالنســــبة للفلبني. لعام القومية
 ١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات ونظام الكلي التحليل بني وصل حلقة
لعام القومية احلســــابات نظام إطــــار كان وإذا والتطويــــر اإلحصائــــي.

ــــرات  املؤشِّ املنتقاة فإن ــــرات املؤشِّ تتطلبها املعلومات اليت ١٩٩٣ يوفِّر
.(*) العالمة أمامها توَضع

املؤسسية الروابط - ٣

لطلبات  االســــتجابة مهمة اإلحصائيــــني يف تتمثــــل  ٣ – ١٨٥
عن تزيد بيانات اإلحصائيون يوفِّر األحيان من كثري ويف املستخِدمني.
اإلحصاءات من هي املزيد والنتيجة الواقع. يف الزمة تكون البيانات اليت

كبري منها دون استخدام. جزء يظل اليت

يف اإلحصاءات  اجلديــــدة التحديــــات ومــــع ظهــــور  ٣ – ١٨٦
خبري يرتبط وينبغي أن وفعالية. بكفاءة خرباء اإلحصاء أن يعمل ينبغي
باحتياجاهتم علم على كــــي يكونوا اإلحصاءات مبســــتخدمي اإلحصاء
هذا إىل وإضافة اإلحصائية. لألنشــــطة أولويات ولوضع من البيانــــات
اإلحصاء اإلحصاءات وخرباء مستخدمي بني جتري اليت املحادثات فإن
املستخِدمون يكون ال اليت اإلحصائية ســــبيال للتعريف باملنتجات توفِّر

يف بعض األحيان. هبا علم على

حماسبة  اســــتخدام يف اجلهود هذه بدأت الفلبني ويف ٣ – ١٨٧
احلايل الوقت يف ويوجد الفلبني. يف واملوارد الطبيعية البيئــــة االقتصادية
البيئة حماسبة نتائج الســــتخدام حكومي حبث مع فريق مشَتَرك نشــــاط
بالنسبة نفسه النشاط وسوف ُيتاَبع للفلبني. واملوارد الطبيعية االقتصادية

للحسابات القومية.
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للفلبني األجل املتوسطة اإلمنائية اخلطة رات ١٩٩٣التقسيمالتكرارمؤشِّ لعام نظام احلسابات القومية

- *Q, AN, Rالقطاع احلقيقيألف
النمو احلقيقي اإلمجايل، املحلي *Q, AN, Rالناتج
النمو احلقيقي اإلمجايل، القومي *Q, AN, Rالناتج

بالنسبة املئوية واحلصة احلقيقي الصناعة والنمو حسب اإلمجايل املحلي *Q, AN, Rالناتج
بالنسبة املئوية واحلصة احلقيقي حسب اإلنفاق والنمو اإلمجايل املحلي *Q, AN, Rالناتج

(حقيقي) املتحدة الواليات بدوالرات اإلمجايل املحلي اإلمجايل/الناتج القومي الناتج من الفرد *AN, Rنصيب
اإلضافية املخرجات *ANنسبة

اإلمجايل) املحلي الناتج من مئوية (نسبة *ANاالستثمار
الدخل واستخداماته *ANمصادر

اإلمجايل القومي الناتج املدخرات إىل صايف *ANنسبة
لالستهالك اهلامشي *ANامليل

- القطاع الضرييبباء
اإلمجايل) القومي الناتج إىل (النسبة الوطنية احلكومة اقتراضات

اإلمجايل) القومي الناتج إىل (النسبة العام القطاع *ANجمموع اقتراضات
اإلمجايل) القومي الناتج إىل (النسبة احلكومية والوحدات املحلية الوحدات من احلكومة *ANاقتراضات

الناتج القومي اإلمجايل) إىل للقطاع العام (النسبة ع اُملَجمَّ املايل *ANاملوقف
اإلمجايل) القومي إىل الناتج الضرائب (النسبة *ANعائد

اإلمجايل) إىل الناتج القومي (النسبة اجلاري التشغيل *ANإنفاق
اإلمجايل) القومي الناتج إىل (النسبة الرأمسايل *ANاإلنفاق
اإلمجايل) القومي إىل الناتج *ANصايف اإلقراض (النسبة

اإلمجايل) القومي إىل الناتج (النسبة اخلارجي *ANصايف التمويل
اإلمجايل) القومي الناتج (النسبة إىل الضرائب *ANجهد

اإلمجايل القومي الناتج إىل املدخرات *ANنسبة
اإلمجايل) القومي الناتج إىل (النسبة M3AN*

االستثمار *ANمضاِعف
الفائدة *ANسعر

واالستثمار االدخار بني *ANالفجوة
- القطاع النقديجيم

مئوية) (نسبة م التضخُّ Q,AN, Rمعدل

مئوية) املحلي (نسبة *ANمعدل االدخار
مئوية) (نسبة الصرف Q,AN, Rسعر

األجنبية العملة إيداعات خصوم هيكل
- القطاع اخلارجيدال

احلقيقي النمو معدل Q,ANالصادرات،

احلقيقي النمو معدل Q,ANالواردات،

اإلمجايل القومي الناتج من مئوية نسبة التجاري، Q,ANامليزان

اجلاري احلساب
املدفوعات مليزان العام املوقف

الكلي للتحليل منتقاة رات مؤشِّ ٥ - ثالثًا اجلدول
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للفلبني األجل املتوسطة اإلمنائية اخلطة رات ١٩٩٣التقسيمالتكرارمؤشِّ لعام نظام احلسابات القومية

األجنبية Q,ANاالستثمارات

الدولية Q,ANاالحتياطيات

لالسترياد اهلامشي Q,ANامليل

مئوية) التبادل التجاري (نسبة Q,ANمعدل

األجنيب املال رأس
- Q,AN, Rاألسعارهاء

األسعار رات مؤشِّ
األصول سعر ر مؤشِّ

- العمالةواو
العمالة

إنتاجية اليد العاملة
البطالة Q, ANمعدل

األجور
لعام ١٩٩٣. القومية احلسابات نظام بيانات إىل استنادًا ر املؤشِّ أنه ميكن جتميع تعين * العالمة وطين. - N سنوي؛ - A إقليمي؛ - R ربع سنوي؛ - Q مالحظات:
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خارج اجلوهر االقتصادي حتليل السياسة رابعًا -

نطاق  أوِصَي بتوســــيع الفصل ثانيًا من باء يف الفرع  ٤ - ١
اجتماعية عناصر يشمل كي والتحليل النماذج وضع احلايل يف التركيز
بأنه إليه يشار النطاق وتوســــيع الفصل. هذا ســــيتناوله ما وبيئية؛ وهو
يزال ال التحليــــل االقتصادي أن إذ التابع، والتحليــــل التابعة املحاســــبة
من وهناك قدر أكرب .١٩٩٣ لعام احلسابات القومية نظام جوهر ُيعَتَبر
لنظام االقتصادي اجلوهر هــــذا وتصنيفات مفاهيم توافق اآلراء بشــــأن
توســــيعاته ُتَعرِّف اليت والتصنيفات باملفاهيم مقارنة القومية احلســــابات
كي اجلوهر نطاق توســــيع بشــــأن اآلراء توافق أن إىل التابعة. وبالنظر
ُتعَتَبر أن ينبغــــي فإنه كثــــريًا هو أقل وبيئية يشــــمل عناصــــر اجتماعيــــة
نطاق توســــيع هبا ميكن اليت للكيفية أمثلة جمــــرد أدناه الواردة الفــــروع
الكليَّة املحاســــبة هبا تدعم ميكن أن التحليــــل االقتصادي وللكيفية اليت

التوسيع. هذا

”إطار  ُيَســــمى ملا مناقشــــة يتضمَّن والفــــرع ألــــف  ٤ - ٢
االجتماعية العناصر بني الربط فيه جيري الذي البشرية“ املوارد حسابات
األســــر قطاع حلســــابات تابع امتداد خالل من االقتصادي والتحليــــل
األسر قطاع تقسيم ُيَطبِّق البشــــرية املوارد حســــابات وإطار املعيشــــية.
هو كما اقتصادية، بيانات إىل فقــــط ليس فرعية قطاعات إىل املعيشــــية
حبيث اجتماعية بيانات إىل أيضًا بل القومية، احلسابات نظام يف ُمقَتَرح
يف معًا االجتماعية واآلثار االقتصادية اجلهود إدراج املمكن من يكون
حسابات وحتليل اقتصادية. - اجتماعية تقييمات وإجراء التصنيف نفس
وبيانات والعمالة. التعليم ز على يركِّ كوريا جلمهورية البشــــرية املوارد
رات ميكن مؤشِّ ِنَسب السابق، الفصل يف كما لها، تكمِّ إطار املحاســــبة
بالفرع وثيقًا يرتبــــط ارتباطًا والفرع باء حتليل. إليها إجراء باالســــتناد
التنمية رات مؤشِّ بشأن اجلارية لألعمال استعراضًا يتضمَّن أنه إذ ألف؛
الطرائق وكذلك اإلمنائــــي، املتحدة األمم برنامج جانــــب من البشــــرية
املالئم املحاســــيب نوع اإلطار يف ــــرات املؤشِّ تلك َدْمج هبــــا ميكن الــــيت
الفرع الســــابق. د يف َتحدَّ حســــبما اقتصادي اجتماعي - حتليل إلجراء
التنمية رات مؤشِّ يشمل كي البشرية إطار حساب املوارد توسيع وعند
التنمية حلسابات ذلك اإلطار كإطار إعادة تعريف ُيقَتَرح فإنه البشــــرية
جمال يف ــــرات للمؤشِّ اســــتخدامات خمتلفة يبيِّن جيم البشــــرية. والفرع
خاصة، ُيِربز، بصفة الفرع وذلك الدويل. البنك جانب من السياسات
عليها، املنطوية البيانات من بدًال ُتســــتخَدم ــــرات أن املؤشِّ يف الســــبب
إطار داخل ــــرات واملؤشِّ البيانات ُتعــــرَّف بأن بشــــدة كمــــا أنه يوصي
وضع تصورات من ن املحلِّلني وميكِّ النظرية مع متسقًا يكون مفاهيمي

بيانات سالسل ووصف خمتلفة، بيانات لسالسل وتنبؤات، مســــتقبلية،
والفرع ُمفتَرَضة. ارتباط معامالت باســــتخدام ســــابقة، تتعلق بفترات
رات مؤشِّ وِنَسب وبيانات تابعة حســــابات مماثلة، بطريقة يعرض، دال
ه التوجُّ إىل يستند الفرع وذلك متكامل. وبيئي اقتصادي إلجراء حتليل

.١ املتكاملة“ واالقتصادية ”نظام املحاسبة البيئية يف أرِسَي الذي

جلمهورية كوريا البشرية حسابات املوارد ألف -

إلجراء  ــــرات املؤشِّ جمموعة من الفرع هذا يف ُتقَتَرح ٤ - ٣
يف ُمَعرََّفة ــــرات مؤشِّ األجل، وهي اقتصادي طويل - اجتماعي حتليــــل
ُوِضَعت اليت البشرية“ املوارد ”حسابات يسمى ملا البيانات قيود حدود
الوطين جلمهورية اإلحصائــــي تعاون املكتب وقــــد كوريا. جلمهوريــــة
والدراسة املسعى. هذا يف املتحدة يف األمم الشعبة اإلحصائية مع كوريا
وقد والعمالة؛ التعليــــم على ز تركِّ البشــــرية املوارد املتعلقــــة حبســــابات
- اقتصادية أخرى. اجتماعيــــة موضوعات املقبلــــة تتناول الدراســــات
يف الفرع ألف نوِقش الذي ــــرات املؤشِّ حتليل نطاق ــــع يوسِّ الفرع وهذا
االقتصادية ــــرات املؤشِّ إىل يســــتند الذي التحليل وهو ثالثًا، من الفصل

االقتصادية. - االجتماعية رات املؤشِّ كي يشمل وحدها،

منهجية  وضع على الفرع يف هــــذا التركيز ب وينصَّ  ٤ - ٤
بالتفصيل حتليًال يعرض ال وهو إىل احلســــابات الكليَّة؛ يســــتند لتحليل
وبالنظر بالتعليم والعمالة. املتعلقة مجهورية كوريا سياســــات ألثر فعليًا
البيانات من فرعية جمموعــــة فقد اســــُتخِدَمت هذا اهلدف إىل حمدودية
واقتصرت مجيعها تظهر مل املتاحة التقسيمات كما أن جتميعها، مت اليت

فترة  وهناية، بدايــــة، ميثِّل و١٩٩٥ مبــــا ١٩٩٠ عامــــي البيانــــات علــــى
البيانات. ويتمثل مصادر مجيــــع من بيانات توفَّرت عنها اليت الدراســــة
قام سابقة بيانات إىل يستند التحليل أن يف األخرى القصور أوجه أحد
يتم مل البيانات أن إىل وبالنظر الوطين. اإلحصاءات مكتب بتجميعهــــا
املتعلقة التفاصيل فإن الدراســــة هلذه اخلاص الغرض من أجل إعدادهــــا
تربط األفراد للبيانات اليت التقاطعية التصنيفات معيَّنة، وخاصة ببيانات
عليها. احلصول املمكن من يكن مل إليها، ينتمون اليت املعيشية باألســــر
يف مشوًال أكثر دراســــة بإجراء إزالتها ميكن هذه القصور أوجه وبعض
مجيع حتليل مت قــــد يكون عندما املوارد البشــــرية هنايــــة برنامج حماســــبة

بالتفصيل. البيانات
املبيع: رقم املتحدة، األمم واالقتصادية املتكاملة (منشــــورات البيئية انظر احملاســــبة  ١
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واألسعار اجلارية باألسعار معروضة املضافة والقيمة املختَلط. التشــــغيل
ويف اإلنتاجية يف الزيادة الزمة لقيــــاس الثابتة األســــعار وبيانات الثابتة.
ويشري جزأين. إىل َمة ُمَقسَّ البيانات وجمموعات اإلمجايل. املحلي الناتج
 ٤ موظفيها عدد يكــــون اليت احلجم املنشــــآت صغرية األول إىل اجلــــزء
األســــر قطاع يديرها مباشــــرة اليت املنشــــآت أهنا ُيفتَرض أو أقل واليت
اإلنتاج بيانات حســــاب إىل فرعيــــة جمموعة حني تشــــري يف املعيشــــية،
الفرعيتان واملجموعتان األصغر. البنــــود ذلك يف مبا بكامله، لالقتصــــاد
الدخل ملصَدَري مبســــاعدة بيانات اإلنتاج، تفسري م، ُيقدَّ كي مدرجتان
الدخل/ وفائض العاملني تعويضات ومها - املعيشــــية لألسر الرئيسيني
هي املعيشية األسر تتلقاها اليت وتعويضات العاملني التشــــغيل اُملختَلط.
الدخل/ فائض أن حني يف بكامله، الــــيت ُتناِظر االقتصاد للعمالة نتيجــــة
جمموعة يف هــــي معروضة كما الدخل ُيناِظر بنــــود التشــــغيل املختلــــط

الصغرية. اإلنتاجية بالوحدات املتعلقة البيانات
تتضمَّن  اجلدول يف الواردة الثالثة البيانات وجمموعة ٤ - ٩
للقوى االســــتقصائية الدراســــات مأخوذة من العمالة معلومــــات عــــن
مجهورية حالة يف متكرِّر بشكل ُتجرى العاملة. وهذه االســــتقصاءات
اســــتقصاءات يف اُملســــتخَدم إطار املعاينة نفس كوريا وُيســــتخَدم فيها

املعيشية. لألسر واإلنفاق الدخل
جمموعة  يف األساسي العنصر هي الرابعة واملجموعة ٤ - ١٠
هي املجموعة هلذه ومصادر البيانات األساســــية االقتصادية. البيانــــات
اليت ُتجرى بشــــكل املعيشــــية لألســــر واإلنفاق اســــتقصاءات الدخــــل
ســــنوات. مخس كل أكثر تفصيًال إدراج بيانات مــــع ُمخَتَصر ســــنويًا
لقطاع الثالثة احلسابات يف ُمدَرَجة بيانات بنود تشمل واالستقصاءات
الدخل توزيع أي القومية، احلســــابات نظام يف املميََّزة املعيشــــية األسر
الدخل حســــاب واســــتخدام الدخل حلســــاب األوَّيل والتوزيع الثانوي
أربعـــة تغطي املناِظــــرة، البيانات وجمموعة احلســــابات، وهذه املتــــاح.
- القومية احلســــابات يف نظام مميَّــــَزة املعيشــــية مصــادر لدخل األســــر
واإليراد املختَلــــط، وفائض الدخل/التشــــغيل العاملني، وهي تعويــــض
بيانات أيضًا املجموعة تتضمَّن وهذه اجلارية. العقــــاري، والتحويالت
اجلارية اإلنفاقات يشــــمل مبا املعيشية لألســــر النهائي عن االســــتهالك
العقاري الدخل مها - الدخل بنود من بندان ل وقد ُســــجِّ التعليم. على
واملدفوعات. اُملســــتَلمات بني الفرق على أهنما - اجلارية والتحويالت
األربعة الدخل بني بنود هو الفرق البيانات هذه يف جمموعة واالدخــــار

النهائي. واالستهالك
بيانات إىل اجلـــدول يف املعروضـــة وتشـــري املجموعـــة األخـــرية
املال رأس تكويـــن ومصروفات اجلاريـــة املصروفات عـــن صيـــة ختصُّ
وختدم إىل الربح هتـــدف ال اليت واملؤسســـات تنفقهـــا احلكومة الـــيت
عليها احلصول يتم اليت البيانات، وهذه التعليم. على املعيشية األســـر
بنك ينشـــرها اليت القومية احلســـابات من يف حالـــة مجهورية كوريا
البيانات لتكميل الزمة بيانات هي القومية)، احلسابات (نظام كوريا
واالستهالك التعليم. على املعيشية لألسر النهائي باالستهالك املتعلقة

املوارد البشرية حسابات وبيانات إطار - ١
املوارد البشرية  حســــابات دراســــة من اهلدف يتمثَّل  ٤ - ٥
اقتصادية - اجتماعيــــة بيانات وضــــع جمموعة يف كوريا يف مجهوريــــة
املترابطة اليت السياســــات لدعــــم تقييم الكليَّة احلســــابات داخــــل إطار
والدراســــة املعيشــــية. األســــر ودخل واإلنتاجية والعمالة تتعلق بالتعليم
الســــكان تعليم مســــتوى على السياســــات أثر تلك ُتحقق ذلك بقياس
اإلنتاجية زيادة على ذلك وأثر خاصة، بصفة العاملني والسكان كُكل،
التغيريات خالل مــــن وكذلك، خمتلفة، صناعات املضافــــة يف والقيمــــة
أســــر معيشية لفئات مســــتوى الدخل على العمل، من يف نصيب الفرد
مصفوفات باستخدام الذي ُأجِري من التحليل قريب والتحليل خمتلفة.
اليد ودخل العمالة على عامة ز بصفة يركِّ الذي املحاســــبة االجتماعية،

املعيشية. لقطاع األسر الشرائية القوة العاملة وأثره على
بيانات  تشــــمل التحليل يف املســــتخَدَمة والبيانــــات  ٤ - ٦
إىل االقتصادية البيانات جمموعات إحدى وتشــــري واجتماعية. اقتصادية
إىل التعليم، وكذلك على واحلكومة املعيشية األسر جانب من اإلنفاقات
اإلنفاقات. تلك منه ُتسَتَمد الذي املعيشية األسر بدخل املتعلقة البيانات
االقتصادية الفعــــل تعكــــس ردود اليت البيانــــات هي وهــــذه البيانــــات
التعليمية النوعية على أثر هلا املعيشية اليت ولألسر احلكومية للسياســــات
تعكس املستوى بيانات االجتماعي مبســــاعدة األثر وُيقاس للســــكان.
تشــــمل اليت الفرعية وللمجموعة ككل وللســــكان للطالب التعليمــــي
بيانات إىل اســــتنادًا االقتصادية اآلثار أيضًا وُتقاس العاملني. الســــكان
عن بيانات حسب الصناعات وإىل العاملة املضافة وإنتاجية اليد القيمة
يف وحصتها اإلمجايل املحلي الناتج جمموع يف اليد العاملة حصــــة دخل

املتاح. املعيشية األسر دخل
االقتصادية والبيانات البشرية املوارد حسابات إطار ( أ )

املفاهيمي.  اإلطار عرض ١ - رابعًا يف اجلدول يرد ٤ - ٧
كصيغة ُصمِّم عرض وهو للبيانات، ختطيطيًا عرضًا اإلطار ميثِّل وهــــذا
نظام احلسابات يف املعيشــــية األسر حلســــابات قطاع ــــَعة وموسَّ منقََّحة
يســــتند منفصلة جمموعات بيانات مخس من القوميــــة. ويتكون العرض
االحتياجات جمموعة وتدعم كل منفصلة، مصادر بيانات إىل منها كلُّ
السابقة. الفقرات املوصوفة يف التحليالت أنواع من لنوع البيانات من
باســــتثناء مجيعها، تتضمَّن اجلدول يف املعروضة البيانــــات وجمموعــــات
حتكمها اليت املفاهيــــم إىل تســــتند اقتصادية األوىل، بيانات املجموعــــة
األوىل البيانات وجمموعة .١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات نظام معايري
مبادئ إىل تســــتند بيانات وهي التعليم، عن اجتماعية تشــــمل بيانــــات
القومية. احلســــابات نظام يتضمنها اليت تلــــك خالف دولية توجيهيــــة

أدناه. (ج) الفرع يف هذه وُتناَقش جمموعة البيانات
حسابات  بيانات الثانية تشــــري إىل البيانات وجمموعة  ٤ - ٨
تشمل وهي للمنشــــأة، الســــنوية من االســــتقصاءات اإلنتاج املشــــتقَّة
املخرجات عن بيانات وتتضمَّن هذه املجموعة اســــتقصاءات زراعية.
الدخل/ وفائض العاملني تعويضات مها فرعيني وبندين املضافة والقيمة
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البشرية املوارد حلسابات جتميع إطار ١ - رابعًا اجلدول

املعيشية األسر قطاع
احلضر/الريف املعيشية: لألسر القطاعات الفرعية

لألسر املعيشية للتعليم - د املوحَّ الدويل الدميغرافيةالتصنيف االستقصاءات
املعيشية األسر عدد

لألفراد - للتعليم د الدويل املوحَّ التصنيف
عمرهم البالغ الســــكان، جمموع يف األفراد عــــدد

وأكثر سنوات ٦
املقيَّدين الطالب عدد

وأكثر سنة ١٥ عمرهم البالغ العاملني، األشخاص عدد
اجلنس نوع

االقتصادية األنشطة جلميع د املوحَّ الدويل الصناعي التصنيف االقتصادية   األنشطة د جلميع الدويل املوحَّ الصناعي التصنيف

فيها يعمل اليت املنشآت املنشــــآت: استقصاءات
أقل أشخاص أو ٤

املنشآت مجيع استقصاءات املنشآت:

املخرجاتاملخرجات
باألسعار اجلارية املضافة، اإلمجايل/القيمة املحلي باألسعار اجلاريةالناتج املضافة، اإلمجايل/القيمة املحلي الناتج
الثابتة باألسعار املضافة، اإلمجايل/القيمة املحلي الثابتةالناتج باألسعار املضافة، اإلمجايل/القيمة املحلي الناتج

تعويضات العاملنيتعويضات العاملني
التشغيل املختلط/فائض التشغيلالدخل املختلط/فائض الدخل

احلضر/الريف املعيشية: لألسر القطاعات الفرعية
االقتصادية األنشطة جلميع د املوحَّ الدويل الصناعي العاملةالتصنيف القوة للمهناستقصاءات املوحد الدويل التصنيف

اجلنس اجلنسنوع نوع
لألفراد - للتعليم د الدويل املوحَّ املوحــــدالعمالةالتصنيف الــــدويل التصنيــــف

لألفراد - للتعليم

املعيشية لألسر - د للتعليم املوحَّ الدويل التصنيف × احلضر/الريف املعيشية: القطاعات الفرعية لألسر
املعيشية األسر استقصاءات

تعويضات العاملني
التشغيل املختلط/فائض الدخل

مطروحًا منها املســــتلمة العقاري، املبالغ الدخل
املبالغ املدفوعة

التعليم الغرض: حسب اإلنفاقات مطروحًاتصنيف املســــتلمة اجلاريــــة، املبالغ التحويــــالت
املدفوعة املبالغ منها

الدخل املتاح
E13+ االستهالك النهائي

من جانب املدفوعة التعليم مصروفات ويشــــمل
املعيشية األسر

االدخار

التعليم الغرض: حسب اإلنفاقات -تصنيف كوريا (بنك بالتعليم املتعلقة البيانات مصــــادر
القومية) احلسابات نظام

من املدفوع التعليم النهائي على االستهالك قيمة
املعيشية/احلكومة/املؤسسات اليت جانب األســــر

األسر املعيشية إىل الربح وختدم هتدف ال
التعليمية املدارس واملعدات يف املال رأس تكويــــن
هتدف ال اليت واملؤسســــات جانب احلكومة مــــن

املعيشية األسر وختدم الربح إىل
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األسر وختدم الربح إىل هتدف اليت ال واملؤسســـات للحكومة النهائي
تتكبدها األســـر اليت التعليمية للمصروفات هامة تكملة هو املعيشـــية
احلكومة جانب من التعليم يف املـــال رأس كما أن تكوين املعيشـــية،
األسر أن إذ للتعليم، الوحيد املال رأس عنصر هو املؤسســـات وتلك
األخرى املباين واملعدات الرأمسالية تكاليف مباشرًة تدفع ال املعيشـــية

التعليم. يف املستخَدَمة
املتقاطعة والتصنيفات التصنيفات (ب)

بيانــــات التصنيفات  جمموعة كل هامش يف ُتعــــَرض  ٤ - ١١
تصنيف من ُعــــِرض أكثر وإذا البيانات. وحتليل جتميــــع املســــتخَدَمة يف
متقاطعة. تصنيفــــات يف متوفِّــــرة البيانــــات أن واحــــد فــــإن هذا يعــــين
ــــرات املؤشِّ ِقَيم أن لتوضيح الزمة املتقاطعة والتصنيفات والتصنيفــــات
جمموعات بني وكذلك واألفراد، املعيشية جمموعات األســــر ختتلف بني

فيها األفراد. يعمل اليت (الصناعات) املنشآت
جمموعة التصنيفات  وضع االهتمــــام يف أوجه وأحد  ٤ - ١٢
اُملميَّزة يف الوحدات مــــن أنواع ثالثة بني فعَّالة وصل حلقــــة إجياد هــــو
واألســــر واألفراد ١، وهي املنشــــآت - رابعًا اجلدول الواردة يف اخلطة
األفراد ووحدة اإلنتاج. بيانات على تنطبق املنشآت ووحدة املعيشــــية.
وقطاعات بالطالب املتعلقة املعلومات وعلى العمالة بيانات تنطبق على
البيانات على جتميع تنطبق املعيشــــية ووحدة األسر األخرى. الســــكان
مطلوب هو كما املعيشــــية لألســــر واالدخار واإلنفاق بالدخل املتعلقة
املتعلقة البيانات على بعض وكذلك احلسابات القومية، سياق نظام يف
الوحدات بأنواع املتعلقة البيانات بني األســــر املعيشية. والربط بأرباب
األســــر بقطاع املتعلقة للمعلومات فعَّال حتليل إلجراء ضروري الثالث
متوفِّرة تصبح مجيعها مل الروابط هذه فإن أدناه هو ُمبيَّن وكما املعيشية.

مجهورية كوريا. حالة يف بعد
مثانية  ُتعرِّف ١ - رابعًا اجلدول يف الــــواردة واخلطة  ٤ - ١٣
وبعض املوارد البشرية. حسابات إطار يف ُمســــتخَدمة خمتلفة تصنيفات
ُمستخَدم منها الكثري أن غري منفصل، ُمستخَدم بشكل التصنيفات هذه

أخرى. تصنيفات مع متقاطعة تبويبات يف
املعيشية  األسر لقطاع تقسيم هو الرئيسي والتصنيف ٤ - ١٤
البيانات مجيع املبدأ على حيث ينطبق من ما وهو فرعية، قطاعــــات إىل
املعيشية. األســــر بقطاع املتعلقة البيانات وعلى االقتصادية واالجتماعية
التمييز ُطبِّق كوريا مجهورية حالة البيانات يف ملحدودية نتيجة أنه غــــري
جمموعات غالبية املعيشية الريفية على واألسر احلضرية املعيشية األسر بني
تطبيق التمييز خاصة بصفة تعذَّر وقد مجيعها. فقط وليس عليها البيانات
مل املنشآت بيانات إذ أن باإلنتاج، املتعلقة الثانية البيانات جمموعة على
ومن الريفية. واملناطق احلضرية للمناطــــق منفصل بشــــكل تكن متوفِّرة
إىل البيانات اإلقليمية استنادًا التمييز هذا املستقبل يف ُيجرى أن املمكن
وقد الوطين. اإلحصائــــي املكتب ُيعدها الــــيت املحلــــي اإلمجايل للناتــــج
بالتمييز فرعية قطاعات إىل املعيشية األســــر لقطاع أجري تقســــيم آخر
يف إليه الذي أشري التمييز، وهذا األسر. ألرباب التعليم بني مســــتويات

املعيشــــية، - األســــر للتعليم د املوحَّ الدويل التصنيف أنه على اجلــــدول
األســــر املعيشية عدد فيها اليت ُيَصنَّف األوىل البيانات جمموعة يف ُيَطبَّق
فئات وحسب احلضرية واملناطق الريفية املناطق حسب متقاطعًا تصنيفًا

املعيشــــية.  األســــر أرباب ٢ مبا ُيناِظر للتعليم د املوحَّ الــــدويل التصنيــــف
املعيشية استقصاءات األسر املتقاطع على بيانات التصنيف نفس وُيَطبَّق

اجلدول. يف الثالثة املجموعة يف

الصناعــــي  (التصنيــــف للصناعــــة وُيَطبَّــــق تقســــيم  ٤ - ١٥
من عليها احلصول يتم اليت اإلنتاج بيانــــات د) على مجيع املوحَّ الــــدويل

املنشآت. استقصاءات

ُصنِّف  ١ - رابعــــًا اجلدول مــــن الثالث ويف اجلــــزء  ٤ - ١٦
التصنيف فئات حســــب متقاطعًا تصنيفًا مجيعهم العاملون األشــــخاص
األشــــخاص، أولئك يعمل فيها للصناعات اليت د املوحَّ الدويل الصناعي
(املشــــار التعليم ٣، ومســــتوى والوظيفية واحلالة املهنية اجلنس حســــب
وهذا - األفراد). للتعليــــم د املوحَّ الــــدويل بالتصنيف إليــــه يف اجلــــدول
من أساســــًا عليه احلصول يتم العمالة لبيانات د املتعدِّ املتقاطع التصنيف
د املوحَّ الدويل التصنيف أن غري العاملة. القوة اســــتقصاء بيانات مصدر
مصادر من هذا املصدر يف متوفرًا يكن مل للتعليم لألشــــخاص العاملني
إذ الدميغرايف، بيانات االستقصاء على أســــاس التمييز وجرى البيانات،
وهيكل السكاين. التعداد بيانات يف أيضًا مميَّزون العاملني األشخاص أن
املشمولني العاملني بالنســــبة لألشخاص للتعليم د املوحَّ التصنيف الدويل
من األول اجلزء يف يظهر - كما االستقصاء الدميغرايف بيانات مصدر يف
باألشــــخاص العاملني املتعلقة املعلومات على تطبيقه جرى - اجلــــدول
والتصنيف الثالث. اجلــــزء يف العاملة القوة لبيانات اســــتقصاء بالنســــبة
أيضًا اجلنس ُمَطبَّقان حسب للتعليم (األفراد) والتصنيف د املوحَّ الدويل
البالغ الســــكان يف الطالب واألفراد على مــــن اجلدول األول يف اجلــــزء

سنوات وأكثر. ٦ عمرهم

وتكوين  النهائي االســــتهالك على ُطبِّق وأخريًا فقد ٤ - ١٧
اجلدول األخريين من البيانــــات جزأي يف للتعليــــم بالنســــبة  رأس املال
ُحدَِّدت تصنيف وهو حسب الغرض ٤، لإلنفاقات تصنيف ١ - رابعًا
الغرض حســــب وبصفة خاصة، ُطبِّق التصنيف التعليمية. فيــــه النفقات

للتعليم“  د املوحَّ الدويل ”التصنيف والثقافة، والعلم للتربيــــة املتحدة األمم منظمة ٢

.(١٩٩٧ (باريس،
للمهن ISCO – 88“(جنيف، د املوحَّ الــــدويل ”التصنيف الدويل، العمل مكتــــب  ٣

.(١٩٨٨
تصنيف  مها التعليم على اإلنفاق حتديد يف املستخدمان الغرض حســــب التصنيفان ٤

الفردي االستهالك وتصنيف احلكومية) للنفقات الغرض حسب (تصنيف احلكومة وظائف
املعيشية). لألســــر النهائي االســــتهالك لنفقات الغرض حســــب (تصنيف حســــب الغرض
امليدان يف والتنمية التعاون منظمــــة للتنقيح من جانب األخرية املراحل يف مهــــا والتصنيفــــان
حتليل للمنتجات لربط التصنيف املركزي ُيستخَدم أن املبدأ، ينبغي حيث ومن االقتصادي.
املنتجات فيه ُتســــتخَدم الذي املدخالت - املخرجات البشــــرية بتحليل املوارد حســــابات
اخلدمات حيدِّد للمنتجات املركزي التصنيف أن إىل أنه بالنظــــر غري كوحــــدات للتصنيف.

التحليل. هذا ُيستخَدم يف التفاصيل، فإنه مل دون مزيد من واحدة، كفئة التعليمية
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اســــتقصاء من عليها احلصول مت النهائي اليت االســــتهالك علــــى بيانات
باالستهالك املتعلقة كوريا املناِظرة بيانات بنك وعلى املعيشــــية األســــر

القومية. احلسابات املال يف وتكوين رأس النهائي

يف  املعرََّفة املتقاطعة للتصنيفــــات الكاملة واملجموعة ٤ - ١٨
أن شأنه من ذلك البيانات، إذ أن مجيع على الواقع يف ُتَطبَّق مل اجلدول
لن األساسية أن البيانات فئات بيانات منفصلة؛ كما انتشار إىل يؤدي
التفصيل. من الدرجة بتلك لعرضها تكفي بدرجة للثقة موضعًا تكون
أنه حىت للتحليل هو بالنسبة خطورة األكثر القصور أوُجه أن أحد غري
والطالب) العاملني (األفراد بني األفراد متقاطع تصنيف يُــــدَرج مل اآلن
هذا مثل بإجراء تسمح حاليًا ال املتوفرة البيانات أن إذ املعيشية؛ واألسر
من أنه ليس البيانــــات يعين، مثًال، يف العجز وهذا التصنيــــف املتقاطع.
اإلنفاقات يف العالقة بني توجد اختالفات كانت إذا ما حتديد املمكــــن
الطالب التحــــاق مســــتويات على هــــذه اإلنفاقات وأثر علــــى التعليم
األفراد يكون عندمــــا األفراد، تعليم التعليمية ومســــتوى باملؤسســــات
أن ُيزال من املمكن يكون (قد املعيشية لألســــر خمتلفة فئات إىل منتمني
أخرى عقبات بأية مقارنًة أكرب بسهولة مستقبًال البيانات يف العجز هذا
عن بل أساســــية بيانات مجع عن ناجتًا مل يكن أنه إذ البيانــــات، تتعلــــق
من مل يكن فإنه كذلك وختزينها). البيانات جتهيز جرى هبا اليت الطريقة
والقطاعات احلجم صغرية للمنشآت اإلنتاج بيانات املمكن الربط بني
أي من خالل اإلنتاجية األنشطة هذه تدير اليت املعيشية لألســــر الفرعية

متقاطع. تصنيف

،١ - رابعًا اجلــــدول يف خطة أيضًا وقــــد ُأدِرَجــــت  ٤ - ١٩
منوذجية متقاطعة وتصنيفات تصنيفات إليها، تســــتند اليت البيانات ويف
الفصل من جيم الفرع (انظر احلسابات االجتماعية تتضمنها مصفوفات
التقليدية الناحية من تتضمَّن االجتماعية احلسابات ومصفوفات ثانيًا).
التصنيف فئات حســــب متقاطع تصنيف يف بالعمالة صلــــة بيانــــات هلا
جلميع د املوحَّ الدويل الصناعي التصنيف وفئات للمهن د املوحَّ الــــدويل
املعلومات لنفس بديًال وتقسيمًا العمالة، لصناعات االقتصادية األنشطة
لألسر الفرعية للمهن والقطاعات د املوحَّ الدويل التصنيف فئات حسب
االجتماعية املحاسبة التقســــيمان التفصيليان ملصفوفة وهذان املعيشية.
أجل من املصفوفة تلــــك حتليل يف بالعمالة تفيد ذات الصلــــة للبيانــــات
الدخل بني توليد اُملخرجــــات - اُملدخالت حتليل داخل إقامــــة ارتباط
وترد للدخل. املعيشــــية األســــر واســــتخدام اإلنتاج يف لألفراد العاملني
األول اجلزأين يف األبعاد متعددة متقاطعة كتصنيفات التصنيفات الثالثة

.١ - رابعًا اجلدول والثالث من

رات االجتماعية املؤشِّ أو البيانات (ج)

اجلدول  يف الواردة من البيانــــات اجلزء األول يشــــري  ٤ - ٢٠
ومصادر  املعيشية. واألســــر األفراد عن اجتماعية بيانات ١ إىل - رابعًا
سكانية وتعدادات سنوية دميغرافية استقصاءات هي األساسية البيانات
ن تتضمَّ سنوات. وهذه املصادر مخس كل تفصيًال أكثر معلومات توفِّر
(البالغ عمرهم العاملني األشخاص وعدد املعيشية األسر عدد عن بيانات

ومن خالل  الطالب املقيَّدين. عن بيانات وكذلك وأكثر)، ١٥ ســــنة

بالتعليم والعمالة املتعلقة التكميلية االجتماعية املؤشرات (إضافة) ١ - رابعًا اجلدول
احلضر/الريف املعيشية: لألسر القطاعات الفرعية

الدميغرافية االستقصاءات
املعيشية) (أرباب األسر املعيشية لألسر التعليمي لإلجناز القياسي الرقم

التعليمي: لإلجناز القياسي الرقم
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صراحة األفراد ُتَحدَّد وأولئك املعيشــــية هلذه األســــر مالئمة تصنيفات
طريق املمكن عن من أنه كمــــا الطالب، ألولئك التعليمية اخلاصيــــات
االجتماعي األثر د ُيَحــــدَّ مرور الوقت أن مع حتليــــل للتقديرات إجــــراء

االقتصادية. بيانات احلسابات خالل من مقيسًا للسياسات
علــــى التعليم  ز تركِّ الدراســــة، اليت هذه وألغــــراض  ٤ - ٢١
لألفراد التعليمي ــــرات خاصة تقيس اإلجنــــاز مؤشِّ ُصمِّمت والعمالــــة،
وهذه العاملني. واألشــــخاص للطالب الســــكان، وكذلك يف جممــــوع
جمموع يف واألفراد الطالب تقسيم الترتيب، على ص، ُتلخِّ ــــرات املؤشِّ
للتعليم. د املوحَّ الدويل وفقًا للتصنيف العاملني واألشــــخاص الســــكان
من ُيلَغى املناِظريــــن لألفــــراد ــــرات املؤشِّ تصنيف عند أنه وهــــذا يعــــين
يشــــري الذي للتعليم د الدويل املوحَّ التصنيف البيانات تقســــيم تصنيــــف

اجلدول  ١ التكميلي (املسســــتخَرج من - رابعًا واجلدول إىل األفــــراد.
على ُطبَِّقت قد العلمي اإلجناز ــــرات تلخيص مؤشِّ أن يبيِّن (١ - رابعًا
 ٦ عمرهم السكان البالغ جمموع يف واألفراد األســــر املعيشــــية (أرباب)
متاحة رات املؤشِّ وأن العاملني، واألشخاص وأكثر، والطالب ســــنوات

هوامش اجلدول. يف املتقاطعة والتصنيفات التصنيفات من عدد يف
هي  اإلجناز التعليمي ملجموعات األفراد ــــرات ومؤشِّ ٤ - ٢٢
عدد األفراد هي والترجيحات فرد. كل ملســــتوى حة ُمرجَّ متوســــطات
وعمال طالب إىل األفراد يشري وقد للتعليم. كل مســــتوى ُيناِظر الذي
مستويات مســــتوى التعليم بترتيب وُيقاس الســــكان. يف وأفراد آخرين
دراســــات عليا: املرتبة للتعليم: د املوحَّ للتصنيــــف الدويل وفقًا التعليــــم
ثانوية: مدرسة ٨؛ كلية قبل التخرج من ما ٩؛ جامعة: أو كليَّة ١٠؛
.١ مبدرسة: يلتحق مل ٣؛ ابتدائية: ٦؛ مدرســــة متوسطة: ٧؛ مدرســــة
لتحديد املراتب نفسها، من بدًال املراتب، لوغاريتمات اسُتخِدَمت وقد
يكون أن ذلك لتفادي اُتبع وقد ح. املتوســــط املَُرجَّ على أســــاس َمرتبة
هلا اليت مــــن الفئة أعلى املراتب هلا أعلــــى اليت للفئــــة مســــتوى التعليــــم
يقل لوغاريتــــم املراتب أخذ وعند أمثــــال. عشــــرة مبقدار أقــــل املراتب
حســــاب هي نفس طريقة الطريقة وهذه أثر هذا العامل. كبرية بدرجة

أي، للمرتبة، َحة املُرجَّ اهلندسية املتوسطات
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الذين  األفراد عدد إىل nو تعليمي مستوى لكل املرتبة إىل E تشري حيث
ترتيبهم. جيري

ألرباب  ٢ - رابعًا اجلدول يف حمســــوبة رات واملؤشِّ  ٤ - ٢٣
٦ سنوات  عمرهم السكان، البالغ جمموع يف واألفراد والطالب األسر
يف اجلانب ككل البلد مستوى على ذلك ُأجري وقد والعمال. وأكثر،
يف بالنســــبة لألفراد منفصل ُأجـري بشــــكل اجلدول، كمـــا من األمين
وتفســــري واإلناث. للذكور وبالنســــبة الريفية واملناطق احلضرية املناطق
متوســــط كان فقد التالية. باألمثلة توضيحه ميكن ــــرات املؤشِّ هذه ِقَيم

عام ١٩٩٠  يف ٣,٨٠ يف البلد جلميع الطالب التعليمي اإلجناز ــــر مؤشِّ
أن أعاله ســــبق توضيحــــه كما و٤,١٥ يف عــــام ١٩٩٥. وهــــذا يعين
االبتدائية املدرسة مســــتوى من ارتفع قد للطالب املتوســــط املســــتوى
املتوسطة املدرســــة مســــتوى إىل (٣,٨٠) إىل املســــتوى األقرب تقريبًا
قد اجلدول دة يف املحدَّ الفرعية املجموعات لبعض (٤,١٥)؛ وبالنســــبة
بني تقع األحوال يف مجيع أهنا غري قليًال، أعلى املتوســــطات تكون هذه
ويرد املتوسطة (٦). ومستوى املدرسة (٣) االبتدائية املدرسة مستوى
اإلجناز التعليمي رات مؤشِّ بني الربط هبا ميكن اليت للطريقة شــــرح أدناه

اجلدول. يف الواردة رات األخرى واملؤشِّ هذه

البيانات اتساق (د)
اليت  البيانات بني مطابقة ُتجرى ال الوقت احلايل، يف ٤ - ٢٤
التحليل يف اسُتخِدَمت واليت خمتلفة بيانات مصادر من عليها احلصول مت
التداخالت بني مصادر من العديد وجود من الرغم على أنه إذ أدنــــاه؛
إىل ُقدَِّرت استنادًا اليت البيانات بنود نفس اتساق بني يوجد ال البيانات
ضيق الوقت. وعلى هو هلذا األساسي والسبب خمتلفة. بيانات مصادر
لبنك القومية احلســــابات بني بيانات مطابقــــة إجراء ســــبيل املثــــال فإن
وجمموعات البيانات اإلمجايل املحلي الناتج وبيانات ناحية، من كوريا،
يتطلب أخرى، ناحيــــة الوطين، من اإلحصائي للمكتــــب ذات الصلــــة
ومطابقة بني الــــوكاالت. فيما ومســــتفيضة تفصيلية إجراء مناقشــــات
مثًال، ذلك، ومن صعوبات. على تنطوي قد مصادر البيانات األخرى

من  و١٩٩٥ واملســــَتَمَدة ١٩٩٠ لعامي بالعمالة املتعلقــــة أن البيانــــات
عن كبرية بدرجة ختتلــــف ســــكانية وتعدادات دميغرافية اســــتقصاءات
اختالفات توجد أنه كما املنشآت؛ القوة العاملة واستقصاءات بيانات
استقصاءات من ة واملسَتَمدَّ بالعمالة املتعلقة السنوية البيانات بني كبرية
من أنه غري املنشــــآت. اســــتقصاءات من ة املســــَتَمدَّ وتلك القوة العاملة
مصدر أفضل هي العاملة القوة استقصاءات أن عامة بصفة به املعَتَرف

املتعلقة بالعمالة. للمعلومات
للبيانات  مطابقة كاملة إجراء أخرى فإن ناحية ومن  ٤ - ٢٥
الفرع. هذا يف املتََّبع رات املؤشِّ حتليل لنوع بالنسبة إحلاحًا أقل مسألة هو
بل التحليل، مباشرة يف ُتستخَدم ال البيانات أدناه فإن ح موضَّ هو وكما
ومتوسطات منو ومعدَّالت ُمَعرََّفة كِنَسب ومعامالت ــــرات مؤشِّ ُتَطبَّق
بيانات من ــــرات املؤشِّ املمكن اشــــتقاق هذه من دام وما لــــكل عامل.
ملطابقة توجد حاجة عاجلة بيانات واحد فإنه ال مصدر من ة مســــَتَمدَّ
لكل تكون هياكل البيانات أن شريطة بني مصادر البيانات املستويات
وتنطبق داخلية، تشــــوُّهات وجود دون موضعًا للثقة، بيانات مصــــدر

مشمولة. غري وحدات على أيضًا

البشرية املوارد حسابات رات مؤشِّ حتليل - ٢
التحليالت  أنــــواع من لنوعني مناقشــــة ترد أنــــواع  ٤ - ٢٦
حتليل البشــــرية، ومها املوارد حســــابات بيانات على تطبيقها اليت ميكن
لوضع بســــيطة مناذج الســــابقة وإعداد ــــرات بالنســــبة للتطورات املؤشِّ
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التحليالت نوعي من نوع كل وهــــدف املقبلة. للتطوُّرات إســــقاطات
التعليم بني التفاعــــل دراســــة يف ويتمثل اآلخر النوع هدف هــــو نفس
أدناه، املَُعرََّفة رات املؤشِّ ِنَســــب قياس إىل التحليالن والعمالة. ويســــتند
الفصل من ألف الفرع يف اليت ُنوِقَشت التحليالت نوع نفس من ومها
على تقتصر الفرع يف ذلك نوِقَشت اليت رات املؤشِّ ِنَسب أن غري ثالثًا.
يتضمَّن أدناه التحليل أن يف حني وحدها، االقتصادية رات املؤشِّ ِنَسب

اقتصادية. - اجتماعية رات مؤشِّ ِنَسب

رات  التطــــوُّ تقييــــم يف واســــتخدامها ــــرات املؤشِّ نَِســــب   ( أ ) 
االقتصادية - االجتماعية

 - االجتماعية ـــرات - ٢ املؤشِّ رابعًا يف اجلدول ترد ٤ - ٢٧
قاعدة من ُمشتقَّة رات املؤشِّ وتلك الفرع. هذا يف املستخَدَمة االقتصادية
يف ُمعرَّفة كما هي كوريا جلمهورية البشـــرية املوارد حســـابات بيانات
عامي  بيانات يشـــمالن اللذين التكميلي ١ واجلدول - رابعـــًا اجلـــدول

وحدها. و١٩٩٥ ١٩٩٠

ِنَســــب  جمموعــــات من ثــــالث واجلــــدول يعــــرض  ٤ - ٢٨
البشــــرية باهلدف التحليلي حلســــابات املوارد صلة هلا الــــيت ــــرات املؤشِّ
تصف ــــرات مؤشِّ تشــــمل تلك ــــرات وِنَســــب املؤشِّ جلمهورية كوريا.
األســــر تدعم اليت واإليرادات التعليم علــــى واإلنفاق التعليم مســــتوى
اهلدف مع ومتاشــــيًا بالعمالة. صلــــة هلا ــــرات مؤشِّ وكذلك املعيشــــية.
رات املؤشِّ تلك ُتبيِّن كوريا جلمهورية البشرية املوارد حلسابات التحليلي
على وإنفاقهم بدخلهم السكان يف لألفراد مســــتوى التعليم كيفية تأثُّر
اجلزء خالل من التعليم مســــتوى على التأثر هذا وكيفية ترمجة التعليم،
الناتج املحلي يف وزيادة يف اإلنتاجية حتسينات إىل الســــكان من العامل

اإلمجايل ودخل اليد العاملة.

بسيطة  ــــرات مؤشِّ ِنَســــب بني ــــرات وتتراوح املؤشِّ  ٤ - ٢٩
واجتماعية اقتصادية رات مؤشِّ تشمل أهنا ُمعقََّدة، كما رات وِنَسب مؤشِّ
تشمل البسيطة ــــرات واملؤشِّ خمَتَلَطة. اقتصادية - اجتماعية ــــرات ومؤشِّ
االستهالكي (اإلنفاق ومكوِّنات جتميعات بني املئوية بالِنَسب عالقات
االســــتهالكي اإلنفاق جمموع من مئوية كِنســــبة التعليم على النهائــــي
األشخاص لتوزيع املئوية والنسب ،٢٧ السطر املعيشية، لألسر النهائي
املناطق بني املعيشية األسر ولتوزيع (٧ (السطر الصناعات بني العاملني
من الطالب نصيب ومتوسط ،(١٠ (الســــطر الريفية واملناطق احلضرية
اليد العاملة دخل من ونصيب العامل ،(٣١ (الســــطر التعليمية النفقات
لكل عامل (الســــطر املتوســــط يف العاملة اليد ٥)، وإنتاجيــــة (الســــطر
اإلجناز ــــرات مؤشِّ يف الزيادة وتشــــمل الزيادة، معدالت ٣)، وأخــــريًا

٦ ســــنوات  عمرهم البالغ ١٣) والســــكان (الســــطر للطالب التعليمي
أو معدل ،(١٧ (الســــطر ١٥) واألشــــخاص العاملني (الســــطر وأكثر
الزيادة ومعدالت .(٦ (الســــطر العاملني األشــــخاص عدد يف الزيــــادة
زيادة إىل ُحوَِّلت أهنا كما و١٩٩٥، ١٩٩٠ عامي بني مجيعها قيست

هندسي. متوسطة باستخدام متوسط سنوية

يف اجلانب  كُكل لالقتصاد َلة ُمسجَّ رات املؤشِّ ومجيع  ٤ - ٣٠
أكثر تقسيم ورد رات خمتارة ملؤشِّ بالنســــبة أنه كما اجلدول، من األمين
األيســــر من اجلدول. يف اجلانب املوجودة يف مربعات البيانات تفصيًال
ِنَسب أن الذي يفترض التحليل هلذا أساسية هو مسة األخري والتقســــيم
الذين واألفراد املعيشــــية األســــر جمموعات بني فيما ختتلف ــــرات املؤشِّ
األفراد. فيهــــا أولئك يعمل اليت والصناعات تلك األســــر إىل ينتمــــون
وبني الريفية واملناطق احلضرية املناطق بني التمييز على التقسيم ويقتصر
هذا إىل وباإلضافة رات. املؤشِّ لغالبية ِنَســــب بالنســــبة واإلناث الذكور
تقسيم الصناعة، وهو حسب تقســــيم رات املؤشِّ ِنَســــب على فقد ُطبِّق
ودخل العاملة اليد وإنتاجية للعاملني التعليمي اإلجناز ُمعاِمل إىل يشــــري
البشرية املوارد حســــابات بيانات قاعدة وتتضمَّن والعمالة. العاملة اليد
إّال عندما التفاصيل لن ُتســــتخَدم تلــــك أن غري التفاصيل، مزيــــدًا مــــن
اإلحصائي الوطين املكتب بني مشَتَرك منشور يف النهائية البيانات ُتنَشر

األمم املتحدة. يف اإلحصائية والشعبة

الســــابقة  لالجتاهات بســــيط ــــرات مؤشِّ وأي حتليل  ٤ - ٣١
يشمل  ٢ قد - اجلدول رابعًا يف الواردة ــــرات ِنَسب املؤشِّ إىل اســــتنادًا
إىل تشري قد االســــتنتاجات وهذه املترابطة. من االستنتاجات سلســــلة
اإلجناز يف وتغيريات العاملة، اليد دخل يف اإلنتاجية ومتوســــط تغيريات
والطالب والعمال املعيشــــية األســــر ألرباب الوقت مرور مع التعليمي
مقارَنة التعليم علــــى ُينَفق ملا النســــبية واألمهية وأفراد الســــكان كُكل،
قد التفاصيل، من ومبزيد املعيشــــية. األسر ودخل االســــتهالك، بإمجايل

يلي: رات ما املؤشِّ ِنَسب تتضمَّن

بني عامي العاملــــة إنتاجيــــة اليد يف الزيــــادة بلــــغ معــــدل ( أ ) 
االقتصاد  ملجموع بالنســــبة املائة ٥,٢ يف و١٩٩٥، ســــنويًا، ١٩٩٠
يف دخل اليد الزيــــادة من العامل أن نصيــــب ٣)، يف حــــني (الســــطر

يف  ٤,٨ هو ٤) باألســــعار الثابتة، سنويًا، ٥/السطر (الســــطر العاملة
اإلنتاجية. الزيادة يف مــــن معدل أقل (١٠٦,١/١١١,٢)، أي املائــــة
الناتج املحلي من مئويــــة كنســــبة اليد العاملة دخل فإن ونتيجــــة هلذا

املائة  يف و١٩٩٥ من ٦١,٩ ١٩٩٠ عامي اخنفض بني قد اإلمجــــايل
زادت العمالة نفسها وخالل الفترة (السطر ٢). املائة يف ٦٠,٦ إىل

النسبية  الزيادة واجتاهات املائة ســــنويًا. ٢,٤ يف ٦) بنســــبة (الســــطر
لألنشطة الزيادة النســــبية اجتاهات تتطابق مع االقتصاد ملجموع هذه

 ١٧,٩) الزراعة يف املحلي اإلمجايل: الناتج يف تســــهم اليت الرئيســــية
(زادت ١٩٩٠ (الســــطر ٧)) عام يف جمموع العمالــــة مــــن يف املائــــة
دخل زاد كما ٨,١ يف املائة الســــطر ٣)، بنســــبة العاملة اليد إنتاجية
 ٤ (السطر ٥/السطر املائة يف ٧,٨ بنسبة الثابتة باألسعار العاملة اليد
يف  ٤,٧ بنســــبة اخنفضت قد أن العمالة ١٠٦,١/١١٤,٤)، غري أو
املائة من  يف ٨٢,١) األخرى للصناعات وبالنسبة .(٦ (الســــطر املائة
و٤  ٤,٣ هي األرقام فإن (٧ (السطر (١٩٩٠ عام يف العمالة جمموع

املائة؛ يف (١٠٦,١/١١٠,٣) و٠,٩
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١٩٩٠ (السطر  عام يف للطالب التعليمي التحصيل ر مؤشِّ (ب)
التحصيل ــــرات مؤشِّ أرقام عــــن يقل ٣,٨. وهــــذا الرقم ١٣) هــــو
بالنســــبة ينعكس أن ينبغي األخرى اليت املجموعات التعليمي جلميع

يبلغ  الذين ٣,٩٣ للســــكان هنايــــة األمر، أي يف الطالب هلــــا تعليم
األســــر  و٤,١٨ ألرباب (الســــطر ١٥)، وأكثر ٦ ســــنوات عمرهم
(الســــطر ١٧). العاملني و٤,٤١ للســــكان ،(٩ (الســــطر املعيشــــية
البالغة للطالب التعليمي التحصيل ــــر ملؤشِّ ونســــبة الزيادة الســــنوية

وللسكان  املعيشــــية األســــر ألرباب نفس النســــبة هي ١,٨ يف املائة
معدَّالت أن غري (السطر ١٥). وأكثر ٦ سنوات عمرهم يبلغ الذين
التعليمي لألشخاص التحصيل ــــر مؤشِّ من الزيادة يف أقل هذه الزيادة

التحصيل  ومســــتوى ٢,١ يف املائة. وهي ،(١٧ (الســــطر العاملــــني
الســــكان مبجموعات مقارَنًة نســــبيًا املنخفض التعليمــــي للطــــالب
أن إىل يشــــريان نســــبيًا، املنخفض معدل زيادته األخــــرى، وكذلك
ما وهو مســــتدامًا، ُجهدًا ليس كوريا مجهورية يف التعليمي اجلهــــد
التعليمي التحصيل يف الزيــــادة اخنفاض إىل األمر هناية قد يــــؤدي يف

مجيعها؛ األخرى للمجموعات

كافة ال متثِّل االقتصاد مبجمــــوع املتعلقة األرقام أن غــــري (ج)
الظروف ُتعترب املناطق احلضرية حالــــة ويف الســــكان. يف املجموعات
التعليمي اإلجناز مؤشــــر يف الزيادة بالنســــبة ملعدل بدرجة أكرب مواتية
ــــر املُناِظر للســــكان  املؤشِّ عن يزيد وهو ١,٧ يف املائة، البالغ للطالب
وللسكان (١,٤) املعيشية األسر وألرباب املائة يف ١,٥ البالغ كُكل
الزيادة معدَّل فإن الريفية للمناطق وبالنسبة املائة. يف (١,٤) العاملني

أقل  أنه إذ الدرجة، عًا بنفس ُمشجِّ ليس املائة ١,٩ يف البالغ للطالب
وللسكان  املائة يف ٢ البالغ املعيشية األســــر ألرباب املُناِظر ل املعدَّ من

الزيادة للســــكان  من معدَّل ولكنه أكرب املائة، ٢,٣ يف البالغ العاملني
وبالنســــبة  وهو ١,٤ يف املائة. وأكثر ٦ ســــنوات عمرهم يبلغ الذين
كانت احلضرية املناطق يف أنه أفضل، إذ كانت فإن الظروف للذكور

النســــبة  نســــبة تزيد عن وهي ٢,١ يف املائة للطالب بالنســــبة الزيادة
يف  وهي ١,٧ وأكثر ٦ سنوات عمرهم يبلغ املُناِظرة للســــكان الذين
مل  لإلناث بالنسبة أنه غري املائة. يف ٢ وهي العاملني وللسكان املائة،
املائة  يف ١,٤ وهي للطالبات أن نسبة الزيادة إذ أفضل الظروف تكن
٦ ســــنوات وأكثر  عمرهم يبلغ الســــكان الذين ملجموع هي مما أقل
يثري  ومما املائة. يف وهي ٢,٦ العاملني وللســــكان املائة ١,٩ يف وهي
ر ملؤشِّ ومعدل الزيادة خيتلف املســــتوى كيف مالحظة أيضًا االهتمام
العاملون فيها األشخاص يعمل اليت بني الصناعات التعليمي التحصيل
بني يتراوحان املؤشر لذلك الزيادة فاملستوى ومعدل .(٢٠ (الســــطر

نسبته  زيادة ومعدل املائة يف ٢,٤٤) الزراعة يف منخفضة مســــتويات
املائة  يف ٥,٠٢) أخرى صناعات يف مرتفعة ومســــتويات ١ يف املائة)

املائة). يف ١,٤ نسبته زيادة ومعدل

التحصيل مؤشر وعدم زيادة، يف زيادة، السبب يكون قد (د)
ارتفاع هو السكان كُكل عدد زيادة سرعة للطالب بنفس التعليمي

 ٠,٩٩٠ من زادت اليت (٣١ اإلنفاقات (الســــطر من الطالب نصيب
عام  (بأســــعار ون إىل ٢,٤٤٦ مليــــون ١٩٩٩ يف عــــام ون مليــــون
مستوى أن إىل جزئيًا ترجع التكلفة وزيادة .١٩٩٥ يف عام (١٩٩٠
و١٩٩٥. ١٩٩٠ عامي بني ارتفع قــــد للطالب التحصيــــل التعليمي
عدد الطالب اخنفاض إىل أدَّت اإلنفاقات من الطالب وزيادة نصيب

١١,٠٢٠ مليون وأصبح  العــــدد كان ١١)؛ إذ (الســــطر امللتحقــــني
يف  الطالب عــــدد عــــام ١٩٩٥ وقــــد اخنفض يف ١٠,٥٥٠ مليــــون

البشرية  حسابات املوارد إطار يف والعمالة املعرَّفة التعليم مؤشرات ٢ - رابعًا  اجلدول
(١٩٩٠ - ١٩٩٥) كوريا جلمهورية

بكامله االقتصاد

السياسات حتليل البياناتمؤشرات ١٩٩٠١٩٩٥مصدر
السنوي النمو
مئوية) (نسبة

والعمالة العاملة اليد ودخل اإلنتاجية

اإلمجايل احمللي املضافة/الناتج ١ES١٤,٧القيمة

املضافة اإلمجايل/القيمة احمللي من الناتج مئوية كنسبة العاملة اليد ٦٠,٦٪٦١,٩٪٢ESدخل

ون شخص عامل، باأللف لكل ١٩٩٠ لعام الثابتة املضافة باألسعار القيمة أي العاملة، اليد ٣٣٦٥,٢ ٣٢٦١٣ ٣ES/LFS١٠إنتاجية
(١٩٩٠ = ١٠٠ (عام املضافة القيمة انكماش اإلمجايل/معامل املحلي ١٣٤,٦٦,١٪١٠٠,٠٪٤ESالناتج

ون باأللف لكل عامل، اليد العاملة دخل ٨٦٦١١,٢ ٣٩٥١٠ ٥ES/LFS٦متوسط
(باآلالف) العاملني األشخاص عدد ٣٧٧٢,٤ ٠٨٥٢٠ ٦LFS١٨العمالة،

١٩٩٠ عام األشخاص العاملني، ٧LFSتوزيع
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الفرعية القطاعات

١٩٩٠١٩٩٥
السنوي النمو
مئوية) ١٩٩٠١٩٩٥(نسبة

السنوي النمو
مئوية) ١٩٩٠١٩٩٥(نسبة

السنوي النمو
مئوية) ١٩٩٠١٩٩٥(نسبة

السنوي النمو
مئوية) (نسبة

األمساك وصيد الزراعة خالف األمساكالصناعات وصيد واحلراجة الزراعة

٩,٣١٥,١
٪٨٧,٨٪٨٩,٠٪٥٨,٧٪٥٩,٦

٨٦٧٨,١ ٦٥٧٦ ٢٥٨٤,٣٤ ٥٦٢١٤ ١١
٪١٣٤,٦٦,١٪١٠٠,٠٪١٣٤,٦٦,١٪١٠٠,٠
١١٣١٤,٤ ١٤٦٨ ٢٥٨١٠,٣٤ ٨٨٦١١ ٦
٥٤١٤,٧ ٢٣٧٢ ٥٤٤٠,٩٣ ٨٤٨١٥ ١٤-
٪١٢,٥٪١٧,٩٪٨٧,٥٪٨٢,١

ا  عمَّ املائة) يف ٢٣,٧) ١٩٩٥ يف عام (١٢ (السطر السكان جمموع
املائة)؛ يف ٢٥,٤) ١٩٩٠ عام يف كان عليه

اإلجنازات الخنفاض األســــباب األخــــرى يكون أحد قد (هـ)
جمموع يف التعليمية للنفقــــات النســــبية األمهية يف التغيُّر هو التعليميــــة
أنفقته األسر ما أن يبيِّن واجلدول واحلكومة. األســــر املعيشية نفقات

 ١٩٩٥ يف عام (٢٧ (الســــطر نســــبيًا زاد قد التعليم املعيشــــية علــــى
املائة).  يف ٨,١) عــــام ١٩٩٠ يف عليــــه كان ــــا عمَّ (٩,٦ يف املائــــة)
املائة  يف ٧,٩ من أكــــرب، الزيادة كانت احلضرية للمناطــــق وبالنســــبة
حني حدث يف عــــام ١٩٩٥، إىل ٩,٨ يف املائــــة يف ١٩٩٠ يف عــــام

املائة.  يف املائة إىل ٨,٦ يف ٨,٨ من الريفية للمناطق بالنسبة اخنفاض
اليت واملؤسسات احلكومة جانب من ُبِذَلت اليت جهود الدعم أن  غري
(السطران نسبيًا اخنفضت قد املعيشية األسر وختدم إىل الربح ال هتدف
اليت  واملؤسســــات ١٩٩٠ أســــهمت احلكومة عــــام و٣٠). ويف ٢٩
املائة  يف ٥٢,٨ بنســــبة املعيشــــية األســــر وختدم الربح ال هتــــدف إىل
اجلارية  اإلنفاقات جمموع يف الترتيب، على يف املائة، ١٠,١ وبنســــبة
عام يف طفيفًا اخنفاضــــًا واخنفض الرقمان التعليــــم؛ على والرأمساليــــة

املائة. يف و١٠ املائة يف إىل ٥٢,٣ ١٩٩٥

يف اإلسقاطات رات املؤشِّ استخدام نَسب (ب)
من  كيــــف أنه الفرع مــــن اجلزء األخري يبيِّــــن هــــذا  ٤ - ٣٢
االقتصادية - االجتماعية رات املؤشِّ لِنَسب اختيار ُيســــتخَدم أن املمكن
إلسقاط بسيط يف منوذج َمعَلميات تكون كي السابق الفرع يف الواردة
ُتستخَدم احلالة هذه ويف البشرية لفترة مقبلة. حســــابات املوارد بيانات
ليس لتحليل ممكن حٍد أقصى إىل أخرى ــــرات ومؤشِّ رات املؤشِّ ِنَســــب
االجتاهات هبــــا اليت تؤثِّر الكيفية أيضــــًا بل الســــابقة فقــــط االجتاهات
الفرع يف ويرد ســــيحدث مســــتقبًال. ما على الســــابق يف اليت لوِحَظت
وضع يف النحو هذا رات على الســــتخدام املؤشِّ املناقشــــة من جيم مزيد

إسقاطات.

ختطيطــــي  - ٣ عــــرض رابعــــًا ويــــرد يف اجلــــدول  ٤ - ٣٣
اليت واملتغيّـرات البســــيط. النموذج د ُتحدِّ اليت املعَلميات بني للعالقات
البشــــرية لفترات املوارد حســــابات بيانات وهي يتضمنهــــا النمــــوذج،
املوجودة املستطيالت يف املستقبل، معروضة يف اُملسَقَطة وقيمها ســــابقة
النهائي تشــــمل االستهالك املتغيّـرات وهذه للجدول. األمين اجلانب يف
العاملة اليد ودخل للتعليم، بالنسبة رأس املال وتكوين املعيشية، لألسر
ــــرات مؤشِّ كمتغيّـرات أيضًا وترد املعيشــــية. األســــر عليه الذي حتصل
العاملني، ولألشــــخاص كُكل وللســــكان للطالب التعليمي التحصيــــل

األساسية. البيانات من مشَتقَّة رات مؤشِّ وهي

يف  للجدول اجلانب األيســــر يف معروضة واملعَلميات ٤ - ٣٤
لِنَسب حمدودًا اختيارًا تشمل واملعَلميات ُمَقوََّسة األركان. مستطيالت
يف رات الواردة املؤشِّ ِنَسب من اشــــُتقَّت، أو ُعِرَضت، ــــرات اليت املؤشِّ
األركان املَُقوََّسة املســــتطيالت من مســــتطيل ٢. وكل - رابعًا اجلدول

إىل  إشارة يتضمَّن ٣ - رابعًا اجلدول يف املعروضة ــــرات املؤشِّ لِنَســــب
القارئ على ُيَسهِّل وهذا قد .٢ - رابعًا اجلدول يف الوارد الرقم املُناِظر
الواردة الشاملة رات ِنَسب املؤشِّ جمموعة بني القائم االرتباط من التحقق
.٣ - رابعًا اجلدول يف الوارد املحدود واالختيار ٢ رابعًا - اجلدول يف
ضمن  ٢ تشمل، - رابعًا اجلدول مباشرة من املأخوذة رات املؤشِّ وِنَسب
اإلمجايل املحلي الناتج من مئوية العاملة كنســــبة اليد ما تشــــمله، دخل
التعليم على من اإلنفاقات املقيِّد الطالب ومتوسط نصيب ،(٢ (السطر
جمموع السكان مئوية من كنســــبة األشــــخاص العاملني (٣١)، وعدد
فإن التحصيل التعليمي رات ملؤشِّ وبالنسبة جرًا. وهلم ،(١٨ (الســــطر

معدالت  شكل يف ُمشَتقَّة رات مؤشِّ ِنَســــب ن يتضمَّ ٣ - رابعًا اجلدول
مرتبطة للسكان التحصيل ر مؤشِّ يف الزيادة فإن هذا وعلى نســــبية. منو
ر مؤشِّ يف والزيادة ،(١١ ١٥/الســــطر املقيَّدين (الســــطر الطالب بعدد
ر مؤشِّ يف على الزيادة مقسومة العاملني لألشــــخاص التحصيل التعليمي
أن كما ،(١٥ ١٧/السطر السكان (السطر ملجموع التعليمي التحصيل
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بكامله االقتصاد

السياسات حتليل البياناتمؤشرات ١٩٩٠١٩٩٥مصدر
السنوي النمو
مئوية) (نسبة

التعليم مستوى
املعيشية األسر

املعيشية األسر ٩٥٨ ٣٥٥١٢ ٨DS١١عدد
املعيشية) (ألرباب األسر التعليمي للتحصيل القياسي ٩DS٤,١٨٤,٥٧١,٨الرقم

١٩٩٠ عام ١٠DSالتوزيع،

دون املقيَّ الطالب
(باآلالف) املقيَّدين الطالب ٥٥٠ ٠٢٠١٠ ١١DS١١عدد

السكان جمموع من مئوية كنسبة الطالب ٢٣,٧٪٢٥,٤٪١٢DSعدد
التعليمي للتحصيل القياسي ١٣DS٣,٨٠٤,١٥١,٨الرقم

١٩٩٠ عام ١٤DSالتوزيع،

سنوات وأكثر) ٦ السكان (البالغ عمرهم
التعليمي للتحصيل القياسي ١٥DS٣,٩٣٤,٢٩١,٨الرقم

١٩٩٠ عام ١٦DSالتوزيع،

القطاعات حسب التصنيف العاملون، األشخاص
التعليمي للتحصيل القياسي ١٧LFS٤,٤١٤,٩٠٢,١الرقم

السكان من جمموع العاملني كنسبة مئوية ٤٠,٤٪٣٦,٣٪١٨DSعدد األشخاص
١٩٩٠ عام ١٩LFSالتوزيع،

الصناعات حسب التصنيف العاملون، األشخاص
التعليمي للتحصيل القياسي ٢٠LFSالرقم

١٩٩٠ عام ٢١LFSالتوزيع،

واالستهالك املعيشية التعليم داخل األسر على اإلنفاقات
٢٢HH١٦,١الدخل املتاح

ون باأللف املتاح، الدخل من الفرد ٦٦٤١٥,٥ ٧٥٨٥ ٢٣HH/DS٢نصيب
املحلي اإلمجايل من الناتج كنسبة مئوية املتاح ٦٩,٠٪٦٤,١٪٢٤HH/ESالدخل

لألسر املعيشية) املتاح من الدخل كنسبة مئوية املختلط والدخل العاملني (تعويضات العاملة اليد ٩٣,٠٪٩٢,١٪٢٥HHدخل
لألسر املعيشية املتاح الدخل من مئوية كنسبة املعيشية النهائي لألسر ٧٠,٢٪٧٣,٨٪٢٦HHانفاقات االستهالك

لألسر املعيشية النهائي االستهالك إنفاقات من مئوية كنسبة التعليم على النهائي االستهالك ٩,٦٪٨,١٪٢٧HHانفاقات

١٩٩٠ عام املعيشية، األسر ٢٨DSتوزيع

كنسبة التعليم على املعيشية األسر وختدم الربح إىل هتدف ال اليت واملؤسســــات للحكومة االســــتهالك إنفاقات
التعليم على النهائي االستهالك إنفاقات من جمموع ٥٢,٣٪٥٢,٨٪٢٩NAمئوية

على اإلمجايل) =) الفعلــــي النهائي االســــتهالك من مئوية كنســــبة للتعليم بالنســــبة املال رأس إمجــــايل تكويــــن
١٠,٠٪١٠,١٪٣٠NAالتعليم

الونات (مباليني املقيَّدين الطالب على التعليم/عدد الفعلي االســـتهالك أي طالب، لكل التعليم على اإلنفاقات متوســـط
اإلمجايل) املحلي للناتج التضخم معامل إىل استنادًا ،١٩٩٠ عام يف السنة، بأسعار ٣١NA/HH/DS٠,٩٩٠٢,٤٤٦لكل طالب
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الريفاحلضر
١٧,٩٩,٧

٩٢٢١٣,٠ ٦٧٣٤ ٨٦٧١٦,٠٢ ٧٨٨٥ ٢

٪١٢,٩٪١٥,٩٪٥٦,١٪٤٨,٢
٪٨٩,٠٪٨٨,٢٪٩٤,٠٪٩٣,٣
٪٧٢,٥٪٧٠,٨٪٦٩,٦٪٧٤,٧
٪٨,٦٪٨,٨٪٩,٨٪٧,٩
٪٢٥,٥٢٢,٦٪٧٧,٤٪٧٤,٥

الفرعية القطاعات

١٩٩٠١٩٩٥
السنوي  النمو
مئوية) ١٩٩٠١٩٩٥(نسبة

السنوي النمو
مئوية) ١٩٩٠١٩٩٥(نسبة

السنوي النمو
مئوية) ١٩٩٠١٩٩٥(نسبة

السنوي النمو
مئوية) (نسبة

إناثذكورالريفاحلضر

٪٢٥,٥٪٧٤,٥

٨١٠ ٢٢٤٤ ٧٤٠٥ ٧٩٧٥ ٩٧٥٥ ٦٤١١ ٥٧٥٢ ٣٧٩٨ ٨
٪٢١,٧٪٢٤,٢٪٢٥,٧٪٢٦,٦٪٢٠,٧٪٢٣,٨٪٢٤,٥٪٢٥,٩
٣,٨٧٤,٢٠١,٧٣,٦٠٣,٩٥١,٩٣,٨٧٤,٢٩٢,١٣,٧٣٣,٩٩١,٤
٪٤٧,٤٪٥٢,٦٪٢٤,٠٪٧٦,٠

٤,٢٧٤,٦١١,٥٣,١٠٣,٣٢١,٤٤,٣٥٤,٧٣١,٧٣,٥٥٣,٩٠١,٩
٪٥١,٢٪٤٨,٨٪٢٦,٩٪٧٣,١

٣,٧٣٤,٢٤٢,٦٪٥,٠٦٥,٤٢١,٤٣,١٢٣,٥٠٢,٣٤,٨١٥,٣٢٢,٠
٪٢٨,٥٪٢٤,٥٪٥٢,١٪٤٨,٠٪٤٨,٤٪٣٤,٢٣٨,٢٤٢,٤
٪٣٣,٧٪٦٦,٣٪٢٨,١٪٧١,٩

األمساك وصيد الزراعة خالف األمساكالصناعات وصيد واحلراجة الزراعة

٥,٠٢٥,٣٨١,٤٢,٤٤٢,٥٧١,٠
٪١٢,٥٪١٧,٩٪٨٧,٥٪٨٢,١

الدميغرافية االستقصاءات =DS

املنشآت استقصاءات =ES

املعيشية األسر استقصاءات =HH

العاملة القوة استقصاءات =LFS

كوريا. لبنك القومية احلسابات =NA
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التحصيل مؤشر يف على الزيادة مقسومة اليد العاملة إنتاجية يف الزيادة
.(١٧ ٣/السطر (السطر العاملني لألشخاص التعليمي

اجلــــدول  يف العريضــــة خطوطــــه والنمــــوذج املبيَّنــــة  ٤ - ٣٥ 
العاملة اليد دخل بني يربط والنموذج دينامي. منــــوذج ٣، هو - رابعــــًا
التالية للفترة العاملة اليد بدخل لفترة معيَّنة املتاح املعيشية ودخل األسر
التعليمي يف التحصيل الزيادة معدالت تشمل وسيطة خالل َمعَلميات من
الفرد العامل ومتوسط نصيب العاملة، اليد يف إنتاجية الزيادة ومعدالت
جرًا. وهلم اإلمجايل، املحلي الناتج والزيادة يف العاملــــة، اليد دخل مــــن
بالعمالة، خارجية تتعلق معلومات تعتِمد على للمتغيّـرات املسَقَطة والقيم
ِقَيم تغيري وميكن اإلسقاطات. يف للَمعَلميات املستخَدمة ِقَيم على وكذلك
بتأثريات ترتبط خمتلفة كجزء من سيناريوهات هذه اُملســــَقَطة املتغيّـرات
من املمكن رات للمؤشِّ البديلة الِقَيم تثبيت وعند السياسات. على خمتلفة
اجلماعات بني ــــرات املؤشِّ يف ِقَيم االختالفــــات االعتبــــار يف أن تؤخــــذ
اجلدول هو مبيَّن يف كما والصناعات واألفراد املعيشية املختلفة لألســــر
التحصيل يف الزيادة معــــدالت تؤثر على اليت ٢. والسياســــات - رابعًا
اليد إنتاجية يف الزيــــادة معدالت على أو منتقاة، ملجموعات التعليمــــي
منتقاة، لصناعات العاملة اليد تكلفة من الفرد نصيب ومتوســــط العاملة
حتديد عند االعتبار يف أخذها وميكن رات للمؤشِّ العاملية الِقَيم على تؤثِّر

كُكل. لالقتصاد بالسياسة تتعلق منتقاة سيناريوهات أثر
التحليل  خطة فقط ليس - ٣ يعرض واجلدول رابعًا  ٤ - ٣٦
ُمســــَقَطة  و١٩٩٥ وبيانات ١٩٩٠ بيانات لعامي يتضمن أيضًا إنه بل
بالنسبة سنة لكل واإلســــقاطات التقديرات ُوِضَعت ٢٠٠٠. وقد لعام
العرض  لغرض أنه غري بكاملها، إىل عام ٢٠٠٠ ١٩٩٠ عام من للفترة
و٢٠٠٠. و١٩٩٥ ١٩٩٠ باألعــــوام البيانــــات املتعلقــــة إّال مل ُتبيَّــــن
.١٩٩٠ عام يف اإلمجايل املحلي الناتــــج هي للتقديرات البداية ونقطــــة
مثًال، ،(٦٥٦ ١١٥) ١٩٩٠ يف عام العاملة اليد دخل فإن هذا وعلى
(٧٤٤ ١٨٦) وكنســــبة اإلمجايل املحلي الناتج أســــاس على حمســــوب
املتعلق ر قيمة املؤشِّ مبســــاعدة (٦١,٩) اإلمجايل املحلي الناتج من مئوية
 ١٩٩٠ يف عام املتاح فإن الدخل تاليــــة وكخطوة اليد العاملة.  بدخــــل
من مئوية كنســــبة العاملة اليــــد ر باســــتخدام دخل (٦٦٨ ١١٩) ُقــــدِّ
تقديره جــــرى ذلك بعد ورد (٩٢,١). وكل ُمَتغيِّــــر املتــــاح الدخــــل
ر املؤشِّ قيمة نسبة مبساعدة اجلدول خمطط يف السابق املتغيِّر إىل اســــتنادًا
املتغيّـرات جلميع بالنسبة البداية استمرت يف وعملية التقدير هذه التايل.
ــــرات  يف مؤشِّ الزيادة معدالت ذلك من خالل ١٩٩٠ وبعــــد يف عــــام
 ١٩٩١ عام للفترة من األرقام الســــنوية وُحِســــَبت التحصيل التعليمي،
وبطريقة لعام ١٩٩٠. رات املؤشِّ ِنَسب ِقَيم باستخدام ١٩٩٥ عام إىل
ُأدِخَلت وقد .٢٠٠٠ عــــام حىت ســــنة لكل التقديرات مماثلــــة ُوِضَعت
لعام التقديرية األرقام تكون حبيث رات املؤشِّ ِقَيم على التعديالت بعض

لذلك العام. البيانات الفعلية من ممكن حٍد إىل أقصى قريبة ١٩٩٥
عام ١٩٩٥  بيانات لتقديرات األخرية املعايرة وعملية ٤ - ٣٧
ــــرات املؤشِّ ِنَســــب حمدود من عدد ِقَيم تعديالت على إدخال تطلَّبَــــت

الزيادة فإن هذا وعلى .٢ - رابعــــًا اجلدول يف بِقَيمها الواردة مقاَرنَــــة
مليون لكل (١٥ للســــكان (السطر التعليمي التحصيل ــــر يف قيمة مؤشِّ

املائة إىل ١,٧٧٠  يف ٠,١٦١ من زادت قد (١١ (السطر مقيَّد طالب
االســــتهالك (أي التكلفة يف املقيَّد الطالب نصيب ومتوســــط يف املائة.

طالب  ون لكل ٠,٩٩٠ مليون من زاد (٣١ (الســــطر للتعليم الفعلي)
وإنفاق  عام ١٩٩٠ الثابتة. بأسعار طالب لكل ون ١,٦٨٩ مليون إىل
االســــتهالك إنفاق مئوية من كنســــبة التعليم على النهائي االســــتهالك
وقد زادت إىل ٩,٥. ٨,١ من زاد (٢٧ املعيشية (السطر لألسر النهائي
ِقَيم أن إذ ،١٩٩٠ عام تلت اليت للسنوات مجيعها الثالثة رات املؤشِّ ِقَيم

عام ١٩٩٥  بيانات مع متسقة تكن مل ١٩٩٠ ــــرات لعام املؤشِّ ِنَســــب
إىل  ١٩٩٠ عام البيانات من إلسقاط النموذج اســــُتخدم املتاحة عندما
رات املؤشِّ لة لِنَسب املعدَّ الِقَيم االعتبار يف ُأخذت وقد التالية. السنوات
والتعديالت .٢٠٠٠ عام التالية حىت للسنوات اإلسقاطات وضع عند
ِقَيم ِنَسب لتحسني أن ُتستخَدم اإلسقاطات املمكن من أنه كيف تبيِّن

مباشر. بشكل تتوفَّر عنها بيانات ال اليت للسنوات رات املؤشِّ
نوعان  واإلسقاطات التقديرات وضع يف وُيستخَدم ٤ - ٣٨
اليت يف العمالة بالزيادة يتعلــــق األول والنوع اخلارجية. املعلومات مــــن

عام  من للفترة يف املائة ٢ قدرها متوسطة نسبة منو هلا ُيفَتَرض بالنســــبة
للناتج ُمعاِمــــل االنكماش هو الثاين ١٩٩٥ إىل عــــام ٢٠٠٠، والنــــوع
وبالطبع  املائة. يف ٥ بنســــبة ســــنويًا زاد قد أنه املُفَتَرض اإلمجايل املحلي
لِنَســــب أخرى ِقَيم اســــُتخِدَمت ســــتكون خمتلفة إذا فإن اإلســــقاطات

اخلارجية. للعوامل الزيادة وملعدالت رات املؤشِّ
عامي ١٩٩٠  بيانات استخدام أن إىل اإلشارة وجتدر ٤ - ٣٩
اإلسقاط  لنموذج خطري بالنســــبة قصور على ينطوي و١٩٩٥ وحدها
بالنســــبة للمســــائل التفاصيل يف نقص أيضًا فيه يوجد الذي البســــيط،
يف تبســــيطات يؤدي إىل هذا أن إىل وبالنظر والعمالة. بالتعليم املتعلقة
املقبلة. وعلى الدراسات يف املسائل هذه إزالة ينبغي فإنه رات املؤشِّ ِقَيم

 ١٩٩٠ لعامي ــــرات املعَلميات/املؤشِّ ِقَيم اســــتخدام من بدًال هــــذا فإنه
وباإلضافة  الفترة. أعوام لكل عام من ِقَيم وضع ميكن وحدمها و١٩٩٥
إضافة تأخريات ســــنوية، بيانات توفُّر املمكــــن، عند من فإنه إىل هــــذا
اإلسقاطات. وهذا ِدقَّة ــــن ُيحسِّ قد ما وهو البســــيط النموذج يف زمنية
املعَلميات بالبيانات ِقيَــــم مقارنة أيضًا املمكن جيعل مــــن أن من شــــأنه
ما املعَلميات وهو تعديالت علــــى إجراء وبالتــــايل ســــنة،  الفعليــــة لكل
ببيانات ِقيَــــم املعَلميات مبقارنة إّال يف الوقت احلايل، حتقيقــــه، ال ميكــــن

و١٩٩٥. ١٩٩٠ عامي
أن  وهو البيانات لتفاصيل بالنســــبة آخر قيد وهناك  ٤ - ٤٠
نفس هي اإلسقاطات يف املستخَدَمة رات املؤشِّ وِنَســــب املتغيّـرات ِقَيم
الِقَيم اســــتعراض عند أنه غري العاملي. والِنَســــب املتعلقة باالقتصاد الِقَيم
العاملية  بالفعل أن الِقيَــــم ٢ أعاله تبيَّــــن - رابعــــًا اجلــــدول الــــواردة يف
واملجموعــــات الفرعية القطاعــــات الفرعية على ال تنطبــــق بالضــــرورة
الفرعية، واملجموعات الفرعيــــة بالقطاعات املتعلقة والِقيَــــم األخــــرى.
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املعيشية الريفية واحلضرية، وكذلك  لألسر ٢ - رابعًا اجلدول يف املبيَّنة
العاملية. الِقَيم مــــن أقل أكرب أو تكــــون قد واإلناث، لألفــــراد الذكــــور
يف حدثت تغيريات ســــتتغيَّر إذا ــــرات العاملية ِقَيم املؤشِّ أن وهــــذا يعــــين
يف السبب وهذا هو املجموعات. بني األفراد أو املعيشية األســــر توزيع
تغيَّرت وإذا .٢ اجلدول رابعًا - يف ُبيَِّنت قد التوزيع رات مؤشِّ ِقَيم أن
تتغيَّر حىت قد العاملية ــــرات املؤشِّ ِقَيم فإن الوقت مــــرور مع هــــذه الِقَيم
ُيبَحث وســــوف جمموعة. لكل ــــرات املؤشِّ ِقَيم يف تغيري إذا مل حيــــدث
مكتب مستقبًال إصدارها سيشترك يف يف نشرة التفصيل من مبزيد هذا
حســــابات املتحدة عن األمم يف اإلحصائية الوطين والشــــعبة اإلحصاء
ِقَيم لدمج حماولــــة ســــُتجرى حيث كوريا، جلمهورية املوارد البشــــرية
إطاره ُوِضَع الذي التحليل ــــه توجُّ للمجموعات الفرعية يف ــــرات املؤشِّ

هذا الفرع. يف
الكليَّة املحاسبة يف البشرية التنمية رات مؤشِّ دمج - باء

إليهـــا  املشـــار البشـــرية التنميـــة ـــرات مؤشِّ إن   ٤ - ٤١
يف اجلدول ـــرات املبيَّنـــة املؤشِّ نـــوع نطـــاق ـــع توسِّ يف هـــذا الفـــرع

التعليمية   اخلاصيات يصفان له، اللذيـــن املكمِّل واجلدول ١ - رابعـــًا
السياســـات تدعم اليت االجتماعية ـــرات املؤشِّ يشـــمل حبيث  لألفراد،

األخرى. االقتصادية - االجتماعية
هبا  قام األعمال اليت االعتبار يأخــــذ يف الفرع وهــــذا  ٤ - ٤٢
الدولية واملنظمات املتحــــدة لألمم التابعة املؤسســــات من عدد مؤخرًا
املتعلقة رات املؤشِّ من مشــــتركة ملجموعة األدىن احلّد األخرى لتحديد
ُبِذَلت اليت اجلهود تشمل األعمال وهذه البشرية. الفقر والتنمية برصد
جمموعة بيانات (لوضع املتحدة األمم اإلحصائية يف الشــــعبة جانب من
املعين املشتَرك االستشــــاري والفريق األدىن)، احلد عند وطنية اجتماعية
والبنك امليدان االقتصادي، يف والتنميــــة التعاون ومنظمة بالسياســــات،
احلظ اإلمنائية. وحلســــن للمســــاعدة املتحدة األمم الدويل، وإطار عمل
املؤسســــات هذه بني فيما اآلراء من االتفاق يف كبري قدر يوجــــد فإنــــه

مطلوبة وعملية. رات جمموعة مؤشِّ ل يشكِّ أن ميكن ما بشأن
جمموعة  يف حتديد املســــاعدة إىل يهدف الفرع وهذا ٤ - ٤٣
مع مفيد حنو على دجمها ميكن اليت البشرية التنمية رات مؤشِّ خمتَصرة من
نتجت أن التوصيات اليت إىل الكليَّة. وبالنظــــر للحســــابات نظام دويل
من املعلومات مجع على شك، دون اخلرباء ســــتؤثِّر، فريق عن اجتماع
املقَتَرَحة رات املؤشِّ عدد يكون أّال ينبغي فإنه الوطنية املؤسسات جانب
البيانات. مجع يف شاقة جهود بذل ــــرات تلك املؤشِّ تتطلب وأّال كبريًا
ُترَبط بوضوح ألن قابلــــة ــــرات املؤشِّ تلك أن تكون هو األهم غــــري أن
خاصة بصفة مباشرة تعكس وأن األخرى، الكليَّة احلسابات رات مبؤشِّ

الناس. حياة نوعية
ــــع  يوسَّ بأن يوصى فإنه األخري االعتبار إىل وبالنظر ٤ - ٤٤
التنمية حلســــابات إطارًا يصبح حبيــــث ــــرات املؤشِّ هلذه اإلطــــار التابع
حســــابات املوارد إىل الســــابق الفرع حمل اإلشــــارة يف وحيل البشــــرية
هذا يف األَعم، املســــتخَدم املصطلح هذا إىل حاجــــة وهناك البشــــرية.

البيانات بني السابقة والالحقة الروابط أجل تأكيد من بكامله، الفرع
السابق الفرع يف فإنه هذا وعلى االجتماعية. ــــرات واملؤشِّ االقتصادية
تدفُّقات الدخل بــــني القائمة العالقــــات على أساســــًا ــــز االهتمام تركَّ
احلســــابات نظام إلطار املال رأس حســــاب يف والتغيريات واإلنفاقات
للناس األساسية القدرات يف والتغيريات ناحية، من القومية القياســــي،
من - القدرات يف التغيــــريات يتناول الفرع وهذا أخرى. مــــن ناحيــــة
ميكن اليت - مثًال والكتابة، القراءة معرفة أو التغذية الصحة أو حيــــث
السابق، الفرع ويف االقتصادية. ــــرات املؤشِّ يف التغيريات إىل إرجاعها
كوســــيلة أي اإلنتاج أساســــًا كمدخالت يف ر القدرات البشــــرية ُتقدَّ
وضع على الفرع هلذا األساســــي االهتمام وينَصب املخرجات. لزيادة
مفيدة كأهداف آثــــار من البشــــرية القدرات على إطــــار ملا ســــيترتب
التنمية حلســــابات ة ــــعَ املوسَّ الصيغة هلذه واهلدف النهائي ذاهتا. يف حّد
إذا ح ما وأن توضِّ البشرية التنمية لقياس وســــيلة تكون البشــــرية هو أن
على نوع له آثــــار نطاقًا األوســــع اهلدف وهذا تقدمًا؛ كانــــت حتــــرز

املنتقاة. رات املؤشِّ
التمييز  والنظرية، العملية الناحيتــــني املهم، من ومن  ٤ - ٤٥
املدخالت رات مؤشِّ بني البشرية التنمية حســــابات عند وضع بوضوح
ه توجَّ اليت املدخالت تبيِّن مقدار رات املؤشِّ وبعض النتائج. ــــرات ومؤشِّ
يف األِســــرَّة بالنســــبة لعدد الســــكان عدد مثل - حنــــو التنمية البشــــرية
اخلدمات على حيصلون الذين للســــكان أو النسبة املئوية املستشــــفيات
بدرجة مباشر بشكل أخرى رات مؤشِّ أن تعكس املمكن ومن الصحية.
أو عدد معــــدالت الوفيات مثل البشــــرية - التنمية نتائج أكــــرب إحدى
البشرية، التنمية حسابات تقتصر بأن ويوصى معيَّنة. احلاالت ألمراض
البشري. للفقر البشرية أو للتنمية النتائج رات مؤشِّ اإلمكان، على بقدر
بأنه بل النظرية الناحية أكثر جاذبية من بأنه يتصف فحســــب ال وهذا
حبســــابات الصراحة من أكرب يرتبط بقدر مبعىن أنه أكرب بدرجة عملي

أقل. احلسابات مع تلك تداخله الوطين، وبأن االقتصاد
األســــاس  وإلعداد أعاله مذكور هو مــــا ولتوضيح  ٤ - ٤٦
١ اســــتعراضًا  الفرع يتضمن ــــرات، املؤشِّ من مقترَحة جمموعة لوضــــع
البشــــرية ومقياس التنمية دليل يشــــملها اليت ــــرات املؤشِّ خمتصرًا لبعض
للبلدان النامية (أحدمهــــا البشــــري الفقر ودليَلي القدرات إىل االفتقــــار

صرحية  جمموعة ٢ اجلــــزء ٥. وُتقَتَرح يف واآلخــــر للبلــــدان الصناعيــــة)
البشرية. التنمية حلسابات قياسي لنظام البشرية التنمية رات ملؤشِّ

ُأِخَذ  املقَتَرَحــــة، ــــرات املؤشِّ جمموعــــة وعنــــد وضع  ٤ - ٤٧
جــــدول الفقــــر، وهــــو ــــرات ملؤشِّ كنقطــــة انطــــالق جــــدول مؤقــــت
ملوزامبيق. املوارد البشــــرية حســــابات بشــــأن موازية ُمقَتَرح لدراســــة

اجلدول  يف أدناه دراســــة موزامبيق ُمستنَســــخ نه الذي تتضمَّ واجلــــدول
.٤ - رابعًا
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البشرية التنمية مؤشر ر تطوُّ - ١
إدراجه  منــــذ تطوُّرًا التنمية البشــــرية شــــهد مؤشــــر  ٤ - ٤٨
احلالية، بصيغته املؤشــــر، ١٩٩٠. وهذا البشــــرية لعام التنمية تقرير يف
(بدوالرات الدخل من الفرد نصيب متوسط ــــرات: مؤشِّ أربعة يتضمن
عن يزيد الذي الدخــــل وخمصومــــًا منه مقابل الشــــرائية تســــاوي القوة
املتوقَّع العمر العامل)، ومتوســــط يف الدخل الفــــرد من نصيب متوســــط
اإلمجالية القيد ونســــبة والكتابة، بالقراءة البالغني وإملــــام عنــــد الوالدة،
مثاالن املتوقَّع مها والعمــــر والكتابة بالقراءة البالغني املشــــتركة. وإملــــام
مستوى إىل واإلملام بالقراءة والكتابة يشــــري النتائج. ــــرات ملؤشِّ ممتازان
مستوى إىل املتوقَّع يشري العمر يف حني أن التعليمي، للتحصيل أساسي
اإلشــــارة إليه االختالفات الذي جتدر وأحد لإلجناز الصحي. أساســــي
خاصية والكتابة اإلملام بالقراءة ُيعَتَبر حــــني يف أنه هو النقطة هذه عنــــد
إّال معىن له بشكل ُيَطبَّق ال إحصائي تكوين هو املتوقَّع العمر فإن فردية

السكان. عيِّنة من على
مثرية  حالة هي املشتركة اإلمجالية القيد نسبة وحالة ٤ - ٤٩
ر مؤشِّ أهنا مقبول على بشكل تصنيفها ال ميكن النسبة وهذه لالهتمام.
رات بصياغة مؤشِّ مرتبط سابق ويف حتليل للنتائج. ر مؤشِّ أو للمدخالت
تلك جرى متييز اإلمنائي املتحدة األمم للتنمية البشرية لربنامج ُمستداَمة
ُمخَرج، هي القيد فنسبة للمخرجات. وســــيط ر مؤشِّ على أهنا النســــبة
ولكنها باملدارس، امللتحقني النســــبة املئوية للطالب حيث من إجناز أي
العكس وعلى الطالب. ألولئك التعليمي التحصيل مباشــــرة ال تعكس
مباشــــرة حتصيًال يعكس ال والكتابة بالقراءة البالغني إملام فإن ذلك من
باملدرســــة يكون نتيجة لاللتحاق هــــذا أن عادًة تعليميــــًا - وُيفتَــــَرض

االبتدائية.
الفرد  ــــر نصيب مؤشِّ أن يف الســــبب عن والســــؤال  ٤ - ٥٠
يؤدي إىل مناقشة التنمية البشرية ر مؤشِّ يف ُمدَرج الدخل من املتوســــط
وليس هدفًا البشرية للتنمية وسيلة ُيعَتَبر دائمًا والدخل لالهتمام. مثرية
إدراجه يف الســــبب يف ما هو صحيحًا، هــــذا كان وإذا يف حــــد ذاتــــه.
مباشر بدرجة بشكل أخرى تعكس رات مؤشِّ مع البشرية التنمية ر مؤشِّ
البشــــرية التنمية تقرير يف ُقدِّم الذي والتفســــري الناس؟ حياة أكرب نوعية
أخرى  بشرية قدرات عن تعبريًا ُيعَتَبر ر املؤشِّ ذلك أن هو ١٩٩٦ لعام
احلصول مثل للشخص، املادية املعيشة مبســــتويات وثيقًا ترتبط ارتباطًا
اخللط مســــألة ووضع املناســــب. املأوى أو على علــــى التغذيــــة الكافية
أحد على نظرية، مسألة وهي البشرية، للتنمية والغايات بني الوســــائل
ألن الكليَّة للحسابات نظام لوضع بالنسبة عملية مشكلة يثري اجلوانب
هذا وعلى القومية. االقتصاديــــة احلســــابات يف بالفعل الدخــــل ُمدَرج
يؤدي إىل أن شأنه من البشرية التنمية حســــابات يف الدخل إدراج فإن

للتشوُّش. مثري ازدواج حدوث
عام ١٩٩٠  يف الظهور يف بدأ البشرية التنمية ر ومؤشِّ ٤ - ٥١
إّال يتضمَّن يكن مل أنــــه إذ أكرب - الفقر بدرجة علــــى ز يركِّ ــــر كمؤشِّ
خط مستوى إىل والدخل والكتابة بالقراءة البالغني وإملام املتوقَّع العمر

مؤشــــرًا  ١٩٩٠ وأصبح عام منذ ــــر املؤشِّ هذا تطوَّر وقد الدويل. الفقر
من بدًال يف البلد، البشرية للتنمية املتوسط أكرب املستوى يعكس بدرجة
يف هناية ب ر مركَّ مؤشِّ ظهور فإن ولذلك البشــــري. مســــتوى احلرمان
األوىل املحاولة وكانت منطقيًا. أمرًا كان البشري الفقر لقياس املطاف
مقياس ورد يف وهو القدرات، إىل مقيــــاس االفتقار يف هــــذا االجتاه هي
إىل مقيــــاس االفتقار ح ١٩٩٦. وقد وضَّ لعــــام تقريــــر التنمية البشــــرية
طريقة وأوجد القدرات، كنقص يف األساســــي للفقر القدرات املفهوم
طريقًة وحدَّد ربطــــه باألفراد، ميكن الذي النقص هذا عتبات لتحديــــد
املحرومني) للســــكان املئوية الِنَســــب (مثل مماثلة وحدات الســــتخدام

ب. مركَّ ر مؤشِّ لوضع
ب  مركَّ دليل هــــو القدرات إىل االفتقــــار ومقيــــاس  ٤ - ٥٢
البالغات اإلناث هي: إملام ــــرات مؤشِّ ثالثة من يتألف وبســــيط إضايف
على القدرة وعــــدم األطفال، عند وســــوء التغذيــــة بالقــــراءة والكتابة،
اإلناث إملام الوالدة. وعدم على ُمَدرَّبني لإلشراف بأشخاص االستعانة
إلملام احلرمان على تعبري ينطــــوي هو جمرَّد بالقراءة والكتابة البالغــــات
والنســــبة إجيابيًا. تعبريًا عنه املعبَّر والكتابــــة بالقراءة اإلنــــاث البالغــــات
من  يعانون والذين ٥ ســــنوات عن عمرهم يقل الذين لألطفال املئويــــة
ُبعد وهو التغذية، سوء هو للحرمان، ُبعدًا هامًا تضيف الوزن اخنفاض
مؤشر مثل البشرية، للتنمية َبة ســــابقة مؤشــــرات مركَّ من كان مفقودًا
مل اليت للوالدات املئوية النسبة وهو الثالث، ــــر واملؤشِّ البشــــرية. التنمية
إجناب عن عــــدم وجود ُمدرَّب هو تعبري طيب يشــــرف عليها شــــخص
لكان متوفِّرة كانت البيانات ولو مدخالت. ر ملؤشِّ مثال وهذا صحي.
الذين لألطفال املئوية النسبة مثل نتائج، ر مؤشِّ ُيستخَدم أن من األفضل

الوالدة. عند وزهنم منخفضًا يكون
الفقر البشري  إىل القدرات ومؤشرًا االفتقار ومقياس ٤ - ٥٣
البشرية، التنمية حسابات استعراض سياق ويف هنا. استعراضهم جيري
الفقر رات ومؤشِّ التنمية البشرية رات مؤشِّ من توليفة باســــتخدام يوصى
تسجيل املستوى يف رات املؤشِّ من جمموعة تســــاعد البشــــري. وسوف
من فرعية ستساعد جمموعة حني يف بلد ما البشرية يف للتنمية املتوســــط

البشري. مدى احلرمان تسجيل يف رات تلك املؤشِّ
(HPI - 1) الــــذي البشــــري للفقــــر واملؤشــــر األول  ٤ - ٥٤

مؤشــــر  لوضع حماولة ١٩٩٧ كان البشــــرية لعام التنمية تقرير يف ُأدِرَج
األبعاد، هذه البشــــرية. واستخدام التنمية دليل بُبعد، ُبعدًا ُيناِظر، للفقر
حمّل األبعاد هــــذه َتِحّل تســــمح بأن رياضية صيغة وكذلك اســــتخدام
املؤشــــر وهذا لذلك املؤشــــر. املميزتان مها اخلاصيتان البعض، بعضهــــا
استحدثهما اللذين واألســــلوب املفهوم على أخرى، نواح من يعتمد،

القدرات. إىل االفتقار مقياس
ــــن مخســــة  يتضمَّ البشــــري واملؤشــــر األول للفقــــر  ٤ - ٥٥
بدًال والكتابة البالغني بالقراءة املؤشــــر إملام ذلك وَيستخِدم ــــرات. مؤشِّ
حماولة فكرة ُيســــِقط وهو والكتابة، بالقراءة اإلناث البالغات إملام مــــن
مؤشرًا يســــتحدث املؤشــــر وهذا الصحي. اإلجناب على القدرة إظهار
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يتوقَّع الذين ال للسكان املئوية النسبة وهو املتوقَّع، بالعمر صلة مفيدًا له
الفرد  نصيب متوســــط مع وبالتناُظر ٤٠ ســــنة. ســــن حىت أن يعيشــــوا
البشري للفقر املؤشر األول فإن البشــــرية التنمية ــــر مؤشِّ يف من الدخل
واخلاصة: العامة االقتصادية املؤن لتمثيل تقدمي رات مؤشِّ ثالثة يستخِدم
وعدم إىل القدرات)، االفتقار مقياس يف (كما التغذية عند األطفال سوء
وعدم القدرة على احلصول املأمونــــة، املياه على احلصول على القــــدرة
للمدخالت ران مؤشِّ األخريان مها ــــران الصحية. واملؤشِّ اخلدمات على
اعتبار ميكن أنه يف تتَمثَّل مشكلة إضافية هناك أن كما للنتائج، وليســــا
التغذية. وســــوء يف نتائج مثل العمر املتوقَّع ــــران للمدخالت مؤشِّ أهنما
من املعلومات، كبريًا قدرًا رين املؤشِّ من أي ال يوفِّر العملي ويف الواقع

البشرية. التنمية حنو ه توجَّ اليت للمدخالت كبيان حىت
للمؤشــــرات  املخَتَصر االســــتعراض هذا وبعد متابعة  ٤ - ٥٦
البشرية  التنمية تقرير يف البارزة الواردة املوضوعات يف املستخَدمة َبة املركَّ
جمموعات على أربع البشرية التنمية حلسابات ُتستخَدم بأن يوصى فإنه
البالغني إملام العلمي، مثل التحصيل ــــرات مؤشِّ (أ) ــــرات: للمؤشِّ األقل
تعكس أكانت سواًء املتوقَّع، رات العمر مؤشِّ و(ب) بالقراءة والكتابة،
ِسّن إىل للســــكان كُكل أم تعكس احتمال الوصول بالنسبة املتوســــط
الذين لألطفال املئوية النسبة مثل التغذية، سوء ــــرات مؤشِّ معيَّن، و(ج)
و(د) من نقص الوزن، يعانون والذين مخس ســــنوات عن يقل عمرهم
يكون الذين لألطفــــال املئوية النســــبة مثل الصحي، التوالد ــــرات مؤشِّ
أو ضرورية متثِّل أبعادًا ــــرات املؤشِّ وهذه الوالدة. عند منخفضًا وزهنم
ميكن الفصل األبعاد هذه فإن هذا إىل وإضافة البشرية. للتنمية أساسية
متداخلة جمموعات توفِّر أهنا ال املبدأ، كما حيث من على األقل بينها،

املعلومات. من
١٩٩٨، ُقــــدِّم لعــــام ويف تقريــــر التنميــــة البشــــرية ٤ - ٥٧
البشــــري للفقر الثــــاين املؤشــــر البشــــري، هو  مؤشــــر جديــــد للفقــــر
ــــرات مؤشِّ أربعة املؤشــــر هذا الصناعية. ويتضمَّن (HPI - 2)، للبلدان
من واحلرمان املعرفة، مــــن واحلرمان العيش، من وســــائل احلرمان متثِّل
وسائل العيش من للحرمان وبالنسبة االجتماعي. واالســــتبعاد الدخل،
وهذا  عامًا. ٦٠ ِسن إىل الوصول يســــتخِدم احتمال عدم فإن املؤشــــر
توقُّع (مثل املتوقع العمر يف االختالفات اســــتخدام كيفية يبيِّن ــــر املؤشِّ

يف  عامًا) ســــن ٦٠ إىل الوصول أو توقُّع ٤٠ عامًا ســــن الوصــــول إىل
ر املؤشِّ فإن املعرفة، من للحرمان التنمية البشرية. وبالنســــبة حســــابات
أنه املعرفة علــــى (املعرَّف والكتابة بالقــــراءة الوظيفي اإلملام يســــتخِدم
مطبوعة نصوص من املعلومات واســــتخدام، لفهم، واملهارات الالزمة
أجرته والكتابــــة للبالغني الذي بالقراءة اإلملــــام اســــتقصاء دها كما حدَّ
٦. واســــتخدام املؤشــــر االقتصادي) امليدان يف والتنمية التعاون منظمة
والكتابة بالقراءة لإلملام تعريف وضع أمهية ح يوضِّ البشري للفقر الثاين
أكثر يكون ذلــــك التعريف حبيث البشــــرية التنمية من أجل حســــابات
ال ُتخَتَبر األحيان من كثري ويف االستخدام. الشــــائع التعريف من فائدًة

ما إذا أســــاس على فقط والكتابة، ولكنها ُتقرَّب بالقراءة اإلملام درجة
األقل  على سنوات أهنى ٤ قد أكثر أو عامًا ١٥ عمره شخٌص ما كان

الدراسة االبتدائية. من
املتعلقان  البشري للفقر القياسي الثاين الرقم ومؤشرا ٤ - ٥٨
من على مزيد ينطويان االجتماعــــي وباالســــتبعاد الدخل من باحلرمان
للفقر الثاين القياسي يستخِدم الرقم األول ــــر للمؤشِّ فبالنسبة املشاكل.
على ما بلد حيصلون يف الذين للســــكان املئوية النسبة ــــر مؤشِّ البشــــري

وهذا  املتاح. الدخل الشخصي الوسيط من يف املائة ٥٠ نســــبة أقل من
بلد. بلد إىل من خيتلف مقياس أي - للفقر مقياس نســــيب هو ــــر املؤشِّ
حســــابات يف النســــيب املقياس هذا اســــتخدام ومن حيث املبدأ، ميكن
للمقارنة لن تكون قابلة النتائج أن من الرغم البشرية وذلك على التنمية
الدولية نوع يف املقارنات ُيســــتخَدم أن األفضل ومن البلدان. فيما بني
بالنســــبة القيمة نفس له للفقر ثابت خط وهو اُملطَلق الفقر من مقاييس
مسألة هو أكرب بدرجة األساســــية اجلوانب أن أحد البلدان. غري جلميع
حســــابات من جزًءا الدخل إىل يكون االفتقار أن ينبغــــي مــــا إذا كان
الئقة حبياة وســــائل التمتُّــــع احلرمان من يقيس أنه إذ التنميــــة البشــــرية
باستخدام مماثلة مشكلة وتتعلق نفســــها. احلياة جبودة احلرمان من بدًال

البشرية. التنمية يف مقياس الدخل من الفرد نصيب
الثاين  القياسي الرقم يف االستبعاد االجتماعي ر ومؤشِّ ٤ - ٥٩
توظَّف مل العاملة اليت القوة ملجموع املئوية النســــبة هو البشــــري للفقر

املشكالت  إحدى وتتمثل أكثر. أو شهرًا ١٢ لفترة أي طويل، ألجل
املئوية النسبة تتضمنها اليت املعلومات ُيكرِّر بد وأن ر ال املؤشِّ هذا أن يف
جانب أساســــي هلا مشــــكلة وهناك الضعيف. الدخل للســــكان ذوي
مل االجتماعي فاالستبعاد بالتعريف. تتعلق وهي مشــــكلة أكرب بدرجة
يســــهل مفهومًا ليس بالتأكيد وهو معرَّفــــًا متامًا، مفهومًا بعد ُيصبِــــح
ميكن ر مؤشِّ إىل بعد ل التوصُّ يتم فإنه مل املثال وعلى سبيل اســــتخدامه.
وهو الرقم القياسي البشــــري، للفقر األول القياســــي للرقم اســــتخدامه
للرقم بالنسبة حىت فإنه هذا إىل وإضافة النامية. للبلدان املستخَدم للفقر
ُمصَطلحًا طويلــــة األجل البطالة ُتعَتَبر البشــــري للفقر القياســــي الثــــاين
الفائدة هي فمــــا بســــهولة. اســــتخدامه وميكن متامًا واضحًا اقتصاديــــًا
وهذه االجتماعي؟ لالســــتبعاد ُبعد بأنه أيضًا إذا ُوِصف اليت ســــتتحقَّق
االجتماعي االســــتبعاد ــــرات بأن مؤشِّ القائل اجلَدل ُتعزِّز املشــــكالت

البشرية. التنمية حلسابات ترشيحها ُيحَتَمل رات مؤشِّ ليست
البشري الفقر رات مؤشِّ - ٢

دليل  يتضمنها الــــيت ــــرات بعد أن اســــُتعِرَضت املؤشِّ  ٤ - ٦٠
تقييم أدناه يرد البشــــري، للفقر ــــرات املختلفة واملؤشِّ التنمية البشــــرية
البشرية حســــابات املوارد يف ُتدَرج ســــوف ــــرات ملؤشِّ د القتراح ُمحدَّ
اختيار ٤). والتركيز ينصــــّب على - رابعًا اجلــــدول (انظر ملوزامبيــــق
األربع ألبعاد ــــرات املؤشِّ وجمموعات للســــكان ــــرات املؤشِّ من جمموعة
ونوعية والصحة، والتعليــــم، والتغذيــــة، الغذائية الفقــــر، وهي احلصــــة

املسكن. .٢٤ الصفحة نفسه، ١٩٩٨، املرجع ٦
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إىل  يســــتند الفرع هذا يف ُعــــِرض واالقتــــراح الذي  ٤ - ٦١
البشرية استنادًا التنمية حلسابات متماسك، ولكنه بســــيط، نظام وضع
قدر من تثري أكرب اليت ــــرات واملؤشِّ أساســــية. ســــكانية إىل إحصاءات
أن كما اجلنس؛ ونوع السن حيث من السكان بتكوين تتعلق االهتمام
َفة املوظَّ غري العاملة للقوة املئوية والنسبة النشطني للسكان املئوية النسبة
الفرع ينصّب هذا يف التركيز إىل أن يرجع وهذا باهتمام أقل. حتظيــــان
البشرية، للموارد حسابات وليس البشرية للتنمية حسابات وضع على

اقتصادية. أنشطة على وليس البشرية التنمية نتائج على أي
يكون  للســــكان األساســــية التركيبة حتديد ومبجرد  ٤ - ٦٢
أي الوالدة، عند املتوقَّــــع العمر متوســــط التايل هو العنصر األساســــي
يعيشها أن السكان يف شخص كل يتوقَّع أن ميكن اليت عدد السنوات
من شأنه أن وهذا العمر. حسب للوفيَّات احلالية املعدالت أساس على
األعمار املتوقََّعة، حسب السكان بســــيطة ملجموعات مصفوفة يعطي
البشــــرية التنمية حيث من باملعلومــــات غنية وهــــي بالفعــــل مصفوفــــة

األساسية.
ــــرات  املؤشِّ بعض هنــــاك تكون أن ومــــن الطبيعــــي  ٤ - ٦٣
ومن املمكن املصفوفــــة. هذه من كجزء نفســــها ي تزكِّ اليت األخــــرى
العيش، وســــائل من للحرمان املعيارية املقاييس بعض مثًال، ُتقَتَرح، أن
والرقم البشري للفقر األول الرقم القياسي املســــتخَدَمة يف املقاييس مثل
متوســــط إىل باإلضافة فإنه هذا وعلى البشــــري. للفقر الثاين القياســــي
النسبة مثل بالفقر، له صلة أساسي ر مؤشِّ هناك قد يكون املتوقَّع العمر
تغيري  (أو عامًا ٤٠ إىل ســــن يصلوا أن ُيتوقَّع ال للســــكان الذين املئوية
الوسيط املتوقَّع العمر عن االحنرافات حسب ُيَعرَّف ر املؤشِّ هذا يف معيَّن
للسكان املئوية النسبة املبدأ، حساب حيث من املتوســــط). وميكن، أو
أن إىل وبالنظر العمر. عتبات سلســــلة من إىل يصلوا ال ُيتوقَّع أن الذين
اســــتخدام فإن الوفيات معدالت إىل باالســــتناد ُتوَضع ــــرات هذه املؤشِّ
يعَتَبر امتدادًا معيَّنــــة على معــــدالت للتركيز نفــــس مصدر املعلومــــات
ي معدل الوفيات يزكِّ أن مــــن الطبيعي فإنه املثال ســــبيل وعلى طبيعيًا.
هلذا الغرض. نفســــه مخس ســــنوات عمرهم عن لألطفــــال الذيــــن يقل
أن قياس الرغم من على وذلك آخر بديل هو األمهات وفيات ومعدل

مبشكالت. مصحوبًا يكون املعدل هذا مثل
التنمية  عن وفرية ملعلومــــات بالفعل مصدر ويوجــــد  ٤ - ٦٤
وميكن نســــبيًا. قليلة ــــرات ملؤشِّ الشــــحيح البشــــرية، مــــع االســــتخدام
املفيدة التحليــــالت بعض إجــــراء البســــيطة املجموعة باســــتخدام هذه

اجلنس. لنوع بالنسبة والالمساواة االختالف ألوُجه
للعمر  األبعــــاد املختلفة ــــرات مؤشِّ اجلمع بني ومــــع  ٤ - ٦٥
معلومات على احلصول أيضًا معدالت الوفيات ميكن رات ومؤشِّ املتَوقَّع
األطول والتغيريات البشــــرية التنمية يف األجــــل قصرية عــــن التغيــــريات
بســــرعة، نســــبيًا، يتغيَّر أن فإنه من املمكن املثال ســــبيل أجــــًال. وعلى
عن عمرهم الذين يقل لألطفال معدل الوفيــــات مثل للوفيات، معــــدل
بطًء املتوقَّع أكثر العمر التغيُّر يف يكون أن ح ومن املرجَّ سنوات. مخس

التغيريات متابعة يف والرغبة الثبــــات. إىل يكون ما أقرب ُمتغيِّــــر إذ أنــــه
اســــتخدام مع تتفق البشــــرية التنمية يف األجل وطويلة قصــــرية األجــــل

البشرية. التنمية حسابات
اقُتِرَحت  اليت الصحية ــــرات الطويلة للمؤشِّ والقائمة  ٤ - ٦٦
القائمة تلــــك ن وتتضمَّ مــــن الالزم. أكثر تكــــون كبرية ملوزامبيــــق قد
رات وهي مؤشِّ ُمَمرَِّضة، لكل السكان عدد مثل للمدخالت، رات مؤشِّ
للتنمية غري مباشــــرة انعكاســــات متثِّل ألهنا بالضــــرورة  ليســــت مفيدة
متامًا ســــليمة غري يف بعض احلــــاالت تكــــون قد إهنــــا البشــــرية - بــــل
حياجي قد البعض فإن املثال ســــبيل مباشــــرة. وعلى غري ــــرات كمؤشِّ
اخلدمــــات علــــى حيصلــــون للســــكان الذيــــن ال  بــــأن النســــبة املئويــــة
احلد هي عند عنها تكشــــف اليت املعلومات أن إىل بالنظــــر - الصحيــــة
أن معدالت غري ر للصحة. كمؤشِّ بدرجة كبرية مفيدة ليست األدىن -
املتعلقة باحلالة ــــرات املؤشِّ بني من األحيان من كثري يف ُتعَتَبر الوفيــــات
هناك كانت وإذا املوثوقية. من أكرب حتَظى بقدر اليت للســــكان الصحية
حاالت ألعداد ـــرات مبؤشِّ األساسيــة املعلــومات هذه يف تكميل رغبة
البشرية/ املناعة نقص أو فريوس املالريا، مثل معيَّنة - بأمراض اإلصابة
على ممكنًا أمرًا ســــيكون ذلك فإن - املكَتَســــب املناعة متالزمة نقص

تركيزًا. معلومات أكثر على منطويًا سيكون أنه من الرغم
ــــر  مؤشِّ هو الوالدة عند املتوقَّع العمر أن إىل وبالنظر ٤ - ٦٧
إحصاًء تلخيصيًا ُيعَتَبر فإنــــه املختلفة العوامل من العديــــد آثار ل ُيَســــجِّ
الرغم على أنــــه إحصائي. غري العامــــة ملجتمع الصحية ممتــــازًا للحالــــة
العمر طــــول فإن حياته فتــــرة د ســــُتحدِّ الشــــخص  مــــن أن نوعية حياة
الناس، حياة نوعية عن كبريًا من املعلومات قــــدرًا بالضرورة ال يعِطــــي
تتحرك ال قد ويف الواقع حياهتم. من الســــنوات األخرية خالل وخاصة
املتوقَّع. العمر فيه يتحرك الذي االجتاه يف نفس رات النوعية مؤشِّ بعض
سني أمارتيا أوضح وقد ذلك. مثال على هي التغذية سوء ــــرات ومؤشِّ
أكرب يف املتوقَّع العمر الرغم من أن على أنــــه (Amartya Sen)، مثــــًال،
فإن الكربى الصحراء الواقعة جنوب األفريقيــــة البلدان هو يف مما اهلنــــد

.٧ السوء من أكرب درجة على مشكلة اهلند ميثِّل يف التغذية نقص
إىل  تدعو اليت التوصية تؤيد اهلامة االختالفات وهذه ٤ - ٦٨
نقص التغذية. رات مؤشِّ البشرية التنمية حسابات يف صراحة ُتدَرج أن
عنواهنا ”احلصة ملوزامبيق الكلِّي اإلطار على اليت تنطبق املقترحة والفئة
ــــرات للُســــْعرات اليومية مؤشِّ تشــــمل وهي التغذية“ الغذائيــــة وســــوء
ذلك من بدًال ُيستخَدم ل أن املفضَّ من وسيكون الكحول. والستهالك
لألطفال املئوية الِنَســــب للنتائج: مترابطة ــــرات مؤشِّ ثالثة من جمموعة
الوزن نقص من يعانون والذين ســــنوات مخس عن يقل عمرهم الذين
للعمر بالنسبة والطول للعمر بالنسبة الوزن ر (مؤشِّ واهلزال ونقص النمو
الواقع يف هو األول ــــر واملؤشِّ الترتيب). على للطول، بالنســــبة والوزن
 Amartya Sen, “Economic policy and equity: an overview”, paper  ٧
 prepared for the Conference on Economic Policy and Equity, Washington,

.D.C., 8-9 June 1998
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موزامبيق يف خمتارة للفقر اجتماعية مؤشرات ٤ - رابعًا اجلدول

القياس (وحدات) وحدة

والتغذية الغذاء حصة
السعرات من للفرد اليومي طبيعية)النصيب (بوحدات الفرد نصيب
الكحول من استهالك الفرد طبيعية)نصيب (بوحدات الفرد نصيب

التعليم
للبالغني والكتابة بالقراءة اإلملام األفرادمعدل عدد مئوية، نسبة

األول/الثاين/الثالث املستوى اإلمجايل: القيد اهليكلنسبة األفراد، عدد نسبة مئوية،
االبتدائية باملدارس امللتحقني غري األفراداألطفال عدد مئوية، نسبة

الثالث األول/الثاين/ التعليم مستوى أكملوا الذين اهليكلالبالغون األفراد، عدد نسبة مئوية،
املئوية لألطفال النسبة يف اخلارج، الثالث املستوى من األفرادالطالب عدد مئوية، نسبة

املدرسني: ابتدائي/ثانوي إىل التالميذ (لألفراد)نسبة املتوسط العدد

الصحة
سنوات مخس عن عمرهم الذين يقل األفرادالوفيات لألطفال عدد مئوية، نسبة

ع للرضَّ األفرادالوفيات عدد مئوية، نسبة
الوالدة عند الوزن ناقصو ع األفرادالرضَّ عدد مئوية، نسبة

الدرن/اُجلدري ضد بالكامل حتصينهم ومت واحدة سنة عمرهم الذين يبلغ األفراداألطفال عدد مئوية، نسبة
سنوات مخس عن عمرهم يقل الذين التغذية) (سوء الوزن ناقصو األفراداألطفال عدد مئوية، نسبة

مدرَّبون أفراد طبيون عليها أشرف اليت األفرادحاالت الوالدة عدد مئوية، نسبة
الوالدات اخلام (لألفراد)معدل املتوسط العدد

أشهر ستة عمرهم أطفاًال ُيرضعن اللوايت األفراداألمهات عدد مئوية، نسبة
باألنيميا ومصابات سنة و ٤٩ ١٥ سنة بني أعمارهن تتراوح اللوايت احلوامل األفرادالنساء عدد مئوية، نسبة

األمهات وفيات األفرادمعدل عدد مئوية، نسبة
اإلمجايل األفرادمعدل اخلصوبة عدد مئوية، نسبة

جمموع النساء كنسبة مئوية من اإلجناب سن يف اللوايت األفرادالنساء عدد مئوية، نسبة
احلمل) منع وسائل وتستخدمن اإلجناب سن هن يف ممن املتزوجات احلمل (النساء منع وسائل انتشار األفرادمعدل عدد مئوية، نسبة

الوالدة عند املتوقَّع (للسنوات)العمر املتوسط العدد
هبا املرتبطة الوفاة وحاالت املكتسب”اإليدز“ املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة نقص بفريوس اإلصابة األفرادحاالت عدد

باملالريا اإلصابة األفرادحاالت عدد
الفموية باإلماهة العالج استخدام األفرادمعدل عدد

جمموع السكان) من مئوية (نسبة باإلعاقة املصابون األفراداألشخاص عدد مئوية، نسبة
(لألفراد)معدل الوفيات اخلام املتوسط العدد

ممرضة لكل (األفراد) (لألفراد)عدد السكان املتوسط العدد
طبيب لكل (األفراد) (لألفراد)عدد السكان املتوسط العدد

الصحية اخلدمات على حتصل اليت املعيشية املعيشيةاألسر األسر عدد مئوية، نسبة

اإلسكان نوعية
الصرف الصحي وخدمات املأمونة املياه على حتصل املعيشية اليت املعيشيةاألسر األسر عدد مئوية، نسبة

الكهرباء على حتصل اليت املعيشيةاألسر املعيشية األسر عدد مئوية، نسبة
بناء خمتلفة مواد املعيشية اليت لديها سكن يعتمد على اهليكلاألسر املعيشية، األسر عدد مئوية، نسبة
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متابعة ميكن الثالثة رات هذه املؤشِّ اآلخَرين. وبإدراج َرين للمؤشِّ جتميع
ونقص التغذية. ســــوء يف األجل األجــــل والطويلة التغيــــريات القصرية
أن حني األجل، مثًال، يف انعكاس لعوامل طويلة أكرب بدرجة النمو هو

التغذية. لسوء الراهنة أكرب للحاالت بدرجة انعكاس هو اُهلزال
املتعلقة  رات املؤشِّ من ثالثة جمموعة تكون أن وينبغي ٤ - ٦٩
واالقتراح للتحصيل التعليمــــي. ــــرات مؤشِّ البشــــرية حبســــابات التنمية
ــــرات مؤشِّ بني اجلمــــع إىل مييــــل اخلــــاص مبوزامبيــــق املتعلِّــــق باإلطــــار
املدرسني إىل الطالب ِنَســــب (مثل املخرجات ــــرات ومؤشِّ املدخالت
صغرية جمموعة بوضع ويوَصــــى والكتابة). اإلملــــام بالقراءة ومعــــدالت
ي ُيزكِّ أن ومن الطبيعي التعليمي. التحصيــــل د تؤكِّ اليت ــــرات من املؤشِّ
أنه ينبغي غري الغرض، هلذا نفســــه والكتابة بالقراءة البالغني معدَّل إملام
االهتمام باإلملام من على قــــدر منطويًا املعدَّل ذلك أن يكــــون تعريف
التراجع) (أو م التقدُّ كذلك فإنه لتحديــــد الوظيفية. والكتابة بالقــــراءة
ملعدل ــــر إدراج مؤشِّ ميكن التعليمي التحصيل يف مؤخرًا حدث الــــذي
أعمارهم تتراوح من (أي الشــــباب من والكتابة للبالغني بالقراءة اإلملام

عامًا). و٢٤ ١٥ بني
أساسي  عجز يشري إىل والكتابة بالقراءة اإلملام وعدم ٤ - ٧٠
الفقر. ز على ر يركِّ كمؤشِّ يكون ما أنســــب فإنه ولذلك يف القدرات،
املتوسط املستوى بدرجة أكرب ر يعكس مؤشِّ إىل حاجة هناك فإن كذلك
 ١٩٩٥ عام وقبل مــــا. بلٍد يف بكاملهم للتحصيــــل التعليمي للســــكان
وهو  رات، املؤشِّ هذه أحد تتضمَّن البشــــرية التنمية تقارير كانت بعض
عامًا  ٢٥ أعمارهم تبلغ الذين للسكان الدراسة سنوات عدد متوســــط
أن املشــــكالت. ويتعيَّن بعض على ينطوي ــــر هذا املؤشِّ وأكثر. ومثل
ِنَسب إىل تستند حسابات من مثًال، وذلك، ارجتاعيًا ر املؤشِّ هذا ُيشتَّق
د ُيحدِّ أن املمكن من ليس فإنــــه هذا إىل وباإلضافة املدارس. يف القيــــد
أفراده عمر يقل العمــــري الذي للفوج التعليمي التحصيل ــــر هذا املؤشِّ

د بسنوات  تتحدَّ ــــر وهي املؤشِّ هلذا أحدث صيغة عامًا. وهناك ٢٥ عن
هذا ومثل احلالية. القيــــد ِنَســــب إىل اســــتنادًا للســــكان التعليم املتوقَّعة
لألساس إىل أساس مماثل استنادًا يوضع أنه إذ اب جذَّ بديل ــــر هو املؤشِّ

املتوقَّع. العمر إليه استنادًا يوضع الذي
موَجزة  رات مصفوفة مؤشِّ هناك اآلن حىت فإنه وهلذا ٤ - ٧١
والعمر ونوع اجلنس؛ العمر حسب التركيبة الســــكانية ي نفســــها: تزكِّ
للسكان؛ والتوقُّع التعليم لسنوات احلايل والتوقُّع للسكان؛ احلايل املتوقَّع

مخس سنوات. ِسن بلوغ عند التغذية سوء حلالة احلايل
على  للقدرة أيضًا رات مؤشِّ أيضًا ُتدَرج أن وينبغي ٤ - ٧٢
راتهلذه يتضمَّنبعضاملؤشِّ واإلطار اخلاصمبوزامبيق الصحي. التوالد
وُتقَتَرح النحو. هذا على ُمَعرََّفة ليست رات أن تلك املؤشِّ غري القدرة،
املئوية والنسبة ع؛ الُرضَّ وفيات معدل ـــَحة: مرشَّ ـــرات مؤشِّ ثالثة هنا
للنساء احلوامل املئوية عند الوالدة؛ والنســـبة األطفال الخنفاض وزن

باألنيميا.  واملصابات عامًا و٤٩ ١٥ بـــني تتراوح أعمارهن اللـــوايت
املتعلِّق ر املؤشِّ أن غري نتائج. رات مؤشِّ هي رات الثالثة مجيعها واملؤشِّ

ألنه متحيِّزًا يكون أن مييل إىل الوالدة عند وزن األطفـــال  باخنفـــاض
املرافق حتدث خـــارج اليت للـــوالدات كافية تغطيـــة عـــادًة ال يوفِّـــر
من يكون قد ـــرات للمؤشِّ خمتَصرة مبجموعة الصحيـــة. ولالحتفاظ
وفيات ومعـــدل ع الُرضَّ وفيـــات معدل علـــى املســـتصوب التركيـــز
وفيات معـــدل بني اجلمع هـــذا، إىل باإلضافة ورمبـــا، - األمهـــات
وفاة الحتمال قيمـــة اشـــتقاق أجل من اخلصوبة ومعدل األمهـــات

باحلمل. تتعلق امرأة نتيجة ألسباب
اخلاص  اإلطار يف املسكن بنوعية املتعلقة رات واملؤشِّ ٤ - ٧٣
هي ــــرات املؤشِّ هذه فأوًال، املشــــكالت. بعض على تنطوي مبوزامبيق
مواد البناء، حالة كمــــا يف احلاالت، بعض ويف مدخــــالت، ــــرات مؤشِّ
املدخالت. لنوع بالنســــبة البلدان فيما بني اختالفــــات هناك ســــتكون
غري أنه أساســــية، بشــــرية حاجة ميثِّل املأوى أن يف شــــك وليس هناك
ميكن قدرة بشــــرية مناِظرة ال توجد احلاجة هذه تلبية مــــدى يف تقييــــم
تقييم فإنــــه ميكن ذلك من التركيز عليها. وبــــدًال حتديدهــــا من أجــــل
وخدمات واملياه الكهرباء معيَّنة، مثل مدخالت لتقدمي بالنســــبة الوضع
لكل حجرة األشــــخاص عدد مثل حجم املأوى، أو الصحي، الصرف
أن املمكن من أنــــه يف املشــــكالت إحدى مربع. وتتمثَّل أو لــــكل متر
احلصول لتعاريف بالنسبة البلدان فيما بني كبرية اختالفات هناك تكون
الصحي. الصرف خدمات أو املياه احلصول على مثل خدمات، علــــى
على احلصول ــــرات مؤشِّ أن وهو حساســــية، أكثر جانبًا هناك غري أن
حٍد إىل ســــتتيحها بالفعل، معلومات م تقدِّ الصحــــي الصرف امليــــاه أو
الوفيات أو معدالت أو املتوقَّــــع بالعمر الصحــــة املتعلقة ــــرات ما، مؤشِّ
بالنســــبة وضوحًا أقل التداخل وهذا حاالت اإلصابة باألمراض. عــــدد
على أكرب بدرجة ز مؤشــــرًا يركِّ هناك أن غري الكهرباء. على للحصول
وهو االستقصاء، سؤال نوع نفس اشتقاقه من ميكن ر مؤشِّ وهو الفقر،
التقليدية الوقود أنواع على تعتمد اليت املعيشــــية لألســــر املئوية النســــبة
أمهية أكرب هلا املعلومات وهذه والكتلة احليوية). اخلشب والفحم (مثل
اليت هي الســــكان من صغرية إذ أن أقلية البلدان النامية، من يف الكثــــري

الكهرباء. على حتصل هلا أن ميكن
أعاله بالنســــبة  املذكــــورة املشــــكالت إىل وبالنظــــر  ٤ - ٧٤
والرجوع املناقشة مزيد من إجراء باملوئل، وإىل حني املتعلقة رات للمؤشِّ
إدراج ينبغي كان إذا مــــا بشــــأن حكم ل إصدار يؤجَّ اخلرباء، إىل آراء
حبسابات املتعلقة رات من املؤشِّ األدىن جمموعة احلد يف ــــرات املؤشِّ هذه

البشرية. التنمية
وإجراء السياسات وضع يف رات استخدام املؤشِّ - جيم

الدويل البنك التحليالت: خربات
كإشارات والفتات  رات املؤشِّ الدويل البنك يستخدم ٤ - ٧٥
الواقع ويف السياســـات. وُمَحلِِّلي القرارات ملُتَِّخِذي تســـجيل ولوحات
كثري يف تكون أهنـــا رغم الغالب، يف ـــرات املؤشِّ تســـاعد هذه العملـــي،
د. حمدَّ ســـياق متغيِّر يف حتديد يف الناحية الرقمية، من األحيان دقيقة مـــن
مصادر من اشتقاقها ميكن املتغيّـرات اليت من الكثري هناك أن إىل وبالنظر
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أكثر ترتيبية مقاييس أهنا على رات املؤشِّ تلك إىل النظر ينبغي فإنه منفصلة
ُيفَهم اليت خمتلفة، مصادر من املشتقة رات أساسية. واملؤشِّ مقاييس هي مما
خمتلفة تكون املدارس، يف القيـــد مثل الظاهرة، نفس إىل تشـــري أهنا منها
رات املؤشِّ أن غري السياسات. لرصد بالنسبة هامة آثار عامة. وهلذا بصفة
دور عن طفيفًا اختالفًا خيتلف دور يبدو، كما الظاهرية، الناحية هلا من

من اجلوانب. لعدٍد بالنسبة وذلك التقليدية اإلحصائية السالسل

القياس يف والبيانات رات املؤشِّ استخدام - ١
 Ludwig) فيتغينســــتني لودفيــــغ كان عندمــــا   ٤ - ٧٦
طرح كامربيدج، جامعــــة للفلســــفة يف Wittgenstin) مدرســــًا شــــابًا
يف واإلحصائيون املعــــىن؟“. هو معىن ”ما التايل: األساســــي الســــؤال
وهو: متكرر بشكل ُيطرح آخر باملثل سؤاًال يواجهون العامل أحناء مجيع
عادةًٍ يتعلق ال السؤال هذا يتلمســــه ما أن غري األرقام؟“ معىن هو ”ما
تلك تتيحها قد اليت بالرؤية بل أرقام معيَّنة، جمموعة سالمة، أو بصحة،
فإن السؤال أخرى وبعبارة املعروفة. غري احلقائق لبعض بالنسبة األرقام
الواضح من فإن هذا إىل وإضافة وانطباقها. األرقام تلك بســــياق يتعلق
األحوال بالوقت ألن يتعلق ُبعد هــــو االعتبارات هذه على أن التغطيــــة
الظروف اجلديدة مع تتواءم األرقام أن يتعيَّن أنه كما تتغيَّر، والظروف
لربط املوقف االتصــــال من نوع إقامة علــــى نفســــه والعمل يف الوقت
فإنه وقيمة حقيقي معىن هلا تكون األرقام وكي باملوقف السابق. احلايل
بل أن تقيســــه بأهنا توحي ملا عليها مقاييس ُيعتَمد تكون جمرد جيب أّال
التالية الفقرات وهلذا فإن معيَّن. سياق على تنطبق مقاييس أيضًا َل تشكِّ
أجل من واملكان عرب الزمن للربط ــــرات املؤشِّ استخدام مســــألة تتناول

النسبية. ولألمهية للتغيُّر أفضل تقدمي منظور
أن توضع  املهم من فإنه موضع آخـــر يف ُذِكر وكمـــا  ٤ - ٧٧
يكون اقتصادي مالئم - اجتماعي سياق املتاحة يف املختلفة ـــرات املؤشِّ
ـــق ومتسِّ متكامل إحصائي إطار لذلـــك، هلا، يكون وأن أوســـع نطاقـــًا
ُيَسهِّل أن من شـــأنه انطباقها كمجموعة معلومات. وهذا مدى لتحديد
خاصة، بصفة يتيح، واملكان وأن الزمان ســـياق رات يف املؤشِّ اســـتخدام
أو املوقع حســـب مثًال املغزى، ذات طرائقها حســـب تقســـيم املقاييس
فئة االقتصادية مثل االجتماعية - التجميعـــات اخلاصيـــات الدميغرافية أو
الصلة. ذي االســـتهالك) (أو الدخل ومســـتوى التوظُّف املهنـــة وحالـــة
متزايد بشكل تكتسب هذه أكرب بدرجة َمة مقاييس ُمقسَّ اشتقاق وعملية
أجل حتقيق من بالضغط والسياسية الدستورية القوى قيام مع أكرب أمهية
الدعوات ُتعزِّزها العملية املحلية. وهذه واملشاركة الالمركزية من املزيد
بعمليات والقيام األداء تقييمـــات من مزيد إجـــراء أجل من ه الـــيت توجَّ
هناك فإن نفســـه الوقت ذلـــك. ويف وغري السياســـات، منتظمـــة لرصد
جمموعات على فعاليـــة أكثر لتركيز السياســـات بشـــكل ضغطًا إضافيًا
والنســـاء، الضعيفة، أو الفقرية املعيشـــية األســـر مثل دة، حمدَّ مســـتهدفة
والعاطلني، واألطفال، إناث، مســـؤوليتها تتحمل اليت املعيشية واألســـر
الناس حصول إمكانية لفهم ضرورية رات املؤشِّ تصبح وهبذا جرًا. وهلم
السلع واخلدمات. تلك توفُّر السوقية ومدى غري واخلدمات الســـلع على

اخلدمات تدفع تكلفة اليت اجلهات وكذلك ومعرفة اجلهات املســـتفيدة،
غري السياسة. فعالية لتقييم أمهية بالنسبة هلا الطبيعة، هلا هذه املختلفة اليت

الوقت احلاضر. يف كاملة ليست املعلومات هذه أن
ســــوى  املســــؤولون يعرف ال احلكومة، ومن منظور  ٤ - ٧٨
اخلاصيات معيَّنة، ورمبــــا خدمــــة يســــتخدمون الذين عدد األشــــخاص
أيضًا يعرفون واملســــؤولون املستخِدمني. ألولئك األساســــية الدميغرافية
الصحة جماالت هذه يف االجتماعية تقدمي الربامج تكاليف ميزانياهتم من
هلم ميكن ال أنــــه غري ذلك؛ إىل ومــــا املجتمع ورفاه واألمــــن والتعليــــم
احلايل) يف الوقت َمــــة منظَّ اإلدارية (كما هي ســــجالهتم أن يعرفــــوا من
التسهيالت من قدر بأكرب تستفيد اليت - االقتصادية االجتماعية الفئات
عملية هي اخلدمات تلك توصيل كانت عملية إذا وما َمة املقدَّ واخلدمات
هذه عن جزئية معلومات على احلصول وميكن وفعَّالة. ودميقراطية عادلة
منها ُيسَتنَتج أن ميكن اليت املعيشــــية األسر اســــتقصاءات من اخلاصيات
أن غري دخل خمتلفة. جمموعات جانب من لالســــتخدام املســــتوى العام
أسر إىل العامة واخلدمات السلع النسبية لتقدمي بالقيمة املتعلقة املعلومات
املحلِّلون يستطيع وال قليلة. معلومات جديد، من هي، دة معيشــــية حمدَّ
السلع جتريبـية عن الفعالية االجتماعية لتقدمي اســــتنتاجات إىل يصلوا أن
افتراضات إّال من إىل اجلمهــــور ككل العامة الســــوقية غري واخلدمــــات
اليت البحوث (تشــــري املتنافرة الظرفية لألدلَّة ومن املعاين الضمنية فرديــــة
رعاية منظمة حتت الالتينية أمريكا يف الصحة قطاع يف مؤخرًا ُأجريــــت
(اليونيســــيف) للطفولة املتحدة ومنظمة األمم للبلدان األمريكية الصحة
أساسًا من تستفيد اليت األَعّم، الغالب يف هي، ثراًء األسر األكثر أن إىل

م للجمهور). ُتقدَّ اليت السلع واخلدمات على اإلنفاقات
البيانات  يضــــع به ُمعتَرف تقليــــدي ووجــــود إطــــار  ٤ - ٧٩
أو املســــألة، عليها تقوم نظرية مع تتفق إحصائية معيَّنة تركيبات داخل
املحلِّلني ن ميكِّ أن شــــأنه أيضًا املفاهيمية، من العالقات من جمموعة مع
االســــترجاعي أو املســــتقبلي التنبؤ أو بيانات خمتلفة من وضع سالســــل
ويف ُمفَتَرَضة. ارتباط عوامل باســــتخدام وذلك تتعلق بتلك السالســــل
وهو أو، اســــترجاعي تنبؤ إجراء مطلوبًا يكــــون املجــــال االجتماعي،
بِدقَّة) مطابقة البيانات تكون ما نادرًا (إذ اســــترجاعي تقييد األنسب،
االجتماعية. وقد الصلة للتنميــــة الســــياق التارخيي ذي وذلــــك لتحديد
نطاقها إىل وتوســــيع االجتماعية البيانات تطوير الوقت مع مرور جرى
األجيال ففي واهتماماهتا. الشــــعوب وعي تزايد مع وذلــــك حــــٍد كبري
تقدُّم ملتابعة حاليًا املتاحة للمعلومات املماثلة املعلومات تكن مل السابقة
شــــاملة أو النطاق طريقة واســــعة جتميعها بأية يتم املختلفة املجموعات
ذلك يف إليها ُينَظر كان ما نادرًا أمهية ذات اآلن اليت ُتعَتَبر املسائل ألن

للسياسة. بالنسبة االهتمام تستحق أهنا على الوقت
بدًال  معيَّنة رات مؤشِّ لتجميع بعض األسباب وهناك ٤ - ٨٠

وهي: ،٨ البيانات من

 D. Roberts, Social Indicators فرق؛ انظر يوجد ال الباحثني أنه من عدد يذكر ٨

.and Social Statistics (Paris, OECD Development Centre, 1978)
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مقاييس وال تكون بدائل رات املؤشِّ تكون من األحيان كثري يف  •
تكون رات واملؤشِّ االقتصادية. - االجتماعية للظواهر مباشرة
لالهتمام، مثرية ألشــــياء جمتمعة، أو منفصلة متكرر، بشــــكل
ونوعية ومستوى املعيشة، والتعليم، سوء التغذية، ومنها مثًال
يف مباشرة حتديدها، أو قياسها، ميكن أشــــياء ال وهي احلياة،

ذاهتا؛ حد
ُحلسن بالنســــبة تفوق مقاييس ــــرات املؤشِّ توفِّر أن املمكن من  •
يتم اليت الرمسية األرقــــام جمموعات التكرار وزيــــادة التوقيــــت
ومنتظمة تقليدية واســــتقصاءات تعدادات من دوريًا إنتاجهــــا

أطول)؛ ُتجرى سنويًا (أو على فترات
للظواهر املختلفة العناصر الفصل بني يف تســــاعد ــــرات املؤشِّ  •
ولكنها متميِّزة. املترابطة االقتصادية - االجتماعية واملفاهيــــم
األداء مثــــل خاصيات التمييــــز بــــني يف ــــرات تســــاعد واملؤشِّ
املدارس، يف واحلضور والقيد والفعالية، والكفاءة واإلنتاجية،

والشفاء؛ واملعاجلة،
توضيح يف تســــاعد اليت التفســــريية ــــرات تبيِّن العالقات املؤشِّ  •
بشــــكل رمبا وكذلك، واالســــتجابة واحلالة عناصــــر الضغط
واألثــــر واملخرجــــات املدخــــالت ملمــــوس بدرجــــة أكــــرب،
السياسات؛ حتليل أجل من وذلك بينها القائمة واالرتباطات
خالية كوحدات ُتَجمَّع ــــرات املؤشِّ من الكثري أن إىل بالنظــــر  •
استخدامها املمكن فإنه من قياســــية كأرقام وُتَمثَّل من القيمة
داخلية البلدان ومقارنات بني إلجراء مقارنات متَِّزَنة بطريقــــة
حسب رات املؤشِّ غالبية جتميع املمكن من كذلك فإنه مؤقتة.

للسياسات؛ بالنسبة مستويات االهتمام املختلفة
إىل متيل ما أكثر رات نوعية تكون مؤشِّ أن إىل رات متيل املؤشِّ •
وليس وأطيافًا أمناطًا م كما أهنا تقدِّ ية، رات َكمِّ تكون مؤشِّ أن

دقيقة. مالحظات

الدويل البنك يستخدمها اليت رات املؤشِّ  - ٢
عددًا  التشغيلية، الدويل، ألغراضه البنك َيســــتخِدم  ٤ - ٨١
ونشر، عملية وضع، بارزة يف مكانة حيتل أنه كما اخلاصة، من املقاييس

اهلامة: من املجاالت يف عدد رات املؤشِّ
العاملية؛ التنمية رات مؤشِّ •

باألهداف املتعلقــــة ــــرات الدولية املؤشِّ وضــــع يف املشــــاركة  •
منظمة بني مشَتَرك بشكل عليها اتُِّفق رات املؤشِّ وهذه اإلمنائية.
يف اإلحصائية والشــــعبة االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون
م التقدُّ َمة لرصد وهي ُمَصمَّ املاحنة، واحلكومات املتحدة األمم
التنمية الشاملة أهداف حنو حتقيق الوطين على املستوى اُملحَرز
األمم مؤخرًا عقدهتا اليت العاملية القمــــة مؤمترات عرََّفتها الــــيت

١)؛ - رابعًا اإلطار املتحدة (انظر

هذه - السياسات بتنفيذ املتعلقة البيانات عرض لوحات رات مؤشِّ •
املســــتويات على امتداد اُملحَرز م التقدُّ ملتابعة مة ُمَصمَّ ــــرات املؤشِّ
الدويل بالبنك ارتباطها حيث من الشركات برامج ألداء املنفصلة

اإلمنائية؛ اخلدمات تقدمي يف وفعاليتها
بالربامج واملشاريع؛ املتعلقة التشغيلية األنشطة •

املتقدمة. رات املؤشِّ •
هذه  من مقياس لكل مناقشة التالية الفروع يف وترد ٤ - ٨٢
ــــر وارتباطه املؤشِّ عمق تغطية يَالحظ أن أن ينبغــــي أنه غري املقاييــــس.
منظمة التعاون مقارنًة مبقاييــــس عمق أقل هو والسياســــات باألنشــــطة
يف هي يستخدمها البنك اليت واملقاييس االقتصادي. امليدان يف والتنمية

بطبيعتها. تشغيلية وليست وصفية مقاييس األساس

(الصيغــــة  العامليــــة التنميــــة ــــرات  مؤشِّ األساســــية: املقاييــــس   ( أ ) 
(١٩٩٨ األخرية،

بيانات  جمموعة من العاملية ــــرات التنمية مؤشِّ تتألف  ٤ - ٨٣
املختلفة خمتلفة. والسالســــل اإلحصائيــــة نشــــر بِصَيغ مة منفصلــــة مقدَّ
على إحصاءات تعتمــــد َدة موحَّ بيانات قاعــــدة مأخوذة من املنشــــورة
ومنظمات متخصصــــة وكاالت متهــــا قدَّ ومعلومات وضعهــــا البنــــك
َتجَمع العاملية التنميــــة ــــرات للبيانات. ومؤشِّ ُمنِتَجــــة خارجيــــة أخرى
بلد على ســــنويًا لكل ُقدَِّمت أن معلومات ســــبق واحد مكان معــــًا يف
للتنمية“ االجتماعية ــــرات املؤشِّ و”تقرير العاملية“ ”اجلداول يف حــــدة

البلدان النامية“. يف و”اجتاهات
متعدِّد  كُمنَتج تشــــمل، التنميــــة العاملية ــــرات ومؤشِّ  ٤ - ٨٤
ــــرات تفصيلية ملؤشِّ جداول يتضمَّن شــــكل َنّص يف تقرير (أ) اجلوانب:
أقراص حزمــــة و(ب) املوضــــوع؛ جمــــال حســــب ُمَرتَّبَــــة يف اجلــــداول

جمال التغطية  ــــع (CD - ROM) توسِّ فقــــط للقراءة ذاكــــرة - ُمدَمَجــــة
عام إىل ترجع زمنيــــة سالســــل وتقدِّم التارخيية الناحيــــة للبيانــــات من

يعرض  الدويل“ الذي البنك ”أطلس و(ج) معيَّنة؛ ــــرات ١٩٦٠ ملؤشِّ
للتنمية رئيســــية جماالت يف العامل أحــــرَزه الذي م للتقدُّ  نظــــرة انتقائيــــة
إقليمية جغرافية وملجموعــــات جماميع، يف - االقتصاديــــة، االجتماعيــــة

حدة. على بلد لكل بلدان ٢١٠ وبلدان يبلغ عددها
أيضًا  يتضمَّن العامليــــة“ التنمية ــــرات ”مؤشِّ ونَــــّص  ٤ - ٨٥

التالية: الفروع م يف وللتقدُّ لالجتاهات حتليًال
تتعلق أساسية على مســــائل واجتاهات فرع كل مقدمة ز تركِّ  •
يتناول بالنظرة العاملية، يتعلق الــــذي األول، بالتنمية. والفرع
اليت واألهداف الدولية التنميــــة حتقيق اجتاه يف املحَرز م التقــــدُّ
والعشــــرين. وســــوف احلادي القرن أوائل يف حتقيقها ُيَتوقَّــــع
رات التنمية ”مؤشِّ ملنشور عامة ِسَمة االســــتعراض هذا يصبح
عنوان حتمل اليت الفرع الثالث، املستقبل. ومقدمة يف العاملية“
بالتنمية املتكاملة تتعلق هامة مســــائل ثالث تتناول ”البيئة“،



٩٧٩٧

بالســــلع واالجتار احلقيقي، والبيئي االقتصادي االدخار وهي:
النقل؛ على وقود والطلب ُمَلوَِّثة، صناعات تنتجها اليت

االجتاهات. تعزيز حتليل أجل من التوقيت بيانات َحَسنة توفري •
أن كما ،١٩٩٦ عــــام إىل متتــــد ــــرات املؤشِّ وتغطيــــة غالبيــــة
تقديرات تشــــمل الرابع، املتعلــــق باالقتصاد، مقدمــــة الفــــرع
يبلغ  نامية ١٩٩٧ لبلدان لعام الكلي االقتصاد رات ملؤشِّ أوَّلية
االقتصادي العاملي  للنمو إسقاطات وكذلك بلدًا، ٣٧ عددها
بالروابط يتعلق الذي الســــادس، الفرع ٢٠٠٠. أما عام حىت

املال؛ لتدفُّقات رأس حديثة تقديرات يشمل فإنه العاملية،

العاملية بالنظــــرة املتعلق الفرع يتضمــــن - جديدة ــــرات مؤشِّ  •
بالناس الفرع املتعلق أما األجل. طويل بالنمو متعلقني جدولني

والصحة والبطالة العمالــــة عن جديدة جــــداول فإنــــه يتضمَّن
البيانات أحدث يتضمَّن باالقتصاد املتعلــــق اإلجنابية. والفرع
املقاَرنات ”برنامج من واملأخوذة النســــبية باألســــعار املتعلقة
واألســــواق بالدول الفرع املتعلِّق يف أضيف وقــــد الدوليــــة“.
م ويقدِّ األسلحة. العســــكرية وجتارة باإلنفاقات يتعلق جدول
التجارة لتدفُّقات جديدة تغطية بالروابط العاملية الفرع املتعلق

اجلمركية؛ التعريفات وملعدالت الدولية
فترة، أو أو لسنة، ســــنة آلخر ــــرات مؤشِّ اجلداول غالبية تبيِّن  •

يف  الســــكان عدد يزيد ١٤٨ اقتصادًا تشــــمل وهي ســــابقة،
جهة ليس البنك أن إىل وبالنظر نســــمة. مليون كل منها عن
قياس استقصاءات جماالت باستثناء املعلومات، جلمع أساسية
رات ”مؤشِّ فإن إعداد اخلارجي، والَدين املعيشــــة مســــتويات

احلادي والعشرين للقرن االجتماعية واملؤشرات األهداف ١ - رابعًا اإلطار

واملؤشرات  األهداف شباط/فرباير ١٩٩٨ و١٧ ١٦ يف باريس يومي االقتصادي امليدان والتنمية يف التعاون جانب منظمة من مؤخرًا ُعقد د مؤمتر حدَّ
جديدة. دولية إمنائية استراتيجية من كجزء برصدها اإلمنائي املجتمع سيقوم اليت االجتماعية التكميلية

ف النصَّ اإلجنابيةتقليل الفقرة مبقدار اخلدمات على احلصول زيادة فرص
مؤشر عدد األفراد احلمل• منع وسائل انتشار معدل •
الفقر فجوة مؤشر اإلمجايل• اخلصوبة معدل •

الســــكان  من ٢٠ يف املائة حصة أفقر يف الدخل، التســــاوي عدم  •
ل املتحصَّ الدخل يف

األطفال عند التغذية سوء •

اللوائي احلوامل يف البشــــرية املناعة نقص فريوس انتشــــار درجة  •
سنة و٢٤ سنة ١٥ بني أعمارهن تتراوح

االبتدائي العام التعليم واملؤسسيتوفري احلكومي االلتزام
االبتدائية املدارس يف الصايف معدل القيد •

اخلامس الصف حنو التقدم •
املستدامة للتنمية بالنسبة استراتيجية لديها توجد اليت البلدان •

بني أعمارهم تتراوح الذين لألفراد بالقراءة والكتابة اإلملام معدل •
سنة و٢٤ سنة ١٥

موارد املياه
على املياه الصاحلة للشرب حيصلون الذين السكان عدد •

التعليم يف اجلنسني حتسني املساواة بني
والكتابة بالقراءة التعليم واإلملام يف اجلنسني بني االختالفات •

للمــــوارد املتاحة املئوية امليــــاه العذبة: النســــبة كثافــــة اســــتخدام  •
سنويًا املستخدمة

واألطفال ع الرضَّ وفيات تقليل
ع معدل وفيات الرضَّ •

سنوات مخس عن عمرهم يقل الذين لألطفال الوفيات معدل •

البيولوجي التنوع
جمموع من مئوية كنســــبة البلد مســــتوى على املحميَّة املســــاحة  •

املساحة
الطاقة استخدام

األمهات وفيات من الطاقة املستخدمةتقليل وحدة لكل املحلي اإلمجايل الناتج •
نسبة وفيات األمهات •

صحيون موظفون عليها أشرف اليت الوالدات •
تلك الفرد من ونصيب الكربــــون ثاين أكســــيد جمموع انبعاثات  •

االنبعاثات

والبيئة واســــتخدام األرض نوعية اهلواء، وهي العامل - يف البيئة حلالة اكتماًال أكثر صورة على للحصول هامة كمواضيع أخرى مواضيع ثالثة ُحدَّدت
البحرية.

العاملية لعام ١٩٩٨. التنمية مؤشرات البنك الدويل، املصدر:
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دولية منظمات مع مشــــاركات على العاملية“ ينطوي التنمية
ومورِّدين حكومية إحصائية ومنظمات غري ومكاتب أخــــرى
يف األساســــي اهلدف البيانات. ويتمثل خاصني ومســــتخِدمي
دوليًا، مقارنتها وميكن وشاملة التوقيت حســــنة بيانات تقدمي
املتعلقــــة بالبحوث الرئيســــية املجاالت يف حنــــو، علــــى أفضل

واالقتصادية. والتحقيقات االجتماعية
كبريًا  قدرًا فإن ســــنوية بيانات ُعِرَضت أنه قد ومع  ٤ - ٨٦
مثل إحصائية، مرجعيــــة نقاط على الواقع، يف يســــتند، مــــن املعلومات
غري طويلة وبشكل فترات على ُتجرى اليت واالســــتقصاءات التعدادات

األحيان. من كثري يف فقط عشر سنوات منتظم وكل

والعشرين احلادي حنو القرن التنمية م تقدُّ رصد رات مؤشِّ (ب)
اآلثار  يف الراهن الوقت يف اإلمنائية الوكاالت تبحث ٤ - ٨٧
من لألداء أهداف تقوم بتنفيــــذ املدخالت، وهي يف تبحــــث مما أكثــــر
وقد خمتلفة. بلدان يف ذاهتا اإلمنائية العملية وفعالية فعاليتها إثبات أجــــل
على املتحدة األمم برعاية ُعقَدت متتابعة قمــــة عاملية مؤمترات يف اتُِّفــــق
األطفال، تشمل حبيث القادم إمنائية للعقد وأهداف استراتيجيات رسم
ذلك وحتقيق االجتماعية. والتنمية واملرأة، والسكان، والبيئة، والتعليم،
دة تعكس املحدَّ واألهــــداف اإلمنائية. ــــرات املؤشِّ من يتطلــــب جمموعة
وفيات واملحافظة على البيئة وتقليل الفقــــر على القضاء التزامــــات جتاه
احلصول واألمهات، وكذلك إزالــــة االختالفات يف ــــع واألطفال الُرضَّ

اجلنسني. بني التعليم على
جلنة  يف أيار/مايــــو ١٩٩٦ تقريــــر ُنِشــــر وبعــــد أن  ٤ - ٨٨
االقتصادي امليدان والتنمية يف التعاون التابعة ملنظمة اإلمنائية املســــاعدة
َسلَّط األضواء تقرير وهو والعشرين“، احلادي القرن ”تشكيل املعنون
التنمية، حتقيق يف املاضية عامًا اخلمســــني لفترة الكبرية اإلجنازات على
تنفيذ أجل من عامليــــة ملشــــاركة حاجة وجود االنتباه إىل جــــرى َلْفت
ة األساسية التالية املستَمدَّ األهداف على ز جديدة تركِّ إمنائية استراتيجية

الدولية: املؤمترات دهتا اليت حدَّ العديدة من األهداف
االقتصادي الرفاه

مبقدار اُملْدَقع الفقر الذين يعانون من األشخاص نســــبة خفض  •
٢٠١٥؛ عام حبلول النصف

يف حتســــينات إدخال ضمان البنــــك مؤخرًا] أضافه [هــــدف  •
التغذية؛ سوء وخفض الدخل توزيع

م االجتماعي التقدُّ
عام حبلول مجيع البلــــدان يف االبتدائي التعليــــم تعميم حتقيــــق  •

٢٠١٥؛
وذلك املرأة اجلنسني ومتكني املساواة بني يف اجتاه التقدُّم إبراز •
التعليم يف اجلنســــني بني املوجودة على التفاوتــــات بالقضــــاء

٢٠٠٥؛ عام الثانوي حبلول االبتدائي والتعليم

عمرهم يقل الذين واألطفال ع الُرضَّ وفيات معدالت خفــــض  •
األمهات وفيات ومعدالت مبقدار الثلثني ســــنوات مخس عن

٢٠١٥؛ عام حبلول وذلك أرباع ثالثة مبقدار
جلميع األفراد اإلجنابية الصحة خدمــــات إتاحة احلصول على •
عام ال يتجاوز موعــــد يف مناســــب وذلك عمر يف الذيــــن هم

٢٠١٥؛
البيئة على احملافظة

عام حبلول املستدامة التنمية لتحقيق وطنية استراتيجيات تنفيذ •
يف املوارد  احلايل الفقد اجتاه عكــــس أجل ضمان ٢٠٠٥ مــــن

.٢٠١٥ عام حبلول والوطين العاملي املستويني على البيئية
فلســــفة  أيضًا يعكس بالقياس هــــذا وهنــــج الرصــــد  ٤ - ٨٩
ختصيصات على اآلن تنطوي فلسفة وهي عملية بدرجة أكرب، جتريبـية
السياسات. وهذا وعلى تنفيذ املاحنة اجلهات جانب من للموارد رمسية
اليت أفضل املقاييس واإلجناز باعتبارها األداء مستويات يستخدم النهج
إىل قاعدة تســــتند اإلمنائية اليت االســــتراتيجيات وفعالية جناح مدى تبيِّن
املتََّفق األهداف حنو للتقدُّم مقاييس وباستخدام الطريقة، وهبذه عريضة.
والشــــفافية املســــاءلة لتعزيز طرائق حتديد إىل الوكاالت عليها، تســــعى

للسياسات. بالنسبة
عاملية  مبصطلحات ُيَعبَّر عنها األهداف أن حني ويف ٤ - ٩٠
الظروف تعكس فردية ُنُهج باتباع بلدًا بلدًا متابعتها إىل حاجة هناك فإن
يتحقق أن أيضًا بلد. وجيــــب لكل اإلمنائيــــة املحليــــة واالســــتراتيجيات
والدميقراطية يتســــم بالفعالية حنو على احلكم إدارة ســــياق داخل م تقدُّ
واحترام امللكية، اإلنســــان وحقوق حقوق ومحاية وختضع للمســــاءلة،
الدويل يقوم البنك وسوف املســــاءلة، د تؤكِّ واألهداف القانون. حكم
وذلك املساعدات إليها م يقدِّ يف البلدان اليت التقدُّم حتقيق برصد بانتظام

التنمية العاملية. رات منتقاة من مؤشِّ رات مؤشِّ باستخدام
املســــتوى الوطين  على املحَرز م التقدُّ وتقييم ولرصد  ٤ - ٩١
 ٢٢ تشمل منظمة جمموعة ُتســــتخَدم ســــوف األهداف تلك يف حتقيق
اآلن بلدان عليها وافقت (اليت النتائج ــــرات مؤشِّ من أساســــيًا مؤشــــرًا
رات املؤشِّ وهذه للتنمية. خمتلفة جوانب تشمل رات مؤشِّ عديدة)، وهي
األقل تتداخــــل، أو على وهي العاملية، التنمية ــــرات مؤشِّ من ة مســــتَمدَّ
البيانات جمموعــــة يف املدَرَجة عشــــر اخلمســــة ــــرات املؤشِّ تتواَفــــق، مع
اإلحصائية اللجنة اعتمدهتا هبا الــــيت الدنيا املوصى الوطنية االجتماعيــــة
وســــوف األهداف. من أكرب مبجموعة تتعلق واليت يف األمــــم املتحــــدة
هذه أن كما صلة؛ ذات َنة حمسَّ ببيانات احلالية اإلمنائية رات املؤشِّ ُتَكمَّل
ُيقَصد إحصائية إضافية مبقاييس األمر هناية يف تكمَّل سوف ــــرات املؤشِّ
وبطبيعة بالعملية صلة هلا اليت التوضيحية املعلومات من املزيد هبــــا توفري
فإن املثال سبيل وعلى عليها. اليت تنطوي دة املحدَّ اإلمنائية املشــــكالت
مثل ر أيضًا مؤشِّ بأن ُيستعَرض سوف يسمح املعلومات نطاق توســــيع
يعتمد مبقياس حاليــــًا املعرَّف األطفال“، عند التغذية ســــوء ”شــــيوع
اُملالَحظ، أو الفرد نصيب حيث من وذلك البشري اجلســــم قياس على
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أمراض شيوع مدى يف التغيريات أو الُســــْعرات استهالك الضمين، من
وقد ُتفَهم األطفــــال. اَملْصع أو ُكســــاح مرض بالتغذية، مثل هلــــا صلة
حيث ِنَسب الطالب من أفضل بشــــكل أيضًا املدارس يف القيد بيانات
تعريف بعد يتم ومل يف الصف. التالميذ عدد ومتوســــط إىل املدرســــني
املجتمع م تقدُّ على تدل أخرى بعالمات هامة صلة رات هلا مؤشِّ وحتديد

واحلكم السليم. املشاركة على القائمة التنمية مثل املدين،
بالنســــبة  العمل من مبزيد إىل القيــــام وهنــــاك حاجة  ٤ - ٩٢
وهذا املوجــــودة. األساســــية ــــرات املؤشِّ ملجموعة التدرجيي للتحســــني
ما إىل إجياد داخل بلــــٍد حاجة هناك ســــتكون يعــــين، يف األســــاس، أنه
وســــوف ومتَِّســــق لتقدمي البيانات. واضح ومصدر أفضل لية أوَّ بيانات
لألسر استقصاءات إجراء ودعم، تشجيع، أيضًا إىل حاجة هناك تكون
وفهم، بالنسبة لقياس، أساســــية أمهية اســــتقصاءات هلا وهي املعيشــــية،
مثل للقلق، املثــــرية اإلمنائية للجوانب بالنســــبة هلا أمهية أخرى مســــائل
بتمحيص، بانتظام إىل القيام حاجة هناك تكون وسوف املساواة. عدم
وضع يف اُملحَرز م التقدُّ وكذلك رات، انطباق املؤشِّ مدى واســــتعراض،
وهذا النامية. البلدان من لكل بلد البيانات بالنسبة الالزم لتقدمي اإلطار
الصحيح االجتاه يف هة موجَّ بيانــــات تطوير برامج لدعم إىل يشــــري كله

املساعدة. تطلب األعضاء اليت البلدان يف القدرات وتعزيز
التمييز  املمكن من فإنه نفسها رات يتعلق باملؤشِّ وفيما ٤ - ٩٣
رات أن املؤشِّ (أي والدويل واإلقليمي الوطين بني االســــتخدام بوضوح
من أكرب أمهية له ليست التمييز البلدان). وهذا قابلة للمقارنة فيما بني
مقاييس تكميل إىل باحلاجة اإلقرار وجيب الفقر. لقياس بالنســــبة أمهيته
االجتماعية اجلوانب على أكــــرب بدرجة ز تركِّ ــــرات مبؤشِّ احلالية النقود
كثري يف القدر بنفس معروفة اليت تكون الفقر األخرى عن أبعاد وتعبِّــــر
املقاييس املزيد من توفــــري هو اإلقليمية األهداف مــــن األحيــــان. ودور
من ما بلد حقَّقه ما على احلكم هبا ميكن اليت األداء الواقعية ومستويات
ســــياق يف الوطين األداء على احلكم أيضًا وميكن جبريانه. مقارنة م تقدُّ
البيانات جتميع املمكن من ينبغــــي أن يكون املبدأ حيث ومن تارخيــــي.
وطنية وإقليمية إمجاليــــات الكليَّــــة للوصول إىل البيانات الُصْغريــــة مــــع

االهتمام. موضع القطاعات جلميع وذلك وعاملية ُمتسقة
نطاقًا  األوســــع العام القبــــول تعزيــــز ومــــن املمكن  ٤ - ٩٤
املتعلق والتفكري اإلمنائية االســــتراتيجيات يف والستخدامها رات للمؤشِّ
تكون أن اجلهود لضمان من مزيد بذل طريق عن وذلك بالسياســــات
من وســــليمة منطبقة وأن تكون واحد يف آن وشــــاملة دة املقاييس حمدَّ
وبالنظر حبثها. جيري اليت واألوضاع للمفاهيم بالنسبة التحليلية الناحية
يكون قد فإنه دقيقــــة مقاييس بالضــــرورة ال تكــــون ــــرات إىل أن املؤشِّ
من الشــــفافية أكرب قدر وتوفري تفســــريات لالجتاهــــات تقدمي مطلوبــــًا
اليت هتدف والربامج بينها. الربط وبكيفيــــة األرقام تعنيه مبا فيمــــا يتعلق
اليت الدولية ــــرات املؤشِّ ملجموعات والنشــــر التوزيع إىل توســــيع نطاق
خالل تســــاعد، من أن يتوقَّع العاملية“ التنميــــة ــــرات تتضمنهــــا ”مؤشِّ
القطرية التغطية من حيث البيانات توفُّر حتســــني يف املســــتخِدمني، آراء

واسع على نطاق الناتج ونشر للمقارنة. وقابليتها املختارة ــــرات للمؤشِّ
كســــب يف واملتمثِّل إىل حتقيقه البنك يســــعى الذي هو جزء من اهلدف
إىل أكرب املعرفة عملية تبادل نطاق وتوســــيع ــــرات قبول شــــامل للمؤشِّ

ممكن. حد
وكسب  لتحقيق االتفاق ُتجرى حماولة أنه حني ويف ٤ - ٩٥
النتائج ــــرات مؤشِّ ملجموعــــة العاملي بالنســــبة التأييــــد علــــى املســــتوى
بتحديد صلة هلا اليت املسائل الناشئة من عدد ال يزال هناك األساســــية،
النظر إىل حاجة توجد اليت التوضيحية واملتغــــريات التكميلية العمليات
عملية تستمر وجيب أن اإلمنائي. املحفل جانب من واســــتعراضها فيها
املقاييس مع سليم حنو مترابطة على ــــرات تكميلية تكون مؤشِّ اشــــتقاق
لفهم ومنظور عام خمتلف ُبعــــد إضافة املختارة وتؤدي إىل املوضوعيــــة
من ِدقَّة مقاييس أكثــــر وضع أجــــل من جهود التنميــــة. وجيــــري بــــذل
منهجية نظر وجهة تتيــــح، من حبيث واملفاهيمية اإلحصائية الناحيتــــني
للعالقات السلوكية وترابطًا متاسكًا رؤية أكثر نظر تشــــغيلية، ووجهة
ربط املبادرات هــــذه تنفيذ يف أن ُيتوَخى املســــتصوب ومــــن املتبادلــــة.
التقليدية اإلحصائية باهلياكل مجيعها جيري إنتاجها اليت املختلفة األرقام
نظام مثل النظريــــة، الناحية من هبــــا ُمعتَرف ُنظم يف القائمــــة وتثبيتهــــا
واإلحصاءات املدفوعات مبيزان املتعلقة القومية واإلحصاءات احلسابات
بالفعل املألوفة اُألُطــــر هي اإلحصاءات وهذه والدميغرافيــــة. الســــكانية
توفِّر أهنا كما الدويل؛ املســــتوى على واملســــتخَدَمة املهين املجتمع لدى
بالفعل، موجودة بيانات لقائمة السياســــات على ز يركِّ خاصًا تأكيــــدًا
البحث جوانب وعلى النظام يف الثغرات مواضع على الضوء وُتَســــلِّط
ــــرات ليست موجودة مؤشِّ توفُّر لزيادة استكشــــافها اليت ميكن اجلديدة

العاملية. الساحة يف حاليًا
البنك  بسياســــة البيانــــات املتعلقــــة ــــرات لوحــــة تســــجيل مؤشِّ  (ج) 

الشركات جتاه
أداًة  بالشركات املتعلقة البيانات لوحة تسجيل ُتعَتَبر ٤ - ٩٦
مع األهداف اإلمنائية متماشية البنك جعل استراتيجيات يف للمســــاعدة
ومتفقة شركائه، مع حتقيقها، إىل البنك يسعى اليت عليها املتَفق العاملية
األعمال التشغيلية جناح مدى ملتابعة أيضًا َمة العملية ُمَصمَّ معها. وهذه
تســــجيل للوحة الرئيســــية واألهداف هذه األهداف. حتقيق يف للبنــــك
ــــرات املؤشِّ حترُّكات ملتابعة العامة األهداف على التركيز هي البيانــــات
هذه أجل حتقيق من يبذهلا البنك اليت اجلهود فعالية وقياس الصلــــة ذات
لتحديد اجتاهات ورصد، عالمات مالئمة وضع، خالل من األهــــداف
باستراتيجيات العالمات تلك حبيث ُترَبط القطرية استراتيجية املساعدة

القطاعية. املساعدة
من  تتألــــف البيانــــات نــــات لوحــــة تســــجيل ومكوِّ  ٤ - ٩٧
لتحرُّكات واسعة عامة نظرة توفِّر مقاييس تركيبية خمتَصرة من جمموعة
ومستوى العاملي بني املستوى تتراوح الرئيســــية اليت َبة املركَّ ــــرات املؤشِّ
 ١٦ تشــــمل األساســــية املختَصرة البيانات تســــجيل البنــــك. ولوحــــة
تعكس حبيث للعملية طبقات ثالث على ز تركِّ مقاييس وهي مقياســــًا،
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١ تتعلق  والطبقة البنك. ألنشــــطة و”كيف“ و”ماذا“ ”ملاذا“ أبعــــاد
ولذلك للتنمية، النهائية األهداف حتقيق اجتاه يف م اُملحــــَرز التقدُّ بقياس
والتنمية بالفقر والدخل صلة هلا أساســــية عاملية أهداف على ز تركِّ فإهنا
باملناطق أيضًا ارتباطها حيث من وذلك البيئة على واملحافظة البشــــرية
(استراتيجية  البنك اســــتراتيجيات ربط على ز ٢ تركِّ والطبقة والبلدان.
األهداف هبذه القطاعية) املســــاعدة واستراتيجيات القطرية املســــاعدة
مقياس  وهو البنك، ألداء مقياس داخلي هي ٣ والطبقة العاملية. اإلمنائية
ذلك مبا يف للمؤسســــة، التشــــغيلية للعمليات جوانب خمتلفة على ز يركِّ
لربناجمها، والفعاليــــة املالية والتكلفة إمنائيــــة، نتائج حتقيق قدرهتا علــــى

إمنائية. وكفاءة املؤسسة كمنظمة
تســــجيل  لوحة الــــيت تتضمنها َبة املركَّ ــــرات واملؤشِّ  ٤ - ٩٨
وهي تفصيلية، ــــرات ملؤشِّ ُمناِظــــرة جمموعــــات من البيانــــات مشــــتقَّة
َبة املركَّ املقاييــــس حتركات تفســــري يف املســــاعدة ُيقَصد هبا ــــرات مؤشِّ
إىل تستند البنك مستوى على املوضوعة التفصيلية رات واملؤشِّ دة. املحدَّ

الوحدات. مناِظرة على مستوى بيانات

األساسي اهليكل عمليات رات مؤشِّ (د)
للبنك الدويل  التابع اإلمنائيــــة البيانات فريق يشــــترك  ٤ - ٩٩
جمموعات حتســــني يف حبث ضيقة النطاق، مبادرة خالل بنشــــاط، من
الوقت، مرور مع خمتلفة للقيام، مصادر وضعتها اليت رات القائمة املؤشِّ
يف مستوى ينعكس كما األساسي مال اهليكل أداء رأس بتقييم ورصد

األعمال العامة. خالل من اليت تقدَّم اخلدمات
حقيقي  ناتج فعالية لقياس َمة ُمَصمَّ ــــرات املؤشِّ وهذه  ٤ - ١٠٠
خمتلفة قطاعات جانب من اجلماعية هذه اخلدمات استخدام خالل من
التشغيلي باألداء أساسًا تتعلق املقاييس أن هذه حني ويف السكان. من
اخلدمات الرأمسالية فإن هبا هذه م تقدَّ اليت وبالفعالية مســــتقر مال لرأس
مال رأس تقدمي ســــالمة مدى لبيان أيضًا َمــــة ُمَصمَّ املنتقاة ــــرات املؤشِّ
هبا تصل اليت املعيشية، أي الكيفية لألسر الواقع املشــــَتَرك يف املســــتخِدم
من األفقر إىل القطاعات مباشــــر، غري مباشر أو بشــــكل خدمة معيَّنة،
وطنية دون رات ملؤشِّ أخرى يف تطبيقات كما هذه احلالة، ويف املجتمع.
ملختلف الصايف األساســــي األثر حتديد املقصــــود هو يكون وقطاعيــــة،

املستفيدين. على االجتماعية - االقتصادية السياسة جوانب
اهلياكل األساســــية  مشــــاريع وفعالية وتقدير قيمــــة  ٤ - ١٠١
رأس كل من عليها احلصول يتم اليت اخلدمات وتدفُّقات كبرية احلجم
رات املؤشِّ من جمموعة جيري إعداد فإنه هذا وعلى أمر صعب. هو مال
املجتمعات وخاصة على - االستثمارية املشاريع أثر د تؤكِّ اليت املالئمة
وتنظيمه. األساسي اهليكل مال رأس فعالية لتعزيز كوسيلة - الفقرية

يعملون  الذين القرارات ومتَِّخذو السياسات وحملِّلو ٤ - ١٠٢
باالستثمار يواجهون املتعلقة القرارات األساسية واختاذ اهلياكل إدارة يف
النادرة املوارد ختصيص يف البدائل من متنوعة جمموعــــة ضمن خيارات
وبرجمة الســــنوية امليزانية وضع عمليــــة املوجــــودة حتــــت تصرفهم. ويف

املتعلقة قراراهتم أن من املديــــرون د يتأكَّ الرأمسايل، جيب أن االســــتثمار
استخدام أفضل تعكس لديهم متوفرًا يكون لألموال رصيد بإنفاق أي
جيب بديلة، وقرارات خيارات وضع وعند املحدودة. االستثمار ملوارد
إىل حاجة هناك أن كما الوقت، أفضلية مقاييس االعتبار يف تؤخــــذ أن

االستثمارية. واإلنفاقات بني االستهالك النسبية املفاضلة توَزن أن
من احلاالت اليت  كبري يف عــــدد الوقــــت احلايل، ويف  ٤ - ١٠٣
من عملي منظور وليس مــــن خالص منظور اقتصادي ُينَظــــر إليهــــا من
واضح، قرارات هو كما السياسات، واضعو يتخذ التشــــغيلية، الناحية
وبطرح واملوارد. األصــــول بشــــأن إدارة األمثل املســــتوى ال ترقى إىل
األســــاليب أن ذلك هو أســــباب أحد فإن األولويات السياســــية جانبًا
قرارات الختــــاذ اإلدارة لــــدى احلايل الوقــــت يف املتوفِّــــرة واملعلومــــات
وواضعو املوارد. من على العرض األســــاس يف ز تركِّ االستثمار بشــــأن
إنشــــاؤها ينبغي اليت إىل اختيار الطرق فقط حيتاجون ليس السياســــات
إهنم حيتاجون بل حنو أفضل) على صيانتها ينبغي اليت احلالية (والطــــرق
إنشــــاء ُتســــتخَدم األموال يف أن ينبغي كان إذا ما أن يقرروا أيضًا إىل
أو الصحي للصرف نظام تلك األموال إلنشــــاء أن ُتَخصص الطرق أو
املوجودة الُنُهج أن إىل وبالنظــــر باملياه. لإلمداد جديدة معقَّــــدة شــــبكة
عن دقيقة بيانــــات األحيان كثري مــــن يف ال تعطــــي يف الوقــــت احلــــايل
خدمات على الطلب حجم عن تكشــــف أو االســــتثمار نتائج قرارات
لالســــتخدام جديدة مقاييس إىل هنــــاك حاجة اهلياكل األساســــية فإن
حتت احلايل الوقت املوجــــودة يف التقييم اخلدمــــات. وأدوات ولنوعيــــة
من خالل للحاجات وإلشباعها بالنسبة تبيِّن الكثري املديرين ال تصرف

األساسية. للهياكل املخصص املال رأس يقدمها اليت اخلدمات
من  تطبيقه ميكن األداء ــــرات مؤشِّ هنج أن ثبت وقد  ٤ - ١٠٤
بالنسبة ُحدَِّدت الســــياقات املختلفة اليت من عدٍد التشــــغيلية يف الناحية
ز تركِّ التقييم وطريقة اخلدمات. مستوى على لألداء معيَّنة رات مؤشِّ هلا
للبنية ص املخصَّ املــــال رأس يقدمها الــــيت اخلدمات على علــــى الطلــــب
(معدل واالستفادة املباشر تعكس االســــتخدام رات واملؤشِّ األساســــية.
َمة. كمقياَســــني لتدفُّقات اخلدمات املقدَّ األساســــية للبنية االســــتخدام)
خالل تقســــيم من يســــمح، حبيث النهج م ينبغي أن ُيَصمَّ واألهــــم أنــــه
تلك درجة اســــتخدام بتقييم الدخل، حالة حســــب اجلماعات الطالبة
اليت اجلديدة األولويات وحتقيق فقرًا األكثر السكان جانب املرافق من
ك يشــــكِّ النهج هذا أن الفقر. غري بالنســــبة للقضاء على وضعها البنك
بدرجة التقليدية املنهجية وهي الفائدة، مقابل تقييم التكلفة منهجية يف
األساســــية البنية خلدمات الكبرية األمهية عدم تأكيد متيل إىل اليت أكرب
األحيان) من كثري يف (املدعومة األخرى واخلدمات السوقية غري العامة

وملواقعها. دخًال األقل املجتمعات إىل م اليت ُتقدَّ
ُبعدًا  م تقدِّ األداء ــــرات املختلفــــة ملؤشِّ واملصفوفــــات  ٤ - ١٠٥
وليس للخدمات الفعلي االعتبار التقدمي يف يأخذ الذي جديدًا للتقييــــم
مقياس املدخالت، وهو وملجموعة اإلنتــــاج لتكلفة تطبيق مقياس جمــــرد
األحيان من كثــــري ويف عنه. اإلبــــالغ وجرى اخلدمات م وضعــــه ُمقــــدِّ
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مستَمدة العمل دة لرصد هذا املحدَّ رات املؤشِّ تكون أن إىل األمر حيتاج
أخرى وظائف ومن أجزاء إىل َمة وُمَقسَّ إداريًا غري مترابطة أنشــــطة من
تكتسب ال املقاييس منعزلة. وهذه مصادر مأخوذة من تستخِدم بيانات
ومتَّسق بوضوح ُمَعرَّف يف إطار معًا ُوِضَعت إذا إّال متاســــكًا أكثر معىن
إحداثيات املسَقَطة أو الفعلية اخلدمات مستخدمي يعطي حبيث وشامل
احلالة (مثل اقتصادية - واجتماعية اجلغرافية) املعلومات (نظام جغرافية
مع بيانات توضع املعلومات وهذه املعيشــــية). لدخل األســــرة بالنســــبة
ُمدَمَجة مصفوفة وتنُتج املعين د املحدَّ بالقطاع اليت تتعلق املوجودة البنك
كأســــاس لتقييم املشروع تلك املصفوفة ُتســــتخَدم حبيث األداء ملقاييس
إطارًا أيضًا توفِّــــر والعملية الحقــــة. وفترات ســــابقة بالنســــبة لفتــــرات
اإلقليمي املستوى إىل أو ِمرَفق مســــتوى مشروع من املعلومات لتجميع
نظرة الوطنية وإلقاء احلدود بتجاوز للمديرين تسمح أهنا كما والقطري،
اهلدف ويتمثَّل رئيسية. ملشاريع للحدود العابرة الوطنية عرب اآلثار على
أفضل قرارات الختاذ والشفافية بالســــهولة يتســــم نظام إتاحة يف النهائي
بالنسبة الناتج االستثمار فعالية ولرصد األساســــية البنية مشاريع بشــــأن

- االقتصادية. االجتماعية جبميع أبعادها التنمية لإلسهام يف عملية
ر املبكِّ وتدابري اإلنذار املتقدمة رات املؤشِّ - ٣

البنك  يشــــترك التحليل جماالت من معيَّنة جماالت يف ٤ - ١٠٦
ــــرات االقتصادية املؤشِّ من جمموعات أخرى، لوضع هيئات مع الدويل،
فيها حتدث أن ح املرجَّ من يكون اليت االجتاهات تبيُّن ملحاولة والنقديــــة
عن األعمال متامًا املنفصلة األساليب، وهذه ومالية. اقتصادية تغيريات
يف السنوات أكرب بدرجة برزت العاملي، االقتصاد املتعلقة بإســــقاطات
باألزمات التنبؤ يف املساعدة هو الغرض األساسي أصبح عندما األخرية
اقتصادية مالية أو أزمات حدوث منع أجل من ووضع سياسات القادمة
الوقت هبا يف ُيضَطَلع اليت تتصف األعمال البنك، ويف تقليل أثرها. أو
البلدان. قليل من يف عدد ُتَطبَّق إّال وال كبرية بدرجة احلايل بأهنا انتقائية
حالة يف كما بتعمُّق أو واسع نطاق على هبا ُيضَطَلع ال األعمال وهذه
وبشكل شهريًا يتم حيث االقتصادي امليدان يف التعاون والتنمية منظمة
رات واملؤشِّ الرئيسية االقتصادية ــــرات املؤشِّ نشــــر، واستعراض، روتيين

األعضاء. البلدان جلميع املتقدمة
أكثر  إحصائية إلنتاج سالسل البنك داخل والضغط ٤ - ١٠٧
قيام مع التزايد يف مســــتمرًا يزال ال ــــرات أداء ومؤشِّ ومقاييس تواترًا
باألزمات للتنبؤ ُنُهج جديدة واتباع حتليالته لتحسني مبحاوالت البنك
الضعف رات ملؤشِّ املصفوفات بعض ُوِضَعت وقد حدوثها. حيتمل اليت
األجل وقصرية طويلة مقاييس تشمل حبيث تايلند) (مثل منفردة لبلدان
والبيئية، واملالية واالجتماعيــــة االقتصادية بالظروف عالقة هلــــا األجل
م وُمنظَّ د موحَّ هنــــج جهــــد كبري التباع األســــاس يف ُيبَذل مل غــــري أنه

أكرب. بدرجة
التعاون  نظام منظمــــة هــــذا فإن من وعلــــى العكس  ٤ - ١٠٨
التجارية، املشــــاريع دورة ــــرات االقتصادي ملؤشِّ امليــــدان يف والتنميــــة

رات  ومؤشِّ متقدمة ــــرات مؤشِّ ويتضمَّن عضوًا بلدًا ٢٢ يشــــمل مثًال،

مالئمة ومعرفة إشارات توفِّر متأخرة رات ومؤشِّ (أو مرجعية) متطابقة
َنهج وذلك باســــتخدام االقتصــــادي التحوُّل بنقــــاط حســــنة التوقيــــت
ب األساســــي ينصَّ التركيز أن من الرغم وعلــــى لالحتماالت. تتابعــــي
وبلدان السبعة) (جمموعة السبعة الرئيسية الصناعية البلدان جمموعة على
فإن هذا االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة يف أخرى أعضاء
ومجهورية املكسيك مثل أيضًا بلدانًا متوسطة الدخل، يشــــمل التركيز
إلدخال رمسية مناقشة مبادرات احلايل الوقت يف وجتري وتركيا. كوريا
مثل بلدانًا أن كما النظام، يف واهلند، الصني مثل رئيسية، صناعية بلدان
على تأكيد مماثلة. وهناك هنجــــًا منها، تتَّبع، مببادرة وتايلند ســــنغافورة
مع املتبادلة وعالقاهتما املالية وعلى االستمرارية األوسع مبعناها الصناعة

التجارية. املشاريع أداء

على  التعــــرُّف إىل التحوُّل يســــتند والتنبــــؤ بنقــــاط  ٤ - ١٠٩
جرى التكرار شديدة رات املؤشِّ من خمتلفة مبجموعات األمناط املرتبطة
جرى لكل بلد. وقد مالئمة تكون كي منفرد بشكل منها كل تعديل
حة، مرجَّ غري سالسل باســــتخدام َبة املركَّ ــــرات املؤشِّ العديد من وضع
مع املتقدم، ــــر املؤشِّ شــــديد. وهنج ترابط بينها بالتســــاوي، حة أو مرجَّ
املزيد من إىل اســــتراتيجيًا انســــحابًا ميثِّل املنهجية، من الناحية معقد أنه
جارية بيانات مفاهيمية َتستخِدم أية إىل ُأُطر وليس اإلحصائية البساطة
هليكل عنصرًا تتضمَّن بالنتائج. وهذه املنهجيــــة للتنبــــؤ متوفِّرة تكــــون

 post hoc) ذاك“ على يترتــــب من نوع ”هذا وهنجًا الذايت االرتــــداد
األصعب مواجهة املشــــكالت البديل هو واخليار .(ergo propter hoc
نظريات من ما نظرية إىل يســــتند رمسي شــــامل بتحديد منوذج املتعلقة
إحصائية سالسل على كبرية بدرجة معَتِمَدة االقتصادي تكون السلوك
أحد فإن يبــــدو وكما أكرب. بقــــدر للتواريخ تســــجيًال ــــن عــــادًة تتضمَّ
أن من الرغم على أنــــه هو املتقدم ــــر املؤشِّ لنهج الضمنية االفتراضــــات
ومتثِّل فريدة تكون دورة كل فــــإن حتديدها، وميكن الــــدورات حتدث،
هذا اتباع يف ميكن تكرارها. والســــبب وال تتكرر ال اقتصادية عمليــــة
والتنمية التعاون منظمة َذَكَرت فقد نتائج. حيقق هو أنه الواقعي النهــــج
مثًال، وذلك، صحيحة تنبــــؤات ُوِضَعت قد أنه االقتصادي يف امليــــدان
من  ٣٦ حالة يف اقتصادها) متابعة يصعب للغاية (اليت املتحدة للمملكة
عامًا  فترة ٣٥ مدى على جرى السبعة، بلدان جمموعة ويف حالة. ٤٠
ضوء مذهب  يف كلــــه غريبًا هذا يبدو وقد ١٠٤ نقــــاط حتوُّل. حتديــــد
للتوقُّعات النظرية اجلوانــــب يف الباحثون به يؤمن الــــذي ”الالأدريــــة“
االقتصادي الضبــــط بعمليات القيــــام بأن الشــــائع املنطقيــــة واالعتقــــاد
مضيعة هو القصري األجــــل يف على االســــتقرار االقتصادي للمحافظــــة
حيث كوريا، مجهورية حالة مثل حالة فإنه يف إىل هذا وإضافة للوقت.

املائة  يف ٦,٥ نسبته سنوي منو أن معدل تارخيية يف واقعة كشف النظام
تفاضالت جمموعة اســــتخدام بعد فقط (وذلك اقتصاديًا كان تراجعــــًا
حىت األقل على التحوُّل، حتديد نقاط عملية تكن الرتبة الثانية)، مل من
النظام هبا مل يتنبأ واملالية (اليت االقتصادية األزمة مع وجود قريب وقت

الهتمام كبري. موضعًا بسرعة)، حدثت ألهنا دقيق بشكل
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لإلنذار البيانات كُنُظم ومعايري رات املؤشِّ - ٤

امليــــدان  يف والتنميــــة التعــــاون إن أنشــــطة منظمــــة  ٤ - ١١٠
للبنك البيانــــات اجلديدة ملعايري بالنســــبة مؤسســــية آثار هلا االقتصادي
اليت املجاالت لتحديد بالنسبة وكذلك الدويل، النقد ولصندوق الدويل
ومالية. اقتصادية مصاعب من تعاين اليت والبلدان مشكالت فيها توجد
اليت تتبعها املتقدم ر املؤشِّ منهجية تفَتِرض حني يف أنه هام مغزى له ومما
وجه على تنبأت قد أهنا االقتصادي امليدان يف التعاون والتنمية منظمــــة
١٩٩٤ فإن هذه  عــــام هناية يف املكســــيكي االقتصاد صحيــــح بتراجــــع
الصندوق. يف اإلحصاءات شــــعبة تتحاشــــاه هنج تنطوي على املنهجية
أيضًا بيََّنت قد االقتصادي يف امليدان التعاون والتنمية منظمة فإن كذلك
ومها النقود، من والعرض الفائدة أسعار بأداء املتعلقة البيانات أن بثبات
اليت املالية الرئيســــية اإلحصاءات جمموعة يف بارز موقع هلما سلســــلتان
األعضاء البلدان على (اليت يتعيَّن املقررة املواعيد الصندوق يف يصدرها
ليست تشترك فيها)، الدولية أن يف األســــواق املشــــاركة اليت ترغب يف
من االقتصادي النشــــاط حيدث يف مبا بالتنبؤ كبري، عالقة حٍد إىل هلما،
املوارد الوطنية لتركيز تكون ال رمبا البلدان النامية، حالة ويف تغيريات.
يف امليدان والتنمية التعاون ملنظمــــة املتقدم ــــر منهجية للمؤشِّ على وضع
كبري، عالقة، إىل حٍد االقتصاديــــة النتائج حتديد أجل االقتصــــادي من
املشكالت من الكبري العدد يكون هناك هذا عندما السياســــات بتحليل
متضمنة االقتصادات تكون وحيث صعوبة، األكثر اهليكلية االقتصادية
مل املتقدم ــــر املؤشِّ هنج فإن وبصفة عامة مة. منظَّ غري لقطاعــــات كبرية

يف االعتبار. اخلاصيات هذه يأخذ

تقدمي  يف األعضاء البلدان لتوجيه معايري وضع وقرار ٤ - ١١١
اختذه اجلمهور املوثوقية إىل من على درجة أكرب ومالية اقتصادية بيانات
املقَتَرَحة البيانات ومعايري املكسيكية. املالية أعقاب األزمة يف الصندوق
الضوء على األداء من مزيد بإلقاء املحتملة القلق أوجه معاجلة هبا ُيقَصد
أفضل حنو على من التنبؤ املستخِدمني ن ميكِّ مبا والسياســــات االقتصادي
يف هو، ”معايري“ ُمصَطَلح أن حدوثها. غري قبل الناشــــئة باملشــــكالت
كما ”نوعية“، إىل تلقائيًا ُيترَجم ال ألنه ُمَضلِّل مصَطَلح هذا الســــياق،
وُتَوثِّق، املعايري ُتَعرِّف، إذ أن ”موثوقية“ البيانات؛ تضمن ال املعايري أن
أن يتعيَّن اإلحصاءات اليت تســــتند إليها اليت واملنهجية املصادر ببســــاطة
هذه من ما بلد يبذهلا الــــيت باجلهود البلــــدان. وإقرار الصندوق تنشــــرها
وهو اإلحصائي؛ للتنظيم الترتيــــب الداخلي بســــالمة إقرارًا الناحية ميثِّل
وشــــيكة. أزمات حبدوث التنبؤ القدرة على لزيادة َمــــة ُمَصمَّ ليــــس أداة
أخرى خارجيون. وبعبارة وحملِّلون الســــوق َده ُيَحدِّ أن ينبغي ما وهــــذا
األزمات، إىل اإلشارة ليست الصندوق مبادرة من الغرض األساسي فإن
اإلحصاءات على الشــــفافية من مزيد إضفاء تشــــجيع بل يف حد ذاهتا،
فإنه ولذلك انتظامًا. أكثر بشكل اإلحصاءات عن هذه الرمسية واإلبالغ
ووضع للُنُهج املتبــــاَدل التخصيب لزيادة جمال أنه يوجد يبــــدو واضحــــًا
هلا حساسية بالنسبة اليت تبادل املعلومات إىل جديدة، إضافة ــــرات مؤشِّ

أفضل). على حنو (واستخدامها املؤسستني بني للوقت

مفاهيمي  أســــاس نظري أو أي وجود عدم غــــري أن  ٤ - ١١٢
االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة هبا اليت تقوم صريح لألعمال
التنبؤات يف لوضع معايري التماسك بالنســــبة للقلق مصدرًا ميثل يزال ال
رات املؤشِّ باستكمال بانتظام القيام يتطلب فاإلجراء رات. باملؤشِّ املتعلقة
املؤشرات، تلك وتنقيح بلد لكل ب املركَّ املتقّدم ر املؤشِّ يف املســــتخَدَمة
اإلبقاء إىل هناك حاجة االعتراف بأن مــــع بالتوازي صياغتها، وإعــــادة
حتديد املمكن يكون من وقد منــــوذج كلي. املعاِمالت املتغيِّرة يف علــــى
حالة اليت تكون فيها الظــــروف أفضل حنو على ُتَعرِّف ــــرات اليت املؤشِّ
(مقيســــًا، اقتصاد ما يف اإلمجاليني االتزان بني الطلــــب والعرض عــــدم
اليت والطلبات والشحنات النهائية أرصدة الســــلع بالفروقات بني مثًال،
إىل احلاجة هي احلالة هذه يف أكثر وضوحًا. واملشكلة العملية تنفَّذ) مل
يف البيانات تلك وإتاحة متغيِّرة نوعية ذات شــــاملة بيانات مع التعامل
املعلومات توسيع نطاق يف البدائل أحد ويتمثَّل وبانتظام. دة حمدَّ مواعيد
بالفعل والتقييمات استقصاء املشــــاريع التجارية واملتوفِّرة من املســــتقاة
كي وذلك التجاريــــة املشــــاريع مبســــتقبل املتعلقة الصلة يــــة ذات الَكمِّ
حاجًة ذلك، بعد أن يوِجــــد، شــــأنه وهذا من املجاالت. تشــــمل هذه
مقارنته ميكن للشــــركات جتميع على املجــــال مقَتِصــــرًا إىل أن يكــــون
مســــتندًا االنتقاء يكون هذا أن ومن املمكن تالية. زمنيــــة يف كل فتــــرة
للشــــركات الـ٥٠٠“ بورز آند ســــتاندرد ــــر  إىل نــــوع جمموعة ”مؤشِّ
الصناعية“ للشــــركات داو ــــر (Standard and Poors 500) أو ”مؤشِّ
أن إىل وبالنظر املؤسســــات. أكــــرب (Dow Industrials) مبــــا يشــــمل
يف التكوين النســــبية والتحوُّالت التغيريات رصد على ز يتركَّ االهتمــــام
الرائدة للمؤسسات التجارية املقياس مثل هذا فإن املستويات يف وليس
الصناعات املناِظرة ولالقتصاد يف مالئم االجتاهات على حنٍو يعكس رمبا
يف لألسهم السوق أسعار رات ملؤشِّ بالنسبة جيري حاليًا والعمل كُكل.
وبالنظر هذا النهج. تطوير ملواصلة كمحاولة وذلك الناشــــئة األسواق
للقيام اخلاص القطاع تشجيع على اإلمنائية للسياسة اجلديد إىل التأكيد
أمهية يف النســــيب االخنفاض وإىل العملية اإلمنائية، يف أمهيــــة بــــدور أكثر
اخلاص، بالقطاع املتعلقة ــــرات املؤشِّ من املزيد حنو التحرُّك فإن الدولة،

مستصوبًا. أمرًا يبدو رات، املؤشِّ هذه مثل
يف  الوقت احلايل، يف توجــــد ال عامة بصفة أنه غــــري  ٤ - ١١٣
نظرية بالنتائج، للتنبؤ وبالتايل لعدم االتزان منوذج لوضع مماثلة حماوالت
العمل إىل حاجًة هناك فإن ولذلك التجارية، املشــــاريع دورة لنشــــاط
أيضًا ســــليمة وتكون نظرية جذور هلا إجراءات حتديد من أجل بدأب

الفعلي. للسلوك أمناط من يالَحظ ما متفقة مع

القومية: احلسابات ختضري -  دال
* السياسات واستخدام النهج

البيئة  بــــني تفاعل وجــــود علــــى هنــــاك اتفــــاق عام  ٤ - ١١٤
سياســــات ُتَحقِّق التكامل. يتطلب هــــذا التفاعل أن وعلى واالقتصــــاد
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لوظائف املصدر  بالنسبة التفاعل هلذا وصفًا ١ - ويتضمَّن الشكل رابعًا
لالقتصاد. وفَّرهتا البيئة من النفايات) اليت (التخلص واملصرف (املورد)
خالل استهالك من اإلنســــان رفاه على أيضًا يؤثِّران واالقتصاد والبيئة
عام اتفاق يوجد ال غري أنه احلياة. دعم نظام وتدهور واخلدمات السلع

بالنسبة للسياسات. تأثرياته وعلى التفاعل هذا تقدير كيفية على
يف ســــياق  املســــتدامة“ ”التنمية عبارة وقــــد صيغت  ٤ - ١١٥
أهنا باعتبار جانريو دي ريو يف ُعقد الذي األرض ملؤمتر قمة التحضريات
هذه التنمية تعريف أن غري والتنمية. للبيئة التكاملي عن النمــــوذج ُتَعبِّــــر
واملقِبَلة  احلالية األجيــــال حلاجات ٩ أو إشــــباع متناقص رفاه غري بأهنــــا
الرفاه أو مكوِّنات ُيحــــدِّدان ال التعريفان تعريفان ُمبهمان. فهذان مهــــا
وانتشار للبيئة. معيَّن دور أي إىل ال يشريان كما أهنما األجيال، حاجات
أمر هو بينها املقارنة الصعب من يكون يكاد رات مؤشِّ أو أرقام قياسية

٢ أدنــــاه). ومع ذلك فإن التنمية  - رابعًا اإلطار (انظر مســــتغَرب غــــري
بل البقاء، على مدهشة قدرة لديها أن أظهرت قد تكون رمبا املستدامة

.١٠ الصناعية البلدان سياسات برامج قد تسلََّلت إىل إهنا

االستدامة أجل من احملاسبة األساس املنطقي: - ١
املَحيِّر  االستدامة مفهوم اســــتخدام حاجة إىل هناك  ٤ - ١١٦
البيئة موضوع مناقشــــة هذا فإن أنصار انتظامًا. وعلــــى بطريقــــة أكثر
اخلاصة التحليل أدوات يف حبثوا البيئة واالقتصاد، علماء وهم والتنمية،
ِقَيمهم فرضوا قد يكونون بذلك وهم آخر؛ جمال كي يطبِّقوها على هبم
انقســــام حدوث ذلك نتيجة املُناِظر. وكانت على املجال هبم اخلاصــــة
العــــامل االقتصادي للجوانب ورؤية البيئي العــــامل رؤية بني له يؤَســــف

.١١ واالقتصاد البيئة املشتركة بني

انقسام ناشىء - االستدامة قياس ( أ )
نقدية  قيمة إعطــــاء البيئي خرباء االقتصــــاد ُيحــــاول  ٤ - ١١٧
اجتاه َدمج يف أوىل كخطوة وذلك البيئة اخلدمــــات تدهور، لنقــــص، أو

وأنصار املعيشية. واألسر املؤسسات ميزانيات اخلارجية يف العناصر هذه
رأي ويف هلا. سعر وحتديد البيئة على السلعة صفة إضفاء يرفضون البيئة
وأن بالنقود، البيئــــة قيمة عن التعبري ميكــــن ال هؤالء أنه أنصــــار البيئــــة
ماديًا، ناجتًا أو طاقًة حتمل اليت للتنمية املســــتدامة، الطبيعية ــــرات املؤشِّ
االقتصادي من النشــــاط جتريد إىل هتدف اليت والدعوات األســــبقية. هلا

هي ردود  االجتماعية واملعايري بالقواعد االلتزام و/أو ١٢ الطابــــع املادي
للسياسات. بالنسبة البيئة أنصار عاَلم

هذه  وإحدى املزايا. بعــــض له االقتصادي والنهــــج  ٤ - ١١٨
مقارنة مباشرة بإجراء يسمح مشــــَتَرك أعداد اســــتخدام نظام املزايا أن
بيئيًا من َلة املعدَّ والتجميعــــات التقليدية االقتصاديــــة بــــني التجميعات
ــــرات املؤشِّ بعض تتســــم وثانيًا، طْرح بســــيطة. أو َجْمع خالل عملية
يتجزأ ال كجزء بالفعــــل، هلا بأن مثل الدخل، الرئيســــية، االقتصاديــــة
احلسابات القومية الذي نظام م يقدِّ مفهومًا لالســــتدامة. وثالثًا، منها،

دة  ١٩٩٣ مفاهيــــم وتعاريف موحَّ عام يف نطاق العــــامل على اعُتِمــــد
أدناه مبيَّن هــــو وكما الدويل. على املســــتوى ــــرات املؤشِّ ملقارنة هذه
األمم مته قدَّ الذي ،١٣ املتكاملة واالقتصادية البيئية املحاســــبة نظام فإن

املزايا. هذه من يستفيد املتحدة،
تواِجه  رات للمؤشِّ الكبرية القوائم فإن وعلى العكس ٤ - ١١٩
انطباق هذا فإن إىل وإضافة (الترجيح). بالتجميع تتعلق مشكالت صعبة
ربطها املمكن يكن من مل حمدودًا ما يكون السياسات على القوائم تلك
يصعب االتفاق ما وهو أخرى، وعتبات بأهداف أو االســــتدامة مبعايري
القدرة ــــرات هلا املؤشِّ بعض فإن اخلتامي الفرع يف وكمــــا نوِقش عليــــه.
يف ُتمثَّل وبالرفاه واليت باملجتمع تتعلق اليت االهتمامات عن ُتعبِّر أن على

إخفاء  عدم ينبغي الصحة/الرفاه. كذلك فإنه ١ بدائرة - رابعًا الشكل
عندما وخاصة به املتعلقــــة القصور أوُجه له النقدي التقييــــم حقيقــــة أن

.(٢ اجلزء من (ج) اجلزء (انظر السوق يتجاوز تعامالت
البيئية احملاسبة الباب املؤدي إىل املال - رأس على احملافظة (ب) 

رأس  اســــتهالك التقليدية القومية تقيس احلســــابات  ٤ - ١٢٠
أو مثل املباين الثابتة، لألصول واالســــتهالك“ ”االســــتعمال أي املال،
كي اإلنتاج عائد من أموال احتجــــاز وفكرة اآلالت، كتكلفــــة إنتاج.
لالستدامة معيار أهنا على إليها النظر رأس املال اُملستهَلك ميكن حمل حتل
رأس املال إىل والنظر والدخــــل. لإلنتاج االقتصادية باملفاهيــــم مرتبــــط
إرجاعه إىل ميكن وللدخل للمخرجات مســــتمر مصدر لتدفُّق أنه على
 ١٤ الصرييف (اقتبســــه مسيث آدم وضعه كما الصايف“ ”العائــــد مفهــــوم

 J. Pezzey, “Economic analysis of sustainable growth and sustainable  ٩
 development”, Environmental working paper No. 15 (Washington, D.C.,

.World Bank, 1989)

تقييدًا،  األكثر اســــتدامة النمــــو من االنتقال األورويب، االحتاد دســــتور يف مثــــًال،  ١٠

معاهدات يف املستدامة املنصوص عليها التنمية إىل ماســــترخيت، يف معاهدة عليها املنصوص
للسياسات،  بالنسبة املعاهدات هذه آلثار مناقشــــة على ١٩٩٧ (لالطالع لعام أمســــتردام
 F. Hinterberger and others, Integration von Umwelt-Wirtschafts-und انظــــر
 Sozialpolitik, ÖIN/WI policy paper No. 1 (Wuppertal, Germany and Vienna,

.May 1998)

االقتصادية  والُنهج البشرية وبيئتها اآلراء الشاملة لألنشطة بني التقريبـي التمييز هذا ١١

تبســــيط بالطبع، هو، واالقتصاد البيئة التداخــــل بني إزاء الشــــائعة (الكالســــيكية اجلديدة)
يف اختالف كبري وجــــود يكشــــف عن هذا التمييز ال أن غري املوجودة؛ التفكــــري ملــــدارس
النمو يف االســــتقطاب هلذا تفصيًال أكثــــر مناقشــــة ولالطالع على طريقــــة حبث املســــألة.
 P. Bartelmus, “Whither economics? From optimality to انظر والتنمية، اُملســــتدام
 sustainability?”, Environment and Development Economics, vol. 2 (1997),

.pp. 323-345

 F. Hinterberger, F. Luks and F. Schmidt-Bleek, “Material flows  ١٢

 vs. ‘natural capital’-what makes an economy sustainable?”, Ecological
.Economics, vol. 23 (1997), pp. 1-14

املالحظة ١. انظر ١٣

 S. El Serafy, “The proper calculation of income from depletable  ١٤

 natural resources”, in Environmental Accounting for Sustainable
 Development, Y.J. Ahmad, S. El Serafy and E. Lutz, eds. (Washington,

.D.C., World Bank, 1989)
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التفاعل ذلك وآثار واالقتصاد البيئة بني التفاعل ١ - رابعًا الشكل
البيئـــة

الصحة العامة/الرفاه

االقتصاد

االنبعاثات/النفايات
السلع واخلدمات تدفق املوارد

املوراد الطبيعية

التدفقات املادية
آثار الرعاية

فترة طويلة جديد بعــــد من الذي أحياه  (El Serafy)، وهــــو املفهــــوم
وعلى .(Hicks) ١٦ وهيكــــس (Fisher)، ضمــــن آخريــــن، ١٥ فيشــــر
مفهوم لتطبيق مفيــــدة بداية ُيعَتَبر نقطة املــــال رأس هذا فإن اســــتهالك
ع. موسَّ حسابات نظام يف وَدمج ذلك املفهوم نطاقًا أوسع لالستدامة

والتربة  للمياه الطبيعية املوارد يف اجلديدة والنُــــدرات  ٤ - ١٢١
قبل، من بوفَرة موجــــودة كانت اليت والغابات، املعدنيــــة والترســــيبات
األساسي السبب هي المتصاص النفايات، بالنسبة الطبيعة ُقدرات ويف
واملحاســــبة االقتصادات جمــــال يف الطبيعيــــة إلدخــــال هــــذه األصــــول
ُيغيِّر أن شــــأنه اجلديدة من النُــــدرات دمج هذه أن غــــري االقتصاديــــة.
املال رأس واستهالك املال رأس وتكوين املال لرأس املحاســــبية املفاهيم
أن هذا هو يف التقليدي. والســــبب احلســــابات القومية يف نظام الثابت
فإهنا ولذلك اقتصادية لعملية إنتاج ُمخرجًا ليست املُنَتَجة غري األصول
هذا وعلى .١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات نظام يف منتجات ال ُتعَتَبر
وميكن مــــن املنتجات، العرض يف تظهر املُنَتَجــــة ال غري فــــإن األصــــول
كذلك أو هنائي. وسيط كاســــتهالك عدم تســــجيل استخدامها بالتايل
املُنَتَجة على غري األصول هــــذه اســــتخدام معاملة املمكن فإنه ليس من
يشري ال الثابت املال رأس مفهوم أن إذ ثابت، مال لرأس اســــتهالك  أنه

أطول. زمنية فترات مدى على منتجات استخدام إّال إىل
وتدهور  الطبيعية املوارد نضوب وحساب تكاليف ٤ - ١٢٢
الناتج من التكاليف هذه وخصم والدخل اإلنتاج يف حســـابات البيئة
هدف خارجي، بإضافة تربيرمها جيب (الدخل املَولَّد) املضافة والقيمة
وتدهورها نضوهبا واعتبار البيئة على املحافظة يف املجتمع رغبة وهـــو
املحاســـبة عن هدف أساســـيًا خيتلف اختالفًا وهذا اجتماعية. تكلفة

استخدام فيه ل ُيَســـجَّ الذي ال االقتصادي األداء قياس وهو التقليدي،
ميكن (املحاســـبية)، التشـــغيلية الناحية ومن كتكلفة. وحده املنتجات
التكلفة االجتماعية ملحاسبة بالنســـبة األمر يتوىل من عن هدف التعبري
غري الطبيعية األصـــول إنتاج قاعـــدة املحافظة على إىل بأنـــه احلاجـــة
لرأس معيار االســـتدامة فإن وبعبارة أخرى الدخـــل. املُنَتَجـــة وتوليد
صراحًة إدخاله يتعيَّن املناِظر الدخل اإلنتاج/توليد و/أو الطبيعي املـــال
إدراج لتربير املتكاملة واالقتصادية البيئية املحاسبة يف إضايف وبشـــكل

البيئية. التكلفة

أقصــــى بأنــــه (Hicks) ُيَعــــرِّف الدخــــل وهيكــــس  ٤ - ١٢٣
املدة هناية قيمته يف أن من التأكد مع فترة زمنية معيَّنة، استهالك خالل
املســــتخَدم النموذج هو التعريف ١٧. وهذا بدايتها يف قيمته نفس هــــي
(التغيريات الصافية القيمة التغيريات يف بني للتمييز القومية احلسابات يف
قيمة صايف يف التغيريات ومفهوم .١٨ املتــــاح ــــر) والدخل التيسُّ يف حالة
األصول) قيمة صايف (أو الثروة املحافظة على نطاق توسيع يؤيد األصول
االقتصادي الدخل مفهــــوم وجتميع النادرة. األصول الطبيعية ليشــــمل
املجتمع يكون أن يضمن مقياسًا يتطلب القومي الُصْغِري إىل املستوى

 I. Fisher, The Nature of Capital and Income (New York, Kelley,  ١٥

.1965)

 J. R. Hicks, Value and Capital, 2nd ed. (Oxford, Oxford University  ١٦

.Press, 1946)

املرجع نفسه، الصفحة ١٧٢. ١٧

احلســــابات القومية (Hicks) ومفهوم هيكس مفهوم بني هامة اختالفات توجــــد  ١٨

”االدخار“ يف تعريــــف االختالفــــات على تقــــوم االختالفات وهــــذه بالنســــبة للدخــــل.
”التغيريات تعريف يتضمن القومية، احلســــابات ويف املالية“. القيمة صايف يف و”التغيريات
األخرى يف والتغيريات املالية التحويالت إىل االدخــــار، باإلضافة املالية“، القيمة صــــايف يف
اإلضافية من البنــــود تلك ُتخصم أن ويتعيَّن االقتنــــاء. ومكاسب/خســــائر حجــــم األصول
القيمة صايف يف والتغيريات االستهالك على أنه جمموع هيكس ملفهوم وفقًا الدخل املعرَّف
القومية احلســــابات وفقًا ملفهوم املتاح الدخل على تعريف احلصول أجل من املاليــــة وذلك
،١٩٩٣ لعام احلســــابات القومية (نظام (النهائي) واالســــتهالك االدخار جمموع علــــى أنه
عشــــوائية يف تذبذبات حدوث تفادي هو االختالف يف هذا ٨ - ١٥). والســــبب الفقرة
يف األصول أســــعار وتغيريات يف كبرية وكوارث طبيعية رأمسالية لتحويالت نتيجة الدخل

املحاسبة القومية املتكررة.
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كان كما املدة املحاســــبية هناية ــــر يف درجة التيسُّ نفس يف األقل علــــى
اإلنتاج - تكلفة مثــــل - بتخصيص حصة يتحقــــق وهذا يف بدايتهــــا.
غري أم تلك احلصــــة ُمنَتَجة أكانت ســــواًء القومية، الســــتخدام الثــــروة
ولصايف االدخار لصايف جديــــدة ــــرات مؤشِّ تظهر هلذا ونتيجة ُمنَتَجة.

”بدرجة أكرب“. اُملستدام وللدخل املال رأس تراكم
أن  حقيقــــة إىل تشــــري أكــــرب“ وعبــــارة ”بدرجــــة  ٤ - ١٢٤
يتجاوز مبا االعتبار، يف تأخذ أن جيب لالســــتدامة الشــــاملة التقييمات
البشري من رأس املال أخرى أشــــكاًال املُنَتج، املال رأس على املحافظة
والنظام القانون حفظ مؤسسات ِقَيم تقدير الصعب ومن واملؤسســــي.
اليد العاملــــة املتزايدة وِقَيم إنتاجيــــة املتهالكــــة أو الــــيت تقوم بأعماهلــــا
املال البشــــري يف رأس لدمج جــــرت اليت واملحــــاوالت أو املتناقصــــة.
أن يتعيَّن فإنه كذلك .١٩ فقط جتريبـية حماوالت هي القومية احلسابات
األخرى اآلثار االعتبار يف لالســــتدامة ُمســــَبق خارجي حتليل أي يأخذ
(أساليب احلياة)، االســــتهالك أمناط يف والتغيريات التكنولوجي، م للتقدُّ
بني فيما واإلحالل الطبيعيــــة، املصادر من والــــواردات واالكتشــــافات
والتقدُّم واملؤسســــي، البشــــري املال رأس ٢٠. وأدوار اإلنتاج عوامــــل
النمو املحافظة على يف احليــــاة، وتغيُّر أســــاليب واإلحالل التكنولوجي
مســــألة وهذه - البحوث إلجراء مزيد من جمال خصب هــــو والتنميــــة

واالقتصاد. البيئة بني التفاعل بقياس املتعلقة احلالية املناقشة تتجاوز
استدامة بشأن (Hicks) هيكس رأي نطاق وتوسيع ٤ - ١٢٥
رأس على املحافظة من حيث الوطين، الدخل كي يشمل الفردي الدخل

لالستدامة العقيمة املناقشــــة يتحاشــــى املُنَتج، الطبيعي املُنَتج وغري املال
عادًة، موضع يوَضع، االقتصادي الرفــــاه ومفهوم متناقص. غري كرفــــاه
بالنســــبة البيئة، جمال يف النهائي وكذلك، لالســــتهالك التنفيذ بالنســــبة
واالقتصادية البيئية املحاسبة ونظام الطبيعية. املتعة أســــباب على للطلب
يف قياسهما، األسهل وإدامة اخلدمات البيئية، تقدمي على ز يركِّ املتكاملة

واخلدمات  الســــلع على ١ الطلب - رابعًا الشــــكل ح ويوضِّ لالقتصاد.
على املوجودة الدائــــرة يف االقتصــــاد والبيئة جانب من للرفــــاه املولِّــــَدة
يف وظائف ينعكــــس البيئية اخلدمــــات والعرض من اجلانــــب األيســــر.
والبيئة. االقتصاد بني املباشرة َرَكة املشــــتَ احلدود عند واملصرف املصدر
الطريقة هبذه ميكــــن أنه إذ البيئية، للمحاســــبة أخرى ميزة وهــــذا ميثِّــــل
وهو - االقتصادية املَسبَِّبة األنشــــطة مع مباشــــرة البيئية أن ُترَبط اآلثار

.٢١ للسياسات املستهَدفة لالستجابات هام اشتراط
النظام حدود توسيع النهج: - ٢

تفتح  االســــتدامة معايري أن كيف الســــابق اجلزء بيَّن  ٤ - ١٢٦
األصول لَدمج واملســــتقل ذاتيًا املُنَتج إىل يســــتند الذي نظام املحاســــبة
ملجال بالنســــبة هذا على املترتبة لآلثار مناقشــــة أدناه الطبيعيــــة. وتــــرد
القومية، احلســــابات وخاصيات القومية، نظام احلســــابات يف التعامــــل

للتعامالت. النقدي والتقييم
واالستهالك واإلنتاج األصول حدود ( أ )

من  للحسابات القومية األصول حدود توســــيع ُيعد  ٤ - ١٢٧
منطقية طريقًة أكثر اســــتدامة ألداء اقتصادي مقاييس على إجياد أجــــل

االقتصادي. للنشاط البيئية اآلثار للمحاسبة على

االجتماعي التقدم مؤشرات ٢ - رابعًا اإلطار
 ٥٠ بنســــبة املحلي اإلمجايل الناتج ”ارتفع“ حني يف عام ١٩٧٠، منذ يف املائة ٤٥ بنســــبة ”هبط“ قد ألمريكا بالنســــبة الوضع أن للتقدم حقيقي يبيِّن مؤشــــر
مماثلة  قيمة آخر ج فريق د حني حــــدَّ يف دوالر، بلغت ٣٣ تريليون قــــد للطبيعة اخلدمات الســــنوية ب أن قيمة الباحثني فريق من أ. وذكــــر الوقــــت نفســــه يف يف املائــــة
طنًا  يتراوح بني ٤٥ الذي املواد، جمموع تدفقات من الفرد نصيب مقدار أن البحوث د معاهد من جمموعة وَتعترب للطبيعة. املــــال رأس لرصيــــد دوالر) (٣٥ تريليــــون
لنصيب  بالنسبة الرابعة مرتبتها من املتحدة اإلمنائي ينقل سويسرا األمم وضعه برنامج الذي لعام ١٩٩٧ هـ البشــــرية التنمية ومؤشــــر ”مذهل“. مقدار و٨٥ طنًا، هو
يف التلوث ألخذ املعدَّل اإلمجايل القومي ”الناتج أن حني يف عشرة، السادســــة املرتبة الشــــرائية) إىل القوة لتعادالت (احلقيقي بالنســــبة اإلمجايل املحلي الناتج  الفرد من
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واالســــتهالك  اإلنتاج أنشــــطة إىل الرفاه/األضرار تقديرات إرجاع الصعــب مــــن  ٢١

التآزر الزمنيــــة وتأثريات التأخريات آثار بســــبب وذلك التقديرات تلك عنها  الــــيت نتجــــت
املحيطة ←  املنطقة يف التركيز ← لالنبعاث ة املعقدَّ التلوث لعملية بالنسبة احلال هو كما

اآلثار الصحية. ← التلوث ← التعرض
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أخرى  حدود فيها القومية توجــــد غري أن املحاســــبة  ٤ - ١٢٨
حد هو احلدود وأهم هذه البيئية. املحاســــبة ألغراض اقُتِرَح توســــيعها
وحد املعيشــــية. اُألَســــر اســــتهالك جمال بدوره، حيدِّد، الذي اإلنتــــاج
أشري وقد التعامالت السوقية. ملحاسبة املبدأ األساسي إىل يستند اإلنتاج
الســــلع حتويل يف املال ورأس العاملة اليد من إىل اســــتخدام املدخالت
للمقايضة للبيع أو سواء إىل األسواق، ُترَسل خمرجات، واخلدمات إىل
وقد .(١ - ٢٠ الفقرة ،١٩٩٣ لعــــام القومية احلســــابات (انظر نظام
األســــر تســــتهلكها اليت املنـزلية اخلدمات التعريف هذا اســــُتبِعَدت من
للســــيطرة ختضع ال اليت الطبيعية العمليات وكذلك نفســــها، املعيشــــية
وهطول املحيطات األمساك يف منــــو مثل املؤسســــية، اإلدارية للوحدات

امللوَِّثة. املواد وحتلُّل للمعادن اجليولوجي والتراكم األمطار
ليقيس  الطبيعة حساب إلنتاج اقُتِرَح إضافة قد أنه غري ٤ - ١٢٩
وقد ُنوِقش أيضًا .٢٢ البيئية اخلدمـــات إنتاج يف كُمدَخل البيئي الضـــرر
األســـرة إنتاج/اســـتهالك املتكاملة واالقتصادية البيئية املحاســـبة يف نظام
وذلك البيئية للخدمات الطبيعة إنتاج وكذلك البيئية، وتكلفته املعيشـــية
أن غري .٢٣ مـــن التطبيقات التحليلية“ مزيد على نافذة ”فتح مـــن أجل
البيئية لنظام املحاسبة فعلية قطرية دراسات يف قط تنفَّذ التوسيعات مل هذه
وهو اإلنتاج، حلد جزئي لتوزيع آخر مثال وهناك املتكاملة. واالقتصادية
واالقتصادية املحاسبة البيئية بشأن املتحدة الواليات أجرهتا اليت الدراســـة
أهنا على املعدنية الترسيبات اكتشاف مع تتعامل والدراسة .٢٤ املتكاملة

أحد األصول املُنَتَجة. املعدنية املوارد وتعَتِبر املال لرأس تكوين
هي  اإلنتاج تتعلــــق بتعديل مفهــــوم واملشــــكلة الــــيت  ٤ - ١٣٠
والقيمة املولَّد الدخل قيمة بني للمحاســــبة األساســــية اخلاصية يدمِّر أنه
واالستهالكية الرأمسالية الســــلع املســــتخَدم ملشتروات والدخل املضافة
والتضخم (البطالة) والعمالة وتوزيعه، الدخــــل، ومقاييس واخلدمات.
حد لتغيري واضحــــة نتيجة أصبحت غري مقاييس وتــــوازن الســــوق هي
لعام القومية احلســــابات نظام (انظــــر: القومية اإلنتــــاج يف احلســــابات

و١ - ٢٢). ١ - ٢١ الفقرتان ،١٩٩٣
البيئية  نظام املحاسبة لتنفيذ النهج الواقعي فإن وهلذا ٤ - ١٣١
يتمثل التشــــغيلي للنظام ٢٥، الدليل يبيِّنه كمــــا املتكاملة، واالقتصاديــــة
اإلنتاج حدود علــــى املحافظة وتتم وحدها. األصــــول حد يف توســــيع

األصول يف وتغيريات طبيعية أصول بإدخال الســــماح مع واالستهالك
باتباع يتحقق وهــــذا معًا. اإلنتاج وحســــابات األصول يف حســــابات

التالية: اخلطوات
على وُتعاَمل حماســــبيًا االقتصاد - البيئة إىل من األصول نقــــل  •
ويف األصول. يف حســــابات احلجم“ أخرى يف ”تغيريات أهنا

والدخل؛ اإلنتاج حسابات تتأثر ال احلالة هذه
املستدام، أي غري الدائم، التدهور أو تكلفة النضوب حساب •
انظر القومية، احلسابات مفهوم نظام (يف االقتصادية لألصول
من والتدهور ِقَيم النضوب ترحيل ويتم .(٣ - رابعًا اإلطــــار
إىل األصول التقليدية حلسابات احلجم“ يف أخرى ”تغيريات

لرأمسال طبيعي؛ والدخل كاستهالك اإلنتاج حسابات
أو ”البيئية“ االقتصادية“ ”غري األصول أرصدة املحاسبة على •
تقييم لتكلفة الصيانة تطبيق مع ولكن بتعبــــريات طبيعية فقط،
الستيعاب البيئية اُملستدام، للوظائف غري أي الدائم، الفقد على

األخرى. البيئية واخلدمات النفايات
البيئية  واألصول االقتصاديــــة األصول بني والتمييــــز  ٤ - ١٣٢
املعلومات د حيــــدِّ التمييز البيئية. وهــــذا املحاســــبة يدخــــل يف صميــــم
ــــعة. املوسَّ يف احلســــابات إدراجها يتعيَّن بالبيئة اليت املتعلقــــة اإلضافيــــة
األصول  هبــــا تعريف ميكن اليت ٣ يصف الكيفيــــة - رابعــــًا واإلطــــار
احلسابات تعريف نظام باستخدام اقتصادية غري طبيعية البيئية كأصول

االقتصادية. لألصول القومية
اليت  الطريقة طة مبسَّ بطريقة يبيِّن ٢ - رابعًا والشكل ٤ - ١٣٣
املتكاملة كتوسيع نظام احلســــابات البيئية واالقتصادية تطوير هبا جرى
نظام التقليدية يف واالستخدام) (العرض والتدفُّقات األصول حلسابات
األصول البيئية بدمج البيئية املكوِّنات إضافة القومية. وتتم احلســــابات
األصول. حلســــابات املظلَّل الرأســــي العمود يف األصول يف والتغيريات
البيئة نوعية وتدهــــور الطبيعية املــــوارد نضوب ويف الوقــــت نفســــه فإن
ُمبيَّن هو (كما االستخدام حسابات يف إضافية بيئية كتكاليف يظهران
تعكس البيئية والتكاليف الطبيعية). األصول الستخدام املظلَّل الصف يف
األصول يف حساب ل ُتَسجَّ الطبيعي، ولذلك فإهنا املال اســــتهالك رأس
اســــتجابة هي محاية البيئة على واإلنفاقات التدفُّقات معــــًا. وحســــاب
من ”متفرعة“ كعناصر مبيَّنة اإلنفاقات وهذه البيئية. لآلثار اجتماعية

التقليدية. التجميعات
بيئيًا لة املعدَّ والتجميعات احملاسبة خاصيات (ب)

يف  األصول يف والتغيريات الطبيعية األصول إدراج إن ٤ - ١٣٤
احلصول وميكن بيئيًا. لة معدَّ جتميعات بإعداد احلسابات القومية يسمح
يف واألعمدة اليت يتضمنها جبمع الصفوف التجميعات هذه غالبية على

.٢ - رابعًا الشكل
لعملية  كإمجاليات التجميعــــات عرض وهبذا ميكــــن  ٤ - ١٣٥

التالية: املحاسبة خلاصيات وكعناصر اجلمع

 H.M. Peskin, “A proposed environmental accounts framework”, in  ٢٢

 Environmental Accounting for Sustainable Development, Y.J. Ahmad, S. El
.Serafy and E. Lutz, eds. (Washington, D.C., World Bank, 1989)

.٨٥ الفقرة املالحظة ١، انظر ٢٣

 United States Bureau of Economic Analysis, “Accounting for  ٢٤

 mineral resources: issues and BEA‘s initial estimates”, Survey of Current
.Business (Washington, D.C., 1994)
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االستخدام: - العرض خاصية •
،O + M = (IC + EC) + C + (CF - EC) + X

(O) املُنَتَجة الســـلع واخلدمـــات العرض مـــن أن مبـــا يبيِّـــن
االســـتهالك يف اســـتخدامها يســـاوي  (M) واملســـتوَرَدة
(CF) املـــال رأس (IC) والنهائـــي (C) وتكويـــن  الوســـيط

.(X) والصادرات
االستهالك إىل تضاف (EC) البيئية التكاليف أن مالحظة وينبغي
املال رأس مـــن تكوين وُتطرح (IC) كتكلفة إضافية الوســـيط

االستخدام؛ - العرض خاصية على حيافظ مبا املعدَّل بيئيًا،
:i للصناعة بيئيًا) لة (املعدَّ املضافة القيمة خاصية •

EVAi = Oi - ICi - CCi - ECi = VAi - ECi

 (EVAi)i الصناعــــة تولِّدهــــا اليت املضافــــة مبــــا يصف القيمــــة
االســــتهالك وتشــــمل (Oi) والتكلفة، الناتج الفرق بني بأهنــــا
والنضوب (CCi) الثابت املال رأس واستهالك (ICi) الوسيط

(ECi)؛ البيئيني والتدهور
لالقتصاد بكامله: بيئيًا) ل (املعدَّ املحلي الناتج خاصية •

EDP = ΣEVAi – ΣECh = NDP – EC = C + (CF – CC 

– EC) + (X – M)

كمجموع (EDP) بيئيًا املعدَّل املحلي الناتج ُيَعرِّف صايف مبا
التكاليف طرح مع للصناعــــات، بيئيًا َلة املضافــــة املعدَّ القيمة
فإنه وكبديل .(ECh) املعيشــــية األســــر مــــن البيئيــــة املولَّــــدة
املحلي الناتــــج صايف ُتحَســــب قيمــــة أن مــــن املمكــــن أيضًا
النهائيــــة االســــتخدامات (EDP) كمجمــــوع بيئيــــًا ل املعــــدَّ
بيئيــــًا  ل املعــــدَّ املــــال رأس C وصــــايف تكويــــن  لالســــتهالك
والواردات (X) الصادرات (ECF = CF - CC - EC) وميزان
هو (ECF) بيئيــــًا املــــال املعدَّل رأس تكويــــن (M). وصــــايف
االقتصادي األداء استدامة عدم لبيان اســــتخدامه ميكن ر مؤشِّ

أدناه). ٣ من اجلزء (أ) اجلزء (انظر
التقييم النقدي له: طرائق وحدود سعر ال ما تسعري (ج)

حيدث من  وملا لألصول الطبيعية نقدية قيمة إن إعطـــاء  ٤ - ١٣٦
ُمســـَبق هو شـــرط يف األســـواق، للتبادل ُتطَرح مل حىت إذا فيها، تغيريات
وكما أعاله. املوصوفة املحاســـبية ـــرات اخلاصيات واملؤشِّ غالبية لتحديد

تنطوي  اليت الطبيعية احلســـابات ٢ فإن الفرع مـــن (ج) يف اجلزء نوِقـــش
ليســـت هلا ولكن البيئية لإلدارة هامـــة أداة هي النقدية علـــى احلســـابات
الوحيدة اإلمكانية الواقع، يف هو، النقدي والتقييم التجميعية. قوهتا نفـــس
ضمان مع االقتصادية، نظام احلســـابات يف متامًا البيئية االهتمامات لدمج
افتراض أن غري التقليدية. االقتصادية ـــرات املؤشِّ مع اتســـاق ”األخضر“
كان السوقية، التعامالت بالضرورة يف تالَحظ تكن مل اليت النقدية، الِقَيم
جانب من أيضًا بل أنصار البيئـــة من جانب ليس فقط لالنتقـــاد موضعـــًا

تستعرض التالية الفقرات فإن وهلذا حتفَُّظًا. قومية أكثر حماسيب حســـابات
على قدرهتا من حيث اقتراحها يشيع الثالثة اليت التقييم أساليب باختصار

.٢٦ البيئية والتداعيات اآلثار تقييم
هي  ِقَيمًا يوفِّر االســــم، كما يشري وتقييم الســــوق،  ٤ - ١٣٧
التقييم وُيَطبَّق ذلك يف الســــوق. تالَحظ اليت لألســــعار تكون ما أقرب
املمكن أنه من ولو الطبيعيــــة، للموارد األصول االقتصادية على عــــادًة
لطاقات ســــوقية تبادهلا قيمة يتم اليت التلــــوُّث تصاريح تولِّد أن أيضــــًا
ُتشــــتَّق أن املبدأ، من حيث املمكن، ومن النفايات البيئيــــة. اســــتيعاب
لصايف (املخصوم) املجمــــوع من الطبيعية لألصول االقتصادية القيمــــة
هي القيمة اإلنتاج. وهــــذه يف اســــتخدامها من تتحقق العائــــدات اليت
أو معدين ــــب َتَرسُّ مثل طبيعي، أصل تبادل عندها ســــيجري اليت القيمة
السوق تقييم وأســــاليب لألصل. سوق يوجد كان كتلة خشــــب، إذا
بسبب النضوب، حتدث اليت ِقَيم األصول، يف على التغيريات أيضًا ُتَطبَّق
خسائر يف متثِّل الِقَيم يف وهذه التغيريات اُملستدام. غري اســــتخدامها أي
تســــاحمات فإن هذا وعلى الدخل. تدوير علــــى اقتصادي قــــدرة أصل
مفهوم يدعو وهو لالستمرارية، ضعيفًا مفهومًا النضوب تعكس تكلفة
واإلطار للدخل. نشاط ُمِدْر أي التساحمات يف تلك استثمار إعادة إىل

املختلفة  التقييم أســــاليب هبا تعكس قد اليت الكيفيــــة ٤ يبيِّــــن - رابعــــًا
الدخل. وتوليد اإلنتاج استمرارية خمتلفة من درجات

العائدات  صايف بتقدير املتعلقة املشــــكالت وبالنظر إىل ٤ - ١٣٨
وأبرزها التقييم، تبسيط أســــاليب من عدد تقدمي جرى قد فإنه املســــتقبلية
الســــعر املســــتخِدم ٢٨. وطريقة تكلفة ٢٧ وحســــاب الصايف الســــعر تقييم
الســــعر بتعويض (Hotelling) املتعلق هوتلينغ من افتراض تســــتفيد الصايف
العائدات صايف خصــــم عن لالســــتغناء ســــعر اخلصم يف الصايف والزيادات
من صايف العائدات من كجزء املســــتخِدم تكلفة وُتحَســــب يف املســــتقبل.
عن طريــق دائم مورد دخل معدين يولِّد ب ترسُّ مثل حمدود، مورد استغالل
القيمة لصايف هو تبســــيط التســــامح هذا أن بيان وميكن إعادة االســــتثمار.

.٢٩ املورد حياة فترة على مدى العائدات صايف بافتراض ثبات احلالية
يف  اخلســـائر تكلفة يســـمح حبســـاب الصيانة وتقييم  ٤ - ١٣٩
والتعامل باألصول يف األســـواق. تبادهلا عادًة يتم ال اليت البيئية الوظائف
من تسويقها، ميكن منتجات مريح بشكل اليت توفِّر وحدها، االقتصادية

يف املحاســــبة  املختلفة وعيوب التقييمات ملزايا تفصيًال أكثر على مناقشــــة لالطالع  ٢٦

 P. Bartelmus, “The value of nature-valuation in environmental مثًال، انظر، البيئية،
 accounting”, in Environmental Accounting in Theory and Practice, K. Uno

.and P. Bartelmus, eds. (Dordrecht, Netherlands, Kluwer, 1998)

 R. Repetto and others, Wasting Assets: Natural Resources in the انظر  ٢٧

 National Income Accounts (Washington, D.C., World Resources Institute,
.1989)

املالحظة ١٤. انظر ٢٨

 J.M. Hartwick and A.P. Hageman, “Economic depreciation of  ٢٩

الدويل، للبنــــك ُأعــــد ”mineral stocks and the contribution of El Serafy، تقريــــره
.١٩٩١ متوز/يوليه
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األصول تعريف ٣ - رابعًا اإلطار
فرادى مؤسسية، وحدات ِقبل من ملكيتها حقوق إعمال ميكن ”اليت الطبيعية األصول مجيع بالفعل يشمل االقتصادية لألصول احلسابات القومية نظام تعريف
أن الطبيعية ميكن األصول وهذه .(١٠ - ٢٢ الفقرة ،١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات (نظام منها“ اقتصادية منافع على حيصلوا ملالكيها أن ميكن واليت جمتمعة، أو
غري االقتصادية األصول توقر يف مدى والتغيــــريات الربيَّة. يف الغابات أو الترســــيبات املعدنية مثل منَتجة، غري أصوال أو منَتجــــة. كاملنتجات الزراعية، أصــــوال تكــــون
واالقتصادية احلسابات البيئية ونظام احلجم“. يف أخرى ”تغيريات أهنا على القومية احلسابات االعتبار يف يف تؤخذ التدهور، أو حتدث نتيجة للنضوب اليت املنَتجة،

الدخل. وتوليد اإلنتاج حسابات إىل ”تكلفة“ باعتبارها والتدهور النضوب قيمة املتكاملة حيوِّل
خدمات توفر األصول وهذه اإلنتاج. موارد طبيعية يف مدخالت تقدِّم كأصول تعمل ال املنَتجة اليت غري مجيع األصول الطبيعية ضمنيــــًا، واألصــــول البيئيــــة هي،

اجلمالية. أو القيم الصحة مثل أخرى وتسهيالت واملناخ، الفيضانات على السيطرة أو املوئل مثل بيئية، وظائف وأداء النفايات يف امتصاص تتمثل بيئية

واخلدمات بالسلع املتعلق االقتصادي التحليل بدرجة كبرية يقلِّل شأنه أن
أم األسواق يف تبادهلا يتم واخلدمات الســـلع هذه أكانت ســـواًء النادرة،
تكون أن املمكن مـــن الصناعية البلـــدان يف باملالحظـــة أنه ال. وجديـــر
مورد نضوب من أمهية كثريًا أكرب البيئية أمهية اخلارجية التلوُّث لعوامـــل
تكاليف ُيَعرِّف املتكاملة واالقتصاديـــة البيئية احلســـابات ونظام طبيعي.
أن البيئة لها لـــو حتمُّ ســـيجري ”كان أهنـــا التكاليف اليت على الصيانـــة

.٣٠ املستقبل“ يف استخدامها على يؤثِّر ال حنو اسُتخدمت على

(الضائعة)  الفرص تكاليف إىل الصيانة تكاليف وتشري ٤ - ١٤٠
وبالطبع املحاسبة. فترة خالل حدثت اليت البيئية لتفادي اآلثار بالنسبة
حدثت. قد البيئية اآلثار تكاليف افتراضية ألن هي هذه التكاليف فإن
لتقدير نقدية البيئية بقيمة اآلثار لترجيح ُتستخَدم التكاليف أن هذه غري
خمتلفة. اقتصادية جهات تســــبَّبت فيها اليت (النفقات) البيئية التكاليــــف
أنه كان يف ميزانياهتا، غري التكاليــــف هذه ”ُتبطن“ مل اجلهات وهــــذه
للتكلفة بالنســــبة املجتمع نظر وجهة من ذلــــك تفعل أن يتعيَّــــن عليها
طريق عن مثًال، الذي حتقق، فإن اإلبطان الفعلي وبالطبع االجتماعيــــة.
واالستهالك. أمناط اإلنتاج يغيِّر بالطبع، أن شأنه، من ضريبـية مثبطات
جتميعات لتحديد النهائية اإلبطان آلثار منوذج يوَضع أن ومــــن املمكن
صاٍف  حملي ناتج أو ٣١ أخضر حتليلي إمجايل حملي ناتج مثل افتراضيــــة،
مفهومًا تعكس الصيانة ٣٢. وتكاليــــف البيئية لألهداف بالنســــبة أمثل
البيئة على للمحافظة املطلوبة اإلنفاقات تقيس أهنا إذ لالســــتدامة، قويًا
(انظر الطبيعي االســــتعواض، أو التجديد، يتجاوز مبا األجل الطويل يف

.(٤ - رابعًا اإلطار

اخلضراء ٣٣، للمحاسبة طارئ تقييم إجراء اقُتِرح وقد ٤ - ١٤١
األســـلوب، إضافة وهذا يف الواقع. تطبيقـــه يصعب غـــري أن هـــذا التقييم
الرفاه (أضرار) تأثـــريات إىل األخرى، يشـــري الطلب جانب تقييمات إىل

وإىل هلا املســـبَِّبة العوامل إىل إرجاعها يصعب الـــيت البيئية النهائيـــة لآلثار
أيضًا هي الطارئة والتقييمات اآلثار. تلك فيها حدثت الفتـــرة الزمنية اليت
وتواجه االســـتهالك فائض تتضمَّن ألهنا الســـوق أســـعار غري متَّســـقة مع
أن يريد من باجتاهـــات تتعلق مشـــكالت وهي معروفة متامًا، مشـــكالت
هذه التقييمات وخلـــط املســـتهِلك. وجبهل يدفع الثمن أن دون يســـتفيد
يعطي الصيانة) (تكاليف ”ســـببه التكاليف“ بتقييم بتكاليف“ لة ”املحمَّ
.٣٤ متامًا تفسريها ر ويتعذَّ رفاه أو مقاييس أداء مقاييس متثِّل ال جتميعات

االقتصاد  وخرباء القومية احلسابات خرباء قاوم وقد ٤ - ١٤٢
حسابات تابعة تنفيذ الصناعية، البلدان يف التقليديون، وخاصة القومي
أولئك من اآلن بعــــض حني ُيحبِّذ ويف بيئيــــة من وجهــــة نظر نقديــــة.

 ٣٥ التقليدية احلســــابات كتكلفة يف املوارد الطبيعية دمج نضوب اخلرباء
اخلارجية العناصر تكاليف حلساب نظام وضع أن يعتربون كثريين فإن
(van Dieren) ٣٦ ديرين (مثل فان منوذج بوضع تتعلق مسألة هو البيئية
أن ”الرمسيون“ يعتقدون اإلحصــــاء (Vanoli) ). وخرباء ٣٧ وفانــــويل
تتعرض قد اإلمجايل، املحلي الناتج مثل الراسخة، مفاهيمهم بعضًا من
إذا حىت عليها، ُمخَتَلٍف وتقييمات مفاهيم بدخــــول مسحوا إذا للخطر

.٣٨ تكميلية ”تابعة“ اخللفي لنظم خالل الباب من ذلك كان

نســــيب،  بتــــردُّد اآلن يَطبَّــــق ونتيجــــة هلــــذا أصبــــح  ٤ - ١٤٣
الطبيعية املحاســــبة تعتمد على اليت الُنُهج من عدد أوروبــــا، يف وغالبــــًا

.٥٠ الفقرة املالحظة ١، انظر ٣٠

 V. Vu and J. van Tongeren, “An analytical approach to the calculation  ٣١

 of ‘green GDP’” in Second Meeting of the London Group on Natural
 Resoures and Environmental Accounting, Conference Papers (Washington,

.D.C., United States Bureau of Economic Analysis, 1995)

 B. Meyer and G. Ewerhart, “Modelling towards eco-domestic  ٣٢

.product” in Environmental Accounting in Theory and Practice...

و٣٢١. ٣٢٠ الفقرتان واملالحظة ١، املالحظة ٢٣ انظر: ٣٣

 P. Bartelmus, “The value of nature - valuation in environmental :انظر  ٣٤

 accounting”, in Environmental Accounting in Theory and Practice..., p.
.295

 P. Hill and A. Harrison, “Accounting for depletion in the 1993  ٣٥

 SNA”, in Second Meeting of the London Group on Natural Resources and
.Environmental Accounting, Conference Papers

 W. van Dieren, ed. Taking Nature into Account (New York, Springer,  ٣٦

.1995)

 A. Vanoli, “Modelling and accounting work in national and  ٣٧

 environmental accounts”, in Environmental Accounting in Theory and
.Practice...

مرونته  تعزيز أجل من القومية يف نظام احلسابات احلسابات التابعة صراحًة ُأدِخَلت ٣٨

معلومات بتوفري التابعة احلسابات تسمح وقد املركزي. النظام دون إثقال التحليلية وقدرته
املادية (انظر روابط ملصادر املعلومات وتوفري تكميلية أو بديلة مفاهيم إضافية واســــتخدام

.(٢١ - ٤ الفقرة ،١٩٩٣ لعام نظام احلسابات القومية
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وحسابات األصول التدفق املتكاملة: واالقتصادية البيئية احلسابات نظام ٢ - رابعًا الشكل
األصول

املدة أول االقتصاديةأرصدة البيئيةاألصول األصول

(املنتجون) املعيشية/احلكومةالصناعات األسر
مستهلكة) (كجهات

العامل بقية

املنتجات من (Oi)العرض (M)املخرجات الواردات
البيئة محاية منتجات البيئةمنها: محاية منتجات منها:

(ICi)استخدام املنتجات الوسيط (C)االستهالك رأساالستهالك النهائي تكويــــن إمجــــايل
(CF) املال

(X) الصادرات

البيئة محاية منتجات البيئةمنها: محاية منتجات منها:
الثابت رأس املال املال الثابتاستخدام رأس استهالك

(CCi)
املــــال رأس اســــتهالك

(-CC) الثابت
صايف ،(VA) املضافة القيمــــة

(NDP) املحلي الناتج
VAi = Oi – ICi - CCi

NDP=ΣVAi

الطبيعية األصــــول اســــتخدام
والتدهور) (النضوب

للصناعات البيئيــــة التكلفة
(ECi)

لألســــر البيئيــــة التكلفــــة 
(ECh) املعيشية

(-EC) الطبيعي املال رأس استهالك

بيئيا لة املعدَّ EVAi = VAi – ECiاملؤشرات

 EDP=ΣEVAi - ΣECh

ECF=CF-CC-EC

+

يف تغيريات أخرى
األصول

يف األخرى التغيــــريات
االقتصادية األصول

يف األخـــــرى التغيــــريات
البيئية األصول

=

املدة آخر االقتصاديةأرصدة البيئيةاألصول األصول

والتقييم االستدامة ٤ - رابعًا اإلطار
وطريقة صايف احلالية القيمة صايف خمتلفة. وطريقة بدرجة وضعيفة قوية استدامة املتكاملة واالقتصادية البيئية احلسابات نظام يف املطبَّقة املختلفة التقييمات تعكس
صيانة األصل إىل كدعوة هذا إىل ُينظر أن وميكن الدخل. توليد على قدرته َفْقد من معيَّن ألصل القيمة يف تقيِّمان النضوب كتغري يشــــيع اســــتخدامهما الســــعر اللتان
عمليات يف إعادة االســــتثمار خالل من أن تنوع املشــــروع إذ القوة، بالغ اســــتدامة كمفهوم بالضرورة وليس - معيِّن اإلنتاج ملشــــروع يف خط ممكن حد إىل أقصى
تكلفة باســــتثمار يتعلق فيما قيد أي دون إدامة الدخل على ز يركِّ املســــتخِدم“ يســــمى ”تســــامح تكلفة أخرى فإن ما ناحية ومن ممكنًا. أمرًا يظل اســــتثمارية أخرى
عن بغض النظر الدخل العام املحافظة على إىل يهدف إنه حيث ضعيفة من استدامة يعكس املستخِدم“ تكلفة و”تسامح املالية). أو (الطبيعية األصول يف املستخِدم
تكاليف االســــتدامة حســــاب يف البيئية النفايات امتصاص لقدرات بالنســــبة قوية، تتعلق باســــتدامة أي حتفظًا، أكثر وجهة نظر وهناك الدخل. توليد مكان، وكيفية،

أ). بديلة واستهالكية إنتاجية عمليات إىل املمكن التوصل من كان االستعاضة إذا إتاحة من الرغم على وذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املالحظة ٢٦. انظر أ
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اليت األملانية القوميــــة احلســــابات مصفوفة ومنوذج املخَتَلَطة. والنقديــــة
البيئية  لآلثــــار النقدي التقييم ٣٩ تبتعد عــــن بيئيــــة ــــن حســــابات تتضمَّ
أساســــًا) (االنبعاثات اآلثار هذه حتميــــل طريق عن وذلك، ببســــاطة،
التجميعات جانب إىل وعرضها هلا املســــبِّبة االقتصادية القطاعات على
النهج أن هذا حني ويف واالســــتخدام). (العرض التقليدية االقتصاديــــة
عن فإنه يعجز هلــــا اُملســــبِّبة اجلهات على اآلثار الطبيعية توزيع ُيَســــهِّل
البيئية والفوائد التكاليف فإن هذا وعلــــى كتكلفة. اآلثار البيئية جتميــــع
املســــتويني على مقارنتها ميكن املحاســــبية ال الفتــــرة خالل الــــيت تنتج
انطباق البيانات لتعزيز الوضع، أي ولتحسني هذا القطاعي. أو القومي
هان ودي (Keuning) كيونينــــغ َجمع للسياســــات،  الطبيعية بالنســــبة
ملوضوعات بيئية بواســــطة ”معاِدالت آثار بيئية خمتلفة بني (de Haan)
على تنطوي التجميعات هــــذه حىت أنه ٤٠. غري بالسياســــات“ تتعلــــق
املعاِدلة اليت وعناصرها املوضوعــــات وتعريف اختيار يف  أوجه قصــــور

املوضوعات. بني فيما مقارنات بإجراء السماح عن قاصرة تزال ال
وخاصة  بنجاح، أخرى ُقطرية مشاريع عاَلَجت وقد  ٤ - ١٤٤
.٤١ البيئة وتدهور الطبيعية املــــوارد مســــأليت نضوب النامية، يف البلدان
نضوب إىل البيئية بالنســــبة املحاســــبة صالحية وهذه الدراســــات تبيِّن
مفيدة الدراســــات تكون هذه وتدهور البيئيــــة. وقد املــــوارد الطبيعيــــة
تكون فيها اليت الصناعيــــة البلدان مماثلــــة يف دراســــات كحافز إلجراء

املوارد. نضوب دالالت كثريًا من أكرب دالالت التلوُّث
احلســــابات  نظام يف البيئية لآلثار النقــــدي والتقييــــم  ٤ - ١٤٥
تزايد أن تكامل البيانات. غري من عالية درجــــة حيقِّق أن ميكن القوميــــة
التقييم جيعل واملخرجــــات االقتصادي النشــــاط عن البيئية ُبعد اآلثــــار
واآلثار ذات معىن. غــــري تكن للخــــالف، إن مل مثرية النقــــدي مســــألة
وفيما الواحد اجليل أفراد بني املساواة أو الصحة مثل البشر، على رفاه
السياســــي االســــتقرار أو األمن أو الثقايف التراث فقدان أو بني األجيال
ذلك يتعذَّر كما طبيعيــــة، بوحدات حجمها حتديد يصعــــب هــــي آثار

ويف  ٣ اجلزء مــــن (ج) اجلزء وُيَناَقــــش باختصار يف نقدية. بوحــــدات
يف تقدير  الطبيعية واملؤشرات احلسابات استخدام أدناه إمكان ٤ اجلزء

للتنمية. النطاق واسع ملفهوم العامة االستدامة

السياسات يف اخلضراء احملاسبة استخدامات - ٣
إزاء  القومية احلسابات خرباء به يشعر الذي إن القلق ٤ - ١٤٦
يظهر بوضوح بالِقَيم/االفتراضات ل ُمَحمَّ حتليل إىل استدراجهم احتمال
اليت القومية احلسابات الستخدامات نظام متامًا دة غري املحدَّ املناقشة يف

القومية  احلســــابات (نظام ٧٠٠ صفحة) حوايل (من صفحتني تــــرد يف
أيضًا قد يعكس وهذا إىل ١ - ٤٣). ١ - ٢٩ الفقرات ،١٩٩٣ لعام
د متعدِّ إحصائي لنظام يف السياسات دة حمدَّ اســــتخدامات حتديد صعوبة
وخرباء اختالفات كبرية. بينهم توجد قرارات متخذي خيدم األغراض
البيانات منتجو جيتمع ما نادرًا أنه كما ليسوا استثناًء، البيئية احلسابات
ومفاهيم السياســــات معلوماهتــــم عن حاجات لتبادل ومســــتخدموها

اخلضراء. اجلديدة للمحاسبة البيانات
التقليدية،  َمثل احلسابات واحلسابات البيئية، َمثلها ٤ - ١٤٧
سياســـات وصياغـــة الســـابق االقتصـــادي األداء ُتَســـهِّل تشـــخيص
للمحاسبة املنطقي األســـاس ضوء ويف التشـــخيص. هلذا تســـتجيب
املتعلقة لالستخدامات التالية ز املناقشـــة تركِّ أعاله، املوصوف البيئية

يلي: ما على بالسياسات
اآلثار أخذ مع ما لبلد السابق االقتصادي األداء استدامة تقدير •

االعتبار؛ والتداعيات البيئية يف
حتليل السياسات بيئيًا يف َلة معدَّ اقتصادية مؤشرات اســــتخدام •

وصياغتها؛
ويف السياسات البيئية يف اإلدارة اســــتخدام احلسابات الطبيعية •

املتعلقة بالبيئة.

النمو؟ استدامة ميكن هل التشخيص: ( أ )
يف  الســــبب هو واالقتصاد البيئة بني أن التفاعل تبيَّن  ٤ - ١٤٨
االقتصادي األداء استدامة قياس فإن والتنمية. وهلذا النمو استدامة عدم
املتكاملة. ولتحقيق واالقتصادية البيئية للمحاســــبة الرئيسي اهلدف هو
املُنَتج لرأس املال االســــتدامة كصيانة مفهوم تطبيق جرى اهلدف هــــذا
وهذا الدخل. وتوليد اإلنتــــاج مواصلة أجل من الطبيعــــي ورأس املــــال
سواًء كمخرجات املستداَمني والنمو األداء قياس املبدأ، حيث من يتيح،
اإلنتاج، يف ُمخفَّضة غري رأمسالية كمدخــــالت أو متناقصة غري صافيــــة

سالب. رأمسايل غري أي تكوين
املُناِظر)  الدخل املخرجات (وتوليــــد صايف ويلعــــب  ٤ - ١٤٩
والتحليل االقتصاديني يف املحاســــبة رئيســــية أدوارًا املال رأس وتكوين
العوامل هلذه املُناِظرة للعوامــــل مماثلة افتراض داللة وميكن التقليديــــني.
املال رأس وتكوين بيئيًا املكيَّف املحلي اإلنتاج وهي بيئيًا، بعد تعديلها
إىل املال رأس صيانة من املســــار التحليلي أن بيئيًا. غري ل املعدَّ الصــــايف

يلي: ما وبينها العقبات، من ليس خاليًا الدخل على املحافظة
التمييز إىل يؤدي مبا اإلنتاج، عوامل بني اإلحالل فيما إمكانية •
الطبيعي) املــــال رأس على (املحافظة القويــــة بــــني االســــتدامة

والدخل)؛ املال العامة لرأس الضعيفة (الصيانة واالستدامة
املال؛ املوفِّرة لرأس اإلنتاجية العمليات يف التكنولوجي م التقدُّ •
أمناط يف تغيريات إىل تؤدي قد يف أمناط االستهالك اليت التغيُّر •

املال. لرأس املُناِظر االستخدام اإلنتاج ويف

 M. de Hann and S.J. Keuning, “Taking the Environment into   ٣٩
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 S.J. Keuning and M. de Hann, “Netherlands: what’s in a NAMEA?  ٤٠
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املالحظة ٢٦. انظر ٤١



١١١١١١

الغالــــب  يف التجريبـيــــة وقــــد أمهلــــت الدراســــات  ٤ - ١٥٠
فإن املثال ســــبيل وعلى املال. رأس اســــتخدام يف ممكنة ــــالت“ ”ُمَكمِّ
رأس  استهالك حبســــاب مسح ٤٢ قد للفلبني البيئية املحاســــبة مشــــروع
تقييم يف ضعيفة اســــتدامة العموم وجه على الذي يفترض الطبيعي املال
الصيانة حسابات تكاليف يف قوية واستدامة الصافية النضوب باألسعار
أنه بيَّن قد املشروع هذا فإن ٤). وعلى - رابعًا اإلطار للتدهور (انظر
على وذلك للبلد االقتصادي النمو استدامة ُترَفض أن املمكن من ليس
املحلي الصايف الناتج زاد :(١٩٨٨ - ١٩٩٤) النظر قيد للفترة األقــــل
املال رأس تكوين متوســــطة، وكان كانت الزيادة أن ولو املعدَّل بيئيًا،
فإن تكوين ُذِكر أعاله وكما كل ســــنة. موجبًا يف بيئيًا ل املعدَّ الصايف
ميكن مكمِّالت وراءه خيفي قد بيئيًا املعدَّل املوجب الصايف املــــال رأس

األجل الطويل. يف مستدام النمو غري جتعل أن

عدم (Bartelmus) وجــــود بارتيلمــــوس ٤٣ ويبيِّــــن  ٤ - ١٥١
بالنســــبة بيئيًا ل املعدَّ املال الصايف رأس تكوين مبعــــىن دة مؤكَّ اســــتدامة
بعض جرت قد أنه من الرغم وعلى فقط. واملكسيك وإندونيسيا لغانا
تعكس النتائج تلــــك فإن حتقيق التناســــق اليت هتــــدف إىل املحــــاوالت
بالنسبة قصور على تنطوي أهنا كما وطرائق خمتلفة؛ مفاهيم اســــتخدام
اليت وضعها التقريبـية التقديرات فإن يبدو وكما .٤٤ والتقدير للتغطيــــة
من  ألفريقيا بالنسبة االســــتدامة شيوع عدم إىل ٤٥ تشــــري الدويل البنك
ل املعدَّ الصايف املــــال رأس لتكوين املماثلــــة احلقيقية حيث املدخــــرات
يف للتساؤل موضعًا بالفعل كانت التقديرات تلك صحة أن غري بيئيًا.

.٤٦ وجامايكا) (شيلي ناميني لبلدين تفصيًال أكثر دراسات

األغراض  متعددة القوميــــة احلســــابات فإن وبالطبع  ٤ - ١٥٢
بتمحيص جمرد القيام وليس نطاقًا أوسع اقتصادي حتليل إجراء ُتَســــهِّل
الدخل وتوليد اإلنتــــاج يتجــــاوز وفيما املــــال. رأس اإلنتــــاج وتراكــــم
واســــتخدامه الدخل لتوزيع تفصيليــــة ســــجالت توفِّر فإن احلســــابات
وامليزانيات العمومية. (األرصدة) األصول وحسابات املالية وللتعامالت
األرصدة ملؤشرات املمكنة االستخدامات جلميع تفصيلي وصف وتقدمي
جمال يتجاوز القومية للحسابات ــــع موسَّ نظام يشــــملها اليت والتدفقات

األرصدة  مؤشرات ببعض قائمة يورد ٥ - رابعًا واجلدول الورقة. هذه

بيئيًا. ل ُتَعدَّ ألن ــــَحة مرشَّ واضحــــًا أهنا يبدو اليت النقديــــة والتدفقــــات
تقديــــر الظروف يف املؤشــــرات تلك الســــتخدامات والبيــــان الشــــامل
املزيد إىل انتقائيًا، ولو يؤدي، هبا املرتبطة البيئية والظروف االقتصاديــــة

السياسات. صياغة يف ”اخلضراء“ املؤشرات لدور املناقشة من

”االقتصادية“ املتغيّـرات بواسطة التوجيه السياسات: صياغة (ب)
سواًء  السياسات وضع ُتَسهِّل القومية احلسابات إن ٤ - ١٥٣
(كما املحاسبة ملؤشــــرات املباشرين والتفســــري من خالل االســــتخدام
من خالل مباشــــر غري ٥) أو بشــــكل - رابعًا اجلدول يف وصفها يرد
بالسياسات. املتعلقة والسيناريوهات مناذج للتطورات املستقَبلية وضع
الضيِّق التحليلي تفــــادي اإلطــــار بإمكان يتميَّز املباشــــر واالســــتخدام
النماذج، وضع عمليــــة عليها تنطوي اليت والتبســــيطات لالفتراضــــات
ومن كامل. بشــــكل وخربته ومعرفته القرار متخذ أولويات مع إظهار
املحاسبية املؤشرات تستفيد من النماذج عملية وضع فإن أخرى ناحية
مقارنة ِدقَّة وشــــفافية أكثر صيغة يف موضوعة ومعلميات كمتغيّـــــرات

السياسات. واضعي جانب من للبيانات البديهي بالتفسري
خاصيتني  على التالية املناقشة ز تركِّ التوضيح وألغراض ٤ - ١٥٤
الطبيعي املال ورأس الطبيعية الثروة خاصية ومها للمحاسبة اخلضراء بارزتني
الطبيعي ورأس املال .(٥ - رابعًا اجلـــدول (انظر البيئية التكلفة وخاصيـــة
هامان مها متغيِّران (∆CAPn) املـــال رأس رصيد (CAPn) والتغيـــريات يف
يصعب اليت الُصْغري جتاهـــل جوانب االقتصـــاد (مع الكليَّة يف السياســـة
فإنه أخرى ناحية ومن األرض وتوزيعهما). امللكية وحيازة وهي تقييمها
العناصر بسلوك مباشـــرة النضوب والتدهور تكاليف ُترَبط أن من املمكن

(اإلنتاج واالستهالك). الُصْغري باالقتصاد يتعلق فيما االقتصادية
االقتصادي استدامة النمو تعزيز الطبيعية: على الثروة احملافظة ‘١’

األساسي  اخلط إىل املنِتجة الثروة (رصيد) توفُّر يشري ٤ - ١٥٥
قاعدة يف اخنفاض اقتصــــاد. وأي اُملحَتَمل ألي الطويل األجــــل للنمــــو
الدويل واملستويني الوطين املستوى على النمو حلدود هو تنبيه املال رأس
على البيئي االقتصاد وخرباء خرباء البيئة َشَغل موضوع وهو والعاملي -

.٤٧ روما“ ”نادي دراسة منذ األقل على سواء، حٍد
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النهائية  جتـــاوز احلدود احتمال إىل التنبيه وجبانـــب  ٤ - ١٥٦
النســـبية األمهية ُتَقيِّم ـــَعة املوسَّ النقدية حســـابات األصول فإن للنمـــو
أم (ثابتة) ُمنَتَجة أصوًال أكانت ســـواًء املختلفة، االقتصادية لألصـــول
والسياســـات اخلطط تســـتفيد أن املمكن ومن (طبيعية). غـــري ُمنَتَجة
أولويات حتديد يف التقييمات هذه من االقتصادي األجل للنمو طويلة
أن البنك بل الطبيعي. املال رأس اســـتغالل ولُنُظم املال لتكوين رأس
”التنمية جديد ميثِّل للثروة كنموذج تقييم شامل يف إجراء الدويل ينظر
النمو احتماالت فـــإن هذا إىل ٤٨. وإضافـــة ماليـــة“ كإدارة حافظـــة
املساعدة التقنية وتدفقات هامة لتوجيه مؤشرات هي واملايل اإلنتاجي
أكرب اليت حتقِّق الدويل التعـــاون قنوات حنو واخلاص العام رأس املـــال

النجاح. من قدر
يتجاوز  مبــــا السياســــات، بشــــأن والختاذ إجراءات  ٤ - ١٥٧
حســــب األصول حســــابات ُتحّلل أن املمكن من حتديــــد األولويات،
رأس دمج قبل بتحليل اإلنتاجية يسمح أيضًا. وهذا النشــــاط الصناعي
 ٤٩ على األقل واحدة جتريبـية دراســــة بيََّنت وقد وبعده. الطبيعي املــــال
التقليدية وإنتاجية رأس املال رأس إنتاجيــــة يف كبرية وجــــود اختالفات
هذا أن ومن الواضح األوَّيل. بالنســــبة لإلنتــــاج وخاصة اخلضراء، املال
االستثمارية السياسات يف كبرية تغيريات إجراء إىل يدعو شــــأنه أن من
من املالية واملُثبِّطات احلوافز الســــتخدام مناقشــــة وترد أدناه القطاعية.
املال لرأس املســــتهِلَكة الصناعات أو الطبيعي املــــال رأس أجــــل ادخار

الُصْغري. املستوى على للسياسة كأداة وذلك
حلســــابات  أعاله املوصوفة االســــتخدامات وكــــون  ٤ - ١٥٨
للرصيد تدفُّق إىل حتليل من مثايل حنو على ُتحوَّل أن تســــتحق األصول
فيه. مشكوك أمر هو ،٥٠ الدويل إىل ذلك البنك دعا كما (رأس املال)،
ذات تكون قد ولكنها استخداماهتا، هلا النمو إلمكانات والصور الثابتة
ثروته يف فعليًا ما بلد هبا َتَصرَّف اليت حبث الكيفية أقــــل من أمهية أمهيــــة
غالبية واحدة يف سنة هي الفترة أن هذه إىل معيَّنة. وبالنظر خالل فترة
حتليالت إجراء يف ُتسَتخَدم غالبًا احلسابات تلك فإن القومية احلسابات
بأن البعض قال وقد الســــوق. لتوازن األجل قصرية األجل ومتوســــطة
شرط ُمســــَبق للمحافظة القصري واملتوســــط هو األجلني يف االســــتقرار
إىل واالقتصاد البيئة بني التفاعل ُيحيل ضمنيــــًا ما وهو ،٥١ البيئة علــــى
هذا السياق يف نفســــه ُيطرح الذي األجل. والســــؤال الطويل التخطيط

على الوضع ”وْصَفًة“ لإلبقــــاء هذا أن يكون املحتَمــــل هــــو: هل من
لفترات طويلة؟ تستمر ال اليت لإلدارات بالنسبة القائم

إلقاء  يف اخلضـــراء احلســـابات ُتســـاعد أن وينبغي  ٤ - ١٥٩
املذكورة مثل العبارة بالسياســـات تتعلق شـــاملة عبارات الضوء على
إجراء مقابل األجل قصري إجراء اختاذ، عدم أو املتعلقة باختاذ، أعـــاله
هو األول والسيناريو ســـيناريوَهني. ختيُّل املمكن ومن األجل. طويل
بيئيًا املكيَّف املحلي اإلنتـــاج يف تنعكس دة مؤكَّ اســـتدامة عدم حالة
والســـيناريو ســـالب؛ بيئيًا ُمكيَّف صاٍف رأس مال تكوين ووجـــود
صاٍف رأمسايل وتكويـــن بيئيًا مكيَّـــف حملي إنتـــاج  الثـــاين هـــو حالة

موجب. بيئيًا ُمكيَّف
املحاســــبية  القدرة اســــتخدام ميكن األوىل احلالة ويف  ٤ - ١٦٠
املال لرأس املختلفــــة الفئات بــــني والتمييز منهجي. إلجــــراء تصنيــــف
املختلفة االقتصادية القطاعات على استهالكها واملُنَتج وتوزيع الطبيعي
(أ) استهالك رأس على: االســــتدامة لعدم بالنســــبة اللوم يســــمح بإلقاء
اليت القطاعــــات املختلفة و(ب) ومكوِّناته؛ الطبيعــــي أو املــــال الثابــــت
يف، راغبة تكــــن مل لــــرأس املال و/أو الســــتخدامها مل تضع حســــابات
يف املحافظة االســــتهالك مســــموحات اســــتثمار إعادة أو قادرة على،
املتعلقة نقــــاط الضغط حتديد ميكن وهبذه الطريقــــة، علــــى رأس املــــال.
تنظيمية تدابري خالل من املال رأس على لتشجيع املحافظة بالسياسات

أدناه). (انظر سوقية أدوات أو
رأمسايل  وجـــود تكوين فإن أعـــاله ُنوِقش وكمـــا  ٤ - ١٦١
توجد كانت إذا االســـتدامة يضمن ال موجب بيئيًا ُمكيَّـــف صـــاٍف
املتجدد. وغري املُنتَـــج املـــال الطبيعي غري رأس يف كبـــرية تكميـــالت
جناحًا حيقـــق أن ميكـــن ال التكميـــالت  والبحـــث عـــن مثـــل هـــذه
وحتديد خمتلفة إىل فئات املال حتليل رأس أخرى، مرة جـــرى، إذا إّال
استخدام وقياس، حتديد، ومبجرد املال. ُمسَتخِدمي/مســـتثِمري رأس
إجراءات اختاذ يؤدي املمكن أن من اُملستدام غري الطبيعي رأس املال
أن حتديد حصص لالستغالل، أو األشـــجار قطع حظر مثل تنظيمية،
االستخدام وهذا اجتماعيًا. فيه املرغوب أو املستدام استخدامه يضمن
الطبيعي خالل النمو نفسها (من جتديد على الطبيعة قدرة يتجاوز لن
األجيال حباجات التضحية يف راغبة تكن احلكومة مل ما د) التجـــدُّ أو
اســـتخدام األدوات ميكن األجيـــال احلالية. وكبديل، لصاحل املقبلـــة

كفاءة. أكثر بطريقة رمبا مماثلة، أهداف لتحقيق السوقية
التكلفة تشجيع تدويل املساءلة: أجل من احملاسبة ‘٢’

املحافظة  ملسألة أعاله وردت اليت املناقشــــة أشارت ٤ - ١٦٢
على النضوب تكاليف توزيع إىل املال االقتصــــادي الطبيعي رأس على
على التكاليف ُيَنفَّذ توزيع أن ومن املمكــــن الطبيعية. املوارد ُمســــَتِغلِّي
استخدام أو (القيادة والســــيطرة) املباشــــر التنظيم خالل من  هذا النحو
أكرب بدرجة ينطبق وهــــذا التكلفة. لتدويل الســــوق ما يســــمى أدوات

.٢٨ الصفحة املالحظة ٤٥، انظر ٤٨

 J. van Tongeren and others, “Integrated Environmental and Economic  ٤٩

 Accounting - A Case Study for Mexico”, in Towards improved accounting
.for the environment, E. Lutz, ed. (Washington, D.C., World Bank, 1993)

.١٩ الصفحة املالحظة ٤٥، انظر ٥٠

 V.P. Gandhi and R.T. McMorran, “How macroeconomic policies  ٥١

 affect the environment: what do we know?”, in Macroeconomics and the
.Environment, V.P. Gandhi, ed. (Washington, D.C., IMF, 1996)
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وُتعَتَبر .٥٢ غري االقتصــــادي البيئي املال رأس على للمحافظــــة بالنســــبة
اآلثار مع التعامــــل يف الكفاءة مــــن أكرب درجــــة أدوات الســــوق علــــى
أعلى الســــوق من يف ل بالتدخُّ مقارنة واالســــتهالك اخلارجيــــة لإلنتاج
آراء إليها م اجلهات االقتصادية ُتَقدَّ أن هو هذا والسبب يف أســــفل. إىل
اإلنتاج أو مواءمــــة عمليات البيئية، اآلثار مــــع خمتلفة بالنســــبة للتعامل
شراء أو النضوب، رســــوم أو البيئية الرســــوم ســــداد واالســــتهالك، أو
كفاءهتا ظهور يف عدم السوق أدوات مساوئ وتتمثَّل التلوُّث. تصاريح
واإلنفاذ، املتعلقة بالرصد تكاليفهــــا وارتفاع الوقت، من فترة إّال بعــــد

الضرائب. لفرض العامة واملقاومة األفراد، نظر وِقصر

تكاليف  تعكـــس أن ينبغي النظريـــة، ومـــن الناحيـــة  ٤ - ١٦٣
البيئية األضرار عن تنتج الرفاه الـــيت يف النهائية اخلســـائر التدويل تدهور
وميكن األفراد. يتحملهـــا اليت أي التكاليف والســـالمة) الصحة (علـــى
يف وُمســـتدام األقصى) احلد (عند أمثل صاٍف وطين ُمنَتج على احلصول
تكاليف فإن أعاله ٥٣. وكمـــا نوِقش مبجرد تدويله مثالية ظروف ظـــل
ُيَطبَّق هذا من وبدًال بالنسبة للمحاسبة البيئية. عملية األضرار ليست هذه
االفتراضي تكلفة التفادي ُيَقيِّم نظام وهو الصيانة، تكاليف حلساب نظام
هذه التكاليف حســـاب وعملية البيئة. هلـــا تتعرض اليت لآلثـــار الفعليـــة
عن الناجتة االجتماعية االقتصاد الكلي إنفاقات تكاليف بتوزيع تســـمح
وبعبارة أخرى التدهور. حدوث يف تسببوا َمن على عامة ســـلعة تدهور
اليت تسببوا البيئية اآلثار عن يكون املَُلوِّثون مسؤولني أن املمكن من فإنه

َيدفع“. أن امللوِّث ”على بأن القائل الشائع املبدأ مع يتماشى مبا فيها

هي  البيئة علــــى املحافظة فــــإن تكاليف وعلــــى هذا  ٤ - ١٦٤
الســــوق. أدوات وعمليًا بدايًة عندها د ُتحدَّ أن اليت ينبغــــي التكاليــــف
املمكن من اليت كان التقنيــــة احللول أفضل إىل التكاليف تشــــري وهــــذه
مقبولة. بيئية مســــتويات إىل منها ُتقلِّل أو البيئية اآلثار حدوث متنع أن

أي حدوثها االقتصاد، املمكن على التكاليــــف لتدويل النهائية واآلثــــار
تكون ســــيتعيَّن أن اآلخرين، الســــوق لشــــركاء يف هناية األمر بالنســــبة
اإلنتاج وبوظائف األسعار مبرونة املتعلقة املعتادة االفتراضات مع ُمتفقة
بشــــأن أخرى افتراضات وضع فإن املثال ســــبيل وعلى واالســــتهالك.
الدينامية املخرجات - املدخــــالت مناذج يف املحدَّدة األهــــداف البيئية
ككل عند لالقتصاد بالنســــبة التدويل سياســــات يســــمح بتقدير نتائج

.٥٤ خمتلفة سوق أدوات وباستخدام خمتلفة ُمستهَدَفة مستويات
مبدأ  هو يدفــــع“ أن املَُلــــوِّث ”على غــــري أن مبــــدأ  ٤ - ١٦٥
من عاتق على املســــؤولية يضع إنه حيث من ِقَصر نظــــر ينطــــوي على
واضح هنج هو وهذا النهج وحدهم. البيئية اآلثار يف مباشرة يتســــببون
بأن القول أنه ميكن غري البيئية. احلســــابات يف التكلفة لتوزيع بالنســــبة
الطلب مع تقامسها ينبغــــي الطلب جانب على املوجــــودة املســــؤوليات
وهلذا مشــــَتَركة. بيئية ”أضرار“ على إنتاجها ينطوي اليت على الســــلع
- املدخالت وجلداول آخر للحسابات البيئية حتليلي اســــتخدام يتمثل
من واخلدمات، للســــلع بيئيًا الضار بني العرض الربــــط يف املخرجــــات

أخرى. ناحية من النهائية واستخداماهتا ناحية،
الصادرات  توفِّر أن من املمكن وعلى املستوى الدويل، ٤ - ١٦٦
ُمَلوَِّثة بعمليات ُصنَِّعت اليت الطبيعية واملنتجات املــــوارد من والواردات
القومي. االقتصاد جانــــب من ُمســــتدامة وصادرات مؤشــــرًا لواردات
إىل يدعو التجارة، حترير خالل من االقتصادي، النشــــاط عوملة وزيادة
لتفادي حدوث اجلميع جانب من بالكامل البيئية التكلفة ســــعر حتديد
ميكن البيئية اليت التكلفــــة وتقديرات التنافســــية. القــــدرة تشــــوُّهات يف
لتحديد هي وسائل د موحَّ حماسيب إطار داخل البلدان بني فيما مقارنتها

التشوُّهات ومعاجلتها. هذه من أي
البيئة محاية إنفاقات السياسات: رصد استجابة ‘٣’

ُتحركها  الــــيت البيئة، تدابري محايــــة يتطلــــب تنفيــــذ  ٤ - ١٦٧
من امليزانية خمصصات ونفقــــات يف ســــوقية، رصــــد لوائــــح أو أدوات
املعيشية. واُألسر واملشاريع احلكومية غري احلكومة واملؤسسات جانب
احلســــابات املبدأ، حيث من بالفعل، تغطيها البيئيــــة  وهــــذه اإلنفاقات
الناتج من تلك اإلنفاقــــات خبصم املتعلقــــة ٥٥. واملُقتَرحــــات التقليديــــة
اهلدف  أن باعتبار أو ٥٦ ”دفاعية“ إنفاقات أهنــــا على اإلمجايل املحلــــي

يف نضوب  بالفعل اليت تتسبب هي تكون قد الفردية الشركات إىل أن اإلشارة جتدر  ٥٢

هذه ويف املال. لرأس كإهالك تكلفتها وتستغلها وذلك حبساب متتلكها اليت الطبيعية األصول
آخر تغيُّر أنه على الطبيعية املوارد نضوب ل تسجِّ اليت التقليدية، القومية احلسابات د حتدَّ احلالة
بأكثر الصناعات تلك عن الناجتة املضافة القيمة صايف وحدها، يف حسابات األصول احلجم يف
اإلنتاج ملستوى التشويه هذا ح تصحِّ أن اخلضراء احلســـابات شـــأن ومن احلقيقية. قيمتها من
ويف حالة الدخل. حســـابات اإلنتاج/توليد إىل النضوب تكاليف بتحويل االقتصـــاد وهيـــكل
االعتبار، يف االقتصادية االجتماعية غري التكاليف هذه أخذ يكون التلوث) (من تدهور البيئة
املؤسســـات بعض حاالت بيَّنت كما مســـتحيًال، ليس أنه ولو احتماًال، أمـــرًا أقـــل بالفعـــل،
حساب تكلفة األعباء ،(Monsanto, Du Pont, Cyanamid) الواليات املتحدة يف الصناعية

.(Wall Street Journal, 23 March 1992 املحتملة (انظر: البيئية
 P. Dasgupta, and K.G. Mäler, The Environment and Emerging  ٥٣

 Development Issues, Beijer reprint series, No. 1 (Stockholm, Beijer,
 1991); K. Hamilton and G. Atkinson, “Valuing air pollution in the national
 accounts”, in Second Meeting of the London Group on Natural Resources
 and Environmental Accounting, Conference Papers.; R.M. Solow,
 “Intergenerational equity and exhaustible resources”. Review of Economic
 Studies, Symposium 1974, pp. 29-46; J.M. Hartwick, “Intergenerational
 equity and the investing of rents from exhaustible resources”, American

.Economic Review, vol. 67, No. 3 (1977), pp. 972-974

املالحظة ٣٢. انظر ٥٤

تبين  شــــيوع كما يبدو، ــــر، ُتفسِّ تقليدية تعامالت هي البيئية أن اإلنفاقات حقيقة  ٥٥

”تابعة“ مكوِّنات أهنا على جتميع اإلنفاقات البيئية أن غري هلا. القومية احلســــابات حماســــيب
مثًال، (انظر، للتصنيف صعبة بالنســــبة مشــــكالت إىل يؤدي ال يزال حماســــبية لتجميعات
.(Eurostat, SERIEE 1994 Version (Luxembourg, European Communities)

 C. Leipert, “National income and economic growth: the conceptual  ٥٦

 side of defensive expenditures”, Journal of Economic Issue, vol. 23 (1989),
 pp. 843-856; H.E. Daly, “Toward a measure of sustainable social net
 national product”, in El Serafy, Environmental Accounting for Sustainable

.Development
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الطبيعية البيئية املحاسبة ٥ - رابعًا اإلطار
- املدخالت وجداول الطبيعية، املوارد حماســــبة أهنا على تلك الُنُهج تصنيف وميكن هلا). (وحتويرات الطبيعية للمحاســــبة ُنُهج ثالثة وتطبيق، تقدمي، يشــــيع

املواد. تدفقات وحسابات البيئية، املخرجات
النرويج تزعََّمت وقد إىل حٍد ما. بطريقة جتميعية املحاسبية الفترة خالل ملوارد طبيعية خمتلفة املوجودات واستخدام املوجودات الطبيعية تصف وحماسبة املوارد
طوَّر ذلك. وقد وما إىل الطاقة ومعاِدالت واحلجم للوزن النموذجية، بوحدات خمتلفة الناحية من ُتقاس، الطبيعية وحماسبة املوارد ب. فرنسا وطوَّرته أ، النهج هذا

األصول فيه. حسابات من يتجزأ ال جزًءا أيضًا باعتباره النهج هذا املتكاملة واالقتصادية املحاسبة البيئية نظام
من جزء أو منفصل حماسيب نظام أو املوارد الطبيعية حماســــبة من جزء هي اســــتخدام األرض حســــابات اليت ُتســــمَّى احلســــابات ومســــألة حتديد ما إذا كانت
أداة هي احلسابات تلك أن من يعتِبر حيبذه بشكل منفصل األرض استخدام يف حسابات والنظر للنقاش. مفتوحة تزال ال مسألة هي (اُألُطر) البيئية اإلحصاءات

ج. األرض استخدام البيولوجي وكثافة والتنوُّع األرض لنوعية تفصيلية تقديرات لوضع
للضغط كمقياس توضع اليت املواد من على املخرجات ز تركِّ وهي االقتصادي، النشاط الستدامة النقدية للمقاييس طبيعية هي استجابة املواد تدفُّق وحسابات
أو تشمل، وقد وتراكمها، واســـتهالكها د، وإنتاجها وحتويلها املنتجات أو اخلام املواد أو الكيميائية العناصر اســـتخراج تصف املحاســـبة وهذه االقتصاد. من البيئي
طبيعية بوحدة (والطاقة) املواد تدفُّقات عن عادًة ُيعبَّر التجميع، وألغراض هـ. معيَّن اقتصادي كناتج املدرجة غري املواد من مستترة ”أمحاًال إيكولوجية“ تشمل، ال

الوزن. هي واحدة
حلسابات حتويرات هي و، البيئية احلســــابات تتضمَّن اليت الوطنية املحاســــبة مصفوفة مثل املخَتَلَطة الطبيعية، واحلســــابات البيئية املخرجات - املدخالت وجداول

يوفِّر  ز أملان إحصاء ه خرباء أعدَّ الطبيعية - املخرجات للمدخالت جدوًال املثال فإن ســــبيل وعلى اســــتخدام. - صنع أو خمرجات - مدخالت شــــكل يف املواد تدفُّق
يتجاوز  مبا التفصيلية، واالســــتهالك على عمليات اإلنتاج وبالتركيز هنائيًا). واســــتخدامًا أجل ٥٨ فرعًا من بندًا متبقيًا و١١ (٤٩ ُمنَتجًا القطاعية التفاصيل من مزيدًا
من كبري قدر إىل احلاجة بســــبب ُتَنفَّذ مل امليزانيات تلك غري أن املواد/الطاقة ميزانيات املتحدة َمت األمم املخرجات، قدَّ - ملصفوفات املدخالت القطاعية التحليالت

البيانات.

 K.H. Alisen, T. Bye and L.Lorentsen, Natural Resource Accounting and Analysis, the Norwegian Experience, 1978-1986 (Oslo, Central Bureau أ 
.of Statistics, 1987)

 J. Theys, “Environmental accounting in development policy: the French experience”, in Environmental Accounting for Sustainable Development, ب 
.Y.J. Ahmad, S. El Serafy and E.Lutz eds. (Washington. D.C. World Bank, 1989)

 W. Radermacher, “Land use accounting-pressure indicators for economic activities”. in Environmental Accounting in Theory and practice...;  ج 
 A. Scott and R. Haines-Young, “Linking land cover, intensity of use and botanical diversity in an accounting framework in the UK”, in Environmental

.Accounting in Theoey and Practice...

 A. Steurer, “Material flow accounting and analysis, where to go at the European level”, in Material Flow Accunting-Experience of Statistical د 
.Institutes in Europe (Luxembourg. Eurostat, 1997)

 J.H. Spangenberg and Others, Material Flow Based Indicators in Environmental Reporting-Report for the EEA‘s Expert Corner (Wuppertal, هـ 
.Germany, Wuppertal Institute, 1997)

.S.J Keuning and M. De Haan, “Netherlands: what’s in a NAMEA? Recent results”. in Environmental Accounting in Theory and Practice... و 

.C. Stahmer, M. Kuhn and N. Braun, “Physical Input-Output Tables for Germany, 1990”, Eurostat, working paper No. 2/1998/B/1 ز 
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اإلطار أعــــاله (انظر املذكور احلقيقــــي م التقدُّ مؤشــــر يف  منهــــا، كمــــا
االقتصادي. وهذه مقياس أفضل للرفاه على احلصول هو ،(٢ - رابعًا

.٥٧ املنهجية الناحية من للتساؤل موضع هي املقترحات

لو  كما وهلة، ألول يبدو، النفقات البيئيــــة وإمجايل  ٤ - ١٦٨
جهود وهي محاية البيئة، هتدف إىل اليت الوطنية للجهود مؤشــــرًا كان
املحلي أي الناتج اإلمجالية، القومية االقتصادية باجلهود مقارنتها ميكــــن
أن غري البيئة. جمال بلدان أخرى يف يف ُتبَذل اليت باجلهود اإلمجــــايل، أو
مباشــــرة مقارنته ميكن ال الرأمسالية واإلنفاقات اإلنفاقات املحلية خليط
تقدير يتطلب ما وهو اإلمجايل، املحلي الناتج أو املحلي الصايف بالناتج
املقارنات فإن أخرى ناحية ومن افتراضية. محاية لصناعة املضافة القيمة
املتراكمة البيئية األضرار أي الَدين البيئي، يف االختالفات تعوقها الدولية

البلدان. هلا تتعرض اليت

يف  البيئية األنشــــطة فعاليــــة تقييمات ورمبــــا تكــــون  ٤ - ١٦٩
حالة يف بالتغيريات اإلنفاقــــات ُتقاِرن الــــيت املختلفة، احلماية جمــــاالت
ردود أن إىل بالنظر سهلة مهمًة ليست املهمة وهذه فائدة. أكثر البيئة،
ال معيَّنة محاية تدابري جتاه وللرفاه اإلنسان وصحة للبيئة بالنسبة األفعال
شيوع من الرغم وعمومًا فإنه على الزمن. من فترة بعد مرور إّال تظهر
هذا فإن البيئة محاية بإنفاقات املتعلقة للمعلومات السياسات اســــتخدام

واضحًا. ليس االستخدام

البيئة أداة إلدارة - احملاسبة الطبيعية (ج) 

جتميعات  استخدام على املذكور أعاله التحليل ز ُيركِّ ٤ - ١٧٠
االقتصادية. السياســــة يف الطبيعــــة بيئيًا لتحديــــد دور نقديــــة ُمكيََّفــــة
سبق وكما طبيعية. وتدفقات أرصدة على تنطوي النقدية والتجميعات
استخدموا إحصاءات قد القومية احلسابات حماســــيب بعض فإن ُذِكر أن
الســــوقية. غري للظواهر عليه املخَتَلف التقييــــم البيئــــة الطبيعيــــة لتفادي
الواقع، اســــتخداماته يف له، حماســــيب يف إطار البيانات الطبيعية وتنظيم

الغامض. اجلدول هذا تتجاوز اليت به اخلاصة

على  خمَتَصرة عامة نظــــرة م - ٥ ُيَقدِّ واإلطــــار رابعًا  ٤ - ١٧١
هذه ُتربط أن املمكن يشيع اقتراحها. ومن اليت الطبيعية ُنُظم املحاســــبة
- رابعًا الشكل يف الوارد البسيط احلقيقي العامل بنموذج النظم مباشرًة
املادي والناتج املصدر واملصرف للبيئة وظائف يصف منوذج وهــــو ،١
واالقتصاد بني البيئة التفاعالت املباشرة هذه وخبالف خالهلا. مير الذي
واآلثار املَُلوِّثات) (املواد الغذائيــــة، البيئة داخل متر اليت التدفقــــات فــــإن

اليت البيئية واملؤشرات اإلحصاءات موضوع عادًة هي للتلوث الصحية
هبا. اخلاصة ُأطرها داخـــل م ُتنظَّ

القوة  نفـــس ليســـت هلـــا واحلســـابات الطبيعيـــة  ٤ - ١٧٢
وذلك باألسعار َحة املرجَّ النقدية املؤشرات هبا تتصف اليت التجميعية
السياســـات واضعي أن خمتلفة. غري ألهنا تســـتخِدم وحدات قيـــاس
صورة على للحصـــول كبرية بدرجة َعة اُملَجمَّ املؤشـــرات يفضلـــون
وقد النظر إىل األشـــجار. يف يكونوا حمصورين أن مـــن بدًال للغابـــة
وجعل املؤشـــرات العجز هذا على للتغلُّب الطرائق بعـــض ُوِضَعـــت
مكافئة واســـتخدام عوامل السياســـات. على انطباقًا أكثر الطبيعيـــة
يتيح ذلك) إىل وما احلـــراري االحتباس غازات ومعاِدالت (النفـــط
ما. حٍد مترابطة إىل ولكنهـــا خمتلفة وُمَلوِّثات طبيعية مـــوارد جتميع
اقُتِرَحت أنواع أخرى َبة املركَّ للمؤشرات مشوًال أكثر جتميع ولوضع
القياســـية األرقام يف مثًال، ُيَطبَّـــق، املتســـاوي فالترجيح للترجيـــح.
املادية،  التدفقـــات وأرصدة ٥٨ وملجاميع البشـــرية للتنميـــة الشـــائعة
اليت اخلرباء“، ”صفوة وترجيحات .٥٩ ووبرتال معهد بقيادة وذلك
كي البيئية“ اقُترَحت السياسات أفضل ميثلون ”َمن أولويات تعكس

.٦٠ البيئي للضغط القياسي للرقم املشروع األورويب يف ُتستخَدم
موضوعية،  أكثر يبدو باألطنان املواد تدفقات وَجمع ٤ - ١٧٣
املختلفة واالنبعاثات املوارد لفواقد النســــبية تقدير األمهية ر إذا تعذَّ حىت
حة مرجَّ املواد، ملخرجات مقياس وما ينتج هو الطريقة. للُمّلوِّثات هبذه

أهنا: على املخرجات هذه إىل ُينَظر أن املمكن ومن بالوزن.
أو البيئة، على االقتصاد لضغط مقياس  •

النشــــاط وبالتايل اإلمجايل، املــــوارد تدفُّق ”حلجم“ مقيــــاس  •
االقتصادي.

وتراكم  طبيعية موارد إلزالة نتيجة هو البيئة وضغط ٤ - ١٧٤
االســــتدامة)، (عدم االســــتدامة مفاهيم ُطبَِّقت وإذا وُملوِّثات. نفايات
األصول الطبيعية يف الدائمــــة التغيريات فــــإن والتدهور، أي النضــــوب
أعاله. نوِقش كمــــا احلســــابات يف أن تدخل ينبغي اليت هــــي وحدهــــا
َغَلَبة احلجم لتحليــــل تكون أن األمثل، مــــن املُفَتَرض وعلــــى املســــتوى

”إنفاقات  األحيــــان بعــــض يف تســــمَّى اليت الدفاعية، يصعــــب متييــــز اإلنفاقــــات  ٥٧

ينتج عنه مل البســــيط الطرح لذلك فإن املرغوب فيهــــا“. ”اإلنفاقات عــــن يؤســــف هلا“،
البيئية). للمنشآت املطلوبة األجزاء أو الصلب (مثل الســــابقة الصناعات حتديد إســــهامات
- املدخالت طريــــق حتليل عن املباشــــرة غري اإلســــهامات هلذه منوذج وضع ومــــن املمكن
 D. Schaefer and C. Stahmer, “Input - output model مثــــًال، (انظــــر، املخرجــــات
 for the analysis of environmental protection activities”, Economic Systems

.Research, vol. 1, No. 2 (1989), pp. 203-228

 United Nations Development Programme, Human Development  ٥٨

.Report, 1997 (New York and Oxford, Oxford University Press, 1997)

 H. Schütz, and S. Bringezu, “Major material flows in Germany”,  ٥٩

 Fresenius Environmental Bulletin, No. 2 (1993), pp. 443-448; S. Bringezu,
 “Comparison of the material basis of industrial economies”, in Analysis for
 Action: Support for Policy towards Sustainability by Regional and National
 Material Flow Accounting, S. Bringezu and others, eds. (proceedings of
 the ConAccount Conference, Wuppertal, Germany, 11-12 September 1997)

.(Wuppertal, Wuppertal Institute, 1998)

 J. Jesinghaus, “Tools for sustainable development: towards a system  ٦٠

الرابعة الدولية حلقــــة العمل يف مــــت ”of societal performance indicators، ورقــــة ُقدِّ
 ١٩ من الفترة يف براغ يف تشارلز جامعة يف ُعقَدت املســــتدامة اليت التنمية مبؤشــــرات املعنية
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١١٧١١٧

والطاقة بالتخزين (تتعلق حرجة حدودًا إذ أن التوزيع اقتصادات علــــى
على تكون واســــتيعاب النفايات الطبيعية املوارد لطاقات واالســــتدامة)

.٦١ جتاوزها يتم أن وشك
تكون  احلجــــم، وقياس البيئي الضغــــط ويف حالــــيت  ٤ - ١٧٥
التدفُّق اإلمجايل بالنسبة لتفسري أساســــية أمهية احلرجة احلدود لتوصيف
رد الفعل يأخذ املمكن أن ومن السياســــات. لرد فعل للمواد كإشــــارة
ــــع عن التوسُّ يف ”االســــتعاضة يتمثل جذريًا ما، شــــكًال حٍد هذا، إىل
هتدف أن املمكن ومن .٦٢ (التنمية)“ نوِعــــي ــــن بتحسُّ الكمِّي (النمو)
بعبارة أي أقل“، بتكلفة أكــــرب ”قدر توفري إىل تفاؤال أكثر سياســــات
واالســــتهالك املواد عن املادي“ الطابع ”إزالــــة إىل هتدف أن أخــــرى
يف ُتطَرح اليت ٦٣. واألســــئلة لالســــتدامة“ إدارية ”قاعدة ذلك باعتبار
هذه. املادي الطابع إزالــــة ومكان مبقدار بالطبع، تتعلق، هــــذا الســــياق
املواد مدخالت خفض مع الثــــروة ملضاعفة ”العامل الرابع“ واقتــــراح
حماولة هو ،٦٤ للتفاؤل تدعو إىل إعداد قائمة بأمثلة إضافة النصف، إىل

األسئلة. هذه على للرد أوىل
الطبيعية  التفاصيــــل إىل أي األشــــجار، إىل والنظــــر  ٤ - ١٧٦
فرصد أخرى. اســــتخدامات له النقدية، التجميعات عليها اليت تنطوي
ضرورة معيَّنة له طبيعية موارد توفُّر ومدى معيَّنة إيكولوجية ُنظم حالة
ومكافحة املوارد باســــتغالل املتعلقة اإلدارية القرارات الختاذ بالنســــبة
بيئية آثار بربط يسمح حماسبية صيغة البيانات يف التلوُّث. وعرض هذه
هو والغرض هلا. املســــبِّبة االقتصادية القطاعات، أو باألنشــــطة، معيَّنــــة
يف يتســــببوا املحتمل أن اجلناة حتديد أو اجلناة، ضد مباشــــر إجراء اختاذ

.٦٥ خمتلفة واقتصادية بيئية سيناريوهات يف أضرار بيئية

املحاسبة -  بعد ما مستقَبلية: نظرة - ٤ 
التقدير التقييم إىل من

احلسابات  قدرة حمدودية إىل الســــابق الفرع أشــــار  ٤ - ١٧٧
حتديد التفاعل التنظيم على حمَكَمة غري املؤشــــرات وجمموعات الطبيعية

ألغراض والسياســــية والثقافية االقتصادية - االجتماعيــــة بني املســــائل
حتســــني طرائق طريقة من وتتمثل وضع السياســــات بشــــكل متكامل.
املؤشــــرات تلك ربط يف الطبيعية املؤشــــرات على انطباق السياســــات
مجيع أهداف، يف أو كمعايري، تطبَّق اليت االجتماعية باألعراف صراحًة

األعراف. هذه مع تتفاعل اليت جماالت السياسات
املوارد  املعيشــــة، وحــــدود واســــتخدام مســــتويات  ٤ - ١٧٨
بالتوزيع املتعلقة التلوُّث، واملعايري ومعايــــري التحمُّل، وقدرات الطبيعية
حتليل استدامة ُيحوِّل االقتصادية، لألنشطة والسياسات بالنسبة والثقافة
تعين من هذه الناحية واجلدوى .٦٦ التنمية حتليل ”جلدوى“ النمــــو إىل
والعتبات، للمســــتويات، ومعياري خارجي بإطار التنمية برامج التــــزام
االقتصادية األنشــــطة لتكاليف النقــــدي والتقييــــم الدنيــــا والقصــــوى.
بتقييم - الفاصل احلد عند - عنها يســــتعاض منها تعود اليت وللفوائد
ُتَنفَّذ أن املمكن من اجلدوى، حيِّز حدود ويف املمكنة. للتنمية اجتماعي
اليت للقواعد وفقًا التقليدية والكليَّة الُصْغِرية االقتصادية االستراتيجيات
أن إىل األمر حيتاج احليِّز، هذا وخارج للسوق. املرئية غري اليد دها حتدِّ
الِقَيم أن إذ املعايري: (واضعي) لواضع اليد املرئية املرئية غري اليد حمل حتل
االقتصادي القرار صنع عملية مع هذه احلالة يف االقتصادية تتداخل غري

.٦٧ التقليدية
عن  السوق اقتصاد ”ُبعد“ و نفسها احلدود وتقدير ٤ - ١٧٩
ل يشــــكِّ يزال ال حيِّز اجلدوى، حجــــم تلــــك احلــــدود، وبعبارة أخرى
بينها توجد اقتراحات، ُقدَِّمت وقد حامية. خالفات بشأهنا تثور مسألة
عادًة وذلك أجلها، ومن املســــتدامة، التنمية بشأن واســــعة، اختالفات

.٦٨ (٢ - رابعًا اإلطار (انظر حدود أية حتديد دون
خــــالل توحيد القياس  من اآلراء يف توافق وتكويــــن  ٤ - ١٨٠
املمكنة بالنسبة للحدود الرشــــيد ــــن التقدير حيسِّ أن شــــأنه والتقييم من
االنقســــام على أيضًا يتغلب قد اآلراء التوافق يف وهذا والتنمية. للنمو
تتعلق والصعوبة االقتصــــاد. وخرباء البيئة بني أنصار أعــــاله املوصوف
والتجارب البحوث دية يف التعدُّ حنو االجتاه إضعاف التوحيد دون بزيادة
واالقتصادية املتكاملة البيئية احلسابات لنظام والتنقيح اجلاري املنهجية.
يسمى ما مع بالتعاون املتحدة، األمم اللجنة اإلحصائية يف رعاية حتت
تنســــيق اجتاه يف هامة حماولة هو القومية، ”فريــــق لندن“ للحســــابات
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األغراض اإلدارية يف للحسابات القومية والبلدان استخدام املنظمات الدولية -  خامسًا
بالسياسات املتعلقة األخرى واألغراض

املنظمات  اســــتخدام أساســــًا الفصل يتنــــاول هــــذا  ٥ - ١
اإلدارية، يف األغراض القومية احلسابات نظام لبيانات والبلدان الدولية
بدور فيها القوميــــة احلســــابات بيانات تقوم الــــيت أي االســــتخدامات
يف السياســــات واضعي جانب القــــرارات من اختاذ عملية أساســــي يف
كبرية بدرجة االســــتخدامات تعتمد وهذه الدولية. البلدان واملنظمات
ثالثًا، ولكنها الفصــــل يف املوصوفة االقتصادية التحليــــالت علــــى نوع
تتضّمنها غري االقتصادية اليت البيانات لبعض استخدامات أيضًا تتضمَّن
يف يصف، الفصل وهذا الفصــــل رابعًا. يف املوصوفة احلســــابات التابعة
الدولية، املنظمــــات جانب من االســــتخدامات هذه فــــروع منفصلــــة،
(الفرع باء)، األورويب لالحتــــاد التابع اإلحصائي املكتــــب ذلك يف مبــــا
جيم)، واألمم (الفرع االقتصادي امليدان يف والتنميــــة التعاون ومنظمة
بلدان جانب ومن هاء)، (الفرع (الفرع دال)، والبنك الدويل املتحــــدة
وتتناول فصول أخرى زاي). وهنغاريا (الفرع واو) بينهــــا غانا (الفرع
وصفًا يشــــمل مبا بلدان أخرى، جانــــب من اإلداريــــة االســــتخدامات
مؤشرات أجل وضع من الكليَّة للحسابات التخصصية لالســــتخدامات
قصرية وحســــابات ثالثًا)، من الفصل دال الفــــرع (الفلبني، اقتصاديــــة
وفرنســــا، سادســــًا؛ الفصل من ألف الفرع املتحدة، األجل (الواليات
دال الفرع وغواتيماال وكوســــتاريكا، سادســــًا؛ الفصل من الفرع باء
سابعًا؛ الفصل من ألف الفرع (النرويج، ومناذج سادســــًا)، الفصل من

سابعًا). الفصل من الفرع دال هلولندا، األنتيل التابعة وجزر

الكليَّة احلسابات بيانات استخدامات يف مسائل - ألف
والوطين الدويل على املستويني

يف  الكليَّة احلســــابات إن تزايــــد اســــتخدام بيانــــات  ٥ - ٢
نسبيًا جديدة مســــائل وهي املســــائل، من عددًا يثري اإلدارية األغراض
على الكليَّة احلســــابات تطوير مبواصلة معاجلتها إىل األمــــر حيتاج وقــــد
الورقات بعض يف املسائل أثريت هذه وقد والدويل. الوطين املســــتويني
 ١٩٩٨ عــــام يف الــــذي ُعِقد اخلرباء فريــــق اجتمــــاع يف َمــــت الــــيت ُقدِّ
خمتصر أدناه اســــتعراض ويرد خالل االجتماع. باســــتفاضة ونوِقَشــــت

املسائل. هلذه

ة احلسابات الكليَّ جمال - ١
سيجري  اللذين واالجتاه املجال هي املســــألة األوىل ٥ - ٣
املتعلقة بالسياسات. احلاجات ضوء الكليَّة يف احلســــابات تطوير فيهما
لنوع تفصيليًا اســــتعراضًا تتضمَّن الفصــــل مــــن هذا والفــــروع املتبقية

وهذه املنظمات الدولية بتطويرها. تقوم اليت القومية بيانات احلســــابات
األساسية  البيانات يبيِّن الذي ١ - خامسًا اجلدول يف َعة ُمَجمَّ املعلومات
إىل تستند املعلومات وهذه يف التحليل. اُملستخَدمة الكليَّة للحســــابات
منشــــورات دولية يف منظمات أربع تســــتخدمها تقييــــم للبيانــــات اليت
،١ الدويل صندوق النقــــد وهي الــــدويل، على املســــتوى حتليليــــة هامة
،٣ االقتصادي يف امليدان والتنميــــة التعاون ٢، ومنظمة والبنــــك الدويل

.٤ املتحدة واألمم

- ١ ضمن  خامســــًا اجلدول يف املؤشــــرات وجتميع  ٥ - ٤
املنظمات  من منظمات ثالث تستخدمها الفئات اليت إىل يستند فئة ١١
ومنظمة الدويل، النقد صندوق للتحليل - وهي عرض بياناهتا يف األربع
وهذه الفئات والبنك الدويل. االقتصادي، امليــــدان يف التعاون والتنمية

اليت  ١ - ثانيًا الشــــكل يف دة املحدَّ البيانات من جمموعات أيضًا قريبــــة
فإن هذا ١٩٩٣. وعلــــى لعام القوميــــة احلســــابات نظام تصــــف جمال
بكامله االقتصاد تشري إىل مؤشرات هي ”خامسًا“ إىل ”أوًال“ الفئات
التقليدية املجموعة عناصر ل تشكِّ أهنا له، كما اخلارجي املُناِظر والقطاع
”سادسًا“ والفئات القومي. لالقتصاد القومية احلسابات لتجميع نظام
القومية احلســــابات نظام قطاعات إىل بالتقريب تشــــري إىل ”تاســــعًا“
غــــري املالية، والشــــركات املالية، والشــــركات احلكومة، األربعــــة، أي
سلســــلة يف القطاعات لتلك الدقيق املجال غري أن املعيشــــية. واألســــر
احلســــابات القومية لنظام املُناِظر املجال خيتلف عــــن الدولية البيانــــات
شركات إىل عامة بصفة تشري (ثامنًا) التجارية فاملشاريع :١٩٩٣ لعام
منفصلة بيانات جتميع عند عامة، بصفة تشري مالية، كما أهنا وغري مالية
وحدها. واجلدول (ســــابعًا) املصارف املالية، إىل للشــــركات بالنســــبة
املحاســــبة يف اســــتخدامها ميكن اليت اإلحصاءات إىل إشــــارتني يتضمَّن

.IMF, World Economic Outlook, 1998 (Washington, D. C.)  ١

 World Bank, World Development Report, 1997, (Washington,  ٢
 LDB (Live Data Base) آخــــر، تقرير يف الدويل البنــــك بيانات (.D. C. وتــــرد قاعــــدة
 Glossary of Terms and Indicators, Development Economics, World Ban,

.July 1997

البيانات OECD, OECD Economic Outlook (Paris, June 1998). وتــــرد  ٣
والتنمية التعاون منظمة بيانات قاعدة االقتصاد الكلي يف يف تقييمات املستخدمة األساسية
 Economic Outlook Database Inventory وصفهــــا يف يرد يف امليــــدان االقتصادي اليت

.(EO63) (June 1998)

والسياسات االجتاهات لعام ١٩٩٨، العاملي واالجتماعي االســــتقصاء االقتصادي  ٤
.(A. 98.II.C.1 املبيع: األمم املتحدة، رقم (منشورات العاملي االقتصاد يف
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عشر). (حادي والبيئة (عاشرًا) االجتماعية املتكاملة: الظروف التابعة
ُتدَرج مل كاملة، ولكن تكون أن أجل من فقط األخرية ُأدِرَجت والفئة
على (لالطالع الدولية سالسل البيانات إىل دة حمدَّ إشارات اجلدول يف

رابعًا). الفصل من دال الفرع انظر البيئة، بشأن مناقشة

يعــــين  ال اجلــــدول سالســــل يف وإدراج البيانــــات  ٥ - ٥
املفاهيمية الناحية مــــن البيانات طاَبَقت قد منظمــــة كل أن بالضــــرورة
صندوق فإن املثال سبيل وعلى شامل. حماسيب إطار داخل ية الكمِّ و/أو
اخلارجية، التجــــارة بيانات أنواع مــــن النقــــد الدويل يســــتخِدم ثالثــــة
نوع آخر ويســــتند القومية، احلســــابات إىل األول النوع حبيث يســــتند
إحصاءات الثالث إىل النوع ويســــتند اخلارجية، التجارة إحصاءات إىل
الدويل يســــتخدم ثالثة فإن صندوق النقد وباملثل املدفوعــــات. ميــــزان
الترتيب، على تستند، وهي بالَدين، صلة اإلحصاءات اليت هلا من أنواع
وإحصاءات املدفوعات مالية حكومية وإحصاءات مليزان إحصاءات إىل
على تنطوي البديلة البيانات ملصادر االســــتخدامات دولية. وهذه مالية
يف اجلدول، واملؤشرات البيانات عرض ويف مطابقتها. تتم مل بأنه اإلقرار
واحد عنوان يف يظهر فقط؛ وهو استخدام واحد إىل اســــتخدام يشــــار
اليت تصف البيانات مطابقة يف هذا النقــــص بأن اإلقرار وينبغي فقــــط.
على املستقبل. أيضًا عند إسقاط البيانات صعوبات ُتســــبب قد احلاضر
تنطبق ال البيانات بني القوميــــة احلســــابات نظام خاصيات وإذا كانت
متثيل ميكن ال أنه إذ املســــتقبل على أيضًا تنطبق لن فإهنا احلاضــــر علــــى

اإلسقاط. منوذج يف اخلاصيات

التفصيل اليت  البيانات بنفس مســــتوى ُأدِرَجت وقــــد  ٥ - ٦
لكل حتليــــل دويل إجراء أجل مــــن البيانات يف مصــــارف ُأدِرَجــــت به
ُمختارة تدفُّقات مع التفصيل من مبزيد تتعاَمل املنظمات وبعض منظمة.
والتنمية التعاون منظمة فإن املثال وعلى سبيل أخرى. مقارَنة مبنظمات
قطاع وإنفاقات عائــــدات تســــتخِدم بيانات عن االقتصادي يف امليــــدان
الدويل النقد بصندوق مقارنًة التفصيل من أكرب بدرجة املعيشــــية األسر
والشيء فقط. املعيشــــية األســــر ادخار بإدراج املعلومات ص الذي ُيَلخِّ
مصرف يف الــــذي ُأدِرج التجارية األعمــــال نفســــه ينطبق علــــى قطاع
التفصيل، مبزيد من االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة بيانات
وكذلك األجور، خالف األخرى الدخل ومصادر األرباح يبيِّن حبيــــث
رأس تكوين سوى ُيدِرج ال الدويل النقد صندوق أن يف حني الضرائب،
صندوق فإن أخرى ومن ناحية التجارية. لألعمال اإلمجايل الثابت املال
مبنظمة مقارنًة التفاصيل مزيدًا من ُيدرجان الدويل الدويل والبنك النقد
واألرصدة التدفقات جمــــال االقتصادي يف امليــــدان يف والتنمية التعــــاون
األجل، وقصرية األجل األصول واخلصوم طويلة بني التمييز املاليــــة، مع
القطاعات أرصدة حسب واألرصدة للتدفقات تفصيلي شــــرح وإدراج
الدويل النقد املجال: فصنــــدوق اختالفات يف أيضــــًا وتوجد املُناِظــــرة.

بيانات  يصــــدره أية العاملي الذي االقتصــــاد آفاق منشــــور ال يُــــدِرج يف
يف والتنمية التعاون بالعمالة. ومنظمة املتعلقة البيانات باستثناء اجتماعية
أهنا ُتميِّز كما والســــكان، العمالة عن بيانات ُتدِرج االقتصادي امليــــدان

أكرب من جمموعة ُيِدرج الدويل والبنك احلالتني. يف واإلناث الذكور بني
يشــــمل مبا به اخلاصة التحليلية البيانات مصرف يف االجتماعية البيانات
املتوقَّع والعمر األمية، ومعدالت الســــكان، عدد يف عن الزيادة بيانــــات
التحليالت نوع فإن وبالطبع وغري ذلك. الغذائية، واجلرعة الوالدة، عند

املجال. ويف التفاصيل االختالفات يف ر تفسِّ كل منظمة اليت جتريها
القومية  احلسابات مبجال نظام البيانات مقارنة وعند ٥ - ٧
األجزاء،  عددًا من أن تبُين ميكن ١ - ثانيًا الشــــكل يف الوارد الشــــامل
القومية لعام احلســــابات لنظام اجلديــــدة البيانات وخاصــــة خاصيــــات
فإن خاصة وبصفة الدوليــــة. البيانات قواعد يف ١٩٩٣، ليــــس ُممثــــًال

ُحِذَفت: قد التالية األجزاء
لألسر املعيشية والشركات اإلنتاج حلسابات املنفصل التحليل •
لعام القومية احلســــابات لنظام اجلديدة اخلاصيات إحدى هو

من  أنه غري الدوليــــة. التحليــــالت يف ١٩٩٣ الــــيت مل تُــــدَرج
بني األســــر اإلنتاج هلياكل منفصــــل حبث يوفِّــــر املمكــــن أن
اإلنتاجية يف االختالفات عن معلومات والشــــركات املعيشية
إىل وبالنظر احلجم. صغــــري واإلنتاج احلجم اإلنتــــاج كبري يف
فإنه الرمسي غري إنتاج القطاع احلجم يشمل صغري اإلنتاج أن

الرفاه؛ بتحليل أيضًا مرتبط
واالستهالك املخرجات بيانات جمموعات ما ُتســــتخَدم نادرًا •
متثل عنصرًا أهنا مع واإلقليمية، الدولية التحليالت الوسيط يف

- املخرجات؛ للمدخالت الوطين هامًا يف التحليل
والقطاعات بني الصناعــــات املتقاطع التصنيــــف بيانات متثِّــــل  •
لعام احلســــابات القومية لنظــــام اجلديدة إحــــدى اخلاصيــــات
الســــابقة. صيغته يف تكن موجودة خاصية مل ١٩٩٣، وهــــي
أن حني يف الدولية، التحليالت يف مل ُتستخَدم وهذه اخلاصية
أن املمكن األحيان. ومن من يف كثري متوفرة تكون البيانــــات
من اإلنتاج هبا م ُيَنظَّ اليت الكيفية التصنيف لبيان ذلك ُيستخَدم
العامة، اخلاصة والشركات الشركات بني املؤسســــية، الناحية
كذلك املعيشية، مثًال. الشركات وقطاع األسر قطاع بني أو
مالحظة ميكن الوقــــت مرور مع البيانات هــــذه فإنــــه بتحليل

لإلنتاج؛ الُبعد املؤسسي يف حتدث اليت التغيريات
غالبية إن بل ُتستخَدم ال اليت وحدها ليست اإلنتاج حسابات •
(اليت ُتَعرَّف املالية غري الشركات لقطاع األخرى احلســــابات
االقتصادي امليــــدان يف والتنمية التعــــاون منظمة مــــن جانــــب
التجارية) األعمــــال بأهنــــا قطــــاع  وصنــــدوق النقــــد الــــدويل
استخدام البيانات حمدودية إىل يرجع وهذا أيضًا. تستخدم ال
التجميع ممارسة ويف القومية. احلسابات للشــــركات يف املالية
إىل التأكيد بالنظر من مزيد إىل هذا القطاع حيتاج قــــد املقبلة
خالل واالســــتثمارات، ومن اإلنتاج على كبري أثر له من مــــا
اليت واألرصدة املالية التدفُّقات على املباشــــرة االســــتثمارات

البلدان؛ بني املالية العالقات تعكس
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الدويل واإلقليمي  التحليل يف املستخدمة املختارة - االقتصادية االجتماعية البيانات واملؤشرات ١ - خامسًا  اجلدول
السياسات حتليالت أهداف حسب مصنفة

املحلي والناتـــــــج اإلنتـــــــاج، أوًال -
املال، رأس وتكوين اإلمجايل،

واالدخار
اجلارية باألســــعار اإلمجايل املحلي الناتج -
التصنيف فئات التحليل حسب والثابتة،
األنشــــطة جلميع د الصناعي الدويل املوحَّ

االقتصادية
الدعم املباشرة، غري لضرائب -

الثابــــت اإلمجــــايل، املــــال تكويــــن رأس  -
املباين ويشمل والثابتة؛ اجلارية باألســــعار

السكنية
اجلارية باألسعار يف األرصدة، التغيريات -

والثابتة
املال رأس رصيد -
الوطين االدخار -

احلقيقي النمو اإلمجايل، الناتج املحلي -
النمــــو اإلمجــــايل، املــــال رأس تكويــــن   -

احلقيقي
اإلمجايل املحلي الناتج من الفرد نصيب -

النهائي من االستهالك الفرد نصيب -
مئوية كنســــبة اإلمجايل املال رأس تكوين -

اإلمجايل املحلي الناتج من
من كنسبة مئوية اإلمجايل الوطين االدخار -

اإلمجايل املحلي الناتج
من مئويــــة كنســــبة فجــــوة املخرجــــات  -

املحتملة املخرجات
العاملة سوق اليد - ثانيًا

واإلناث للذكور العمالة، جمموع -
العاملة مشاركة القوة معدل -

الدخل القومي يف اليد العاملة نصيب -
العاملة اليد إنتاجية -

البطالة معدل -
األجور ومعدالت  األســــعــار  - ثالثًا
وأســــعار الصــــرف وأســــعار 

الفائدة
اليــــد العاملة وتكلفة األجــــور معــــدالت  -

التصنيع عملية للوحدة يف
أسعار املستهلك -

التجــــارة يف لألســــعار الرقــــم القياســــي  -
والتجزئة باجلملة

األجل القصرية معــــدالت الفائدة للودائــــع  -
صلة هلا الــــيت األجل الطويلــــة والســــندات
ومعدل الرهونــــات، بالسياســــات، ومعدل

النقدي السوق
الدولية للتجــــارة بالنســــبة أســــعار الصرف  -

املدفوعات وميزان والَدين
اإلسكان يف االنكماش معاِمالت -

الشرائية القوة تباين -
الدويل“ البنك ”أطلس يف سعر التحويل -
اإلمجايل املحلي االنكماش للناتج ُمعاِمل -

اخلارجية التجارة - رابعًا
والسعر واحلجم للقيمة االنكماش معاِمالت -
واخلدمات، من الســــلع للواردات بالنســــبة
واألغذية النفطية، واملواد غري ومنها النفط

والسعر واحلجم للقيمة االنكماش معاِمالت -
واخلدمات، السلع من للصادرات بالنســــبة
ومنتجات التصنيع ومنتجات النفط ومنها:
والطاقة، واملــــواد اخلام، نفطية، غري أخرى
واملشــــروبات الزراعيــــة، واملنتجــــات
عوامــــل خــــالف واخلدمــــات االســــتوائية،

الرأمسالية والسلع اإلنتاج،
خالف واخلدمات الســــلع من الصــــادرات  -

احلقيقي النمو عوامل اإلنتاج،
خالف واخلدمــــات الســــلع من الــــواردات  -

احلقيقي النمو عوامل اإلنتاج،
الشروط التجارية -

احلســــاب املدفوعات، ميــــزان خامســــًا -
اجلاري

دخــــل العاملــــني، تعويــــض احلســــاب اجلــــاري:
اجلارية التحويالت االستثمار،

الناتج من مئوية كنســــبة اجلاري رصيد احلســــاب
اإلمجايل املحلي

احلكومة وميزانيــة الضــرائــــب  سادسًا-
املايل والعجز

ضرائب ومنهــــا: واملنــــح، إمجــــايل العائــــد  -
والثروة، الدخــــل على الضرائب اإلنتــــاج،
اشــــتراكات الضمان الضرائــــب املباشــــرة،

احلكومة حتويالت االجتماعي،
املقدمة املزايــــا ومنها: اإلنفاقــــات، إمجــــايل  -
االجتماعي، الضمــــان تأمينات للعاملــــني،

األجور الوطين، الدفاع
االســــتهالك النهائي، العام علــــى اإلنفــــاق  -

اجلارية والثابتة باألسعار

اإلمجايل الثابت رأس املال تكوين -
للحكومة املالية اإلمجالية اخلصوم/الديون -
من الناتج مئوية كنســــبة احلكومي العجز  -

اإلمجايل املحلي
واملديونيات من النقد العرض سابعًا-
اخلارجي الَدين واالئتمانات،
املصــــارف، و/أو احلكومــــي،
(احلكومة)، الرمسيون الدائنون
ميزان اخلاصــــون، الدائنــــون

املدفوعات
الضيق ومبعناها الواسع مبعناها النقود -

والقصري األجــــل الطويل رصيــــد الَديــــن  -
املتأخرات يف: والتغيريات املستحق األجل
الَدين من اإلعفاء واالستهالك)، (الفائدة
من االحتياطيات الَدين، وإعادة جدولــــة
املباشرة، االســــتثمارات األجنبية، العملة
واالســــتثمارات االســــتثمار حوافــــظ 
األصــــول الســــهو واخلطــــأ، األخــــرى، 

واخلصوم
مدفوعات ومنــــه: الَدين خدمــــة إمجــــايل  -

االستهالك الفائدة،
األصــــول علــــى الفعلــــي معــــدل العائــــد  -

اخلارجية
األعمــال واستثمــارات دخـل - ثامنًا

(الشركات) التجارية
املخرجات -

خالف األخرى ومصادر الدخل األرباح -
األجور

التجارية املشاريع أرباح قطاع -
املدفوعة املباشرة الضرائب -

للمشاريع اإلمجايل الثابت املال رأس تكوين -
والثابتة اجلارية باألسعار التجارية،

اإلهالك ومعدالت املال رأس رصيد -
املال رأس يف األعمال التجارية نصيب قطاع -

التجارية املشاريع لقطاع العائد معدل -
الدخــلواالستهالك واالدخار تاسعًا -
لألســــر املــــال وتكويــــن رأس

املعيشية
تعويــــض املعيشــــية: األســــر عائــــدات   -
اخلـــاص، للحســـاب العمـــل العاملــني،
الفائدة، الربح، حصص العقارات، دخل

اجلارية التحويالت اإلجيارات،

النهائــــي االســــتهالك اإلنفــــاق علــــى  -
والثابتة اخلاص، باألسعار اجلارية

املعيشــــية: اشتراكات األســــر إنفاقات  -
الضمان اشــــتراكات التقاعد، صناديق
َديــــن علــــى الفائــــدة االجتماعــــي، 

املباشرة الضرائب املستهلك،
األسر املعيشية ادخار -

لإلســــكان ومعدل املال رأس رصيــــد  -
التخريد

املعيشية األسر نسبة مدخرات -
االجتماعية الظروف عاشرًا-

هم الســــكان الذين ومنهم: السكان،  -
واإلناث الذكور من العمل سن يف

السكان يف عدد الزيادة -
اخلام والوفاة الوالدة معدالت -

ع الُرضَّ وفيات معدل -
الوالدة عند املتوقع العمر -

كنســــبة واحلضر الريــــف دد ســــكان  -
السكان جمموع مئوية من

والتصنيــــع يف الزراعــــة اليــــد العاملــــة  -
إمجايل مئويــــة من كنســــبة واخلدمات

العاملة اليد
األميَّة عدل -

االبتدائية باملدارس اإلمجايل معدل القيد -
للذكور واإلناث

مستشفى لكل ســــرير عدد الســــكان  -
ولكل طبيب

الغذائية اجلرعة من الفرد نصيب -
السكانية الكثافة -

ألعلى اململوكة لألرض املئوية النســــبة -
ُمالَّك  ١٠ يف املائــــة مــــن نســــبة وأدىن

األراضي
األفراد لعــــّد القياســــي الفقــــر، الرقــــم  -

السكان عدد من مئوية كنسبة
الدخل توزيع -

حيصلــــون علــــى ملــــن النســــبة املئويــــة  -
والكهرباء املياه خدمات

البيئة عشر - حادي
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املتحدةالبنك الدويل األمم

اإلمجايل املحلي للناتج احلقيقي النمو واالستثمارات- واالدخار االقتصادي النمو
اإلمجايل املال رأس لتكوين احلقيقي النمو اجلارية- باألسعار اإلمجايل املحلي الناتج  -

اإلمجايل املحلي الناتج من الفرد نصيب يف الزيادة الثابتة- اإلمجايل باألسعار املحلي الناتج -
النهائي االستهالك من الفرد نصيب يف الزيادة اإلمجايل- الثابت رأس املال تكوين -

اإلنتاج عوامل خالف خدمات من السلع واخلدمات الصادرات احلقيقي يف النمو البطالة- معدل -
اإلنتاج عوامل خالف خدمات من السلع واخلدمات الواردات احلقيقي يف النمو املستهِلك- لسعر القياسي الرقم -

اإلمجايل املحلي من الناتج مئوية كنسبة املال رأس تكوين إمجايل لألجل القصري-  الفائدة سعر -
اإلمجايل املحلي الناتج من مئوية كنسبة اإلمجايل القومي االدخار العام- القطاع تعامالت

اإلمجايل املحلي الناتج من كنسبة مئوية االدخار احلكومي/امليزانية العامة احلكومي-  اإلنفاق -
اإلمجايل املحلي الناتج من مئوية كنسبة اجلاري احلساب رصيد احلكومية- رصيد امليزانية -

الدولية التعامالت
الصادرات -
الواردات -

اجلاري احلساب رصيد -
اخلارجي الَدين -

للصادرات الوحدة قيمة -
للواردات الوحدة قيمة -

سعر الصرف -
الشرائية يف القوة التباينات -

يف واحلكومة للبنــــوك اإلنتاج حســــابات أيضــــًا ال ُتســــتخَدم  •
ميكن املعلومات هــــذه أن مــــن الرغم علــــى التحليــــل وذلك
على تدابري القومية املحاسبة وتأكيد بســــهولة. عليها احلصول
املقاســــة املالية الوســــاطة خدمات - القطاعات هلذه اإلنتــــاج
له أثر كبري يكن مل - احلكومية واملخرجات بشكل غري مباشر
القطاعات هو تلك إنتاج ألن وذلــــك القطاعات حتليل علــــى

ُبِحَثت؛ التحليالت اليت يف كبرية بدرجة موضع للتجاهل

استخدام عامة بصفة املعيشية هو األسر بيانات قطاع استخدام •
تتضمَّن ُبِحَثت البيانات اليت جمموعات وغالبية أيضــــًا. ناقص
بأية تبحث ال ولكنهــــا واالســــتهالك، بيانــــات عــــن االدخار
املدخرات. تلك هبا حتددت اليت الكيفيــــة التفصيل من درجة
والتنمية منظمة التعاون بيانات جمموعة هو الوحيد واالستثناء
وامليزانيات املالية احلســــابات االقتصادي. وبيانات امليدان يف
وتوجد، باملرَّة. تستخَدم مل املعيشــــية األســــر لقطاع العمومية
أن غري تلك البيانــــات. يف جتميع كبــــرية بالطبــــع، صعوبــــات
ألن أمهية له تكون قد املعيشــــية قطاع األســــر تطوير مواصلة
يف مدخــــًال مفيدًا تكون البيانــــات االقتصادية الشــــاملة قــــد
من (انظر الفــــرع ألف االقتصــــادي - التحليــــل االجتماعــــي

رابعًا)؛ الفصل

إىل هتدف ال اليت للمؤسســــات املنفصلة القطاعية احلســــابات  •
التحليل يف ُتستخَدم ال املعيشية األسر ختدم واليت حتقيق الربح
املنظمات اليت ُبِحَثت لغرض من منظمة أية جانــــب من أيضًا
حمدودة بدرجة إّال ُتطوَّر مل وتلك البيانات هذه الورقة. إعداد
دور تزايد إىل بالنظر يف املستقبل أمهية أكثر تصبح ولكنها قد
هبا. والشــــعبة االعتراف تزايد و/أو احلكومية املنظمــــات غري
مع مشــــتركة دراســــة املتحدة تتعاون يف األمم يف اإلحصائية
تطوير تدعم إحصائية معايــــري لوضع جامعة جــــون هوبكينـز

القطاع. من أجل هذا البيانات
 - اجلدول خامسًا يف الواردة الشاملة البيانات وجمموعة ٥ - ٨
ُتجرى  اليت يف التحليالت أو التحليالت السنوية عامة يف بصفة ُتستخَدم ١
تتناول التحليالت أن املمكــــن ليس من فإنه وبالطبــــع أطول. علــــى فترات
اليت التفصيل بدرجة مباشــــرًة الســــنة بعد انقضاء ُتجرى قصرية األجل اليت
إىل اإلشــــارة الســــياق هذا يف ورَدت وقد اجلدول. يف البيانات ُتعــــَرض هبا

الوقت  يف ُتستخَدم خمَتَصرة َيعرض مؤشــــرات ٢ الذي - خامســــًا اجلدول
التطورات  عن تقارير لوضع املتحدة واألمم ٥ البنك الدويل جانب احلايل من
كبريًا على تأكيدًا يعكسان واملثاالن مؤخرًا. فترات انتهت يف اليت حَدَثت

 World Bank, SAVEM tables (Selected Analytical Variables for   ٥
أيضــــًا: Economists and Managers) (Washington, D. C., March 1998)؛ انظــــر

ثالثًا. من الفصل جيم الفرع

األجل القصري التحليل يف واملؤشرات املستخَدمة البيانات  ٢ – خامسًا اجلدول
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اإلمجايل املحلي بالناتج صلــــة هلا اليت األجل القصرية البيانــــات واملؤشــــرات
على فئات حتديدًا أكثر تأكيد مع ،(١ - خامسًا يف اجلدول ”أوًال“ (الفئة
اجلاري واحلســــاب املدفوعات ”رابعًا“) وميزان (الفئة اخلارجية التجــــارة
”ثالثًا“)، الصرف (الفئة وأســــعار األســــعار (الفئة ”خامســــًا“)، وبيانات
وبيانــــات الَدين اخلارجي (الفئة ”سادســــًا“)، احلكومي القطاع وبيانــــات
األجل قصري بالتحليل املتعلقــــة املعلومات تكــــون وقد (الفئة ”ســــابعًا“).
أو النقدية املسائل مثل بالسياسات، املتعلقة مجيع املســــائل تقييم عن قاصرًة
جمموعة هي الدويل النقــــد لصندوق والعامة اخلاصة النشــــر ومعايري املاليــــة.

األخرية. املسائل ُتعَاِلج اليت الرئيسية املؤشرات من أخرى
بالسياسات املتعلقة االستخدامات - ٢

النشــــر  أجل من رمسية بيانــــات م البلــــدان قــــد ُتقــــدِّ  ٥ - ٩
تصدرها اليت التحليلية النشــــرات يف العام املســــتوى على واالســــتخدام
القومية، احلســــابات (إحصاءات البيانــــات الــــيت جتمع تلك املنظمــــات
الدويل، النقد التفصيلية؛ وصنــــدوق واجلداول الرئيســــية والتجميعات
واألمم العاملية؛ التنمية تقريــــر الدويل، والبنك العاملي؛ االقتصــــاد آفاق
ومن املمكن يف العامل). واالجتماعية االقتصادية احلالة دراسة املتحدة،
من وكذلك دولية، وكاالت جانــــب من البيانات تلــــك أن ُتســــتخَدم
وُمســــتخِدميـن أكادمييني وُمســــتخِدمني حكوميــــة، جانــــب وكاالت
- االجتماعيــــة والتطــــورات خاصيــــــن آخريــــــن لتقييــــــم الظــــــروف
إدارية اســــتخدامات وهناك الوقت. مرور مع حتــــدث اليت االقتصاديــــة
إىل أقرب اســــتخدامات القومية، وهــــي احلســــابات أخــــرى لبيانــــات
باالســــتخدامات خاصة، بالسياســــات وتتعلق، بصفة املتعلقة القرارات
وصندوق األورويب باالحتاد املتعلقة الفروع يف أدناه املوصوفة اإلداريــــة

املتحدة. واألمم الدويل والبنك الدويل النقد
بيانات  يستخِدم باء) الفرع (انظر األورويب واالحتاد ٥ - ١٠
إطارًا وَوَضع اإلدارية، لألغراض واسع نطاق على القومية احلســــابات
املمكن من يكــــون حبيث التجميع وطرائــــق قانونيــــًا لتوحيــــد املفاهيم
األعضاء بني البلــــدان فيما األمثل النحــــو على البيانات مقارنــــة تلــــك
االحتاد. إىل واألعضاء الذين سينضّمون مستقبًال املشــــاركني واألعضاء
معايري لتقييم احلســــابات القوميــــة بيانات واالحتاد األورويب يســــتخِدم
نفسه. األورويب األورويب واالحتاد النقدي االحتاد إىل لالنضمام األهلية
من دولة كل إســــهام لتحديد اإلمجايل القومي الناتج أيضًا وُيســــتخَدم
لتوزيع املســــتقبل يف أنه سُيســــتخَدم كما امليزانية، يف األعضاء الــــدول

األعضاء. بني الدول املضافة فيما القيمة ضريبـة
مرور  بعد البيانات على إدخاهلا يتم اليت والتنقيحات ٥ - ١١
يف تؤخذ املحاســــبية انتهــــاء الفترة على ســــنوات أربع فتــــرة تصل إىل
تنطوي اليت القومية احلســــابات بيانات تكــــون أن ولضمان االعتبــــار.
بدرجة تكفي متماســــكة هي بيانات التنقيحات للبلــــدان عليهــــا تلك
لالحتاد التابع املكتب اإلحصائــــي فــــإن اإلدارية لدعم االســــتخدامات
يف املستخَدَمة البيانات لُنُهج مســــتفيضة دراســــات أجرى قد األورويب
دراسة مؤخرًا املكتب أجرى وقد بلد. لكل القومية احلســــابات جتميع

إجراء الدراســــة يف تلك نتائج سيســــتخدم أنه كما لالقتصاد املســــتِتر،
الدول من دولة لــــكل اإلمجايل القومي الناتج على بيانــــات تعديــــالت
عند البلدان تتبعها اليت املختلفــــة املكتب أيضًا الُنُهج وحبث األعضــــاء.
مثًال، ُتســــتخَدم، حيث الثابتة، باألســــعار اإلمجايل املحلي الناتج جتميع
وتقديرات التكنولوجي. وافتراضات بشأن التغيُّر خمتلفة بيانات مصادر

اختالفات. على منطوية تكون عن ذلك تنتج اليت االقتصادي النمو
قانوين  إطار األخرى الدولية املنظمات يف يوجد وال ٥ - ١٢
البنك فإن املثال سبيل اإلحصائية. وعلى والطرائق املفاهيم الســــتخدام
ذات والبيانات القومية احلســــابات يســــتخِدم هاء) الفرع الدويل (انظر
اإلقراض. لشروط بالنسبة بالسياســــات تتعلق قرارات الختاذ هبا الصلة
نصيب وهي األغراض، هلذه البيانات من أنواع ثالثة البنك ويســــتخدم
الصادرات، من مئوية كنسبة والَدين القومي اإلمجايل، الناتج من الفرد
الدويل النقد اإلمجايل. وصندوق القومي الناتج من مئوية كنسبة والَدين
املراقبة ألغراض هبا ذات الصلة القومية والبيانات احلســــابات يستخدم
بالعجوزات والبيانات املتعلقــــة املدفوعــــات، وميزان الَدين، (بيانــــات
حتديد يف يســــتخدم البيانات أنه كما ذلك)، إىل وما والدعم، املاليــــة،
وعلى التسهيالت اخلاصة حقوق السحب على البلدان حصول شروط
واألمم الــــدويل. النقد يقدمها صنــــدوق اليت األخــــرى املاليــــة اخلاصة
تســــتخدم بيانات املتحدة األمم أســــرة يف األخرى واملنظمات املتحدة
لتقدير القومي اإلمجايل الناتج من الفرد ونصيب اإلمجايل القومي الناتج

املنظمات. ميزانية األعضاء يف الدول من دولة كل مسامهات
تشــــمل  البلدان يف اإلدارية البيانات واســــتخدامات  ٥ - ١٣
احلكومية املالية املوارد لتوزيع الســــكانية التعدادات بيانات اســــتخدام
يف املســــتهِلك القياســــي ألســــعار الرقم على مناطق البلد، واســــتخدام
لتعديل أخرى مؤشرات أسعار واستخدام باملرتبات، املتعلقة املفاوضات
م. التضخُّ فيها يزيــــد الفترات اليت يف للشــــركات العمومية امليزانيــــات
القومية احلســــابات بشــــأن اســــتخدام االقتراحات بعض وقــــد ُقدَِّمت
اإلدارية، لألغراض أوســــع نطاق على هبا الصلــــة ذات واإلحصــــاءات
بالسياســــات. للقرارات املتعلقة منطقيًة أساســــًا أكثر يوفِّر إذ أن هذا
مع ُتستخَدم قد االقتصادية البيانات أن إىل بالنظر فإنه إىل هذا وإضافة
املتعلقة القرارات يف القــــوة العاملة) الســــكان، بيانات اجتماعية (عدد
االقتصادية البيانات جلعل ”صحي“ ضغط يوجد قد بالسياسات فإنه
داخل ذلك حتقيق املمكــــن ومن االجتماعية، مع البيانــــات متماشــــية
بيانات استخدام تزايد فإن أخرى ناحية ومن التابعة. احلســــابات ُأُطر
سياســــية إىل ضغوط قد يؤدي اإلدارية لألغراض القوميــــة احلســــابات

يف نوعية البيانات. تؤثِّر
الرمسية البيانات وتعديل البيانات مراجعة - ٣

البلدان  تقدمها الــــيت البيانات تســــمى بصفــــة عامة،  ٥ - ١٤
رمسية لتمييزها عن البيانات  بيانات الدولية املنظمات كي تســــتخدمها
إىل مصادر أو بيانات تســــتند تكون بيانات تقديرية قــــد األخــــرى اليت
عامة تقدمهــــا بصفة الرمسية والبيانات الدرجــــة. بنفس ليســــت رمسيــــة



١٢٤١٢٤

كجهات هبا ُمعَتَرف حكومية وكاالت البلدان أو يف إحصائية مكاتب
املركزية. البنوك مثل اإلحصاءات، بتجميع تقوم

احلسابات  لبيانات اإلداري االســــتخدام هلذا ونتيجة  ٥ - ١٥
تفصيلية مراجعة بعمليــــات تقوم املعنية الدولية املنظمات فــــإن القومية
ينبغي البيانات اليت مصــــادر حيدِّد إن بعضها قد بل بلــــد، كل لبيانــــات
ُيعتَّد أّال ينبغي اليت املتضاربة البيانات ومصادر قانونًا“ هبا ُيعَتَرف ”أن
البيانات ”ُمعَتَرف أن عن اعتبار تنتــــج اليت اآلثار من عدد وهناك هبــــا.
أجل من البيانات لتقليل سياسية ضغوط هناك تكون وقد هبا قانونًا“.
املسامهات لزيادة املنظمة أو من البلدان عليها حتصل قد اليت املزايا زيادة
تدخل البيانات أن إىل بالنظر فإنه أخرى ناحية ومن إليها. اليت تقدمها
”صحيــــة“ ملصادر البيانات مراجعات إجراء يتم قد العــــام يف النطــــاق
أخرى.واملوارد بلدان بعض البلدان لبيانات جانب من التجميع ولُنُهج
اإلدارية االستخدامات أجل قاعدة البيانات من على الالزمة للمحافظة
الستخدام الالزمة املوارد من عامة، بصفة كثريًا، وأكرب كبرية قد تكون

أخرى. حتليلية أغراض يف البيانات
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل  من كٌل ويقوم ٥ - ١٦
خرباء يقدمها إىل تقييمات استنادًا البلدان تقدمها اليت البيانات بتعديل
االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون منظمة وتقوم ُقطريون. اقتصــــاد
فيهــــا، بإجراء األعضاء للــــدول القومية احلســــابات عند نشــــر بيانات
وعلى األعضــــاء. البلدان لبعــــض القومية احلســــابات تعديــــالت علــــى
امليدان يف والتنمية التعاون منظمة بني اتفاق عقد بعد فإنه ســــبيل املثال
تنشرها اليت املتحدة أصبحت احلسابات القومية والواليات االقتصادي
التحليل مكتب يدرجها ال الــــيت عددًا من التعديالت املنظمــــة تتضمَّن
القومية قيامه بنشــــر احلسابات عند املتحدة للواليات االقتصادي التابع
من تعديالت إدخال يتــــم فإنه هذا إىل وباإلضافة املتحــــدة. للواليــــات
األمم تستخِدم عندما فإنه املثال سبيل بديلة. وعلى مفاهيم أجل تقدمي
فإهنا األنصبة حتديد ألغــــراض اإلمجايل القومي الناتج املتحــــدة بيانــــات
البيانات بديلة لتحويل معــــدالت يف االعتبار تأخذ كي بتعديلها تقــــوم
يف الدويل ينشــــر البنك فإن وباملثل املتحــــدة. الواليــــات إىل دوالرات
كما  خاصة، حتويل منهجيــــة إىل تســــتند الدويل بيانات البنك أطلــــس
التباين لتحويل معدالت األخرى، منشــــوراته بعض يف أنه يســــتخدم،
آخر للتعديل نوع وهناك الصرف. من أســــعار بدًال الشــــرائية يف القوة
تقييمه ميكن لدخل األمم املتحدة اســــتخدام يف يتمثل وهو املفاهيمي،
بنصيب تتعلق تساحمات منه ُتطَرح حبيث اإلمجايل الناتج القومي من بدًال
األخرى لألمم االستخدامات يف فإنه كذلك والَدين. الدخل من الفرد
إىل تستند ال مفاهيم وهي املوارد، حتويالت مثل مفاهيم املتحدة ُتَعرَّف

القومية. احلسابات نظام مفاهيم
البيانات  على أعــــاله املذكورة التعديالت وتطبيــــق  ٥ - ١٧
يقل إذ البيانــــات؛ مســــتوى تغيري إىل عامــــة، الُقطريــــة يــــؤدي، بصفة
توزيع على كبرية بدرجــــة ســــتؤثِّر ولكنها معدالت النمو، أثرهــــا على
االقتصادية األنشــــطة بني فيما وكذلك البلــــدان بني فيما التجميعــــات

اختالفات هناك تكون قد فإنه أعاله مذكــــور هو ملا ونتيجة يف البلــــد.
اليت وتلك تنشــــرها البلدان نفســــها اليت القومية احلســــابات بني بيانات

دولية. منظمات تستخدمها، و/أو تنشرها،

تطوير  ق ُتنسِّ اليت املؤسسية اآلليات  - ٤ 
واستخدامها ة الكليَّ احلسابات

بالنســــبة  الدولية املنظمات خمتلفــــة يف توجــــد آليات  ٥ - ١٨
حتليل للبيانات واحتياجات اليت حتدث التطورات بني القائمة للروابــــط
يوجد االقتصادي امليدان يف التعاون والتنمية منظمة حالة ويف البيانات.
حتديد البيانات بشــــأن التحليل وإدارة اإلحصاءات إدارة بني ”عقــــد“
يكون الذي البلد وحتديد معيَّن، طلب علــــى تطويرها، بناًء جيري الــــيت
اإلحصاءات إدارة فــــإن أخرى ناحية ومن فيــــه. دور املؤقتة للبيانــــات
البنك االقتصــــاد يف خــــرباء لتثقيف برنامــــج يف البنــــك الــــدويل لديها
لنظام املفاهيمي اإلطار هبا يســــتخدموا أن هلم ميكن اليت بشــــأن الكيفية

إجراء التحليالت. يف ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات
حتدث  اليت املؤسسية للتفاعالت اآلليات كذلك فإن  ٥ - ١٩
البلدان. بني فيما ختتلف واملســــتخِدمني القومية احلسابات حماســــيب بني
احتياجات اليت ُتحــــرِّك القــــوة هو الطلب يكــــون ويف بعــــض البلــــدان
هو العرض يكــــون أخرى بلدان أنــــه يف يف حني احلســــابات القوميــــة،
املســــؤولة اإلدارة أو لتلك االحتياجات، أي أن الوكالة املحركة القوة
بالنســــبة لتشــــجيع املبادرة زمام يدها يف تأخذ القومية عن احلســــابات
يف أنه غري القومية؛ احلسابات بيانات من االســــتفادة املستخِدمني على
توجد جلنة غانا، حالة ويف االجتاهني. يف القوتان تكون احلاالت معظم
أمور، باختاذ مجلة يف تقــــوم، وهي اإلحصاءات، ومســــتخدمي ملنتجي
ُمعقَّدة حالة هي هنغاريا وحالة القومية. احلسابات تطوير بشأن قرارات
املركزي بتجميع مكتــــب اإلحصاءات يقوم هنغاريا ففي ما. إىل حــــٍد
التجميعات املتعلقة كانت أوائل الســــبعينات منذ القومية. احلســــابات
النواتج ونظام احلسابات القومية لنظام وفقًا ُتحَســــب الكلي باالقتصاد
جتميع يف ظهــــور صعوبات التحوُّل إىل أدَّت عمليــــة وقد مــــن املــــواد.
مفاهيم إدخال زادها تعقيــــدًا وهي صعوبات واســــتخدامها، البيانات
واجه املستخدمون وقد .١٩٩٣ لعام احلســــابات القومية لنظام منقَّحة
إذ األجل، الطويلــــة الزمنية السالســــل الســــتخدام صعوبات بالنســــبة
ألن ونظرًا منهجية. لتغيــــريات موضعًا القوميــــة كانت أن احلســــابات
يف واســــع على نطاق ُتســــتخَدم اهلنغارية القومية جتميعات احلســــابات
الســــنوية) ربع التقديرات على خاص بوجه التأكيد (مع التنبؤ أغراض
املجلس يوجد الفلبني، ويف كبرية. صعوبات ظهور أدَّى إىل قد هذا فإن
احلســــابات جتميع مســــؤولية وهو يتوىل اإلحصائي، الوطــــين للتنســــيق
بشــــأن لتثقيف املســــتخِدمني مبادرات كبري، حٍد إىل ويتخذ، القومية،
تشــــجيعه جيري ما وهو جديدة، بيانات وتطوير مــــدى توفُّــــر البيانات
املؤسســــة تتوىل نفس وفرنســــا النرويج من كل ويف مع املســــتخِدمني.
بالتنسيق يسمح ما وهو النماذج، ووضع القومية احلســــابات مسؤولية

واملستخِدمني. القومية احلسابات بني حماسيب كبري حٍد إىل
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وضع يف القومية احلسابات استخدام بيانات  - باء
االحتاد األورويب سياسات

عمليــــة  هــــو األورويب االحتــــاد إن تاريــــــخ تطـــــــوُّر  ٥ - ٢٠
العامل، وتتصف تاريخ يف ســــجالت - فريدة تكون وقد - مشــــهودة
وهذه البلدان. مــــن كبري لعدٍد املوّحدة والســــيادة التدرجيي بالتكامــــل
تعتمد ولكنها سياســــية، عملية البداية، ومنذ أوًال بالطبع، هي العمليــــة
االقتصادية األوضاع عن حمايدة أساسية كمعلومات اإلحصاءات على

املشاركة. البلدان وعن إمكانات وحاجات الفعلية واالجتماعية

يف  أنشــــئت اليت األوروبية، االقتصاديــــة واجلماعــــة  ٥ - ٢١
خارجية تعريفة لــــه للجمارك األســــاس احتادًا يف ١٩٥٩، كانت عــــام
األعضاء،  الدول عــــن بالنيابة ٦ تتوىل، األوروبية واملفوضيــــة ــــدة. موحَّ
للتعريفات يف االتفــــاق العام التعريفة، يف أية تغيريات بشــــأن التفاوض
منذ البداية حتتاج كانت األوروبية املفوضية فإن وهلذا مثًال، والتجــــارة
االقتصادية واجلماعة اخلارجية. التجارة عن موثوق فيها إحصاءات إىل
سوق وهي الزراعية، للمنتجات مشترَكة ســــوقا أيضًا كانت األوروبية
واألسعار الزراعية املخرجات عن سليمة بيانات إدارهتا املركزية تطلَّبت
لسياسة فترة الســــبعينات الســــتينات وعقد عقد كان وقد والتكاليف.
من جمموعة متنامية وجود إىل ما أدَّى وهو ما، إىل حٍد نشــــطة صناعية
القواعد متثِّل تــــزال الثالثة ال املجاالت وهذه الصناعيــــة. اإلحصــــاءات
تلك وخالل اليوم. أوروبا اإلحصاءات يف إليها تســــتند اليت األساســــية
لالقتصاد نطاقًا أوسع صورة إىل حاجة بوجود شعور هناك الفترة كان
واضحًا بدا قد أنه غري القومية. احلسابات الذي تعطيه من النوع الكلي
دول األعضاء (ســــت للدول القومية احلســــابات ُنُظم أن علــــى الفــــور
يف أوائل بدأ العمــــل فإن وهلذا متامًا، خمتلفــــة كانت الوقت) يف ذلــــك
بعد ”النظام فيما أصبــــح نظام وهو نظام مشــــَتَرك، الســــتينات لتطوير
مع بالتوازي جــــرى تطوير هذا النظــــام وقد األورويب للحســــابات“.
كان تقريبًا: الوقت نفس يف بدأ الــــذي القومية احلســــابات تنقيح نظام
لعام القومية احلســــابات نظام مع متســــقًا النظام األورويب للحســــابات

نواٍح خمتلفة. من عنه خيتلف كان ولكنه ١٩٦٨

الكلي االقتصاد حتليل - ١

مجيع  يف حجر الزاويــــة القوميــــة ُتعَتبَــــر احلســــابات  ٥ - ٢٢
وهي التحليالت املفوضية، الكلي داخــــل لالقتصاد العامة التحليــــالت
وكذلك إدارات قطاعية. ومن الكلــــي، االقتصاد إدارات ُتجريها الــــيت
برزت األمثلة اليت أن غري التحليالت، بأنواع قائمة كاملة تقدمي ر املتعذِّ

يلي: تشمل ما مدى السنوات على

جــــداول (اســــتخــدام يف ســــعـــر النفـــــــط أثــــــر الزيـــــــادات  •
املخرجات)؛ - املدخالت

احلكومية)؛ احلسابات (استخدام الضرائب تنسيق معدالت •
(استخدام منه االستفادة ومعدالت االجتماعي الضمان متويل •

القطاعية)؛ احلسابات
البيئة)؛ أو النقل (مثل للسياسات األخرى التقييم االقتصادي •

الشرائية؛ القوة يف التباينات •
(مؤخرًا)؛ املستدامة التنمية •

خرباء مع ثنائية اجتماعات اليت ُتناَقش يف االقتصادية التنبؤات •
من األعضاء الــــدول يف وزارات االقتصاد مــــن يف التنبــــؤات
املتعلقة األفعال ردود وتنسيق للمســــتقبل رؤيتهم مقارنة أجل
ارتباطًا ترتبط األورويب االحتاد اقتصادات أن بالسياسات، إذ

وبالتدفُّقات األخرى. بالتجارة وثيقًا
تبيَّن للمفوضية  فقد االستخدام األخري هلذا وبالنسبة ٥ - ٢٣
الدول ممثلي جانب من اُملستخَدمة للبيانات بيانات مماثلة اســــتخدام أن
أكثر - هو أمر ــــَقة ُمَنسَّ بيانات وليس الوطنية أي البيانات - األعضاء

سهولة.
طريقة  إىل السياســــية االندماج عملية احتاجت وقد  ٥ - ٢٤
ولتوزيع امليزانيــــة يف املســــامهات وعادلة بتحديد حمايــــدة وموضوعيــــة
ســــنة كل احلصص هذه على التفاوض إعادة من معيَّنة. وبدًال إنفقات
كمثال، هذا، اتباع معايــــري معيَّنة. وعلى على اتُِّفق بني البلدان، فيمــــا
اإلمجايل، الناتج القومي إىل جزئيًا مستندة امليزانية يف املسامهات تكون
املحلي الناتج إىل مســــتندة الصندوق اإلقليمي املدفوعات من وتكــــون
الرســــوم مجيع تتلّقى األورويب االحتاد ٧. وميزانيــــة اإلمجــــايل اإلقليمي
املكوس املفروضة وبعض االحتاد، خارج من على الواردات اجلمركيــــة
خاصة باعتبارها ”مــــوارد وذلــــك والصلــــب، علــــى مشــــاريع الفحم

املائة  يف نســــبة ١٩ ١٩٩٧ متثِّل عام يف كانت مجيعها باالحتاد“؛ وهي
حيصل اليت املبالغ مــــن حصة فإنــــه يتألف من الباقي أما مــــن امليزانيــــة.
من األســــاس ُتحَســــب يف اليت املضافة القيمة ضريبة من بلد كل عليها

(يسمى  إضايف ومورد وتتناقص) املائة يف ٤٥) الكلي بيانات االقتصاد
اآلن نســــبة ميثِّل وهو اإلمجايل، القومي مع الناتج يتناســــب ”الرابع“)
تدفع  عامة، وبصفة بســــرعة. تتزايد وله أمهية من امليزانية ٣٥ يف املائــــة
املائة  يف ١ نســــبة االحتاد األورويب ميزانية إىل احلايل الوقت يف البلــــدان
 ١٠٠ حوايل جمموعه يف يبلغ ما وهو اإلمجايل، القومي ناجتها من تقريبًا

سنة. كل دوالر بليون
مســــامهات البلدان يتعيَّن  يف تقدير العدالة ولضمــــان  ٥ - ٢٥
كما - للمقارنة للثقة وقابلة موضعًا القومية أرقام احلسابات أن تكون

مبوجب  أنشئت اليت األربع الرئيسية املؤسسات من واحدة هي األوروبية املفوضية  ٦
والربملان األورويب املجلس هي األخــــرى الثالث واملؤسســــات .١٩٥٧ لعام روما معاهدة
هي جديدة مؤسسة (١٩٩٢) ماسترخيت معاهدة وقد أنشــــأت العدل. وحمكمة األورويب

األورويب. املركزي البنك

لواحدة والناتج  القومي اإلمجايل الناتج استخدام ُينظر إىل أن األفضل من قد يكون ٧

بالنســــبة للغاية ضئيل الرقمي واالختالف تارخيية. حادثة أنه على اإلمجايل لألخرى املحلي
الصغرية. البلدان عدا فيما البلدان جلميع
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عام يف اتُّخذت الــــيت األوىل اخلطوة وكانت ذلك. مــــن د التأكُّ يتعيَّــــن
يتولون  ممثِِّلني تضم اإلمجايل القومي للناتج جلنة إنشاء يف تتمثَّل ١٩٨٩
حماسيب من ُيطَلب أن التالية يف اخلطوة ومتثََّلت على العملية. اإلشــــراف
اليت والطرائق للمصادر تفصيلي حصر إجراء للبلدان القومية احلسابات
على وذلك القومية احلســــابات جتميعات إلعــــداد كانوا يســــتخدموهنا
القومي الناتج مستوى احلسابات على تلك به تؤثِّر األقل بالقدر الذي
بني يتراوح للتوثيق غنيًا مصدرًا العمليــــة أوَجدت هذه وقد اإلمجــــايل.

قدره حوايل  مبجموع لــــكل بلد، و٩٠٠ صفحة صفحة ٢٥٠ حــــوايل
هبا  قام زيارات املعلومات، حدَّدت تلك إىل واستنادًا صفحة. ٥٠٠ ٣
النقاط األعضاء الدول إىل األورويب لالحتاد اإلحصائي املكتب موظفو
صحيح. بشــــكل عليها ُيَطبَّق للحســــابات األورويب يكن النظام اليت مل
ُتغيِّر، بصفة مل ولكنهــــا عادًة، بســــهولة ح ُتصحَّ النقاط وكانــــت تلك
كان كبــــرية. وحيثما بدرجة اإلمجايل الناتــــج القومي عامة، مســــتوى
ُيطَلب من جلنة األورويب كان احلسابات نظام تفسري بشأن شك هناك

تبدي رأيها. أن اإلمجايل القومي الناتج

تكون  أن لضمان وحده يكفي ال باملنهجية وااللتزام ٥ - ٢٦
األساســــية اإلحصائية فاملصادر حقيقي. بشــــكل للمقارنة قابلة النتائج
يكن مل كبريًا، ولذلك فإنه اختالفًا ختتلف األعضاء يف الدول املتوفــــرة
األفضل بل كان وحيدة، جتميع طريقة فرض من أجل السعي املالئم من
حنو أفضل اسَتخَدموا على الوطنيني قد اإلحصائيني أن التحقق من هو
قابلة كانــــت بالفعل املختلفة الُنُهج وأن متاحــــة البيانــــات الــــيت كانت
القومي الناتج مســــتويات قابلية ولتحقيق آثارها. للمقارنة مــــن حيث
ملا الشــــائكة املســــألة ُتعاَلج أن الضروري من للمقارنة، كان اإلمجــــايل
وقد السرِّي. املستِتر أو االقتصاد باسم واســــع نطاق على معروفًا كان
احلســــابات ســــياق يف أفضل حنٍو على يوصف هذا الواقع أن أمكن يف
من يدخل، الذي بكامله االقتصــــادي النشــــاط أن يضمن القوميــــة بأنه
القومية احلســــابات نظام يف املُعرََّفة داخل حدود اإلنتاج املبدأ، حيــــث
ُتعرف العملية هذه أصبحت وقد القومية. احلســــابات بالفعل تشــــمله
مجيعها األعضاء وأجــــرت الدول القومي اإلمجايل. الناتج بأهنــــا مشولية
عن ونتجت القومية؛ حساباهتا مشولية من للتحقق العمليات من سلسلة
اإلمجايل القومي للناتج بالزيادة الكبرية التنقيحات بالفعل، بعض هــــذا،
كان من املقرَّر أن  كما األحيان)؛ بعض أكثر أو املائة يف ١٥ (بنســــبة
األول/أكتوبر تشــــرين يف األورويب لالحتاد اإلحصائي املكتب إىل م ُتقدَّ

األعضاء. جلميع الدول بالنسبة كاملة نتائج منهجية ١٩٩٨

أمهية  أقل اإلقليمي الصندوق ملَِنح وحســــاب األهلية  ٥ - ٢٧
كما لة؛ مؤهَّ غــــري وإما لة إما مؤهَّ بوضــــوح، هي، ألن معظــــم املناطق
أمهية ليســــت هلا اإلمجايل املحلي للناتج التوزيــــع اإلقليمــــي أن طرائــــق
٧٥ يف املائة من متوســــط  نســــبة عتبة من القريبة للمناطق إّال بالنســــبة
أنه جتدر غري األورويب. لالحتاد اإلمجايل املحلي من الناتج الفرد نصيب
القومية احلسابات بشأن دولية توجيهية مبادئ توجد أنه ال إىل اإلشارة
خاصة، بصفة اخلدمــــات، وبعض األورويب. اإلقليميــــة خارج االحتــــاد

املصرفية، العمليات مثل األقاليم، على تقســــيمها كبرية بدرجة يصعب
والالسلكية. السلكية واالتصاالت والتأمني،

والنقدي االحتاد االقتصادي أجل من التطابق تقدير - ٢
قد  األورويب االحتــــاد كان التســــعينات أوائل حبلول  ٥ - ٢٨
واليد واخلدمات للســــلع واحدة داخلية وســــوقًا مجركيًا أنشــــأ احتــــادًا
واستخدام، إجياد، يف تتمثل اخلطوة التالية وكانت املال. ورأس العاملة
فرض ضغط دون واحــــدة عملة اســــتخدام  عملــــة واحدة. ولضمــــان
تلك تكون أن ضروريــــًا كان على البلدان املشــــاركة ال ميكــــن حتّملــــه
لالقتصاد بالنســــبة وســــلوكها هيكلها يف كافية متماثلة بدرجة البلدان
من يف كثري إليها يشــــار (اليت األورويب معاهــــدة االحتــــاد والنقــــد. ويف

معايري معيَّنة: اعُتمدت ماسترخيت)، باسم معاهدة األحيان
ألســــعار ــــق ُمَنسَّ قياســــي برقم مقيســــًا اســــتقرار األســــعار،  •

املستهلك؛
إىل الَدين تكون نسبة حبيث للحكومة، املايل الوضع اســــتقرار •

نســــبة  وأن تكون ٦٠ يف املائة من أقل املحلي اإلمجايل الناتج
املائة؛ يف ٣ من أقل السنوي العجز

الصرف؛ ألسعار عادية تذبُذب هوامش •
األجل. الطويلة الفائدة يف أسعار يظهر كما التطاُبق استدامة •

واملرفق  الزائد العجــــز بإجراء املتعلق والربوتوكــــول  ٥ - ٢٩
إىل مســــتندة اســــتخدامها البيانات املقرر تكون على أن ينص باملعاهدة
احلكومة العامة تعين ”احلكومة“ األورويب: احلســــابات نظام تعريفات
اإلقراض/االقتراض صايف يعين و“العجز“ األورويب؛ احلســــابات لنظام
األورويب االحتاد ملعاهدة ووفقًا جرًا. وهلم األورويب، املحاســــبة لنظام
للمســــائل بالنســــبة (ويتوىل األوروبية املفوضيــــة (ماســــترخيت) تتــــوىل
األورويب) لالحتاد اإلحصائي املكتــــب يف املختص املكتب اإلحصائيــــة
الدول األعضاء، يف احلكوَميني والَدين والعجز حالة امليزانية تطور رصد
تتطلب العجز وحسابات املُناِظرة. التطابق مبعايري االلتزام مدى وكذلك
الفحص من أَدّق فحصًا األورويب لالحتاد اإلحصائي املكتب من جانب
يف أنه إذ اإلمجايل، القومــــي الناتج ميزانية يف الــــذي تتطلبه املســــامهات
حٍد ما إىل وظيفية بطريقة اإلمجايل القومي الناتج جممــــوع ُيَعرَّف حني
احلكومي القطاع احلالــــة يف هذه مؤسســــي، أي قطاع فإن حســــابات
على يبدو قد وما البلدان. الختالفات مؤسسية بني ُعرَضة العام، تكون
ميكن أن تعاُمالت، تسجيل يف أو ما، قطاع تعريف طفيف يف أنه تغيري
املائة  يف ٣ نسبة واعُتِبَرت الناجتة؛ األرقام يف كبرية اختالفات إىل يؤدي

الناحية السياسية. هامة من نسبة
اإلحصاءات املطلوبة  تكون أن أنه جيب إىل وبالنظر ٥ - ٣٠
اإلحصائي املكتب فــــإن بِدقَّة للمقاَرنة املؤشــــرات قابلة تطاُبق لقيــــاس
اإلحصائية املؤسســــات مع حنو وثيق على تعاون قد األورويب لالحتــــاد
لوضع البنوك املركزية يف اإلحصاء خرباء ومع األعضاء للدول الوطنيــــة
حلساب املرجع يوفِّر وهذا .(ESA 79) القومية للحسابات أورويب نظام
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والعجز، الَدين بتقدير يتعلق دة، فيما حاالت حمــــدَّ ويف والعجز. الَدين
املحاســــبية أو لإلجراءات العريضة اخلطوط بوضــــوح د ُتحدَّ حيــــث مل
شامًال (ESA 79) القومية للحســــابات األورويب يكون النظام ال حيث
إىل التوصل أجل من بوضوح د حمدَّ إجراء هناك معيَّنة، يكون حلــــاالت
يف األخصائيني أفضل املنهجية بشــــأن هذا التشاور يف ويشــــترك قرار.
أن كما األورويب، املالية لالحتاد واحلســــابات القومية جمال احلســــابات
إّال باالســــتناد ُتتَخذ ال األورويب لالحتــــاد اإلحصائي املكتب قــــرارات
اليت واملبادئ ــــَقة. مــــع القواعد املنسَّ تتفق اليت إىل املبــــادئ اإلحصائيــــة
موضع األعضاء الدول على فقط ليس تنطبق للمعاجلة املحاسبية د ُتَحدَّ
يف مماثلة عمليات الطريقة على وبنفس تلقائيًا تنطبــــق ولكنها البحث،

الدول األعضاء. دولة من كل
ــــقة  باملعاجلة املنسَّ املتعلقة القرارات بعض واُتخــــذت  ٥ - ٣١

دة: حمدَّ ملشكالت
سندات حلامله، وجود وعدم الرأمسالية، الفائدة الفائدة: أسعار •
ية، والســــندات اخلطِّ كبريًا، خصمــــًا املخصومة والســــندات

استبداهلا؛ ميكن اليت والسندات املفهَرسة، والسندات
العملة؛ وتبادالت الفائدة سعر •

املركزية؛ البنوك جانب من الذهب بيع •
من احلكومة؛ املضمون الصادرات تأمني •

جانب مشاريع من العام األساســــي اهليكل واســــتغالل متويل  •
اخلاص؛ القطاع

املايل؛ التأجري •
صناديق املعاشات؛ •

االحتاد األورويب؛ عن نيابة تعمل الوحدات اليت تصنيف •
مقدمًا؛ املدفوعة املالية املبالغ تسجيل •

إعادة من املركزية احلكومة إىل املركزية من البنوك املدفوعات  •
بيعها؛ أو املالية األصول تقييم

القومية. احلسابات يف النقد/االستحقاق أساس •
والقابلية  درجة عاليــــة من املوثوقيــــة والنتيجــــة هــــي  ٥ - ٣٢
جرى األعضــــاء. وقد للدول والعجــــز، الَديــــن للمقارنــــة يف حســــاب
موظفي املكتب وذلك بقيام نشأت اليت احلاالت حالة من لكل التحقق
خرباء وثيق مع بتعاون متأٍن حتليل األورويب بإجراء اإلحصائــــي لالحتاد
العمل قوة يف أخرى أعضاء دول من وخرباء املعنية األعضاء من الدول
اإلحصائي املكتب أصــــدر مجيع اآلراء، إىل االســــتماع وبعد اخلاصة.
حبيث عليها اتُِّفق اليت املعاجلة فيه ُيعِلــــن صحفيًا األورويب بيانًا لالحتــــاد
نطاق ومعروفة على واالنفتاح بالوضوح متسمة القرارات مجيع تكون
القومية احلسابات جتميع كيفية بشأن صحفية بيانات وإصدار واســــع.
أدرك األورويب لالحتاد اإلحصائي املكتــــب أن غري باملرَّة، ليس شــــائعًا

 France) تيليكــــوم“ (”فرانس هلــــا خمزية يؤســــف حالة بســــرعة، بعد

اليت هلا هذه األرقام ملثل ضروري الشــــفافية هذه مثل أن ،((Telecom
السياسية. الناحية من شديدة حساسية

األشــــخاص  وخاصة األشــــخاص، وأعرب بعــــض  ٥ - ٣٣
السياســــيني إبداء إزاء القلق عن مباشــــرة، املســــألة هبم الذين ال تتعلق
أرقام يف سياسي تشوُّه احتمال وجود األرقام وإزاء هبذه شديد الهتمام
األورويب لالحتاد اإلحصائي املكتــــب فإن وبالطبع القومية. احلســــابات
اخلطر، هذا بوجود ِعلــــم على للدول األعضاء اإلحصائيــــة واملكاتــــب
ويف املشــــَتَرَكة. التشــــاور إجراءات خالل ومن البلدان داخل وتقاومه،
باألسف يشعرون قد القومية احلسابات حماسيب بعض نفسه فإن الوقت
املعايري تنفيذ يف االبتكارية وقدرهتم لتخيُّلهم بالنسبة واملجال املرونة لقلة
بلداهنم. يف األورويب احلسابات القومية/نظام احلســــابات الدولية لنظام
املرتفع املستوى لتحقيق مشــــَتَرَكة تفســــريات احلاجة إىل فإن وبالتأكيد
إىل والتوصل مناقشة إجراء بالضرورة يتطلب للمقارنة للقابلية املطلوب
مناقشة إجراء مرهقًا فإن يكون هنجًا هذا النهج قد حني أن ويف اتفاق.
إىل األحيان من كثري يف يؤدي بلدان أخرى من خرباء مع نطاقًا أوسع
اإلحصائي املكتب وضوابط البلدان. حاجات إىل بالنســــبة أفضل حل
ُتشــــكك قد املســــتخَدَمة والطرائق للبيانات الالحقة األورويب لالحتــــاد
غري قابلة أو املتفق عليها القواعد مع متوافقة غري تكون أية ممارســــة يف

للمقارنة.
للحســــابات  جديد وضع يوجــــد فإنه وعلــــى هــــذا  ٥ - ٣٤
أن املعَتَقد من أنه غري القيــــود؛ بعض مع األورويب، االحتاد يف القوميــــة

هي: املشكالت. والفوائد تفوق الفوائد
موثوقية األرقام وقابليتها ملراجعــــة بالفعل مســــبوقة غري درجة  •
مجيع يستفيد منها اليت البيانات حتسني إىل يؤدي مبا للمقارنة،

املستخِدمني.
من الوطين املســــتوى بتجميع البيانات على يقومون من محاية  •
وعملية قواعد مشــــترَكة وجود خالل من السياســــي ل التدخُّ

األورويب؛ اإلحصائي لالحتاد املكتب جانب من حتُقق
ر واضعي ُيَذكِّ نتيجة هلــــذا احلســــابات القومية بيانات بــــروز  •
واإلحصاءات القومية بأمهية احلسابات والسياسيني السياسات

عامة. بصفة

والنقدي االحتاد االقتصادي إدارة - ٣
البنــــك الثاين/ينايــــر ١٩٩٩، تــــوىل يف ١ كانــــون ٥ - ٣٥
نقدية سياسة وإدارة، صياغة، عن اجلديد املســــؤولية األورويب املركزي
ماسترخيت“، اتفاق اليت حققت ”معايري بلدًا عشــــر لألحد مشــــترَكة
املركزي البنك فإن وهلــــذا اليورو. منطقة يف بدور ووافــــق علــــى القيام
أي يتخذها الــــيت مــــن نوع القرارات يتخذ قرارات األورويب ســــوف
تتوفر اليت الكليَّة االقتصادية املؤشــــرات إىل نوع مركزي وحيتاج بنــــك
واإلنتاج السوق، ألســــعار القياســــية األرقام وهي: مركزي ألي بنك



١٢٨١٢٨

املدفوعات، وميــــزان والواردات،  الصناعــــي، والبطالــــة، والصــــادرات
والنقدية. املالية األسواق عن بيانات إىل إضافة ذلك، إىل وما

هلذه  العــــام ــــق املتسِّ والعــــرض والعنصــــر األساســــي  ٥ - ٣٦
وهناك السنوية. ربع القومية احلســــابات مها األجل قصرية املؤشــــرات

الغرض،  (هلذا للمقارنــــة قابلة األرقــــام املعروضة أن تكون إىل حاجــــة
وســــريعة. الفعلية) املســــتويات يف هي مما أكرب النمو معدالت يف رمبــــا
سياسات وضع أجل من القومية للحســــابات السابقة واالســــتخدامات
مثل هيكلية، اســــتخدامات بعيــــد حــــٍد كانــــت إىل االحتــــاد األورويب
تنقيحها من املمكن اليت كان السنوي اإلمجايل القومي الناتج مستويات
املكتب اإلحصائي اســــتجاب وقد ســــنوات. أربع إىل تصل بعــــد فترة
ذلك يف مبا البيانات، تدفُّــــق لتحســــني خمتلفة بطرائق األورويب لالحتــــاد
الُكتيِّب ويهدف الســــنوية. ربع القومية عن احلســــابات إصدار ُكتيِّب
احلسابات يف نظام ثابتة تكن مل املفاهيمية اليت النقاط تسوية بعض إىل
نقاط مثًال ومنها ،١٩٩٥ لعام األورويب احلسابات نظام أو يف القومية
وإدخال ســــنوية ربع فترات وتوزيعها على التعامالت تتعلــــق بتوقيــــت
موثوقية زيادة لتشجيع م ُمَصمَّ أن الكتيِّب هو واألهم مومسية. تعديالت
عملية توصيات خــــالل من للمقارنة وقابليتها الســــنوية ربع البيانــــات

املتاحة. الطرائق مجيعها ألفضل البلدان اتباع تعزيز هتدف إىل
عليها  اإلبقاء من املهم حتقيق معايري التطابق، وبعـــد ٥ - ٣٧
االحتاد داخل السائدة االقتصادية والظروف املشتركة الُعملة وإال فإن
أن ويتعيَّن حتملها. ميكن ســـتتعرض لضغـــوط ال والنقدي االقتصادي
ما بلد تعرَّض أن يف املســـتقبل حدث ما وإذا املعايـــري، رصد يســـتمر
يثبت مل غرامة ما دفع عن مســـؤوًال ســـيكون فإنه مثًال، كبري، لعجز
اخنفاض بأنه ُيعرَّف الذي الركود منها معيَّنة، ُمَخفَِّفة بظروف مير أنه

املائة.  يف ٠,٧٥ عن - تزيد احلقيقي بنسبة اإلمجايل القومي الناتج يف
الفور، على األعضاء، الدول يف احلسابات القومية حماسبو وقد أعرب
باألسعار الثابتة املوجودة القومية احلسابات أن مقاييس من قلقهم عن
للثقة. تدعو بدرجة الدقيق التحليل هذا لتأييد تكفي بدرجة ق تنسَّ مل
مقاييس  جلعل طرائق ُبِحَثت ١٩٩٧ منتصف عام منذ فإنه وعلى هذا
باملجاالت بـــدًءا وذلك أكرب بدرجة قابلـــة للمقارنة الثابتة األســـعار
غري احلكومية مثـــل اخلدمات مشـــكالت، على تنطوي أهنا املعروف

واحلواسيب. السوقية
النقدية  السياســــة إدارة تكون أن حاجة إىل وهنــــاك  ٥ - ٣٨
بلد كل يضعها األجل اليت قصرية املؤشــــرات من جمموعة إىل مســــتندة
ومنتظمة. واألمثلة بِدقَّة دة حمدَّ فتــــرات على التعاريف نفس باســــتخدام
اليد وسوق واالستهالك، واإلنتاج والطلب، للعرض مؤشرات تشــــمل
تقع املؤشرات هذه إنتاج عن واملســــؤولية النقود. والعرض من العاملة،
واملكتب اإلحصائي مــــن ناحية، األورويب، املركزي عاتق البنك علــــى
لالحتاد اإلحصائي واملكتــــب األخرى. الناحيــــة من األورويب لالحتــــاد
مع النطاق واسعة مشاورات بإجراء أشــــهر، بضعة قائم، منذ األورويب
املعلومات من االحتياجات بشــــأن ومنتجيها اإلحصاءات مســــتخدِمي

إىل املشــــاورات أدَّت وقد األورويب. بــــإدارة االحتاد النقــــدي املرتبطــــة
موقع وهو اإلنترنت، اليورو“ على شــــبكة ”مؤشــــرات افتتــــاح موقع

إحصائيًا  مؤشرًا حوايل ٨٠ ١٩٩٨ أيلول/سبتمرب بداية يف يشمل كان
عشــــر بلدًا واخلمســــة اليورو منطقة األعضــــاء يف بلدًا لألحــــد عشــــر

االحتاد األورويب. يف األعضاء
آخر  بتجميع اليورو مؤشــــرات على احلصول ويتــــم  ٥ - ٣٩
املكتب يضع األحيان ويف بعض األعضاء. الدول ُتنتجها اليت البيانــــات
اإلحصاءات ي أن ُتغطِّ مبجــــرد تقديرات األورويب لالحتــــاد اإلحصائــــي
واملنهجيات قياسه. الذي جيري النشاط من كبريًا جزًءا املتاحة القومية
عنها حبيث تنتج عامة بصفة ق ُتَنسَّ مؤشــــرات اليورو عليها تنطوي اليت
منطقة يف بلدًا األعضاء عشــــر األحد مســــتوى على َعة ُمجمَّ سالســــل
األورويب االحتــــاد يف األعضاء بلدًا عشــــر اليورو ومســــتوى اخلمســــة
مؤشرات حتديث مستمر بشكل وجيري واملوثوقية. باالتســــاق تتصف
اإلحصائي لالحتاد املكتب د حــــدَّ وقد عليها. تواريخ متفق اليــــورو يف

اليورو. لغالبية مؤشرات دقيق تاريخ نشر األورويب
األورويب  تشمل جماالت االقتصاد اليورو ومؤشرات ٥ - ٤٠

التالية:
القومية؛ احلسابات •

واملالية؛ النقدية املؤشرات •
املستهِلك؛ أسعار •

املُنِتج؛ أسعار •
التوزيع؛ على القائمة التجارة •

الصناعية؛ املؤشرات •
البطالة)؛ - (العمالة العاملة اليد سوق •

اخلارجية؛ التجارة •
املدفوعات؛ ميزان •

األجل. القصرية النوعية االستقصاءات •

القيمة املضافة ُمشَتَرك لضريبة حنو نظام - ٤
األعضاء  املضافة للدول القيمة ضريبــــة ُنظم تزال ال  ٥ - ٤١
تلك اليت تشملها واخلدمات فتوزيع السلع كامل: بشــــكل قة منسِّ غري
معدالت ضريبة يف طفيفة اختالفات توجد أنه أو واحدًا، ليس الُنظــــم
املضافة أن ضريبــــة القيمة من الرغم املضافة املفروضــــة. وعلى القيمــــة
قواعد فإن املضافة القيمــــة إنتاج بعد كل مرحلة عند ُتفــــرض تدرجييــــًا
القيمة ضريبة املدخالت تعــــين أن على املضافــــة القيمة خصــــم ضريبــــة
نظام وجتري دراســــة النهائيون. املســــتهلكون أساســــًا املضافة يتحملها
م يقدِّ النظام، هذا حقيقي. ويف واحد لسوق داخلي مالءمة جديد أكثر
املبيعات وذلك جلميع واحدًا بالنســــبة إقرارًا اخلدمات أو الســــلع بائعو

(املستهِلَكة) للمنتجات. املستقِبَلة األعضاء الدول عن النظر بغض
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الدول  يف املؤسسات، وخاصة وسلطات الضرائب، ٥ - ٤٢
ضمان ترغب يف احلكومــــات أن غري التبســــيط، هبذا ب ترحِّ األعضــــاء
البلدان بني الضرائب عائــــدات توزيع على أثره يف حمايدًا أنه ســــيكون
ضريبة الواقع، يف املســــتهلكون، فيه يدفع الذي احلايل بالنظام مقارنــــًة
االســــتهالك. وبدًال يتم فيه الذي البلد بالتايل ويتلقاها املضافــــة القيمــــة
اســــتيفاء النماذج على لالقتصاد الُصْغري يعتمد ُمعقَّد نظام مــــن اتباع
للمقاصة إجراء تنفيذ اقُتِرح مستهِلِكها، إىل من منتجها املنتجات لتتبُّع
املتعلقة الكلي االقتصــــاد إحصاءات إىل باالســــتناد الكلي يف االقتصــــاد
النظام هذا ومثل واالســــتهالك والتجارة. القومية واإلنتاج باحلسابات
اليت اإلدارية املصادر فإن نفســــه الوقت ويف دقيقة. يتطلــــب إحصاءات
واملبالغ سوف ختتفي. يف السابق اإلحصائيون يســــتخدموهنا كثريًا كان
املضافة القيمة ضريبة متحصالت (إمجايل كبرية مبالغ هي الصلــــة ذات
يف  ٧ احلــــايل حوايل الوقت يف هــــي عشــــرة للــــدول األعضــــاء اخلمس
حتظى إحصاءات وإعداد اإلمجــــايل). القومي الدخل جمموع من املائــــة
االستخدام النوع من السياسات هلذا السياسيني وواضعي باحترام وثقة
يواجهون هذا اإلحصائيني وبعض اإلحصائيني. أمام كبريًا يًا حتدِّ ميثــــل
فإن يفعلوا ذلك مل إذا بأهنم آخرون ُيِقّر يف حني مضض على االحتمال
يف اإلحصائي املكتب بنجاح يواجهه مماثل َتحٍد وهناك سيفعل. غريهم
بني املضافة ضريبة القيمة من جديد نوع توزيع عائدات إلعــــادة كندا

املقاطعات.

من  قدر بأكرب القومية حظيت مؤخرًا واحلســـابات  ٥ - ٤٣
تزال ال أخرى أن استعماالت الواضح من غري أنه السياسي. االهتمام
وحتليل السياسات وإدارة صياغة يف واألمهية املقدار حيث من هلا قوهتا
والنقدي، االقتصادي لالحتـــاد الالزمة املشـــتركة واالقتصادية النقدية
احلســـابات تطوير أن تبيَّن وقد الواقع. يف تتزايـــد القوة بـــل إن هـــذه
بالنســـبة التكامل حتقيق مع بالتوازي قد ســـارا القومية واســـتخدامها
عملية هي العملية وهذه وثيقًا. به ارتباطًا ويرتبطان األورويب لالحتاد
تّوجت ولكنها املحتَملة، الصعوبات من الكثري على وتنطوي معقَّـــدة
القومية حماســـيب احلســـابات ونزاهة بفضل تفاين حـــىت اآلن  بنجـــاح

األعضاء. للدول

أوروبا.  يف حرجــــة مرحلة ودخلــــت اإلحصــــاءات  ٥ - ٤٤
املحتملة ولألخطــــار والضعف القــــوة ملواطن منهجــــي وُأجــــرى حتليل
املؤمترات خــــالل وذلــــك األوروبيــــة لإلحصــــاءات والفــــرص املتاحــــة
مؤمتر يف وخاصة خمتلفة مؤخرًا مؤسســــات نظمتها اليت واالجتماعــــات

طويلة األجل  املنظــــورات ١٩٩٤ بشــــأن عام يف ُعقد الذي فوربــــورغ
كل من الرغم على أورويب، نقدي احتاد الدولية. وإنشــــاء  لإلحصاءات
هو األعضاء، الدول بــــني املؤسســــية للعالقات بالنســــبة ما ينطوي عليه
النوعية، عالية بيانــــات وإنتاج املعرفــــة اإلحصائية لتقدمي فرصــــة ذهبيــــة
من أداة ُتســــتخَدم القومية، احلســــابات وخاصة وجْعــــل اإلحصاءات،
االقتصادية واالجتماعية، السياسية ومنفِِّذي السياسات السلطات جانب

القرارات. اختاذ يف من الثقة مبزيد سواء، حٍد على

االحتياجـــاتمـــنالبيانـــاتمـــن أجلالدراســـات جـــيـــم - 
يف والتنميـــة التعـــاون منظمـــة ُتجريهـــا  الُقطريـــة الـــيت

االقتصادي امليدان

والتنمية  التعاون منظمة يف االقتصادية اإلدارة تقــــوم  ٥ - ٤٥
دراســــات بإعداد تقريبًا، ســــنوية فترات االقتصادي، على يف امليــــدان
جلنة وتقوم يف املنظمة. األعضــــاء البلدان من بلد عــــن اقتصــــادات كل
البلدان مــــن موظفني من املؤلََّفة واإلمنائــــي، االقتصــــادي االســــتعراض
إدخال وبعــــد الدراســــات. هــــذه باســــتعراض األعضــــاء يف املنظمــــة،
االســــتعراض عملية خالل اليت ُتجرى ضوء املناقشــــات يف تنقيحــــات
اليت  االقتصادية االســــتقصائية الدراسات سلســــلة يف الدراسات ُتنَشــــر
ز تركِّ الدراســــات هذه كانت التقليدية الناحية ومن املنظمة. ُتصِدرهــــا
إجراء إىل هتدف الدراسات وهذه الكلي. االقتصاد على كبرية بدرجة
من حكومة اتبعتها كل اليت االقتصادية للسياســــات نقدي اســــتعراض
مبــــردود االقتصاد والتنبؤ املاضية، خالل الســــنة األعضــــاء احلكومــــات
الناحية ومن أخرى. فترة أو املقبلة عشــــر الثمانية األشــــهر خالل فترة
باهتمام حتظى اليت الكلي االقتصاد وأداء إدارة جوانب كانت التقليدية
أنه غري اجلاري. احلســــاب ورصيد والعمالة والتضخم النمو هي خاص
هذه الدراســــات تدرجييًا نطاق تقريبًا اتســــع العقد املاضي علــــى مدى
إىل اآلن الدراســــات وهتدف املســــائل. من متزايدة جمموعة كي يتناول
احلاجة وتقدير اهليكلي“ ”التكيُّف ملســــألة العام بالنســــبة م رصد التقدُّ
وُمصَطَلح ”التكيُّف الكلي. إصالحــــات االقتصاد من مزيد إجراء إىل
االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون منظمة تستخدمه كما اهليكلي“،
من قد تزيد اليت لبلد ما االقتصادية املؤسســــات يف التغيريات إىل يشــــري
خصخصة التغيريات هذه أمثلة ومن العرض“. ”جانب كفاءة ومرونة
الضريبـي، واإلصــــالح القيود، وإلغاء الدولــــة، متلكها اليت الشــــركات
واملنافســــة، التجارة أمام تقف الــــيت العوائق وإزالة وختفيــــض الدعــــم،
وهو جانب مرونتها، وخاصة العاملة، اليد أسواق أداء حتسني وكذلك

األخرية. السنوات خاصة يف أمهية اكتسب

بانتظــــام، مراقبة  االقتصاديــــة أيضًا، اإلدارة وتتــــوىل  ٥ - ٤٦
منظمة التعاون يف البلدان األعضاء اقتصادات يف الكلي االقتصاد تطوُّرات
من جمموعة كبرية ذلك يف ُمســــتخِدَمًة االقتصادي، امليدان يف والتنميــــة
احلسابات القومية هو للبيانات مصدر وأهم األجل. قصرية املؤشــــرات
ُتنِتج ال البلدان األعضاء أن بعــــض من على الرغم وذلك ربع الســــنوية
االقتصادية اإلدارة فإن هذا إىل اإلحصاءات. وباإلضافة هذه اآلن حــــىت

يف  مرتني املنظمة تصِدرهــــا االقتصادية اليت اآلفــــاق نشــــرة تقوم بإعداد
تقدير دوري لتقدمي األول/ديســــمرب) وكانون حزيران/يونيه الســــنة (يف
األعضاء. البلدان يف االقتصادية والسياسات واالحتماالت لالجتاهات،
اإلحصاءات تعرض اليت من اجلداول كبريًا عددًا النشرة تلك وتتضمَّن
وحتليالت بيانات تعــــرض أهنا كما التحليالت؛ هــــذه عليها الــــيت تقوم
تقدمي فيها ضروريًا يكون اليت احلاالت يف األعضاء غري البلــــدان لبعض

املنظمة. االقتصادية يف االجتاهات لتحليل نطاقًا أوسع سياق
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اإلحصاءات  ألنواع واجلزء ١ أدنــــاه يتضمَّن وصفًا ٥ - ٤٧
امليدان يف التعــــاون والتنميــــة منظمة تقــــوم كي االقتصاديــــة املطلوبــــة
وإلعــــداد الكلــــي أداء االقتصــــاد باســــتعراض االقتصــــادي، بانتظــــام،
ولكنه املنظمــــة؛ يف االقتصــــادي للوضع ســــنوية  اســــتكماالت نصف
سياســــات تقييم ُتســــتخَدم يف اليت تنوُّعًا ال يتناول اإلحصاءات األكثر
معيَّنة. ويتضمَّن ببلدان تتعلق إحصاءات عادة وهي اهليكلي، التكيُّــــف

اإلحصاءات  إدارة بني القائمة العمل لعالقات خمتصرًا وصفًا ٢ اجلــــزء
االقتصادية. واإلدارة

امليدان  يف والتنمية التعاون منظمة تستخدمها اليت البيانات - ١
الكلي االقتصاد الستعراض أداء االقتصادي

باإلحصاءات  - ٣ قائمــــة خامســــًا اجلدول يف ترد  ٥ - ٤٨
منظمة  تصِدرها اليت االقتصادية اآلفــــاق نشــــرة يف االقتصادية املعروضة
القومية احلســــابات وبيانات امليــــدان االقتصادي. يف والتنمية التعــــاون
ربع القومية احلســــابات أمهية يبيِّن مبــــا القائمة يف هذه بــــارز هلــــا موقع
هو متوقَّع األجل. وكما القصري االقتصادي للتحليل بالنســــبة الســــنوية
متثيًال أيضًا ُمَمثََّلة العاملــــة اليد وســــوق املدفوعات ميزان فــــإن بيانات
الَغَلبة هلا القومية احلسابات أن االستغراب يثري ال ومما اجلدول. جيدًا يف
االستقصائية الدراسات منشــــور يف اُملســــتخَدمة اإلحصاءات يف أيضًا
االقتصادي،  امليدان والتنمية يف منظمة التعاون ُتصِدره الذي االقتصادية
التفصيل من مبزيد بلد لكل االحتماالت بالنسبة على ز ُيركِّ منشور وهو

االقتصادية. اآلفاق منشور أطول أجًال من منظور وله
الناتج  باإلنفاقات النهائية على املتعلقة واإلحصاءات ٥ - ٤٩
اليت والتنبؤ االستعراض لعملية بالنسبة أساسية أمهية هلا املحلي اإلمجايل
منظمة التعاون األعضــــاء يف البلدان ويف االقتصادية. اإلدارة هبــــا تقــــوم
بالسياســــة املتعلقة غالبية التدابري ُتَصمَّم االقتصادي امليدان يف والتنميــــة
للناتج اإلنفاق نــــات مكوِّ على األجل حبيث تؤثِّر القصرية االقتصاديــــة
التجاري. واالســــتثمار وامليــــزان االســــتهالك - وهي اإلمجايل املحلي
هي املحلي اإلمجايل الناتــــج على النهائي باإلنفــــاق املتعلقة والبيانــــات
معاِمالت ألن سلوك الثابتة واألسعار مطلوبة باألســــعار اجلارية بيانات
بيانات كِنَســــب احلصول عليها يتم اليت لألســــعار الضمنية االنكماش
على وذلك كبري باهتمــــام حتظى الثابتة إىل األســــعار األســــعار اجلارية
حد اجلارية، يف األســــعار بيانات به حتظى الذي االهتمام أن الرغم من

كبريًا. ليس ذاهتا،
والصادرات  الــــواردات حتليــــل إىل وهنــــاك حاجــــة  ٥ - ٥٠
يف التجارة ُمحدِّدات تدفقات أن إذ للسلع، واسعة جمموعات حســــب
فإن املثال سبيل وعلى اختالفات. بينها توجد املجموعات املختلفة هذه
يف املعدنية تعاين واملواد الزراعية الســــلع حنو صادراهتا تتَّجه اليت البلدان
وهو املنتجات، هذه لغالبية الطلب بالنســــبة هبوط يف من احلايل الوقت
حاجة هناك فإن كذلك مدفوعاهتا. موازيــــن بدرجة كبرية يف يؤثِّر مــــا
الشريك البلد أساس على قائمًا التجارية التدفقات هيكل أن يكون إىل
والتنمية يف التعاون منظمــــة وضعته الذي ”الترابط“ منوذج من أجــــل

حتديد ُيستخَدم يف اهليكل هذا فإن هذا وإضافة إىل االقتصادي. امليدان
جلميع بالنســــبة متوفِّرة املعلومات وهذه بلد. لكل املحّتَمل منو الســــوق
املال الثابت رأس تكوين ُيَحلَّل أن وينبغي املنظمة. يف األعضاء البلدان
ل املفضَّ ومن اخلاص، القطاع العام والقطــــاع بني اإلمجــــايل على األقل
نوع حســــب فرعية يف جمموعات التفصيل من أكرب بدرجة ــــم أن ُيَقسَّ
إىل ذلك. وما واآلالت، األخرى، واإلنشــــاءات - املســــاكن، األصل
منفصلة بيانات تقدمي على الواقع، يف قادرة، تكــــون ال البلدان وبعــــض
الذي هو فقط بعضها أن كما واخلاص، العام املال رأس تكوين ُتحدِّد

اململوكة. الصناعة حسب املال رأس تكوين ُيَصنِّف يستطيع أن
متوفِّر  للحكومــــات واإلنفــــاق وحســــاب الدخــــل  ٥ - ٥١
يف امليدان والتنمية التعــــاون منظمة األعضاء يف البلدان بالنســــبة جلميع
احلكومية العائدات مصــــادر يبيِّن وهذا احلســــاب تقريبًا. االقتصــــادي
اليت والطرائق االجتماعــــي) الضمان واشــــتراكات الضرائب (أساســــًا
إىل الدعم وتقدمي االســــتهالك على أساســــًا - العائدات هذه ُتنَفق هبا
أولوية له احلساب وهذا املعيشــــية. األســــر إىل والتحويالت الصناعات

اإلمجايل. املحلي الناتج على النهائي اإلنفاق كأولوية عالية
املعيشــــية يوفِّر  واإلنفاق لألســــر الدخل وحســــاب  ٥ - ٥٢
واالدخار. لإلنفاق القابــــل الدخل مها هاَمني متغيَِّريــــن عن معلومــــات
االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة يف األعضاء البلدان وبعض

احلسابات. هذه جتميع عن تزال عاجزة ال
متوفِّر  النشاط نوع حســــب املحلي اإلمجايل والناتج ٥ - ٥٣
االستقصائية الدراسات البلدان. وغالبية نشرات جلميع بالنسبة ســــنويًا

االقتصادي  امليدان والتنمية يف منظمة التعاون تصدرها اليت االقتصاديــــة
الثانوي والقطاع األوَّيل القطاع على موزَّعًا اإلمجايل املحلي ُتبيِّن الناتج
الصناعي التكوين يف التحويالت أن من الرغم وعلى الثالث. والقطاع
فترة مدى لالهتمام على موضــــع هي بالتأكيد املحلي اإلمجايل للناتــــج
للتطوُّرات قصري األجل للتحليل بالنســــبة أمهيتها قليلة طويلة فإن زمنية
أولوية ُأعطَيت فإهنا ولذلك املنظمة يف األعضاء البلدان االقتصاديــــة يف
أمهية أساسية البيانات هلا أن هذه إىل اإلشــــارة جتدر أنه غري منخفضة.
سريعة تغيريات حتدث حيث انتقالية مبرحلة متر لالقتصادات اليت بالنسبة

اإلنتاج. هيكل للغاية يف
عالية  أولوية هلا إحصـــاءات هي املدفوعات وموازيـــن  ٥ - ٥٤
التعاون منظمة يف األعضـــاء جلميع البلدان متوفِّرة بالنســـبة وهي نســـبيًا،
وفقًا املدفوعات موازيـــن جتميع وجيري االقتصادي. امليـــدان يف والتنميـــة
مليزان الـــدويل النقد دليل صنـــدوق يف الـــواردة للتعاريـــف والتصنيفـــات
واخلدمات اإلنتاج عناصـــر وخدمات الســـلع متيِّز بني املدفوعـــات، وهي
وكذلك اجلاري، احلساب رصيد يف والتحويالت اإلنتاج عناصر خالف
رأس حساب يف األجل قصرية والتحويالت بني التحويالت طويلة األجل
من شـــبه الكامل الرأمسالية التعاُمالت حتريـــر مع أنه ُيالَحظ وقـــد املـــال.
بشكل تناقصت املالية وعوملة األســـواق املنظمة األعضاء يف الدول جانب
املالية األزمات ُتبيِّن كما أنه غري حساب رأس املال. بيانات يف الثقة متزايد
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تصدره  االقتصادية الذي منشور اآلفاق يف الواردة اإلحصائية املؤشرات ٣ - خامسًا  اجلدول
االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة

واملخرجات العامة٣٣الطلب احلكومي الَدين على صايف الفائدة مدفوعات
اإلمجايل احلقيقي١ املحلي اإلمجالية احلكومية العامة٣٤الناتج املالية اخلصوم
االمسي٢ اإلمجايل املحلي املالية الصافية احلكومية العامة٣٥الناتج اخلصوم
اخلاص٣ االستهالك على احلقيقي وأسعار الصرفاإلنفاق أسعار الفائدة
العام٤ االستهالك على احلقيقي األجل٣٦اإلنفاق قصرية الفائدة أسعار
اإلمجايل٥ الثابت املال رأس ملجموع احلقيقي األجل٣٧التكوين طويلة الفائدة أسعار
الثابت٦ السكين اخلاص غري املال رأس إلمجايل احلقيقي املتحدة)٣٨التكوين الواليات دوالر (مقابل االمسية الصرف أسعار
الثابت٧ السكين اخلاص املال رأس إلمجايل احلقيقي الفعلية٣٩التكوين الصرف أسعار
احلقيقي٨ املحلي واملدفوعاتجمموع الطلب اخلارجية التجارة
واخلدمات٩ للسلع احلقيقية الصادرات٤٠الصادرات أحجام

واخلدمات١٠ للسلع احلقيقية الواردات٤١الواردات أحجام
يف املخرجات١١ الوحدات)٤٢الفجوات ِقَيم (متوسط التصدير أسعار

م والتضخُّ والتكاليف الوحدات)٤٣األجور ِقَيم (متوسط االسترياد أسعار
التجارية١٢ املشاريع يف قطاع موظف لكل اليد العاملة٤٤التعويضات النسبية لوحدة املراكز التنافسية: التكاليف
التجارية١٣ قطاع املشاريع يف العاملة اليد للصادرات٤٥تكاليف وحدة النسبية األسعار املراكز التنافسية:
اإلمجايل١٤ املحلي االنكماش للناتج السلع٤٦ُمعاِمالت ملجموع أداء التصدير
اخلاص١٥ لالستهالك االنكماش والواردات العاملية٤٧ُمعاِمالت الصادرات يف األنصبة
اُملستهِلك١٦ املوازين التجارية٤٨أسعار
األوَّلية األخرى١٧ األساسية والسلع النفط اإلنتاج٤٩أسواق خالف عوامل صايف اخلدمات

والبطالة والعمالة العاملة االستثماري الصايف٥٠القوة الدخل
العاملة١٨ اجلارية٥١القوة أرصدة احلسابات
العاملة١٩ مشاركة القوة املحلي اإلمجايل٥٢معدالت الناتج من مئوية كنسبة اجلارية احلسابات أرصدة
الرئيسية٥٣العمالة٢٠ العامل ملناطق احلسابات اجلارية هيكل أرصدة
استخدامها٢١ يشيع اليت التعريفات البطالة: أخرىمعدالت أساسية بيانات
القياسية٢٢ البطالة واُملخَرجات٥٤معدالت للطلب سنوية النصف اإلسقاطات
والبطالة٢٣ والعمالة العاملة تابع٥٤القوة واُملخَرجات، للطلب سنوية النصف اإلسقاطات

التجارية األعمال والبطالة٥٥قطاع والتكاليف لألسعار سنوية النصف اإلسقاطات
التجارية٢٤ األعمال قطاع رأس املال يف املنظمة٥٦أنصبة دخل يف األعضاء الرئيسية يف البلدان احلقيقي اإلمجايل املحلي الناتج يف التغيريات يف املسامهات
التجارية٢٥ األعمال قطاع يف رأس املال العائد على املنظمة٥٧معدالت يف األعضاء األخرى البلدان يف اإلمجايل املحلي الناتج يف التغيريات يف املسامهات

واملديونية٥٨االدخار الثروة وصايف املعيشية األسر ادخار
املعيشية٢٦ لألسر االدخار التجارية٥٩معدالت األعمال قطاع يف اإلنتاجية
اإلمجايل٢٧ القومي املالية للحكومة املركزية٦٠االدخار األرصدة

العامة واملديونية املالية العامة٦١األرصدة املديونية احلكومية إلمجايل ماسترخيت تعريف
العام٢٨ احلكومي اإلنفاق واألهداف٦٢إمجايل احلديثة االجتاهات واالئتمانية: النقدية التجميعات
العامة٢٩ احلكومية اجلارية املصنَّعة٦٣املتحصالت يف السلع الصادرات سوق وأداء منو
العامة٣٠ احلكومية املالية لتجارة املنظمة٦٤األرصدة اجلغرايف اهليكل
العامة٣١ احلكومية اهليكلية األرصدة
العامة٣٢ احلكومية لية األوَّ األرصدة
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املال رأس حساب من املسَتَمَدة املعلومات العامل فإن حول املوجودة بالسياسات. احلالية املتعلقة التحليالت لبعض بالنسبة كبرية أمهية هلا تزال ال

ذات  إحصاءات أيضًا هي لألسعار القياســـية واألرقام  ٥ - ٥٥
األعضاء البلدان جلميع بالنسبة متوفِّرة، بشكل ما، أهنا كما عالية، أولوية
ألسعار القياسية واألرقام االقتصادي. امليدان يف والتنمية التعاون يف منظمة
- الفرعية املكونات من لعدد بالنسبة عادًة ُتنشر املُنِتج وأسعار املستهِلك
القياســـية األرقام حالة يف الغذائية“، و”املنتجات والطاقة“ ”الوقود مثل
و”الرأمسالية“ و”االستهالكية“ ”الوسيطة“ والسلع املستهِلك، ألسعار
تكون األحيان مـــن كثري ويف املُنِتج. ألســـعار القياســـية األرقام يف حالـــة
أرقامًا قياسية للصادرات والواردات بالنســـبة لألســـعار األرقام القياســـية
ببســـاطة عليها يتم احلصول (أي الوحدة“ باســـتخدام ”قيمة عنها ُمعّبرًا
املجموعة). يف البنود على عدد من الســـلع جمموعة جمموع قيمة بقســـمة
لألسعار القياسية األرقام درجة من درجة أدىن القياســـية هلا األرقام وهذه
ُتَعرَّف لقيمة الوحدة القياســـية األرقام اليت تشـــملها الســـلع من حيث إن
التغيريات أن تكون احتمال إىل قد يؤدي ما وهو للغاية، فضفاضة بعبارات
النوعية. يف اختالفات إىل راجعة أخرى إىل من فترة لة املســـجَّ الســـعر يف
الســـلع تكوين بالتغيريات يف أيضًا تتأثر الوحدة لقيمة القياســـية واألرقام
يف األعضاء البلدان فإن بعض وهلذه األســـباب جتميع. كل اليت يشـــملها
للواردات الوحدة لقيمة القياسية أرقامها عن اآلن اســـتعاضت قد املنظمة

مباشرة. مجعها مت لألسعار قياسية بأرقام والصادرات

امليدان  والتنمية يف منظمة التعاون األعضاء يف والبلدان ٥ - ٥٦
األسعار للتغيريات يف الســــليم القياس على كبرية أمهية االقتصادي تعلِّق
من صعوبات، ذلــــك عليه ينطوي مبا إقرارها مــــن الرغم وذلــــك على
املصاعب على تلك تغلَّبت قد بأهنا االدِّعاء يف بالتواضــــع تتحلَّى وهــــي
يف التغيريات مع بالتواؤم املتعلقة املشكلة املصاعب تلك وأهم مجيعها.
”شكل“ أو جديدة، تقدمي ”نوعية“ عند فإنه خاصة النوعية. وبصفة
للتعبري جهود ُتبَذل أعلى فإنه بسعر ملُنَتج موجود جديد، ”منوذج“ أو
أن األحيان مــــن كثري يف يعين يف النوعية باألرقــــام. وهذا عــــن التغيُّــــر
القيمة ألن للسعر القياســــي الرقم يف زيادة إىل يؤدي ُمنَتج جديد تقدمي
عن تقل بأهنا عليها ُيحَكــــم اجلديد املُنَتج نوعية يف للتحســــني احلقيقيــــة
األخرية يف السنوات املسألة هذه أمهية زادت وقد املُنَتج. يف سعر الزيادة
مســــتويات إىل املنظمة يف األعضاء البلدان يف غالبية م التضخُّ تقليل مع
من يف كثري تسعى، النقد عن املســــؤولة الســــلطات أن كما منخفضة،
اهلدف وواضح أن كهدف هلا. السعر“ إىل حتقيق ”استقرار احلاالت،
شديدة حساسية على ينطوي هدف هو إىل حتقيقه السعي يتعيَّن الذي
السياســــات تفادي مطلوبًا كان إذا املُقاس م التضخُّ التحيُّزات يف جتــــاه
،(Boskin report) بوســــكني“ ”تقرير اُملســــمى والتقرير مية. التضخُّ
ُيربز ،١٩٩٦ أواخر عام يف األمريكية الواليات املتحدة صدر يف الذي
ضمان يف باألسعار املتعلقة اإلحصاءات خرباء واجهها اليت الصعوبات
أذواق ويف النوعية التغيــــريات يف كافية يف االعتبــــار بدرجة أن تؤخــــذ

سواء. حٍد على املستهلكني

املتوسط  التعويض هو األجور إحصاءات وأبسط أنواع ٥ - ٥٧
يف العاملني“ ”تعويض جمموع عليه بقســـمة احلصول ويتم عامل، لـــكل
أضيق مقياس وهناك للعاملـــني. املتوســـط العدد على القومية احلســـابات
املتعلقة اإلحصـــاءات مقيـــاس توفِّره وهو العاملـــة، اليـــد نطاقـــًا لتكلفة
البيانات هذه ُتَجمِّع البلدان ال بعض أن غري بالســـاعة، األجور مبعدالت
امليدان يف والتنمية التعاون التحويلية. وأمانة منظمة للصناعات بالنسبة إّال
تعويضات العاملة كِنَسب اليد من الوحدة َتحســـب تكاليف االقتصادي

الثابتة). املضافة (باألسعار القيمة إىل اجلارية) (باألسعار العاملني
جلميع  بالنســــبة متوفِّرة العاملــــة القوة وإحصــــاءات  ٥ - ٥٨
حيث بينها من هامة اختالفات وجــــود من على الرغم البلــــدان وذلك
إحصــــاءات القوة العاملة خرباء بني إمجاع عــــام فيما وهناك النوعيــــة.
ينبغي أن البطالة خاصة، وبصفة بالعمالة، اإلحصاءات املتعلقة أن على
املأخوذة العمالة املعيشــــية. وإحصاءات لألسر استقصاءات إىل تســــتند
إحصاءات هي إدارية، وكذلك إحصاءات للمنشآت، استقصاءات من
تعاريف فإن إىل هذا وباإلضافة مشوًال. أقل تكون بالضرورة ألهنا أدىن
على منطوية تكــــون أن ميكن لألغــــراض اإلدارية البطالــــة املســــتخَدمة
مرور تتغيَّر مع املمكن أن كما أنه مــــن بني البلدان، اختالفــــات كبرية
ويف ما. بلد داخل حيدث ما تقدير الصعب من جيعل ما وهــــو الوقــــت،
تقريبًا، املنظمة، يف أرباع البلدان األعضــــاء احلايل يقــــوم ثالثة الوقــــت

املعيشية. األسر استقصاءات من العاملة القوة إحصاءات بتجميع
متوفِّرة  الفائدة واإلحصاءات املتعلقة بالنقد وأســــعار  ٥ - ٥٩
النقود من للعرض ل واملقياس املُفضَّ املنظمة. األعضاء يف البلدان جلميع
وكذلك ألجل، الودائــــع يشــــمل الذي ”M 4“ الواســــع، تعريف هو
الصرف) (وأسعار وأسعار الفائدة اجلارية. العملة واحلسابات حسابات
عدم النقدية. وتزايد املؤشــــرات الرئيسية لألحوال الوقت احلايل يف هي
التجميعات أمهية أن معنــــاه والدخل النقود بــــني العالقة يف االســــتقرار
يف األعضاء والبلدان اضمَحلَّــــت. قد والتنبؤ للتحليل بالنســــبة النقديــــة
أشهر (ثالثة األجل القصرية للفائدة منوذجيًا ِسعرًا مجيعها تنشر املنظمة
اليت  البيانات فإن وبالطبع مثًال). (١٠ ســــنوات مثًال) والطويلة األجل
لغالبية بالنسبة متوفِّرة املالية املتغيِّرات مبجموعة من وتتعلق كثريًا تتكرَّر

السوق. يف مصادر من املنظمة األعضاء يف البلدان
هــــي  األخــــرى االقتصاديــــة وغالبيــــة اإلحصــــاءات  ٥ - ٦٠
تتوفَّر الصناعي للناتــــج القياســــية واألرقام عالية. أولوية سالســــل ذات
األساســــي واجلانب املنظمة. يف البلدان األعضاء يف واســــع نطاق على
هو املنظمة ُمَحلِّلي جانب من االهتمام يثري الذي القياسية األرقام هلذه
حتدث اليت للتغيريات مؤشــــرات حديثة توفِّر األرقام القياســــية أن تلك
اإلنتاج الصناعي يف تناُقص نصيب مع أنه االقتصادية، ولو األنشطة يف
أقل الصناعي اإلنتاج يف التحــــرُّكات أصبحت اإلمجايل املحلي الناتــــج

اإلمجايل. املحلي الناتج الجتاهات ر كمؤشِّ أمهية
اإلحصاءات  أحــــد الطاقــــة هــــي واالســــتفادة مــــن  ٥ - ٦١
التجارية“. األعمال ”اســــتقصاءات طريق عن ُتجَمع اليت أمهية األكثر
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مديِري، أو ماِلكــــي حنــــو ــــه توجَّ التجاريــــة واســــتقصاءات األعمــــال
األعمــــال التجارية تقييمهم ملناخ أســــئلة عن تتضمن وهي املشــــاريع،
بالنسبة كبرية البيانات هلا قيمة وهذه املســــتقبل. يف احلايل والحتماالته
تقوم أمانة الفعلية الصرف وأسعار النفط وأسعار األجل. القصري للتنبؤ
الدولية. الطاقة وكالة مهــــا تقدِّ األوىل والبيانات معًا. حبســــاهبا املنظمة
يف ما لبلد الصرف ســــعر يأخذ قياســــي رقم فهي الثانية أما السلســــلة
 ١٠٠ يساوي على أنه التجاريني شركائه عمالت مقابل ســــنة األساس
البلد ذلك لُعملة ح بالتجارة القيمة املرجَّ القيمة/اخنفاض ارتفاع ويقيس
يف التغيُّر مبقارنة أن تقاس إنتاجية اليد العاملة وينبغي األساس. سنة منذ
البلدان ومعظم العاملة. مدخالت اليد يف بالتغيُّر القيمة املضافة حجــــم
األحيان من يف كثري ال يشــــمل أنه ولو النوع، هذا مقيــــاس من لديهــــا
األحيان كثري من يف تستند املضافة القيمة ومقادير التصنيع. إّال أنشطة
الستقراء للمخرجات القياسية األرقام اســــتخدام مثل أدىن، طرائق إىل
عن بيانات ُتستخَدم مماثلة، وبطريقة ســــنة األســــاس. يف املضافة القيمة
العاملة بدًال اليد ملدخالت كبديل األحيان من كثري يف العاملني أعــــداد

ل. املفضَّ وهو املقياس ساعات العمل مقياس من
أوًال،  هامتني. نقطتني إىل اإلشـــارة ينبغي اخلتـــام ويف ٥ - ٦٢
تصِدرها  اليت االقتصادية الدراسات االستقصائية نشرة أن من الرغم على
يقومون بإعداد الذين املحلِّلني فإن سنوية إحصاءات سوى ال ُتقدِّم املنظمة
ممكنًا. ذلك كان كلما سنوية ربع أو شهرية بيانات يستخدمون التقارير
طوال مستمرة رصد عملية يف الواقع، حصيلة السنوية هي، وهذه التقارير
املتعلقة باليد السنوية ربع اإلحصاءات الشهرية أو فإن هذا وعلى السنة.
أمهية هلا احلسابات القومية ومن األفضل، واملخرجات، واألسعار العاملة

سنوي فعَّال. استعراض إلعداد بالنسبة أساسية
التابعني  االقتصاديني املحلِّلني اهتمام يْنَصّب وثانيــــًا، ٥ - ٦٣
على االستهالك القومية للحسابات الطلب جانب إىل أساسًا للمنظمة،
”هيكل القائلة بأن احلقيقة يعكس وهذا التجاري. وامليزان واالستثمار
تكفي مبرونة احلاالت، يف معَظم يتســــم، املنظمة القتصادات العرض“
اليت للتغيريات بقدر ما لالســــتجابة تلقائيــــًا اهليكل ذلك لالعتماد على
اهليكل على والتركيز مباشــــرًة أو تكوينه. الطلــــب حتدث يف مســــتوى
صدمات حدوث حالــــة إّال يف ضروريًا يصبــــح ال للعرض التفصيلــــي
أنه غري أســــعار النفط. يف هائل حدوث ارتفاع مثل - للغاية شــــديدة
وأكثر أكرب فجائية تغيريات حتدث قد ”العوملة“ ُخطى تســــاَرعت إذا
حتديد ومســــألة لزيادة الضغوط التنافســــية. كرّد فعل اإلنتاج يف هيكل
هي للعوملة نتيجة وأمناط العمالة األجور توزيعات هبا اليت تتغيَّر الكيفية
وسوف يتطلب حتليل الكلي. لالقتصاد بالنســــبة أمهية تكتسب مســــألة
بيانات أيضًا اإلنتاج بــــل عن تفصيلية أرقامــــًا فقط ليس هذه املســــألة

والتجارة. واألجور العمالة عن مترابطة
االقتصاد وخرباء خرباء اإلحصاء بني ترتيبات العمل - ٢

عديدة  لسنوات واخلطأ التجربة أســــلوب اتباع بعد  ٥ - ٦٤
يف والتنمية التعاون منظمة يف اإلحصاء وخرباء االقتصاد ــــل خرباء توصَّ

احلايل الوقت يف يعتربها اجلانبان عمل ترتيبات إىل االقتصــــادي امليدان
البيانات قاعدة - دعامتني إىل تســــتند وهذه الترتيبات ُمثلى. ترتيبــــات
لدى موجودة هذه التحليليــــة البيانات وقاعدة و”الَعقــــد“. التحليليــــة
من لكل بلد التحليلية، البيانــــات قاعدة وتتضمَّن االقتصاديــــة. اإلدارة
الذي النوع من ملتغيِّــــرات اقتصادية قياســــية األعضاء، جمموعة البلدان
للبيانات، الرئيســــي املصدر هــــي اإلحصاءات وإدارة ُنوِقــــش أعــــاله.
واالستكماالت البيانات وتنقيحات التارخيية السالســــل م تقدِّ أهنا كما
االقتصادية اإلدارة موظفي أن غري التحليلية. البيانات لقاعــــدة املنتظمة
أو الصحف الصحفية البيانات من املأخوذة املعلومات أحدث يضيفون
ميكن - األهم هو وهذا أنه - كما عواصم البلدان، يف أو االتصاالت
فترة التحليلية لتشــــمل البيانات قاعدة سلســــلة نطاق ــــعوا هلم أن يوسِّ
إدارة  بني مكتوب رمسي اتفاق هــــو و”الَعقد“ ١٨ شــــهرًا. مدهتا تنبؤ
من بلد لكل السلســــلة ــــم ُيَقسِّ وهو االقتصادية، واإلدارة اإلحصاءات
زمنية حدودًا ويضع خمتلفة هلا أولويات جمموعات إىل البلدان األعضاء
اإلدارة تود مــــا أفضل بني وســــط حّل هو والَعقد مقبولــــة لتحديثهــــا.
تكون أن ُيتوقَّع اليت واخلدمــــة ناحية، من حتصل عليه، أن االقتصاديــــة
حدود قيود يف تقدميهــــا على الواقــــع، يف قــــادرة، إدارة اإلحصــــاءات
املنظمة األعضاء يف البلدان يف وتوفُّر البيانــــات االتصاالت تكنولوجيــــا

أخرى. ناحية من
خرباء  لقيــــام بالنســــبة أخرى هامة وهنــــاك مســــألة  ٥ - ٦٥
بلد من للمقارنــــة قابليــــة البيانات وهــــي حتليالهتم االقتصــــاد بإجــــراء
ُصمَِّمت البلدان بني للمقارنة قابلة البيانات أن تكون ولضمان آلخــــر.

ميزان  ب وُكتيِّ ١٩٩٣ لعــــام القومية نظام احلســــابات مثل دولية ُأُطــــر
الدويل“  العمل ”مكتب أصدرها اليت التوجيهيــــة واملبادئ املدفوعات
البلدان أن مجيع له يؤســــف غري أنه مما اليد العاملة. إحصاءات بشــــأن
االعتبار يف كي تأخــــذ مــــا، حد إىل اُألُطــــر، هذه تقريبــــًا ختــــرج عــــن
إىل تســــعى اإلحصاءات وإدارة البيانات. توفُّر ومدى املحلية الظروف
أن ميكن هلا حبيث التوجيهية املبادئ هذه عن االحنرافات الرئيســــية تتبُّع
ُأدِخل نظام وقد جتريها. التحليالت اليت يف االقتصادية اإلدارة تســــاعد
يف األعضاء البلــــدان لغالبية القومية احلســــابات يف القومية احلســــابات
وسوف .١٩٩٩ عام يف االقتصادي يف امليدان التعاون والتنمية منظمة
عن مدى التفاصيل من ممكن قدر أكرب على اإلحصاءات حتصــــل إدارة
وذلك القومية احلســــابات لنظام التوجيهية املبادئ عن كل بلد خروج

يف حتليالهتم. االقتصاد ملساعدة خرباء

املحافل يف الكلي االقتصاد حسابات استخدام  - دال
املتحدة األمم خربات الدولية: احلكومية

املحافل  يف اكُتِســــَبت اليت باخلربات أدنــــاه بيان يرد  ٥ - ٦٦
دين لبيانات حمدَّ املتحدة بالنسبة الستخداَمني األمم يف الدولية احلكومية
تلك األوىل باســــتخدام اخلربات جمموعة وتتعلــــق القومية. احلســــابات
والضمنية للموارد التحويالت الصرحية ُتناِقش اليت املحافل يف البيانــــات
الثانية إىل املجموعــــة وتشــــري نامية. وبلدان النمو بــــني بلدان متقدمــــة
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الفرد مــــن الناتج القومي ونصيب اإلمجــــايل القومي اســــتخدام الناتــــج
األنصبة جدول ما ُيســــمى مناقشــــة عند الصلة ذات والبيانات اإلمجايل
ميزانية األمم يف األعضاء للدول النسبية املســــامهات أي املتحدة، لألمم
أن وهي مسة مشَتَرَكة هلما للمجموعتني وموضوعات املناقشة املتحدة.
إلدخال نتيجة أنه إّال بداية، كنقطة ُيســــتخَدم القومية نظام احلســــابات
متامًا متفقة القومية احلســــابات نظام مفاهيم تكون التعديالت ال بعض

املناقشات. هلذه بالنسبة السياسات متطلبات مع

النامية والبلدان البلدان املتقدمة النمو بني املوارد حتويالت  - ١
اإلمنائية التابعة  السياســــات حتليل شــــعبة تســــتخِدم  ٥ - ٦٧
جمموعات بشــــكل مكثَّف واالجتماعيــــة االقتصاديــــة إلدارة الشــــؤون
والَدين املدفوعات وميزان القومية والتجارة اخلارجية احلسابات بيانات
رائد بدور اإلحصائية الشــــعبة تقوم بيانات وهي جمموعات اخلارجي،
اإلمنائية،  السياســــات حتليل شــــعبة ١٩٤٧ تتوىل عام ومنذ تقدميها. يف
إعداد التقرير مســــؤولية إنشــــائها، قبل موجودة كانت اليت واألجهزة
دراســــة األمــــم املتحدة واملعنون: تصدره الذي الســــنوي االقتصــــادي
خدمات أيضًا م الشــــعبة العامل. وتقدِّ يف واالجتماعية االقتصادية احلالة
االقتصادي واالجتماعي، املجلــــس وإىل العامة إىل اجلمعية موضوعيــــة
الدولية املتعلقة للمسائل بالنســــبة العام األمني مكتب تســــاعد كما أهنا
جانب من للبحث موضعًا اليت تصبح املالية والسياسات الكلي باالقتصاد
بدرجة سياســــية طبيعة املتحدة هلا األمم أن إىل وبالنظر األمم املتحدة.
فإن االقتصادية واالجتماعية للتنمية دوليًا بالنســــبة وُتعَتَبر حمفًال كبــــرية
بالسياسات املتعلقة تبحث املســــائل الشــــعبة أن من ُيطَلب أنه هذا يعين
نيويورك يف املتحدة األمم فإن وبالطبع السياسي. اجلانب فيها يربز اليت
مفاوضات الوحيدة إلجراء املحافل تكن مل اإلقليمية واملكاتب وجنيف
من أوجه اخلالف بعضًا فإن هذا وعلى التنمية. مســــائل دولية بشــــأن
الدولية احلكومية اجتماعات املنظمات يف حامية مناقشــــات أثارت اليت
حمافل يف أيضًا حامية مناقشــــات أثارت قد املتحدة األمم الــــيت عقدهتا

العاملية. التجارة ومنظمة وودز“ ”بريتون مؤسسات
الدولية  احلكوميـــة املناقشـــات صميم يف ويوجـــد  ٥ - ٦٨
للبلدان ع جتمُّ املتحـــدة األمم واالجتماعيـــة يف االقتصاديـــة للمســـائل
النمو املتقدمة للبلدان ع جتمُّ يواجهه، أو يواجه، (”اجلنوب“) الناميـــة
يف يصعب والـــذي الرئيســـي - املناقشـــة وموضوع (”الشـــمال“).
هو - اآلراء يف توافق إىل ـــل التوصُّ ســـياق يف األحيان حلُّه كثـــري من
قيد موضوع مـــن أي العائدة الفوائد هبـــا ـــم ُتقسَّ اليت حتديـــد الكيفية
املالية العالقات ومســـألة البلدان. من املجموعتني هاتني بني املناقشـــة
مسحت كلما للبحث ُتطَرح البلدان بني جمموعيت والضمنية الصرحيـــة
تأخذ منهـــا: هل أســـئلة النامية البلدان َتطرح املناقشـــة بذلـــك. وقد
موارد البلدان هذه تقتطع تعطي؟ هل مما أكثر البلـــدان املتقدمة النمـــو
مباشر غري بشـــكل أو خالل ”حتويالت مالية“ من مباشـــر بشـــكل
ُتقدِّم حكومات أن يتعيَّـــن متدنِّية؟ أّال ”شـــروط جتارية“ خالل مـــن
باجلشع للثروة املتَِّسم االستخراج عن النمو تعويضات متقدمة البلدان

هل منها: بطرح أسئلة اآلخر الطرف يُرد وقد النامي؟ للعامل الطبيعية
البلدان اليت تضعها املـــوارد قيمة صحيح بشـــكل النامية البلدان ر تقدِّ
يضع أن النامية بالفعل البلدان هل تتوقَّع تصرفها؟ حتت النمو املتقدمة
يعيدوا األرباح الناجتة أن اخلاص أمواًال لديهم دون القطاع مستثمرو
كان َمن النفط، أســـعار قفزت عندما أوطاهنم؟ إىل عن اســـتثماراهتم
ُطِلب الذي للنفط وَمن املستوردة النامية البلدان عن خسائر املسؤول
بلدان نامية تســـتفيد أّال تلك اخلســـائر؟ عن تعويضات م يقدِّ منـــه أن
أليس هناك األساسية؟ للسلع الدولية األسعار عندما هتبط أيضًا عديدة
املتقدمة مصنَّعة والبلدان ســـلعًا تصدِّر اليت النامية البلدان من العديـــد

أساسية؟ سلعًا تصدِّر اليت النمو
املاضية صيغ  عامًا اخلمسني على مدى ُطرحت وقد  ٥ - ٦٩
ويف الصيغ. طــــرح تلك يســــتمر وقد أعاله، املذكورة خمتلفة لألســــئلة
حل تســــاعد يف أن األمانة الفترة ُطِلب من خالل تلك خمتلفــــة أوقــــات
”التحويل تقدِّر أن منهــــا ُطِلب فقد احلقائق؛ ولذلك بتقدمي اخلــــالف
القيام يكن التجارية“. ومل ”الشــــروط يف التغيُّر وتقيس الصايف“ املايل

الطلبني أمرًا بسيطًا. هذين بتنفيذ
املوارد الصايف؟ حتويل هو ما ( أ )

اســــة  حسَّ مســــألة التحويل الصايف أصبحت مســــألة  ٥ - ٧٠
أمريكا الَدين أزمة أرغمت الثمانينات بعد أن أوائل يف خاص بشــــكل

املائة  يف ٣,٥ إىل تصل بنســــبة صافية“ ”حتويالت تنفيذ الالتينية على
كانت األزمة اخلارجيني (قبل شــــركائها إىل اإلمجايل املحلي ناجتها من

تقريبًا  املائة يف ١ بنســــبة الداخل إىل بتحويالت تتمتع الالتينية أمريــــكا
التحوُّل درجة النامية إن البلــــدان وقالت اإلمجايل). املحلي ناجتها مــــن
البلدان وقالت قاســــيًا. باهظًا اقتصاديًا مثنًا املوارد كانت توفُّر يف هذه
يكونا الصايف“ مل ”التحويل مفهــــوم وقياس تســــمية إن النمو املتقدمة
أزمة من تعاين اليت البلدان معاناة تنكــــر أن دون صحيَحــــني وجادلت،

موجبًا. ال يزال اإلقراض بأن الَدين،
يزال، معقوًال.  وال كان، فإن ذلك املفهوم وبالطبــــع  ٥ - ٧١
موجودة غري املفهوم انطبــــاق مدى حول تكون املناقشــــة تكاد واليوم
يف مفهومًا يشــــيع إدراجه الصايف للموارد التحويل أصبح وقد باملــــرَّة.
أن بشــــكل روتيين اإلدارة من تطلب العامة أن اجلمعية كما التقاريــــر،
واالجتماعي االقتصادي االســــتقصاء يف األرقام وترد رصده. تواصــــل
إىل اجلمعية العامة م تقدَّ السنوية اليت التقارير نصف السنوي ويف العاملي
الالتينية أمريكا َدين حالة يف الواقع، ومثلما حدث ويف املوضوع. بشأن
األخرية األزمة اآلســــيوية بأثر كبري هنــــاك اهتمام كان يف الثمانينــــات،

تقرير له: يف العام ذكره األمني الصافية، حسبما التحويالت على
املالية باألزمة تضررًا بلدان ألكثر مخســــة الصايف النقل ”كان
معادًال وماليزيا) والفلبني، كوريا، ومجهورية وتايلند، (إندونيسيا،

يف  اإلمجايل املحلي الناتــــج من املائة ٢ يف ســــنوي يناهز ملتوســــط
الصايف النقل أصبح ومع بداية األزمة، .١٩٩٠ - ١٩٩٦ الفتــــرة

املحلي  املائة مــــن الناتج ٢,٥ يف مبقــــدار ســــالبًا البلدان إىل هــــذه
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يف الصايف النقل صدمة ١٩٩٧ - ١٩٩٨، وبلغت للفترة اإلمجايل
اإلمجايل.“ ٨ املحلي الناتج من املائة يف ٤,٥ حوايل املجموع

الصايف“؟  ”التحويــــل بالضبــــط ولكــــن، مــــا هــــو  ٥ - ٧٢
القومية. احلسابات من مباشرة بطريقة اشتقاقه الصايف“ ميكن ”التحويل
بأنه وُيعَرف له صلة مفهوم يف التفكري يف هنايــــة األمر يتطلب واملفهــــوم
احلسابات القومية نظام يف غري موجود وهو اإلمجايل“ املحلي ”االدخار
حيث القومي اإلمجايل“ ”االدخار هو القومية احلسابات نظام (مفهوم
مثل خمتلفة، مؤسسية وحدات جانب من على االدخار التركيز ينصّب
وادخار احلكومي، املتاح، واالدخار الدخل من املعيشية األســــر  ادخار

التجارية). األعمال
الصــــادرات والواردات  ُتَعرِّف القومية واحلســــابات  ٥ - ٧٣
خدمات خالف خدمات أهنا على إليها (يشار واخلدمات للسلع بالنسبة
كان وإذا القومية). احلسابات لنظام الســــابقة الصيغة يف عوامل اإلنتاج
أنه على رمسيًا إليــــه (يشــــار النحو هذا على املَعرَّف امليــــزان التجــــاري
العملة أن يعين هذا موجبًا فإن واخلدمات“) اخلارجي للســــلع ”امليزان
يدفعه لالســــترياد. ا عمَّ من التصدير تزيد البلد يكســــبها اليت اخلارجيــــة
أكرب ألصول حملية حيازات توليفة من حنو يتجه األجنــــيب النقد وفائــــض
دخل من أقل متحصالت أو البلد على أقل خارجية مطالبات أجنبية أو
هناك حتويل بدون رمبا يكون أو استثمارها، من أو أجنبية أصول فائدة
فإن معًا مجيعها املالية التدفقــــات هذه جتميع وعند اخلارج. إىل مقابــــل
السلع واخلدمات ولكن التجارة يف حجم فائض نفس إىل يصل حجمها
هذا يكون وعندما الصايف“. املايل ”التحويل هو بإشارة عكسية. وهذا
فإن املتَّبع احلالة، هذه يف اخلارج، كما إىل ماليــــًا صافيًا تدفقًا التحويــــل
هو للموارد الصايف التحويل وباختصار فإن كرقم ســــالب. هو إظهاره
احلســــابات هو ُمَعرَّف يف كما الصايف التجاري للميــــزان املايل املقابــــل
احلالة هذه يف فإنه يقال فائضًا ميثل التجاري امليزان كان وإذا القوميــــة.
خارج ”إىل حتويل ”حتويل ســــالب“ أو هو الصايف املايل إن التحويــــل
وأن جتارية من عجوزات النامية البلدان تعاين أن عادًة وُيتوقَّع البلــــد“.
التجاري العجز ميــــوِّل إنه أن يقال ميكن الذي الصايف يكــــون التحويــــل
تتمتع اليت أو قويًا، يف التصدير أداؤها يكون اليت البلدان أن غري موجبًا.
بالنسبة التحويل يكون قد التصدير، لسلع الدولية األســــعار يف بارتفاع
إذا ما تقدير عند احلــــذر توخي ينبغي فإنه وهلذا هلــــا ”حتويًال ســــالبًا“؛

سليب. أو إجيايب تطوُّر هو سالب“ ”حتويل كان أي
الناتج  مــــن اجلزء يبيِّن الصايف الســــالب والتحويــــل  ٥ - ٧٤
وليس صافٍٍ كمقــــدار البلد خارج ُيرَســــل إىل الذي اإلمجايل املحلــــي
التحويل يكون عندما فإنه وباملثل املحلي. اإلنفاق املســــتخَدم يف اجلزء
من أصبح ومثلما الَدين أزمة حدوث قبــــل كان مثلما الصــــايف موجبًا،
اإلنتاج. قيمــــة عن يزيد املحلي فإن اإلنفــــاق جديــــد يف التســــعينات،
تلك ُتســــتخَدم وأن بســــيطة خباصيات ذلك عن ُيَعبَّر ومــــن املمكن أن

فإنه هذا وعلى اإلمجايل“. املحلي ”االدخار مفهوم اخلاصيات إلظهار
التحويل  متثل NT أن وافتراض للمتغيّـرات التقليدي التعريف باستخدام

الصايف بأنه: التحويل تعريف عن ميكن التعبري الصايف
NT = - (X - M)

اإلنفاق التقليدية، معادلة ومن
 GDP = C + I + X - M

وتكون  اخلاص)، احلكومي واإلنفــــاق وI اإلنفاق C (حيــــث يتضمــــن
أن النتيجة

GDP + NT = C + I

املحلي قيمــــة اإلنفاق تكون بأن يســــمح الصايف أي أن التحويــــل
تصبح أكثر التالية املحلي. واخلطــــوة اإلنتاج قيمة مــــن أقل، أكــــرب، أو
غري اجلزء بأنه اإلمجــــايل“ ”االدخار املحلي تعريــــف لالهتمام: إثــــارة

أي املحلي اإلمجايل، الناتج من اُملستهَلك
S = GDP - C

يكون يف املعادلة السابقة GDP قيمة عن وبالتعويض
S + NT = I

اإلمجايل املحلي االدخار ميولــــه اإلمجايل املحلي االســــتثمار أن أي
ألنه ســــالبًا، ســــيتضرر كان إذا االســــتثمار، أن (أو والتحويل الصايف
واملعادلة اخلــــارج). إىل صاٍف حتويــــل إجراء الضروري  ســــيكون مــــن
د املوحَّ القومية احلســــابات نظام نطاق (S = GDP - C) ال تدخــــل يف
وهو ،(GNP) اإلمجايل القومي بالناتــــج بعالقته االدخار ُيعرِّف الــــذي
بلدانًا الــــيت تكون عادًة للبلدان اب بالنســــبة جذَّ معىن بدهي له مفهــــوم
سلوك مواطين على التركيز يتطلب القومي اإلمجايل أن الناتج أي دائنة.
والناتج البلد). داخل ماديــــًا حيدث الذي النشــــاط على (وليس بلٍد ما
بأنه يف األســــاس اإلمجايل املحلي الناتج عــــن خيتلف اإلمجايل القومــــي
”دخل عادًة يســــمى (ما للمواطنني الصايف يشــــمل الدخل ”األوَّيل“
التوضيح فإن هذا وعلى اخلارج. مــــن يتحقق اإلنتاج“) الذي عوامــــل
”يتحمله“ البلد ماديًا يف الــــذي حيدث االســــتثمار يقول بأن التقليدي
من واخلارجي، وكذلك املحلي دخلهم ومن مدخراهتم من املواطنــــون

املال الصايف. رأس تدفُّق
من  قريب شيء على ينطوي الصايف التحويل وهنج ٥ - ٧٥
قيمة ُتنَتج النهـــج هلذا وطبقًا هـــذا، ولكنه يظـــل خمتلفًا بقدر قليـــل:
هذه اجلزء من كما أن مـــا، ســـنة يف االقتصاد ماديًا يف إمجاليـــة معيَّنة
أنه غري االســـتثمار. لتمويل متاحًا يكـــون ال ُيســـتهَلك الذي القيمة
وهذا اخلارجية، اجلهـــات مقابـــل صاٍف نقـــدي تدفُّق يوجـــد أيضًا
د اإلمجالية وُيحدِّ املحلية املدخرات من، ُيطَرح أو يضاف إىل، التدفُّق
مفهوم االدخار أن من املستغَرب الفعلي لالســـتثمار. وليس املستوى
حيث الالتينية، يف أمريكا املدينة البلدان شـــعبية يف قد اكتســـب هذا
إلنتاج كتكلفة ال الصافية والربـــح الفائدة مدفوعات إىل كان ُينَظـــر
جلزء خارجية جهـــات جانب كتخصيص من ولكـــن املحلي املُنتَـــج

البلدان  بني الصايف للموارد النقل يشــــمل مبا متويل التنمية، عن العام تقرير األمني ٨

.٩ الفقرة ،(A/53/228) املتقدمة النمو والبلدان النامية
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قد الالتينية أمريـــكا ســـكان فإن وبالتأكيد حمليًا. املنَتَجة مـــن القيمة
الفائدة قفزت أســـعار عندما املحلي للدخل ختصيص بوجود  شـــعروا
بأخذ تصحيحها بعد سالبة مستويات من بالدوالر الَدين على الدولية
ألخذ لة أسعار ُمعدَّ إىل الســـبعينات أواخر يف االعتبار يف م التضخُّ أثر

حبلول  السنة يف تقريبًا املائة يف ١٠ حدود يف يف االعتبار م التضخُّ أثر
.١٩٨١ عام

املناقشة  هذه إىل إضافتها ينبغي اليت وإحدى النقاط ٥ - ٧٦
آخر خروجًا يتضمَّن أنه إذ الصــــايف، الفعلي للتحويل تتعلــــق بالقياس
الدخل بني أعاله التمييز جرى القومية. وقد احلسابات فئات نظام عن
اخلارج املدفوع، يف أو املكتسب، عوامل اإلنتاج) (دخل الصايف األوَّيل
الدخل من نــــوع وُيعاَلج الســــلع واخلدمات. وتصديــــر، أو اســــترياد،
قررت خدمة. فقد تصدير ناجتًا عن كان لــــو كما الواقــــع، يف األوَّيل،
واملدفوعات التجارة لبيانات عرضه يف البنك الدويل َمَثل اإلدارة، َمَثُلها
واجلمع اخلدمات. من كجزء العاملة اليد دخل النامية، معاجلة للبلدان
فائدة له ليســــت املال ورأس العاملة اليد من اإلنتاج عوامل دخل بني
من كجزء ُتعاَلج العاملني حتويالت فإن التحليلية. وباملثل الناحية مــــن
العاملون إذا كان مــــا حتديد أن إذ العاملــــة، اليــــد إيــــرادات خدمــــات
خارجية حســــابات بنوك أوًال يف إيراداهتم عــــون، ال جيمِّ عــــون، أو جيمِّ
التحليلية. الناحيــــة لــــه معىن من أوطاهنــــم ليس إىل قبــــل أن يرســــلوها
مقابل. بدون حتويالت هي العاملني حتويالت  ووفقًا للحســــابات فإن
بلــــدان أمريكا وبعض والفلبني، بنغالديــــش مثل ويف بعــــض البلــــدان،
التحويالت مصادر ل هذه تشــــكِّ الكاريبـي، البحر ومنطقة الوســــطى
بيانات إىل النظر عند فإنه هذا وعلى األجنبية. للعملة ومنتظمة رئيسية
منشــــورات البنك يف لبنغالديش الَديــــن خدمة بنســــبة تتعلــــق، مثــــًال،
شكل ”اإليرادات“ يف يتضمَّن املقام رقم أن من التأكد ينبغي الدويل

للعاملني. حتويالت
احلســــابات  ميثِّــــل نظام يف حــــني فإنه وعلــــى هــــذا  ٥ - ٧٧
يف الكلي بيانات االقتصــــاد وعرض، لتعريــــف، البداية القوميــــة نقطــــة
الدويل، ورمبا لــــإلدارة وللبنك يتبيَّن قد حاالت هناك اإلدارة، أعمــــال
نظام تعاريف اخلروج عن املفيد من أنه اآلخرين، لبعض املســــتخدمني
اجلهات. بتلك اخلاصة بالتعاريف عنها واالستعاضة القومية احلسابات
مستندة إىل معيَّنة، نظر وجهة من ذلك، الدوافع اليت ُتحرِّك تكون وقد
يف يشاركون السياســــيني أن تأكيد ميكن أنه غري سياســــية، اهتمامات

مؤثِّرة. حقيقية اقتصادية ظاهرة لوجود ذلك
التجارية؟ الشروط اليت نقيس هبا الطريقة مدى صحة ما (ب)

أعــــاله  املناقشــــة يف ُيقــــاس كان التحليــــل الصــــايف  ٥ - ٧٨
هناك يكون أن من املمكن غري أنه املحلية). العملة (أو بالدوالر االمسي
صاٍف ألي حتويل احلقيقية، الفوائد أو احلقيقــــي، العبء بني اختــــالف
الدولية. والشعور األســــعار يف تغيريات حلدوث نتيجة االمسي واملقياس
التغيريات هبا تؤثِّر اليت والكيفيــــة احلقيقي التحويل الصايف إزاء بالقلــــق
مسألة إىل األقل على يعود الدولية األســــعار على التدفقات التجارية يف

األوىل. العاملية احلرب بعد احلرب األملانية احلقيقية لتعويضات التكلفــــة
فيما يتعلق بالغمــــوض تتســــم النظرية أن على يقتصر ال  غــــري أن األمر
الصايف، بل التحويل يف تغيري حدوث عند التجارية حيدث للشروط مبا
الشروط تطوُّرات ربط العملية، الناحية من عادًة، الصعب من سيكون
ويف الواقع، الصافية. حتويالهتا يف معيَّنة بتقلبات النامية للبلدان التجارية
األسعار يف حتدِّد اليت هي أهنا على النامية البلدان ُينظر إىل أن املعتاد من
تؤدي عامة َدين أزمة نشوء فإن هذا عن النظر وبغض الدولية. األسواق
والعرض الطلب الصافية قد يغيِّر التحويالت يف عام تقلُّب إىل حدوث
ويؤدي كافية، بدرجة للتبادل القابلة واخلدمات للسلع بالنسبة العامليني
ضوء املتأثــــرة. ويف للبلدان التجاري التبــــادل معدل تغيــــري بالتــــايل إىل

 ١٩٩٧ - ١٩٩٨ يف الفترة حدثــــت اليت املالية لألزمة العاملية  األبعــــاد
منطقي. غري أمرًا الكيفية هبذه السؤال يبدو طرح ال

أخرى.  هو مســــألة األثر هــــذا مثل غــــري أن قيــــاس  ٥ - ٧٩
الدخل احلقيقي يف التغيُّر املباشــــر لقيــــاس ُتبــــَذل اليت وغالبيــــة اجلهــــود
ليســــت، التجاري التبادل معدالت التغيُّرات يف بســــبب النامية للبلدان
اجلهود تنطوي وهذه .٩ الصايف التحويل باعتبارات مرتبطة الواقع، يف
الناتج قيمة يف التغيُّــــر عن املتعلقة بالســــؤال املصاعب من علــــى الكثري
الدولية لتغيُّر األسعار نتيجة التجاري) امليزان ضوء (يف اإلمجايل املحلي
للوهلة األوىل يعتمد هذا السؤال على املتبادلة. والرّد واخلدمات للسلع
يف وهناك التجاري. التبــــادل معدل يف التغيُّر قيــــاس صحة علــــى مدى
اليت األوىل إىل املؤلََّفات يعــــود هذا أن مقولة حول دائــــر جدل الواقــــع
التبادل معدل كان إذا ما مبســــألة مثًال، فيما يتعلق، عن التنمية ُنِشــــَرت

إىل االخنفاض. عهد بعيد مييل منذ النامية للبلدان التجاري
يف  مؤخرًا جرت عملية أوضحتها الصعوبات وهذه ٥ - ٨٠
النامية للبلدان كان معدل التبادل التجاري ما إذا ملحاولة حتديد اإلدارة
التغيُّر يف لتقديــــر بقرار املحلِّلون بــــدأ احلالة هذه ويف لــــه اجتاه معيَّــــن.
يف للصادرات والواردات عوامل االنكماش التجاري من التبادل معدل
متغيّـرات أن هو النهج هلذا ابة اجلذَّ العناصر وأحد القومية. احلســــابات
يف إىل التجارة اخلدمات إضافة يف التجارة تشمل يف احلسابات التجارة
استنادًا التجاري التبادل معدل تقدير أن أيضًا ن كان ُيظَّ الســــلع. وقد
املمكن من سيجعل اإلمجايل املحلي للناتج اإلحصائي األساس إىل نفس
التبادل معدل يف الفائدة احلقيقية للتغيريات أو حساب التكلفة احلقيقية
حجم شــــراؤها من ميكن اليت الواردات حجم التغيُّر يف التجــــاري (أي
اإلمجايل) الناتــــج املحلي من مئوية كنســــبة عنه معيَّن ُمعّبرًا صــــادرات

أكرب. بدرجة منهجية عملية
يف  تتمثل ووِجَهــــت اليت األوىل الصعوبــــة وكانــــت  ٥ - ٨١
أضيفت قد كانــــت ولو بالبيانات. وليــــس مشــــكلة تتعلق بالتجميــــع

بشكل  التجارية الشروط وعوامل التحويالت تقدير صايف يتم احلاالت، بعض يف  ٩
”التحويل الصايف على أهنا األحيان بعض يف إىل النتيجة ويشــــار تضاف معًا مث مســــتقل،
األثر ولكنها متثل باملرَّة، التحويل، لعملية احلقيقية“ ”التكلفــــة متثِّل ال غري أهنا احلقيقــــي“؛

الدولية. األسعار يف وللتغيريات الصايف التحويل يف للتطورات املشَتَرك
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البلدان جلميع بالنســــبة بالدوالر للصادرات اجلارية القيمة مثًال، معــــًا،
اإلمجالية القيمة على سنة كل بيانات وُقِسَمت متتالية سنوات ملجموعة
لقيمة تقديرية سلسلة لنتجت ثابتة بأسعار ســــنة الســــنة لصادرات تلك
العملية نفسها وإجراء البلدان. من املجموعة هلذه الصادرات من الوحدة
الوحدة من لقيمة مقياســــًا يعطي أن شــــأنه الواردات من علــــى جانب
من الصادرات الوحدة لقيمة القياسي الرقم كما أن قســــمة الواردات،
قياســــيًا رقمًا تعطي الوحدة من الواردات لقيمة القياســــي علــــى الرقم

التجاري. التبادل ملعدل

القياســــي؟ فالبلدان  الرقم هذا هــــو معىن ولكــــن، ما  ٥ - ٨٢
ُيَعدَّل الناتج أن وليس مطلوبًا متجانســــة، غري جمموعة ل تشــــكِّ النامية
املحلي اإلمجايل الناتــــج بقيمة للمجموعة التجميعــــي اإلمجايل املحلــــي
كانت املجموعة لو كما للمجموعة التجاري التبادل ل معدَّ يف للتغيُّــــر
الكثرية التغيريات ستوازن التجميع من هذا املستوى وعند واحدًا. بلدًا
للتغيريات يف اإلمجايل األثر تقديــــر أن كما بعضًا، األســــعار بعضها يف
سبيل وعلى الســــليم. أقل من التقدير ســــيكون التجاري معدل التبادل
رغبة هناك تكون قد النفط أسعار فيها ترتفع اليت يف السنوات فإنه املثال
للنفط َرة التجــــاري للبلدان املصدِّ التبادل معدل يف يف حســــاب الزيادة
يف االخنفاض وحساب املحلي اإلمجايل، ناجتها إىل الزيادة تلك وإضافة
االخنفاض ذلك وطرح للنفط املستوردة للبلدان التجاري التبادل معدل
يكن مل أنه إىل بالنظر فإنه هذا وعالوة على املحلي اإلمجايل. ناجتها من
أصبح َخســــروا من إىل تعويضات بتقدمي من كســــبوا يقوم أن متوقعــــًا
َرة املصدِّ للبلدان منفصل بشكل التجاري التبادل معدل تقديرات إدراج

.١٩٧٣ عام بعد أمرًا عاديًا له املستوردة للنفط وللبلدان

إىل  اجلدل نفســــه يقود املحلِّــــل الباحث واآلن فــــإن  ٥ - ٨٣
تتعلق اليت البيانات إىل يصــــل حىت للبلدان تفصيًال األكثر التجميعــــات
التجاري التبادل يف معدل د اخلسائر ُتحدَّ أن أنه ينبغي أي منفردة. ببلدان
هلا َتَعرَّض اليت اخلســــائر على أهنا جمموع يف ســــنة معيَّنة مثًال، ألفريقيا،
البلدان خسائر صايف ُيحَسب أّال وينبغي األفريقية. البلدان من بلد كل
كانت خاصة إذا كسبت، اليت البلدان مكاســــب مقابل اليت خســــرت
تعويضية متويل إىل ترتيبــــات احلاجة مدى لتقدير ُأجريَــــت قد العمليــــة
فإنه هذا وعلى التجاري. التبادل معدل يف خسائر من اليت تعاين للبلدان

البلد. مستوى على التحليل ُيجرى أن ينبغي أنه استنتاج يتعيَّن

وهي مسألة  للقلق مثرية ثانية مســــألة هناك وكانت  ٥ - ٨٤
ِقَيم عن ُتنَشر فالبيانات اسُتخِدَمت. اليت الوطنية البيانات تتعلق بنوعية
أكرب القومية لعدٍد احلســــابات والواردات يف الصادرات من الوحدات
التجارة وحدات ِقَيم للمقارنة عن قابلة نشر بيانات من بدًال البلدان من
عديدة بلدانًا فإن أخرى املدفوعات. وبعبارة اجلمارك أو أســــاس على
جزئية مــــن بيانات القومية حســــاباهتا يف للتجارة الوحدات ِقَيم ر ُتقــــدِّ
عن التحري ينبغي غــــري أنه ســــيئة؛ أن التقديرات يعين ال وهذا للغاية.
عندما وخاصة املوثوقية، بشأن اســــتنتاج إىل ل والتوصُّ البيانات مصادر

التجارة وبيانات احلســــابات القومية بني كبرية اختالفات هناك تكــــون
متوفِّرة. بيانات التجارة تكون ال عندما الدولية أو

يف ُكُتب  أو امللفات، يف املوجودة البيانات وبفحص ٥ - ٨٥
ومن البيانات. نوعية تلــــك على التعرُّف الشــــعبة اإلحصائيــــة، يصعب
ما الدويل إىل بلد بعثــــة للبنك تصل قد مثًال، أنه، الواقــــع املعــــروف يف
ذلك وبعد تتجاهلها. أن وُتقــــرِّر القومية بيانات احلســــابات وُتراِجــــع
احلسابات وتلك نفسها. القومية احلســــابات تقدير الفريق بإعادة يقوم
يستمر قد موثوقية األقل الرمسية البيانات أن غري تقرير البنك، َتظهر يف

اإلحصائية. للشعبة القومية ملفات احلسابات إنتاجها وُتدرج يف

اإلحباطات  استمرت اإلدارة تقوم هبا اليت العملية ويف ٥ - ٨٦
كثري يف أنه غري العمليــــة. أوِقَفت أن إىل الزيادة يف املتعلقــــة بالبيانــــات
على ويتعيَّن الدراســــات، تأجيــــل املمكن من يكــــون ال مــــن األحيان
الثقة فيها، عدم درجة كانــــت أيًّا تقديرات، م أن يقدِّ بالتحليل القائــــم
واضحة الصعوبات تكون األحيان بعض البحث. ويف قيــــد للموضوع
إىل لتنبيههم (Michelin) ميشــــلني دليل حباجة إىل املحلِّلون يكون وال
أن ميكن عديدة مناســــبات يف أنه ضعيفة. غري تكون قــــد أن البيانــــات
لديهم تكن مل إذا غري سليمة استنتاجات إىل السياســــات يتوصل حملِّلو
يتعاملون اليت البيانات املمكنة يف الضعف أوجه لتبيُّن الكافية احلساسية

مفيدًا للغاية. ميشلني يكون دليل أن ومن املمكن معها،

املتحدة لألمم رة املقرَّ األنصبة جدول  - ٢

القومي  الناتج بيانــــات الســــتخدام مثال يــــرد أدناه  ٥ - ٨٧
للدول النسبية املســــامهات حلســــاب املتحدة األمم جانب من اإلمجايل
أخرى، دولية منظمات وتســــتخِدم املتحدة. األمم ميزانية األعضــــاء يف
مماثلة. أغراض يف نفسها اإلحصاءات وصف لبعضها، يرد أدناه أيضًا

األســــاس  هو املتحدة لألمم املقرَّرة األنصبة وجدول ٥ - ٨٨
الدول بني فيمــــا األمم املتحدة مصروفــــات اســــتنادًا إليه الــــذي توزَّع
م تقدِّ اجلمعية العامة، تعيِّنه خرباء كفريق االشتراكات، وجلنة األعضاء.
بني فيما املنظمة مصروفات توزيع بشــــأن اجلمعية العامة إىل املشــــورة

املتحدة. األمم ميثاق من املادة ١٧ من ٢ وفقًا للفقرة أعضائها

توزيع  تتضمــــن اليت األصليــــة واملبــــادئ التوجيهيــــة  ٥ - ٨٩
على تنص اليت اللجنة صالحيات ضمن ترد املتحدة األمم مصروفــــات
نطاق واســــع على موزَّعًا املقرَّرة جدول األنصبة يكون أنــــه ينبغــــي أن
هذه أن به املعَتَرف مــــن أنه غري الدفع“. على ”القــــدرة حســــب مبدأ
اإلحصائية الوسائل اســــتخدام طريق عن بدقة قياســــها القدرة يصعب
أخرى عوامل االعتبار يف تؤخــــذ أن إىل حاجة هنــــاك أن إذ  وحدهــــا،
للدخل املقارنة التقديرات أن اعُتِبر وقد باألرقام. عنها التعبري يسهل ال
احلقائق مراعــــاة مع الدفع، علــــى للقدرة مقيــــاس القومــــي هي أفضل
املُقاَرن الدخل (أ) ذلك: يف مبا إنشاء املنظمة، عند السائدة االقتصادية
القومية املؤقــــت لالقتصادات االنتقال و(ب) الســــكان؛ من لــــكل فرد
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على توفري األعضاء قدرة العاملية الثانية؛ و(ج) احلرب لنشــــوب نتيجة
األجنيب. النقد

الدفع على للقدرة كمقياس الدخل ( أ )

والدخل  الناتــــج مفاهيــــم أن اعُتبِــــر منــــذ البدايــــة،  ٥ - ٩٠
لقدرة املقاييس املختصرة أفضل املفاهيمية، الناحية من هي، التجميعيني
واملجموع بلد لكل بني تلك التجميعات والنســــبة على الدفع. البلدان
من دولة كل ملسامهة املئوية النسبة د ُتحدِّ مئوية، كنسبة البلدان، جلميع
مع مرور اللجنة َنَظرت وقد املتحدة. ميزانية األمم يف األعضاء الــــدول
نظام احلسابات يف والدخل للناتج الرئيســــية األربعة املفاهيم يف الوقت
القومي والناتج القومي، والدخل اإلمجايل، الناتج املحلي وهي القومية،
١٩٩٣ على  لعام القومية احلسابات نظام يشار إليه يف ما (أو اإلمجايل

املتاح. القومي والدخل اإلمجايل)، القومي أنه الدخل

بشــــأن  املناقشــــات بعض اللجنة يف وقــــد أجريــــت  ٥ - ٩١
املفاهيمية من الناحية صحيحة البيانات تكون تتحقق عندما اليت املزايــــا
وقد البلدان. مــــن ممكن عدد ألكرب بالنســــبة للمقارنة ومتوفِّــــرة وقابلة
هي وموثوقيتها وتوفُّرها للمقارنة البيانات قابليــــة أن عامة بصفة اعُتبِــــر
النسبية االختالفات ُتعَتَبر ال لغالبية البلدان، وبالنسبة أمهية. املعايري أكثر
أن كما كبرية، للدخل واإلنتاج هذه التجميعات يف مقادير مســــتويات
أي اســــتخدام يؤدي ال حبيث االرتباط من كبرية درجة على اجتاهاهتــــا

ملحوظة. اختالفات عادًة، إىل جتميع منها،

له  الذي التجميع أن ُيعَتَبر املفاهيميــــة، الناحية ومن  ٥ - ٩٢
ميثِّل ألنه املتاح القومي الدخل هو الدفع على القدرة حتديد يف األثر أكرب
اإلنتاج عناصر دخل يشمل وهو ما، بلد لسكان املتاح الدخل جمموع
التحويالت منها مطروحًا اُملســــَتَلَمة من اخلــــارج اجلارية والتحويالت
نقص يعاين من املتاح القومي أن الدخل للخارج. غري املدفوعة اجلارية
اإلمجايل املحلي والناتــــج تقدميها. توقيتــــات انتظام وعــــدم املعلومــــات
البلدان، من عدد ألكرب بالنسبة البيانات حيث من أكرب بســــهولة يتوفَّر
مفهوم بأي مقارنًة املوثوقية من درجــــة أكرب على بصفة عامة أنه كمــــا
املفهوم يف هذا دت قــــد أكَّ عديدة إذ أن بلدانًا األخرى، مــــن املفاهيــــم
مثل باملُنَتج، يتعلق مفهومًا أن غري القومية. باحلسابات املتعلقة ممارساهتا
مقارَنًة املفاهيمية الناحيــــة من أقل انطباقًا هو اإلمجايل، املحلــــي الناتج
من الكثري حالة أنــــه يف إذ املتاح، القومي أو الدخل القومــــي بالدخــــل
اليد دخل االعتبار يف يأخــــذ ال أخرى، بلدان ضمــــن النامية، البلــــدان
ومدفوعات اخلارج املهاجرون مــــن العمال عليه حيصل الــــذي العاملــــة
خارج إىل األجانب املســــتثمرون حيّوهلا اليت الَدين والعائــــدات خدمــــة
فإن باملوثوقية يتعلق وفيما القومي. الدخل يشملها مجيعها وهي البلد،
مقارنًة املوثوقية من على درجة أكرب ُتعَتَبر بصفة عامة اإلمجايل مفاهيم
تواجهها اليت الصعوبة إىل أساسًا بالنظر وذلك املناِظرة، الصايف مبفاهيم
وقيام الثابــــت (اإلهالك) املال رأس اســــتهالك قياس يف عديدة بلــــدان

نظري. كمجرد تعديل البلدان باشتقاقه بعض

بأعماهلا  قيامها يف االشتراكات جلنة اسَتخَدمت وقد ٥ - ٩٣
والدخل اإلمجايل املحلي وهي الناتج أعاله، املفاهيم املذكورة من ثالثة
ُيســــتخَدم مل القومي املتاح والدخل اإلمجايل. القومي والناتج القومــــي
الشامالن املصطلحان ُيستخَدم التايل، ويف الفرع اللجنة. أعمال َقّط يف
املفاهيم الثالثة من مفهوم أي لتغطية القومي“ ”الدخل أو ”الدخــــل“

حىت اآلن. يف أعماهلا اللجنة استخدمتها اليت

حســــاب  يف املســــتخَدمة وبيانــــات الدخــــل القومي  ٥ - ٩٤
األعضاء الدول من مباشــــرًة عليها احلصول يتم املقرَّرة األنصبة جدول
اإلحصائية الشعبة الذي ُترِسله احلســــابات القومية اســــتبيان من خالل
أو غري الكاملة والبيانات القومية. احلســــابات نظام إىل والذي يســــتند
األمم املتحدة يف اإلحصائيــــة الشــــعبة تعدها بتقديرات ُتكمَّل الناقصــــة
ثانوية مؤشــــرات إىل أو أخرى قومية اقتصادية مؤشــــرات إىل اســــتنادًا
الدويل، مثًال، البنك منها، أخرى دولية هيئات ونشــــرها جتميعها تتوىل
األفريقي، واجلماعة الكاريبـية. التنمية وبنــــك الدويل، النقد وصندوق
اإلقليمية اللجان ُتعدها االقتصادية اليت االستقصائية الدراســــات ونتائج
التقنية املســــاعدة برنامج إطار يف ُتقدَّم اليت اإلحصاءات خرباء وتقارير

اُملستخَدمة. للمعلومات أخرى مصادر هي

الدخل مفهوم التعديالت اليت ُأدخلت على (ب)

الدخل  مفاهيم على تعديالت قامت اللجنة بإدخال ٥ - ٩٥
عدٍد من ملراعاة القومية وذلــــك احلســــابات نظام يف ُمَعرَّفة كمــــا هــــي
والدخل القومية. احلســــابات نظام تعاريف يف ال تظَهر اليت االعتبارات
حســــاب النصيب يف يدخل الذي ”الدخــــل باســــم الناتــــج، املعروف
وُيبَحث الدفع. على للقدرة كمقياس القومي الدخل حمل حيل املقــــرَّر“
بني ومن إليها. أدَّت اليت واالعتبارات التعديــــالت هذه من عدد أدنــــاه
املتحدة، الواليات دوالرات إىل التحويل هذه التعديالت واالعتبارات
مقارنًة اخلاضع للضريبة الدخل مســــتوى على يؤثِّر الذي التحويل وهو
التعديالت األخرى. تأثري درجة من بدرجة أكرب لبلدان أخرى بنظريه

الدخل من الفرد نصيب الخنفاض التسامح ‘١’

حسابات  الستخدام نتيجة شــــاذة، أنصبة حتديد ملنع  ٥ - ٩٦
إىل تؤدي قد الناتج) الدخــــل أو آخر ملجموع مفهــــوم أي قوميــــة (أو
الدخل من الفرد نصيــــب ُيســــتخَدم الدفع، على البلدان تشــــويه قدرة
كبريًا فيها الســــكان عدد يكون اهتمــــام بالبلدان اليت إليالء  كوســــيلة
وتطبيق الدخــــل. من الفرد نصيــــب مســــتويات  مبــــا يؤدي إىل خفض
الدخل يقلِّل الدخل من الفرد نصيب الخنفاض التسامح ما ُيسمَّى صيغة

املقرَّر. النصيب حلساب القومي كأساس

اخنفاض  حالة يف للخصم املئوية وُتحَســــب النســــبة  ٥ - ٩٧
نصيب بني للفرق املئويــــة باعتبارها النســــبة الدخل من نصيــــب الفرد
اخنفاض ”حّد بأهنا املعروفة الدخل وعتبة (Y/C) للبلد الدخل من الفرد
يشار إليها (g) مئوية يف نسبة مضروبًا (L) الدخل“ من الفرد نصيب
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نصيب اخنفاض عــــن اخلصم يكون وبالرموز، املَيــــل. درجة علــــى أهنا
هو: الدخل من الفرد

L –Y/P
L

×g

الدخل من للخصم هبا مسموح مئوية نســــبة أقصى د ُتَحدِّ املَيل ودرجة
كلما الدخل من الفرد نصيب اخنفــــض كلما فإنه هذا وعلى القومــــي.
وقد ُيعَتَبر املَيل. ملعدل من القيمة الكاملة للخصم املئوية النسبة اقَتَرَبت
الدخل عن عتبة فيها الدخل يزيد اليت البلدان من للدخل نقــــًال اخلصم
للبلدان يتيح الدخل، وهو ما عتبة عن فيها اليت يقل الدخل البلدان إىل
مســــتوى الوصول إىل حنو للتقدُّم الالزم الدخل اإلضايف توليد األخرية
السرعة اليت ُتنظم امليل ودرجة االقتصادية. - االجتماعية للتنمية أعلى
الدخل زاد املَيل درجة زادت كلمــــا أي أنه هبا هدف التنمية، يتحقــــق

تقدمًا. البلدان حتقِّق كي اإلمنائية اإلضافية اجلهود ص لدعم املخصَّ
من  يبلغ نصيب الفرد لبلــــد بالنســــبة فإنه وعلى هذا  ٥ - ٩٨
دخله  من للخصــــم املئوية النســــبة ٥٠٠ دوالر، ســــتكون فيه الدخــــل
حّد كان إذا الدخل املنخفض من الفرد نصيــــب لصيغة طبقًا القومــــي،
قدره  ما املائة، يف امليل ٤٠ ومعدل دوالر ٠٠٠ ١ له بالنســــبة الدخل

املائة. يف ٢٠
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ســــتكون نسبته البلد هلذا املُقرَّر النصيب عليه الذي ُيحَســــب والدخل
دخله  من ٢٠ يف املائــــة، أي ٨٠ يف املائــــة ناقصــــًا الواحــــد الصحيــــح
الدخل أســــاس على ُيحســــب النصيب املقرَّر من أن القومــــي. وبــــدًال
يف  ٨٠ نســــبة أســــاس على إّال البلد لن يدفع للبلد فإن اإلمجايل القومي
إىل من الدخل الفرد نصيــــب اخنفض وكلما القومي. دخلــــه املائــــة من
املئوية للخصم النســــبة زادت الدخل حّد من الفرد عن نصيب ما يقل
عليه النصيب ُيحَســــب الذي دخله القومي واخنفض، بالتايل، من دخله
فيه الدخل بلدًا يصل نصيب الفرد من فإن أخرى ومن ناحيــــة املقــــرَّر.

ختفيض  على من حقــــه احلصول يكــــون ال ٠٠٠ ١ دوالر وأكثــــر إىل
مساويًا املقرَّر النصيب عليه ُيحَسب الذي دخله وســــيكون الدخل يف
الدخل إمجايل إىل املمنــــوح اإلعفاء إمجايل نســــبة زائدًا القومي لدخلــــه
نصيب الفرد اخنفاض حالة يف اإلعفــــاء تســــتوعب اليت للبلدان القومي
املقرر النصيب ُيحَســــب عليه الذي فإن الدخل هذا وعلى من الدخل.
بنســــبة يزيد عن العتبة فيها الدخل من نصيب الفرد يزيد اليت للبلــــدان

املائة. يف و٢٠ املائة يف ١٠ بني تتراوح نسبة وهي ثابتة، مئوية
عنها  الدخــــل، ُمعبّــــرًا مــــن وعتبــــة نصيــــب الفــــرد  ٥ - ٩٩
السلع واخلدمات لســــلة األدىن متثِّل احلّد الواليات املتحدة، بدوالرات
العتبة هذه وُتحَسب مقبول. معيشة مستوى إليها يســــتند أن ميكن اليت
وذلك باستخدام يف العامل الدخل من الفرد نصيب متوســــط باعتبارها
دوالرات التحويل إىل وبعد ترجيح كعامل بلد كل يف الســــكان عدد

اجلزء (انظر الســــوق يف الصرف أســــعار الواليات املتحدة باســــتخدام
من الفرد نصيب يزيد اليت ٢). والبلدان اجلزء من (ب) من اجلزء ‘٤’
على نســــبيًا، قدرًة، أكثر اعتبارها ميكن هذا املتوســــط عن الدخل فيها
الدول فإن ناحية أخرى ومن املقرَّرة. األنصبة عبء يف أكرب حصة دفع
أقل، ُتعَتَبر عن العتبة الدخــــل من فيها الفرد نصيب يقل اليت األعضــــاء
بالتزاماهتا للوفاء الكافية املوارد إىل مســــتوى التنمية وتفتقر يف نســــبيًا،
عند القومي دخلها مستوى يف خبفض تتمتع لذلك، أن هلا، وحيق املالية،
يف عتبة تغيريات إلدخال اُملســــتخَدم واملعيار الدفع. على قدرهتا حتديد
املتوسط نصيب الفرد حترُّك الدخل املنخفض تشــــمل من الفرد نصيب
وهو الوقت، مرور يف املنظمة، مع األعضاء دخول جمموع الدول مــــن

الصرف. وأسعار م والتضخُّ احلقيقي النمو يف التغيريات ما يعكس
حالة البلدان  إزاء القلق تزايد ومع السنني، مر وعلى ٥ - ١٠٠
وخاصة الدخل، من نصيب الفرد مقياس يف درجة أدىن عند تقــــع الــــيت
للضعف، التضخم املسبِّبة آثار من التخلص إىل تسعى اليت االقتصادات
الفرد نصيب الخنفاض اخلصم عناصر بعض بتغيري املنهجية تعديل جرى
االقتصادية مع الظــــروف تالؤمًا أكثر كي تصبــــح وذلك مــــن الدخل
تتضمنهما اللذين املؤشرين فإن هذا وعلى تتغري باســــتمرار. اليت العاملية
- مرات عدة تنقيحهما جرى املَيل، الدخل ودرجة عتبة أي املعادلــــة،
صيغة  وضع منذ بداية على الترتيب، املائة، يف و٤٠ ٠٠٠ ١ دوالر من
مطبَّق  هو حسبما املائة، يف و٨٠ دوالرًا ٣١٨ ٤ إىل املقررة، األنصبة

احلايل. اجلدول يف
اخلارجي الَدين عبء ختفيف ‘٢’

أو  قدرة، حبث سياق يف الَدين اخلارجي َظَهر عنصر  ٥ - ١٠١
عام من وابتداًء األجنبية. العملة تأمني على األعضاء الدول قدرة، عدم
كنفقات واســــتهالكه اخلارجي الَدين خدمة ١٩٦٩، اعُتِرف بنفقات
يبذهلا اليت اإلمنائية كتكلفة للجهود أي الدفع - على على القدرة تؤثر
نصيبه ســــداد يســــتخدمها يف أن املمكن من تكلفة كان وهي بلد ما،
جزء توجيه إىل اضطّرت اليت للبلــــدان وقد أويل اهتمام خاص املقــــرر.

الَدين اخلارجي. خدمة حنو إيراداهتا اخلارجية كبري من
مستويات  يف الشــــديد االرتفاع عن الناتج والعبء  ٥ - ١٠٢
بالتزامات لالرتبــــاط األحيان نتيجة من كثــــري يف اخلارجي هو الَديــــن
بدرجة االقتصاديــــة فيها مالئمة الظروف تكون اليت خالل الســــنوات
أن الوفرة غري املقبلــــة. الســــنوات يف االزدهار اســــتمرار أكرب مع توقُّع
أسعار واخنفاض التجارية الفرص تناقص أصبح أن بعد بســــرعة توقفت
الصادرات متامــــًا عليها اعتمدت الــــيت والزراعية، املنتجــــات املعدنيــــة
أصبحت هلذا ونتيجة القاعدة وليس االســــتثناء. البلدان، لبعض لية األوَّ
هذه اقتصادات على هائًال عبئــــًا متثِّل والفائدة الَدين ســــداد مدفوعات

خطرية. ألضرار االقتصادي منوها وعرََّضت البلدان
اإلمجايل  والناتــــج القومي القومي الدخــــل وعناصــــر  ٥ - ١٠٣
الَدين على الفائدة ســــداد االعتبار أخَذت يف املتــــاح القومي والدخــــل
نظام احلسابات عاجله الَدين، الذي استبعدت سداد ولكنها اخلارجي،
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مايل كتدفُّق أي للخــــارج، املســــتحقة اخلصوم يف كاخنفــــاض  القوميــــة
عاتق على الَدين سداد يلقيه الذي العبء إىل وبالنظر الدخل. يؤثر يف ال
تعريف مواءمة إىل حاجة هناك ستكون بأنه شعَرت اللجنة فإن البلدان
َسَمَحت وقد ُوِضَعت صيغة القومي. احلســــابات القومية للدخل نظام
مدفوعات  من ١٢,٥ يف املائــــة قدرها بنســــبة خبفــــض الدخــــل القومي
اخلارجي املتراكم، الَدين املستحق على جمموع الَدين أصل خدمة سداد
املتوسط، بالكامل، يف ُتســــتهَلك الديون جمموع أن تراكمات بافتراض
النامية البلدان على إّال الصيغة ُتَطبَّق هذه سنوات. ومل مثاين فترة خالل
لدعم خارجيًا َدينًا اليت تتكبــــد هي وحدها تلك البلدان أن بافتــــراض
أخرى، ناحية من املتقدمة النمو، البلدان أن حني فيها؛ يف التنمية عملية
األسواق يف كأطراف مشاركة خارجيًا َدينًا األحيان كثري من يف تتكبد
البلدان اخلارجي لغالبية الَدين مبجموع املتعلقة والبيانات الدولية. املالية
منشور يف وُتنَشر الدويل للبنك التابع البيانات بنك من النامية ُتسَتخَرج
الرغم وعلى .(Global Development Finance) العاملية التنمية متويل
لتخفيف كأساس املنهجية يف ُمَطبََّقة تزال ال هنا املوصوفة اخلطة أن من
بالفعل الَدين أصــــل ســــداد مفهوم حيّل أن ُيقتَــــَرح عــــبء الَديــــن فإنه
ســــداد إّال ال يفترض الذي الَدين، رصيد مفهوم حمل الَدين) (تدفقات
أصل الَدين ســــداد عدم بأن حياجون التغيري هذا يؤيدون وَمن الَديــــن.
سليمًا. يظل دخله ألن التزاماته سداد على بلد أي بالفعل قدرة ُيعزِّز

االقتصادية - االجتماعيــــة باجلوانــــب املتعلقة التعديــــالت  ‘٣’
للقلق املثرية األخرى

الدفع  على القدرة قياس لتحسني جهود ُبِذَلت أيضًا ٥ - ١٠٤
ُمَكمِّالت، أو كبدائــــل، اقتصادية - اجتماعية مؤشــــرات باســــتخدام
االقتصادية - املؤشرات االجتماعية بأن شعور ساد وقد الدخل. ملفاهيم
اليت الســــداد على اُملْطَلَقة، القدرة مقابل احلقيقية، القدرة قد حــــدَّدت
له بلدًا ما فــــإن املثال ســــبيل وعلى الدخل. جتميعات قاســــتها بالفعــــل
ببلد مقارنته عند وضع أسوأ يف نســــبيًا، يكون، حمدود هيكل أساســــي
دخله من ختصيص جزء سيحتاج إىل ألنه اإلمنائية بنفس املرحلة مير آخر
إىل املســــتدام الدخل مفهوم تناولت دراســــة َدَعت وقد لدعم اإلنتاج.
السياســــات تعزيز على الفعلية اإلنفاقات من الدخل القومي أن ُتخَصم
توليد لضمان استمرار القومي الدخل من جزء وذلك بتجنيب اإلمنائية
على مورد تعتمد اليت البلدان فإن الرأي هلذا ووفقًا املستقبل. يف الدخل
تستثمر كي من دخلها أجزاًء ُتَجنِّب أن عليها يتعيَّن د متجدِّ غري وحيد

األوَّلية. املنتجات على االعتماد ُتَقلِّل بديلة إنتاجية عمليات يف

الدخل  مفهوم وهــــو بديل آخر تدبري يف وقــــد ُنِظــــر  ٥ - ١٠٥
املحَتســــبة، القيمة املضافة منه الدخل مطروحًا أنه على املَُعرَّف النقدي
الدخل من اخلصم لتقريب الزراعة املضافة يف القيمة حيث استخِدَمت
على حنو يعكس الناتج املفهــــوم بأن اعتقاد هناك وكان غــــري النقــــدي.
يوجد للبلدان اليت بالنسبة ومستواها وخاصة التنمية أفضل سرعة ُخطى

غري سوقي كبري. قطاع فيها

هذه  اســــتخدام الــــيت اكتنفت والعقبــــات الرئيســــية  ٥ - ١٠٦
من البيانات يف الكامنــــة القصور أوجه علــــى َزت تركَّ البديلة التدابــــري
مفاهيم وعدم وجود توقيتها، وُحســــن للمقارنة وقابليتها حيث توفُّرها
الوقت، مرور مع حتدث التغيريات اليت جتاه احلساسية ونقص َدة، موحَّ
كانت تقيس - االقتصاديــــة االجتماعية مــــن املؤشــــرات إذ أن الكثــــري
تسعى اللجنة كانت اليت السنوية التغيريات وليس األجل طويلة تغيريات

عنها. الكشف إىل

املتحدة الواليات إىل دوالرات التحويل ‘٤’
عنها  ُمعّبرًا القومي الدخل مفاهيم اللجنة تســــتخَدم  ٥ - ١٠٧
بني للمقاَرَنة فيما قابلــــة جلعلها وذلــــك املتحدة بــــدوالرات الواليــــات
متوسط املبدأ، حيث من هي، التحويل املســــتخَدَمة وأســــعار البلدان.
ألعضائه. الــــدويل النقد من صندوق املتاحة الســــنوية أســــعار الســــوق
هبا ُيَبلَّغ الســــوق اليت أسعار إىل تستند متوســــطات هي وهذه األســــعار
فيه الدول األعضاء يف النقد ســــلطات جانب من الدويل صندوق النقد
أو البلد سوق يف الشهر هناية يومية أو يف أســــعار أو املتوســــط لعروض
السعر ُيستخَدم وال السوق؛ َلة هي أسعار املفضَّ يف نيويورك. واألسعار
غري وبالنسبة للبلدان حرة. ســــوق ســــعر توفُّر عدم حالة يف إّال الرمسي
لألمم التشغيلية الصرف أســــعار فإن الدويل النقد صندوق األعضاء يف
ُتستخَدم هي اليت واملالية، اإلدارية لألغراض أساسًا د ُتحدَّ اليت املتحدة،
تســــمى صرف أســــعار ُتَطبَّق احلاالت، من قليل ويف عدٍد بصفة عامة.
من بدًال حتويل كعامل وذلك األســــعار حسب لة املعدَّ الصرف أســــعار

السوق. يف السائدة أسعار الصرف
أسعار  هي األسعار حسب َلة املعدَّ الصرف وأسعار ٥ - ١٠٨
املتحدة وجرى األمــــم يف اإلحصائية الشــــعبة وضعتهــــا حتويــــل بديلة
مقبلة أســــاس لســــنوات فترة يف الصــــرف ســــعر اشــــتقاقها باســــتقراء
القياسية األرقام عامة بصفة هي - لألســــعار قياســــية أرقام مبســــاعدة
يف الســــائد الصرف وســــعر لكل بلد. املتوفِّرة - ألســــعار املســــتهِلك
هو حسب األسعار املعدَّل الصرف ســــعر منه ُيســــتقرأ الســــوق الذي
الدخل بيانات للجنة تتوفَّر الفترة اليت املتوســــط لكامل الصرف ســــعر
فترة زمنية على مدى أنه احلالة يف هذه وُيفتَــــَرض هبا. القومــــي املتعلقة
األسعار الســــوق قريبة من يف الســــائدة الصرف طويلة تكون أســــعار
تنحرف ال السوق يف الســــائدة الصرف النســــبية بني البلدان. وأسعار
يف إقرار هو السبب أقصر، وهذا لفترات إّال النسبية هذه األسعار عن
البلدان على وتطبيقه األســــعار حســــب َلة الصرف املعدَّ حتويل أســــعار
باألسعار مقاَرَنة مؤقتة فيها لتشــــويهات الصرف أســــعار اليت تتعرض
تعادل َلة حسب األسعار املعدَّ الصرف أسعار فإن هذا وعلى النســــبية.
بدوالرات عنه ُمعّبرًا الدخــــل من الفرد نصيب يف املؤقتة التشــــوُّهات
حترُّكات انتظام عدم التشــــوُّهات الناجتــــة عن وهي املتحدة، الواليات
بالعملة واملضاربة املال رأس وهروب م التضخُّ الصرف بســــبب ســــعر
األخرى املشــــوَِّهة واآلثار البلدان بني فيما الفائدة أســــعار واختالفات

املال. لرأس الدولية املالية لألسواق
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أخرى تعديالت ‘٥’
على  إدخاهلا يتم اليت األخرى التعديــــالت بعض إن  ٥ - ١٠٩
جيدر ولكن باملفاهيم قويــــًا ارتباطًا ترتبط القومــــي ال الدخل بيانــــات
حتدث اليت التغيريات على يضع حــــدًا التعديالت هذه وأحد ذكرهــــا.
ضمنيًا حيدِّد فإنه وبالتايل كل بلد، املقرَّر على الوقت للنصيب مرور مع
أنصبة حتديد يف االعتبار يف تؤخذ اليت القومي الدخل يف النسبية الزيادة
ُيَطبَّق ”التخفيف“، باســــم املعروف اآلخر، والتعديل األعضاء. الدول
الكوارث املفِجَعة االعتبار يف املقرَّرة ويأخذ األنصبة حتديد على أيضــــًا
أوجه وكذلك األرضية، واهلزَّات والفيضانات احلروب مثل والطبيعية،
التخفيف يف فإنه وعلى هذا املتاحة. اإلحصائية املعلومات الشــــذوذ يف
الطارئة األحداث االعتبار يف تؤخذ كي ِضمنيًا القومــــي الدخل ُيعدَّل

ُمختارة. بلدان ال تنطبق إّال على اليت
أخرى دولية منظمات تستخدمها البديلة اليت الطرائق (ج)

تســــتخدمهما  رئيســــيتان طريقتان توجــــد أساســــًا  ٥ - ١١٠
إحدى وتعتمد املقــــررة. األنصبة وضع جداول يف الدوليــــة املنظمــــات
املتحدة األمم يف منهجية ُمَطبَّق هو كما املســــتمر على النهج الطريقتني
حسب عضو على دولة نصيب كل حتدِّد الطريقة أعاله. وهذه املوصوفة
على األعضاء األخرى الدول بقدرة مقارنًة الدفع على الفردية قدرهتــــا
النســــبية دالة للقدرة هو عضو دولة لكل الذي يتقرر الدفــــع. واملعــــدل
لبلد االقتصادي النمو أن تعين املقرر النصيب يف زيادة وأية الدفع. على
على األخرى، أو للــــدول نظريه نســــبيًا عن معيَّنة يزيد فترة مــــا خالل
يف البلد االخنفاض سالبًا، أن منوًا مجيعها البلدان َلت ســــجَّ إذا العكس،

األخرى. البلدان غالبية يف االخنفاض عن نسبيًا يقل
املذكور  فإن النظام املتحدة األمم عن وبغــــض النظر  ٥ - ١١١
العمل منظمة فيها مبــــا املتخصصة، الوكاالت أعاله تســــتخدمه غالبية
ومنظمة (الفاو)، لألغذية والزراعــــة املتحــــدة األمم ومنظمة الدوليــــة،
الطريان ومنظمة (اليونســــكو)، والثقافة والعلــــم للتربية األمــــم املتحدة
لألرصاد واملنظمــــة العاملية العامليــــة، الصحة ومنظمــــة املــــدين الدولية،
الذرية. الدولية للطاقة الوكالة أيضًا تســــتخدمه اجلوية. والنظام نفســــه
بعض يســــتخدمه اخلاص باألمم املتحدة األنصبة جدول أن ويف حــــني
فإن وكاالت املقررة لألنصبة هبــــا خاص كجدول هذه الوكاالت مــــن
تأخذ كي ما بشــــكل اجلدول ذلك على تعديالت بإدخال تقوم أخرى

للعضوية. املعيَّنة اخلاصيات االعتبار يف
املحدد  اخليار يســــمى ميكن أن الذي والنهج اآلخر،  ٥ - ١١٢
جمموعات. إىل األعضاء الــــدول ُيَصنِّف العضوية، اشــــتراكات لتوزيع
الكاريبـي أفريقيا والبحر دول جمموعة احلايل الوقت يف متارسه ما وهذا
مماثلة ُنظم العاملية. وُتستخَدم السياحة منظمة وكذلك اهلادئ، واملحيط
الســــلكية لالتصاالت الدويل االحتاد جانب من املقررة األنصبة لتحديد
الدويل، الربملاين واالحتاد الفكرية، للملكية واملنظمة العاملية والالسلكية،
بالبساطة نسبيًا تتسم منهجية ميثِّل النهج العاملي. وهذا الربيدي واالحتاد
أنصبتها ر وتقدَّ إىل جمموعات م ُتقسَّ األعضاء الدول أن إذ والشــــفافية،

عوامل تشــــمل اليت العوامل من جمموعة، أو مدى، أســــاس على املقررة
وسياسية ومؤسسية. اقتصادية واجتماعية

بتقســــيمها  البلدان النهــــج هــــذا وعــــادة، ُيَصنِّــــف  ٥ - ١١٣
واالجتماعي التجانس االقتصــــادي املحافظــــة على مع إىل جمموعــــات
يف والتنمية التعاون منظمة بلــــدان مثل جمموعة، كل داخل والسياســــي
الدول وبقية انتقالية مبرحلــــة واالقتصادات اليت متر االقتصادي امليــــدان
د النصيب ُيحدَّ ذلــــك وبعد النامية. الدول غالبيــــة تضم اليت األعضــــاء
على النســــبية حســــب القدرة على مئوية كنســــبة املقــــرر لكل جمموعة

يف  ٧٠ بني األنصبة املقررة تتــــراوح قد د املحدَّ املثال هــــذا ويف الدفــــع.
والتنمية  التعاون منظمة يف األعضاء للبلدان بالنسبة املائة يف و٧٥ املائة
للبلدان  بالنســــبة املائة إىل ٢٠ يف املائة يف و١٥ االقتصادي، امليدان يف
لبقية  املائة إىل ١٥ يف املائة بالنســــبة يف و١٠ انتقالية، مبرحلــــة متر الــــيت
ملعايري وفقًا ُحدِّدت قد املعدالت هذه تكون املمكن أن ومن البلــــدان.
لكل النسيب للوزن املعدالت ممثِّلة تلك تكون أن مثل راسخة، اقتصادية
تلك حتديد يكون أن أنه ميكــــن باملثل ولو باملجموع، مقارنة جمموعــــة
الدفع على املجموعات سياســــيًا يقيس قدرة إحــــدى قرارًا املعــــدالت
بالفعل تغيَّرت إذا فإنه هذا وعلى بقدرة املجموعات األخرى. مقارنــــة
فيما تغيَّرت) السياســــية أهنا قد الناحية من اعُتِبر الدفع (أو على القدرة

للمجموعات. املنسوبة املعدالت أيضًا ستتغيَّر املجموعات بني
ُمصنَّفة  األعضاء البلــــدان فإن املنهجية هلــــذه ووفقًا  ٥ - ١١٤
مفهوم ُتَعــــرِّف اليت االقتصادية العوامــــل أســــاس يف جمموعــــات علــــى
الدخل. الفرد من مســــتويات نصيب جمموع وهي على الدفع، القدرة
املجموعة وفقًا ألنصبة للمجموعــــة األنصبة املقررة وُتشــــَتق معدالت
البلدان بعد ذلك على بانتظــــام توزَّع اليت األنصبة وهي يف اإلمجــــايل،
دخلها القومي أســــاس على البلدان وُتصنَّف املجموعــــة. يف األعضــــاء
نصيب مثل املعيشة، مستوى مقاييس االعتبار يف تدخل أن دون وحده
جتميع البلدان املنهجية يف هذه نتائج إحدى وتتمثَّل الدخل. من الفرد
اليت أو للمقارنة قابلــــة ليســــت جمموعات املتجانســــة يف غري املختلفــــة
بالنســــبة االتســــاق أو للمقارنة القابلية من كبرية درجة ليســــت على
األعضاء للبلدان التنمية ومراحــــل - االقتصادي االجتماعي للهيــــكل

املجموعة. يف
األنصبة  بتحديد أخرى دولية منظمات قيـــام وعند  ٥ - ١١٥
للدخل يكون خمتلفـــة ُنظمًا تســـتخِدم للـــدول األعضاء فإهنا املقـــررة
احلســـابات نظام يف ُمَعرَّفـــة هـــي حســـبما الصلـــة وللمفاهيـــم ذات
للدول متساوية أنصبة وبعض املنظمات تســـتخِدم فيها. دور القومية
شـــرق آســـيا، ومنظمـــة البلدان جنوب أمم رابطة األعضـــاء، مثـــل
أخرى منظمات وُتحمِّل كولومبو. وخطة (األوبك)، للنفط رة املصدِّ
على ينطبق ما وهو مة؛ املقدَّ اخلدمات تكاليف فيها األعضاء البلـــدان
وبنك املالية التســـويات ومصرف الزراعية للتنمية الـــدويل الصندوق
كبري، حٍد إىل املايل، العبء فيها ميوَّل الـــيت األمريكية للبلدان التنميـــة
وتستخِدم األموال. واســـتثمار القروض العموالت والفوائد على من
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املنظمات؛ بعمليات ترتبط الطاقة اليت اإلنتاج أو مقاييس ثالثة جمموعة
تســـتخِدم احلمولة البحرية للمالحة الدولية أن املنظمة ذلك مثًال ومن
أن كما حتديد االشـــتراكات، يف املالحة أو البحري النقل يف بالطـــن
د ُيحدِّ املتحدة، تابعة لألمم غري منظمة وهو الـــدويل، القصدير جملس
القصدير إنتاج إىل اســـتنادًا فيه البلدان األعضاء على األنصبة املقررة

استهالكه. أو
املبادئ يف االقتصادية اإلحصاءات استخدام - هاء

الدويل للبنك التشغيلية التوجيهية
وفقًا  املقَتِرَضة األعضاء البلدان الدويل البنك ُيَصنِّف ٥ - ١١٦
درجة و(ب) للبلــــدان، الغىن أو الفقر درجــــة ملعياريــــن أساســــيني: (أ)
من البلدان ن تتمكَّ أن احتمــــال أخرى بعبــــارة أي االئتمانية، أهليتهــــا
لقياس كبديل اُملستخَدم واملقياس حصلت عليها. اليت القروض ســــداد
اإلمجايل. القومي الناتج من الفرد نصيــــب هو للبلدان غريه، أو الفقــــر،
أن هذا كما املتحــــدة، الواليات دوالرات ُيحــــوَّل إىل وهــــذا املقيــــاس
اجلدول وُيحدِّد التشغيلية. للفئة وفقًا البلد لتصنيف ُيستخَدم املســــتوى

للفترة ١٩٩٩/١٩٩٨. ٤ العتبات - خامسًا
الفقر عتبات حسب البلدان تصنيف ٤ – خامسًا اجلدول

العنوانالفئة
منخفضة مرتفعةعتبة عتبة

املتحدة الواليات بدوالرات
املدنيةاألوىل ٧٨٥صفرتفضيل األعمال
الدوليةالثانية اإلمنائية املساعدة يف األحقية

الدويل لإلنشــــاء وشــــروط البنــــك
سنة ٢٠ ملدة ٥٠٥ ٧٨٦١والتعمري

لإلنشــــاءالثالثة الــــدويل شــــروط البنــــك
سنة ١٧ ملدة ١٢٥ ٥٠٦٣ ١والتعمري

لإلنشــــاءالرابعة الــــدويل شــــروط البنــــك
سنة ١٥ ملدة -١٢٦ ٣والتعمري

لإلنشــــاءاخلامسة الدويل البنك من التخرج
-٤٤٦ ٥والتعمري

بالطبع  وهي االئتمانية، األهلية هـــو الثاين واملعيار ٥ - ١١٧
املقررة، األنصبة حتديد يف الدويل البنك ة. وملســـاعدة مســـألة معقدَّ
ســـداد على البلدان قـــدرة يعكس حبيـــث للبلدان ُوِضـــع تصنيـــف
الَدين هذا مقارنـــة طريق عن وذلك احلاليـــة الَديـــن مقيســـة بالقيمة

 ١ - خامســـًا الشـــكل ويبيِّن والصادرات. اإلمجايل القومي  بالناتج
التصنيف. خطة

احلالية  القيمة بــــني النســــبة يقيس واملحور الرأســــي  ٥ - ١١٨
أّما املحور كنســــبة مئويــــة. القومي اإلمجايل والناتج اخلارجي للَديــــن
اخلارجي والصادرات، للَدين احلالية القيمة يقيس النسبة بني فإنه األفقي
الســــلع من الصادرات بأهنا الصادرات ُتعــــرَّف كنســــبة مئوية، حيث
متحّصالت الدخل وحتويالت العاملني صايف إليها مضافــــًا واخلدمات

اخلارج. من

االئتمانية جدارهتا حسب البلدان تصنيف ١ - خامسًا الشكل
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ئوي
كبرية٨٠ - ١٠٠م كبريةمديونية مديونية

متوسطة٥٠ - ٨٠ مديونية
٥٠ - أقلصفر متوسطةمديونية كبريةمديونية مديونية

١٠٠ - وأكثر١٠٠ - ٢٠٠صفر ٢٠٠

كنسبة مئوية اخلارجي للدين احلالية  القيمة
الصادرات من

قدرة  إىل يشريان حبيث ُمصمَّمان املقياســــان وهذان ٥ - ١١٩
حجم االعتبار يأخــــذ يف األول واملقيــــاس الَديــــن. خدمة البلــــد علــــى
وصايف املحلي اإلنتاج خالل من البلد، لسكان املتاحة الدخل تدفقات
تعريف على ينطوي الثــــاين من اخلارج. واملقياس الدخل متحّصــــالت
العملة توليد لالقتصاد علــــى القــــدرة احلالية لبيان ــــع للصــــادرات موسَّ
وكذلك واخلدمات، املباشــــرة للســــلع الصادرات من خالل األجنبيــــة
وحتويالت اخلارج. من العاملني الدخل وحتويــــالت متحصالت صايف
يقيمون الذين العاملون البلد الــــيت يعيدها إىل النقود متثِّل هذه العاملــــني
املدفوعات، احلســــابات القومية وميزان نظام ملفاهيم آخر، وفقًا بلد يف
وهذا البلد. مع قوية واقتصادية وثقافية عائلية بروابط حيتفظون ولكنهم

البلد. داخل إىل األجنبية العملة مستقر إليرادات تدفُّق إىل يؤدي
من  الفرد نصيب - التشغيلية التوجيهية املبادئ  - ١ 

اإلمجايل القومي الناتج
اإلمجايل  القومي الناتج من الفرد نصيب يقاس جتميع ٥ - ١٢٠
مقاييس ــــد توحَّ أن ذلك بعــــد وجيب املحليــــة. يف البدايــــة بالعمــــالت
البلدان، بني املقارنة ألغراض مشــــتركة بعملة العملة الوطنية تقديرات
حســــب لة املعدَّ التحويل معاِمالت وهــــو ما يثري مســــألة االختيار بــــني
عامة أيضًا بصفة بــــه املعترف ومن الشــــرائية. والقوة أســــعار الصرف
للمقارنة بني كافيًا أساسًا واحد مؤشــــر يكون أن املمكن من ليس أنه
من فقط واحد جبانب مثًال، يتعلق الدخل، من الفرد فنصيب البلــــدان.
ملؤشرات أوسع نطاق مقارنة على إجراء ما يتطلب وهو التنمية، عملية
الكثرية هذه املســــائل حبث شــــامل. ولدى تقييم إجراء أجل عديدة من
يتسم أســــاس إجياد يف تتمثل األولوية األساســــية للبنك كانت واملعقَّدة
من االقتصادات ملقارنة بســــهولة متوفرًا ويكون بالبســــاطة والشــــفافية
فئات يف تُــــدَرج البلدان ألن أهلية حتديــــد مثل أجــــل أغراض تشــــغيلية
بالنســــبة جيب، أنه الوقت نفس يف به إقــــراض تفضيليــــة. ومن املعَتَرف
الدخل من نصيــــب الفرد مقاييس تكميل التحليلية، لغالبية األغــــراض
أجل مقارنة من وذلك نطاقًا أوســــع اقتصادية - اجتماعية مبؤشــــرات

إنصافًا“. ”أكثر حنٍو على للبلدان الرفاه االقتصادي
للدخل  جتميعًا اإلمجايل، باعتبــــاره القومي والناتــــج  ٥ - ١٢١
املفاهيمي األساس ما، هو بلد لسكان من اخلارج الدخل املحلي وصايف
أن النتائج غري البلدان. بني للدخل مقارنات إلجراء عامة ل بصفة املفضَّ
الناتج أي للدخل، اسُتخِدم املقياس املحلي قليًال إذا إّال الواقع يف ال تتأثر



١٤٣١٤٣

اخلارج. من صايف الدخل متحصالت يســــتبعد الذي املحلي اإلمجايل،
أثر تعادل الفرد نصيب أســــاس على القومي اإلمجايل الناتج ومقارنات
السكان تركيبات أثر ال تعادل ولكنها الســــكان، عدد يف االختالفات
نصيب فإن كذلك اجلنس. نوع حســــب العمر حيث املواطنني من من
بني النهائية املنتجات توزيع ال يعكس القومي اإلمجايل الناتج من الفرد
وعلى والصادرات. املحلي االســــتهالك مثل املختلفة، االســــتخدامات
املستويات لتقييم تكميلية اســــتخدام مؤشرات يف النظر يتعني فإنه هذا

للرفاه على املستوى القومي. النسبية
التباينات  وكذلك والنوعية، التغطية يف واالختالفات ٥ - ١٢٢
إحصاءات عليهــــا تنطوي الــــيت املؤسســــية والقدرات يف املمارســــات
الفرد نصيب مقارنة يف كبرية تؤثر بدرجة املختلفة، احلسابات القومية
خاص بشــــكل واضح يف التغطية والتفاوت اإلمجايل. الناتج القومي من
على قدرهتا تكون اليت املنخفض الدخل ذات البلدان من للعديد بالنسبة
البيانات ومجع ضعيفــــة. األساســــية االقتصادية اإلحصاءات مجــــع حىت
النقدي االقتصاد األحيان علــــى من كثري يقتصــــر يف البلدان يف بعــــض
جزًءا متثِّل الكفاف عيش وأنشطة الرمسية غري األنشــــطة أن مع الرمسي،
النقدي، غري الكفاف وقطــــاع عيش الدخل القومي. من كبريًا نســــبيًا
بصفة قطاع تشمله هو من التســــويق، بدًال اســــتهالكه الذي ُينِتج من
بإجراءات ولكن البلدان لغالبية اإلمجايل الناتج القومي تقديرات عامــــة
من ومتنوعة كبرية جمموعــــة ل وهذا القطاع يشــــكِّ بينها. ختتلــــف فيما
اخلاص، حلساهبم يعملون أشخاص األعم الغالب يف ميارسها اليت املهن
عند اهلامش ــــري، السِّ يف االقتصاد الذيــــن يعملون وبينهم األشــــخاص

التنظيمية. واُألطر الضرائب من بالتهرب القانوين
أجريت  فإن دراســــًة دخًال األقل للبلدان وبالنســــبة  ٥ - ١٢٣
النســــيب النصيب َوَضَعت البلدان مــــن خمتارة ملجموعــــة يف الثمانينــــات
الناتج  املائة من يف ٢٥ عن يزيد مســــتوى عند لة املســــجَّ غري لألنشــــطة
يف املوجودة الثغرات وخطورة أفريقيا. بلــــدان لغالبية اإلمجايل القومــــي
القومية احلسابات لتحســــني دوريًا ُتبَذل اجلهود اليت يف تتجّلى التغطية
القومي الناتج تقديــــر على أساســــية تنقيحات إدخــــال والــــيت أدَّت إىل
يصعب الوطنية الدخول ترتيب جمــــرَّد وحىت الوطنية. بالعملة اإلمجــــايل
مثل كبرية، لتغيريات ُعرضًة املتاحة البيانــــات تكون عندما بثقة تنفيــــذه
واألرجنتني ملدغشــــقر بالزيادة اإلمجايل القومي الناتــــج تنقيح سالســــل
أنه من  التســــعينات. ويف حني يف أوائل يف املائة ٢٥ عــــن تزيد بنســــبة
الوطنية اإلحصائية القدرات أن املشكلة بالنظر إىل تســــتمر أن املحتمل
فقد بالضعف تتصف عمومًا املنخفض ذات الدخل من البلدان للعديد
كي القدرات مشولية تلك نطاق النامية البلدان ع توسِّ كي جهود ُبِذَلت
الصلة، مثل ذات املعيشية األسر وأنشــــطة الرمسي غري االقتصاد تشــــمل

الصغرية واِحلَرف. الصناعات
على  للمقارنة بالقابليــــة املتعلقــــة واملشــــكلة املزمنــــة  ٥ - ١٢٤
نظــــام الناتج بني اختالفات وجــــود إىل ترجع واليت املســــتوى الــــدويل
دول االحتاد حتوُّل مــــع حدهتا َخفَّت القومية احلســــابات ونظام املادي

هًا توجُّ أكثر ُنظم حنو أخرى طة ُمَخطَّ واقتصادات الســــوفيايت الســــابق
كما أن التحوُّل، خطى ســــرعة اختالفًا يف أن هناك غري حنو الســــوق.
املُنَتج املادي تقديرات لنظام من ُتشــــتَّق القومي اإلمجايل الناتج بيانــــات
فإن وهلذا احلاالت. بعض يف اآليل الطابع عليها يغلب طرائق باستخدام
منهجية باختالفات تتأثر تــــزال ال انتقالية مبرحلة متر اليت االقتصــــادات
تزال ال وهــــي اختالفات االقتصادي، التركيب ويف البيانــــات يف مجــــع
مالحظة ينبغي غري أنه الدويل. على املســــتوى للمقارنة من القابلية حتّد
على أثر مفيد هلا األورويب االحتاد إىل عضويــــة االنضمام الرغبــــة يف أن
للتماشي ممكن جهد كل تبذل حة املرشَّ البلدان اإلحصائية، وأن الُنظم
غري أنه األورويب. االحتــــاد لبلدان اإلحصائية الُنظم مــــع كامل بشــــكل
مع تفككت قد البيانات عن التقليدية لإلبالغ الُنظم أيضًا أن صحيــــح
على تعتمد اليت اإلجــــراءات اجلديدة أن حني يف التحوُّل، االجتــــاه حنو
بعد. وعلى تكتمل مل بالكفاءة تتسم معاينة وعمليات شاملة سجالت
على تقتصر أصبحت للمقارنة التجميعــــات االقتصادية هــــذا فإن قابلية
البيانات وطرائق مجع والتصنيفات التعاريف يف املســــتمر االنتظام عدم
أكثر الناتج يصبــــح وعندما اإلحصائية. املؤشــــرات وجتميع األساســــية
التغيريات فإن التحوُّل خالل عملية املستهِلك له ملا ُيفضِّ ومالءمة تنوعًا
لعدم وذلك عة اإلنتــــاج املجمَّ بيانات يف كافية بدرجــــة عادة ال تظهــــر
واملشكالت كافية. القومية بدرجة لإلحصاءات بالنسبة القدرات تطوير
ألنه كبرية مشكالت أيضًا اإلمجايل هي القومي الناتج بشمولية املتعلقة
النمو يف يف وآخذ كبري قطــــاع هو الرمسي القطاع غري مــــن املعتَقــــد أن
على ضوابط فرض الستمرار نتيجة تارخييًا طة املخطَّ االقتصادات غالبية
مرحلة يف تزال ال اليت اخلاصة للمشــــاريع قانوين إطار ووضع األســــعار

رة. مبكِّ تطوُّر
دة موحَّ بعملة اإلمجايل القومي الناتج تقديرات عن التعبري  - ٢

بعُملة  اإلمجايل القومي الناتج تقديرات عن إن التعبري ٥ - ١٢٥
أجل من الوطنية العملة من بدًال املتحدة، الواليات دوالر مثل دة، موحَّ
وهي باألرقام القياســــية، تتعلق صعبة مســــائل يثري دولية إجراء مقارنة
الكمية وجتميعات األســــعار مبقارنات املتعلقة للمســــائل مماثلة مســــائل
هنج اتباع فــــإن نفســــه الوقت ويف مرور الوقت. مــــع القتصــــاد واحد
الدخل مقارنات إزاء األســــعار أســــعار الصرف واملقارنــــة الدولية بني
للتعبري الوحيدة املمكنــــة البدائل الشــــرائية يوفِّــــر القوة َلة حســــب املعدَّ
دة موحَّ بوحدة اإلمجايل القومي للناتج الوطنية بالعملــــة التقديرات عن
تســــتند إىل اليت املقارنات أن حني املتحدة. ويف الواليــــات دوالر مثــــل
دراسات يف واســــع نطاق على ُتســــتخَدم املقارنة الدولية بني األســــعار
يف البلدان جلميع بســــهولة املتوفرة الصرف أســــعار فإن حتليليــــة خمتلفة
البلدان بني األساس العملي الوحيد للمقارنة هي ظلت الوقت املناسب

التشغيلية. لألغراض
الصرف أسعار ( أ )

كأساس  من األحيان كثري الصرف يف سعر ُيستخَدم ٥ - ١٢٦
متوفِّر أنه كما السوق، املمكن مالحظته يف من أنه إذ التحويل لعوامل



١٤٤١٤٤

التنافسية واألسواق املحلية احلرة التجارة كانت وإذا العامل. مستوى على
تكاليف النقل قليلة وكانت الســــائدة، هي املستقرة الصرف وأســــعار
عند بعد حتويلها اإلمجالية القومية للنواتج الدولية املقارنات فإن نسبيًا،
ملقارنات معاِدلًة املفاهيمية الناحية من ستكون السائدة الصرف أســــعار
الظروف هذه ظل ويف ما. بلد داخل املناطق بني اإلمجايل القومي الناتج
للمقارنة قابلة الصرف بأسعار املحوَّلة العملة الوطنية بيانات ســــتكون
دوالرًا تساوي اليت الواليات املتحدة منتجات أن إذ البلدان، بني فيما
بلد أي ملنتجات معاِدلًة ستكون املتحدة الواليات دوالرات من واحدًا
بعد املتحدة الواليات دوالرات من واحد بدوالر شــــراؤها آخر ميكن
على املســــتوى والقابلية للمقارنة ذلك البلد. يف الصرف حتويله بســــعر
ظروف السوق عن الفعلية البلد حالة خروج بقدر إّال تتضرر لن الدويل

املبيَّنة أعاله. احلرة
يف  النطاق واســــعة نقص أوجه وجود إىل وبالنظــــر  ٥ - ١٢٧
الصرف التحويالت بأسعار أن عامة بصفة به املعَتَرف من فإنه السوق
التذبُذبات فــــإن هذا إىل وإضافة الواقــــع. ُمضلِّلة يف ميكــــن أن تكــــون
احلــــدود الوطنية عرب املــــال رأس تتأثــــر بتدفقات يف أســــعار الصــــرف
العملة، سوق يف النقد عن املسؤولة الت السلطات وباملضاربات وبتدخُّ
األسعار بني يف العالقة الفعلية بالتغيريات صلة ليست هلا الت تدخُّ وهي
أســــعار فإن كذلك واخلدمات. للســــلع املحليــــة واألســــعار اخلارجية
القابلة للســــلع النســــبية األســــعار أفضل الظروف، يف الصرف تعكس،
والضوابط والدعم الضرائب عن الصعوبات النامجة وكذلــــك للتبادل،
وعلى احلرة. تعوق التجارة اليت األخرى التقييدية واملمارســــات ية الكمِّ
حجم السلع واخلدمات بني وثيق تناُظر أي هناك يكون ال قد فإنه هذا
يف الواليات املتحدة دوالرات واحد مــــن بــــدوالر شــــراؤها اليت ميكن
من بــــدوالر واحد آخر بلد يف وما ميكن شــــراؤه الواليــــات املتحــــدة
بســــعر البلد ذلك إىل عملة حتويلــــه بعد املتحــــدة دوالرات الواليــــات
مثًال، كثريًا الســــوفيايت الســــابق، االحتاد بلدان ففي الرمسي.  الصــــرف
ائتمانات طريــــق عن بالتجــــارة واخلدمات تتعلق مــــا جــــرت تعامالت
حبيث الرمسية الصرف أسعار أو املحلية األسعار إىل اإلشارة دون إدارية

بشكل خاص. بعيدة الصرف بأسعار الشرائية القوة عالقة كانت

تعادالت القوة الشرائية (ب)
القومي  الناتج حتويل تقديرات يف النهج البديل يتمثل ٥ - ١٢٨
حتويل معاِمالت باســــتخدام دة عملة موحَّ املحلية إىل بالعملة اإلمجــــايل
بني الدولية املقارنــــة إىل تســــتند اليت الشــــرائية تعكــــس تعادالت القوة
بني الدولية للمقارنة األساسي والنهج صرف. أســــعار وليس األســــعار
من عدد أكرب إىل اإلمجــــايل املحلي الناتــــج تقســــيم يتمثل يف األســــعار
عن تفصيلية هلا بيانــــات بالنســــبة ُتجَمع اليت األساســــية عناويــــن البنود
الضمنية احلقيقية الكميات تقييــــم ُيعاد ذلك وبعد واإلنفاق. األســــعار
وذلك عند هذه األســــعار واإلنفاق من بيانات احلصول عليها يتم اليت
عنها بعملة ُيعبَّــــر اليت املتوســــطة األســــعار الدولية من جمموعة منتظمة
مقارنات إلجراء ن ُمَحسَّ أساس يف توفري الِقَيم هذه وُتستخَدم قياســــية.

للتجميع مســــتويات خمتلفة عند القومية دوليــــة لتجميعات احلســــابات
وميكن اإلمجايل. القومي والناتج اإلمجــــايل املحلي الناتج مســــتوى حىت
عملة إىل املحلية بالعملة الِقيَــــم بتحويل احلصــــول على تقديرات مماثلة
على باحلصول ُتحَسب الشــــرائية اليت القوة تعادالت نقدية باســــتخدام
إلنفاق باستخدام عوامل ترجيح مناِظرة وجتميعها لبنود ِنسب األسعار
حتويل كمعاِمالت الشــــرائية القوة وتعادالت اإلمجايل. املحلــــي الناتج
املختلفة ومكوِّناهتا اإلمجــــايل القومي الناتج لتجميعات تقديرات توفِّــــر
وفقًا ســــُتقاَرن اليت الدخل ملســــتويات لة ُمعدَّ شــــرائية قوة إىل اســــتنادًا
ُتعَتَبر النظرية الناحية ومن واخلدمات. على الســــلع النســــبية لســــيطرهتا
مرور مع استقرارًا الشرائية أكثر القوة تعادالت إىل املستندة التقديرات
النســــيب لالقتصادات باألداء تتأثر اخلطط تصنيفات وذلك ألن الوقــــت
للبلدان اإلمجايل املحلي الناتج وِقَيم الصرف. سعر بتذبذبات غري املتأثرة
أكرب عامة، بصفة هي، الشرائية تعادالت القوة باستخدام النامية املحوَّلة
الفرق أن كما الصرف، أســــعار فيها ُتســــتخَدم اليت املناظرة مــــن الِقَيم
أن من املمكن ولذلــــك فإنه دخًال. للبلدان األقل بالنســــبة يكــــون أكرب
تستند اليت اإلمجايل املحلي الرتب للناتج وتصنيفات تكون املســــتويات
حتويالت إىل تستند اليت تلك عن الدولية بني األسعار خمتلفة املقارنة إىل
كان الشرائية القوة تعادل التشغيلي لنهج واالســــتخدام سعر الصرف.
التوقيت وُحســــن النوعية إزاء خطرية قلق أوجه لوجود نتيجة حمــــدودًا

املتاحة. االستقصاءات لبيانات اجلغرافية والشمولية

الدويل املعدالت التشغيلية للبنك - ٣

نصيب  أرقام يف استخدام الدويل البنك ممارسة تتمثل ٥ - ١٢٩
كمؤشــــر املتحدة الواليات بدوالرات اإلمجايل القومي الناتج من الفرد
حتديد مثل التشغيلية، لألغراض بالشفافية ويتسم بســــهولة متوفر وحيد
يضع البنك فإن تفضيلي. كذلك على ائتمــــان للحصول ما بلد أهليــــة
مســــتوى على واالجتماعية من املؤشــــرات االقتصادية كبرية جمموعــــة
املقاَرنات اإلمجــــايل يف القومي الناتج من نصيب الفــــرد لتكميل البلــــد
وهذه املؤشــــرات نطاقًا. حتليلية أوســــع ُتجرى ألغراض الدوليــــة الــــيت
بانتظام ُتدَرج وغريهــــا، املختلفة، والتعليمية والدميغرافيــــة االقتصاديــــة
أهنا كما الــــدويل، للبنك التنفيذي املجلس إىل م ُتقــــدَّ يف التقاريــــر الــــيت
البنك. خمتلفة ُيصدرها منشورات خالل من اجلمهور عامة على ُتنَشــــر
من أساســــيًا جزًءا متثِّل واحدة“ اســــم ”بنظــــرة حتمل اليت واجلــــداول
يعقدها اليت الســــنوية العامة االجتماعات يف ُتقدَّم اليت اإلعالمية املــــادة
جمموعة وجود وجبانب واملقترضني. املندجمني أعضائه الدويل مع البنك
فإن الرئيســــية االقتصادية - االجتماعية املؤشــــرات من ثابتة أساســــية
مثل البنك، لسياســــة بالنســــبة أولوية هلا جماالت ز على االختيــــار يتركَّ

١٩٩١ ينشــــر  عام ومنذ بيئيًا. املســــتدامة والتنمية الفقر ة ختفيــــف ِحدَّ
التنمية مؤشرات املعنون الرئيســــي اإلحصائي يف منشــــوره أيضًا البنك

الدويل تقديرات  البنك املعنون أطلس له املصاحب املنشــــور العاملية ويف
املقارنة إىل وتستند الشرائية القوة حسب لة ُمعدَّ اإلمجايل القومي للناتج

بني األسعار. الدولية
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املمكن  مــــن الدويل جتعل البنــــك ومنهجيــــة أطلس  ٥ - ١٣٠
مع ولكن الصــــرف، أســــعار إىل اســــتنادًا حســــاب معاِمالت التحويل
عملية الصرف من خالل أســــعار التذبذبات يف أســــوأ من تفادي بعٍض

األطلس هو  من املأخــــوذ التحويل وُمعاِمل لتقليــــل حــــدة التذبذبــــات.
وتقديران اجلارية، للســــنة الصرف ألسعار احلسايب البســــيط املتوســــط
بعد يف الســــنتني السابقتني الصرف أسعار من ُمشــــتقان اجلارية للســــنة
للتضخم الدويل. وُتســــتخَدم بالنســــبة للبلد التضخم مبعدل تعديلهمــــا
الفرد لنصيب الرمسية التقديــــرات حســــاب يف هذه التحويل معاِمالت
للحصول البلد أهلية حتديد يف ُتستخَدم اإلمجايل اليت القومي الناتج من
تســــتخدمها هذه ومعاِمالت التحويل إقراض تفضيلية. معدالت علــــى
التقنية املساعدة أموال كأســــاس لتوزيع أخرى دولية أيضًا مؤسســــات
واألرقام يف امليزانية. األعضاء البلدان حتديد مسامهات يف وللمســــاعدة
من كجزء البنك نطاق يف داخليًا وتُنشــــر يف الســــنة واحدة مرة ُتجمَّع

للبنك. التشغيلية التوجيهية املبادئ
اإلدارية والتنظيمية اإلجراءات يف اإلحصاءات استخدام - ٤

يف  كمدخالت اإلحصاءات استخدام حالة عدم يف ٥ - ١٣١
العامة، السياسة االقتصادية بشأن املشورة لتقدمي أو االقتصادية النماذج
مسائل تنشأ فإنه القوانني، أو العقود أو اإلدارية اإلجراءات يف بل ُتذَكر
الناتج القومي من نصيب الفرد دور ذلك ومن أمثلة تتطلب حًال. معيَّنة
لتحديد الدويل للبنك التشــــغيلية التوجيهية املبادئ تطبيق اإلمجــــايل يف
أمثلة هناك فــــإن وبالطبع النامية. البلــــدان إىل القروض شــــروط تقــــدمي
الرقم استخدام مثل تواِجه نفس التحديات، أمثلة وهي أخرى، عديدة
املتعلقة واالتفاقات السعر دة حمدَّ العقود يف ألســــعار املستهلك القياسي
اإلطار القانوين يف االقتصادية اإلحصاءات باألجور، وتزايد اســــتخدام

لالحتاد األورويب.
التنقيحات ( أ )

يف البنك  هبا التنقيحات؟ ُتجرى اليت ما هي الطريقة ٥ - ١٣٢
للسنة اإلمجايل القومي الناتج من الفرد نصيب تقدير الدويل، ُيســــتخَدم

بالنســــبة  حيث حالته من بلٍد ما تصنيف t لتحديــــد (t - 1) يف الســــنة
بدرجة ُنقِّح قــــد الســــنة بتلك املتعلق الرقم كان إذا لإلقــــراض. وحــــىت
اإلقراض يف شروط تغيري إدخال أي يتم فإنه ال هبوطًا أو صعودًا كبرية
إذا صواب؟ هذا هل هذه الفترة الزمنية. يف تبدأ اليت للقروض دة املحدَّ
شــــروط تنقيح املمكن من أليس اإلحصاءات، كان مــــن املمكن تنقيح
لدرجة ُمعقَّــــدًا هذا ســــيكون هي أن املختصرة  القــــروض؟ واإلجابــــة
بالفعل ُدِفَعت اليت الزائدة األموال إزاء عملــــه ميكن الذي ما التعــــذُّر -
الســــنة يف أخرى مرة الفائدة ســــعر ُنقِّح يف الفائدة؟ ما الذي حيدث إذا

العملية  الناحية جيوز مــــن ال ببســــاطة، ١٠ ســــنوات؟ بعد القادمــــة أو
اململكة ويف الطريقة. هبذه التنظيمات يف تؤثر تنقيحات بإجراء السماح
الرمسي القياســــي بإدخال أية تنقيحات على الرقم ُيســــمح ال املتحدة،
أن هذا غري تعقيدات. مــــن يصحبها ما لتفادي وذلك لســــعر التجزئــــة
لإلحصائيني بالنسبة التغلُّب عليها ميكن مشــــكلة ال بعد ذلك ل يشــــكِّ

حدوث بعد القياســــي الرقم مســــتوى على تصحيح إدخال عند حماولة
إدخال وجيب فأثر اخلطأ يصبــــح جزًءا من الرقم القياســــي، خطــــأ ما.
ذلك يؤثر ال حبيث زمنية متتالية فترات تدرجييًا على التصحيــــح الالزم

معيَّنة. زمنية فترة أية يف النمو تقدير يف
السياسي الضغط (ب)

جمريات  على تؤثــــر اليت دائمــــًا اإلحصاءات ختضــــع  ٥ - ١٣٣
هبا. املتأثرين جانب مــــن إىل تدقيق مباشــــرة بطريقة البلدان يف األمــــور
زيادة إىل يؤدي مبا اإلمجايل القومــــي الناتج من الفرد نصيــــب زاد فــــإذا
البلد ممثلو ه يوجِّ أن املفهوم من الدويل، لقروض البنك الفائدة شــــروط
ما لبحث يتخذوا خطوات وأن متأكدون؟“ أنتم املتأثر الســــؤال ”هل
للخطأ. غري جمال هناك إذا كان ومــــا يربرها ما إذا كانــــت الزيــــادة هلا
وعلى تقديرات اإلحصاءات، يف للخطــــأ جمال بالطبع دائمًا يوجد أنــــه
ُعرضة يصبح بتجميع اإلحصاءات يقوم اإلحصاء الذي خبري هــــذا فإن
أنه هذا من واألســــوأ خاطئة. قياســــات بإجراء اهتامات ه إليه ألن توجَّ
صحة من عامة بصفة التأكد عدم ضوء اإلحصاء، يف خرباء ُيســــأل قد
يف التقدير يعيدوا النظر الواقع أن عليهم يف ينبغي كان إذا عما األرقام،
الواضح الرد عمله؟ ميكن الذي ما العتبات. جتاوز يتحاشوا األول وأن
هذا ال أن غري الضغط، من النوع هذا من اإلحصائيني محاية هو ضمان
مجاعات قوية يف البلدان تؤثر أن املمكن ومن بسهولة. الواقع يف يتحقق
اإلحصاءات بتجميع القائمني محاية الضروري املؤسسات، ومن داخل
أمام إّال مســــؤولني يكونون حبيــــث ال واضحة إحصائيــــة وراء واليــــة
جتميع قســــم رئيس يكون املؤسســــة. وينبغي أن يف أعلــــى املســــتويات
ما وهو الدولية؛ الساحة على املهنية الناحية به من ُمعَترفًا اإلحصاءات

مركزًا خاصًا. الوظيفة ُيعطي
(األحد  بوست صحيفة واشنطن من التايل واالقتباس ٥ - ١٣٤
عن تنتج اليت الصعوبات عن يكشف األول/أكتوبر ١٩٩٨) تشرين ٤

اإلحصاءات: على السياسة تؤثر بأن السماح
إدارة كلنتون بني التعداد بشــــأن نشــــأ اخلالف الذي ”يترّكز
يســــمح احتادي قانون مــــا إذا كان علــــى والنــــواب اجلمهوريــــني
من السكان لتقدير أجزاء اإلحصائية املعاينة باســــتخدام للحكومة
أفراد األقليات إن اإلدارة وتقول مقيم. شــــخص كل عّد من بدًال
وأن يتــــم إغفاهلم ضمن من التقليديــــة الناحية والفقــــراء هم مــــن
تأخذ ألهنا دقة تعــــداد، بالفعل، أكثر أي جتعل اإلحصائية املعاينــــة
األفراد لعّد التقليدية الطريقــــة يف اليت حتدث اهلفوات يف االعتبــــار

شــــخص  ١٩٩٠ ُأغفل ٤ ماليني عام يف أنه التعداد مكتب (َقــــدَّر
اجلمهوريني  الكونغرس أعضاء أن غري شــــخص). ٢٥٠ مليون من
أنه بل التعداد قانون ممنوعة مبوجب املعاينة أن فقط ليس يؤكدون
اخلالف واحتماالت سياســــية. ألغراض فيها التالعب أيضًا ميكن
يف النواب املتحدة ضد جملس الواليات وزارة التجارة يف قضية يف

السكان من  عدد أرقام ألن عالية احتماالت هي املتحدة الواليات
ستحصل  اليت الواليات عدد سُتستخدم لتحديد ٢٠٠٠ عام تعداد
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الكونغــــرس والتمثيل حجم دوائر وكذلــــك احتادية، علــــى أموال
السياسي.

بــــدون املعاينة أنه على نفســــه كلنتون ”وقــــد أصر الرئيــــس
اليت واجلماعات لألقليات بالنسبة وخاصة التعدادات، ِدّقة تنخفض

كبرية“. بدرجة احلقيقي العدد من بأقل عادًة أفرادها عّد يتم
أفضل املمارسات البساطة مقابل (ج)

اإلدارية  اإلجراءات يف ُتستخَدم اإلحصاءات عندما ٥ - ١٣٥
مفهومها وأن يف بســــيطة اإلحصاءات تكــــون بأن ة فإنــــه يوصى بشــــدَّ
غري بطريقة سليمة. وموصوفة بالشفافية متســــمة التجميع طريقة تكون
املقاييس أنســــب النظرية الناحية من تكون ال اإلحصاءات قد هذه أن
من الفرد نصيب واستخدام اإلداري. اإلجراء هدف بالنظر إىل وذلك
البنك الدويل فيها اختار حلالة مناسب مثال القومي اإلمجايل هو الناتج
املحلية بالعملة تذبذبًا لتحويل الناتج القومي اإلمجايل أقل صرف أسعار
اســــتخدام أن من الرغم املتحــــدة وذلك على الواليــــات إىل دوالرات
اســــتخدام عامة بصفة هــــو الشــــرائية معاِمــــالت حتويــــل تعــــادل القوة
غري النظرية، ألغــــراض املقارنة. الناحية متميِّــــزة، من كطريقة مقبــــول
ُمعقَّدة املفاهيمية الناحيــــة من هي الشــــرائية القوة تعادل أن معاِمــــالت
الذي النوعية مستوى إىل بعد تصل األوقات املناســــبة ومل يف تتوفر وال
إجراء هو اُملستخَدم اإلجراء فإن هذا وعلى لتربير اســــتخدامها. يكفي

إجراء. أفضل ثاين وُيعَتَبر والشفافية بالبساطة يتسم
املوارد (د)

اإلحصاءات  على استخدام املترتبة اآلثار أحد يتمثل ٥ - ١٣٦
اإلحصاءات وجتميع، يقومون جبمع، من قــــدرة زيادة يف الطريقة هبــــذه
يف باللوائح يتأثرون من على املوارد. وعندما يرغب للحصول بالنســــبة
الرد ما يكون فإنه كثريًا تتغري ســــريعًا لن بأهنا تأكيدات على احلصول
وحتســــني النتائج يف الثقة من أجل زيادة املوارد زيادة الضروري من أنه

عن أرقامهم. الدفاع بتجميع البيانات على َمن يقومون قدرة
التنافس (هـ)

من مستوى  أعلى مســــتوى إىل ما يتحرك بلد عندما  ٥ - ١٣٧
النحو، نفس على مماثل بلد يتحرك وال الدويل، البنك يف إقراض عتبــــة
لنفســــه يؤكد أن بعد األحيان، من كثري يف ســــيبحث املتضرر فإن البلد
اآلخر البلد ينبغي أن يكون كان إذا ما يربرها، ما هلا كان حركتــــه أن
على ألهنا تســــاعد للغاية صحية بيئة هي البيئة وهذه أيضــــًا. قــــد حترك
ِكي تشكُّ حبث إجراء وتضمن بالشــــفافية تتســــم الطرائق أن التأكد من

البلدان. جبميع املتعلقة لألرقام
اإلحصاءات التغيريات يف (و)

تغيُّر  هبا يؤثر ميكن أن الكيفية اليت إىل جتدر اإلشارة  ٥ - ١٣٨
ُيستخَدم يف مقياس على مباشر بشكل احلســــابات وتعاريف يف قواعد
ل ُتســــجَّ بأن ٥، يوصي التنقيح املدفوعات، ميزان ودليل إداري. إجراء

كإمجاليات إعادة تصديرها لتجهيزها مث بلد ما إىل ُترَســــل اليت الســــلع
للتنقيح وفقًا املعاَلجة، وكانــــت الســــلع. من والصادرات يف الواردات
أنه على الصــــايف املوقف ببســــاطة أن ُيَبيَّن يف للدليــــل، تتمثــــل الرابــــع
شــــيء أي وأّال يبيَّن اخلدمات، من الصادرات ”جتهيــــز وإصالح“ يف
يؤدي إىل التوســــع القاعدة يف التغيري الســــلع. وهــــذا من يف الــــواردات
االئتمانية. األهلية حتليــــل يف هو ُمســــتخَدم كما الصادرات يف تعريف
على أثر كبري للتغيري املمكن أن يكون من ففي حالة املكســــيك، مثًال،
تصنيفها لتغيري تكون كافيــــة قد بدرجــــة إىل الصادرات نســــبة الَديــــن
مالئمًا تعريف الصادرات كان إذا مبا املســــألة وتتعلق للَدين. بالنســــبة
على وجه يعكس الصادرات إلمجايل بالنســــبة املوقف هل هلذا الغرض.
إىل األجنيب النقد تدفق بزيادة الَدين خدمة على القــــدرة زيادة صحيــــح
بالفعل املتاحة النقود الدقة من مبزيد الصايف املوقف ميثِّل هــــل أم البلــــد،
التصدير تنشــــيط أجل من للحاجة إىل االســــترياد ونظــــرًا لالقتصــــاد؟
أمرًا يبدو الصايف املقياس اســــتخدام فإن كبري حٍد إىل مباشــــرة بطريقة
تغيري القاعدة اإلدارية بــــدون أنه هي منطقيــــًا. والنقطة املثرية لالهتمام
أثر القاعدة. يف تغيري إىل اإلحصاءات يف التغيري يتســــبب أن املمكن من
الهتمام موضعًا اإلحصائية يف املفاهيم التغيريات عندئذ جيعل هذا هــــل

واضعي القوانني؟ من جانب مشروع
واحدة لتقدير  طريقة أكثر من هناك وعندمــــا يكون  ٥ - ١٣٩
املهتمة األطراف تكون أن الضروري من إحصائية خمتلفة، ملصادر رقم
حل مشترك. على االتفاق من أجل معًا وأن تعمل مبا حيدث على علم
إحصاءات فئــــات لبعض خمتلفــــة مصادر اســــتخدام  ومــــن أمثلــــة ذلك
على جيب كما وموصوفًا، واضحــــًا اخليار يكون أن وجيب - الَديــــن

باملنهجية. تلتزم أن املتأثرة البلدان
حتســــني  إىل اإلحصائيون يســــعى أن ومــــن الطبيعي  ٥ - ١٤٠
مالئمة أكثر معاجلة على االتفاق يتم وعندما مفاهيمهم ومنهجيتهــــم،
املالية، سيجري املشتَّقات يف حالة حدث مؤخرًا كما حديثة، لظاهرة
عن ماذا ولكن القومية وميزان املدفوعــــات. احلســــابات حتديــــث نظام
القواعد نها تتضمَّ اليت للمقاييس بالنسبة هذا على يترتب قد الذي األثر
كان ملا معيَّن فهــــم أســــاس على قد ُوِضَعت فهذه القواعد واللوائــــح؟
جرى قد الشــــروط واكتشــــاف أن مثًال، اإلقراض واالقتراض. يعنيه،
الَدين يف قياس اختــــالف وجود إىل يؤدي قــــد بالفعل توســــيع نطاقها
يف ُيطرح الذي االئتمانية. والســــؤال أهليته وبالتايل ما، لبلد اخلارجــــي
استكمال قبل القوانني واضعي استشــــارة ينبغي هل هو: هذا الســــياق
القياســــات مع يتفق ”مبا ُيقال أن املعقول من هل أم اإلحصائية؟ األِدلَّة
الفعلية“ عند املمارســــة يف القومية احلســــابات لنظام وفقًا اليت أجريت
ُمبيَّن معيَّنة اإلشارة دائمًا إىل وثيقة ينبغي هل التشــــريع؟ أم إطار وضع

النشر؟ تاريخ عليها
يف  هنائية إىل اســـتنتاجات التوصل املمكـــن من ليـــس  ٥ - ١٤١
يبدو فإن اســـتخدام وكما للغاية. الصعب هذا املجال ويف املرحلة هـــذه
اإلداريـــة والعقـــود واللوائح اإلجـــراءات يف االقتصاديـــة اإلحصـــاءات
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أنه غري - املَُعلِّم هي تكـــون اخلربة وســـوف الزيادة، يف والقوانني، آخذ
نفسه، من املهم الوقت دروسًا قاسية. ويف الدروس تكون أن من ُيخشى
من كجزء أيضًا بل اإلحصائيني فيما بـــني فقط ليس املســـألة ُتناَقش أن

اإلحصاء. وخرباء والسياسيني اإلداريني املسؤولني بني صحية مناقشة

السياسات حتليل وكاالت استعراض احتياجات - واو
غانا حالة البيانات: من والتخطيط

احلاجة إىل  ظهور اليت ترتَّب عليهــــا املشــــكالت إن  ٥ - ١٤٢
غالبية اقتصادات ويف غانا، يف اهليكلي والتكيُّف االقتصادي االنتعــــاش
متامًا. معروفة اآلن أصبحت الكربى، الصحراء تقع جنوب اليت البلدان
أخرى، عوامل ضمن ُحدِّدت، التخطيط وجهود السياســــات وفشــــل
وفشل حدثت. اليت لألزمة األساسية األسباب بني من كانت أهنا على
الالزمة املؤسســــية االحتياجات إمهال عن ِقيل، كما السياســــات َنتج،
واُملحلِّلني اُملخططني أن غــــري وتنفيذها ومراقبتها. السياســــات لصياغة
كعوامل اتســــاقها وعدم وندرهتا البيانات كفاية عدم أثر قــــد قلَّلوا من
والتنبؤ السياسة على حتليل القدرة عدم يف أخرى، عوامل أسهمت، مع
أهداف بني كبرية تباينات هناك وكانت واقعي. وختطيطها بشــــكل هبا
العرض يف الزيادة معــــدل مثل الكلي، لالقتصاد معيَّنة هامة متغيّـــــرات
واآلثار الفعلية ناحية، مــــن امليزانية، وعجز التضخم ومعدل مــــن النقد
تلقي بالتنبؤ األخطاء املتعلقة وزيادة أخرى. ناحية من األهداف لتلــــك
األهداف. إىل الوصول على أساس، وطريقة، الشكوك من عادًة ظالًال
فيها واملوثوق الكافية علــــى دور البيانات التأكيد زيادة إىل وال حاجــــة
ميكن ال وما بالسياســــات. املتعلقــــة القرارات بالنســــبة لتعزيــــز نوعيــــة
االقتصادية اإلحصاءات بأمهية واسع نطاق على إقرارًا هناك أن إنكاره
ويف بالسياسات املتعلقة البحوث يف أساســــية كمدخالت واالجتماعية
بيانات جيدة يتطلبــــان وختطيطها السياســــات وحتليل ختطيــــط التنمية.
وبالنظر كامًال. فهمًا االقتصاد عمل فهم أجل فيها من وموثوق التنظيم
احتياجات هي البيانات من االحتياجات فإن االقتصاد احلقيقي تعقُّد إىل
آثار هلـا ســــتكون بيانات جمموعة أية ونوعية النطاق. وواســــعة معقَّدة

.١٠ بالسياسات املتعلقة القرارات على وبالتايل العملية النتائج على

يف البلدان  االقتصادية لإلحصــــاءات الراهنة واحلالــــة  ٥ - ١٤٣
اإلحصاءات، تلك وتطوُّر الكربى، الصحراء جنوب الواقعة األفريقيــــة
حدث االقتصادات: وإذا هذه لعمل ســــليم فهم حتقيق يف مل يســــاعدا
العمومية ومع املحافظة على صفة تأخريات طويلة. بعد حيدث فإنه هذا
حق، استنادًا عن ُوِضع، االقتصادات قد هبذه املتعلق البيانات إطار فإن
البيانات إعداد أصبــــح احلاالت، معظم ويف املتحــــدة. األمم إىل إطــــار
تعجز، البيانات وهــــذه االلتزامات الدولية. الوفاء هبذه إحدى شــــعائر
خطى األنشــــطة االقتصادية بفعالية ســــرعة تعكس أن عن يف الواقــــع،

وهو ُملَتبَســــة كانت البيانــــات يف الثقة ومســــألة ومســــتواها داخليــــًا.
يكون موضعًا  أن ميكن حتديد ما إزاء حرية يف السياسات واضعي ما جعل

األحيان من كثري السياســــات. ويف يقدمها حملِّلو اليت البيانات من للثقة
السياســــات يقدمها حملِّلو اليت التوصيات إىل السياســــات ينظر واضعو
جتاهها. باالرتياح حيســــون وال كاملة معلومات ال تســــتند إىل أهنا على
من وخمططيها، السياســــات حملِّلي بني بوجودها معترف فجوة وهنــــاك
األخرى. الناحية من املتعلقة بالسياســــات القرارات وُمتخذي ناحيــــة،
نوعية لتحســــني أســــاليب إىل ل التوصُّ الضروري من ويف ضــــوء هــــذا،
والِدقَّة، واالنضباط واملوثوقية واالنطبــــاق االتســــاق حيث من البيانات
سيتعزز ذلك حتقيق التوقيت. وبعد االكتمال وُحسن حيث وكذلك من
على هم َمــــن اهتمام ســــيجذب ما وهو البيانــــات، مســــتوى الثقــــة يف
فعاليتها. حتسني إىل يؤدي مبا السياسات لوضع بالنسبة القمة  مســــتوى
حتليل جهود جتاه نتائج وبالتايل البيانات، جتاه خمتِلطة املشاعر دامت وما
جمموعة إىل تستند اليت والتخطيط النماذج ووضع السياسات والبحوث
تكون ذات جدوى، لن األنشــــطة هذه فإن فيها، موثوق غري بيانــــات
على تنطوي ال نظرية تدريبات جمرد أفضل الظروف يف ســــُتعَتَبر أهنا أو

فعلية. بيانات استخدام
مفهومني جديدين  ليسا وختطيطها السياسات وحتليل ٥ - ١٤٤
اليت ُوِضَعت اإلمنائية اخلطــــط من بالكثري حافل البلد فتاريــــخ يف غانــــا.
هو اجلهود هذه جنــــاح أن ولو ُبِذلت، السياســــات اليت حتليل وجهــــود
ر وحده ُيفسِّ أن ميكن ال فيها موثوق بيانات توفُّر وعدم أخرى. مسألة
القيام والدعوة إىل فّعاًال. متغيِّــــرًا رمبا كان أنه ولو العجز هذه؛ أوجــــه
يف وتقييمها، ورصدها االقتصاديــــة، التنمية لتحليل جتريبـيــــة بعمليات
ظهور إىل أدَّت الدميقراطية وتطبيق االقتصــــادي االنتعاش برامج عصــــر
وختطيطها حتليل السياســــات عن املســــؤولة الوكاالت يف روح جديدة
عالية بيانات ذات نوعية استخدام مستوى توقُّع عند تكون كي وذلك

التوقيت. وَحَسنة

حتليل  املسؤولة عن الوكاالت وظائف - ١ 
وختطيطها السياسات

السياسات  حتليل التارخيية كانت عمليات الناحية من ٥ - ١٤٥
وزارات حكومية. يف القطاع مســــتوى على ُتجرى يف غانا وختطيطها
املالية وزارة - االقتصــــادي والتخطيــــط املاليــــة وزارة  وقــــد َعِملــــت
األخرى. الــــوزارات بــــني إدارات البحوث يف التنســــيق اآلن - علــــى
أخرى مالية بوظائــــف والقيام القومية امليزانيــــة إعداد إىل وباإلضافــــة
ختطيط أنشــــطة تنســــيق عن املشــــتَرَكة باملســــؤولية ُكلَِّفــــت الــــوزارة
أخــــرى. والبيئة وزارات قطاعية مــــن مبدخالت والتنمية السياســــات
تلت احلقبة اليت من األكرب اجلزء يف اليت سادت املستقرة غري السياسية
السياسات لتحليل مة وُمنظَّ دة حمدَّ قنوات إىل إقامة تؤد مل غانا استقالل
تكن ُمَعرَّفة مل حالة وجودهــــا، يف حىت وتلــــك القنوات، وختطيطهــــا.
اجلديدة املوجة ظهور ومــــع وارتباطاهتا. وظيفتها حيث من بوضــــوح
ظهور املزيد بدأ السياســــية، الدميقراطية إىل االقتصادي، إضافة للتحرر

.Olawale E. Ogunkola, “The state of macroeconomic data in Africa”  ١٠

بسويسرا لوزان جامعة يف اخلريف يف ”لينك“ الذي ُعقد مشــــروع مؤمتر إىل ُقدِّمت ورقة
األول/أكتوبر ١٩٩٦. تشرين إىل ٤ أيلول/سبتمرب ٣٠ من الفترة يف
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القمة يف على وتوجد دة. واملؤسســــات الواضحــــة واملحدَّ من القنوات
القومي جلنة التخطيط اإلمنائي العام للقطاع التابعة التخطيط وكاالت
وتقييم السياسات ورصد ختطيط ُشَعب من على املدخالت حتصل اليت
اإلحصاءات إدارات وهيئات للوزارات القطاعية، وكذلك من التابعة
للتنظيم غانا ومعهد العامة. اخلدمة قطاع واملعلومات داخل والبحوث
يف آخر عام معهد هــــو الرئيس، مكتب يتبع الــــذي واإلدارة العامــــة،
للقطاع العام التابعة األخــــرى املؤسســــات بني ومن احلكومي. اجلهاز
بــــني الوكاالت ومن اجلامعــــات. يف اإلدارات واملعاهــــد ذات الصلــــة
االقتصادية السياسات مركز حتليل اخلاص التابعة للقطاع واملؤسسات
واضعي إىل تقدمان املؤسســــتان وهاتان االقتصادية. ومعهد الشــــؤون
أجل من السياسة بشأن مستقلة توجيهية ومبادئ حتليالت السياسات

السياسات. ختطيط
لتنسيق  القومي اإلمنائي التخطيط جلنة أنشــــئت وقد  ٥ - ١٤٦
بشــــأن الرئيس املشــــورة إىل ولتقدمي اجلديدة القومي جهــــود التخطيط
فإن وظائف هــــذا واســــتراتيجياته. وعلى اإلمنائي سياســــات التخطيط

التالية: املسؤوليات تشمل اللجنة
االقتصاد الكلي واإلصالح اهليكلي إصالح خيارات دراســــة •

استراتيجية بشأهنا؛ حتليالت وإجراء
مع سنوات، مستمرة لعدة خطط وضع مقترحات بشأن تقدمي •
يف املختلفة للمقاطعات املقاَرنة وامليزة املوارد إمكانات مراعاة

غانا؛
بغية وذلك واملادية الطبيعية البيئة محاية بشأن مقترحات تقدمي •
مع متفقة التنمية وبرامــــج، اســــتراتيجيات، ضمان أن تكون

سليمة؛ بيئية مبادئ
على غانا يف تنمية املقاطعات بشــــأن ضمان مقترحات تقدمي  •
للموارد الفعَّال االستخدام طريق عن وذلك املســــاواة أســــاس

املتاحة؛
وتقييمها اإلمنائيــــة واملشــــاريع والربامــــج رصــــد السياســــات  •

وتنسيقها؛
اإلمنائية املســــائل توصيات بشــــأن وتقــــدمي إجراء دراســــات  •

االقتصادية؛ - االجتماعية واملسائل
وضمان القومي، اإلمنائي للتخطيط شاملة استراتيجيات وضع •
والربامج السياســــات يف ذلك مبا االســــتراتيجيات، أن ُتنفَّــــذ

بالفعالية؛ حنو يتسم على عليها، املترتبة
يف والقطاعـــات للمقاطعـــات اإلمنائيـــة تنســـيق اخلطـــط  •
هذه التوافق بني وحتقيق قومية إمنائية خطة لوضع اإلعـــداد

اخلطط؛
ضوء يف القومية التنمية مسألة يف مستمر بشــــكل النظر إعادة  •
الظروف وكذلك والدوليــــة، املحليــــة الظــــروف االقتصادية

تنقيح بشأن توصيات وتقدمي السائدة االجتماعية والسياسية،
دعت الضرورة؛ حيثما القائمة والربامج السياسات

وفقًا اإلمنائي بالتخطيط صلة هلا اليت األخرى بالوظائف القيام •
الرئيس. لتوجيهات

التخطيط  جلنــــة تكــــون وظائف أن ومــــن املُفتَرض  ٥ - ١٤٧
ُشــــعب أعــــاله، مرتبطة بوظائف ُمبيَّنة هــــي كمــــا اإلمنائــــي القومــــي،
والبحوث اإلحصاءات وُشعب وتقييمها ورصدها السياســــات ختطيط
التنســــيق جمالس وكذلك للــــوزارات القطاعيــــة، واملعلومــــات التابعــــة
أعمال يف ُمدخالت تقدمي يف تتمثَّل اليت اإلقليميــــة وجمالس املقاطعات،
ختطيط السياسات ورصدها لُشعب الرئيســــية الوظائف وتتمثَّل اللجنة.
التقين التوجيه وتقدمي واخلطط السياسات وتطوير، وضع، يف وتقييمها
متَّســــقة واخلطط السياســــات تكون أن لضمان وبرجمتها يف ختطيطهــــا
تلك فإن هــــذا إىل وباإلضافة للحكومــــة. القومية مــــع إطار السياســــة
بُشعب يتعلق وفيما واخلطط. السياســــات وتقييم رصد تتوىل الُشــــَعب
البحوث إجراء ُتقرِّر اليت هي فإهنا اإلحصــــاءات والبحوث واملعلومات
ُتقدِّم أهنا وأدائهــــا، كما وتنســــيقها تشــــجيعها على يف القطاع وتعمل
التقارير وإعــــداد وإجراءاته البحث ملنهجيــــة بالنســــبة مبادئ توجيهية
قاعدة وجود على وحتافظ إدارة املعلومات، فعالية وتضمن به، املتعلقة

بالقطاع. املتعلقة للبيانات مركزية
ُشعبة  أُنشئت العامة، واإلدارة للتنظيم غانا معهد ويف ٥ - ١٤٨
احلاجات مالئمة لتلبية برامــــج املعهد أنشــــطة إىل تضيف كي منفصلة
السياســــات والتخطيط حتليــــل جماالت يف القــــدرات التنظيميــــة لبنــــاء

يلي: ما تشمل للشعبة الرئيسية والوظائف االستراتيجي واإلدارة.
وحتليلها وضع السياســــات جماالت يف برامج تدريبيــــة تنفيــــذ  •

االستراتيجي واإلدارة؛ والتخطيط
السياســــات واالستراتيجيات بشأن وحبوث دراســــات إجراء  •

القومي؛ يف االقتصاد تؤثِّر أهنا إىل بالنظر
مبوضوعات معيَّنة. تتعلق قومية مسائل لبحث حمافل تنظيم •

حتقيق  على للتنظيم واإلدارة العامة غانا معهد ويعمل ٥ - ١٤٩
ثالثة جماالت رئيســــية هي يف التدريب تقدمي طريق عن األهداف هذه
االستراتيجية. والدراسات التجارية املشــــاريع وسياسة العامة السياســــة
أيضًا ميثِّل حامسة قومية أمهية هلا اليت اســــتعراضات للسياســــات وإجراء
النهائية والنتيجة وظائفها. ألداء اليت تستخدمها الُشعَبة الطرائق إحدى
اآلفاق اسم حتمل ســــنوية نصف جملة نشر هذه هي ألنشــــطة البحوث
أنشئ الذي العامة، واإلدارة غانا للتنظيم معهد وحمفل لغانا. االقتصادية
أيضًا ســــبيًال يوفِّر التنمية، جمال تعمل يف أخرى ووكاالت املعهد بــــني
هــــذه املحافل، ويف بشــــأهنا. مناقشــــات وإجراء آخر لنقد السياســــات
املتعلقة واملســــائل والقطاعية القومية املســــائل نقدي ُتبَحث بأســــلوب
املنهجية، البحث بأدوات ُتبَحث مســــائل وهي الشركات، بسياسات
نوعية الوعي وحتسني مبســــتوى للنهوض موضوعية توصيات م ُتقدَّ كما
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أخرى، مؤسسات وتقوم الشــــركات. سياسات أو العامة السياســــات
جلامعة التابع واالقتصادية واالجتماعية اإلحصائية البحوث مثــــل معهد
وإدارة كوســــت كيب جلامعة التابع اإلمنائية الدراســــات غانــــا ومركز
وإجراء البحوث بالتدريس والتكنولوجيا، العلم جلامعة التابعة التخطيط

وختطيطها. جمال حتليل السياسات املشورة يف وتقدمي
أنشــــئ  الذي االقتصادية، ومركز حتليل السياســــات  ٥ - ١٥٠

التالية: باألدوار يقوم مستقلة، استشارية“ يكون ”هيئة كي
االقتصادية السياسات بشأن مســــتقلة وحبوث حتليالت إجراء •

غانا؛ على تنطبق اليت
يف القرار ُمتخذي بني فيما االقتصادية باملســــائل الوعي نشــــر  •

واخلاص؛ العام املجالني
ومناقشة املعرفة إىل تســــتند اليت العامة املشاركة يف املســــامهة  •
املســــائل عن أجل نشــــر مؤلفات مــــن املســــائل االقتصاديــــة

نشرها. يف املساعدة أو االقتصادية
يف أدائه  يسعى، االقتصادية السياسات ومركز حتليل ٥ - ١٥١
غانا، يف تؤثِّر اليت الرئيسية باملســــائل االهتمام إثارة إىل هلذه الوظائف،
السياسات ألساسيات املتعمق الفهم وزيادة املســــائل، تلك وبدراســــة
املتعلقة األفكار لتبادل حمفًال يوفِّر املركز هذا فإن وباإلضافة إىل العامة.
بني وصل كهمزة يعمل أنه كما لغانا، بالنســــبة األمهية ذات باملســــائل
اجلمهور. وعامة األكادمييــــة واملؤسســــات اخلاص والقطاع احلكومــــة
حزب أي يناصر ال آخر معهد حبوث االقتصادية هو ومعهد الشــــؤون
والوظائف املاحنون. ويدعمه يرعاه معهد وهو الربــــح، إىل يهدف وال
تؤثِّر أهنا إذ النتائج، ونشــــر إجراء البحوث تشــــمل للمعهد األساســــية
املواطنني. حيــــاة يف والسياســــية واالقتصادية االجتماعية يف اجلوانــــب
مســــائل بشــــأن آلخر من وقت مناقشــــة عامة وعقد املعهد اجتماعات
ينحاز املعهد أن إىل وجتدر اإلشــــارة معيِّنة. مبوضوعــــات تتعلق قوميــــة
لتحليل ينحاز مما أكثر اُحلكم، السياسية، مثل حنو املسائل أكرب بدرجة

االقتصادية. السياسات

اإلحصائية  البيانات املؤسسية للربط بني الترتيبات - ٢ 
السياسات وحتليل

املؤسســــة املكلََّفة  غانا اإلحصائية يف الدائــــرة ُتعَتبَــــر  ٥ - ١٥٢
غانا (دســــتور ونشــــرها الرمسية أو البيانات، اإلحصاءات، جبمع قانونًا
الثاين/يناير ١٩٩٣). ٧ كانــــون يف اعُتمــــد الذي الرابــــع اجلمهــــوري
يف البحوث إدارة وكذلك بالرصد والتقييم، املعنية الــــوزارات وإدارات
لتقدمي بالنسبة غانا يف اإلحصائية الدائرة مع هي جهات الربط غانا، بنك
والوكاالت واإلدارات وتقوم الــــوزارات ومراجعة اتســــاقها. البيانات
الرئيس، بإعداد ومكتب املركزية اإلدارية الوكاالت وكذلك مجيعها،
البيانات من والكثــــري غانا. يف اإلحصائية تقدمها إىل الدائــــرة بيانــــات
تتفق أهنا كما التقليدية لإلبــــالغ، إىل الطريقة يتم مجعها تســــتند الــــيت
اإلحصاءات ملخص ومنشــــور القومية. نظام احلســــابات مع توصيات

أجل  من بيانات م يقدِّ غانا، يف اإلحصائية تنشره الدائرة الذي الفصلي
وجتهيز، مجع، التمويل يتم توفُّر حسب وعلى الكليَّة. التحليالت إجراء
ســــبيل وعلى رئيســــية. اقتصادية - اجتماعية مبؤشــــرات بيانات تتعلق
ملستويات االستقصائية ”الدراسة مؤخرًا غانا يف ُأجريت قد فإنه املثال
عن معلومات الدراســــة توفِّر هذه بيانات وقواعد يف غانــــا“. املعيشــــة
عن املنتظمة اإلبــــالغ عملية من جزًءا ل ال تشــــكِّ مؤشــــرات أساســــية

غانا. يف اإلحصائية الدائرة هبا تقوم اليت البيانات
اهلويَّة  د حمدَّ غري ُيقدِّمها مصدر البيانات أن حـــني ويف ٥ - ١٥٣
اليت يتم مـــن البيانات كبريًا قدرًا بأن انتقاد ه يوجَّ أن املمكـــن فإنـــه من
بالنسبة اإلطالق على فائدة له ليست أو مباشرة فائدة له ليســـت مجعها
وليس العرض حيركها البيانـــات وهذه وخمططيها. السياســـات لواضعي
البيانات مســـتخدمي بني آليـــة للجمع توفري الضـــروري الطلـــب. ومن
وعندئذ البيانات؛ مـــن احلقيقية حتديد االحتياجات أجل من ومنتجيهـــا
وحتليلها البيانـــات مجع حيرك الـــذي الطلب هو يكـــون أن ميكـــن توقُّع
يوضع يف غانا مل البيانات مجع تاريخ يف فترة طويلة وعلى مدى ونشرها.
غانا الدائرة اإلحصائية يف تكـــون أن إىل أدَّى وهذا هـــذا الترتيب. مثـــل
يف البيانات توفُّر ضمان يف بواجباهتا األحيان عن القيام بعض يف عاجزة
أهنا أو نشرها اليت تأخر من املنشـــورات الكثري املناســـبة. وهناك املواعيد
وجود من أن الرغم الثمانينات. وعلى أوائل يف باملرة، وخاصة ُتنشر مل
فيه مرغوب أمر هو ومنتجيها البيانات مستخدمي بني مؤسســـية روابط
جرت حماولة تقطـــع ومل جناحًا. حتقِّق مل الروابـــط هذه مثل إقامـــة فـــإن
املشروع. انتهى عقد عندما ُأهنيت قد العملية إذ أن بعيدًا؛ شوطًا مؤخرًا
بني الوكاالت حوار على املؤسســـي الطابع إضفاء إىل وإدراكًا للحاجة
الثمانينات جلنة يف لت واســـتخدامها ُشـــكِّ البيانات تقدمي يف تعمل الـــيت
من تتألف اليت اللجنة، وهذه ومســـتخدميها. اإلحصاءات ملنتجي قومية

التالية: بالوظائف تقوم القطاعية، لإلحصاءت عاملة أفرقة
البيانات؛ من املستخدمني حتديد حاجات •

ملختلف املنتجني؛ اإلحصائية األنشطة تنسيق •
جملس لتقدميها إىل السياسات بشــــأن مالئمة توصيات صياغة •

اإلحصائية. الدائرة
القطاعية  لإلحصاءات العاملة األفرقة لت ُشــــكِّ وقد  ٥ - ١٥٤
ومســــتخدميها. اإلحصاءات ملنتجي القوميــــة اللجنة لتســــهيل أعمــــال
حمفل إلجراء توفري هو العاملة األفرقة تشــــكيل من األساســــي والغرض
دة حمدَّ توصيات ولتقدمي القطاعية اإلحصاءات حالة بشــــأن مناقشــــات
لألفرقة دة املحــــدَّ والوظائف النوعية والكميــــة. حيــــث لتحســــينها من

يلي: تشمل ما القطاعية لإلحصاءات العاملة
داخل القطاع؛ املستخِدمني حاجات حتديد •

البيانات املتاحة؛ حتديد مصادر •
البيانات؛ مجع منهجية تقييم •

الفريق العامل. داخل املسؤوليات توزيع •



١٥٠١٥٠

تلك  وجود عـــدم أو املؤسســـية، وضعف الروابط  ٥ - ١٥٥
من نفســـه باملتغيِّر املتعلقـــة البيانـــات يف تباينـــات إىل أدَّى الروابـــط،
وزارة من البيانات املأخوذة فإن املثال سبيل وعلى ألخرى. مؤسســـة
أخرى مصادر ومـــن والزراعة األغذيـــة التجـــارة والصناعـــة ووزارة
غانا. وهذا يف اإلحصائية الدائـــرة من املأخوذة عن البيانـــات ختتلـــف
وزارة حالة يف املفتَـــَرض من أنـــه إذ للغاية خطري وضـــع الوضـــع هو
حصلتا قد اجلهتني أن غانا اإلحصائية يف والصناعـــة والدائرة التجارة
والضرائب دائـــرة اجلمارك من أي نفســـه، املصدر علـــى بياناهتما من
املؤسسات بني فيما الربط لتشجيع مؤخرًا جرت حماولة ويف والوقاية.
عمل حلقة الدولية التنميـــة إدارة دعمت لإلحصـــاءات، اُملســـتخِدمة
اإلحصائية والدائرة يف غانا واإلدارة العامة التنظيم معهد مشتركة بني
العام منوذج للتوازن لوضع أكســـفورد املالية وجامعة غانا ووزارة يف
جتميع مصفوفة وقت ويف لتحليل السياســـات. بالنســـبة املحســـوب
كان هناك ،١٩٩٦ عـــام ١٩٩٣، يف االجتماعيـــة لعـــام احلســـابات
يســـتفيدون ال قد فإهنم املســـتخِدمني تدريب يتم إذا مل شـــعور بأنـــه
حلقة مت حتليل السياسات. وقد ُنظِّ يف النظام ذلك من كامل بشكل
خمتلفة منظمات يف السياسات مستوى على مشـــاركني ضمَّت عمل
مناذج التوازن وضع استخدام طريق عن السياســـات بتحليل لتعريفهم
إعداد وجيري باملجال، هذا النشاط اهتمامًا وقد أثار املحسوب. العام
املحاوالت إحدى وميثِّل هذا عليـــه. املؤسســـي الطابع إلضفاء خطط
البيانات اســـتخدام على املؤسســـي إلضفاء الطابع مؤخرًا جرت اليت
وضع يف احلالة) يف هذه االجتماعية (مصفوفة احلســـابات اإلحصائية
أو لوضع السياســـات حتليل أجل من املحســـوب العام التوازن مناذج
يف مواٍز ترتيب وضـــع احلايل الوقت يف من أجله. وجيـــري ترتيبـــات
اإلمنائي التخطيط جلنـــة ويف غانا يف العامـــة واإلدارة التنظيـــم معهـــد

الزمنية. للسالسل مناذج القومي لوضع

املستقبل على البيانات  يف إدخال حتسينات احلاجة إىل - ٣
املؤسسية والترتيبات

تــــزال متثِّل  ال أن البيانات إىل بقــــوة تشــــري الدالئــــل  ٥ - ١٥٦
غانا. يف فعَّال حنو على لتحليل السياســــات وختطيطها بالنسبة مشــــكلة

البيانات: قد تكون الواقع، ويف
احلاالت؛ بعض غري متوفرة يف •

البريوقراطية أو لدوافع بسبب املســــتخدمني متناَول عن بعيدة  •
يقدموهنا؛ من جانب من الغطرسة أو ملجرد أخرى

ما بعد انتفاء احلاجة إليها؛ إىل نشرها تأخر •
اليت املؤسســــات بني فيما استنســــاخها ميكن وال غري متســــقَّة  •

عن املتغيّـرات نفسها؛ تقارير م تقدِّ
مجعها لِقلَّة الرغم من على للمستخِدمني بالنسبة الفائدة عدمية •

ومستخدميها. البيانات ُمنتجي بني احلوار

كافية  حماوالت هناك تكن فإنه مل هذا وباإلضافة إىل ٥ - ١٥٧
بتحليل اإلحصاءات لربط ُمســــتدامة مؤسســــية ترتيبات وضع يف اجتاه
باإلحصاءات املســــائل املتعلقة فإن وببســــاطة وختطيطها.  السياســــات
هامشــــي. اهتمام هو بالبيانات االهتمــــام أن كما ال حتظــــى بأولويــــة،
بالنسبة للبيانات وذلك التوجيه القيام بعمليات إلعادة إىل حاجة وهناك

وختطيطها. السياسات حتليل لتعزيز
هناك  بالفعالية، حنو يتســــم علــــى البيانات ولتوفــــري  ٥ - ١٥٨
ومستخدميها الرمسية اإلحصاءات منتجي بني مســــتمر حوار إىل حاجة
من البيانات لالحتياجات األمثل الوضع املتاحة تعكس البيانات حبيــــث
عن الرمسية البيانات منتجي بني فيما وينبغي تعزيز الروابط االجتماعية.
تعزيز ومن املمكن احلديثــــة. االتصاالت بتكنولوجيا طريق تزويدهــــم
املســــتخِدمة والوكاالت املنتجة الوكاالت فيمــــا بني املعلومات تبــــادل
عندما األحيان، من كثري ويف قوية. حوســــبة ُنظم اســــتخدام عن طريق
عوامل من الكثري املنظمات، ُيصاَدف بعض من مطلوبة تكون البيانات
هذه والعقبات اإلحباط عوامل بعض أن حني ويف والعقبات. اإلحباط
عدم على للتغطية أســــاليب يكون اآلخر فإن بعضها حقيقيًا قد يكون
عاتق على مجعها مســــؤولية يتعيَّــــن أن تقع كان اليت وجــــود البيانــــات

املؤسسة املعنية.
الذي  هو الطلــــب أن يكون كبري حــــٍد إىل وينبغــــي  ٥ - ١٥٩
مشــــاورات بإجراء دوري بشــــكل القيام وجيب البيانات. حيرك إنتاج
البيانات. من اُملســــتخِدمة والوكاالت حاجات املنظمات واســــتعراض
وحتليلها وجتميعها البيانــــات مجع يتجاوز أن الناحية هــــذه من وينبغــــي
الناشئة ذات الصلة املتغيّـرات الستكشــــاف التقليدية القواعد ونشــــرها
والسياســــية واالقتصادية االجتماعيــــة الظــــروف الــــيت متيل إىل تفســــري
البيانات لربط مالئمة مؤسسية ترتيبات هناك تكون أن وجيب املتغيِّرة.
إىل حاجة هناك الناحية، هذه ومن السياســــات. بتحليالت اإلحصائية
جانب ومن والدوليني املاحنني الوطنيني جانب املايل من الدعم م ُيقدَّ أن

اهلدف. ذلك حيقق أن ميكن مشروع ألي احلكومة
احلسابات بيانات استخدام يف اخلربات  -  زاي

يف التحليل اهلنغارية القومية
لدراســــة  كأداة القوميــــة  احلســــابات نظــــام  إن   ٥ - ١٦٠
النشــــاط حجم يف عن التغيريات يوفِّر معلومات الكليَّــــة االقتصــــادات
عليها يتــــم احلصول واملعلومات اليت الوقــــت. مرور االقتصــــادي مــــع
إذ التحليلية، لألغراض مالئمــــة معلومات هي القومية من احلســــابات
قواعد مفاهيم أن كمــــا متماســــكًا، نظامًا املحاســــيب يوفِّر أن اإلطار

االقتصادية. مع النظرية تتوافق املحاسبة
احلســــابات  تقديرات بدأت التســــعينات، ويف أوائل  ٥ - ١٦١
لعام القومية احلسابات اجلديدة لنظام باملفاهيم التأثر يف اهلنغارية القومية
إىل اقتصــــاد ُمخطط مركزيًا من التحول يف البلد بــــدأ ١٩٩٣، وكمــــا
كما احلقيقي منخفضًا، النمو الفترة كان هذه وخالل ســــوقي. اقتصاد
وقد التقييم. عملية صعوبة من زادت املحاســــيب يف النظام التغيريات أن
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اهلنغارية، القومية احلســــابات لتجميع املطبَّقة املنهجية تدرجييًا ــــنت حتسَّ
يف تؤَخذ بأن طويلة، زمنية سالسل استخدام عند احلذر وينبغي توخي

بسنوات متتالية. املتعلقة البيانات بني يف املفاهيم التغيريات االعتبار
نظامًا فريدًا  اهلنغاري اإلحصائي النظام جيعل والذي ٥ - ١٦٢
الكليَّة والتجميعات اإلحصاءات تأثــــرت الســــبعينات أوائل هو أنه منذ
املُنَتج ونظام القومية احلســــابات بنظام جتميعها جرى الــــيت االقتصادية
مل املحاســــبة والتصنيفات وقواعد املفاهيم أن من الرغم وعلى املادي.
جمموعات فإن الدولية التوجيهية املبــــادئ من أٍي هنج على بِدقة تطبَّــــق
املقارنات يف اهلنغارية املشــــاركة املوجودة ســــهََّلت املزدوجة البيانــــات
القيمة تقدير كان ط مركزيــــًا املخطَّ االقتصــــاد فترة وخالل الدوليــــة.
احلقيقي، التقدير عن كثريًا يقــــل املادية غري اخلدمات ألنشــــطة املضافة
الزيادة بشــــكل يف آخذًا كان املادي غري املجــــال نصيب أن يف حــــني
بدرجة كبرية. الســــنوية احلسابات ُنقَِّحت التســــعينات ويف مســــتمر.
التصنيفات وعلى للحســــابات البيانات مصادر علــــى التنقيح وقــــد أثَّر
اســــتخدام يف اهلنغاري اإلحصائي املكتب وقد بدأ التجميع. ومنهجيــــة
يف  وضعها قبل ١٩٩٣ لعــــام القومية احلســــابات لنظام لية األوَّ الصيغــــة
١٩٨٩ حدثت  عام يف بدأت اليت التحوُّل عملية ويف النهائي. شــــكلها
إىل ليس فقط املكتب تغيــــريات دعت وهي كثرية، مؤسســــية تغيريات
وكانت متامًا. جديدة إجياد مصادر للبيانات إىل أيضًا بل املنهجية تغيري
الرئيسي البيانات مصدر هي متها املؤسسات قدَّ الضريبـية اليت اإلقرارات
املركزي اإلحصائي للمكتب اإلحصاءات قانون أتاح وقد للحسابات.
نظام تطبيق وبعد البيانات الضريبـية الُصْغِرية. اهلنغاري احلصول علــــى

على  اهلامة التغيريات غالبيــــة ١٩٩٣ ُأدِخَلت لعــــام القومية احلســــابات
األخرى. تقييم اخلدمات

اهلنغارية القومية احلسابات يف للبيانات التحليلية اجلوانب - ١
موضعــــًا  القوميــــة يف احلســــابات كانــــت البيانــــات  ٥ - ١٦٣
بســــبب تنقيحات ُأجريت آلخر. وقــــد وقت مــــن لتغيــــريات منهجية

التالية: العوامل
اجلديد؛ املفهوم مراعاة •

هبدف املوجودة الفئــــات يف تغيريات، أو تصويبــــات إدخــــال  •
الدولية؛ التوصيات مع متطابقة جعلها

أو القطاعات الصناعات أو حســــب جديدة إدخال تصنيفات  •
أو امللكية؛ األشكال القانونية

الثابتة. األسعار لتجميعات األساس سنة تغيري •
يف  ُتنشــــر اليت القومية اهلنغارية احلســــابات وبيانات  ٥ - ١٦٤
االعتبار آثار يف ُأِخَذت إذا إّال ميكن مقارنتهــــا ال خمتلفة زمنية فتــــرات
أو املفهوم بنفس البيانات املتعلقــــة واكتشــــاف أن املنهجية. التغيــــريات
املنشــــورات مقارنة عند اختالفات، بينها اإلحصائي توجــــد التجميــــع
قد االختالفات وهــــذه أمرًا نادرًا. ليس خمتلفة، ســــنوات يف الصــــادرة
ويف التحليالت يف أخطــــاء إىل تؤدي وقــــد خلط يف حدوث تتســــبب

والتصحيحات معرفة التغيريات ينبغي األخطــــاء هذه ولتفادي التقييم.
واحلسابات خمتلفة. سنوات يف اإلحصائي املكتب اليت أدخلها املنهجية
القومية احلســــابات نظام توصيات من قريبة اآلن ُتعَتَبر اهلنغارية القومية
نشرها ســــبق اليت البيانات على ُأدِخَلت ١٩٩٣. والتنقيحات اليت لعام
أن املمكن فإنه ليس من ١٩٩١. وهلذا إىل عام تعود الفترة اليت تشمل
بالبيانات  مباشرة بعده ١٩٩١ وما بعام املتعلقة املنقََّحة البيانات ُتقاَرن
للفترة الزمنية بالسالسل أي ،١٩٩١ لعام السابقة للسنوات ُنشرت اليت
ســــهَّلها الزمنية نوعي السالســــل و١٩٩١. ومقارنة ١٩٦٠ عامي بني
لعام  القومية منهجية احلسابات حسب َعة ُمجمَّ ١٩٩١ عام بيانات نشر

١٩٦٨ ولعام ١٩٩٣.

إىل عام ١٩٩٣  عــــام ١٩٩١ من للفتــــرة وبالنســــبة  ٥ - ١٦٥
اهلنغارية القومية احلسابات اهلنغاري املركزي اإلحصائي املكتب َنَشــــر
ســــنة بعد ١٩٩٥، وُنقَِّحت تلك احلســــابات عام يف صيــــف املنقَّحــــة
ومقارنات .١٩٩٤ النهائية لعــــام التقديــــرات أن ُأِعدَّت واحدة بعــــد
عام من للفترة املضافــــة القيمة وإمجايل للمخرجات احلجــــم مؤشــــرات

تبيِّن  ٥ - خامســــًا اجلــــدول يف ١٩٩١ إىل عــــام ١٩٩٣ والــــيت تــــرد
 ١٩٩٣ لعام النهائيــــة والبيانات ليــــة األوَّ البيانات بــــني أن االحنرافــــات
حالة يف أكرب آثار هــــي وآثار التغيريات املنهجية كبرية. قــــد أصبحــــت
املخرجات. حالــــة هي يف مما املضافة القيمــــة إلمجايل النمــــو معــــدالت
أيضًا. الوســــيط عناصر االســــتهالك يف املنهجية التغيريات أثَّرت وقــــد

املنهجية.  التغيريات عكست ١٩٩٥ لعام ُنِشرت اليت لية والبيانات األوَّ
يف املنتجات استخدام على وكذلك العرض، تؤثِّر يف التعديالت وهذه
.٦ - خامســــًا اجلدول يف مبيِّن هو كما اهلنغارية، احلســــابات القومية
مئوية نقطة مبقــــدار تنخفض ولالســــتخدام للعرض احلجم ومؤشــــرات
أكرب معدالت هــــي النمو ومعدالت التنقيحــــات. هلذه نتيجة واحــــدة

واالستخدام. العرض مكوِّنات لبعض بالنسبة

البيانات على التنقيحات آثار - ٢

لعدة  املشَتَرك األثر عن البيانات التغيريات يف َنَتَجت ٥ - ١٦٦
مفاهيم يف تغيريات هــــو التغيريات هذه التغيــــريات. وبعض من أنــــواع
سنة يف تغيريات عن نتج القومية وبعضها اآلخر احلســــابات وتصنيفات

.١١ اآلثار هذه من أثر لكل استعراض خمتصر ويرد أدناه األساس.

املنهجية التغيريات آثار ( أ )

بعد  الضيِّق باملعىن املنهجيــــة التغيريات آثار حتــــدَّدت  ٥ - ١٦٧
ُوِضع  السنة اليت وهي ١٩٩١ إىل سنة اليت ترجع الزمنية السالسل َنشر
”اجلديدة“. ”القدمية“ واملنهجية املنهجية حسب تقديران هلا بالنســــبة
اجلدول يف ُيعــــَرض كما األساســــية، للتغيــــريات  ويــــرد أدناه وصــــف
 National Accounts for Hungary, Revised Sources, Methods and  ١١

 Estimates, 1996 edition, (Paris, OECD-Hungarian Central Statistical
.Office, 1997), pp. 6-17 and 18-30
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اهلنغاري،  االقتصاد يف للصناعات املضافة والقيمة للمخرجات احلجم معامالت ٥ – خامسًا  اجلدول
(١٠٠ = السابقة ١٩٩١ - ١٩٩٣ (السنة

الصناعة
١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣

التعديل التعديلقبل التعديلبعد التعديلقبل التعديلبعد التعديلقبل بعد

املخرجات
٨٦,١٨٦,١٨٩,٠٨٩,٠٩٠,١٨٩,٤الزراعة

التحويلية ٨١,١٨١,١٨٧,١٨٧,١١٠٢,١١٠٠,٥الصناعات
٨٢,٩٨٢,٩١٠٣,١١٠٣,١٩٥,٧٩٥,٨اإلنشاءات

٩٥,٨٩٥,٨٩٨,٢٩٨,٢٩٣,٢٩٢,٥التجارة
٨٦,٢٨٦,٢١٠٤,٠١٠٤,٠٩٧,٧٩٥,٩النقل

أخرى ٩٦,٢٩٦,٢١٠٢,٦١٠٢,٥١٠٦,٣١٠٩,٧خدمات
٨٥,٩٨٥,٩٩٤,٦٩٤,٦٩٩,٧٩٩,٦املجموع

القيمة املضافة
٩١,٩٩١,٩٨٣,٤٨٣,٥٩٣,٣٩٢,١الزراعة

التحويلية ٨٢,٢٨٢,٢٩٣,٣٩٣,٣١٠٤,٤١٠٣,٠الصناعات
٨٥,٠٨٥,٠١٠١,٩١٠١,٩٩٣,٦٩٤,٥اإلنشاءات

٩١,٧٩١,٧٨٣,٩٨٣,٩٩٤,٨٩٦,٢التجارة
٨٨,٦٨٨,٦٩٥,٧٩٥,٧٩٤,٩٩٤,٦النقل

أخرى ٩٧,٦٩٧,٦١٠٣,٦١٠٣,٣١٠٣,١١٠٤,٦خدمات
٨٨,١٨٨,١٩٧,٠٩٦,٩٩٩,٢٩٩,٤املجموع

واالستهالك  املخرجات على التغيريات لتلك األثر الكمِّي ٧ - خامسًا
االقتصادية. لألنشطة املضافة والقيمة الوسيط

والقيمة  املخرجات تشــــمل اجلديدة، ويف املنهجيــــة  ٥ - ١٦٨
يزيد التغيري وهذا الصادرات. دعم األساسية باألســــعار للزراعة املضافة
أنه يف كما األساســــية، باألســــعار الصناعة هلذه املخرجات مــــن قيمــــة
يف على املنتجات الصافية الضرائب ألخــــذ التعديل ُيقلِّل نفســــه الوقت

تغيري. دون السوق بأسعار املضافة القيمة االعتبار وتظل
كانت  اهلنغاريــــة اجلديدة، القوميــــة ويف احلســــابات  ٥ - ١٦٩
متتلكها اليت للمساكن بالنســــبة اإلســــكان يف خدمات كبرية التغيريات
املخرجات تقدير أن حني يف مالكوها، يشغلها اليت واملساكن احلكومة
قيمة استهالك تنقيح وجرى تغيري. دون ظل رة املؤجَّ اخلاصة للمساكن
تقييم ُأعيد كمــــا احلكومة، متتلكها اليت للمســــاكن الثابت رأس املــــال
املوجودات وُقيَِّمــــت اجلارية. االســــتبدال بتكلفة املســــاكن املوجــــودة
د (ُيحدَّ السوق سعر مبتوسط احلكومة متتلكها اليت للمســــاكن الســــنوية
احلصول املمكن من كان وهو الســــعر الذي املربعة)، باألمتار الســــعر
األسعار ليست السوق وهي شاغرة. وأسعار املســــاكن بيعت إذا عليه
وفقًا شــــراء املسكن الشاغلة عند املعيشــــية األســــر بالفعل اليت تدفعها
املحلية اليت املســــاكن قيمة تقدير وإعــــادة املســــاكن. خلطة خصخصة

يف  املائة إىل ١,٥ يف ١ (مــــن اإلهالك معدل وزيادة احلكومة متتلكهــــا
(تضاعفت املحلية للحكومة خدمات اإلســــكان خمرجات زادتا املائــــة)
مالكوها يشغلها اليت للمساكن اإلســــكان تقريبًا). وخمرجات خدمات
الوســــيط لرأس لالســــتهالك اجلديدة والتقديرات معدَّل. بإجيار ُتقــــاس
سعر ُتحسب باستخدام مالكوها يشــــغلها اليت للمساكن املال بالنســــبة

استبدال. مربع كتكلفة متر لكل اإلنشاء املتوسط السنوي
املساكن اليت  خمرجات تشمل املُنقََّحة، التقديرات ويف ٥ - ١٧٠
لإلصالحات غري السوقي اإلنتاج مالكيها حســــاب على يتم إنشــــاؤها
ر وتقدَّ االعتبار. ال تؤخذ يف الســــابق كانت يف أهنا حني يف الرأمسالية،
املخرجات إىل الوسيط االستهالك نسبة بتطبيق الوسيط االستهالك قيمة

اإلنشاء. بعملية يكلَّفون الذين الصغرية املشاريع أصحاب على
غري  بشــــكل ُتقاس اليت املالية الوســــاطة وخدمــــات  ٥ - ١٧١
خمرجات وُتحَسب سوقية. كخدمات اجلديد النظام يف ُتعاَمل مباشــــر
املدفوعة والفائدة املتحصلة الفائدة بني الفرق باعتبارها اخلدمات هــــذه
اخلاص أو املال رأس علــــى املتحصلة الفائدة عن تصحيح دون إجــــراء
املقدَّرة املخرجات وال تــــوزع اُملســــَتَلَمة. األخرى العقارية اإليــــرادات
وسيط ُتحَســــب كاســــتهالك ولكنها اخلدمات، من على املســــتفيدين

امسي. لقطاع
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باعتبارها  التأمني خلدمة املُفَتَرَضة النفقة قيمة ر وتقدَّ ٥ - ١٧٢
التقنية االحتياطيات على زائدًا الفائدة التأمني املسَتَلم قسط بني الفرق
وتوزع التقنية. االحتياطيات يف النفقــــات زائدًا املدفوعة، واملطالبــــات

املستخِدمني. على النفقات هذه

ال اليت املؤسسات يف ُأدرَجت لعام ١٩٩١، وبالنسبة  ٥ - ١٧٣
إىل هتدف ال اليت املؤسسات قطاع يف وختدم مؤسسات الربح هتدف إىل
املؤسسات تلك ُتدَرج اجلديدة املنهجية ويف املعيشية. األسر وختدم الربح
واملؤسســــات املالية. غري الشــــركات قطاع يف اخلدمات إليها م ُتقدَّ اليت
قطاعًا ل املعيشية تشكِّ األســــر ختدم واليت الربح حتقيق إىل هتدف ال اليت
واليت الربح حتقيق إىل هتدف ال اليت املؤسســــات تشــــمل وهي منفصًال،
ر وتقدَّ املعيشية؛ األســــر تدفعها العضوية اليت رســــوم من أساســــًا ُتَموَّل
جمموع التكاليف: تســــاوي أهنا أساس على املؤسســــات تلك خمرجات
الثابت املال واستهالك رأس العاملني وتعويضات الوســــيط االســــتهالك

الدعم. منها مطروحًا اإلنتاج على والضرائب األخرى

احلســــابات  يف احلكومية اخلدمات وتقــــدَّر خمرجات  ٥ - ١٧٤
التقارير إىل التكلفة، وهي تستند جمموع تساوي أهنا على املنقََّحة القومية
يف املشاريع وتكاليف أنشطة ومبيعات احلكومية. للمؤسسات السنوية
وتتوفر به الوحدة املَُبلَِّغة. تقوم النشــــاط الذي نوع على توزع القطاع
األنشطة ملبيعات تشــــغيلي أو عجز، فائض، أيضًا معلومات الشــــتقاق
استهالك ُنقَِّحت تقديرات وقد للحكومة. املشاريع وأنشــــطة احلكومية

الطرق (مثل طويلة خدمة فترة اليت هلا األصول لتغطية الثابت املال رأس
بتكاليف املحلية واحلكومة املركزية احلكومة أصول وتقدَّر واجلسور).
وقد التارخيية. بالتكاليف مــــن تقديرها بدًال اجلارية والثابتة االســــتبدال

يف  نســــبة ٢,٥ إىل املائة ١ يف من نســــبة اإلهالك زيادة معدالت متت
االســــتهالك اإلمجايل جمموع مضاعفة أدى إىل تغيري للمباين؛ وهو املائة

أضعاف. ثالثة القطاع املال الثابت هلذا لرأس
صحية  خدمات مقابل م اليت تقدَّ الشرفية واملكافآت ٥ - ١٧٥
للخدمات املضافة املخرجــــات ويف القيمة يف ُأدرَجت معيَّنة حكوميــــة

الصحية اخلاصة.
املنتجات.  على الصافية الضرائب تعريف تغيَّر وقــــد  ٥ - ١٧٦
املنتجات. على كضرائــــب اآلن ل ُتَســــجَّ الصادرات على والضرائــــب
قابلة للخصم غري مضافــــة قيمة ضريبة تشــــمل املضافة وضريبــــة القيمة
االحتكارات أرباح وُتعاَمل الثابت اإلمجــــايل. املال رأس تكوين علــــى
طريق عن األدوية وتســــديدات املنتجات. على أخرى املالية كضرائب
النقل شــــركات إىل احلكومة تقدمه الذي والدعم التأمــــني االجتماعي
املعاشات وأصحاب للطالب اليت ُتمَنح التصاريح الشهرية مقابل العام

املنتجات. على كدعم وليس عينية اجتماعية ُتعاَمل كتحويالت
الذي  التغيري هو عام ١٩٩٠ بعد ُأدِخل تغيري وأهــــم  ٥ - ١٧٧
واخلدمــــات. فالبيانات الســــلع من والواردات الصادرات ُأدِخــــل على
إىل عام ١٩٩٠  ١٩٨٥ من عــــام للفتــــرة اخلارجية املتعلقــــة بالتجــــارة

الفورنتات) (بباليني األسعار اجلارية
احلجم  معامِالت

املائة) يف ١٠٠ = السابقة (السنة

التعديل التعديلقبل التعديلبعد التعديلقبل بعد

العرض
األساسية باألسعار ٠٦٨,١١٠٣,٤١٠٢,٢ ٧٠٧,٩١ ١٠املخرجات

اإلنتاج على الدعم منها مطروحًا ٨٢٨,٠٩٠٠,٤١٠٤,٠١٠١,١الضرائب
١٦٣,١٩٩,٣٩٩,٣ ٠٣٦,٦٢ ٢الواردات

العرض ٧٤٤,٦١٠٢,٧١٠١,٧ ٥٧٢,٥١٣ ١٣إمجايل
االستخدام

الوسيط ٩٦٧,٥١٠٥,٠١٠٢,٧ ٠٤٢,١٥ ٦االستهالك
الفعلي النهائي ٣٤١,٦٩٣,٩٩٣,٤ ٣٦٣,٤٤ ٤االستهالك
املال رأس تكوين ٣٤٣,٧١٠٦,٣١٠٨,٢ ٢٥٢,٢١ ١إمجايل

٠٩١,٨١١٣,٤١١٣,٤ ٩١٤,٨٢ ١الصادرات
االستخدام ٧٤٤,٦١٠٢,٧١٠١,٧ ٣٧٢,٥١٣ ١إمجايل

عام ١٩٩٥، اهلنغارية يف القومية احلسابات يف للمنتجات واالستخدام العرض ٦ – خامسًا  اجلدول
وبعده التعديل قبل
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 ١٩٩١ ومنذ عام املؤسســــات. اليت تقدمها البيانات من كانت ُتشــــتَّق
كما اجلمركيــــة، اإلقــــرارات أســــاس على اخلارجيــــة ر التجــــارة ُتَقــــدَّ
للتجارة. نظام خــــاص إىل يســــتند والصادرات الواردات أن تســــجيل

متامًا. خمتلفان واملجاالن
اخلارجية  التجارة بيانات أصبحت عام ١٩٩١ ومنذ  ٥ - ١٧٨
اخلام أيضًا املواد تشــــمل فحســــب بل الســــلع جتهيز ال تشــــمل رســــم

الدولية. للمعايري وفقًا التجهيز ألغراض َرة) املصدَّ (أو املستوَردة
بيانات  على أساس متسلســـل قياسي رقم وُيحَســـب  ٥ - ١٧٩
وميكن عـــام ١٩٩١، بيانات ملضمـــون ١٩٩٠ وفقـــًا عـــام يف لَـــت ُعدِّ
مقارنة. إجراء حاجة إىل هناك ما كانت إذا الرقم القياسي استخدام ذلك
املناطق  اآلن تشمل وأصبحت الشمولية، تغيَّرت ١٩٩٧ عام من وابتداًء
بيانات على تعديالت ُأدِخَلت املقارنة وألغـــراض أيضًا. الصناعية احلـــرة
التغيري أدَّى هذا وقد لعام ١٩٩٧. اجلديدة للمنهجية ١٩٩٦ وفقـــًا عـــام

يف  ٣٠ نســـبة احلرة الصناعية متثِّل املناطق أن إذ التجارة، حجم زيادة إىل
الواردات. من تقريبًا املائة يف ٢٦ الصادرات ونسبة من تقريبًا املائة

التصنيفات يف التغيريات آثار (ب)
الوحدات  تصنيف يف التصنيفات من نوعان ُيستخَدم ٥ - ١٨٠
و١٩٩٧ اسُتخِدم  ١٩٩٢ عامي وبني الصناعات. حسب االقتصادية
الدويل الصناعي التصنيف ُيناظـــر الذي اهلنغاري الصناعي التصنيـــف
٣/التصنيف الصناعي التنقيـــح األنشـــطة االقتصادية، جلميع ـــد املوحَّ
على ،١ التنقيح األوروبية، اجلماعة داخل االقتصادية لألنشـــطة العام

عــــــام ١٩٩٨ ُأدخل تصنيف  بــدايـــــة ويف ٦٠ تقســـيمــًا. مســـتوى
أرقام. أربعة مستوى على الدولية املعايري يتماشى مع جديد مبا صناعي
تغيريًا  ل يشـــكِّ ١٩٩٢ كان عام يف ُأدِخل الذي الصناعي والتصنيف
وقد ُأعيد الصناعات. بـــني القومي أنشـــطة االقتصاد توزيع يف كبريًا
ضمن الصناعات لتصبح الزراعية الشـــركات من كبري عدد تصنيـــف

القومية اهلنغارية، عام ١٩٩١  للحسابات الرئيسية الفئات على املنهجية التغيريات أثر ٧ – خامسًا  اجلدول
الفورنتات) (بباليني

الوسيطاملخرجات القيمة املضافةاالستهالك

املطلق التغري
-٣٧,٠-٧٦,٢-١١٣,٢الزراعة واحلراجة

احلكومة متتلكها اليت املساكن
املالية غري الشركات -٢,٢--٢,٢قطاع

+١٣,٢-+١٣,٢القطاع احلكومي
يسكنها مالكوها اليت +٨٨,٤-٥,١+٨٣,٣املساكن

مالكيها حساب على املساكن +٣,١+٤,٧+٧,٨إنشاء
املالية +٥٨,٧+٣,٥+٦٢,٢الوساطة

املؤسسات وختدم الربح ال هتدف إىل +٠,٥+٠,٥+١,٠املؤسسات اليت
املعيشية األسر وختدم الربح إىل هتدف ال اليت +٨,٤+١٥,٢+٢٣,٦املؤسسات

احلكومة
+٨٧,٥-٣٠,٠+٥٧,٥السوق

السوق ٠,٠+٩٠,١+٩٠,١خالف
اخلاصة الصحية +٠,٠٣,٣+٣,٠اخلدمات

باألسعار األساسية +٢٢٣,٦+٢,٧+٢٢٦,٣املجموع
على املنتجات الدعم +٠,٠٣٧,٩+٣٧,٩الضرائب -

السوق بأسعار +٢٦١,٥+٢,٧+٢٦٤,٢املجموع
للتغري املئوية النسبة

السوق بأسعار +١٠,٥+٠,١+٤,٧املجموع
-١٩,٠--الزراعة

أخرى +١٣,٠--خدمات
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أن من املؤسســـات اليت ســـبق الكثري تصنيف أعيد كمـــا التحويليـــة؛
وينبغي اخلدمـــات. ضمن لتصبح التحويليـــة الصناعـــات يف ُصنَِّفـــت
وفقًا ُتَصنَّف اليت هي املنشـــآت، وليس املؤسســـات، أن التأكيد على
حسابات واستخدام، وتوزيع توليد، وُيعَرض الرئيســـية. ألنشـــطتها
الدخل توليد حســـاب فإن هذا إىل وإضافًة قطاعي. حتليل يف الدخل

متقاطع. قطاعي تصنيف صناعي - ُيعَرض يف
الثابت للسعر يف سنة األساس التغيريات آثار (ج)

الثابت  بالسعر جتميعات إلعداد تظل ســــنة األســــاس  ٥ - ١٨١
حالة السالسل  ويف و١٠ ســــنوات. ٥ ســــنوات بني تتراوح لفترة ثابتًة
 ١٩٦٠ عام ترجع إىل اليت احلسابات القومية الطويلة لتجميعات الزمنية
عامي بني للفترة فإنه املثال سبيل وعلى مرات. ست األساس سنة تغيَّرت
لتجميعات  األساس كسنة ســــنة ١٩٩١ و١٩٩٥ اســــُتخِدَمت ١٩٩١

األساس. كسنة ١٩٩٥ سنة ذلك بعد واسُتخِدَمت الثابتة؛ األسعار
حدوث  يتســــبَّب يف قــــد الثابتة وتعديــــل األســــعار  ٥ - ١٨٢
مشكالت عنه تنتج قد ما وهو التجميعات، مستوى يف كبرية تغيريات
فيها تزيد الفترات اليت يف وخاصــــة البيانات، يف فهم مع املســــتخِدمني
سنة التغيريات يف تؤدي الصناعات مســــتوى وعلى م. التضخُّ معدالت
يف الفروع أو الصناعات زيادة، نصيب بعض أو خفض، إىل األســــاس
الزراعة نصيب فــــإن املثال ســــبيل وعلى الثابت. جمموع جتميع الســــعر
واخنفض ،١٩٩١ لعام الثابت السعر جتميعات يف اخنفض قد والتشــــييد
تقديرات الســــعر مقارنة وعند األخرى. الصناعات بعض نصيب أيضًا
الصناعات  مشلت و١٩٨٨ ١٩٩١ األســــاس سنيت إىل اســــتنادًا الثابت
الصناعات اليت ومشلت والنقل، والصناعة الزراعة نصيبهــــا اخنفض اليت
بدًءا ويالحظ أنه واخلدمات األخــــرى. التشــــييد والتجارة زاد نصيبها
وقد  اخلدمــــات األخرى. نســــبة يف مســــتمرة ١٩٨٠ هناك زيادة بعام

.١٩٩١ بعام بدًءا العملية بتنقيح البيانات هذه تعزََّزت
والتنبؤ به األجل حتليل النمو قصري - ٣

االقتصاد  متزايد علــــى التنبؤ ببيانــــات هناك طلــــب  ٥ - ١٨٣
املحلي للناتــــج الكليَّة التجميعــــات وأساســــًا علــــى الكلــــي اهلنغارية،
املكتب يف املعلومات وتكنولوجيا االقتصادي التحليل ومعهد اإلمجايل.
الســــوق يف الرائدة أحد املؤسســــات هو اهلنغاري املركزي اإلحصائي

التنبؤات. م هذه تقدِّ اليت اهلنغاري
وتكنولوجيا  االقتصادي التحليل معهد وُتستخدم يف ٥ - ١٨٤

الكلي: االقتصاد يف التغيريات تنبؤات إلعداد طريقتان املعلومات
االقتصادية؛ بتوقُّعاهتم يتعلق فيما آراء اخلرباء •

.١٢ االقتصادي للقياس مناذج تستند إىل تنبؤات •

ربع  دينامي منـــوذج هو االقتصادي القياس ومنـــوذج  ٥ - ١٨٥
العرض الطلـــب وجمموعة (جمموعة جمموعات أربـــع من يتألف ســـنوي
والتوزيع)، الدخل بني العالقة وجمموعة السعر واألجر بني العالقة وجمموعة
املمكن أن ومن األجـــل. للتنبؤ بالنمو قصري ُوِضَعـــت جمموعات وهـــي
منوذج يف املستخَدمة املعلومات نطاق اخلبري يقدِّمها اليت التقديرات ع توسِّ
وتكنولوجيا االقتصادي التحليـــل معهد طبَّق وقد االقتصـــادي. القيـــاس
من يلي: مبا ِعلم علـــى بأنشـــطته وأصبح يف التنبؤ الطريقتني املعلومـــات
توقُّعات اخلرباء تقـــدمي مثل أيضًا، معًا الطريقتان ُتســـتخَدم أن املمكـــن
عند استخدام أنه غري االقتصادي. القياس منوذج يف كمعلومات خارجية
أن ينبغي التوازي علـــى واألخذ برأي اخلبري االقتصادي القياس منـــوذج
خاطئة. نتائج الطريقتان تعطي أن املمكن من أنه بعناية، إذ ُترَصد النتائج
القياس مناذج تؤدي أن املمكن االجتاهات من اليت تتغيَّر فيها الفترات ويف
ينبغي فإنه بالزيادة. وهلذا التقدير بالنقـــص أو يكون إىل أن االقتصـــادي
ط مركزيًا ُمخطَّ اقتصاد من فترة التحوُّل تكون أن االعتبار يف يوضع أن
وبتغيريات النطاق هيكلية واسعة بتغيريات ســـوقي مصحوبة اقتصاد إىل
جتميعات االقتصاد بصفة خاصة على االجتاهات. وهذا ينطبق يف كثـــرية
العشر السنوات يف تغيَّر قد الكليَّة التجميعات اجتاه أن إذ هلنغاريا، الكلي
مشـــكالت هناك كانت التســـعينات بداية يف فإنه ونتيجة هلذا املاضيـــة.
مالئمة/منوذج صحيح أو صحيحة عملية تنبؤ إىل للتوصل بالنسبة خطرية

القومي. لالقتصاد مالئم أو

املركزي اهلنغاري  اإلحصائي املكتــــب بدأ أن وبعد  ٥ - ١٨٦
القومية احلســــابات لنظام وفقًا اهلنغاريــــة القومية يف نشــــر احلســــابات

ســــنوية  ربع تقديرات إلعداد جهود ُبِذَلت قصرية ١٩٩٣ بفترة لعــــام
يف هلذا العمل األوىل النتائــــج ُنِشــــَرت وقد أيضًا. القومية للحســــابات
التغيريات نشر هذه النتائج على حتليل ساعد وقد .١٩٩٦ عام منتصف
ضغوط هناك وكانت القصري. يف األجل يف االقتصاد القومي اليت حتدث
احلسابات القومية من ُمختارة جتميعات لنشر املستخِدمني من شــــديدة
الناتج ملجموع احلقيقي النمــــو معدالت ذلك يف مبا أشــــهر، كل ثالثة
رأس وتكوين املعيشية، استهالك األسر على واإلنفاق اإلمجايل، املحلي
واخلدمات. الســــلع اإلمجايل، والصادرات والواردات من الثابت املــــال
التجميعات هــــذه بتقدير اهلنغاري املركزي اإلحصائــــي وقــــام املكتب
َلت وُعدِّ دة املحدَّ سنة الربع فترة انتهاء بعد أشهر ثالثة أو شهرين خالل
ِدقة أكثر بيانات توفُّر مع الســــنة عامة خالل لية بصفة األوَّ التقديــــرات
املســــتخَدمة الطرائق وكذلك البيانات، ومصادر القومية. للحســــابات
ُتســــتخَدم اليت تلك عن ما إىل حٍد الســــنوية، ختتلف ربع يف التقديرات

للحسابات السنوية.

اليت  املحلي اإلمجايل الناتج تقديرات مــــع وبالتوازي ٥ - ١٨٧
التحليل معهد بدأ اهلنغاري، املركزي اإلحصائي املكتب بتجميعها قام
ضريبة إقرارات عن بيانات جتهيز يف املعلومات وتكنولوجيا االقتصادي
الناتج املحلي حبســــاب املعهد يقوم البحث ويف هــــذا املضافة. القيمــــة
واالستهالك الوسيط. املبيعات صايف مبســــاعدة الســــنوي ربع اإلمجايل

 Description of the ECO-LINE Model and Its Use for Analysing and  ١٢

 Forecasting Economic Growth (Budapest, Hungarian Central Statistical
 Office, Institute of Economic Analysis and Information Technology,

.November 1998), pp. 6-13
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وجتميعات املاضية األربع للسنوات احلسابات نتائج بني مقارنات وإجراء
إىل تقديرات تؤديان الطريقتني أن يبيِّن السنوية القومية ربع احلســــابات
التحليل معهد حلســــابات األوىل النتائج ُنِشــــَرت وقد تقريبًا. متطابقــــة
هلذا ووفقًا .١٩٩٨ شباط/فرباير يف املعلومات االقتصادي وتكنولوجيا

 ١٩٩٧ لعام املضافة للقيمة القياسية للحجم بالنسبة األرقام فإن املصدر
يف حني  املائة، املائة و+ ٤,٢ يف يف ٣,٧ + بني تتراوح بنســــبة زادت
املكتب وضعه املضافة الذي القيمة يف احلقيقية للزيادة األول أن التقدير

املائة. يف ٤,٤ + كان اهلنغاري املركزي اإلحصائي
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جمال  بني القائمـــة الروابـــط تنـــاول الفصـــل ثالثًا  ٦ - ١
القصري املديـــني علـــى االقتصـــادي والتحليـــل احلســـابات القوميـــة
والتحليل املحاسبة على أساسًا ز يركِّ وهذا الفصل األجل. والطويل
وأن بد ال األجـــل القصري والتحليل االقتصاديـــني القصـــري األجـــل.
األجل مقاَرَنة بالتحليل املتوســـط املتاحة البيانـــات يف ُندرة يواِجـــه
و/أو البدائل لتحديد أســـاليب خمتلفة ُوِضَعت وقد األجل. والطويل
غري بشـــكل قصرية األجل االقتصادية والظروف التطوُّرات لقيـــاس
هلذا املســـتخَدَمة التجميع لُنُهج مناقشـــة م يقدِّ الفصل وهذا مباشـــر.
حني يف املحاسبة، عن كبرية بعيد بدرجة الُنُهج هذه وبعض الغرض.
على اســـتخدام ــَزت ركَّ قــد مؤخـــرًا ُوِضَعــت أن األســـاليب الـــيت
األخرية والتطورات الظروف لقياس كوسيلة األجل قصرية املحاسبة

القريب. للمستقبل هبا للتنبؤ أو

ُيستخدمان  ممثالن األوَّلني هنجان اجلزأين وُيناَقش يف ٦ - ٢
الدورية املؤشرات قياس يتناول ألف فالفرع األجل. القصري التحليل يف
التجارية. األعمال دورات الصعود واهلبوط يف مبراحل للتنبؤ مــــة اُملَصمَّ
هلذا األساســــي العنصر هو ســــابقة لفترات مالئمة واختيار مؤشــــرات
للتطورات منتقاة مؤشــــرات بني االرتباط إىل االختيار ويســــتند النهج.
حدثت اليت التطورات باء الفرع ويتناول والتطورات املقبلة. الســــابقة
املحاسبة إطار ُيستخَدم فيها اليت القومية االقتصادية املحاسبة يف مؤخرًا
إىل والتوصل األخرية االقتصادية والتطورات الظروف لتقدير كوســــيلة
بصفة ز يركِّ النهج للتنبؤ. وهذا ُيستخَدم ال هنج وهو متسقة؛ تقديرات
نظام يف واالســــتخدام العرض جدول إلطــــار جتميع صيغة عامــــة على
واســــتنادًا الفرع، املوصوف يف للنهج وفقًا القومية، ولكن احلســــابات
حمدودة مؤسسية قطاعية حسابات جيري جتميع الفرنســــية، اخلربات إىل
يصف الذي الفرع جيــــم يف وقــــد اتُّبــــع هنج مماثــــل لفتــــرات حديثــــة.
أمريكا بلــــدان من بلدين يف البنــــوك املركزيــــة مؤشــــرات تســــتخدمها
األجل، وكذلك قصري منوذج يف وغواتيماال) (كوســــتاريكا الوســــطى
النهج. هذا ينطوي عليها اليت املختصرة الصيغة ذات احلســــابات إطار
واحلسابات النموذج املؤشرات فإن ُتطبِّق املركزية أن البنوك إىل وبالنظر
اإلنتاجية باجلوانب املتعلق التحليل دمج على عليها تؤكد ينطوي الــــيت
فــــإن التأكيد هلذا ونتيجة والتحليــــل املايل. واملاليــــة والتحليــــل النقدي
صيغة على من التأكيد املؤسســــي أكرب القطاع حســــابات على بيانات
القومي املعهد ويســــتخدمها، وضعها، األجل الــــيت قصرية احلســــابات
يف هو ُمبيَّن كما وذلك فرنسا يف والدراسات االقتصادية لإلحصاءات
أن ُيســــتخَدم املمكن من أنه كيف يصف دال والفرع الفرع الســــابق.

املمارســــات يف طرائق التجميع املســــتخَدمة على الرمسي الطابع إضفاء
والتقديرات الناجتة الطرائق هذه حتســــني يف القومية للحســــابات احلالية
بالتركيز وذلك الســــابقة الفروع يف املبيَّنة الُنُهج ُيَكمِّل والفرع عنهــــا.
تكــــون البيانات ال عندما األجل قصرية على املحاســــبة بصفــــة خاصة
مناقشــــة العرض إىل ويســــتند القدر. بنفــــس املتاحــــة بيانات أساســــية
من ألف الفرع يف القوميــــة التجميعية الــــواردة االقتصادية احلســــابات

ثالثًا. الفصل

القومية واحلسابات الدورية املؤشرات  - ألف
االقتصادية  احلســــابات الفرع اســــتخدام هذا يتناول  ٦ - ٣
االجتاهات القصرية تصف مؤشرات سياق يف والبيانات األخرى القومية
التحليل على املؤشرات وُتَطبَّق والتذبذبات. األجل واملتوســــطة األجل
تشــــري فإهنا وهلذا النمو؛ ودورات التجارية األعمــــال بدورات والتنبــــؤ
الكلي. االقتصاد طبيعة األساس وليســــت هلا يف االقتصاد حتركات إىل
القومية، احلســــابات إطار كبرية مع بدرجة تتوافق املؤشــــرات وغالبية
املخزونات، يف والتغيريات املال، رأس بتكويــــن املتعلقة السالســــل مثل
هلا وبعض املؤشــــرات املســــتهِلك. وائتمان التجارية األعمال وائتمــــان
العمل أسبوع مثل االجتماعية، املؤشرات مع مشــــَتَركة أخرى جوانب
العمل والشــــواغر يف البطالة، لتعويضات لية واملطالبات األوَّ املتوســــط،

.(١ - سادسًا اجلدول (انظر

النمو:  ودورات التجارية األعمال ودورات املؤشرات - ١
والتعاريف املفاهيم

عامة، سالســــل  كفئة االقتصادية، املؤشــــرات ُتعَتَبر  ٦ - ٤
يف (الكلييَّن والتنبؤ للتحليل كأدوات ُتســــتخَدم وتوقُّعية وصفية زمنيــــة
القصرية والتغيريات االجتاهات تســــتهدف املؤشــــرات وهذه الغالب).
وقد اخلارجية. واملالية والظروف االقتصادية املحلية الظروف يف األجل
البيانات، كما من ُمشتَّقة مقاييس أو منشورة املؤشــــرات بيانات تكون
قياس وميكن صناعات. أو قطاعات مناطق أو أو بلدان إىل تشري قد أهنا
بوحدات أو األسعار الثابتة، أو باألسعار اجلارية الزمنية هذه السالسل
املبيعات بالقطاعي ية، َكمِّ تكون أهنا قد قياســــية؛ كما بأرقام أو مادية،
لالنتشــــار يستند إىل قياســــي رقم أو نوعية، على مســــتوى البلد مثًال،
والعمالة اإلنتاج متثِّل مثًال. وبعض املؤشرات األقسام ملتاجر اســــتقصاء
م ومتغيّـرات والتضخُّ املبيعــــات اآلخر بعضها ُيمثِّل حني يف والدخــــل؛
بقدر املعــــىن هبذا للمؤشــــرات موضوعــــات أخــــرى كثــــرية. وتوجــــد
وعلى املؤشــــرات. تلك حنوها ه توجَّ ميكن أن اليت األهــــداف املختلفــــة

األجل املحاسبة والتحليل قصري - سادسًا
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السالســــل تتمثَّل هذه هبا ُتســــتخَدم اليت اهلامة الطرائق إحدى هذا فإن
األحيان) يف من كثري يف (متأخرة تفسريية كمتغيّـرات اســــتخدامها يف

االحندار. ومعاَدالت االقتصادي مناذج القياس
للمؤشرات  العامة الفئة هام يف فرعي تقســــيم وهناك  ٦ - ٥
املؤشرات وهذه دورية. يتألف من مؤشرات تقســــيم وهو االقتصادية،
منهجيًا ارتباطًا وترتبط شاملة أهنا أساس زمنية منتقاة على سالسل هي
تلك ختدمه الــــذي املؤشــــرات“ و”هنج التجارية. بــــدورات األعمــــال
التغيريات لرصد مــــة اُملَصمَّ واإلجراءات البيانات بني املؤشــــرات جيمع
التجميعي االقتصــــادي النشــــاط يف التحوُّل نقــــاط الدوريــــة، وخاصة
وتأكيدها. التغيــــريات تلك إىل ما، واإلشــــارة يف منطقة أو ما يف بلــــد
فقط ليس والتنبؤ التحليــــل يف تســــاعد أن ميكن واملؤشــــرات الدوريــــة
بالنسبة أيضًا كُكل بل االقتصاد واالنكماشات يف للتوسعات بالنســــبة
لدورات بالنســــبة فقط ليس أي الشــــديدة، للتســــارعات والتباطــــؤات

النمو. لدورات بالنسبة أيضًا بل التجارية األعمال
هــــي تتابعات متكررة  التجارية ودورات األعمــــال  ٦ - ٦
عدد على مراحــــل تنطوي وهي واالنكماش، للتوســــع ملراحــــل تبادلية
تظهر التحــــركات وهذه املتنوعــــة. االقتصاديــــة كبــــري من العمليــــات
تقيس وهي ُتعدَّل مومسيــــًا، شــــاملة، سالســــل يف متميِّزة كتذبذبــــات
والعمالة اإلنتاج الشامل: االقتصادي للنشــــاط الرئيســــية كافة اجلوانب
املتغريات من كبري عدد على نفسه ينطبق والشــــيء واملبيعات. والدخل
األعمال التجارية: دورات تشــــترك يف املالية األخرى اليت االقتصاديــــة
األصول؛ وأســــعار الفائدة والعائــــدات وأســــعار النقــــود واالئتمــــان؛
الثابت واستثمار واالستثمار وهوامشها؛ ومعدالهتا األرباح وإمجاليات
على وخاصة املعيشية، األسر وإنفاقات للمشاريع التجارية؛ املخزونات
اسة؛ احلسَّ السلع وأسعار ومعدل التضخم والســــلع املعمرة؛ اإلســــكان
ومييل وامليزان التجاري. والواردات احلكومية؛ امليزانية ورصيد والبطالة
ومييل البعض ــــر، وقت مبكِّ يف التحرُّك إىل السالســــل هذه بعــــض مــــن
التأخري تكون أو التبكري مدد أن يف وقت متأخر، غري التحرُّك إىل اآلخر
التجارية األعمال دورة مراحــــل بالنســــبة لفترات كافية قصرية بدرجة
مع عالية ارتباط (درجة عالية دورية تطابق درجة املؤشرات ُتبيِّن حبيث

االقتصادي). النشاط ملجموع املقاييس أفضل
الغربية  يف أوروبــــا الطويلــــة التعمــــري وخــــالل فترة  ٦ - ٧
بدورات االهتمام د جتــــدَّ احلــــرب العاملية الثانية بعد األقصى والشــــرق
حيث مستويات وليس من االجتاهات عن االحنرافات ُعرَِّفت من حيث
انكماش حيدث مل فإنــــه املثال ســــبيل وعلى االقتصاديــــة. التجميعــــات
عقود تقريبًا ثالثة وملدة أملانيا، يف تقريبًا عقدين ملدة التجارية لألعمال
”تباطؤات“ كانت تتخللها القوية النمو اجتاهات أن حني يف اليابان، يف
يف املراحل التغريات هذه أفضل فــــإن مصطلح وجود ولعدم متكــــررة.
اســــم عليها ُأطِلق االجتاه عن واملراحل اليت تقل عن االجتــــاه تزيد الــــيت
اخللط بينها عدم حال، أي على ينبغي، تسمية (وهي النمو“ ”دورات
األجل نفســــها، وأشهرها النمو الطويلة معدالت تذبذبات يف أية وبني

النمو بتوافق دورات وُتحدَّد الطويلة“). ”املوجات اسم عليه يطلق ما
بنفس األعمال التجارية دورات ُتحــــدَّد مثلما اجتاه هلا ليس مؤشــــرات

أجًال. األطول دون إتاحة تسامح الجتاهاهتا الزمنية السالسل
الركود)  (مراحل االنكماشات وليس ُكل، وغالبية، ٦ - ٨
اخلمســــني عامًا خالل املتحدة يف الواليات التجارية األعمــــال لــــدورة
أن معناه النمو. وهذا دورة يف (تباطؤات) انكماشات ســــبقتها املاضية
ولكنها كثريًا منخفضة منو مبعدالت تبدأ النمو دورة يف االنكماشــــات
النمو مرحلة فإن هــــذا وعلى فعلية. اخنفاضات تتحــــول إىل موجبــــة مث
ع وتوسُّ انتعاش حدوث مع متطابقة عادًة تكون االجتاه) (أعلى من الزائد
املنخفض مرحلــــة النمو وتكون التجارية، األعمــــال دورة متوســــط يف
غري متأخرين. وانكماش ــــع توسُّ حدوث مع متطابقة االجتاه) (أقل من
حاالت إىل أبدًا تتحــــول ال الدورية الِنَســــب يف التباطؤات أن بعــــض
إىل توســــعات وتؤدي املوجب النمو حــــدود يف تظل كســــاد ولكنهــــا
عددًا أكثر تكون النمو دورات فــــإن هذا وعلى قوة. وأكثر متجــــددة
اجتاهات من أهنا ُتقاس إذ متاثًال، وأكثر التجارية األعمــــال دورات من

تصاعدية.
والعمالــــة  باإلنتــــاج املتعلقــــة والسالســــل الشــــاملة  ٦ - ٩
املؤشــــرات متثِّل معًا، تتحــــرك أن إىل متيــــل اليت والدخــــل والتجــــارة،
للجوانب مقاييس هــــي مجيعها وهذه املؤشــــرات املتطابقــــة الرئيســــية.
األعمال دورة يف ع توسُّ كل وهناية احلايل. االقتصادي للنشاط املختلفة
كما السالسل؛ تلك يف معيَّنة“ ”دورة لذروات جتمُّع حيدِّدها التجارية
املكتب دنيا. واملحلِّلون يف لنقاط ع جتمُّ حيدِّدها انكمــــاش كل هنايــــة أن
والنقاط الــــذروة تواريخ نقاط حيــــدِّدون الوطين للبحــــوث االقتصادية
تلك وحتليل، حتديد، إىل باالســــتناد التجارية األعمــــال دورة الدنيــــا يف
املتطابقة املؤشــــرات يف املناِظرة التحوُّل نقــــاط اتفاق أي عــــات، التجمُّ
اإلجــــراء. أوًال، ُيعَتَبر هذا تؤيد نظر وجهــــات وهناك أربع الرئيســــية.
األعمال األساسية لدورة إحدى اخلاصيات نفسها معًا املؤشرات حترك
األجل، قصرية دورات التجارية دورات األعمال ُتعَتَبر تقريبًا، التجارية. وثانيًا، سنوات مخس أو ســــنوات أربع املتوســــط عن مدهتا يف ال تزيد
يكون حبيث واحدة، سنة عن تقل ملدد بعض االنكماشات مع استمرار
توارخيها وحتديد عليها للتعرُّف الزمنية الســــنوية السالســــل اســــتخدام
ســــنوية ربع الفترات تكون أن حاجة إىل هناك أن إذ حمدودًا؛ وحتليلها
واحد مقياس يوجد ال زمنية أقصر. وثالثًا، بل وعلى فترات وشــــهرية
لفترة بالثبات ومتســــمًا التجميعي االقتصادي يكــــون مالئمًا للنشــــاط
عامة بصفة االقتصادية اإلحصــــاءات تتعرَّض ورابعًا، طويلــــة. تارخييــــة
ُجمَِّعت اليت املؤشــــرات من املســــتقاة من عدد األدلَّة إن حبيث للخطــــأ
مقارنة املوثوقية أكرب من درجة على تكون أن إىل متيل مستقل بشــــكل

فردية. سلسلة املستقاة من أية باألدلة
ختتلف بدرجة كبــــرية، وبانتظام  والــــدورات املعيَّنة  ٦ - ١٠
بصفة أمهية لــــه وما مــــن املتغيّـرات. كبرية ملجموعة جزئيــــًا، بالنســــبة
فيما الدورية للمؤشرات النموذجي التباين هو احلايل السياق يف خاصة
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كثرية، اقتصادية زمنية سالسل فإن هذا وعلى النســــيب. بتوقيتها يتعلق
التحوُّل نقــــاط إىل إىل الوصول متيل متقدمــــة، مؤشــــرات ُتعــــَرف بأهنا
وهذه التجارية. األعمــــال لدورة التحــــوُّالت املناِظرة قبل هبا اخلاصــــة
اليت والســــعر التدفق متغيّـرات بعيد حــــٍد متثِّل إىل املتطابقــــة السالســــل
(مثل أســــبوع العامة الدورية للتأثريات بالنســــبة هلا حساســــية شــــديدة
وأرباح الرأمسالية، للسلع والعقود والطلبات اجلديدة املتوســــط، العمل
األســــهم، وأســــعار واالئتمان، النقود يف والتغيريات التجارية، األعمال
املتقدمة املؤشرات أن إىل بالنظر أنه غري األساســــية). الســــلع وأســــعار
واالختالالت األجل القصــــرية للتذبذبات بالنســــبة أيضًا هلا حساســــية
بل كبرية دورية زيادات واخنفاضــــات ليس فقط ُتبيِّن فإهنــــا العشــــوائية
املتزامنة واملؤشــــرات األجل. املــــدى القصري يف شــــديدة أيضًا تقلبات
املتقدمة، باملؤشــــرات كبرية مقارَنة بدرجة تذبذبًا أقل عامة بصفة هي
دورة مراحل مع ِحَدة على لكل مؤشــــر بالنســــبة تطابقًا أكثر كما أهنا
كثري يف جتعلها املتقدمة السالسل حساســــية وزيادة األعمال التجارية.
بالنسبة هي مما النمو أفضل بالنسبة لدورات تنبؤ األحيان مؤشرات من

التجارية. األعمال لدورات
نقاط  متيل اليت السالســــل من الكثري أيضــــًا ويوجد  ٦ - ١١
دورة يف الدنيا والنقــــاط نقــــاط الذروة بعد الظهور إىل التحــــوُّل فيهــــا
تشمل وهذه املؤشــــرات املتأخرة. املؤشــــرات وهي التجارية، األعمال
حركة من أقل دوريــــة حركة وهلا بشــــدة تتقلَّب بعــــض متغيّـــــرات ال
(مثل املتقدمة املؤشــــرات كثــــريًا من حركة املؤشــــرات املتطابقة وأقل
الســــكنية). غري واهلياكل املســــتحقة، والقروض املخزونات، جممــــوع
القيام تعكس، أو تقيــــس، اليت املتأخــــرة السالســــل من وهنــــاك الكثري
وبصفة خاصة، بل أيضًا، واملخزونات الَدين فقط ليس جتارية: بأعمال
املتأخرة املؤشــــرات فإن وهلذا وأســــعار الفائــــدة. العمل تكلفــــة وحدة
مقلوبة بصيغة استخدامها عند طويلة متقدمة مؤشرات ُتصبح الرئيسية
يف تكاليف (نقصان) زيادة وحدوث الصحيح). الواحد على (مقسومة
األسعار مبستويات املال مقارَنًة ورأس واملواد العاملة اليد من املدخالت
املثال سبيل وعلى االقتصادي. ع) النشاط (يشــــجِّ مينع واملتوقَّعة الفعلية
يف التحوُّل ونقاط يتأخر. السندات وريع م تتقدَّ الســــندات فإن أســــعار
يف املقاِبَلة التحوُّل ظهور نقاط قبل يف الواقع، تظهر، املتأخرة السالسل

االنتظام. من ومبزيد املتوسط يف السالسل املتقدمة

وموثوقيتها:  وقياسها املؤشرات اختيار - ٢ 
املتحدة الواليات خربة

الشــــاملة  الدراســــات  مــــن طويلــــة سلســــلة  أدَّت   ٦ - ١٢
يف التجارية مؤشــــرات دورة األعمــــال ُأجريت بشــــأن اليت والتفصيلية
تصنيفًا متقاطعًا حســــب املؤشــــرات تصنيف تلك إىل املتحدة الواليات
.١ واالنتعاش االنكماش توقيتات وخاصيات االقتصادية العملية أنــــواع

سبع  الرئيسية إىل املؤشرات تقســــيم كيفية ١ يبيِّن - سادســــًا واجلدول
(األعمدة للتوقيت فئات وثالث (١ العمود يف (مدرجة للعمليات فئات
كل عملية. داخل التتابعات يبيِّن فإنه أفقيًا اجلدول وإذا ُقِرأ و٤). و٣ ٢
متوســــط كان بالعمالة املتعلِّقة يف املجموعــــة فإنه املثــــال وعلى ســــبيل
وكانت متقدمًا التحويليــــة الصناعات يف األســــبوع يف العمل ســــاعات
اجلدول ُقِرأ وإذا متأخرًا. البطالة مــــدة متوســــط وكان متطابقة، العمالة
اليت االقتصادية للعملية خمتلفة جمموعات يف املتغيّـــــرات يبيِّن فإنه رأســــيًا
املتقدمة السالســــل بني من فإنه هذا وعلى الدوري. التوقيت نفس هلــــا
وتوقُّعات الطاقة، من واالســــتفادة الشاغرة، الوظائف توجد مؤشــــرات
والتغيُّر الدفاعية، غري الرأمسالية للســــلع اجلديدة والطلبات املســــتهِلكني،
ميثِّل مبا تــــوزُّع العائــــد، ومدى الشــــركات، وأربــــاح يف املخزونــــات،
واالئتمان، النقود إىل العمالة من االقتصادية الســــبع للعملية املجموعات
التحوُّالت جلميع التوقيت املتوسط إىل يســــتند والتبويب الترتيب. على
وهو الثانية، العاملية احلرب بعــــد ما فترة يف التجارية األعمــــال يف دورة
والنقاط الذروة بــــني نقاط التوقيت تصنيفات االختالفات يف يتجاهــــل
(على كثريًا تتكرر ال أهنا ولــــو لالهتمام مثرية اختالفات وهي الدنيــــا،
النقاط مع بعض الطاقة تطابق االســــتفادة من مؤشــــر فإن ســــبيل املثال
املنبسطة للتحوُّالت احلديثة يعكس األمناط وهو ما يســــبقها، الدنيا ومل

الصعود). حنو احلادة والتحوُّالت حنو اهلبوط
للبحوث  الوطين املكتــــب جانب من واســــُتخِدَمت  ٦ - ١٣
ســــتة املتحدة الواليات يف االقتصــــادي ومكتــــب التحليل االقتصاديــــة
خالل ُأجريت يف دراسات وذلك الدورية املؤشرات أداء لتقييم معايري

والسبعينات: الستينات
االقتصادية)؛ (األمهية القياس دور •

اإلحصائية)؛ (املواءمة القياس نوعية •
حاالت يف (التوقيت ر التأخُّ أو التطابق أو التقدم نقاط انتظام •

واالنتعاش)؛ الركود
أو (التطابق، مرجعية؛ معيَّنــــة ودورات دورات بني االرتبــــاط  •

التارخيي)؛ التماسك
(عدم الدورية التحــــوُّل نقاط على بســــرعة التعرُّف إمكانيــــة  •

التشويش)؛ مقلوب - تقلبات وجود
اإلحصائية التقارير لتقدمي بالنســــبة والتكرار التوقيت ُحســــن  •

التوقيت). ُحسن أو (احلداثة
من ١٠٠ سلسلة مؤشرات دورية  أكثر ل ُســــجِّ وقد  ٦ - ١٤
من هذه  ١٠٠ لكل معيار إىل صفــــر على مقياس من بشــــكل منهجــــي
بني وجــــرى اجلمع الصلة، ذات العديــــدة وملكوِّناهتــــا املعايــــري الســــتة
هو وكان الغرض إمجاليــــة. درجات يف للنتائج َحــــة املرجَّ املتوســــطات
للثقة موضعًا تكــــون اليت أمهية األكثر السالســــل اختيار املســــاعدة يف
ملؤشرات َبة القياسية املركَّ األرقام ضمن ُتدَرج كي متســــقة دورية وهلا
التقارير يف ولعرضها واملتأخــــرة واملتطابقة املتحدة املتقدمــــة الواليــــات
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قد أفضل السالســــل إىل أن وبالنظر احلكومة. ُتقدمها اليت اإلحصائيــــة
الدرجات والتوقيت فإن االقتصادية العملية من فئيت فئة كل يف اختريت
نسبيًا تكون مرتفعة أن إىل متيل كانت احلصول عليها مت املتوسطة اليت

أكرب). وِنَسب تقريبًا يف املائة ٧٠ نسبة (غالبًا عند َعة وجممَّ
أنه،  كما صعب، أمر هو االقتصادية األمهية وتقييــــم  ٦ - ١٥
كبريًا فإن جزًءا وهلذا تفاديه؛ ميكــــن ال حنو على ما، تقديري حــــٍد إىل
درجات عالية هلا ملؤشرات اُملســــبق ُأجري باالنتقاء قـد هذا التقييم من
املؤشرات بني من والعمالة املخرجات جمموع ــــَري مؤشِّ مثل واضحة،
(املخصصات اجلديــــدة االســــتثمارات التزامات ومؤشــــرات املتطابقة،
املتقدمة. املؤشــــرات ضمن والعقــــود) الرأمساليــــة والطلبــــات اجلديــــدة
تتوفر املوضوعية املقاييس اإلحصائيــــة فإن األخرى للمعايري وبالنســــبة
وأخطاء الشمولية، مقاييس خمتلفة: ُتســــتخَدم بصيغ عامة، وهي بصفة
واالحنرافات واملتوسطات اإلحصائية، للمالءمة بالنسبة واإلبالغ املعاينة
ذلك. إىل وما الدوري، التوقيــــت والتأخر يف م للتقدُّ بالنســــبة املعيارية
النسيب احلجم أن اعَتَبَرت قد احلديثة الدراسات فإن وباإلضافة إىل هذا
يف القياس ألخطــــاء وتكررهــــا، ُتعَتَبر تقديرات لتنقيحــــات البيانــــات،
كبرية بدرجة ُتَنقَّح اليت والسالسل باملؤشــــرات. املتعلقة لية األوَّ األرقام
إذ يف التنبؤ؛ اســــتخدامها عند صعبة مشــــكالت متثِّل متكرر وبشــــكل
أســــهل يف تكون ال ُتنقَّح، أو بدرجة أقــــل، ُتَنقَّــــح أن السالســــل الــــيت
تكون بالضرورة ال أهنا من الرغم على وذلك كمؤشرات اســــتخدامها

أفضل. حنو على قيست قد
يف  تســــاعد الراســــخة والتكنولوجيات واإلجراءات  ٦ - ١٦
التتابعات أن يف السبب ر وُتفسِّ الدورية التوقيتات تتابعات بعض حتديد
قبل فإنه هذا وعلى يف الواقع مستمرة. وهي مســــتمرة، تكون جيب أن
اعتماد جيب اجلديدة األعمــــال إىل م ســــتقدَّ اليت عن األموال الكشــــف
ســــداد وقبل تســــليم العقود؛ املصانع، جيب بناء وقبل تلــــك األمــــوال؛
اجلديدة االستثمارات والتزامات طلبها. جيب وتركيبها، قيمة املعدات
حني يف الطلب؛ جانب على رأمسالية مشــــاريع بتخطيط مرتبطة تكون
جانب على بتحقُّقها أكرب بدرجة مرتبطة تكون واإلنفاقات اإلنتاج أن
حبث يف طويلة هناك تأخريات تكون عندما أمهية له والتمييز العــــرض.
والتدفُّق الرصيد بني التعديالت املطلوبة نظرية مع وهذا يتفق املســــألة.
بصفة تتفق املخزونات دورات نظريــــات وباملثل فإن املرن. والتعجيــــل
ومؤشــــر املتقدِّم املخزونات ملؤشــــر اســــتثمار اُملالَحظ التتابع عامة مع

املتأخر. واملبيعات املخزونات بني النسبة
التحرُّك  متيل إىل اسة احلسَّ املواد أسعار والتغيريات يف ٦ - ١٧
التحرُّك إىل متيل املُنِتج أســــعار يف التغيريات أن حني ر، يف مبكِّ وقت يف
فإهنا اخلدمات، وخاصة املستهِلك، أســــعار يف التغيريات أما ذلك؛ بعد
التغيريات أما متقدمة، تكون العاملة اليد إنتاجية يف والتغيريات تتأخــــر.
ترجع وهــــذه االجتاهات تتأخر. فإهنــــا العاملة اليــــد يف تكلفــــة وحــــدة
الطاقة. من االســــتفادة ومعدالت املبيعات يف الدورية إىل التحــــرُّكات

واإلنتاجية االقتصادي على النمو إجيايب بشكل تعتمد وهوامش األرباح
م التضخُّ على سليب بشكل تعتمد أهنا إّال التكاليف؛ إىل األسعار وِنَسب
الذي لالســــتثمار بالنســــبة (وخاصة املخاطرة وعلى وأســــعار الفائــــدة
الربح، وكذلك هوامش فإن هلذا ونتيجة األرباح). بشــــدة مع يتفاعل
يف كبري أثر له وهذا مبكرة للغاية وشــــديدة. تذبذبات ُتظِهر املجاميع،
ويف هناية التجارية، األعمال احلقيقي يف االستثمار وعلى األسهم أسعار
اليت النظريات تكون أن وينبغي العــــام. النشــــاط االقتصادي األمر على
وتذبذبات أسواق واالستثمار التجارية األعمال أرباح دور على تشدِّد
الدورات يف الذاتية والتصحيحــــات املتوقَّعة واألخطاء املاليــــة األصول

السلوكية. االجتاهات هذه مع متسقة االقتصادية

كبري  حٍد تتأثر إىل اليت الفائدة، أسعار يف والتغيريات  ٦ - ١٨
أيضًا واألســــعار، تؤثر واالئتمان النقود يف واملتوقعة بالتغيريات الفعلية
يف تتأخر الفائدة أســــعار واالقتصاد. وكون األسواق مســــار بشدة يف
يتعارض ال الدنيا، النقاط نقاط التحــــوُّل، وخاصة عند األحيان بعــــض
النســــبية بالقيمة االئتمان وجتميعات والنقود أعاله. ُذكر ما مع  باملــــرَّة
ليست تغيُّرها) معدالت تدفُّقاهتا (أو أن كما وتتأخر، تتذبذب كثريًا ال
كانت الدنيا) (النقاط الذروة نقاط إىل الوصول وقبل وتتقدم. مستقرة
فإن وبالتايل األســــعار، عن األحيان مــــن كثري يف (تزيد) النقــــود تقــــل
تكون أن إىل كانت متيل الواســــع، بتعريفها احلقيقية، النقدية األرصدة
واستكشاف، تفســــري، إىل هتدف املختلفة والنظريات النقدية متقدمة.
يفشــــل. اآلخر وبعضها ذلك يف ينجح أن بعضها غري التتابعات، هذه
السلوك من بعضًا أيضًا ــــر واملالية تفسِّ الترتيبات النقدية فإن هذا وعلى

للمؤشرات. التتابعي والتوقيت الدوري

مقترحة،  مالحظات هي أعاله املذكورة واملالحظات ٦ - ١٩
واملالحظات النظريــــات يف املؤشــــرات أمهية ح ولكنهــــا ببســــاطة توضِّ
مبزيد ُيبحث العوامل هــــذه ودور األعمال التجارية. املتعلقــــة بدورات
جمموعة يف الفعلية اخلــــربات بعض ُتعَرض حيــــث أدناه، مــــن التفصيل

البلدان. من منتقاة

التجارية  األعمال يف قياس دورات املؤشرات استخدام - ٣
منطقة أو بلدًا ١٤ يف املمارسات والنمو:

باملؤشــــرات  - ٢ قائمة يتضمــــن الشــــكل سادســــًا  ٦ - ٢٠
واملناطق  البلدان من منطقة أو بلدًا ١٤ يف املستخَدمة واملتقدمة املتطابقة
حسبما اهلادئ واملحيط آسيا ومنطقة وأوروبا الشمالية يف أمريكا املنتقاة
واالقتصاد التجارية يف جمــــال األعمال الدولية قامت مؤسســــة البحوث
من األعلى يف اجلزء معروضة املتطابقة واملؤشــــرات ورصده. بتجميعــــه
وكما األسفل. اجلزء يف معروضة فإهنا املتقدمة أما املؤشــــرات اجلدول،
تســــتخدمها اجلدول ال يف املدرجة املؤشــــرات أدناه فإن ــــح هــــو موضَّ
أكثر املؤشــــرات ُيســــتخَدم حالة بعض يف أنه كما البلدان، مجيعها كل

واحد. نوع من
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االقتصادية والتوقيت العملية حسب املتحدة الواليات ملؤشرات املتقاطع التصنيف ١ – سادسًا اجلدول
الدوري التوقيت

االقتصادية املتقدمةالعملية تقريبًااملؤشرات املتطابقة املتأخرةاملؤشرات املؤشرات
والبطالة *العمالة املتوسط، للصناعات التحويلية العمل أسبوع

مقلوبة البطالة، لتأمني األّولية املطالبات
الوظائف الشاغرة

* الزراعية غري العمالة
مقلوبة البطالة،

* األجل الطويلة البطالة
* املتوسطة البطالة فترة

والدخل الطاقةاإلنتاج من االستفادة القومي،معدل أو املحلــــي،  الناتــــج
* (Q) اإلمجايل
اإلنتاج الصناعي

والتجارة *االستهالك واملواد االستهالكية للسلع اجلديدة الطلبات
* املستهلك لتوقعات القياسي الرقم

التسليمات جمال التساع القياسي (الرقم البائع أداء
* البطيئة)

واملبيعات التحويلية الصناعات
* التجارية

التحويلية الصناعات املنفََّذة، غري الطلبات

الثابت رأس املال التجاريةاستثمار األعمال مؤسسات تكوين
* واملعدات للمصانع والطلبات العقود

البناء، لإلسكان البناء، تصاريح بدايات عمليات
(Q) السكين اخلاص االستثمار إمجايل

الســــلع اجلديدة، الطلبات التحويلية، الصناعــــات
الدفاعية* غري الرأمسالية

غري السكين االستثمار  إمجايل
(Q) اخلاص

املعمِّرة  املعـــدات
(Q) للمنتجني

(Q) اهلياكل
للصناعــــات واملعــــدات  اآلالت مبيعــــات
يف اإلنشــــاءات على واإلنفاقــــات التحويليــــة

التجارية األعمال

املخزونات واستثمارات (Q)املخزونات التجارية األعمال خمزونات يف التغيُّر
التحويلية والتجارة الصناعات خمزونات يف التغيُّر

واملطلوبة املوجودة املواد واإلمدادات

والتجارة التحويلية الصناعات خمزونات
والتجارة التحويلية الصناعات خمزونات نسبة

* املبيعات إىل
الصناعيةاألسعار والتكاليف واألرباح املواد القياسي ألسعار الرقم

(األســــهم األســــهم ألســــعار القياســــي  الرقــــم 
* شركة) ٥٠٠ - العادية

(Q) الضرائب الشركات بعد خصم أرباح
الدخــــل املحلــــي إىل نســــبة أربــــاح الشــــركات

للشركات
غري العاملة، اليــــد وحدة تكلفة إىل نســــبة الســــعر

الزراعية

كنسبة مئوية التغيُّر العاملة، وحدة اليد تكلفة
للخدمات، املســــتهِلك لسعر الرقم القياســــي

* مئوية كنسبة التغيُّر

واالئتمان السائلةالنقود واألصول النقود يف التغيريات
التجارية األعمــــال قــــروض يف صــــايف التغيــــريات

بالتقسيط للمستهلك البيع ومتويل
الثابتة * بالدوالرات (M2) من النقود العرض

الطويل (املــــدى الفائدة أســــعار يف مــــدى التغــــري
* القصري) املدى مطروحًا منه

النقود دوران *سرعة املستحقة والصناعية التجارية القروض
للمستهلك البيع بالتقســــيط متويل مبالغ نســــبة
* مئوية الشخصي، نسبة إىل الدخل املستحقة

* البنوك حتّدده املتوسط الذي الفائدة سعر

املتعلقة املختارة احلقيقي ومكوِّناته الناتج املحلي اإلمجايل (مثل الثابتة بالدوالرات أو الصناعي) لإلنتاج القياسي (مثل الرقم مادية بعبارات عامة بصفة السالسل عن ُيَعبَّر مالحظة:
والسالسل مجيعها بعبارات امسية. عنها ُيَعبَّر اليت هي وحدها الفائدة وأسعار األساسية والسلع األسهم وأسعار االئتمانات). وجتميعات النقود وكذلك األرباح؛ اليت ُتَمثِّل واإلنفاق بالدخل
املتأخرة أو املتطابقة أو املتقدمة القياسية لألرقام هي مكوِّنات العالمة (*) توجد أمامها اليت والسالسل سنوية. ربع فهي سالسل (Q) السالسل املذكور أمامها عدا فيما شهرية، سالسل هي
الدولية البحوث ومؤسسة كولومبيا؛ جلامعة التجارية التابع األعمال لدورة الدولية البحوث ومركز املؤمترات؛ وجملس يف الواليات املتحدة؛ التجارة لوزارة التابع التحليل االقتصادي ملكتب
ُتســــتخَدم االنكماش) حاالت يف الصعود اجتاه ــــع ويف التوسُّ حاالت يف اجتاه االخنفاض (يف الدوري االجتاه عكس يف التحرُّك متيل إىل اليت والسالســــل واالقتصاد. التجارية األعمال جمال يف

التشييد. صناعات ُتنتجها اليت واجلسور، الطرق مثل وغري السكنية واملرافق، السكنية املباين تشمل الصحيح). واهلياكل الواحد على (مقسومة مقلوبة بصيغة
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املتطابقة املؤشرات ( أ )
جيري  اليت املتطابقة القياسية األرقام تشـــتمل غالبية ٦ - ٢١
أو احلقيقي اإلمجايل املحلي للناتج سنوية ربع تقديرات على هنا حبثها
اشتقاقها شهرية يتم أرقام شـــكل يف احلقيقي اإلمجايل القومي الناتج
بعض ُتســـتخَدم يف اإلنفاق جانب من املســـتَمَدة والتقديرات خطيًا.
املنتجات من املســـتَمَدة التقديرات وُتســـتخَدم احلـــاالت (اليابـــان)،
سالســـل (أســـتراليا). وُتســـتخَدم أخرى حاالت غـــري الزراعيـــة يف
الناتج سالســـل أن غري احلاالت، معظم يف اإلمجـــايل املحلي الناتـــج
تايوان مقاطعة ويف كوريـــا مجهورية ُتســـتخَدم يف اإلمجايل القومـــي
هلا بالنسبة تتوفر ال إذ ذلك من اســـتثناًء تايلند وُتعَتَبر للصني. التابعة

واملنتجات، وهي  القومـــي الدخل عن حســـابات ســـنوية إّال بيانات
غري ُمستخَدمة. بيانات

املتطابقة  املؤشرات لسالسل الوحيدة األخرى والفئة ٦ - ٢٢
األسر املعيشية دخل من تتألف سنوية ربع قومية حسابات من املستمدة
(اململكة لإلنفاق املتاح والدخل (كندا) الشخصي والدخل (أســــتراليا)
عوامل ألخذ لة املعدَّ احلقيقية (الِقَيم بالقيم ومجيعها ونيوزيلندا) املتحدة
املتحدة للواليات القياســــي الرقم ويتضمــــن االعتبار). يف االنكمــــاش

الثابتة. باألسعار الشهري الشخصي الدخل
املتطابقة  املؤشـــرات سالســـل من األكـــرب واجلـــزء  ٦ - ٢٣
قياسي رقم الصناعي اإلنتاج ميثِّل فأوًال جمموعات. أربع يشمل الشهرية
الترتيب، على يتمثَّـــل، (كما خمفَّض قيمة جتميع ماديـــة أو بوحـــدات
بالنســـبة هناك تباين وثانيًا، وماليزيا). املتحدة يف سالســـل الواليات
(أســـتراليا الزراعية غري للمناطق أو للمدنيـــني املجموع بني للعمالـــة
العمالة بني مشوًال أكثر حنو حىت على أو املتحدة)، وكنـــدا والواليات
من املالكني (نيوزيلندا)، يشمل الوقت، مبا من جلزء والعمالة الكاملة
التحويلية والصناعات املتحـــدة) (اململكة والتشـــييد واإلنتاج ناحية،
ُتســـتخَدم وثالثًا، أخرى. من ناحية للصني) التابعة تايـــوان (مقاطعـــة
أخرى) (أماكن البطالة معدالت أو العاطلني (أملانيا وفرنســـا) أعـــداد
الصناعات إىل الثابتة باألسعار تشـــري املبيعات ورابعًا، مقلوبة. بصيغة
(مجهورية والتجزئـــة جتـــارة اجلملة أو تايوان)، (مقاطعـــة التحويليـــة
حمالت املتحدة)، أو (الواليـــات والتجارة معًا كوريـــا)، أو الصناعـــة
(مقاطعة متاجر األقســـام املتحدة)، أو (اململكة فقـــط بالتجزئة البيـــع

وتايلند). تايوان
اســـتخدام  تعيَّن تايلند هـــو واحد لبلد وبالنســـبة  ٦ - ٢٤
املركبات مثل فردية، ملنتجات الشهرية املنتجات سالسل من خليط
الرقم القياسي ألن والبرية، واألمسنت البخارية والدرَّاجات التجارية
اإلمجايل املحلي الناتج كمـــا أن ُمرضيًا، يكن مل الصناعـــي لإلنتـــاج
وضع اآلن جيري أنه (غري سنة. مدة عن إّال متوفرًا يكن مل احلقيقي
املتطابق القياسي للرقم األخرى واملكوِّنات لإلنتاج). نة ُمحسَّ سالسل
على األعمال بالضرائب تتعلق احلقيقيـــة بالقيم سالســـل هي لتايلند
تبيَّن بالنسبة وقد الواردات. على وبالرسوم املضافة والقيمة التجارية

فائدة هلا املخفَّضة البنوك أن خمالصات التابعة للصني تايوان ملقاطعـــة
الناحية. هذه من

املتقدمة املؤشرات (ب)
تنوُّع  عن كثريًا يزيــــد املتقدمة تنوُّع املؤشــــرات إن  ٦ - ٢٥
أكرب بدرجة ختتلف املتقدمــــة املؤشــــرات أن كما املؤشــــرات املتطابقة،
والعمليات البلــــدان بني فيما واخلاصيــــات األخرى النوعية مــــن حيث
سالســــل كبري، حد إىل هــــي، هذه السالســــل االقتصاديــــة. وغالبيــــة

شهرية.
املتقدمة  للمؤشرات الشهرية بة املركَّ القياسية واألرقام ٦ - ٢٦
ومجهورية واملكســــيك الســــبع جمموعة بلدان من لكل بلد اآلن تتوفــــر
وأســــتراليا وماليزيا وتايلنــــد للصني التابعــــة كوريــــا ومقاطعة تايــــوان
إعداد مبراحل اآلن متر وبولندا لألرجنتني القياسية واألرقام ونيوزيلندا.
إىل متجهة والنَّية من االختبــــارات. مزيد إىل حتتــــاج متقدمــــة، ولكنها
واملتقدمة املتطابقة القياســــية واألرقام املؤشــــرات مشولية نطاق توســــيع

القادمتني  السنتني فترة خالل آخر بلدًا ١٢ عن يقل تشمل ما ال حبيث
من اجلزء األســــفل يف وُتعَرض املؤمترات. جملــــس مع بالتعاون وذلــــك

يوجد  عشر اليت األربعة للبلدان املتقدمة املؤشرات ٢ - سادسًا اجلدول
مدى على للمعاينة راسخ تاريخ اآلن حىت هبا اخلاصة القياســــية لألرقام
العيِّنات أخذ بعد وللتقدير واحد ومخسة عقود بني عقد تتراوح فترات

بشكل منتظم. شهريًا والتفسري والرصد
القياسية للواليات  لألرقام بالنســــبة احلال هو وكما  ٦ - ٢٧
بة الدولية املركَّ القياسية هنا، فإن األرقام كنموذج اُتخذت اليت املتحدة،

الفئات التالية: تشمل املتقدمة للمؤشرات
و/أو العمل املتوسط أســــبوع العاملة: اليد ســــوق مؤشــــرات  •
بينهما ارتباط يوجد مؤشران ومها العمل اإلضايف، ســــاعات
البطالة، اليت تأمــــني ومطالبات املتأخر، العمالــــة وبني مؤشــــر
ساعات املتأخر. وتشري مؤشر البطالة وبني بينها ارتباط يوجد
بيانات توفر التحويلية، مع الصناعات إىل عامة بصفة العمــــل
البطالة نفسها، مثل البطالة، ومطالبات البلدان. ملعظم بالنسبة
حدوث انكماشــــات). ولسوء مع مقلوبًا (يزيد متثِّل مؤشــــرًا
من الكثري يف ليســــت موجــــودة اإلحصاءات احلــــظ فإن هذه

اجتماعية متطورة؛ أمان شبكة إىل تفتقر اليت البلدان
رة املعمِّ والسلع االســـتهالكية، للسلع اجلديدة الشـــراء طلبات  •
ُمســـبقة شـــراء طلبات هلا بالنســـبة اســـُتلَمت بصفة عامة اليت
والعقود الشـــراء وطلبات فقـــط)، وكندا املتحدة (الواليـــات
إنشاءات أو سكنية غري وإنشاءات ملاكينات ومعدات اجلديدة
م اإلنتاج تتقـــدَّ املؤشـــرات وهذه البلدان). (غالبيـــة للمصانـــع
موضع الرأمسالية االستهالكية والسلع للسلع بالنسبة والشحنات
اإلعداد فترات تكون أن املمكن ومن الترتيب. البحـــث، على
املخرجات سالسل تكون الواقع، يف طويلة: واملعدات للمصنع
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يف وليســـت متطابقة متأخرة الســـلع من الفئة هلذه واإلنفاقات
مرور مع االستثمار اإلنفاق على توزيع األحيان. ويتم من كثري
املتأخرة املراحل يف يكون منه كبري جزء أن توقيت غري الوقت،

الصلة؛ ذات الطويلة اإلنتاج فترات من

تتقدم البناء وتصاريــــح اجلديدة اإلســــكان بدايات مشــــاريع  •
الوحــــدات ومبيعــــات خمرجــــات أي اإلنشــــاءات الســــكنية،
واإلنفاقات لألسر املخصصة اجلديدة السكنية الشــــقق ومباين
قصرية اإلنشــــاء فترات تكون احلالة هــــذه ذات الصلــــة. ويف
السنوات بأرباع وليس واألشــــهر باألســــابيع نســــبيًا وتقاس
متيل والتصاريح اإلسكان مشاريع بدايات غري أن والسنوات.
استكماالت حىت ألنه كثريًا متقدمة مؤشــــرات تكون أن إىل
تتم والوحدات الســــكنية عــــات املجمَّ ومبيعات) (خمرجــــات
طويلة. لالقتصاد كُكل بفترة التحــــوُّل نقاط عامة قبل بصفة
حساسية هلذا هو ارتفاع الرئيســــي الســــبب ومن املُفَتَرض أن
واألجهزة األثاث وشراء اإلسكان. على للطلب الفائدة سعر

السكنية؛ باإلنشاءات ارتباطًا وثيقًا يرتبط املنـزلية

شــــركات توقعات للبيع املعدة الســــلع من تعكس املخزونات  •
الذي الســــلع تلك على للطلب بالنســــبة األعمــــال التجاريــــة
املقصود غري التراكم غري أن دوريــــًا. طلبا يكون إىل أن مييــــل
حاالت يف وحيدث الدورية االجتاهات مع يتعارض للمخزونات
أدىن مستوى إىل املبيعات تنخفض عندما التباطؤ واالنكماش
بتسييل الشــــركات فعل تقوم املتوقَّعة. وكرد من املســــتويات
لالقتصاد بالنســــبة معقــــوًال أمرًا ُيعَتبَــــر ما خمزوناهتــــا، وهــــو
سيئة قصرية األجل بالنسبة لالقتصاد آثار له ولكن الُصغري،
القصرية يف الدورات خاصة أمهية له كانت كله وهذا الكلي.
الثابتة). االســــتثمارات دور فيها يقل (اليت نسبيًا واملتوســــطة
حمل االســــتقصاءات حتل من املأخوذة املخزونــــات وأرصــــدة
أن الِنَســــب املقلوبة كما البلدان، يف بعض يــــة الكمِّ البيانــــات

أخرى؛ بلدان يف ُتستخَدم املخزونات ملبيعات

وتكاليف األســــعار بني والِنَســــب الشــــركات هوامش أرباح  •
طويلة؛ متقدمة مؤشرات هي متثِّل اهلوامش، اليت العمل، وحدة
املقلوب) السندات ريع (ومؤشــــر السندات وكذلك أســــعار
قصري). منه مؤشر مطروح طويل (مؤشر توزُّع العائد ومدى
نقاط عند متأخرة متطابقــــة أو عادًة تكــــون وأســــعار الفائدة
تأخريات فيها دورة األعمــــال التجارية، وتكــــون يف الــــذروة
ُتقَلب عندما متقدمة تكون ولكنها الدنيا، النقاط عند طويلــــة
هي األرباح وجماميع على هوامش الربح. قوية آثار سالبة وهلا
املتوسط. يف أقصر مراحل على ولكن متقدمة مؤشرات أيضًا
اليد إنتاجية يف بالزيادة عكسيًا ارتباطًا أيضًا ترتبط واألرباح

وبالتضخم؛ العاملة

ألرباح ُمضاِعفــــات هي األســــهم ألســــعار األرقام القياســــية  •
توقعات مــــع ترتفع وتنخفض بشــــدة أهنا الشــــركات، كمــــا
دخل مصدر - الشــــركات إيرادات لصايف الســــوق بالنســــبة
املال. ومكاســــب رأس األرباح من املســــتقبل يف املســــتثمرين
خمتلفان مصدران اللــــذان يأيت منهما الدخل مهــــا واملصدران
لألرباح بالنسبة نســــبيًا مؤسســــي مســــتقر أصل للغاية وهلما
وخسائر بالنسبة ملكاسب بشدة مستقر غري اســــتثنائي وأصل
الذي الرئيسي السالب العنصر الفائدة متثِّل وأسعار املال. رأس
درجة عدم ارتفاع من الرغم وعلى األسهم. يف أســــعار يؤثر
كبرية بدرجة عشوائية السوق حترُّكات جيعل الذي االستقرار،
األسهم هي القصري، فإن أسعار األجل يف التنبؤ هبا ميكن وال
التجارية األعمال لدورات املتقدمة املؤشــــرات أفضل بني من
جلميع متوفرة بالنسبة القياســــية األرقام وهذه النمو. ودورات

الدراسة؛ مشلتها اليت البلدان
باألسعار عنها النقود املَُعبَّر من الشاملة للعرض السالسل متيل •
نســــبيًا.واملعدالت طويلة مبراحل متقدمة تكون أن إىل الثابتة
غري منتظمة متقدمة هي مؤشــــرات النقود يف للزيادة االمسيــــة
والزيادة بدرجة كبرية. تقلباهتا تقليل بعد حىت بدرجــــة كبرية
إىل تقلبًا أقل األحيان من يف كثري تكون االئتمان جتميعات يف
ولإلسكان للمستهِلك على االئتمان تطبيقها أن ما، كما حٍد

املفيدة؛ املتقدمة املؤشرات بعض عنه تنتج
غالبية ويف األحيــــان معظم ســــعر املســــتهِلك يف مييل تضخم  •
أن غري متأخر. دوريــــًا ولكنه يكون مؤشــــرًا أن األماكن إىل
عندما بالنسبة للخدمات، املستهِلك أســــعار يف الزيادة معدل
لسلســــلة املتوســــط الدوري التوقيت نفس له يكــــون مقلوبًا،
للمواد احلساسة يف األسعار الزيادة ومعدالت طويلة. متقدمة

أقصر؛ بفترات متقدمة تكون أن إىل متيل الصناعية
اليت تشمل: املتقدمة املؤشرات من متبقية متنوعة جمموعة توجد •
وبثقة باألعمـــال التجارية املتعلقة القياســـية األرقام (أ) بعـــض
تعزيز)؛ و(ب) التغيريات إىل حباجة تكون قد فئة (وهي املستهِلك
فشل حاالت اجلديدة، (الشـــركات التجارية األعمال حجم يف
احلقيقية؛ الصرف للصادرات أسعار التجارية)؛ و(ج) األعمال

وغريها. (النفط)؛ الرئيسية النسبية األسعار و(د)
التجارية والنمو األعمال دورات تواريخ حتديد (ج)

هو  املحلي اإلمجايل احلقيقي الناتج أن من الرغم على ٦ - ٢٨
للمخرجات نطاق واسع على واُملستخَدم مشوًال وانتظامًا األكثر املقياس
التوسعات لتحديد تواريخ غري مناســــب فإنه احلقيقي الدخل أو املحلية
املؤلفات وقد بيَّنَــــت وحدهــــا. القتصــــاد ما واالنكماشــــات الدوريــــة
القومي الناتج اخنفاض القائل بأن اتباع املفهوم املناسب من أنه املتداولة
كل مدة لفترتني الثابتــــة باألســــعار اإلمجايل املحلي الناتج أو اإلمجــــايل
هذا أن الواضح من أنه غري ”رمسيًا“. انكماشًا ل يشكِّ ربع سنة منهما
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التجارية دورات األعمال تسلسل متامًا مع يتفق ال ص املخصَّ التعريف
للبحوث االقتصادية، املكتب الوطين ه أعــــدَّ الواليات املتحدة الذي يف
وحظي عديدة خمتلفة دراسات يف بنجاح الذي اسُتخِدم وهو التسلسل

 ١٩٨٠ عام يف الذي حدث فترة الكساد ويف .٢ النطاق واســــع بقبول
اإلمجايل القومي والناتج احلقيقي اإلمجايل املحلي الناتج من كُل اخنفض
عدة اخنفضت يف حــــني مثًال، فقط، واحدة ســــنة ربع احلقيقــــي لفتــــرة
اخنفضت  ١٩٧٠/١٩٦٩ الفترة ويف أطول. لفترات مؤشــــرات شهرية
االخنفاض واألخرى قبل إحدامها ســــنة، ربع يف فتريت نفسها السلســــلة
وهذه الكساد. أثناء الفترتني بني زادت أهنا كما الزيادة، حنو االجتاه قبل
ألخطاء مكوِّنات على منطوية أو مستقرة - غري ببساطة هي التجميعات
وضع مبهمة للقيام الالزم التوجيه لتقدمي بدرجة تكفي - كبرية عشوائية
عن متامًا منفصل (بشكل األعمال التجارية لدورة فيه موثوق تسلســــل
من ليس فإنه كذلك سنوية). ربع بيانات على التجميعات تلك اقتصار
اعتَمد دائمًا وقد هبذه املهمة. واحدة شهرية سلسلة أية تقوم أن املمكن
أواخر منذ موا (ُنظِّ االقتصاديــــة للبحوث الوطين املكتب يف الباحثــــون
على التجارية) أساسًا األعمال دورة تواريخ لتحديد كلجنة الثمانينات
للنشاط الرئيسية السنوية وربع الشهرية املؤشرات من ة األدلَّة املســــتمدَّ
مع املجموعة تغيَّرت هذه وقد املتحدة. الواليات يف العام االقتصــــادي
ومدى القومية اإلحصــــاءات اجتاه على حســــب وذلك مــــرور الوقت
أفضل على املجموعة هذه السنوات األخرية جرى تقريب ويف توفرها.
القياسي وبالرقم القياسي للتجارة، شهرية للرقم مكوِّنات بسالسل حنو
واملدخالت للمخرجات النطاق واسعة أخرى مقاييس من بدعم نفسه،

املتحدة. الواليات القتصاد والصافية اإلمجالية
يف  الرئيســــية التذبذبات بأهنا النمو دورات وُتَعــــرَّف  ٦ - ٢٩
خطي غري معيَّن. وُيحَســــب اجتاه اجتاه هلا ليس متطابقة قياســــية أرقام
متحرَِّكة تتركز متوسطات باجلمع بني قياسي رقم لكل مرحلة ملتوسط
للسالسل  الِقَيم املتوسطة بينية بني نقاط توليد مع شهرًا ٧٥ فترة حول
مرن اجتاه عنه ينتج وهذا التجارية. األعمال لدورة املتتابعة مراحلها يف
الدورية األجل والتحرُّكات التحرُّكات طويلة بني يفصل وغري متقلب
السلسلة يف السليم التناسق املحافظة على مع يف البيانات، واألقصر أجًال
الدنيا والنقاط الذروة نقاط وتواريخ .٣ ممكن حٍد أقصــــى بكاملها إىل
املتطابقة االجتاهات لألرقام القياســــية هذه عن االحنرافات يف الرئيســــية
وهذه لكل بلد. مشوًال األكثر الدورية الزمنية توفِّر التسلسالت َبة املركَّ

التسارعات فحسب مع تتعاقب اليت الدورية التباطؤات تشمل التواريخ
أي كســــاد، فترات إىل تتحول اليت طويلة وتلك توســــع خالل مراحل

بأكمله. االقتصادي النشاط يف ُمْطَلَقة اخنفاضات
الكشف  يف املتحدة اليت اكتسبتها الواليات واخلربات  ٦ - ٣٠
جلميع بالنســــبة اخُتِبرت ودورات النمو التجارية عن دورات األعمال

مبســــاعدة  وذلك منطقة أو ١٤ بلدًا عددها البالغ املناطــــق أو البلــــدان
اجلدول يف النتائــــج متقدمة جــــرى جتميعها. وُتعــــَرض الرئيســــية أرقــــام قياســــية اخلاصيات اجلدول من األمين اجلانب ٣. ويبيِّــــن - سادســــًا
األعمال دورات يف نقــــاط التحــــوُّل القياســــية عنــــد لتوقيــــت األرقام
عند القياسية األرقام توقيت إىل اجلانب األيسر حني يشري يف التجارية؛

النمو. التحوُّل لدورات نقاط

التجارية األعمال دورة وتوقيت املتقدمة املؤشرات ‘١’
القياسية  أطول وأفضل أداًء لألرقام ســــجالت تتفق  ٦ - ٣١
السبعة“ ”جمموعة بلدان مؤشرات وهي املتقدمة، َبة للمؤشــــرات املركَّ
معقولة. ولكنها بالتفاؤل مفعمة توقعات مع كبرية بدرجة وأســــتراليا،
تلك من بلد لكل كبرية هي الغالبة بدرجة كانت واملؤشــــرات املتقدمة

مالحظات  مجيع املائة مــــن ٧٠ يف نســــبة أكثر من ميثِّــــل البلــــدان، مبــــا
الُذرى عند املتوســــطة التقدم ٤). وفترات (العمود لة اُملســــجَّ التوقيــــت
وتراوحت احلاالت معظم يف طويلة كانت التجارية األعمــــال دورة يف

إيطاليا  من لكل املنخفض فيما عدا الوسيط و١٠ أشــــهر ٧ أشــــهر بني
األعمال لدورة القيعان عند املتوســــطات ٥). وكانت واليابان (العمود
ومخســــة واحد شــــهر وتراوحت بني بصفة عامة كثريًا أقصر التجارية
هذا عن هلا بالنسبة املتوسط خرج اليت املتحدة باستثناء اململكة أشــــهر،
كون يف املتمثل األساسي التماثل يعكس عدم وهذا .(٧ (العمود املدى
كثري يف االنكماشات وتوّقف التوسعات من كثريًا أقصر االنكماشات

فجائي. بشكل األحيان من
أيضًا،  األصغر البلدان على مماثلة مالحظات وتنطبق ٦ - ٣٢
لدورة األعمال نقاط التحوُّل من قليل عدد احلالة ُيِخل هذه يف أنه غري
ذلك ماليزيا). ومع (أبرزها قليلة حــــاالت يف القياســــات هبذه التجارية
اقتصادها يتصف اليت اليابان، حالة يف أيضًا موجودة املشكلة هذه فإن
كساد حاالت سوى التارخيية الناحية من يشــــهد اقتصاد كبري ومل بأنه

ليست كثرية. املتوفِّرة التوقيت مقارنات فإن وبالتايل قليلة
تباين شــــديد  الفردية هو فترات التقدم يف والتبايــــن  ٦ - ٣٣
التابعة تايوان ومقاطعة واليابان وإيطاليا لكندا واململكة املتحدة بالنسبة

الذروة  ٧,٧ لنقاط هــــي املقاييس هلذه للصــــني. واالحنرافــــات املعيارية
التقدم فتــــرات يف و٨). والتباين و٥,٥ للنقــــاط الدنيــــا (العمــــودان ٦

والنقاط  الذروة ٣ لنقاط حوايل كثريًا، أقل البلدان تلك بني املتوســــطة
و٧). ٥ (العمودان معًا الدنيا

القياســــية  األرقام لتطابق بالنســــبة احلال وكمــــا هو  ٦ - ٣٤
ذلك التطابق فإنه ميكــــن قياس األعمال التجارية دورات مــــع املتقدمــــة
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حبوثاألعمالالتجاريةوالبحوثاالقتصادية الدولية.
كولومبيا؛مؤسسة

جامعة
يف

حبوث دورةاألعمالالتجاريةالدولية
بالوطينللبحوثاالقتصادية:مركز

املكت
املصادر:

يفالدورةالتتفق معنقاط التحوللدورة األعمالالتجارية (ومدةالنمو).والقيودالواردة يفالعمود ٤ هي نســــب 
َّدة يفالعمودين١و٢ هي أعدادالُذرىوالقيعاناملشــــمولةوغرياملشــــمولةلدورةاألعمال التجارية،على الترتيب، والقيودالواردة يفالعمود ٣هيأعدادُذرىوقيعانحمد

القيود الواردة
مالحظات:

يفاملتوسطاتأعطيتعالمة 
يفالعمودين ٦و٨هياالحنرافاتاملعياريةاملناظرة.وكلمالحظةتتعلقبالتوقيتمدرجة

يفالعمودين٥و٧متثلتقدمًازمنيًا،بالشهور،عند الُذرىوالقيعان،علىالترتيب،كمتوسطوكوسيط(بنيقوسني)؛والقيودالواردة
غعنها.والقيودالواردة مئويةملالحظاتالتوقيتاملتقدمة املبلَّ

يفدورة األعمال التجارية (دورةالنمو)املشمولة.
سالبةإذاكانت مؤشرًامتقدمًا،وعالمةموجبةإذاكانتمؤشرًامتأخرًا،بالنسبةلنقاطالتحول
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املُغَفَلة التحوُّل بنقاط واملتعلقة (٢) العمود يف الواردة عكســــيًا باألرقام
بنقاط املتعلقة (٣) العمود يف الواردة واألرقام التجارية لدورة األعمال
القياســــية. األرقام يف حتديدًا األكثر التجارية دورة األعمال يف التحوُّل
حتدث ما ونادرًا قليلة حاالت هي املُغَفَلة واالنتعاش الكســــاد وحاالت
التحرُّكات أعداد فإن هذا من النقيض وعلى و٢). ١ العمودين (قاِرن
بدرجة مرتفعة أعــــداد هي األرقام القياســــية الزائــــدة يف  والتحــــوُّالت
العارضة احلاالت هذه غالبية غري أن .(٣ (العمود ال تدعــــو لالطمئنان
بتباطؤات كانت مرتبطــــة التجارية األعمــــال بــــدورات الــــيت ال تتعلق
تكرار معدَّالت اخنفاض من كما يتبيَّن وذلك النمو لدورة وتسارعات

.٣ العمود ،٣ - سادسًا اجلدول يف الزائدة التحوُّالت
النمو وتوقيت دورة املتقدمة املؤشرات ‘٢’

من  أطول أن تكون إىل النمو دورة متيل تباطـــؤات  ٦ - ٣٥
النمو دورة تسارعات أن كما التجارية؛ األعمال دورة انكماشـــات
وإضافة التجارية. دورة األعمال من توسعات تكون أقصر أن إىل متيل
دورة النمو، يقابل ما مجيعها هلا التجارية األعمال دورات فإن هذا إىل
تصبح ال التباطـــؤ الدوري ألن حاالت صحيح، غري ولكـــن العكس
مع عامة بصفة كساد. ومقاييس التوقيت النسبية تتفق حاالت مجيعها
تتجه اليت الزمنية السالســـل يف التذبذبات بني التمييز على يترتب مـــا
يف السالســـل والتذبذبات التجارية) األعمال (دورات حنو الصعـــود
ثابتة سالســـل بالتايل، تكون، واليت يف االعتبار االجتاه ألخذ لَـــة املعدَّ

النمو). (دورات
األرقام  متيل البلدان لغالبيــــة فإنه بالنســــبة وعلى هذا  ٦ - ٣٦
أقصر بفترات النمــــو دورة تســــبق الُذرى يف أن إىل  القياســــية املتقدمــــة
متيل فإهنا وبالعكس األعمــــال التجارية؛ لدورة للُذرى بالنســــبة مما هي
للقيعان بالنسبة مما هي أطول بفترات النمو لدورة القيعان تسبق أن إىل
و٧، ٥ العمودان ،٣ - سادسًا اجلدول (انظر التجارية األعمال لدورة
الكســــاد ظروف يف التقدم، وفترات اجلدول نفســــه). وما يقابلهما يف
بني ســــبعة املتوســــط يف كانت تتراوح التجارية، واالنتعــــاش لألعمال
فترات أن يف حني أشهر، ومخسة أشهر أربعة وبني أشهر ومثانية أشهر
املتوســــط، أربعة وتســــارعه كانت، يف النمو تباطؤ ظروف يف التقــــدم
أقرب وذلك إىل الترتيب، على أشهر، وسبعة أشهر ستة بني وما أشهر
وتراوح بانتظام ختتلف مل املُناِظرة واالحنرافات املعياريــــة صحيح. رقــــم

و٨). ٦ (العمودان ومثانية أشهر أشهر ستة بني متوسطها
أوجه التعارض  أحد التطابق الدوري توفِّر ومقاييس ٦ - ٣٧
يف حتوُّالت أغَفلت املتقدمة القياســــية فاألرقام لالهتمام. املثرية األخرى
األعمال دورة يف اليت أغفلتها التحوُّالت أضعاف ثالثة النمو تعادل دورة
أخرى ناحية ومن و١٠). ٢ العمودين انظر (٦٤ مقابل ١٩، التجارية
حتوُّالت إضافية علــــى انطوت قد املتقدمة القياســــية األرقام فــــإن تلك
التحوُّالت أضعاف تســــعة التجارية تعادل األعمال دورات يف ســــياق
(١٠٢ مقابل ١٢، النمو سياق دورات يف عليها انطوت اليت اإلضافية
يف االقتصاد التحــــوُّل كانت نقاط وكلما و١١). ٣ انظــــر العموديــــن

النقاط؛ تلك املتقدمــــة املؤشــــرات َتغِفل أن احتمال يقل أكثــــر بــــروزًا
ُتعَتَبر اليت املتقدمة املؤشــــرات يف التحوُّالت غالبية أن تبيَّن قد أنه غــــري
بالتباطؤات الدورية عالقة هلا الرئيسية باالخنفاضات مقاَرَنة ”إضافية“

العامة. األعمال التجارية نشاط يف اإلضافية
الدورية:  املؤشرات وتطوير القومية احلسابات - ٤ 

واملستقبل واحلاضر املاضي
كمؤشرات  القومية احلســــابات إن استخدام بيانات  ٦ - ٣٨
أن إىل فبالنظر األســــباب. من لعدد وذلك دورية هو اســــتخدام حمدود
من مبزيد الراهنــــة (أو احلالة ُتعاِلج القومي والناتــــج حســــابات الدخــــل
باملؤشرات ترتبط أساسًا احلسابات تلك فإن ما القتصاد األخرية) الدقة،
الوحيدتان الفرعيتان واملجموعتان املتقدمة. باملؤشــــرات وليس املتطابقة
واملُنَتج للدخل القومية احلســــابات من ة اُملستَمدَّ الســــنوية ربع للبيانات
الســــكنية اإلنشــــاءات مها متقدمة بيانات غالبيتها يف أهنا ُيفَتَرض والــــيت
الشــــهرية أن البيانات غري التجارية، األعمال يف خمزونــــات والتغيــــريات
ومؤشر السكنية اإلنشاءات بدايات ومؤشر الفئتني. يف ومفضلة متوفِّرة
ومتقدمان تكرارًا رة وأكثر مبكِّ معلومات يوفِّران تذبذبًا األقل التصاريح
السكنية. اإلنشاءات وبقيمة ربع السنوية بالسالسل مقاَرَنة أطول لفترات
بصفة خاصة، الذي تصعب املخزونات على استثمار مماثل قول وينطبق
واختالط استقراره عدم إىل بالنظر شكل أي يف معاجلته حال، أي على

بينها. التمييز يصعب اليت املقصودة وغري طة املخطَّ املكوِّنات
أو الناتج القومي  اإلمجــــايل املحلــــي وإدراج الناتــــج  ٦ - ٣٩
مقياس املخرجات أن يف تتمثل ميزة له الصلة ذات والبيانات اإلمجــــايل
مباشر بشكل مشوًال، ممثَّل أكثر مقياس وهو احلقيقي، الدخل أو القومية
تكون اليت للبلدان بالنسبة أمهية خاصة له وهو ما القياســــية، األرقام يف
العيب هناك أن غري نسبيًا. ضعيفة هلا التجميعية الشــــهرية اإلحصاءات
مستقًال شهريًا تقديرًا ميثِّل مل يعد املتطابق القياسي الرقم أن يف املتمثِّل
السنوية ربع السالســــل يكمِّل حبيث ما لبلد العام االقتصادي للنشــــاط
يف السبب هو وهذا اإلمجايل). القومي الناتج (أو اإلمجايل املحلي للناتج
يعّدها اليت للواليات املتحدة، املتطابقة للمؤشرات األساسية أن القائمة
الزراعية، غــــري العمالة تشــــمل للبحوث االقتصادية، املكتــــب القومــــي
التحويلية للصناعات احلقيقية واملبيعــــات احلقيقي، الشــــخصي والدخل
التحويلية الصناعــــات خمرجــــات الصناعي (أي والتجــــارة، واإلنتــــاج
يف التجارة املتطابق لوزارة القياســــي والرقم العامة). واملرافق والتعدين
على أيضًا ينطبق ما وهو من هذا النوع، أيضًا كان املتحدة الواليــــات
املؤمترات. والذي وضعــــه جملس اآلن حمله حــــّل الذي الرقم القياســــي
كما شهرية؛ سالســــل هي السالســــل مجيعها أن هو وميزة هذا النهج
مســــتقل السالســــل إىل تلك يســــتند الذي ب املركَّ أن الرقم القياســــي
ربع بالتجميعات مقارنته وميكن واملُنَتج للدخل القومية احلســــابات عن

اإلمجايل. القومي الناتج أو اإلمجايل املحلي للناتج السنوية
املحلي  الناتــــج الســــتخدام األخرى ومــــن العيــــوب  ٦ - ٤٠
أن هو (متطابقني) ــــَرين كمؤشِّ اإلمجــــايل القومي الناتــــج أو اإلمجــــايل
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وليست ســــنوية، ربع حســــابات الظروف، أفضل يف هي، احلســــابات
وبإجراء بنشــــرها تتعلق طويلــــة ُعرَضــــة لتأخريات شــــهرية، كمــــا أهنا
فإن هذا وعلى من األحيــــان كبرية. كثري يف تكون متعددة تنقيحــــات
شهرية إىل تقديرات حتويلها جيب القياسي للرقم السنوية ربع املكوِّنات
وبسيط، ومباشر متوفِّر دائمًا إجراء هو اخلطي بشكل منتظم. والتوليد
أن االستقراءات كما خطرية، ألخطاء مصدرًا بدائي وقد يكون ولكنه
ذات شهرية واستخدام سالسل خطورة. أكثر مع ذلك، هي، املناظرة
املبدأ، حيث مــــن هو، احلقيقي اإلمجــــايل املحلي صلــــة لتوليــــد الدخل
والعمالة اإلنتاج (سالســــل اخليارات أفضل أن غــــري املفضل، اإلجــــراء
الشهرية القياسية األرقام يف بالفعل ُتستخَدم نطاق) أوسع على املتوفِّرة
أكرب وزنًا اخليــــارات تلك إعطاء يف هنــــاك رغبة تكون ولن بــــة،  املركَّ
احلسابات سالسل بعض توفُّر أن الواضح من فإنه هذا ومع تستحقه. مما
يف واالستهالك الشــــخصي املتعلقة بالدخل السالســــل مثل الشــــهرية،
حبث فإن ولذلك كثريًا. أفضل خيارًا يكون سوف املتحدة، الواليات
ُوجَدت، إن االجتاه، هذا عمليًا اختاذها يف ميكن اليت األخرى اخلطوات
التنقيح املســــتفيضة ســــيكون عمليات وتبســــيط فيه. يبدو أمرًا مرغوبًا

ببحثها. يوصى اليت املوضوعات أيضًا من
املؤشـــرات  بني آخـــر لالرتبـــاط ويتعلـــق جانـــب  ٦ - ٤١
القومية احلســـابات بيانات باســـتخدام تطويرها الـــيت ميكن الدوريـــة
كبري حد إىل تطورت احلديثـــة الكليَّة والنماذج النمـــاذج. يف وضـــع
يعتمد واملخرجات ملجموع الدخل الرئيســـية املكوِّنات أن فكرة من
القتصاد االقتصادي مناذج القيـــاس فإن وباملثل بعض. علـــى بعضها
احلســـابات بيانات كبـــرية على بدرجة الواليـــات املتحـــدة اعتمـــد
فيما ســـنويًا وربع البداية يف وذلك ســـنويًا واملُنَتج للدخـــل القوميـــة
 ٤ التجارية دورة األعمال يف البدايـــة حنو النماذج هذه ه وتوجُّ  بعـــد.
مســـتويات إىل انشـــغال مبحدِّدات (Tinbergen 1938/39) حتـــوَّل
نظرية أثر ظهور بعد األجل القصري يف املخرجات والعمالة جتميعات
كان، املؤشـــرات لوضع احلافز فإن العكس وعلى .(Keynes) كينـز
على املناســـب الوقت يف التعرُّف إىل احلاجة يتمثل يف البدايـــة، منـــذ
االنعطاف التجارية وعلى نقـــاط األعمـــال دورة يف نقـــاط التحـــوُّل
واملؤشرات بتلك النقاط. التنبؤ أكثر طموحًا، هدفًا ميثِّل مبا وكذلك،
االقتصاد يف تؤثر - داخلية عوامل حتددها مؤشرات عامة بصفة هي
مؤشـــر وهنج خارجية. أساســـية“ ”حمركات وليســـت - وتتأثر به
أن مؤشرات دورات اعتبار حيبِّذ الوطين للبحوث االقتصادية املكتب
مع خطية، غري عوامل داخلية حتددها مؤشرات هي األعمال التجارية
التغيُّر، معدالت ويف للمراحل الزمنيـــة يف الفترات عدم متاثل وجـــود
ناحية ومن والنقـــاط الدنيا. الذروة نقاط حـــول وكذلـــك ترتيبات،
خطية مناذج غري األساس يف ليست الكليَّة النماذج غالبية أخرى فإن
حد إىل تعتمد أهنا كما املشمولة، العالقات لتوصيف وتقدير بالنسبة

لألعمال وجود دورات لتفسري خارجية وصدمات، قوى، على كبري
األخرى الدورية واملؤشرات املتقدمة املؤشرات وُتســـتخَدم التجارية.
الطرق عن متامًا ختتلـــف بطرق ولكن يف منـــاذج القيـــاس االقتصادي
هذا فإن ومع املؤشـــرات. الذي يعتمد على الَنهج اليت ُتســـتخَدم يف
أدناه، جتري مناقشـــته حســـبما األخرى، ُتكمِّل إحدامها املنهجيتـــني
بيانات اســـتخدموا قد أهنم يذكرون النماذج واضعي بعض أن كما

.٥ ُمَكثَّف بشكل شهرية مؤشرات

احلصول  أن هــــي هنا م ُتَقــــدَّ وحيدة وأهــــم توصيــــة  ٦ - ٤٢
ممكن عدد ألكرب الشهرية للمؤشــــرات وفرة وأكثر بيانات أفضل على
على والبحوث واألســــواق للحكومات كبرية فائدة حيقق البلدان مــــن
أن تستحق واملعلومات هبذا الترتيب). بالضرورة (ليس العاملي املستوى
السابق به يف حظيت الذي واخلاص العام التأييد من القدر بنفس حتظى
بالتفصيل، يوىل، أن جيب أنــــه غري واملُنَتج، القومية للدخل احلســــابات

العمل. هبا م ُينظَّ أن ينبغي اُملسَبق للكيفية اليت االهتمام من كبري قدر

التجميع وجمال وأساليب البيانات من االحتياجات - باء
اخلربة الفرنسية األجل: القصرية املحاسبة

والدراســــات  لإلحصاءات الفرنســــي يقوم املعهــــد  ٦ - ٤٣
التنبؤ عن (note de conjoncture) مذكرة بنشــــر دوريًا، االقتصادية،
ربع القومية احلسابات حتتل العرض ذلك األجل. ويف القصري االقتصادي
املخرجات. - املدخالت يف جدول وخاصة مركزيًا، موقعًا الســــنوية
القومية احلســــابات فيه ُتنَشــــر الذي الوقت نفس وُيجــــرى التحليل يف

لتجميع  الزمين يعكس الربنامج ٤ - واجلدول سادســــًا ربع الســــنوية.
األول والثالث الســــنة ربعي ويف وتنقيحها. الســــنوية ربع احلســــابات
الربع خالل ُيجــــرى الذي تنقيح التنبــــؤ االقتصادي يكــــون قد جــــرى

السنة. أرباع من ثالثة تغطي للتنبؤات فترة وأطول السابق.

جمموعة  إىل السنوية ربع للحسابات التنبؤ ويســـتند  ٦ - ٤٤
التجارية األعمال اســـتقصاءات من املشـــتَّقة أساســـًا من املؤشـــرات
والدراســـات االقتصادية. لإلحصاءات الفرنســـي املعهد جيريها الـــيت
معيشية وأسر شـــركات من معلومات تتطلب وهذه االســـتقصاءات
والذي املاضية القليلة مدى األشـــهر على به قامت الذي عن النشـــاط
والبيانات نوعية. نظر من وجهة املقبلة وذلك يف األشـــهر به ســـتقوم
بالتغيريات املتعلقة األوىل املعلومات ل تشـــكِّ كما أهنا بســـرعة، تتوفر

األجل. القصرية

مؤشرات  تتألف من السنوية ربع واحلسابات القومية ٦ - ٤٥
التجارية. األعمال استقصاءات من املستَمدة البيانات تشــــمل ال ية كمِّ
ويف التنبؤ الســــنوية يف احلســــابات ربع اســــُتخِدَمت إذا غــــري أنــــه حىت

 J. Tinbergen, Statistical Testing of Business-Cycle Theories, two volumes  ٤
.(Geneva, League of Nations, Economic Intelligence Service, 1938/1939)

 L.R. Klein, “Cyclical indicators in econometric models”, in  ٥
 Analyzing Modern Business Cycles: Essays Honoring Goeffrey H. Moore,

.P.A. Klein, ed. (Armonk, New York, M. E. Sharpe, 1990)



١٦٩١٦٩

جدول جتميع يف يكون اإلجــــراء املتَّبع األجل قصرية خمتلفة مؤشــــرات
احلالتني. يف واحدًا املخرجات - املدخالت

إعداد  هبا يتم اليت الكيفية تفسري هو الفرع هذا واهلدف من ٦ - ٤٦
بالتجميع. وانتهاًء التجارية األعمال اســـتقصاءات بدًءا باســـتخدام التنبؤات،
القومية احلسابات يف املستخَدمة جزئيًا الطريقة تفسرها الطريقة أن إىل وبالنظر
ويغطي أوًال. ُيعَرض السنوية ربع القومية إعداد احلســـابات فإن ربع الســـنوية

االقتصادي. والتنبؤ التجارية األعمال استقصاءات الثاين اجلزء

الفرنسية السنوية ربع القومية احلسابات - ١
الفرنســــية  الســــنوية ربع القومية توفِّــــر احلســــابات  ٦ - ٤٧
املفاهيمي اجلارية. واإلطار الكلي للفترة االقتصاد عن شاملة معلومات
أن كما السنوية، القومية للحسابات املســــتخَدم املفاهيمي لإلطار مماثل
(بالقيمة وسالســــل القيمة املتوفرة. الســــنوية البيانات مع تتفق البيانات
 ١٩٧٠ عام من الفترة تغطي والسعر احلقيقية) (بالقيمة واحلجم االمسية)

السنة. فصول من كل فصل يف تعديلها ويتم
من  كثري يف تكون احلسابات مة يف املقدَّ واملعلومات ٦ - ٤٨
حتديد ومن املمكن بكامله. احلســــابات جمال كافية لتغطية غري األحيان
السنوي. املستوى على واملؤشرات احلسابات مبقارنة املؤشــــرات نوعية
احلســــابات القائم بني االرتبــــاط تبيِّن الســــنوية ومالحظــــة السالســــل
من احلســــابات لوضع إدخالــــه الــــذي جيب واملؤشــــرات والتصحيــــح
حســــابات على ذلك للحصول ُيطبَّق بعد وهذا التصحيح املؤشــــرات.

السنوية. املؤشرات ربع من سنوية ربع

الســــنوية  ربــــع واحلســــابات املؤشــــرات بــــني  العالقــــات   ( أ ) 
السنوية واحلسابات

تربطبنياحلسابات  التالية العالقة ُيفَتَرضيفاألساسأن ٦ - ٤٩
واملؤشرات: احلقيقية، بالقيمة أو االمسية بالقيمة السنوية، ربع

Cq = a Iq + Eq

متثل  Eq و املؤشر و Iq متثل احلسابات يف البند متثل Cq حيث
احلســــابات حتقِّق أن جيب التوصيف، هلذا ووفقًا وقع. خطــــًأ

التالية: السنوية العالقة
Ca = aIa + Ea

متثالن  Ea و Ia و الســــنوية احلســــابات Ca متثل بيانات حيث
(a) واملعامل اخلطأ، ومقادير املؤشــــر لِقَيم الســــنوي املجموع

السنوية. على أساس السالسل تقديره ميكن
احلسابات  تكون ســــنويًا، السالسل مالحظة وعند  ٦ - ٥٠

الشكل: يف هبا النموذج تنبأ اليت ربع السنوية
Cq = âIq + Êa /4

و املالحظ، اخلطأ هو Êa = Ca - âIa حيث
Cq = âIq

حسابات جتميع يتم بالنسبة هلا مل اليت األخرية الفترة إىل تشري
احلايل، الوقت ويف صفرًا. السنوي اخلطأ قيمة وتكون سنوية
اخلطأ تأثري قيمة النموذج. ولتقليل الذي يعطيه بالتنبؤ ُيلَتزم ال

املعاَدلة: أن ُتطبَّق احلساب، ينبغي تباين يف
Cq = âIq + Êq

الســــنوية  تظل املجاميع أن Êq إىل اخلطــــأ ِقَيم حيــــث تــــؤدي
مربعات  Êa ويكــــون جمموع املالَحَظة اخلطــــأ لِقَيم مســــاوية

األدىن. احلد عند األوىل الفروقات
السنوية ربع القومية احلسابات يف واملنتجات الفروع تصنيف (ب)

اإلطار  مع الســــنوية ربع تتفق احلســــابات القوميــــة  ٦ - ٥١
تستند اليت التصنيفات تســــتخدم كما أهنا القومية، للحســــابات املعرَّف
جــــدول أن غــــري الزمنيــــة. السالســــل  إىل التصنيفــــات اُملســــتخَدمة يف
ما حٍد جتميعية إىل مستويات على إعداده يتم املخرجات املدخالت -
األجل. القصرية املؤشــــرات تعطيها اليت املجاالت حســــب على وذلك

أدناه: مبيَّن السنوية ربع القومية للحسابات اُملستخَدم والتصنيف
األمساك ومصائد واحلراجة الزراعة منتجات

والغذائية الزراعية الصناعات
منتجات الطاقة
الوسيطة السلع

للمنِتج رة السلع املعمِّ
للمستهِلك رة املعمِّ السلع

األخرى األرضي النقل ووسائل السيارات
للمستهلك رة املعمِّ السلع غري

والريفية املدنية والتشييد، واهلندسة منتجات البناء
والتجزئة التجارة باجلملة

والالسلكية السلكية واالتصاالت النقل خدمات
العقارات تأجري السوق؛ خدمات

املالية املؤسسات وخدمات التأمني خدمات
غري السوقية اخلدمات

(السياحة) السفر

السنوية ربع للحسابات البيانات مصادر (ج)
على حســــب  الســــنوية ربع احلســــابات م جتميع ُينظِّ  ٦ - ٥٢
املخرجات، - التجميعات خاصة، ُتحســــب مصادر املؤشــــر. وبصفة
مستقل. بشكل - واالستهالك اإلمجالية، الرأمسالية والتجارة اخلارجية
- املدخالت تكويــــن وكذلك جتميــــع، كل تكويــــن ويعــــَرض أدنــــاه
أن إذ باحلجم السنوية ربع احلسابات على العرض ويقتصر املخرجات.

احلسابات. هبذه إّال يتعلق ال التنبؤ
نفس املصادر  باستخدام اخلارجية التجارة وُتحسب ٦ - ٥٣
احلالة والسنوية. ويف هذه السنوية ربع القومية احلسابات يف املستخَدمة
للسلع الِقَيم على احلصول ويتم للمؤشرات. احلســــابات مساوية تكون
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فرنسا. بنك ينشره املدفوعات الذي ميزان من اجلمارك وللخدمات من
األجل يف تنقيحها شــــهرية ويتم إحصاءات هي واإلحصــــاءات مجيعها
العكس على وذلك نســــبيًا بانتظام ُتجرى اجلمارك وتنقيحات القصري.
التنبؤ فإن وهلــــذا املدفوعات. موازين مما حيدث بالنســــبة إلحصــــاءات
هو بالنسبة مما للسلع بالنســــبة أســــهل اخلارجية النهائية للتجارة بالِقَيم
قدر منطوية على تكون اخلارجية التجــــارة فإن هذا وعلى للخدمــــات.
القومية ربع للحسابات األول املنشور إصدار عند اليقني عدم من كبري
احلسابات أوًال حساب هذه ويتم باخلدمات. يتعلق فيما وذلك السنوية
األساسية السعر احلقيقية. ومؤشــــرات بالقيمة مث االمسية بالقيمة القومية
التجارة شعبة شــــهريًا اليت ُتقدِّمها الوحدة لقيمة القياســــية هي األرقام

االقتصادية. والدراسات لإلحصاءات املعهد الوطين يف اخلارجية
تتوفر  السنوي ربع املعيشية األسر استهالك ولتقدير ٦ - ٥٤
استقصاءات اُملستخَدمة ليست املؤشرات. واملصادر جمموعة كبرية من
استقصاءات من أساسًا املؤشرات ُتشتَّق ذلك من وبدًال األسر املعيشية.
احلكومية اإلحصاءات ومن فرنســــا بنك ُيجريها التجزئة لتجار إطارية
مؤسســــات املصادر جمموعة تتضمَّن للخدمــــات. وبالتدريج، بالنســــبة
اجلديدة. بالنســــبة للمنتجات احلايل الوقت يف حيدث ما وهو خاصــــة؛
لسعر املُناِظر القياسي الرقم ُيســــتخَدم سالسل احلجم على وللحصول

التجزئة.
والطاقة واملخرجات  التحويلية وتقديرات الصناعات ٦ - ٥٥
األخرى للفروع املؤشرات. وبالنسبة من ُتشتَّق اليت وحدها هي الزراعية
جدول إعداد عند األساسية السلع تدفقات من ُتحسب فإن املخرجات
تقدير يعتمد على قيمتهــــا تقدير فإن وهلذا املخرجــــات: - املدخــــالت
القياسي الرقم للمخرجات هو الرئيسي واملؤشر االســــتخدامات. قيمة
.(indice de production industrielle) الصناعيــــة للمخرجــــات
هو بعضها أن غري شهرية، مؤشــــرات يف غالبيتها هي وهذه املؤشــــرات
وقت تتوفر إّال يف ال الســــنوية ربع واملؤشرات سنوية. ربع مؤشــــرات
للحســــابات األول املنشــــور يف االعتبار يف أخذها جيعل ما وهو متأخر
يف تقدَّر املؤشــــرات تلك فــــإن ممكــــن. وهلذا غري أمــــرًا ربــــع الســــنوية
األعمال استقصاء يوفِّرها اليت املعلومات إىل التقدير هذا يستند البداية:
االقتصادية والدراسات لإلحصاءات الوطين املعهد جيريه الذي  التجارية

.(enquête de conjoncture)
إمجايل  يقدَّر الســــنوية ربع القوميــــة ويف احلســــابات  ٦ - ٥٦
املؤشرات القصرية إىل استنادًا املُنَتج حســــب الثابت الرأمسايل التكوين
على اإلنشــــاءات وهذا ينطبق املنتجات. من قليل لعدد األجل بالنســــبة

تقييم أوًال يتــــم فإنه اجلديــــدة للمســــاكن وبالنســــبة واملرافــــق العامــــة.
بتطبيق عليه احلصول يتم املساكن ملعاَدالت مؤشر مبساعدة املخرجات
األرقام وهذه اإلسكان؛ مشاريع بدايات على للتأخريات شبكة مالئمة
للتغيريات مؤشر ويستند واإلســــكان. العمراين التخطيط وزارة تقدمها
من االستقصاء مشتَّقة األسهم يف عن التغيريات بيانات إىل األســــهم يف
املســــاكن ملبيعات واإلســــكان العمراين التخطيط وزارة الــــذي جتريــــه
الفرق أهنا على الرأمسايل الثابت التكوين إمجايل قيمــــة ر وتقدَّ اجلديدة.
اإلنشــــاءات لبقية وبالنســــبة املخزونات. يف والتغيريات بني املخرجات
التكوين الرأمسايل إلمجايل املخرجات تكون مساوية فإن العامة واملرافق

األنشطة. حسب ُمَصنَّفة مؤشرات إىل ومستندة الثابت
بالنســــبة  ُيشــــتَّق هي املُنَتج اآلخر الذي والســــيارات  ٦ - ٥٧
تسجيالت مؤشــــرات: من الثابت اإلمجايل التكوين الرأمسايل إمجايل له
االستثمار من املتبقي اجلزء أما الشركات. ومركبات التجارية املركبات
مبساعدة ُيحسب فإنه للمســــتهلك رة املعمِّ والسلع الوسيطة يف الســــلع
زائدًا الواردات أهنا املخرجات على ُتحسب اليت التوفُّر مؤشــــرات من
املُناِظر اجلــــزء ر ويقدِّ الوســــيط، االســــتهالك ناقصًا ناقصــــًا الصادرات
السنوية. السالسل إىل اســــتنادًا األســــهم يف والتغيريات من االســــتثمار
هذه فإن املنتجات هلذه األجل قصرية توفُّر مؤشــــرات عدم إىل وبالنظر
املعهد جيريها الــــيت التجارية األعمال باســــتقصاءات ُتقاَرن احلســــابات
ملبيعات اجلملة بالنســــبة االقتصادية والدراســــات لإلحصاءات الوطــــين

وفقًا لذلك. تعديلها وميكن
ُحسبت  املخرجات املدخالت - جدول إعداد وعند ٦ - ٥٨
جلميع املخزونات) يف عــــدا التغيــــريات (فيما النهائيــــة االســــتخدامات
ألي بالنسبة الوسيط للمنتجات واالستهالك مستقل. بشكل املنتجات
للخدمات وبالنسبة املُناِظر. باملخرجات للفرع مقارنة ُيقاس معيَّن فرع
(ُمشتَّق من أوَّيل للمخرجات تقدير إىل يستند الوسيط االســــتهالك فإن

النشاط). مؤشرات
لالستهالك النهائي  التجارة هوامش مؤشرات وتقدَّر ٦ - ٥٩
االستخدامات إىل والصادرات استنادًا املال الثابت تكون رأس وإمجايل
سنويًا. التجارة ُتحسب معاِمالت هلوامش َتســــَتخدم أهنا كما املناظرة،

مماثل. إلجراء وفقًا املضافة القيمة ضريبة وتقدَّر
التجارة.  هوامش تســــاوي اجلملة جتارة واملخرجات يف  ٦ - ٦٠
بطرح وذلك للغاية بسيطة بطريقة ُمنَتج لكل األخرى املخرجات وُتحسب
هلا توجد ال الــــيت اخلدمات، يف أما الفرعيــــة؛ املخرجات مــــن التحويــــالت
الفرق أهنا على منَتج لكل ُتحسب املخرجات فإن تعريفها، حبكم خمزونات

سنة ربع كل الذي ُينَشر االقتصادي والتنبؤ ربع السنوية احلسابات القومية ٤ – سادسًا اجلدول
Q1Q2Q3Q4

السنوية ربع القومية Q4Q1Q2Q1احلسابات

Q1 , Q2Q2, Q3, Q4Q3, Q4Q4, Q1, Q2التنبؤ
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جمموع أهنا على املخزونات يف التغيريات وموارده. وُتحسب استخداماته بني
املخزونات. استبعاد مع االستخدامات جمموع مطروحًا منه املوارد

االقتصادية  األعمال التجارية والتنبؤات استقصاءات - ٢ 
االقتصادية والدراسات لإلحصاءات الوطين للمعهد

على توجيه  التجارية األعمال اســــتقصاءات تشتمل  ٦ - ٦١
تتعلق أسئلة أنشــــطتها، وهي بشأن إىل الشركات من األسئلة سلســــلة
األشــــهر ويف األشــــهر القليلة املاضية مدى على إنتاجها عــــادًة باجتــــاه
نوعية نظر وجهــــة األســــئلة من تلك الشــــركات على املقبلــــة. وجتيب
مع املختلفة األجوبــــة جتميع ويتم املســــتوى). نفس تدهور، ــــن، (حتسُّ
سؤال بكل املتعلقة النتائج وُتعَرض االعتبار. الشــــركات يف حجم أخذ
إجيابية ردودًا مــــت قدَّ اليت للشــــركات املئوية النســــبة كآراء متوازنــــة:
سلبية. ويبيِّن ردودًا قدَّمت اليت للشركات املئوية النسبة منها مطروحًا
من أجلها ُتجرى االقتصادية اليت واألنشطة التكرار أدناه اجلدول الوارد

األعمال التجارية. استقصاءات

الوطين لإلحصاءات للمعهد التجارية األعمال استقصاءات
والدراسات االقتصادية

التكراراالستقصاء
الصناعة يف االقتصادي آب/أغسطس)النشاط شهر (باستثناء شهري

الصناعة ونيســــان/أبريلاالستثمار يف الثاين/ينايــــر كانــــون 
األول/أكتوبر وتشرين

الصناعة يف املايل األول/ديسمربالوضع (كانون ســــنوي نصف
وحزيران/يونيه)

اإلنتاج الثاين/ينايــــرعوامل (كانــــون نصــــف ســــنوي
ومتوز/يوليه)

يف الصناعة األول/ديسمربالتنافس األجنيب (كانون ســــنوي نصف
وأيار/مايو)

التجزئة جتارة يف االقتصادي شهريالنشاط
اجلملة جتارة يف االقتصادي شهرينالنشاط كل

يف البناء االقتصادي آب/أغسطس)النشاط عدا (فيما شهري
التشييد يف االقتصادي الثاين/ينايــــرالنشاط (كانــــون ســــنوي ربــــع 

وتشــــرين ومتوز/يوليــــه ونيســــان/أبريل
األول/أكتوبر)

املرافق العامة يف االقتصادي سنويالنشاط ربع
يف اخلدمات االقتصادي سنويالنشاط ربع

التجارية األعمال استقصاءات إىل املستندة التنبؤات ( أ )
كمصَدر  التجارية األعمال استقصاءات ُتستخَدم ال ٦ - ٦٢
مقادير حتديد تساعد يف ال مبعىن أهنا الســــنوية رئيســــي للحسابات ربع
األحيان يف كثري من إليها ُيرَجع هذه االستقصاءات أن غري التجميعات.
إحصاءات فإن سبيل املثال وعلى السنوية. احلســــابات ربع إعداد عند
املتعلقة بالسالسل ُتقاَرن واملخرجات باألسعار املتعلقة االســــتقصاءات
فإن تعديالت. كذلك إجراء إىل تؤدي وقد الســــنوية ربع باحلســــابات

مؤشرات توفُّر عدم حالة يف التنبؤ يف االستقصاءات ربع السنوية تساعد
من السنوي بالنسبة للجزء ربع احلايل الوقت يف احلال هو ية (كما كمِّ

الصناعي). لإلنتاج القياسي الرقم
التجارية  األعمال اســــتقصاءات أن من الرغم وعلى  ٦ - ٦٣
التنبؤات فإن الســــنوية ربع احلســــابات إعداد يف مباشــــرة ال ُتســــتخَدم
والردود النوعية البيانــــات كبــــرية بدرجة تعكس االقتصاديــــة املقدَمــــة
وقد والعملية. املشــــكالت املفاهيمية من عددًا وهذا يثري الشــــخصية.
أن ميكن اليت االقتصادية التغيريات نوع لتحديد بالنســــبة يثور تســــاؤل
تلك التغيريات اســــتخدام كيفية وبشأن االســــتقصاءات تكشــــف عنها
الذي اإلجراء األحيان من كثري وُيناَقــــش يف ية. الكمِّ املتغيّـرات لتقييــــم

االستقصاءات. من السنوية ربع باحلسابات يف التنبؤ يتمثَّل
اليت  للكيفية مثــــال ُيعطــــى ولتوضيــــح االســــتخدام  ٦ - ٦٤
للتنبؤ الصناعة يف املتعلق بالنشــــاط الشــــهري هبا االستقصاء ُيســــتخَدم
بالنشاط املتعلق واالستقصاء .٦ السنوية احلسابات ربع يف باملخرجات
وُيطلب نفسه. بالنشاط املتعلقة األســــئلة من عددًا يتضمَّن الصناعة يف
الشراء واملخزونات أوامر ودفاتر إنتاجها تقييم اجتاهات الشركات من
رأيها أيضًا الشركات وُتقدم املقبلة. ويف األشــــهر السابقة يف األشــــهر

كُكل. الصناعة يف للنشاط بالنسبة
للتنبؤ  األســــئلة هبذه املتعلقة اإلحصاءات وُتســــتخَدم  ٦ - ٦٥
البداية يف وجيري مومسيــــًا. لة املعدَّ الســــنوية ربع الصناعية باملخرجــــات
واملتغيّـرات سنوية. ربع متغريات وحتويلها إىل مومسيًا تعديل اإلحصاءات
حتريكها إىل يتم للمتغيّـرات الشهرية اليت املتوســــط ربع الســــنوية تناِظر
يقدمون أجوبتهم املنتجني أن حقيقة االعتبار يف كي تؤخذ سابق شهر
اإلحصاءات فإن هذا إىل بداية الشهر. وإضافة يف من األحيان كثري يف
العمل لعدد أيام بالنسبة أقل حساسية االســــتقصاءات هلا املســــتمدة من
النوعية البيانات بني االرتباط ولتسهيل احلســــابات. يف مقارنًة باإلنتاج
ألخذ احلســــابات من ية الكمِّ املخرجات تعديل يتم ية الكمِّ والبيانــــات

االعتبار. العمل يف أيام
قد  ية النوعيــــة والكمِّ املتغيّـــــرات بني واالرتباطــــات  ٦ - ٦٦
عامة بطريقة املتغيّـــــرات تلك عن ُيعبَّــــر أن وقد َتَقرر تكــــون معقَّــــدة.
ُمتََّجه منــــوذج إطار يف للديناميــــات العاملية منــــوذج بوضع إىل حــــٍد ما
حنو على ترتبط واإلنتــــاج) (اآلراء مجيعها واملتغيّـــــرات ذايت االحنــــدار.
سبـبـي حتليل وإجراء التقديرات ووضع املتأخرة. املتغيّـرات جبميع دقيق
لإلنتاج املتوقَّع االجتــــاه يكون فأوًال االســــتنتاجات. بعض إىل يؤديــــان
يف املستقبلية مؤشــــرًا للتنبؤ باملخرجات االســــتقصاءات يف الشــــخصي
املتغيّـرات املتعلقة جبميع للتنبؤ مؤشرًا وكذلك السنوية، ربع احلسابات
األخرى النوعية املتغيّـرات أن أيضًا املتوقَّع يبيِّن االجتاه وذلك بــــاآلراء.
إضافية املعلومات، معلومات هــــذه إىل بالنظر توفِّر، ال يف االســــتقصاء
 Marie Raynaud and Sylvie Scherrer, :انظـــر التفاصيل من مزيد على لالطـــالع  ٦
 “Utilisation de l‘enquête mensuelle auprès des chefs d‘entreprise dans le
.diagnostic conjoncturel”, note de conjoncture (INSEE, December 1997), p. 24
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الشــــخصي لإلنتاج املالَحظ االجتاه فإن وثانيًا لنشــــاط التنبؤ. بالنســــبة
احلالية للمخرجات. بالقيمة التنبؤ مماثل يف بدور يلعب

بالقيمة  للتنبؤ النموذج ُيستخَدم العملي، الواقع ويف ٦ - ٦٧
املعلومات إىل الســــنوية بالنظر ربع يف احلســــابات للمخرجات احلاليــــة
يف املئويــــة للتغيُّر أن النســــبة االســــتقصاء. ويبيِّن النموذج يف املتوفِّــــرة
لإلنتاج املالَحظ باالجتاه أساسًا ترتبط معيَّنة سنة ربع فترة يف املخرجات
الســــابقتني. الربع ســــنة فتريت يف لإلنتاج املتوقَّع واالجتاه الفترة هذه يف
النوعية املخرجات حتويل هبا يتعيَّن عن الكيفية اليت العالقة ُتعّبر وهــــذه
إىل يف التوصل يساعد أيضًا والنموذج ية. كمِّ خمرجات للحصول على
التالية. ســــنة الربع لفترة واآلراء املخرجات ملتغيّـرات بالنســــبة توّقعات
احلســــابات ربع الســــنوية يف التنبؤ باملخرجات حد يصل إىل واإلجراء
باملتغيّـرات سواًء اجلارية سنة الربع لفترة املستخَدمة العالقة نفس بتطبيق
مثل هبا، املتغيّـرات املتنبأ أو املتوقَّع، بالنشاط اآلراء املتعلقة مثل املتوفِّرة،

املالَحظ. اآلراء املتعلقة بالنشاط
التنبؤات  مبســــاعدة املخرجات - املدخــــالت جتميــــع جــــداول (ب) 

االقتصادية
اســــتقصاءات األعمال  أن اعتبار ميكن أنه إىل بالنظر  ٦ - ٦٨
االقتصادية لإلحصاءات والدراسات الوطين املعهد جيريها اليت التجارية
ُتستخدم فإهنا للحســــابات القومية األجل ملؤشــــرات قصرية هي مصدر
يتم وهذا املخرجــــات. - املدخالت جدول بتجميعــــات أيضــــًا للتنبؤ
من كجزء - املخرجــــات املدخالت جــــداول بطريقــــة مماثلــــة لتجميع

ربع السنوية. احلسابات القومية
التنبؤ أجل من تصنيف الفروع واملنتجات

األغذية
منتجات الطاقة
املصنَّعة السلع

والريفية املدنية واهلندسة والتشييد منتجات البناء
والتجزئة التجارة باجلملة

خدمات السوق
السوق خدمات خالف اخلدمات

(السياحة) السفر

خمتلفة،  لقطاعات إحصاءات تشمل واالستقصاءات ٦ - ٦٩
تؤدي املختلفة واملؤشرات العامة. واملرافق الصناعة والبناء/التشييد مثل
التصنيف وهــــذا أدناه. عرضه يــــرد والفروع إىل تصنيــــف للمنتجــــات
ربع القومية احلســــابات يف اُملســــتخَدم بالتصنيف مقارنة أقــــل تفصيًال
باجلملة التجارة مثــــل بعض املنتجات، ذلك مع مييِّــــز ولكنه الســــنوية،
يف احلسابات الترتيب اُملستخَدم نفس أجل تطبيق من وذلك  واخلدمات

السنوية. ربع
عن طريق  املعيشــــية األســــر باســــتهالك ويتــــم التنبؤ  ٦ - ٧٠
املستخَدمة اآلراء ومتغيّـرات املعيشــــية. اســــتقصاءات األسر اســــتخدام
وُتقدَّر عالقة الشــــرائية. وللقدرة املعيشــــة ملســــتوى بتوقع تتعلق جزئيًا

تلك وُتطبَّق اُملصنََّعة، للسلع بالنســــبة اآلراء ومتغيّـرات االســــتهالك بني
حبيث هنائي تعديل وُيجرى األخرى. املنتجات باستهالك للتنبؤ العالقة
منوذج يبّينه الذي االستهالك مع جمموع متفقًا االستهالك جمموع يكون

الدائم. الدخل مع فرضية النموذج يتفق وهذا سلوكي.

ربع  القومية للحســــابات بالنســــبة احلال وكمــــا هو  ٦ - ٧١
ثابتة واألغذية والطاقــــة التحويلية الصناعــــات خمرجات الســــنوية فــــإن
من ُتحَســــب األخرى يف الفروع أن املخرجات بشــــكل مباشــــر؛ كما
املســــتخَدمة األساســــية واملعلومات املوارد. وتوازنات االســــتخدامات
املتعلق التجاريــــة اســــتقصاء األعمال من ُتســــتَمد للتنبــــؤ باملخرجــــات
املصنَّعة السلع مبتغريات اُملستخَدم للتنبؤ يف الصناعة. واإلجراء بالنشاط

أعاله. ُمبيَّن الصلة ذات واآلراء

يســــتند  الثابت الرأمسايل التكويــــن والتنبــــؤ بإمجــــايل  ٦ - ٧٢
املصنََّعة للسلع األعمال التجارية. وبالنســــبة اســــتقصاءات من إىل عدد
اجلملة جتارة يف بالنشــــاط املتعلق االســــتقصاء من االستثمار ُيحســــب
وُتقاَرن االعتبار. يف واملتوقع اُملالَحظ بالنشــــاط املتعلقة أخذ اآلراء مع
االستقصاء يف الشركات تتوقعه الذي السنوي االستثمار باجتاه التنبؤات
ينتج العامة واملرافــــق للبناء وبالنســــبة الصناعة. املتعلــــق باالســــتثمار يف
التنبؤ يتم خاصة التجارية. وبصفة األعمال استقصاءات من االستثمار
من املخزونات يف املساكن والتغيريات بناء وبدايات باملساكن اجلديدة
يطبَّق الذي اإلجراء نفس االستثمار بتطبيق وُيحســــب االستقصاءات،
متغيّـرات ُتستخَدم العامة واملرافق املباين لبقية وبالنســــبة احلسابات. يف

االستثمار. حجم لتحديد بالنشاط املتعلقة اآلراء

األعمال  اســــتقصاءات نها تتضمَّ الــــيت واملعلومــــات  ٦ - ٧٣
وبصفة اخلارجية. للتجــــارة بالنســــبة حمدودة معلومات التجاريــــة هــــي
يف الصناعة اخلارجي الشــــراء طلبات بدفاتر املتعلقة فإن اآلراء خاصــــة
التنبؤات إىل أن حتافظ حاجة وهنــــاك عن الصادرات. معلومات توفِّــــر
بالطلب االقتصادي القياس عالقات على والصادرات للواردات النهائية
املتعلقة اإلحصاءات من متوقَّع طلب هو العاملي والعاملي (الطلب املحلي

بالواردات األجنبية).

املخرجات،  - يف جدول املدخالت ولدمج البيانات ٦ - ٧٤
السنوية. ربع القومية للحسابات اُملستخَدمة اإلجراءات نفس ُتستخَدم
أنه مالحظة وينبغي املخرجات. من الوسيط االســــتهالك ُيطَرح فأوًال،
ُيفَتَرض الوسيط االستهالك تغيُّر يف الترجيح معاِمالت إسهام من للحّد
التجارة هامش حســــاب يتم وبعد ذلك مســــتقرة. أن هــــذه املعاِمالت
املُناِظرة. االستخدامات من خمتلفة الستخدامات املضافة القيمة وضريبة
التنبؤ. فترة مــــدى على ثابَتني الضريبة ونســــبة اهلامش ويكــــون معدل
من األرصدة يف والتغيريات اخلدمــــات يف املخرجات ُتحَســــب وأخريًا

واالستخدامات. املوارد ميزان
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املركزيـــة من للبنـــوك حاجـــات الربجمـــة املاليـــة  جيـــم - 
ألمريكا األجـــل القصـــري التحليلـــي اإلطـــار البيانـــات:

الوسطى
االقتصادية السياسات أهداف - ١

معدل  وخفــــض األســــعار اســــتقرار ُيعَتبَــــر حتقيــــق  ٦ - ٧٥
العموم وجه علــــى املركزية البنوك لسياســــات رئيســــيًا التضخم هدفًا
التجارة والتدفقات وحترير اخلصوص. وجه على الوســــطى أمريكا ويف
أخرى ومناطق آسيا يف املالية واألزمات املالية، وتدويل األسواق املالية،
أخرى وأزمات مؤخرًا حدثت اليت الربازيلية األزمة وبينها العامل، مــــن
هلــــا تأثريات تكون قد أحداث مجيعهــــا هي املســــتقبل، قــــد حتدث يف
الوســــطى. أمريكا بلدان صغرية مثل نامية بلدان على هامــــة اقتصاديــــة
قلقها عن أعربت قيام البنوك املركزية، اليت إىل تدعو التغيريات وتلــــك
أزمات حدوث ملنع الرصــــد عمليات من التطــــورات، مبزيد إزاء هــــذه

لتخفيف أثرها. مماثلة أو
رئيسيًا  هدفًا الســــعر حتقيق اســــتقرار ُيعّد ويف حني  ٦ - ٧٦
النقدية واملالية، وهي للسياســــة الفرعية من األهداف عدد يوجد فإنــــه

تشمل ما يلي:
والتضخم؛ األسعار استقرار •

أمريكا حالة يف ميثله الذي املستدامة) اهليكلي (التنمية التكيُّف •
والعمالة؛ النمو من كٌل الوسطى

املدفوعات؛ ميزان •
القطاع وائتمــــان احلكومي، (االقتــــراض الســــلوك القطاعــــي  •

ذلك)؛ إىل وما اخلاص،
األسواق املالية. كفاءة •

كما  األهداف املذكورة أعاله، من بعٌض وُيستخَدم ٦ - ٧٧
يف والنقدي املــــايل التكامل عناصر لتعريف أخــــرى، معايري ُتســــتخَدم
الكلي االقتصاد سياسات تالقي باالستناد إىل الوســــطى أمريكا منطقة

.٧ البلدان بني
حتقيق  متكــــرر إىل تســــعى بشــــكل والبنوك املركزية  ٦ - ٧٨
اليت املالية“ ”الربجمة يســــمى ما إطار داخل أعاله املذكورة األهــــداف
املبادئ وهذه .٨ الــــدويل النقد توجيهيــــة لصندوق مبادئ تســــتند إىل
اســــتقرار الســــعر، حتقيق وهو األول، على اهلدف خاصة بصفة ــــز تركِّ

اســــتقرار فإن هذا وعلى األخــــرى. كمــــا أهنا تتطلــــب دعم األهداف
أن ميكن املايل النظام كفاءة أن حني والعمالة، يف يشــــجع النمو الســــعر
بيئة توفري خالل مــــن ســــواًء بكامله، االقتصاد يف تداعيات هلا تكــــون
األسواق وهدف االقتصاد. بتقييد أو النمو االقتصادي حتقيق إىل تؤدي
املركزية، بالبنوك فقط ليس ويتعلق بدرجة أكرب عــــام هدف هو املاليــــة
ولكن أخري، كحل إليها اللجوء يتم النقود إلقراض ُتعَتبَــــر جهات اليت
عليه. وتشرف املايل على النظام أخرى تسيطر مالية مبؤسســــات أيضًا
والسلفادور كوستاريكا يف املركزية تســــعى البنوك الذي العام واهلدف
مرحلة جتاوز يف حتقيقه يتمثل إىل ونيكاراغــــوا وهندوراس وغواتيمــــاال
والتقدُّم حنو الســــتينات أوائل يف بدأت اليت التجاريــــة االحتادات دمــــج

مشوًال. أكثر ونقدي مايل اندماج
بيانات  إىل التقليدية الناحية من تستند والربجمة املالية ٦ - ٧٩
العامة املاليــــة وإحصاءات النقديــــة واإلحصــــاءات ميــــزان املدفوعــــات
التكيُّف ودرجة األداء أجل تقييــــم من للمعلومات كمصــــادر رئيســــية
ويتمثل الكلي. االقتصاد يف األساســــية االختالالت لتصحيح املطلوبــــة
اجلارية النفقات فيها تزيــــد اليت القطاعات حتديد يف األساســــي اهلدف
من الفرق ميوَّل أن وجيــــب اجلارية. الدخول الرأمساليــــة عن والنفقــــات
التمويل من كُكل البلد مســــتوى وعلى األخرى، القطاعات مدخرات
األجل قصري على التحليل عامة بصفة ــــز تركِّ املالية والربجمة اخلارجــــي.
الشهرية أو ربع السنوية املؤشــــرات وُتستخَدم أقل). أو واحدة (ســــنة
استخدامها اليت ميكن األساس املناسب بيانات سنة الوقت يف اليت توفِّر
اليت بالتغيريات للتنبــــؤ وبالتايل االقتصاد، ديناميات لدراســــة كوســــيلة

يف املستقبل. ستحدث
وُحسن  الدورية من مبزيد تتسم بيانات إىل واحلاجة ٦ - ٨٠
بلدان أن يف الســــبب هو وهذا التزايد. واملوثوقية آخــــذة يف التوقيــــت
لتعميم اخلاص املعيار يف باملشاركة خاص بشكل هتتم الوسطى أمريكا
الســــلفادور اختذت وقد النقد الدويل. وضعه صندوق الــــذي البيانات
البلدان ع يشجِّ والنظام املطلوبة. االشــــتراطات لتحقيق خطوات بالفعل
توقيتها ودوريتها وُحســــن البيانات مشولية (أ) حتســــني: على األعضاء
اكتمال و(ج) َمــــة؛ البيانــــات املعمَّ نوعيــــة و(ب) (ســــرعة التعميــــم)؛

البيانات. إىل اجلمهور وصول إتاحة و(د) َمة؛ املعمَّ البيانات
لدعم  املالية للربجمة بالنسبة املتَّبعة الُنُهج حني أن ويف ٦ - ٨١
من مفيدة، فإنه ُنُهجًا بصفة هامة بالسياســــات ُتعَتَبر املتعلقة القــــرارات
يشــــمل العالقات حبيث التحليلي اإلطار أن توســــيع نطاق به املعتَرف
املتعلقة اإلجراءات آثار أجل تقييم القطاعية من الســــلوكية االقتصادية
لواضعي السياسات يتبيَّن وســــوف مفيدًا. أمرًا ســــيكون بالسياسات
الذي ُيجرى التحليــــل يف لالقتصاد احلقيقــــي القطاع أن دمــــج حتليــــل
حتســــني إىل ســــيؤدي أنه خاصة، إذ مفيد بصفة املالية الربجمة يف إطــــار
إىل نظام استنادًا بذلك القيام املمكن ومن داته. وُمحدِّ دراســــة التضخم
وهي أداة  شاملة، حتليلية أداة ميثِّل الذي ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات
تستند متوسطة األجل حتليالت إلجراء التقليدية الناحية ُتســــتخَدم من

التكامل،  حتقق اليت األغراض من أوسع مبجموعة مؤخرًا نفسها املنطقة بلدان ألزمت ٧

لالســـتدامة تنمية اجتماعية - اقتصادية ُمســـتدامة وقابلة حتقيـــق إىل هتدف وهـــي جمموعـــة
والتنمية الوسطى اخلمسة). أمريكا بلدان رؤساء قمة مؤمترات قرارات إىل (استنادًا للمنطقة
حيث ومن البيئة، مع املحلي اإلمجايل بالتوازن للناتج ثابتًا منوًا هذا السياق يف تعين املستدامة
للتكامل، البيئي والبعد اخلارجي. التمويل على االعتماد ُيقلِّل مناســـب قومي ادخار معدل

الفرع. هذا يف تناوله جرى كوستاريكا وحدها، اآلن حىت اتبعته الذي
 Marcelo Caiola, A Manual for Country Economists, Training :انظــــر  ٨
 Series, No. 1, vol. 1 (Washington, D.C., IMF Institute and IMF Research

.Department, 1995)
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اهليكلي االقتصادي الســــلوك دراســــات يف كثريًا تتكرر بيانات ال إىل
والتحليل جرًا). وهلم وامليول، والعالقات واملتوســــطات، (املعاِمالت،
مفاهيم َيســــتخِدم املالية الربجمة إطــــار يف ُيجرى الذي القصــــري األجــــل
مسار ورصد االتزان عدم حاالت لدراسة القومية للحسابات أساســــية
فإن إىل هذا وبالنظــــر القصري. األجل يف التــــوازن حنو حالة االقتصــــاد
لدعم  حموَّرة بصيغة ُيســــتخَدم ١٩٩٣ قد لعام احلســــابات القومية نظام
االقتصادية القصرية املؤشــــرات دمج طريق األجل عن التحليــــل القصري
احلسابات بيانات مع املالية يف الربجمة املستخَدمة التكرار وكثرية األجل

كثريًا. تتكرر ال اليت القومية

بكامله،  القومية احلسابات نظام استخدام وبدًال من ٦ - ٨٢
القصري التحليل ألغــــراض منه خمتصرة صيغة أن ُتســــتخَدم مــــن املمكن
الصيغة هذه يف تُــــدرج اليت البيانات املمكن أن تكــــون األجــــل. ومــــن
من هذا فإنه وعلى االقتصادية. للتطورات مبكرة مؤشــــرات املختصرة
كمؤشرات مثًال، مؤشــــرات اقتصادية شــــهرية، املمكن أن ُتســــتخَدم
ومن املمكن السنوي. أو الســــنوي ربع اإلمجايل املحلي متقدمة للناتج
مؤشرات املركزية احلكومة من املستقاة الشهرية البيانات ُتعطي أن أيضًا
استقصاء بيانات ُتستخَدم أن وينبغي أقل تكررًا. لبيانات حكومية عامة
كما أنه املايل، القطاع لتطور أوَّيل كتقدير النقد بشــــأن واســــع النطاق

 
السياسات االقتصادية

السياسة املاليةالسياسة النقدية

احلكومة املركزيةالبنوك املركزية

برجمة امليزانيةالربجمة املالية

احلسابات الكلية

 القطاع
العقاري

 القطاع
املايل

 القطاع
اخلارجي

 القطاع
العام

 اخلاصيات املشتركة
بني القطاعات

اخلاصيات داخل كل قطاع

العالقات السلوكية

املؤشرات االقتصادية القصرية األجل

األجل،  القصرية االقتصادية واملؤشرات االقتصادية، السياسات ١ - سادسًا  الشكل
القطاعية واخلاصيات الكليَّة، واحلسابات
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املالية والتجارة النقدية االحتياطيات عن بيانات ُتستخَدم أن املمكن من
املدفوعات. يف ميزان التطورات لرصد رة كمؤشرات مبكِّ

تستخدمها  اليت السياسات حتليل عناصر - ٢ 
الربجمة املالية يف املركزية البنوك

املؤشرات  ارتباط كيفية ١ - سادســــًا الشــــكل ُيبيِّن  ٦ - ٨٣
ببعض. بعضها االقتصاديــــة السياســــات وأهداف الكليَّة واحلســــابات
حتسني أهداف إىل يؤدِّي شأنه أن هذه العناصر من بني التنسيق وحتسني
من وُيســــَتنَتج حتقيقها. إىل املالية الربجمة تســــعى اليت حتليل السياســــات
ناحية، السياســــات من حتدِّدها، القومية احلســــابات صيغة العــــرض أن
املؤشــــرات األســــفل، اجلزء يف و، الشــــكل من األعلى اجلزء يف املعرََّفة
يبيِّن السياسات. والشكل آثار تلك يف تقييم املستخَدمة األجل القصرية
مفاهيم بني - وفيما االثنني داخل - بني هامة روابط أيضــــًا أنه توجد
الســــلوكية والعالقات القومية احلســــابات يف القطاعــــات اُملســــتخَدمة
و(ج) (ب) الفرعني (انظر املالية الربجمــــة يف ُمفَتَرَضة بقطاعــــات خمتارة

أدناه). ٢ اجلزء من
تدعم  الكليَّة اليت احلسابات تكون أن أعاله واقُتِرح ٦ - ٨٤
لعام القومية نظام احلســــابات من خمتصرة صيغة القصري األجل التحليل
واملفاهيم املؤشرات جمال بالضبط ده سيحدِّ الصيغة هذه وجمال .١٩٩٣
التحليل إىل املستندة اإلســــقاطات يف اُملستخَدمة الســــلوكية والعالقات
يف ُتعَرض أدناه، كما الفروع يف الثالثة العناصر وُتناَقش القصري األجل.

للحسابات. املختصرة للصيغة بالنسبة استنتاجات ٣ الفرع

األجل القصرية االقتصادية املؤشرات ( أ )
باملؤشـــرات  - ٥ قائمة سادســـًا اجلدول يعـــرض  ٦ - ٨٥
من املســـتقبل، يف ُتســـتخَدم قد أو اليت املســـتخَدمة، القصرية األجل
أهداف تنفيذ يف أمريكا الوســـطى لرصـــد املركزية جانـــب البنـــوك
جدول يف معًا عة ُمجمَّ املؤشرات وهذه املذكورة أعاله. السياســـات
حتقيقها إىل البنوك املركزية تســـعى اليت السياســـات أهداف حســـب
تعريفه لكيفية خمتصر وصف يِرد مؤشـــر لكل وبالنســـبة يف املنطقة.
أيضًا تكرار قياســـه. وُمبيَّـــن لكيفية احلاالت، بعـــض يف وكذلـــك،
ربع باملؤشـــر متاحة كل املتعلقة املعلومات كانت ما إذا املؤشـــر، أي
بالعالمة إليها واملؤشرات املشار يوم. كل حىت أو شهر كل أو ســـنة

بعد. مطبَّقة ليست (*)
اجلدول  يف الــــواردة املؤشــــرات بعــــض وُتســــتخَدم  ٦ - ٨٦
املنطقة،  يف املايل والنقــــدي التكامــــل ٥ كأدوات لتحقيــــق - سادســــًا
السياســــة، هذه ولتنفيذ مثل اخلاص. القطاع أو العام القطاع يف ســــواًء
املؤشرات لتلك ُمستهَدَفة ِقَيمًا الوسطى ألمريكا النقدي د املجلس حدَّ
املستهَدَفة بقيمها املؤشرات لتلك الفعلية الِقَيم دوريًا ُيقاِرن املنتقاة، وهو
االقتصاد الكلي بني سياســــات التقاء هناك كان مما إذا التأكد أجل من

املنطقة. لبلدان
إىل  استنادًا د ُتحدَّ اليت للمؤشرات، املستهَدَفة والِقَيم ٦ - ٨٧
هي ،١٩٩٥ - ١٩٩٧ الفترة أي دة، حمدَّ إقليمية فترة أســــاس قياســــية

يلي: كما

الشهري االقتصادي: النمو مؤشر النشاط ٢ - سادسًا الشكل

-٣,٠٠

-١,٠٠

١,٠٠

٣,٠٠

٥,٠٠

٧,٠٠

٩,٠٠
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التغري (نسبة مئوية)التسارع
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يفأمريكاالوسطى 
بالبنوكاملركزية

جان
تاملستخَدمةمن

املؤشرا
٥

-
سادسًا

 اجلدول
ت

فالسياسا
بأهدا

حس
َّعة جمم

اسماملؤشرودوره
التكرارالدوري

فاملؤشر
وص

الرقمالقياسيلسعراملستهلك
C

P1
شهري

يفكل بلدمنالبلدان اخلمســــة،كماأنهيشملطبقةالسكانمتوسطي الدخلوطبقةالسكان
مقياس التضخماألكثرشــــيوعًا.وهذااملؤشــــر يغطي مناطقاملدن

خاللمؤشراتأخرى
باملحليالذييتمتقريبه،بدوره،من

ضاألحيانالرقم القياسيالضمين للطل
يفبع

َّنة ُيستخَدم منخفضيالدخل. وبالنسبةلتحليالتمعي
صلة،مثلالرقمالقياسيلسعرالتشييد،وسعراسترياداملواداخلام،واألصولالرأمسالية.

ذات
الرقم القياسي األساسيللتضخم

C
1*

شهري
يفأسعار

يفالسعراليتمتيلإىلأنتكونغريمستقرة.وجتاهلالتغيريات
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ُمضاِعفات النقوديتماحلصول عليهامباشرةمن

عجزامليزانيةغرياملايل
N

FFD
/G

D
P

سنوي
ربع

ض)اليتتتوفربسهولةهذهاملعلومات املتعلقةهبا.
َّ يفالقطاعالعام(القطاعاملخف

يشرياملؤشرإىلأهماملؤسساتغري املالية
يف احلساباخلارجي

العجزاجلاري
C

EA
D

/G
D

P
سنوي

ربع
خدمةالديناخلارجييعين

يفعجزاحلساباخلارجيويف
ص.فحدوثزيادة

خا
حيظىباهتمام

فاستدامةالعجزاخلارجي وعالقتهاباملدخراتالقومية
توصي

يفاملدخراتاملحليةاملتاحةلالستثمار.
اخنفاضًا

ف
سعرالصر

ER
شهري

ضالقيمةاالمسيواحلقيقي،هي مؤشــــراتهامةلتقييماتســــاق السياســــات املتعلقة
خف

فاحلقيقي،وكذلك معدل
فاالمسيوســــعرالصر

ُيعَتَبر أن ســــعرالصر
ف.

بالنقد وسعر الصر
املعدل املتوســــط لســــعرالفائــــدة القصري

األجل
IR

شهري
يفالسوقمنالناحيتني االمسيةواحلقيقية.

خمتارة(يشيعاستعماهلا)
كمتوسطُمرَجح ألدواتمالية

َّراملؤشر ُيَقد

ف
سعرالصر

سياسة
فعالية

EER
P*

شهري
.(R

ER)فاحلقيقي
سعر الصر

يف
ف

س النسبةاملئوية املتراكمةلالختال
كمؤشرللمرونة بأثر رجعي،وهو يقي

شهريًا
ضاألحيان

يفبع
َّراملؤشر ُيقد



١٧٧١٧٧

اسماملؤشرودوره
التكرارالدوري

فاملؤشر
وص

فاهليكلي(التنميةاملستدامة)
التكي

مؤشرا النشاطاالقتصاديوالناتجاملحلي
سنوي

اإلمجايلالربع
EA

I &
 Q

G
D

P
سنوي،

شهري/ربع
ب

علىالترتي
ُيســــتخَدم مؤشــــرالنشــــاطاالقتصادي(EAI)لتقديردورات النمواالقتصادي.أماالناتج املحلي اإلمجايلالربعســــنويفإنهُيستخَدمأساسًا،معالناتجاملحلي
ضغوطتضخميةعندمايتجاوزاإلنتاج حدودالطاقة.وهذان

ف حاميةمتوقعة وإمكانيــــةظهور
حدوثمواق

PG)*،لتقديراحتماالت
D

P)اإلمجــــايلاملحَتَمــــل
جيريالتعليقعليهامبزيدمنالتفصيل يفالفرع

بعلىالنقودوبالعالقاتالســــلوكيةاألخرىاليت
فالطل

يفالتنبؤ بوظائ
كبرية

املؤشــــرانمفيدان أيضًابدرجة
جيم.

٣من اجلزء
(ب)مناجلزء

إمجايلالصادرات
X

/G
D

P
شهري

يف اقتصاداتأمريكاالوسطى.
ت احلايلُيعَتَبرأنالصادراتهي حمركالنمو

مؤشراستراتيجيات التطلعإىلاخلارج. ويفالوق
الصادراتإىلبلدانثالثة

X
TC

/X
شهري

ألمريكاالشمالية والسوقاملشتركةللمخروطاجلنويب(أمريكااجلنوبية).
مؤشرالتنوعواالندماجمعمناطقالتجارةاألخرى،مثلاتفاقالتجارةاحلرة

نسبةاالستثماراتإىلتكوينرأساملال
ت

الثاب
K

/G
D

P
سنوي

ربع
مؤشراإلنتاجيةاهلامشيةلرأساملال.

معدلاالدخار
S/G

D
P*

سنوي
ربع

يفاألجلالقصريبشكل غريمباشرمن احلسابات
َّرهذه النســــبة ضاالعتماد علىاالدخاراألجنيب.وتقد

ُّراهليكليواخنفا ينبغيأنيزيداملؤشــــرتدرجييًامعالتغي
٣ من 

يفالفرع(ب)مناجلزء
ش هذهاملســــألةمبزيدمنالتفصيل

تاخلط“.وُتناَق
ت؛أيأن التقديريأيت من ”حت

َّة املتعلقة بتكوينرأساملالالثاب املاليةواألدل
جيم.

اجلزء
َّىل القيمةاملضافةللنشاطاألو

VA
PA

/PIB
شهري

يفاالقتصادات الناميةأساسًا.
ُّر اهليكلي، صمعالتغي

مييلاملؤشرإىلالتناق
الرقمالقياسيللشروطالتجارية

TTI*
سنوي

ربع
شهرية.

س
سنويًا؛ غريأنهيوصىبشدةبإعداد مقايي

تاحلايل
يفالوق

َّناملؤشر معتنويعالصادرات. وهذااملؤشريتوفر مناملتوقعأنيتحس
ت

ميزاناملدفوعا

العجزالتجاري
X

 - M
/G

D
P

شهري
س فتراتمنالعجزاملايلاملزمنوفقًا

يفاألجلالطويل.واملؤشر يعك
فاألوضاعاليتاليكونمناملمكنحتققها بالنســــبةلالقتصاد

ُيســــتخَدماملؤشــــرالكتشا
للنهجالنقديمليزاناملدفوعات.

يف احلساباخلارجي
العجزاجلاري

C
EA

D
/G

D
P

شهري
حاالت

يفشــــكلحتويالتلألســــراملعيشــــية،مثلالسلفادور، تكونهلذااملؤشرأمهيةبالغةبالنسبةلفهم
بالنســــبةللبلداناليتتتلّقىقدرًامتميزًامنالتحويالت

ستغطيمدفوعاتالفائدة
يفالبلدان اليتتعاينمنمشكالتتتعلق بالَديناخلارجي،مثلنيكاراغواوكوستاريكا،

يفالعجزالتجاري.وباملثلفإنه
عدمالتوازن

الفرق بنيالعجزالتجاريوالعجزاجلاري.
االستثماراألجنيباملباشر

D
FI/X

سنوي
ربع

شديدًابالتنميةاالقتصادية.وهذه االقتصاداتتفتح يفالواقعأسواقها، كماأنبعضها
يفأمريكاالوسطى؛وهويرتبطارتباطًا

هذااملؤشــــر هواملؤشــــرالرئيسي
شركاتمتعددةاجلنسيات.

كبريةمنرأساملال(االستثمار املباشر)من
يتلّقىمقادير

هنائياألصولاألجنبية
N

FA
/M

o
شهري

ِّق، البنكاملركزيوشركاتإيداع النقد.ومن املمكن أنيكونهذااملؤشرهدفًارئيسيًاأوإحدىنتائجالربنامجاملايل. ف ضي
يف إطارتعري

هذااملؤشريشمل،
كافيًالشراء وارداتتغطيفترةثالثةأشهرعلىاألقل.

بأنتكون األصولاألجنبيةالصافية
جي

ويفأمريكاالوسطى يتمثلأحداملعايريالشائعة يفأنه
الَدين اخلارجي

FD
/X

&
FD

/G
D

P
شهري

ِّلاالدخارالقومي. ألنه يقل
يفاملستقبلوذلك

خطريةإمكاناتالنمو
ِّد الَديناخلارجي بدرجة مناملمكنأنُيقي

السلوكالقطاعي
ضاحلكوميمن البنــــوك والَدين

االقتــــرا
احلكومي

 G
B

/L, G
B

/TA
X

,
G

D
/G

D
P

شهري
ضاحلكوميمنالبنوكاليتمتتلكهاالدولة 

تالنسبة بنياالقترا
فاخنفض

ُّ ب. نتيجةلربامجحتقيقاالستقراروالتكي
=جمموعالضرائ

TA
X ض؛

L=جمموع اإلقرا
يفأمريكاالوسطى.

ضاخنفاضًاهائًال
جمموع اإلقرا

إىل

يفأمريكاالوسطى 
بالبنوكاملركزية

جان
تاملستخَدمةمن

املؤشرا
٥

-
سادسًا

 اجلدول
ت(تابع)

فالسياسا
بأهدا

حس
َّعة جمم
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اسماملؤشرودوره
التكرارالدوري

فاملؤشر
وص

ضالقطاعالعام
اقترا

PSB
/L

سنوي
ربع

ضقيمةاملؤشرمعاخلصخصة.
قدتنخف

صوَديــــنالقطاع
ض القطــــاعاخلا

اقتــــرا
ص

اخلا
PR

SB
/L,PR

SD
/G

D
P

سنوي
ربع

مؤشــــربديلللنشــــاطاالقتصادي،وهومؤشــــر ميكنمقارنته،باألسعارالثابتة،مبؤشرالنشاطاالقتصاديوذلكبالنظرإىلالترابطالشديدالقائمبني
َّرتفيها مؤخرًاأسواقبورصة األوراقاملالية. يف البلدان اليتتطو

صوالنشاطاالقتصادي
االئتمان اخلا

ب
حســــ

بالفردمنالقيمةاملضافة
نصيــــ

القطاع
PVA

S/G
D

P*
سنوي

ربع
يف بيئةعوملةمعوجودأسواقمفتوحةوزيادةاإلنتاجية.

مؤشراألداءالقطاعي

كفاءةاألسواقاملالية(اإلصالح املايل)
سعرالفائدة(املدى)

يف
ف

االختال
IR

D
شهري

ضوسعرالفائدةعلىالودائع.
سعرالفائدةعلىاإلقرا

فاملؤشربأنهالفرقبني
َّ املؤشرهومقياس لكفاءةالوساطةاملالية.ويعر

صايفالقيمة،األصول،األصول الســــائلة/
جممــــوع اخلصــــوم،اإليداعــــاتالنقديــــة
جممــــوعاإليداعــــاتالنقدية

 يف اخلــــارج
N

W
/A

, LA
/TLB

, M
D

A
/TD

ب.
ف، علىالترتي

خماطرالقدرةعلىالدفعوالسيولةوسعرالصر
حتقيق خسائر*لقياس

خماطر
مؤشرات

التجميعاتالنقدية
M

2/G
D

P, M
3/G

D
P

شهري
النقودمبعناهاالواسع(التعميق املايل).

بالودائعمن
ســــح

تعلى
فعنمســــائلاقتصاديةمثلالتهاف

ســــجالتبورصةاألوراقاملالية؛ومعلوماتالصح
ِّيةونوعية أخرى: مؤشــــرات كم

فوحاالت اإلفالس.
املصار

يفأمريكاالوسطى
التكاملاملايلوالنقدي

(١٩٩٥ - ١٩٩٧
اإلقليمية، (لفترةاألساسالقياسية

معدلالنمو
∆ P

IB
سنوي(أ)

يفاملائة.
٤,٥

اليقلعن
معدلالتضخم

(π ( ∆ IP
C

سنوي
يفاملائة.

١٤
اليزيدعن

سعرالفائدةاحلقيقي
I

سنوي
يفاملائة.

صفرو١٠
بني

فاحلقيقي
الرقمالقياسيلسعرالصر

R
ER

سنوي
٩٠نقطةمئويةو١١٠نقاطمئوية.

بني
صايف األصول األجنبيةللبنكاملركزي

C
B

N
FA

/M
o

سنوي
يفاملائة.

٨٠
أكثرمن

يفاحلساب اجلاري
العجز

C
EA

D
/G

D
P

سنوي
يفاملائة.

٤
أقل من

عجزامليزانيةغرياملايل
N

FFD
/G

D
P

سنوي
يفاملائة.

٢,٥
أقل من

جمموع الَدين العام
PTD

/G
D

P
سنوي

يفاملائة.
٥٠

أقل من

َّقبعد“. ”مل يطب
ِّنأناملؤشر *) تبي العالمة (

مالحظات:
سنويةللمؤشرات.

سنويًا،ولو أنهتوجدمتابعة شهريةأوربع
ف

َّداألهدا ُتحد
أ

يفأمريكاالوسطى 
بالبنوكاملركزية

جان
تاملستخَدمةمن

املؤشرا
٥

-
سادسًا

 اجلدول
ت(تابع)

فالسياسا
بأهدا

حس
َّعة جمم
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املائة؛ يف ٤,٥ < اإلمجايل املحلي للناتج السنوي النمو معدل •
املائة؛ يف ١٤ > السنوي التضخم معدل •

املائة؛ يف بني صفر و١٠ احلقيقي، الفائدة سعر •
مئوية  ٩٠ نقطة بني احلقيقي، الصرف القياســــي لســــعر الرقم  •

مئوية؛ نقاط و١١٠
للبنــــك النقديــــة اخلارجية/القاعــــدة األصــــول صــــايف   • 

املائة؛ يف ٨٠ < املركزي
املائة؛ يف ٤ > اإلمجايل املحلي اجلاري/الناتج احلساب يف العجز •
املائة؛ يف ٢,٥ > اإلمجايل املحلي العام/الناتج القطاع يف العجز •
املائة. يف ٥٠ > اإلمجايل جمموع الَدين العام/الناتج املحلي •

(EAI) الشهري االقتصادي النشــــاط مؤشر وُيعَتَبر  ٦ - ٨٨
الدينامي. وخربات التحليــــل يف ُيســــتخَدم اقتصادي ملؤشــــر مثاًال هامًا
حتركات قرب عن أن ذلك املؤشــــر يتتبع تبيِّن بلدان أمريكا الوســــطى
التتبع وهذا األجــــل. يف إطار منط طويل النمو حنــــو واالجتاه االقتصــــاد
أو لتفادي، إجــــراءات الختاذ بالنســــبة للســــلطات يعطــــي بعض املزايا
إىل تؤدي اليت األســــعار والضغــــوط هلا اليت تتعرض تقليــــل، الضغــــوط
إىل واإلشــــارة املحلي. العرض عن الفعلي الطلب يزيد عندما التضخم
التحليل ُتعَتَبر بداية االقتصادي النشاط مؤشــــر خالل من النمو دورات
األســــاس يف وهي أخرى، اقتصادية وُتقاَرن مؤشــــرات قصــــري األجل.
إذا ما لتحديد االقتصادي مبؤشر النشــــاط النقدي، مؤشــــرات للقطاع
من وهذا معهــــا؛ تتعارض أو مع الــــدورات تتفق كانــــت التجميعــــات

للسياســــات التأثريات انتقال آليات دراســــة من جزًءا شــــأنه أن يكون
النمو أدناه يبيِّن دورة والشكل النقدية. وخاصة السياسات االقتصادية،

إىل عام ١٩٩٧. ١٩٨٥ عام الفترة من خالل كوستاريكا القتصاد
للمؤشرات  الرئيسية اخلاصية احلايل تتمثل الوقت ويف ٦ - ٨٩
إحصاءات إىل تســــتند املؤشــــرات تلك أن يف قصرية األجل االقتصادية
مفاهيمي إطار إىل تفتقر أهنا غري التوقيت؛ وُحسن التكرار بشدة تتسم
املفاهيمية الناحيتني من متســــقة تكون ال قد فإهنا إليه، ولذلك تســــتند
هلذا لالنتقاد كانت موضعًا املؤشــــرات تلك أن إىل وبالنظر والكميِّــــة.
قصرية األجل أن توَضع مؤشرات اقتصادية إىل حاجة فإن هناك السبب
لعام القومية احلســــابات نظام مثل حماســــبة لنظام وفقًا جديد يف إطــــار
احلسابات الكليَّة فائدة بيانات يعزِّز أن من شأنه ذلك وحتقيق .١٩٩٣
املتحدة األمم جانب من ُوِضَعت الــــيت مثل النظم ُنظم إىل اليت تســــتند
جزء توفري يف التقليدية الناحية من ُتستخَدم واليت الدويل وصندوق النقد
االقتصادي التحليل إلجــــراء تلزم اليت التكرار قليلة البيانات كبري مــــن

االقتصادية. السياسات ووضع
بني  - ٦ يبيِّــــن كيفيــــة الربــــط سادســــًا واجلــــدول  ٦ - ٩٠
تلخيصًا األخري يتضّمن والعمود واحلسابات. األجل قصرية املؤشرات
يف ترد املؤشرات هذه هبا ترتبط اليت أن السياســــات كما للمؤشــــرات،
احلسابات تشمل نظام اليت الكليَّة، احلسابات قطاعات أما األول، العمود
األوســــط. العمود يف ترد فإهنا الصلة، ذات املحاســــبة  القوميــــة وُنظــــم
احلســــابات القومية نظــــام هو جمال الفــــور على ومــــا يصبــــح واضحًا
يف ُيستخَدم املجال وهذا املؤشرات. تدعم اليت الصلة ذات واحلسابات

خمتصرة. صيغة يف احلسابات الكليَّة إطار لتعريف ٣ الفرع

وأهداف السياسة االقتصادية الكلي االقتصاد حبسابات املرتبطة األجل القصرية املؤشرات ٦ - سادسًا اجلدول
االقتصادية السياسة الكليأهداف االقتصاد ومتجهات ومصفوفات األجلحسابات القصرية الكلي االقتصاد مؤشرات

األسعار والتضخم اخلارجية،استقرار التعامالت الواسع، مبعناها استقصاء النقود
متجهات األسعار

 CPL, π, API, CI, ENDA, GB/GDP, Mi/GDP, NFFD/GDP,
CEAD/GDP, ER, RER, RND, RRD, IR, EERP

الدخلالتكيف اهليكلي واالستخدام، حساب EAI, QGDP, X/GDP, XTC/X, K/GDP, S/GDP, VAPA/GDP, TTIجدول العرض

املدفوعات املايلميزان احلساب واخلدمات، للسلع اخلارجي GDP, CEAD/GDP, DFI/X, NFA/Mo, FD/X, FD/GDP/(X-M)احلساب

القطاعي العرضالسلوك وجدول الواســــع، مبعناها النقود اســــتقصاء
واحلســــابات املــــال، حلســــاب رأس واالســــتخدام

املتكاملة االقتصادية

 GB/L, GB/TAX, GD/GDP, PSB/L, PRSB/L, PRSD/GDP,
PVAS/GDP

املالية السوق املالية،كفاءة احلسابات الواســــع، مبعناها النقود اســــتقصاء
األسهم لبورصة املالية القوائم

IRD, NW/A, LA/TLB, MDA/TD, M2/GDP, M3/GDP

االقتصادي السعرالتكامل ه متجَّ العامل، بقية قطاع الكليحساب لالقتصاد التقارب مؤشرات
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املالية للربجمة بالنسبة عدم االتزان وأوجه اخلاصيات (ب)

القطاعــــات  داخــــل املوجــــودة ل اخلاصيــــات تشــــكِّ  ٦ - ٩١
اخلاصيات هــــذه األجل. وبدون القصــــري  األســــاس الرئيســــي للتحليل
ر كما يتعذَّ القطاعي، التوازن عدم أوجه طبيعــــة على التعرف ال ميكــــن
يف الرئيســــية وترد اخلاصيات حنو ســــليم. على االقتصاد تقديــــر حالــــة

.٧ - سادسًا اجلدول

االقتصاد  وهي خاصية احلقيقي، وخاصيـــة القطاع  ٦ - ٩٢
هي أيضًا واالســـتخدام) (العرض واخلدمات الســـلع الكلي لســـوق
املركزية القومية. والبنوك احلسابات يف املستخَدمة الرئيســـية اخلاصية
مثل ومؤشـــرات بل اإلمجايل ربع الســـنوي، املحلي تســـتخدم الناتج
ســـيتيح وهذا هذه اخلاصية. لتقريـــب االقتصادي، مؤشـــر النشـــاط
تتوفر مجيعها البلدان أن إذ األجل، قصـــري يف والطلب العرض رصـــد
سنوية ربع ومؤشـــرات والصادرات للواردات لديها بيانات شـــهرية
احلكومية، واإلنفاقات النهائي، لالستهالك مباشرة) غري أو (مباشـــرة
غري واملحلي. اإلمجايل املســـتوَرد الثابت املال رأس تكوين وتكاليف
التغيريات األجل عن قصرية بلد بيانات أن تتوفر ألي من الصعب أنه
ألنه كبرية، بدرجـــة مســـتقر غري مؤشـــرًا ُتعَتَبر اليت يف املخزونات،
التجميعي. العرض والطلب الفرق بني إىل عامة اســـتنادًا بصفة ُيقدَّر
املخزونات يف التغيريات لتقدير أفضل وسيلة ُتعَتَبر واستقصاءات الرأي

األجل. القصرية احلسابات يف

ما يســــمى  هي النقدي للقطاع بالنســــبة واخلاصيــــة  ٦ - ٩٣
األصول تشمل خاصية وهي الواسع، النقود مبعناها اســــتقصاء خاصية
النقد عــــن املســــؤولة والســــلطات املركزية للبنــــوك واخلصــــوم املاليــــة
صايف املفتــــَرض أن ومن النقود. إيــــداع وبنوك ومؤسســــات اإليــــداع
وذلك ثابتة ألســــعار صرف وفقًا للتحكم متغيِّر هو األجنبية األصــــول
هذه تقدَّر أن املمكن ومن حملي. مؤشر هو األجنبية األصول صايف ألن

شهريًا. اخلاصية

اخلارجي  القطاع خاصية وهي ثالثة خاصية وهنــــاك  ٦ - ٩٤
احلايل الوقت يف تعمل املركزية والبنوك املدفوعات. ميــــزان خاصية أو
االستحقاق، أساس على ربع ســــنوية تقديرات على احلصول من أجل
اتباعها عندما تتأخر يشيع ممارسة وهي النقدي، الدفع بأســــاس مقارنة

إحصاءات اجلمارك.

التحليل القصري  يف أخرى ُتســــتخَدم خاصية وهناك  ٦ - ٩٥
تقييد وخاصية العــــام. يف القطاع امليزانية تقييــــد خاصية األجــــل وهي
للحكومة بالنسبة النقدي الدفع أســــاس شــــهريًا على ُتجمَّع قد امليزانية
الوقت يف تتوفر ال الســــنوية ربع إىل أن البيانــــات املركزيــــة. وبالنظــــر
تقدير ختتار البلدان فإن احلكومية جلميع املؤسســــات بالنسبة املناســــب
أي ”حتت اخلط“ بيانات خالل من املايل غري يف القطاع العام العجــــز
وهو مصغَّر، مايل غري عام لقطاع املالية عن التدفقات بيانات خالل من

العامة. املؤسسات أهم يشمل قطاع

األجل القصري التحليل يف املستخدمة اخلاصيات  ٧ – سادسًا اجلدول

احلقيقي القطاع اإلمجايلPIB = C + G + GFK + ∆ I + (X – MPIB)خاصية املحلي الناتج =
M, Xواخلدمات السلع من الصادرات الواردات =
Cاخلاص النهائي االستهالك إنفاقات =
Gالعام احلكومي االستهالك إنفاقات =
GFKالثابت املال رأس تكوين إمجايل =
∆ Iاألرصدة التغري يف =

(النقدي) املايل القطاع األصول املحليةNDA + (NFA$) × ER = MLBNDAخاصية صايف =
NFAبالدوالرات األجنبية األصول صايف =
ERسعر الصرف =
MLB أو ضيق مدى النقدية (M0 أو M1 أو M2 على حســــب اخلصوم =

القطاع) تعريف اتساع
املدفوعات ميزان أو اخلارجي القطاع خدمات عوامل اإلنتاجX – M + FS = NFA + ∆ GD + ∆ PDFSخاصية =

∆GPاحلكومي الَدين يف التغيري =
∆PDاخلاص الَدين يف التغيري =

العام القطاع ميزانية الدخولNFPSD = I – E = ∆ DD + ∆ FDIتغيريات =
Gاإلنفاقات =
∆ DDاملحلي الَدين يف التغري =
∆ FDاخلارجي الَدين يف التغري =
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منفصل.  حتليل يف القطاعات داخل األرصدة ر وتقدَّ ٦ - ٩٦
التوافق حتقيق إىل حاجة هنــــاك التحليالت بني هذه التناســــق ولتحقيق
اخلاصيات مع متفقة تكون كي األربعة للقطاعات بالنسبة البيانات بني
دوال يف ضمنيًا املشــــمولة اخلاصيات مثل املشــــتركة بني القطاعــــات،
من متغيّـرات تنطوي على األخرى اليت والعالقات على النقود الطلــــب
البنوك ُتجريها يف التحليالت اليت بعد يتحقق مل وهذا خمتلفة. قطاعات
داخل تتطوَّر مل القطاعية أن البيانات إذ أمريكا الوســــطى، يف املركزية
وتنفيذ املاضي. يف كثرية إىل ظهور مشكالت أدَّى حماسيب. وهذا إطار
الدويل  ونشر أدلَّة صندوق البنك ١٩٩٣ لعام احلســــابات القومية نظام
سيجري كما كبرية؛ بدرجة املهمة هذه تسهيل إىل اجلديدة ســــيؤديان
اليت البيانات قواعد عن طريق اتســــاق البيانات حتســــني أجل العمل من
بلدان يف تنفيذها احلايل الوقــــت جيري يف واليت ارتباطات توجــــد بينها

املعياري مثل النمــــوذج مناذج خالل مــــن أمريكا الوســــطى، وكذلك
للبنك الدويل. ع واملوسَّ املُنقَّح األدىن

السلوكية العالقات (ج)
يوصى  التــــوازن القطاعي إىل خاصيــــات باإلضافــــة  ٦ - ٩٧
واملؤشرات املتغيّـرات بني فيما السلوكية ُتستخَدم العالقات بأن بشدة
املعاَدالت تقدير املمكــــن ومن األجل. القصرية التحليــــالت يف إجــــراء
قطاعات بني أو معيَّــــن قطاع داخل املؤشــــرات بني للربط الســــلوكية
من البنوك خــــاص باهتمام حتظى اليت الســــلوكية خمتلفــــة. واملعــــاَدالت
األهداف أو األدوات بــــني العالقات ُتعــــرِّف اليت تلــــك هي املركزيــــة
ويعرض ناحية أخرى. مــــن النهائية واألهداف ناحية، املتوســــطة، من

األمثلة. بعض أعاله ٨ - سادسًا اجلدول

األجل القصري يف التحليل املستخدمة السلوكية العالقات  ٨ – سادسًا اجلدول

سنوي ربع النقود، على الطلب
األصول يف زيــــادة وجــــود مدى (لدراســــة
اســــتخدام ُيقتَرح القصري، يف األجل املحليــــة
للناتج على النقــــود كدالة الطلــــب احلقيقــــي

سنوي) الربع اإلمجايل املحلي

Md/P=f (GDP, i, ...)Md/P

GDP

i

لسعر القياسي الرقم بأخذ ختفيضه بعد على النقود اإلمسي الطلب =
االعتبار يف املستهلك

االقتصادي النشاط مؤشر استخدام (ميكن واإلمجايل املحلي الناتج =
شهرية) تقديرات لوضع

اإلمسي املتوسط الفائدة سعر =
لتقريب ســــنوية (ُتستخَدم ربع اإلنتاج، دالة
مســــتوى يكون عندما املحتملة املخرجــــات
تضخم معدل مع متماشيًا املوارد اســــتخدام

منخفض)

GDP=f (E, K, U, ...)E

K

U

العمالة =
املوجودة الطاقة استخدام =

اإلنتاج عوامل إنتاجية إمجايل =

تقدير (ميكن ســــنوية دالة االســــتهالك، ربع
مباشرة مؤشرات غري هذه الدالة باســــتخدام
ب مركَّ مثــــل رقم قياســــي قصــــرية األجــــل،
االســــتهالكية الســــلع بــــني يوضــــع باجلمع
وبيانات للمبيعات القياسي والرقم املستوردة

املضافة) القيمة ضريبة عن

C=f (NDIt - 1, i,W, ...)NDIt - 1

W

املحلي اإلمجايل) للفترة السابقة الناتج (أو املتاح القومي الدخل =
العينية املالية الثروة =

إلثبات (ُتستخَدم سنوية ربع االستثمار، دالة
مبدأ ُمعاِمل التسريع) صحة

I=f (GDPt - I, i ...)iاحلقيقي سعر الفائدة املتوسط =

شهرية أو سنوية ربع االسترياد، أو M=f (GDP, ER, ...)دالة
M=f (EAI, ER, ...)

ERسعر الصرف =

(ُتستخدم شهرية أو سنوية ربع التصدير، دالة
أجل اخلارج من إىل التطلع استراتيجية ملتابعة

التطوير)

X=f GDPpc, ER, ...)GDPpcالتجارة يف الشريكة للبلدان اإلمجايل املحلي الناتج =

الطلب على الفائدة ســـعر وأثر أثر الســـيولة
إلثبات األثران (ُيستخدم سنوي ربع املحلي،

التأثريات) النتقال الكينـزية اآللية صحة

i=f (Mo, M1, Cr )  
DD=f (I, ...)

Mo

Cr

i

النقدية القاعدة =
االئتمانات جمموع =

األجل القصري الفائدة سعر =

التنبؤ على والنقدية احلقيقية املتغيِّــــرات قدرة
شهريًا بالتضخم،

π=f (EAI, i, ER, MI ...)EAI

ER

i

االقتصادي النشاط مؤشر =
سعر الصرف =

االمسي املتوسط الفائدة سعر =
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الربجمة  يف صلب اســــتراتيجية تقع التضخم ومســــألة  ٦ - ٩٨
وبالنسبة والســــعر. اإلنتاج بني العالقات على أساســــًا تعتمد اليت املالية
للمجلس التنفيذية األمانة وضعت كمجموعة، الوسطى، لبلدان أمريكا
أجل من االقتصادي للقياس لنموذج تقديرًا الوســــطى ألمريكا النقدي
أنه يبيِّن والرسم أدناه باألرقام. االقتصادي النمو يف التضخم أثر حتديد
معدل يصل وعندما اخنفض النمو االقتصادي. التضخم معدل زاد كلما
معدل  إىل االقتصــــادي النمو يتحول املائة ٢٢ يف نســــبة إىل التضخــــم
هي االقتصادي والنمو التضخم بني والعالقة االنفصال). (نقطة سالب
املائة  يف ١٠ بني التضخــــم مســــتوى يكون وعندما خطية. عالقــــة غري
حول  انعطاف نقطة وجود مع تقريبًا العالقة خطية تكون املائة و٢٠ يف
يف  يزيد معــــدل التضخم عن ٢٢ ١٥ يف املائة تقريبــــًا. وعندما نســــبة
النشاط يف التضخم أثر ويصبح خطية غري عالقة العالقة تبدو املائة فإن
أن االقتصادي بالقياس تتعلق وقد بيَّنت دراســــة قوة. أكثر االقتصادي
مما (الاليقني) أكثر التضخم يتأثر بتسارع االقتصادي النشاط يف النمو
.٣ - سادسًا الشكل يف ينعكس وهذا نفسه. التضخم مبستوى يتأثر

ة الكليَّ احلسابات إلطار املختصرة الصيغة - ٣

الفروع السابقة،  يف اليت ُبحثت إىل االعتبارات استنادًا ٦ - ٩٩
ربع للحسابات خمتصرة صيغة الوســــطى بالنســــبة لبلدان أمريكا ُتقَتَرح
اليت للحسابات الشاملة الســــنوي باإلطار ترتبط صيغة وهي الســــنوية،
الوقت يف وجيري .١٩٩٣ القومية لعــــام احلســــابات نظام تســــتند إىل
البلدان وهذان وغواتيمــــاال. كوســــتاريكا يف مماثلة صيغة تنفيذ احلــــايل
،١٩٩٧ عام يف بدءا، الوســــطى اللذان أمريكا يف األوالن البلدان مهــــا
واألمانة املتحدة األمم اإلحصائية يف من الشــــعبة بتوجيه برنامج تنفيــــذ
بتجميع الربنامج بدأ ألمريكا الوسطى. وقد النقدي للمجلس التنفيذية
وسنة ١٩٩٦  لغواتيماال بالنسبة ١٩٩٥ سنة مرجعية، هي جتريبـي لسنة
بأن البلدين هلذين مسح املتاحة البيانات لكوستاريكا. واستخدام بالنسبة

الثانية املرحلة وخــــالل التجميع. منهجية على صحيــــح زا بشــــكل يركَّ
،١٩٩٩ عام أواخر يف رمبــــا تبدأ املقرر أن من للربنامــــج، الــــذي كان
البيانات لســــد ثغرات استقصاءات وستنفَّذ أســــاس سنة ســــيتم اختيار
قومية حســــابات تقدير يتم وقد األوىل. املرحلة يف موجودة ظلت اليت
تتبع فإهنا البلدان أما بقية مثًال. األقل على ســــنوات مخس كل كاملة،
بتجميع احلايل الوقت يف وهي تقــــوم وكوســــتاريكا، خطى غواتيماال

القومية. احلسابات مماثلة من نظام بيانات جمموعات

املختصرة للحســــابات  الصيغة وســــوف َتســــتخدم  ٦ - ١٠٠
خاصيات ِملها تكَّ القصرية األجل املؤشــــرات من جمموعة السنوية ربع
يف وكذلك احلسابات، بقية تقدير يف سُتســــتخَدم ســــلوكية وعالقات
النشاط مؤشــــر فإن ســــبيل املثال وعلى وضع إســــقاطات للمســــتقبل.
كما السنوي؛ ربع املحلي اإلمجايل للناتج مؤشرًا ســــيكون االقتصادي
عن أقل تكررًا لبيانات معلومات ســــتوفر املركزية احلكومة بيانات أن
املركزية البنوك وبيانات العام؛ القطاع عجز أو العام احلكومي العجــــز
كمؤشر اســــتخدامها وميكن بكامله، النقدي القطاع قبل بيانات تتوفر
والتجارة الدويل وإحصاءات االحتياطي النقدي املايل؛ للقطاع م متقــــدِّ
تكون العالقة حاالت أخرى ويف املدفوعات. ميزان وضع ُتربز الدولية
بيانات تكون املثال، سبيل على أكرب: بدرجة مباشرة باحلســــابات غري
وبعض لالستهالك ألف) الفرع (انظر املتقدمة املؤشــــرات هي االئتمان
صايف اإلقراض استخدام املمكن من يف حني املال، رأس إنفاقات تكوين
املالية واحلسابات املال رأس حسابات بنود وبعض املالية احلسابات يف

االدخار. لتقريب

ارتباطًا  ترتبط اليت صة، امللخَّ الصيغة تكون أن وينبغي ٦ - ١٠١
ثالث أن تليب قادرًة على ،١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات بنظام وثيقًا
الكلي؛ االقتصاد يف اجلارية األحداث حتليل (أ) األقــــل: حاجــــات على
املتغيّـرات على السياســــات أثر رصد و(ج) املالية؛ الربجمة دعم و(ب)
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الســــنة خالل الصيغة املختصرة ُتســــتخَدم أن احلقيقيــــة. وينبغــــي أيضًا
والتحليالت ُتجرى املقارنات أن ينبغــــي أنه أي بعدها؛ وليس اجلاريــــة
باإلضافة وينبغي احلسابات الشــــاملة. من مبســــاعدة التارخيية الســــنوية
احلســــابات أيضًا ُتَعبِّر وأن - الصيغة املختصرة إطار ُيعبِّر أن ذلك إىل

بأســــعار الســــلع واخلدمات،  املتعلقة البيانات الســــنوية - صراحــــًة عن
القياسي والرقم وأسعار الصرف، وأسعار الفائدة، واألجور املتوسطة،
القياسي والرقم لسعر األصول، القياسي التجاري، والرقم التبادل ملعدل
بشــــكل هذه األســــعار والتعبري عن بيانات العمالة واحلجم. لــــكل من
البيانات َتستخدم هذه القومية ألن احلســــابات أساســــية أمهية صريح له

التحليل. هام يف دور وهلا جتميعها يف
التالية  الفــــروع يف التفصيــــل مــــن وُتناَقــــش مبزيــــد  ٦ - ١٠٢
واالســــتخدام جدول العرض صيغة وهي املختَصر لإلطار معيَّنة عناصر
احلقيقي القطــــاع بني والعالقــــات املتكاملــــة واحلســــابات االقتصاديــــة

يف النظام. والقطاع املايل

واحلســــابات  الســــنوي ربــــع جــــدول العــــرض واالســــتخدام  ( أ ) 
املتكاملة االقتصادية

السنوي  واالستخدام ربع العرض جدول يتضمَّن قد ٦ - ١٠٣
حســــب املضافة للقيمة هنج باســــتخدام اإلمجايل للناتج املحلي تقديــــرًا
توازنًا وكذلك املنتجات، حسب االقتصادي أو للنشاط عة فئات موسَّ
إىل استنادًا واســــتخداماته املحلي اإلمجايل الناتج بني التوازن) (خاصية
ُتستخَدم مؤشرات وقد األجل. قصرية مؤشــــرات اقتصادية اســــتخدام
املضافة القيمة لتقدير سابقة لسنوات ومعاِمالت وعالقات مباشرة غري
املمكن من فإنه املثال ســــبيل وعلى دعت احلاجة. إذا مكوِّناهتا وبعض
القياســــية من األرقام املضافة القيمة لتقدير ثابتة معاِمالت أن ُتســــتخَدم
العاملني مبســــاعدة تعويضات تقدير املمكن، باملثل، من أنه لإلنتاج. أو
اجلدول ُيَعبِّر أن ينبغي فإنه أعاله ُذِكر وكما القياســــية للعمالة. األرقام

السلع بأسعار املتعلقة البيانات ذلك يف مبا صراحة، الســــعر بيانات عن
وأسعار الصرف، وأســــعار املتوســــطة، األجور ومعدالت واخلدمات،
القياســــي والرقم التجاري، التبــــادل ملعدل القياســــي الفائــــدة، والرقم

عرض  جلدول العناصر ٤ - سادسًا الشكل ص وُيلخِّ األصول. لســــعر
سنوي. ربع واستخدام

الوسطى،  أمريكا يف املكتســــبة اخلربة إىل واســــتنادًا  ٦ - ١٠٤
احلســــاب يكون املمكن أن من وغواتيماال، كوســــتاريكا يف وخاصــــة
عــــن القطاعات لبيانات نًا متضمِّ الســــنوي االقتصــــادي املتكامــــل ربع

املؤسسية التالية:
اإليداع وشركات املركزية البنوك يشمل مبا املاليون، الوسطاء •
مبعناها للنقود اســــتقصاًء تعادل الــــيت املصرفية) (املؤسســــات
مثل األخرى، املالية واملؤسسات التأمني؛ وشركات الواسع؛

املالية؛ األوراق وبورصات واالستثمار؛ املعاشات صناديق
االجتماعي والضمان املركزية احلكومة العام، ويشمل القطاع •
ل تشــــكِّ اليت العامة اخلدمــــات وشــــركات وأهم مؤسســــات

املخَتَصر؛ املايل غري القطاع العام
الرئيســــية بالتجميعات املتعلقــــة البيانــــات أي بقيــــة العــــامل،  •
ذلك، مبا يف املدفوعات ميــــزان يف التوازن حتقق اليت والبنــــود
وامليزان واخلدمات، الســــلع من والصادرات الواردات مثــــًال،
اجلاري، احلســــاب ورصيد والتحويالت، والدخل التجاري،
مع العام، والرصيد األخرى، املالية والتعامالت واالحتياطيات

منطبقًا. يكون حسبما تفصيلية مكوِّنات
لإلقراض/ على مؤشــــر احلصول يتم خاصة، وبصفة  ٦ - ١٠٥
املذكورة. الثالثــــة القطاعات مــــن اخلاص االقتــــراض الصــــايف للقطاع
املختَصر املايل غري العام للقطاع الصايف االقتراض ُيســــتخَدم أن وينبغي
املحلية البنوك تقدمه الذي بالتمويل ُيقاَرن الــــذي املايل للعجز كتقدير

سنة لربع واالستخدام العرض جدول ٤ - سادسًا الشكل
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جزئيًا أن ُيقدَّر مــــا، حٍد إىل احلكومــــة. ومن املمكــــن، إىل واألجنبيــــة
ســــندات بيع خالل من اخلاص للقطــــاع الصــــايف اإلقراض/اإلقتــــراض
النقد وإيداعات البنك ــــر خصوم تفسِّ أن وينبغي احلكومة. مــــن جانب

الحتياجات  ملخص ٥ - سادسًا الشكل يف ويرد اآلخر. اجلزء األجنيب
البيانات. من سنوي ربع متكامل اقتصادي حساب أي

املايل والقطاع احلقيقي القطاع بني العالقات (ب)
يف  التعاُمالت تولِّــــد فيما عــــدا اســــتثناءات قليلــــة،  ٦ - ١٠٦
احلســــابات والتعامالت يف املايل. القطاع يف تعامالت احلقيقي القطاع
وحساب اجلاري احلســــاب يف لة املســــجَّ التعامالت يقابل ما هي املالية
املالية بالتعامالت املتعلقة البيانــــات أن ُيعَتَبر عامة، وبصفة رأس املــــال.
غري بالبيانات التكرار مقارنة من ومبزيد انتظامًا أكثر مواعيد يف تتوفــــر
من مطلوبة ألهنا عليها بســــهولة ميكن احلصول املالية والقوائم املاليــــة.
أن ُيســــتخَدم املمكن من فإنه هذا وعلى احلكومية. جانب املؤسســــات
غري املالية والبيانات البيانات بني للربط كأداة القومية نظام احلســــابات
أدناه ويرد املالية. البيانات إىل استنادًا غري املالية البيانات تقدير يف املالية

ذلك. ح توضِّ اليت األمثلة بعض
أســــعار  - حمتمل تنبؤي مضمون هلا اليت واملتغيّـرات ٦ - ١٠٧
األسهم، ألسعار القياسية واألرقام الفائدة، أســــعار وتوزيعات الفائدة،
األحــــداث االقتصادية بتوقعات عادة ترتبــــط - النقدية والتجميعــــات
شــــديدًا بتوقعات تأثرًا األصول أســــعار خاصة، تتأثر وبصفة املقبلــــة.
بتوقعات النشــــاط اليت ترتبط العائدات وهــــي املســــتقبل، العائدات يف
كان إذا وحىت املســــتقبل. يف النقدية والسياســــة االقتصادي والتضخم
معلومات تتضّمن فإهنا قــــد حمدودًا الطلب جتميــــع أثــــر التوقعات على
وقد املســــتقبل. ويف الوقت احلاضر يف االقتصادية الظروف عن مفيــــدة
إليه تســــتند الذي بالتضخم التنبؤ لتحســــني املعلومات هذه ُتســــتخَدم

النقدية. السياسة
اليت  القومية، احلسابات لنظام الســــنوية واحلسابات  ٦ - ١٠٨
لالستفادة كافية ليست واحلجم، عن األســــعار ضمنية بيانات تتضّمن

تؤدي االقتصاد يف تؤثِّــــر اليت ومجيع الصدمات مــــن وفرة املعلومــــات.
النســــبية األســــعار يف تغيريات وتفرض احلوافظ يف تعديل إىل عمليات
ســــوق إىل األصول أفعال ســــوق تنقل ردود العملية وهذه لألصــــول.
سوق على للصدمات مباشر أثر أي أو خيفِّف، مبا يقوِّي، املخرجات،
املخرجات سوق إىل خاصة، بصفة تنتقل، النقدية املخرجات. واهلزَّات

عنها. تنتج اليت النسبية والتغيريات اإلحالل العامة عملية طريق عن

احلســــابات املالية  حتدث يف أن الواقع، وميكــــن، يف  ٦ - ١٠٩
أو عاجًال ما قــــد تعقبه، وهو الســــنة، طوال وتغيُّرات خمتلفة حتــــركات
حدوث فإن املثال سبيل وعلى النشاط االقتصادي. يف تغيريات آجًال،
أقل أصول إىل ســــائلة أصول من احلســــابات املالية يف معيَّنة حتــــركات
أن ميكن القابلة للتحويــــل، غــــري احلقوق أو اإليداعات ســــيولة، مثــــل
الصرف سعر يف بالتغيريات املتعلقة االقتصاديني الوكالء يعكس شكوك

العاملية. املالية األزمة على ُتعَتَبر، بدورها، ردًا اليت الفائدة وأسعار

املعيشية  األسر ثروة يف مالية أزمة حدوث يؤثِّر وقد ٦ - ١١٠
ومن املحتمل اإلمجايل. املحلي الناتج االستهالك وبالتايل نفقات ويقلِّل
وكما معدل التضخم. أيضًا يزيد وأن واخلدمات، السلع أسعار تزيد أن
فجائي، مالية بشــــكل أزمات حتدث أن املمكن من فإنه هــــو معــــروف
ُيسهِّل واالنفتاح العوملة عامل ويف كبرية. بسرعة الواقع يف حتدث وهي
املحلي، إىل الســــوق الدولية االضطرابات تأثريات نقــــل املايل القطــــاع
وأن األحداث هذه ملثل مســــتعدة النامية البلدان تكون أن وهلــــذا جيب

التحليلي. حتسني إطار املحاسبة طريق عن ن معرفتها حتسِّ

املتغيّـرات  من املحتمــــل أن تؤثر الظروف ويف هــــذه  ٦ - ١١١
إمكانات تنبؤية هلا اليت املالية واملتغريات احلقيقية. املالية على املتغيّـرات
تعكس التوقعات اليت أسعار الصرف االمسية، تشمله، ما ضمن تشمل،
امللكية وحقوق األسهم وأســــعار العائد، ومنحنيات بالتضخم، املتعلقة
وهذه .M3و M2 مثــــل الواســــع مبعناها للنقود وجتميعات األخــــرى،
الســــنوية ربع احلســــابات يف دجمها بعد اســــتخدامها املؤشــــرات ميكن
هذه ُتســــتخَدم أن املمكن احلقيقي. ومن للقطاع متقدمة كمؤشــــرات

سنة لربع املتكاملة االقتصادية احلسابات  ٥ – سادسًا الشكل

البنك املركزي
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واحلسابات املالية

البنك املركزي
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ل يشــــكِّ الذي بالتضخم أفضل حنو التنبؤ علــــى يف مجيعهــــا املعلومــــات
املالية. للربجمة بالنسبة مسألة أساسية

االستنتاجات - ٤
تنبؤات  بوضع واملحلِّلون السياســــات واضعو يقــــوم  ٦ - ١١٢
إحصائية حتليــــالت بالضرورة إىل شــــخصية وليس أحكام إىل تســــتند
التقديــــر عندما أكــــرب على بدرجة تعتمد القــــرارات  دقيقــــة. غــــري أن
واملؤشــــرات املوثوقية. أو التوقيت حبســــن متســــمة ال تكــــون البيانات
التنبؤات ملراجعة ُتســــتخدم وقد مبكر وقت تتوفر يف األجــــل القصــــرية
الكليَّة احلســــابات وبالتايل فإن االقتصادي. القياس التقديريــــة وتنبؤات

املؤشرات. لتحليل اإلطار املالئم توفِّر
األجل  القصرية واملؤشرات األساسية واإلحصاءات ٦ - ١١٣
خرباء يســــتخدمها متاحة عناصر مجيعها هي واحلســــابات واخلاصيات
مجيعها العناصر هــــذه ووضع ومتابعته. االقتصــــاد حتليل يف االقتصــــاد
العملي. الواقــــع يف ســــهًال ليس أمرًا معًا يف إطار شــــامل ومتماســــك
واحلســــابات السنوية، األجل القصرية املؤشــــرات بني القائم واالرتباط
ُيكتب الكثري باملرَّة ومل واضحًا ليس والسياســــات، املؤشــــرات بني أو

عنه.
ُتليب البيانات  مركزي، ال نظر أي بنك وجهة ومــــن  ٦ - ١١٤
حاجات خمتلفة األحيان من مصادر مــــن كثري يف اليت تؤخذ األساســــية
قد اإلحصائية األجهزة ألن أولويــــات دائمًا وذلك التحليل السياســــي
البيانات أن إىل وبالنظــــر املركزية. البنوك عــــن أولويات تكــــون خمتلفة
تعطي املحلِّلني منها قد املشتقَّة املؤشرات فإن متسقة تكون ال األساسية
تنشأ احلاجة وهلذا متناقضة. أو مضلِّلة إشــــارات السياســــات وواضعي
يعتمد حماسيب إطار يف ُمدَمَجة تكون األجل قصرية مؤشرات وضع إىل

املؤشــــرات  ١٩٩٣ وإىل اســــتخدام لعام القومية على نظام احلســــابات
بالنقد املتعلقــــة السياســــات أثر لتقييم اجلاريــــة واحلســــابات يف الســــنة

املستقبل. يف الصلة ذات املالية والسياسات وبامليزانية
القومية  للحسابات صة ُملخَّ صيغة استخدام وُيقَتَرح ٦ - ١١٥
أمريكا بلــــدان بَلَدان من مؤخــــرًا اكتســــبها اليت اخلربات إىل اســــتنادًا
يأخــــذ هذا اإلطار أن وينبغي وغواتيماال. كوســــتاريكا مها الوســــطى
البلدين هذين يف تنفيذها جيري السياســــات االقتصادية اليت االعتبار يف
من قصرية األجل املؤشــــرات على التزايد يف اآلخذة احلالية والطلبــــات

الدولية. املنظمات جانب
بالكيفية  تتعلق مسألة إضافية وهي مسألة هنا وُتبَحث  ٦ - ١١٦
يكون احلقيقية حبيث واملتغريات املالية بني املتغيّـرات الربط هبا ميكن اليت
تتنبأ ورمبا احلقيقية املتغيّـــــرات املتغيّـرات املالية أن ُتقــــرِّب املمكن مــــن
بني ســــلوكية وعالقات مالية، مؤشــــرات اســــتخدام هبا. وهذا يتطلب
ســــنوات من وعالقات املالية، ومعاِمالت واملتغريات احلقيقية املتغريات
الكليَّة للحسابات إطار من اُملســــَتمد بالطبع، الدعم وكذلك، ســــابقة

األجل. قصري حتليل إلجراء

ــــن  ُتحسَّ أن ينبغي أعــــاله، مذكور ولدعــــم ما هــــو  ٦ - ١١٧
القطاع تقديرات املستخَدمة، وخاصة للمؤشرات السنوية ربع التقديرات
رأس تكوين إلمجايل وانتظامًا ِدقة أكثر قياسات يشمل وهذا احلقيقي.
للرأي) اســــتقصاءات خالل (من املخزونات والتغيريات يف الثابت املال
الزيادة عن مباشرة غري بيانات إضافة إىل على االستهالك، واإلنفاقات
إىل حاجة فإنــــه توجد كذلك الشــــرائية. القوة وعن يف عدد الســــكان
باخلدمات املتعلقة التقديرات لتحســــني ربع سنوية إجراء اســــتقصاءات
إىل وباإلضافة املدفوعات. ميزان ألغراض املباشر األجنيب واالســــتثمار
العام القطاع يف املالية غري العجوزات تقديرات حتســــني ينبغي فإنه هذا
مبزيد احلكومية احلكومــــي واإلنفاقات الدخل قياس طريق عن وذلــــك
بني القائم االرتباط حتسني املمكن من فإنه واالنتظام. وأخريًا الدقة من
أكثر تقديرات وضع طريق عن احلقيقي وحتليــــل القطاع املايل التحليل
كل شهر القيام، يف تســــاعد أن اليت ميكن النقود على الطلب ِدقة لدالَّة
بني كمية أي النســــبة دوران النقود، ســــرعة برصد أو كل ربع ســــنة،

االمسي. اإلمجايل املحلي والناتج النقود

على القومية احلسابات تـجميع طرائق تقييم أثر دال -
احلد األمثل إىل األثر والوصول بذلك املؤشرات حتليل

يف  املســـتخَدمة التجميع طرائق الفـــرع هذا ُيَقيِّـــم  ٦ - ١١٨
على بصفة خاصة وبالتركيز القومية. احلالية للمحاســـبة املمارســـات
طرائق التجميع بوضوح الفـــرع هذا يبيِّن األجل، املحاســـبة القصرية
القومية اليت األجل للحســـابات القصرية التقديـــرات إىل اليت تســـتند
ميكن اليت الكيفية كمـــا يبيِّن الفصل، هذا من باء الفرع يف ُعرَضـــت
اإلطار يستند إىل مثال توضيحي الطرائق. وباستخدام هبا حتسني هذه
ألف الفرع يف نوِقَشـــت اليت املؤشرات وِنَســـب والبيانات املحاســـيب

اليت  الكيفية ١ أدنـــاه اجلزء يف الفرع هـــذا ح يوضِّ مـــن الفصـــل ثالثًا،
كافتراضات التحليلية املؤشـــرات لِنَسب فرعية جمموعة هبا ُتســـتخَدم
مقتصرًا اســـتخدامها بذلك احلالية، وجتعـــل التجميـــع يف ممارســـات
التجميع يف املؤشـــرات ِنَســـب واســـتخدام علـــى حتليل املؤشـــرات.
ملتغريات األجل القصـــرية التقديرات موثوقية خـــاص يف يؤثر بشـــكل
تكون عندما إليها تســـتند اليت املؤشرات وِنَســـب القومية احلســـابات
وتكون قليلة املتوفرة القومية احلســـابات لبيانات التقديرات املباشـــرة
كبرية التجميع يف املســـتخَدمة املؤشـــرات لِنَســـب الفرعية املجموعة
٢ يتضّمن  واجلزء األجل. الطويلة احلسابات باســـتخدامها يف مقارنًة
وِنَسب البيانات تقديرات فيها ُتستخَدم بديلة جتميع مناقشـــة لطريقة
على االفتراضات أثر لتخفيف وذلك نقاط من بدًال لفترات املؤشرات
يؤدي  أن هبا ميكن اليت الكيفية أيضًا ٢ يبيِّن واجلزء حتليل املؤشرات.
القومية احلسابات حتســـني تقديرات لفترات إىل اســـتخدام التقديرات
األجل، الطويلة والتقديرات القصرية األجل بني التقديرات والتقريب
بنود من كثريًا أكرب عدد التجميعني يف يُـــدَرج أن املمكن من أنـــه إذ
ميكن بالعدد الذي مؤشرات مقارنًة شكل ِنَسب يف املسبقة املعلومات

التقديرات لنقاط. استخدام إدراجه عند
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هذا  الفصل ثالثــــًا فإن مــــن ألف وكمــــا يف الفــــرع  ٦ - ١١٩
املؤشــــرات، ِنَســــب هو املؤشــــرات، من خاص نوع إىل الفرع يشــــري
يف خلط حدوث ولتفادي التجميع والتحليل معًا. يف ميكن اســــتخدامه
مصطلح فإن وجمال التحليل القومية احلســــابات جمال بني املصطلحات
وللســــبب نفسه وحده. الفرع هذا يف سُيســــتخَدم ”نســــبة املؤشــــر“
مصطلح وُيستخَدم عليها. املتعارف املصطلحات بعض هنا سُتستخَدم
مثل الكليَّة، احلســــابات يف التعامالت إىل بنود لإلشــــارة ”املتغريات“
والصادرات، وتكوين احلكومي، واالستهالك املعيشية األسر استهالك
متغيّـرات بني النســــب أهنا على املؤشــــرات ِنَســــب وُتعرَّف رأس املال.
إىل اإلشارة عند البيانات إّال مصطلح ُيستخَدم وال الكليَّة. احلســــابات
إدارية استقصاءات ومن مصادر عليها من احلصول يتم بيانات أساسية
ِقَيم إىل اإلشارة عند مصطلح ”تقديرات“ وُيستخَدم أخرى للبيانات.
يف حدود قد ُحدِّدت بالتايل وتكون جتميع احلسابات الكليَّة، عن ناجتة
متغيّـرات لِقَيم تنقيحات تتضّمن التقديرات وقد الكليَّة. احلسابات إطار
أساسية بيانات مباشــــر) إىل (وبشكل أصًال تستند للحســــابات الكليَّة
غري بشــــكل (ُوِضَعت الكليَّة أخرى للحســــابات وتقديــــرات ملتغيّـرات
للحسابات وخاصيات بيانات أساسية يتوفر من ما باستخدام مباشــــر)
املؤشرات. لِنَسب تقديرات وكذلك املؤشــــرات، لِنَسب وِقَيم القومية
حسب وذلك على هنائية أو تقديرات متوســــطة التقديرات  وقد تكون
أو احلسابات الكليَّة لتجميع متوسطة مرحلة يف ُوِضَعت قد كانت إذا ما
احلسابات. داخل إطار املتغريات ِقَيم تسوية بعد التجميع عملية هناية يف
للحسابات متغيّـرات إىل (األساســــية) والتقديرات البيانات وقد تشــــري
مصطلح ُيستخَدم وكبديل، إليها. تستند مؤشرات ِنَســــب وإىل الكليَّة
األساسية البيانات إىل لإلشــــارة الالحقة ومصطلح القيم الســــابقة الِقَيم

الترتيب. على والتقديرات

احلالية التجميع ملمارسات الرمسي العرض - ١

الطابع  إلضفــــاء املحــــاوالت بعض جــــرت مؤخــــرًا  ٦ - ١٢٠
احلســــابات جتميع حلوســــبة كوســــيلة الرمسي على ممارســــات التجميع
إلضفاء عناصر تتضّمــــن اليت بعض الرباجميــــات اآلن وتتوفــــر القوميــــة.
يف اآلراء توافق شامل وجود عدم إىل بالنظر أنه غري هذا، الرمسي الطابع
برنامج كل أن يتضّمن بد ال القومية احلســــابات تفاصيل جتميع بشــــأن
احلسابات جتميع إزاء أو إجراءات، واضع الربنامج حاسويب توجهات،
احملاسبة دليل يف املتحدة األمم يف الشعبة اإلحصائية وقد اتبعت القومية.
هنجًا خمتلفًا  القومية ٩ احلســــابات لتجميع نظامي املعنون هنــــج القوميــــة
لقيد اُملســــتخَدمة واجلــــداول صحائف العمل تصميــــم وأكــــدَّت علــــى
لالفتراضات بالنسبة شروط وضع دون بينها والتوفيق وتعديلها البيانات
وتعريف القومية. احلسابات جتميع ه توجُّ ُتعرِّف اليت املطابقة وإجراءات
يتناول ال الذي الفرع هذا موضوع هو القومية جتميع احلســــابات ه توجُّ

واجلداول. العمل صحائف لتصميم بالنسبة تفاصيل أية

مرحلتني على التجميع ( أ )
اســــتخدام  إىل للتجميع احلالية اإلجــــراءات تســــتند  ٦ - ١٢١
ميكن وهــــذه اإلجراءات التجميع. يف مؤشــــرات معًا بيانات وِنَســــب
التقديرات مجيع فيها توضــــع على مرحلتني عملية تقدير بأهنا وصفهــــا
األوىل ويف املرحلة تصميمه. ســــبق القومية للحســــابات إطار يف حدود
غري مباشــــر بشــــكل بيانات تتوفر عنها ال املتغريات اليت  جيــــري تقديــــر
ُمفتَرضة ِقَيم باستخدام وإّما القومية احلسابات خاصيات باستخدام إّما
واخلاصيات املؤشرات َنَســــب عدد أن إىل وبالنظر املؤشرات. لنســــب
فإهنا املتبقية املتغريات لتقدير الالزم من العدد املرحلة أكرب هذه يف يكون
هناك اختالفات وتظل بعضها البعض متعارضة مع جزئيًا، تكون، قــــد
املتغيّـرات ِقَيم ملطابقة الثانية املرحلة ويف املتغيّـــــرات. ِقَيم بني إحصائيــــة
يف املوجودة الواضحة األخطاء بإزالة اإلحصائية االختالفات هذه ُتزال
ُتعَتَبر اليت والتقديرات بتغيري الِقَيم وكذلــــك والتقديرات، البيانات ِقيَــــم
ِقَيم بعض أيضــــًا تغيري يتم هلذا ونتيجة املوثوقية. مــــن أقل علــــى درجة

املؤشرات. ِنَسب
األساسية  هي البيانات يف املرحلة األوىل البداية ونقطة ٦ - ١٢٢
تشــــمل قد البيانات وهذه املوجودة. البيانــــات مصادر ة مــــن املســــَتمدَّ
القيمة و/أو باملخرجات املتعلقــــة العرض واالســــتخدام جدول بيانات
احلكومي، واالســــتهالك والصادرات، والواردات للصناعات، املضافة
االقتصادي للحســــاب بيانات شــــاملة وتكويــــن رأس املــــال، وكذلك
وشــــركات والبنوك احلكومة املركزية تشــــمل اليت للقطاعات املتكامل
البيانات وجمموعات املدفوعات ميزان وبيانات اخلطط وكذلك التأمني،
ر بقية متغيّـرات العامة. وُتقدَّ املالية غري بالشركات صلة هلا املتكاملة اليت
على اخلاصيات الكامنة املفروضة القيود من مبساعدة القومية احلسابات
إلطار االقتصادي املتكامل واحلســــاب واالســــتخدام العرض يف جدول

وِنَسب املؤشرات. احلسابات القومية
العرضواالستخدام  والقيود علىاخلاصياتيف جدول ٦ - ١٢٣
واالســــتخدام العرض تتضمَّن خاصيات قد التجميع يف اليت ُتســــتخَدم
وكذلك األساسية، الســــلع تدفق طريقة يف ُتســــتخَدم منفصلة ملنتجات
املنتجات حسب الوســــيط االســــتهالك إمجايل بني املشــــترَكة اخلاصية
السلع تدفق طريقة باالقتران باستخدام ُتطبَّق اليت الصناعات وحســــب
املتكامل احلســــاب االقتصادي جتميع إذا جرى فإنه وباملثل األساســــية.
للقطاعات واالســــتخدامات املوارد بني املشــــتَركة اخلاصيات قد ُتطبَّق
أو املالية، والبيانات املال ورأس بيانات الدخل واإلنفاق على املختلفــــة
كبديل، تستند، اليت اإلقراض صايف تقديرات بني خاصية ُتدَرج أنه قد
هذا فإنه قد إىل وباإلضافة املايل. التدفق وبنود واإلنفاق الدخل إىل بنود
اليت يتم اإلنتاج لبيانات املمكن استخدام اخلاصيات بالنسبة من يكون
والقطاعات. املتعلقــــة بالصناعات البيانات مصادر من عليها احلصــــول
لتقدير متغيّـرات احلسابات كاٍف غري اخلاصيات عدد يكون وبقدر ما
افتراضات لِنَسب وضع يتم أساســــية بيانات عنها تتوفر ال اليت القومية
هذا وعلى القومية. احلسابات متغيّـرات مع تقريبًا تتوافق اليت املؤشرات .A.99.XVII.10 :املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات ٩
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بيانات إذا توفرت املضافة القيمة لتقدير تقنية معاِمالت ُتســــتخَدم فإنه
وباملثل املضافة. القيمة بيانات توفرت إذا صحيح والعكس املخرجات،
ِنَسب بافتراض النهائي لالستهالك املُنَتج على تفاصيل احلصول يتم فإنه
أيضًا املمكن ومن خمتارة. وإنفاقات االستهالك جمموع مؤشــــرات بني
وبيانات للصناعــــات اإلنتاج أنشــــطة لتوزيع وضع تقديرات بالنســــبة
املعيشية. األسر املالية وقطاع غري الشركات قطاع بني املناظرة اإلنتاج
املنتجات، على لتقدير الضرائب نَســــب الضرائب وكبديل، ُتســــتخَدم
الضرائب لتقدير أو املنتجات، بتدفقات املتعلقة املعلومات عندما تتوفر
الدخل بيانات تكــــون عندما املعيشــــية األســــر تدفعها على الدخل اليت

أساسية. بيانات مصادر من متوفرة
املرحلة األوىل  يف املستخَدمة املؤشـــرات ِنَسب وعدد ٦ - ١٢٤
األساســـية املتوفرة البيانات تكون عندما أكرب يكون التجميع مراحل من
أكثر معلومات على احلصول املمكن من يكون عندما أصغر أقل ويكون
حسابات جتميع عند ينطبق األول والوضع أساســـية. مصادر بيانات من
األجل، احلسابات طويلة على الثاين الوضع حني ينطبق يف األجل، قصرية
احلسابات حماســـيب أن إىل وبالنظر مرجعية. لســـنوات وخاصة بالنســـبة
التجميعات يف املعلومات من ممكن قدر أكرب استخدام يف يرغبون القومية
كافتراضات املؤشرات املستخَدمة وِنَسب اخلاصيات عدد فإن جيروهنا اليت
جلميع تقديرات لوضع بالضبط إليه حاجة توجد أكرب مما عامة بصفة هي
إىل يؤدي ال األوىل املرحلة تقدير فإن هلذا ونتيجة احلســـابات. متغيّـرات

اإلحصائية موجودة. االختالفات وتظل متسقة تقديرات
االختالفات  ُتزال التجميع لعمليـــة املرحلة الثانية ويف ٦ - ١٢٥
هـــذه التعديالت إجراء وعنـــد التقديرات. بتعديـــل  اإلحصائيـــة وذلـــك
تقديرات بعض على حمدودة إدخال تغيريات تفادي املمكن من يكون ال
هلا بيانات بالنســـبة تتوفر اليت الكليَّة احلســـابات ملتغيّـرات األوىل املرحلة
األوىل املرحلة يف اسُتخِدمت اليت ِنَسب املؤشـــرات ِقَيم على أو أساســـية
معايري نوعية ينطوي ضمنيًا على األخري واإلجراء أخرى. متغيّـرات لتقدير
القومية احلسابات مبتغريات املتعلقة األساسية للبيانات بالنســـبة للموثوقية

االعتبار. يف القومية حماسبو احلسابات يضعها وِنَسب املؤشرات اليت
مثال (ب)

،١٠ - - ٩ وسادســــًا سادســــًا يبيِّــــن اجلــــدوالن  ٦ - ١٢٦
املكوَّنة من مرحلتني العملية هذه تفاصيل صورية، بيانات من مبساعدة
يف املحاسبة وِنَســــب املؤشرات املتغيّـرات ِقَيم يف تؤثر هبا والكيفية اليت
اجلدولني مطابقة وصيغــــة األجل. القصرية واملحاســــبة األجل الطويلــــة
بند لكل اجلدوالن ويتضّمن .٢ - ١ وثالثــــًا - ثالثًا اجلدولني لصيغــــة
وعمودين. ســــطرين يف (t+1) مرتبة للفترة التقديرات من أنواع أربعة
حسابات  إىل تشري األجل“ قصري t+1” العمود والتقديرات الواردة يف
يف أساسية حمدودة، بيانات جمموعة إىل جرى جتميعها اســــتنادًا ســــابقة
إىل األجل“ طويل ،t+1” العمــــود يف الواردة حني تشــــري التقديــــرات
ويشري نطاقًا. أوسع أساسية بيانات إىل جمموعة تستند الحقة تقديرات
القصرية للحسابات املرحلة األوىل إىل تقديرات بند لكل (١) الســــطر

(٢) السطر ويشــــري الترتيب، على األجل، واحلســــابات الطويلة األجل
اليت املؤشــــرات ونســــب ١٠. واملتغريات الثانية إىل تقديــــرات املرحلــــة
مؤشرات (نسب افتراضات أو أساسية بيانات مصادر إىل تستند كانت
يف عريض مطبوعة ببنط التجميــــع لعملية األوىل املرحلة يف مفَترَضــــة)
مجيعها األخرى املؤشــــرات وَنَســــب املتغيّـرات (١)؛ وُقدِّرت الســــطر
أدناه. على مرحلتني املوصوفة التقدير باتباع طريقة مباشر غري بشكل

مبساعدة  مرحلتني على التجميع هنج تفســــري وميكن ٦ - ١٢٧
اللذان العمودان ومها اجلدولني من العمــــود األول يف املبيَّنة التقديــــرات
للحســــابات الثانية املرحلة وتقديرات األوىل املرحلة تقديرات ُيناظران
مباشر بشكل قدِّرت ((١) (السطر األوىل املرحلة ويف األجل. القصرية
لنسب مفَترَضة قيم لها تكمِّ اليت األساسية البيانات من حمدودة جمموعة
السابقة؛ بالسنة القيم املتعلقة عامة إىل بصفة تســــتند خمتارة مؤشــــرات

 ٩ - سادســــًا اجلدولني يف عريض ببنــــط مطبوعة وقيِــــَم املجموعتــــني
أساسية بيانات تتوفَّر يف املرحلة األوىل فإنه هذا وعلى .١٠ - وسادسًا
فئات ومجيع [٧]) والصــــادرات ([١١]) (البنــــد العمالة مبكــــرة عــــن
تكوين وإمجايل ([١٧]) النهائــــي االســــتهالك اإلنفــــاق احلكومي، أي
تتوفر فإنه كذلك األخــــرى ([٢٠]). ([١٨]) والنفقــــات املــــال رأس
أما بقية األرقام .([٣٢]) بداية الســــنة يف عن الســــكان بيانات مبكرة
و[١٥]) و[١٤] [١٣]) اخلارجي احلســــاب عريض يف ببنط املكتوبة
مل تتغري أهنا افُتِرض ِقَيم ولكنها مباشر بشكل متوفرة بيانات ليست فإهنا
اجلدول يف املعروضة البيانات (انظر ِقَيم (t+1) والســــنة (t) بني الســــنة
تتلقاها اليت الرأمسالية التحويالت على ينطبق نفسه والشيء .(١ - ثالثًا
تظل التحويالت أن هذه أيضًا املفَتَرض ومن ([٣٧])؛ املعيشية األســــر
املتوفرة األساســــية (t) والفترة (t+1). والبيانات الفترة بني دون تغيــــري
إىل ([٢٤]) تســــتند للشــــركات األخرى للدخول مبكر تقدير لوضع
بيانات وهي الكربى، للشركات األرباح واخلســــائر حسابات بيانات

سابقة. مالية قوائم من متوفرة تكون قد

هذا  املتوفرة على البيانات بنود عدد أن إىل وبالنظــــر  ٦ - ١٢٨
هو األوىل املرحلة بداية يف األجل القصرية للحســــابات النحو بالنســــبة

يف اجلدول  الــــواردة البيانات لبنود اإلمجايل فقط من العــــدد ١١ بنــــدًا
املتبقية  تقدير البنود حاجــــة إىل هناك فإن ٩ وهو ٣٨ بندًا - سادســــًا
إىل تســــتند وافتراضات القوميــــة احلســــابات مبســــاعدة مــــن خاصيات
هذا ويف .١٠ - سادسًا اجلدول يف املعروضة املؤشــــرات نوع ِنَســــب

حة  موضَّ وهي هذه؛ املؤشرات ِنَسب من ١٤ نســــبة اســــُتخِدمت املثال
األساسية وعددها البيانات وبنود عريض. ببنط مطبوعة أرقام مبساعدة

وعددها  هلــــا افُترضــــت تقديرات الــــيت ١١ بنــــدًا وِنَســــب املؤشــــرات
يســــتخَدمها عادًة  القومية للحســــابات خاصيات لتهــــا  ١٤ نســــبة، كمَّ
بطريقة لبنود احلسابات القومية ِقَيم الشتقاق القومية احلسابات حماسبو

مباشرة. غري
الفصل من ألف الفرع يف (t+1) األجل طويلة الثانية اسُتخِدَمت تقديرات املرحلة ١٠

مبساعدة مؤشرات. االقتصادية التنمية َرت ُفسِّ حيث ثالثًا،
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تاملرحلةاألوىل(١)واملرحلةالثانية (٢)
تالقصرية األجلوالطويلةاألجل،تقديرا

تاالقتصاديةالقومية للفترة(t+1):احلسابا
تاحلسابا

تقديرا
٩

-
سادسًا

 اجلدول
االقتصادبكامله

(١
الصناعات (العمود

(٢
بقيةالعامل(العمود

(٣
احلكومة(العمود

سنةاألساس)
يف

=الرقماألساسيلألسعار
١٠٠

فالشهور/السنوات،
(الوحداتمالينيدوالراتالوالياتاملتحدة،آال

t+1

 قصري
األجل

t+1

 طويل 
األجل

t+1

 قصري
األجل

t+1

 طويل
األجل

t+1

 قصري
األجل

t+1

 طويل 
األجل

[١]
بعلى 

الناتج،ويشملالضرائ
املنتجاتمطروحًامنهاالدعم

(١)
(٢)

٧٧١ ٣
٧٧١ ٣

٠٣٤ ٤
٠٣٤ ٤

[١٠]
الواردات

(١)
(٢)

٥٠٤
٥٠٤

٥٤٣
٥٤٣

[٢]
االستهالكالوسيط

(١)
(٢)

٩٠٠ ١
٨٧٠ ١

٠٣٣ ٢
٠٣٣ ٢

[١١]
الصادرات

(١)
(٢)

٥٦٧
٥٦٧

٥٦٧
٥٦٧

[١٧]
االستهالكاحلكوميالنهائي

(١)
(٢)

٣٨٥
٣٨٥

٣٨٥
٣٨٥

[٣]
إمجايل تكوينرأس املال،لالقتصاد

بكامله
(١)
(٢)

٤١٨
٤١٢

٤٤٩
٤٩٠

[١٨]
إمجايلتكوينرأساملال

احلكومي
(١)
(٢)

٤١٤١
٤١٤١

[٤]
الناتجاملحلياإلمجايل،بأسعار

السوق،باألسعار اجلارية
(١)
(٢)

٨٧١ ١
٩٠١ ١

٠٠١ ٢
٠٠١ ٢

[١١]=[١٢] 
[١٠]-

الرصيد اخلارجيللسلعواخلدمات
(١)
(٢)

٦٣٦٣
٢٤٢٤

[٥]
الناتجاملحلياإلمجايل،بأسعار

السوق، باألسعارالثابتة
(١)
(٢)

١٧١ ١
١٧١ ١

٢٢٨ ١
٢٢٨ ١

[٦]
إمجايلالتعويضاتاملدفوعة 

للعاملنيواإليراداملختلط
(١)
(٢)

٢٥٢ ١
٢٥٢ ١

٢٥٢ ١
٢٥٢ ١

[١٣]
تعويضاتالعاملنياليتاستلمها

املقيمونمطروحًامنهااملبالغ
املدفوعةلغرياملقيمني

(١)
(٢)

٤٤
٣٣

[٧]
شهور/سنوات 

ف
العمالة،بآال

العمل
(١)
(٢)

٣٤٣٤
٣٤٣٤

[٨]
ب على اإلنتاجوالواردات

الضرائ
مطروحًامنهاالدعم

(١)
(٢)

١٩٣
١٩٣

٢٠٦
٢٠٦

[١٤]
بعلى اإلنتاجمطروحًامنها

الضرائ
بعلى

الدعمومضافًاإليهاالضرائ
الدخلوالثروةاليتاستلمتهااحلكومة

ب
املقيمة مطروحًامنهاالضرائ

املدفوعةللحكومةغرياملقيمة

(١)
(٢)

١١
صفرصفر

[١٩]
ب على اإلنتاج

الضرائ
مطروحًا منهاالدعم ومضافا

بعلىالدخل
إليهاالضرائ

والثروةاليتاستلمتها
احلكومة

(١)
(٢)

٤١٥
٤١٥

٣٦٦
٣٦٦



١٨٩١٨٩

[٩]
ضالتشغيل(بعد

إمجايلفائ
استبعاداإليراد املختلط)

(١)
(٢)

٤٢٧
٤٥٧

٥٤٤
٥٤٤

[١٥]
دخولإيراداتأخرى،املبالغ اليت

استلمهااملقيمونمطروحًامنها
املبالغاملدفوعةلغرياملقيمني

(١)
(٢)

٨-٨-
١٠-
١٠-

[٢٠]
نفقاتأخرى،املدفوعات
مطروحًامنهااملبالغاليت

استلمتهااحلكومة

(١)
(٢)

٤٨٤٨
٤٨٤٨

مالحظات:
بعلىاإلنتــــاجمطروحًا منهاالدعمعلــــىالقطاعات

مل تــــوَزع الضرائــــ
تفقطلالقتصادبكامله([٨]).

ُسجل
ولكنها

ض
تعلىاألر

إمجايلتكوينرأساملاليشملقيمةالتحسيناتاليتأدخل
وتكلفــــةحتويالتامللكيةبالنســــبةلألصولغري املنَتجــــة([٣]،[١٨]،[٢]،

.([٢٧]
صايف

يف
ألخذالتغري

دخلاألسراملعيشيةاملتاح([٢٨])يشملتعديالت
يفاالعتباربالنسبةلصناديقاملعاشات،وقيمته

حقوقامللكيةلألســــراملعيشــــية
حالةالدخل املتاحقبل

بعلىالدخلوالثروة.ويف
خصمالضرائ

حمسوبةبعد
ب.

ختصمأية ضرائ
مل

ب([٢٩]).
خصمالضرائ

الدخــــول األخــــرى،املبالغ املســــتلمةمطروحًامنهــــااملدفوعات([١٥]،
ضالتشــــغيل والدخــــلالعقاري

[٢٠]،[٢٤]،[٢٦]) تشــــمل إمجــــايلفائــــ
ب.والتحويالت الرأمسالية

والتحويالتاجلاريةوالرأمساليةغرياخلاضعةللضرائ
املســــتلمةمطروحًا منهاالتحويالتالرأمساليةاملدفوعةتشملاحليازةمطروحًا
حالةاألسر

ففيها.ويف
منهاقيمةاألصولغرياملاليةغرياملنتجة اليت متالتصر

ضالتشــــغيلال يشــــملالدخلاملختلط والتحويالت
املعيشــــية([٢٦] فإن فائ

ض عن
حالةاحلكومة([٢٠])، اسُتعي

الرأمسالية،املعروضةبشكلمنفصل.ويف
الدخولاألخرى بنفقاتأخرىتســــاوياملبالغاملدفوعةمطروحًامنهااملبالغ
املســــتلمةبالنسبةللدخلالعقاريوالتحويالتاجلاريةوالرأمساليةغرياخلاضعة

ضالتشغيل.
للضريبةمطروحًامنهاإمجايلفائ

+[١٢]=[١٦] 
+[١٤]+[١٣] 

[١٥]

ض،بقيةالعامل
صايف اإلقرا

(١)
(٢)

٦٠٦٠
١٧١٧

-[١٩]-[٢١]
-[١٨]-[١٧]

[٢٠]

ض،احلكومي
صايفاإلقرا

(١)
(٢)

٥٨-
٥٨-

١٠٧-
١٠٧-



١٩٠١٩٠

تالقصريةاألجلوالطويلةاألجل،
تاالقتصاديةالقومية للفترة(t+1):احلسابا

تاحلسابا
تقديرا

٩
-

سادسًا
 اجلدول

تاملرحلةاألوىل(١)واملرحلةالثانية (٢) (تابع)
تقديرا

 الشركاتغري املاليةوالشركاتاملالية 
(٤

(العمود
فإىلالربح

الهتد
 األسراملعيشية،وتشمل املؤسسات اليت

(٥
وختدماألسراملعيشية(العمود

التباينات اإلحصائية

t+1

 قصري
األجل

t+1

 طويل 
األجل

t+1

 قصري
األجل

t+1

 طويل
األجل

t+1

 قصري
األجل

t+1

 طويل 
األجل

[٢٦]
االستهالكالنهائيلألسر

املعيشية
(١)
(٢)

٠٧٢ ١
٠٤٢ ١

٠٧٠ ١
١٠٢ ١

ضمطروحًامنهاالستخدام
العر

إمجايلتكوينرأساملال

(١)
(٢)
(١)
(٢)

٦٦-
صفر
٢٠-
صفر

صفر٧٣
٤١-
صفر

ف(١)
الص

ف(٢)
الص

ف(٣)
الص

[٢٢]
إمجايلتكوينرأساملال

للشركات
(١)
(٢)

٣٠٧
٢٩٤

٣١٦
٣١٦

[٢٧]
إمجايلتكوينرأساملال

لألسراملعيشية
(١)
(٢)

٩٠٧٧
١٣٣
١٣٣

-النفقات
الناتجاملحلياإلمجايل

(١)
(٢)

٦٦-
صفر

صفر٧٣
ف(٤)

الص

ف(٥)
الص

[٣١]
تعويضاتالعاملني والدخل

املختلط،مبالغمستلمة
(١)
(٢)

٢٥٦ ١
٢٥٦ ١

٢٥٥ ١
٢٥٥ ١

تعويضاتالعاملنيوالدخلاملختلط
(١)
(٢)

صفرصفر
صفرصفر

ف(٦)
الص

ف(٧)
الص

[٢٣]
بعلىالدخل

الضرائ
والثروةاليت دفعتها

الشركات

(١)
(٢)

٣٦٣٦
٢٩٢٩

[٣٥]
بعلىالدخلوالثروة

الضرائ
اليتدفعتهااألسراملعيشية

(١)
(٢)

١٨٥
١٨٥

١٣١
١٣١

بعلى اإلنتاجمطروحًامنها
الضرائ

الدعموالدخلوالثروة
(١)
(٢)

صفرصفر
صفرصفر

ف(٨)
الص

[٢٤]
دخولأخرى،املبالغ

املستلمةمطروحًا
منهااملبالغاليتدفعتها

الشركات

(١)
(٢)

٢٧٥
٢٦٠

٢٧٥
٢٥٩

[٣٦]

[٣٧]

إيرادات أخرى، املبالغ
املستلمةمطروحًامنهااملبالغ

اليتدفعتهااألسراملعيشية
التحويالتالرأمساليةلألسر

املعيشية،املبالغاملستلمة
مطروحًامنهااملدفوعات

(١)
(٢)

(١)
(٢)

٢٣٨
٢٢٦

١١١١

٢٩٦
٣١٢

١١١١

ضالتشغيلوإيرادات
إمجايلفائ

املمتلكاتوالتحويالتاجلارية
والرأمساليةاألخرى

(١)
(٢)

صفر٥٧
صفرصفر

ف(٩)
الص

ف(١٠)
الص

[٣١]=[٢٩]
[٣٦]+

-[٢٩]=[٢٨]
[٣٥]

-[٢٨]=[٣٠]
[٢٦]

[٣٠]=[٣٨]
[٢٧]-[٣٧]+

إمجايلالدخلاملتاحقبل
ب

خصمالضرائ
إمجايلالدخلاملتاح

إمجايلاملدخرات

ض لألسراملعيشية
صايفاإلقرا

(١)
(٢)
(١)
(٢)
(١)
(٢)
(١)
(٢)

٤٩٤ ١
٤٨٢ ١
٣٠٩ ١
٢٩٧ ١
٢٣٧
٢٥٥
١٥٨
١٨٩

٥٥١ ١
٥٦٧ ١
٤١٩ ١
٤٣٥ ١
٣٤٩
٣٣٣
٢٢٧
٢١١

ف(١١)
الص

ف(١٢)
الص

ف(١٣)
الص

[٢٤]=[٢٥]
[٢٢]=[٢٣]

ض،
صايفاإلقرا
للشركات

(١)
(٢)

٦٨-
٧٠-

٧١-
٨٧-

ض
صايفاإلقرا

(١)
(٢)

٢٩-
صفر

صفر٣٢
ف(١٤)

الص



١٩١١٩١

[٣٤]
الزيادة يفعددالسكان،

ف
باآلال

(١)
(٢)

٣١٩ ١
٣١٩ ١

٢٠٠ ١
٢٠٠ ١

ف(١٥)
الص

[٣٢]
يف

ف
عددالسكان،باآلال

بداية السنة
(١)
(٢)

٠٠٠ ٩٠
٠٠٠ ٩٠

٠٠٠ ٩٠
٠٠٠ ٩٠

ف(١٦)
الص

[٣٣]
يف

ف
عددالسكان،باآلال

هناية السنة
(١)
(٢)

٣١٩ ٩١
٣١٩ ٩١

٢٠٠ ٩١
٢٠٠ ٩١

ف(١٧)
الص



١٩٢١٩٢

اجلــــدول  يف الــــواردة املؤشــــرات ِنَســــب وِقيَــــم   ٦ - ١٢٩ 
األجل  القصرية للحسابات التجميع هذا يف واُملستخَدمة ١٠ - سادسًا
ِنَسب ِقَيم (انظر (t) السنة يف إىل الِقَيم اليت لوِحَظت غالبيتها يف تستند
هي القيم ٢). وبعض هــــذه - اجلــــدول ثالثًا املعروضة يف املؤشــــرات
عند القومية احلسابات حماسبو عادة يســــتخدمها مؤشرات قيم لنســــب
لإلنتاج تشمل مؤشرًا النسب اإلنتاج. وهذه حسابات بتجميع قيامهم
ونصيب ،(٥ @) الثابتة باألســــعار املضافة القيمة من العامل نصيب أو
وُمعاِمل ،(٦ @) عامــــل لكل العاملة اليد أجــــور العامل من متوســــط

منها مطروحًا اإلنتاج وضرائب ،(١٢ @) املضافة/املخرجات القيمــــة
واإلنتاج املُنتج ومعاِمال .(٣٤ @) املضافة للقيمة مئوية كنســــبة الدعم
املضافة القيمة يف نصيب االستثمار أقل مها حنو على ُيستخَدمان اللذان
إىل وبالنظر العرض (@ ٩). إمجايل إىل (@ ١٤) ومعامــــل الــــواردات
ِقَيم فإن املؤسسي القطاع عن بيانات أيضًا تتضمن احلالية أن احلسابات
احلسابات، هذه يف (t) السابقة للسنة الِقَيم إىل املعاِمالت تستند بعض
 @) املتاح يف دخل األســــر املعيشــــية كنصيب العاملة أي دخــــل اليــــد
للشركات رأس املال تكوين من إمجايل مئوية كنسبة واإليرادات ،(٢١

األجل والطويلة األجل القصرية التقديرات إىل (t+1) املستندة، كبديل، للفترة املؤشرات قيم  ١٠ – سادسًا  اجلدول
(٩ - اجلدول سادسًا القومية (الواردة يف للحسابات

التجميعات من العامل ونصيب الفرد نصيب
،(t+1) 

قصري األجل
،(t+1) 

طويل األجل

[٣٣]/[٢٨]١ املتحدة)@ الواليات دوالرات (بآالف املتاح املعيشية األسر دخل الفرد من (١)نصيب
(٢)

١٤,٣٢٩
١٤,١٩٨

١٥,٥٦٤
١٥,٧٣٩

[٣٣]/[٢٦]٢ املتحدة)@ الواليات دوالرات (بآالف اإلمجايل املحلي الناتج من الفرد (١)نصيب
(٢)

١١,٧٣٤
١١,٤٠٦

١١,٧٣٢
١٢,٠٨٣

[٣٣]/[٤]٣ الثابتة،@ باألسعار اإلمجايل) املحلي الناتج =) املضافة القيمة من العامل نصيب
يف الشهر/السنة) املتحدة الواليات دوالرات (بآالف العاملة إنتاجية اليد

(١)
(٢)

٢٠,٤٨٨
٢٠,٨١٧

٢١,٩٤٤
٢١,٩٤٤

[٧]/[٤]٤ دوالرات@ (بآالف اإلمجايل) املحلي الناتج =) املضافة القيمة من العامل نصيب
املتحدة) الواليات

(١)
(٢)

٥٥,٥٨٩
٥٦,٤٨٠

٥٩,٤٦١
٥٩,٤٦١

[٧]/[٥]٥ الثابتة،@ باألسعار اإلمجايل) املحلي الناتج =) املضافة القيمة من العامل نصيب
يف الشهر/السنة) املتحدة الواليات دوالرات (بآالف العاملة إنتاجية اليد

(١)
(٢)

٣٤,٧٨٢
٣٤,٧٨٢

٣٦,٤٧٦
٣٦,٤٧٦

[٧]/[٦]٦ املتحدة@ الواليات دوالرات (بآالف العاملة اليد أجور متوسط من نصيب العامل
الشهر/السنة) يف

(١)
(٢)

٣٧,١٨٤
٣٧,١٨٤

٣٧,١٨٤
٣٧,١٨٤

مئوية)األسعار (نسبة

[٥]/[٤]٧ املحلي اإلمجايل@ للناتج األسعار انكماش (١)معامل
(٢)

١٥٩,٨
١٦٢,٤

١٦٣,٠
١٦٣,٠

-[٤])/([٥]/[٤])
١/[٥]-١)-١

٨ التضخم@ (١)معدل
(٢)

صفر
١,٦

٢,٠
٢,٠

املدفوعات مئوية)ميزان (نسبة

([١٠]+[١])/[١٠]٩ االستخدام@ - (١)الواردات/العرض
(٢)

١١,٨
١١,٨

١١,٩
١١,٩

[٤]/[١٢]١٠ اإلمجايل@ املحلي الناتج من مئوية كنسبة والواردات الصادرات بني (١)الفجوة
(٢)

٣,٤
٣,٣

١,٢
١,٢

[٤]/[١٦]١١ اإلمجايل@ املحلي للخارج/الناتج اإلقراض (١)صايف
(٢)

٣,٢
٣,٢

٠,٩
٠,٩

مئوية)اإلنتاج (نسبة

[١]/[٤]١٢ إمجايل@ املضافة/املخرجات، القيمة (١)معامل
(٢)

٤٩,٦
٥٠,٤

٤٩,٦
٤٩,٦

[٤]/[٦]١٣ اإلمجايل)@ املحلي الناتج =) املضافة القيمة العاملة يف اليد (١)نصيب
(٢)

٦٦,٩
٦٥,٨

٦٢,٥
٦٢,٥

[٤]/[٣]١٤ اإلمجايل)@ املحلي الناتج =) املضافة القيمة يف االستثمار (١)نصيب
(٢)

٢٢,٣
٢٢,٣

٢٢,٤
٢٤,٥

([٤]-[٤]-١)/[٣]١٥ الناتج@ - املال رأس نسبة يف (١)الزيادة
(٢)

٢٤,٥
٨,٨

٣,٠
٣,٣



١٩٣١٩٣

١٦([٥]-١/[٧]-١)=١ يف@ الزيادة الثابتة، باألسعار اإلمجايل) املحلي الناتج =) من القيمة العامل نصيب
إنتاجية اليد العاملة

(١)
(٢)

صفر
صفر

٤,٩
٤,٩

١٧([٥]-[٥]-١)/[٥]-١ املحلي اإلمجايل@ الناتج يف احلقيقي (١)النمو
(٢)

٠,٩
٠,٩

٥,٨
٥,٨

[٣]/[١٦]١٨ بكامله@ لالقتصاد املال، رأس للخارج/تكوين اإلقراض (١)صايف
(٢)

١٤,٥
١٤,٧

٣,٩
٣,٦

االقتصاد يف ومسامهتها الشركات مئوية)سلوك (نسبة

للشركات@١٩([٢٤]-[٢٣])/[٢٢] املال، رأس تكوين إمجايل الضرائب) خصم (بعد (١)اإليرادات
(٢)

٧٧,٧
٧٧,٧

٧٧,٦
٧٢,٦

بكامله@٢٠-[٢٥]/([١٦]+[٣٨]) لالقتصاد االقتراض للشركات/صايف االقتراض (١)صايف
(٢)

٣١,٤
٢٨,٣

٢٨,٩
٣٧,٩

العاملة اليد ودخل والعمالة مئوية)السكان (نسبة

الضرائب@٢١[٣١]/[٢٩] خصم قبل املعيشية، املتاح، األسر دخل يف كنصيب العاملة (١)دخل اليد
(٢)

٨٤,١
٨٤,١

٨٠,٩
٨٠,١

اإلمجايل@٢٢[٢٨]/[٤] املحلي املتاح/الناتج األسر املعيشية (١)دخل
(٢)

٦٩,٩
٦٨,٢

٧٠,٩
٧١,٧

السكان@٢٣[٧]/[٣٣] العاملني/عدد (١)عدد
(٢)

٣٦,٩
٣٦,٩

٣٦,٩
٣٦,٩

/[٧]-[٧]-١) 
([٧]-١)

يف العمالة@٢٤ (١)الزيادة
(٢)

٠,٩
٠,٩

٠,٩
٠,٩

السكان@٢٥[٣٤]/[٣٢] يف عدد (١)الزيادة
(٢)

١,٥
١,٥

١,٣
١,٣

،(t+1) 
قصري األجل

،(t+1) 
طويل األجل

االقتصاد يف ومسامهتها مئوية)سلوك احلكومة (نسبة

[١٧])/[١٧]
([٢٧]+[١٨]+

احلكومي@٢٦ اإلنفاق احلكومي/جمموع (١)االستهالك
(٢)

٨١,٢
٨١,٢

٨١,٢
٨١,٢

[١٧])/[١٨]
([٢٧]+[١٨]+

احلكومي@٢٧ اإلنفاق احلكومي/جمموع املال رأس (١)تكوين
(٢)

٨,٦
٨,٦

٨,٦
٨,٦

[١٧])/[٢٧]
([٢٧]+[١٨]+

النفقات@٢٨ احلكومية األخرى/جمموع (١)اإلنفاقات
(٢)

١٠,٢
١٠,٢

١٠,٢
١٠,٢

[١٧])/[٢١]
([٢٧]+[١٨]+

احلكومية@٢٩ اإلنفاقات (١)صايف االقتراض/جمموع
(٢)

١٢,٣
١٢,٣

٢٢,٦
٢٢,٦

لالقتصاد@٣٠-[٢١]/([١٦]+[٣٨]) اإلقراض صايف احلكومي/جمموع االقتراض (١)صايف
(٢)

٢٦,٧
٢٣,٤

٤٣,٨
٤٦,٨

اإلمجايل@٣١-[٢١]/[٤] املحلي احلكومي/الناتج االقتراض (١)صايف
(٢)

٣,١
٣,١

٥,٣
٥,٣

مئوية)الضرائب (نسبة

للشركات@٣٢[٢٣]/[٢٤] (١)الضرائب/العائدات
(٢)

١٣,٢
١٤,٠

١٠,٥
١١,٢

الضرائب@٣٣[٣٥]/[٢٩] خصم قبل املتاح املعيشية األسر دخل على الدخل (١)نسبة ضريبة
(٢)

١٢,٤
١٢,٥

٨,٥
٨,٤

املضافة@٣٤[٨]/[٤] الدعم/القيمة منها مطروحًا اإلنتاج (١)ضرائب
(٢)

١٠,٣
١٠,١

١٠,٣
١٠,٣

املحلي اإلمجايل@٣٥[١٩]/[٤] الضرائب/الناتج (١)جمموع
(٢)

٢٢,٢
٢١,٨

١٨,٣
١٨,٣



١٩٤١٩٤

االقتصاد يف ومسامهتها املعيشية األسر مئوية)سلوك (نسبة

لإلنفاق@٣٦[٢٦]/[٢٨] املعيشية األسر (١)ميل
(٢)

٨١,٩
٨٠,٣

٧٥,٤
٧٦,٨

املعيشية@٣٧[٢٧]/[٣٠] األسر املال/مدخرات (١)تكوين رأس
(٢)

٣٨,٢
٣٠,٤

٣٨,٢
٤٠,٠

املعيشية@٣٨[١٧]/[٢٦] األسر احلكومي/استهالك االستهالك (١)نسبة
(٢)

٣٥,٩
٣٦,٩

٣٥,٩
٣٤,٩

اإلمجايل@٣٩[٢٦]/[٤] املحلي املعيشية/الناتج األسر (١)استهالك
(٢)

٥٧,٣
٥٤,٨

٥٣,٥
٥٥,١

[١٦])/[٣٨] -
([٣٨]+

اإلقراض@٤٠ صايف املعيشية/جمموع لألسر اإلقراض (١)صايف
(٢)

٧٢,٣
٧٥,٧

٩٢,٩
٩٢,٤

املعيشية (@  ولألسر (٣٢ @) للشــــركات الضريبة (@ ١٩)، ومعدل
املال وتكوين رأس ،(٣٦ @) لالستهالك املعيشية األســــر وميل ،(٣٣
اسُتخِدم وقد .(٣٧ @) مدخراهتا من مئوية كنســــبة لألســــر املعيشــــية
هو معاِمل والتقدير األول املؤشرات. لنسب سابقان مباشران تقديران
رمبا كان مســــتندًا (@ ٧) الذي اإلمجــــايل املحلي للناتــــج االنكمــــاش
عدد يف الزيادة هو اآلخر والتقدير سابقة لألســــعار؛ إىل اســــتقصاءات
مبساعدة طرائق السابق يف ُقدِّر قد رمبا يكون الذي (٢٥ @) السكان

السكان. عدد إلسقاط
إىل  تستند ال اليت املؤشرات وِنَســــب املتغيّـرات وِقَيم ٦ - ١٣٠
أوىل مرحلة كتقديــــرات أو افتراضات ُمبيَّنة أساســــية مصــــادر بيانات
اجلدولني بنــــد يف لكل األول املُناِظر الســــطر يف عريــــض) (ببنــــط غري
القومية احلسابات متغيّـرات وتقديرات .١٠ - وسادسًا ٩ - سادســــًا
من عدد يف مــــا ينعكس وهو األوىل، املرحلة يف هناية متوازنــــة ليســــت
اجلدول هنايــــة يف لــــكل بند األول يف الســــطر  الفروقــــات اإلحصائيــــة
بني العرض اختالفــــات إحصائية توجد أنه يبيِّن ٩. وهــــذا - سادســــًا
للصناعات املــــال رأس تكوين (-٦٦) وبــــني تقديــــرات واالســــتخدام
ُوِضَعت اليت البديلة والتقديرات اجلــــدول األول من العمود يف الــــواردة
مناِظرة إحصائيــــة اختالفات إىل يــــؤدي (-٢٠). وهذا لــــكل قطــــاع
وجمموعتا .(٢٩-) اإلقــــراض (٥٧) وصايف لفائض التشــــغيل بالنســــبة
بالنظر وذلــــك باألخرى منهــــا كل ترتبــــط االختالفــــات اإلحصائيــــة
وبينها القطاعــــات داخل تقع الــــيت القومية إىل خاصيــــات احلســــابات

.(٥٧+٢٩=٦٦+٢٠)
يف  تتم االختالفات، أي إزالة ومطابقة التقديــــرات،  ٦ - ١٣١
ويتم التقديرية للمتغيّـرات ُتعدَّل القيم هذه املرحلة ويف الثانية. املرحلــــة
وُتَطبَّق التغيريات، نســــب املؤشــــرات. تغيري دعت احلاجة، إذا أيضــــًا،
بشكل قدِّرت اليت املؤشــــرات ونســــب املتغريات قيم على عامة، بصفة
أيضًا بعض األحيــــان يتم يف أنــــه غري املرحلــــة األوىل، يف غــــري مباشــــر
مفترضة لنسب ِقَيم أو أساسية بيانات إىل املتغيّـرات اســــتنادًا تغيري ِقَيم
قيم أقل. ومبقارنة مبوثوقية تتصف املتغريات أن قيم اعُتِبر إذا املؤشرات
يف الواردة بتلك (١) يف الســــطر الواردة املؤشرات وَنَســــب املتغيّـرات

تقديرات على ُأجري الذي التعديل ملدى تقييم وضع ميكن (٢) السطر
التجميع. لعملية الثانية املرحلة يف األوىل املرحلة

على  مرحلتــــني من مماثلــــة وتنطبــــق عمليــــة جتميــــع  ٦ - ١٣٢
طويل. t+1، أجــــل العمود الــــواردة يف األجــــل التقديــــرات الطويلــــة
يوجد هو أنه القصرية األجل للحسابات بالنسبة واالختالف األساسي

(١٩ بند  أساســــية بيانات عنها تتوفر ال متغيّـرات أكثر احلالة يف هــــذه
هناك فإن ولذلك ،(٩ - سادســــًا اجلدول العريض يف بالبنــــط بيانــــات
مطبوعة  مؤشرات (٥ ِنَسب أقل مفترضة مؤشــــرات ِنَســــب حاجة إىل
املتبقية. املتغيّـرات لتقدير (١٠ - سادســــًا اجلدول يف العريض بالبنــــط
عملية من األوىل هنايــــة املرحلة ُتقاس يف اليت اإلحصائية واالختالفــــات
اإلحصائية االختالفات من أكرب األجل هي الطويلة احلســــابات جتميع
معلومات توفُّر إىل بالنظــــر وذلك األجل القصرية احلســــابات يف حالــــة

يكون بينها اتساق. ال وهي معلومات قد أكرب، بدرجة مباشرة
التفصيل  مبزيد مــــن إىل أن ُتبحــــث وهنــــاك حاجــــة  ٦ - ١٣٣
املعروضة األرقام إىل باالستناد وذلك احلايل خاصيات التجميع إحدى
لعرض  التحضري أجل من ١٠ - ٩ وسادســــًا سادســــًا - اجلدولني يف
وهذا التايل. الفرع يف املنقَّــــح (Bayesian Approach) هنــــج ”بايــــز“
تقديرات على الثانيــــة املرحلة إدخالــــه يف يتم هــــو مدى التغيــــري الذي
املؤشرات لنسب مفتَرَضة وِقَيم أساسية بيانات إىل تستند اليت املتغريات
التوصل أجل من وذلك التجميع لعملية األوىل املرحلة املســــتخَدمة يف
عامة أن بصفة وُيفتــــَرض القومية. للحســــابات إىل تقديــــرات متطابقة
بيانات عنها تتوفــــر غالبيــــة التغيريات ســــتطبَّق علــــى التقديرات اليت ال
على متامًا ما يربره له ليس األخري احلدسي االفتراض أن غري أساســــية.
أن ُيالَحظ قد فإنه وعلى هذا اجلدولــــني. يف املقدمة املعلومات أســــاس

مت  قد ٩ - سادســــًا يف اجلدول [٣] الوارد رأس املال تكويــــن إمجــــايل
بني  األجل قصرية جتميع احلســــابات عند إىل ٤١٢ ٤١٨ مــــن تغيــــريه
الطويلة وللحســــابات الثانية لعملية التجميع، واملرحلة األوىل املرحلــــة
ر ُقدِّ األجل القصرية احلســــابات حالة ويف إىل ٤٩٠. ٤٤٩ من األجل

٤١٢ كان  إىل تغيريه فإن وهلذا مباشر، غري بشكل (٤١٨) األول الرقم
تقدير هناك كان احلسابات الطويلة األجل حالة يف أنه غري يربره. ما له



١٩٥١٩٥

 ٤٤٩ تقديره كان الذي للصناعات املال رأس تكوين إلمجايل مباشــــر
يوجد  وال متطابقة. بيانات إىل ٤٩٠ مــــن أجل التوصل تغيــــريه إىل ومت
تغيريها ومت مباشــــرة ُقدِّرت اليت للبيانات األخرى فقط واحد بنــــد إّال
االســــتهالك وهو التجميع، لعملية الثانية واملرحلة األوىل املرحلــــة بــــني
األجل مت الطويلة احلسابات ويف حالة [٢٦]؛ النهائي لألســــر املعيشــــية
الثانية  املرحلة يف األوىل إىل ١٠٢ ١ املرحلــــة يف ٠٧٠ ١ مــــن تغيــــريه
املرحلة الثانية التغيــــريات يف هذه مثل ُتطبَّق ومل التجميــــع. مــــن عملية
القصرية أخرى للحســــابات مباشــــرة تقديرات على التجميع من عملية
الصادرات أو [٧] العمالــــة مثل الطويلــــة األجل، األجل واحلســــابات
على أو ([٢٠] ،[١٨] ،[١٧]) احلكومي اإلنفاق تقديرات أو [١١]
يبدو فإنه قد [٣٣]). وعلــــى ما ،[٣٢]) بالســــكان املتعلَقني الرقَمــــني
تعديل أي إدخال تربر ال و/أو متماسكة مجيعها التغيريات هذه أن اعُتِبر
حّلها. إىل حاجة هنــــاك كانت اليت االختالفــــات اإلحصائية يف ضــــوء
١٠ فإنه  - اجلدول سادسًا يف الواردة املؤشــــرات ِنَسب وبالنســــبة إىل
نســــبة وهي الِنَســــب فيها تغيري إحدى مت واحدة حالة إّال هناك مل تكن
القصرية احلســــابات حالة ويف ١٢)؛ @) املضافة/املخرجات القيمــــة

حالة  ويف يف املائة، املائة إىل ٥٠,٤ يف ٤٩,٦ من زادت النسبة األجل
إىل أعاله يؤدي ُذِكر وما املعاِمــــل. مل يتغيِّر األجل الطويلة احلســــابات
عند قيامهم اعتبارهم يف يضعون القومية احلسابات حماسيب استنتاج أن
ولن هبا يتعاملون اليت التجميع أوجه املوثوقية الضمنية للبيانات بعمليــــة
- أساسية بيانات إىل تستند أن التقديرات اليت اعتربوا إذا حىت ُيغيِّروها
موثوق هي تقديرات - مباشر غري حنو على اليت ُقدِّرت تلك وكذلك

تغيريها. إىل حاجة توجد وال فيها
”بايز“ ١١ هنج باستخدام احلالية التجميع طرائق حتسني - ٢

لإلجراءات  أعاله املبيَّن الرمسي الوصف أن حني يف ٦ - ١٣٤
بدرجة مبسط وصف هو، بالطبع، لتجميع احلسابات القومية احلالية
ألن تكفي الِدقة بدرجة من يتصف الوصف ذلك ُيعتَقد بأن فإنه كبرية
القومية احلســـابات لتجميع بديلة إجراءات لوضع بداية نقطة يكون
الُنُهج يف املوجودة الضعف بعض نقاط اإلجراءات تلك تعاِلج حبيث
وهذه ـــنة. املحسَّ الطرائق تلك من لواحدة وصف أدناه ويرد احلالية.
التجميع يف طرائق املوجودة الضعف نقاط من تتفادى عددًا الطريقة
البيانات يف املوثوقية أوجه صراحًة الطريقة هذه تبيِّن احلاليـــة. فأوًال،
يف الطريقة ضمنية ُتعَتَبر اليت املؤشرات) (ِنَسب واالفتراضات األساسية
حّد، دون ُيزاد، بأن تسمح الطريقة هذه فإن هذا احلالية. وإضافة إىل
طرائق ويف إجراء التجميع. يف إدراجها ميكن اليت املعلومات بنود عدد
األساسية البيانات عدد بنود يزيد أن املمكن من ليس احلالية التجميع
وخاصيات احلســـابات مؤشـــرات عنها بِنَســـب املعبَّر واالفتراضات
رة. املقدَّ القومية احلســـابات متغيّـرات عدد عن كبرية زيادة القوميـــة

ُيســـتخَدم أعاله املوصوفة التجميع عمليـــة مـــن األوىل ويف املرحلـــة
اختالفات وجود إىل يؤدي ما وهو املعلومات، قدر كبري من بالفعل
أن يف احلالية الطريقة يف أخرى ضعف نقطة وتتمثل لية. أوَّ إحصائيـــة
ميكن ال عملية التجميع يف كافتراضات املستخدمة املؤشرات ِنَســـب
املوصوف املؤشـــرات حتليل نوع يف أكـــرب حـــّد أي إىل اســـتخدامها
القيمة اســـُتخِدمت معاِمالت وإذا ثالثًا. الفصل مـــن ألف  يف الفـــرع
استخدامها ميكن ال كافتراضات فإنه يف التجميع املخرجات - املضافة
أخرى عوِلَجت مسألة وهناك بعد ذلك. التقديرات حتليالت أيضًا يف
تعتمد احلالية املنهجيـــة تقديــرات أن وهي أدنـــاه املوصوفة بالطريقة
يف املســـَتخَدمة املؤشـــرات) (ِنَســـب االفتراضات على كبرية بدرجة
فإنه كافتراضات أخرى مؤشرات ِنَسب اســـُتخِدَمت التجميع. وإذا

القومية. للحسابات خمتلفة تنتج تقديرات قد
هنج  اتباع هو احلالية التجميـــع إلجراءات والبديـــل  ٦ - ١٣٥
ر. جان وضعه وهو هنج التجميع، إزاء يعتمد على أســـلوب ”بايز“
وهذا النهج .١٢ فوس تونغريين، وآرت دي فان و. وجان ماغنـــوس،
للحســـابات احلالية يف املمارســـات القصور أوجه من الكثري يتفـــادى
لدمج بالنســـبة أكرب إمكانـــات ويتيـــح أعـــاله، القوميـــة، املذكـــورة
املستخدمة اإلجراءات مع حنو أفضل على احلســـابات تقدير إجراءات
اخلوض ودون االقتصادي. القياس دراسات ويف املؤشـــرات حتليل يف
وِصَفت تفاصيل وهي األســـلوب، هلذا التقنية (الرياضية) التفاصيل يف
أدناه ودي فوس، يرد تونغرييـــن وفان ماغنوس جانب مـــن بالكامـــل
لألجل احلسابات لتقديرات عرض ويليه الطريقة، هلذه خمتصر وصف
التقديرات هذه هبا ختتلف اليت للكيفية وتقدير الطويل القصري واألجل
احلالية التجميع ممارســـات إىل تســـتند اليت التقديرات عن ونوعًا كمًا

أعاله. نوِقَشت اليت
فترة  لكل تقديــــرات ”بايز“ يف طريقــــة وُتســــتخَدم  ٦ - ١٣٦
التقديرات بدًال من املؤشــــرات وِنَســــب املتغيّـرات من فرعية ملجموعة
احلســــابات لتجميع احلالية املمارســــات يف ُتســــتخَدم اليت لــــكل نقطة
البيانات بنود د لكل بند من حتدِّ الطريقة هذه فإن هذا وعلى القوميــــة.
حماسب موثوقية يقررها فترة مؤشر لنسبة مفَتَرَضة وكل قيمة األساسية

بعملية التجميع. يقوم الذي احلسابات القومية
واضحة  تبدو ”بايز“ تقديــــرات خاصيات وبعــــض  ٦ - ١٣٧
إطار خاصيات داخل التعامل من التايل. وبدًال املختصر الوصــــف من
كما املؤشــــرات، وِنَســــب للمتغيّـرات نقاط تقديرات مع احلســــابات
للبيانات مع ِقَيم يتعاَمــــل ”بايز“ هنج فإن احلالية، الطرائــــق حيــــدث يف
ومصادر االســــتقصاءات طريــــق عن عليها احلصــــول األساســــية يتــــم
املؤشــــرات، املفَترَضة لنســــب القيم من البيانــــات األخــــرى، وكذلك
بداهًة، واضحًا، يكون وقد هبا. اخلاصة املوثوقية مؤشــــرات إىل إضافة
البعض بعضها املؤشــــرات مع املتغريات وِنَســــب ِقَيم تلتقي أنــــه عندما
بينها، فيما يكون هناك تعــــارض ميكن أن ال احتمالية داخــــل فتــــرات  Jan R. Magnus, Jan W. van Tongeren and Aart إىل الفــــرع يســــتند هــــذا  ١١

 de Vos, “National accounts estimation using indicator ratios”, Review of
.Income and Wealth, series 4b, No. 3 (2000).املالحظة ١١ انظر ١٢
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اليت احلالية الُنُهج عن إحصائية اختالفات َتنتُــــج عندما احلال هو كمــــا
ميكن ”بايز“ طريقــــة أنه يف يعين تســــتند إىل تقديــــرات نقاط. وهــــذا
املؤشرات وِنَسب باملتغريات املتعلقة املعلومات املتوفرة مجيع استخدام
هذا إىل وإضافة منها. لكل موثوقية فتــــرات حتديد من املمكن دام مــــا
للمتغريات وِنَســــب النهائية التقديرات ســــتكون ”بايز“ هنج فإنــــه يف
االفتراضات األصلية. أو البيانــــات عامة عن خمتلفة بصفــــة املؤشــــرات
فيها تظل الــــيت احلالية التجميع مع ممارســــات بشــــدة وهــــذا يتعارض
بصفة تغيري دون أساســــية بيانات إىل تســــتند اليت املتغيّـرات تقديرات
بالنظر فإنه وأخريًا السابق. الفرع يف تفســــريه جرى كما وذلك عامة
اليت املؤشرات وِنَسب للمتغيّـرات بالنســــبة املعلومات بنود عدد أن إىل
حمدود غري عدد املبدأ، من حيث طريقة ”بايز“ هو، يف استيعاهبا ميكن
على معتمدة تكون ال القومية احلســــابات مطابقة التقديرات بعد فــــإن
بطرائق مقارنة واضحة ميزة ميثل ما وهو املستخدمة، املعلومات اختيار

التجميع احلالية.

بسيط مثال ( أ )

مبســــاعدة مثال  البديهــــي ميكــــن توضيح الوصــــف  ٦ - ١٣٨
املحلي الناتج القومية: للحسابات الرئيسية التجميعات يتضمن بســــيط
املال رأس تكوين وإمجــــايل ،(c) النهائي واالســــتهالك ،(y) اإلمجــــايل
العمودين يف وُتعَرض .(x) الواردات منها مطروحًا (i)، والصــــادرات
تســــمى القيم  اليت ١١ القيم - سادســــًا اجلدول مــــن األول والثالــــث
لألخطاء  املناظرة املائة يف ٥ نســــبة إىل إضافة الالحقة، الســــابقة والقيم
الســــابقة  والقيم ٩٥ يف املائة. نســــبة إىل احتماالهتا تصل اليت القياســــية
الناتج حالة يف أساســــية بيانات إىل تشــــري األول العمــــود يف الــــيت ترد
وإىل ،(x) الواردات منها مطروحــــًا (y) والصادرات اإلمجايل املحلــــي
االستهالك/االستثمار (c) ونســــبة النهائي لالســــتهالك املفترضة القيم
يف ترد الالحقة اليت والقيم الســــابقة. الســــنة بيانات إىل (c/i) اســــتنادًا
احلســــابات مطابقة بعد التقديــــرات النهائية إىل تشــــري العمــــود الثالث
يف يأخذ إحصائي أســــلوب من مبســــاعدة القيم هذه القوميــــة. وتقدَّر
املؤشــــرات وِنَســــب باملتغريات املتعلقة الســــابقة االعتبــــار املعلومــــات

أســــلوب يســــمى ما الســــتخدام املنطبقة. ونتيجة وكذلك باخلاصيات
احلســــابات ملتغيّـرات (الالحقة) التقديرية القيم تقع للتقديــــر، ”بايز“
اليت احلدود مع تتفق املوثوقيــــة) (فترات مقبولة حــــدود داخل القوميــــة
(األساسية) السابقة املؤشرات وِنَسب للبيانات البداية منذ تثبيتها ســــبق
الثالث العمود يف املعروضــــة الالحقة التقديــــر. والقيــــم يف املســــتخَدمة
اإلمجايل واإلنفاقات املحلي الناتج بني القومية احلســــابات خاصية  حتقق

.(٢١١,٦+٦٩,٩٩-٤٤,٣=٢٣٧,١)

يبدأ  أنه هو ”بايز“ هنج يف لالهتمام والشيء املثري  ٦ - ١٣٩
السابقة  ُتناِظر القيمة وهي فترات املائة، يف ٥ نسبتها موثوقية بفترات
وينتهي (٢ القومية (العمـــود احلســـابات متغيّـرات مـــن لـــكل متغيِّر

يف  ٥ عن نسبة كثريًا تقل (٤ (العمود الالحقة للقيم موثوقية بفترات
منها بالصادرات مطروحًا املتعلق األخري للتجميع إّال بالنســـبة املائة،

.(x) الواردات

هي  املؤشرات، املثال واحدة من ِنَســـب ويتضّمن  ٦ - ١٤٠
ســـابقة قدرها قيمة ُأعطيت (c/i) اليت االستهالك/االســـتثمار نســـبة

نسبته  معياري خطأ إىل باإلضافة سابقة)، بيانات (اســـتنادًا إىل ٣,٠
يف  ٩٥ قدرها احتمال نســـبة أنه حيقق (٠,١٥) وُيفَتَرض املائة يف ٥
ملتغيّـرات الالحقة القيم مع تتفق هلذه النســـبة الالحقة والقيمة املائة.
املعياري واخلطـــأ .(٦٩,٩/٢١١,٦=٣,٠٣) القوميـــة احلســـابات

للقيمة  افُتِرَضت املائة يف ٥ عن تقل هو فترة لِنَســـب الالحقة للقيمة
ميزة تعكس املؤشر لنســـبة السابقة والقيمة املؤشـــر. لنسبة الســـابقة
احلسابات القومية. لتجميع احلالية بالُنُهج ”بايز“ مقاَرنًة لنهج هامة
- مقارَنة بتقدير ســـابقة قيمة أعطَيت قد املؤشر نســـبة أن ويف حني
الحقة بقيمة فإهنـــا تنتهي - احلالية التجميع ُنُهـــج األوىل يف املرحلـــة
أن نسبة يعين وهذا املناِظرة. الســـابقة القيم وفترة موثوقية ختتلف عن
ميكن التجميع، يف سابقة قيمة هلا بالنسبة اليت اسُتخدَمت املؤشرات،
ال ينطبق وهذا البيانات. حتليل مؤشر يف كنسبة ذلك استخدامها مع
املؤشرات لنسب النطاق تقديرات ُتستخَدم حيث احلالية الطرائق يف

التجميع. عملية يف كافتراضات

”بايز“ لنهج بسيط مثال ١١ - سادسًا اجلدول

القومية احلسابات  جماميع
املؤشرات ونسب

السابقة  القيم
املعياري) (اخلطأ

الالحقة  القيم
املعياري) (اخلطأ

احلسابات القومية متغريات
(y) اإلمجايل (٩,٢)٢٣٧,٢(١١,٥)٢٣٠الناتج املحلي

(c) (٧,٠)٢١١,٦(١١,٠٢٥)٢٢٠,٥االستهالك النهائي
(i) رأس املال (٣,٧)٦٩,٩إمجايل تكوين

(x) الواردات منها مطروحًا (٢,٢)-٤٤,٣(٢,٢)-٤٤الصادرات
املؤشرات نسب

(c/i) االستثمار إىل االستهالك ٣,٠٠,١٥٣,٠٣٠,١١نسبة
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مشوًال أكثر يف مثال الالحقة والقيم السابقة القيم (ب)
وِنَســــب  ”بايز“ على قيم املتغيّـرات أســــلوب ُيطبَّق  ٦ - ١٤١
اجلدولني يف الــــواردة األجــــل والطويلــــة األجــــل  املؤشــــرات القصــــرية

احلالية.  التجميع عملية عليها ُطبَِّقت واليت ١٠ - وسادسًا ٩ - سادسًا
سابقة للمتغيّـرات ونسب قيم اختيار هي ”بايز“ هنج يف البداية ونقطة
إىل الترتيب، على تستند، واليت القومية باحلســــابات املتعلقة املؤشــــرات
يف املرحلة األوىل ُتستخَدم حسبما وافتراضات، أساسية بيانات مصادر

دال. الفرع من ١ اجلزء يف املوصوفة التجميع احلالية لعملية
املؤشــــرات،  ونســــب للمتغريات والقيــــم الســــابقة  ٦ - ١٤٢
بالقيم مقارنتها مع ،١٢ - سادسًا اجلدول يف مبيَّنة موثوقيتها، وفترات
السابقة للمتغريات والقيم احلايل. التجميع هنج املســــتخدَمة يف املناِظرة
نسب تشري إىل اليت الســــابقة القيم أن حني يف ”عادية“، حبروف مبيَّنة
املؤشرات ونسب املتغيّـرات وحتمل حبروف مائلة. مبيَّنة فإهنا املؤشرات
.١٠ - ٩ وسادســــًا - سادســــًا اجلدولني املســــتخدَمة يف نفس الرموز
القطاعات اليت حسب عة معًا جممَّ املؤشــــرات ونســــب املتغيّـرات وهذه
اجلدول املبيَّنــــة يف والقيم .٩ - سادســــًا اجلدول أعمــــدة ُحــــدِّدت يف

واحلسابات  األجل القصرية للحســــابات بالنسبة ١٢ تناِظر - سادســــًا
 ٩ - سادســــًا يف اجلدولني األول لكل بنــــد الســــطر  الطويلــــة األجــــل
العمودين يف ُبيَِّنت احلايل، التجميع لنهج وبالنســــبة .١٠ - وسادســــًا
اجلدولني عريــــض يف ُعرضت ببنط الــــيت الســــابقة  (ب) و(د)، القيــــم
هنج يف املســــتخَدمة الســــابقة - ١٠. والقيم ٩ وسادســــًا - سادســــًا
السابقة للقيم املوثوقية (أ) و(ج). ومؤشرات العمودين يف ُمبيَّنة ”بايز“
يف جرى التمييز وقد العمود (هـ). ُمبيَّنة يف ”بايز“ هنج املستخَدمة يف
املتوسطة واملنخفضة املتوســــطة والعالية العالية املوثوقية بني العمود هذا
قدرها موثوقية فتــــرات املوثوقية هــــذه ُتناِظر  واملنخفضة. ومؤشــــرات
على  يف املائة، و±١٠ املائة و±٥ يف املائة و±٢,٥ يف املائــــة  ±٠,٥ يف
بنسبة السابقة القيم فترات تقع فيها املوثوقية هذه هي وفترات الترتيب.

املائة. يف ٩٥ احتمال قدرها
يســــتوعب  أن ”بايز“ ميكن هنج أن واجلــــدول يبيِّن  ٦ - ١٤٣
أن الــــيت ميكن املســــبقة املعلومات كثــــريًا من أكثر معلومــــات مســــبقة
وهذا القومية. احلسابات جتميع يف املســــتخَدمة احلالية الُنُهج تســــتوعبها
عندما طويلة األجل احلســــابات جتميع يف خاصة بصفة واضحًا يصبــــح
اليت حجم املعلومات املســــبقة األساســــية ويقل البيانات من املزيد يتوفر
أن عدد يبيِّن العمود (د) فإن هذا وعلى احلالية. الُنُهج يف استيعاهبا ميكن
بيانات مبساعدة ُقدِّرت اليت عادية) (حبروف القومية احلسابات متغيّـرات
من  متغيِّرًا ١٩ هو احلايل التجميع لنهج أيضًا تتوفر، هلذا، واليت أساسية
النهج  فإن ونتيجة هلذا بندًا. ٣٨ اإلمجايل عددها يبلغ اليت البيانات بنود
(مطبوعني مؤشر لنسبيت سابقة ِقَيم سوى يســــتوعب أن ميكن ال احلايل
للحســــابات إضايف متغيِّر ُيســــتخَدم ”بايز“ هنج حبــــروف مائلة). ويف
املدفوعة العاملني تعويضات أي (ج)، العمود يف مسبقة كقيمة القومية
لنســــب مســــبقة ِقَيم [٦]، كما ُتســــتخَدم اإلمجايل والدخــــل املختَلط،

هنج  يف العدد األخري زيادة املمكن ومن نســــبة. ١٦ مؤشــــرات عددها
يقل األجل، حسابات قصرية جتميع وعند الضرورة. دعت إذا ”بايز“،
عنها أساسية بيانات تتوفر احلســــابات القومية اليت متغيّـرات كثريًا عدد

يف  فإنه وهلذا و(ب). (أ) العمودين ١٠ بنود يف أي للنهجني، بالنســــبة
مجيع أكثر لتقدير نسب مؤشرات إىل حاجة توجد احلايل التجميع هنج

العمود  ١٢ بنــــدًا يف أي األخرى، القومية للحســــابات بنــــود البيانــــات
جتميع يف نفس العدد هو ”بايز“ هنج يف املؤشرات نسب (ب). وعدد

(أ). العمود يف نسبة ١٦ أي األجل، الطويلة احلسابات
الالحقة  - ١٣ القيــــم سادســــًا ويعــــرض اجلــــدول  ٦ - ١٤٤
النهج إىل القومية تستند للحسابات مؤشرات خمتارة ونســــب ملتغيّـرات
على املؤشرات ونسب املتغيّـرات هذه إىل ويشار ”بايز“. وهنج احلايل
التحليل. يف كثريًا ُتستخَدم ألهنا ومؤشــــرات رئيسية“ ”متغيّـرات أهنا
األجل قصرية للحســــابات احلايل ُمبيَّنة النهج عن الناجتة الالحقة والقيم
القيم وهذه (د). يف العمود األجل طويلة (أ) وللحســــابات يف العمود
اجلدولني يف للبنود املناِظــــرة الثــــاين الســــطر يف املبيَّنة القيم هــــي نفــــس
اجلدول يتضّمن - ١٠. ولتســــهيل اإلحالــــة، ٩ وسادســــًا - سادســــًا
لنهج ”بايز“  الالحقة والقيــــم بند. بكل املتعلقة ٩ الرموز - سادســــًا
(هـ) العمود ويف األجــــل للحســــابات القصرية (ب) العمــــود ُمبيَّنــــة يف
هلا ”بايز“ هنج ناجتة عن الحقة قيمة وكل األجل. الطويلة للحسابات
العمود يف األجل القصرية للحسابات بالنســــبة مبيَّنة فترة موثوقية أيضًا
وكما هو (و). العمود يف األجل للحســــابات الطويلة (ج) وبالنســــبة

احلسابات  ومؤشــــرات متغيّـرات ١٢ فإن - سادســــًا اجلدول يف مبيَّن
اإلطار املحاسيب يف متييزها جرى اليت القطاعات حسب ُمجمَّعة القومية

.٩ - سادسًا للجدول
مقارنة  من عدد من االستنتاجات إىل التوصل وميكن ٦ - ١٤٥

”بايز“. احلايل ولنهج للنهج الالحقة القيم
 ١٣ - سادسًا اجلدول يف املبيَّنة احلاالت غالبية ويف ٦ - ١٤٦
أقرب األجل للحسابات القصرية تقديرات هنج ”بايز“ باستخدام تنتج
يف املناظرة بالتقديرات مقارنًة األجل الطويلة احلسابات لتقديرات كثريًا
متغريات تقديرات على ينطبق وهذا احلايل. التجميع حالة استخدام هنج
وعلى املؤشرات. نســــب تقديرات على وكذلك احلســــابات القومية،
الطويلة التقديرات بني ”بايــــز“ يف هنج للفرق املطلقة القيمة فإن هــــذا
و(هـ)) إلمجايل األجل (العمــــودان (ب) القصرية والتقديــــرات األجــــل
،١٠ أي [٣] هي (٤٣٤ - ٤٢٤) بكامله لالقتصاد املال رأس تكوين
هي [٤] اجلارية، األســــعار الســــوق، بأســــعار اإلمجايل وللناتج املحلي
املعيشية لألســــر النهائي ٤٨، ولالســــتهالك أي (٩٣٨ ١ - ٨٩٠ ١)
لألســــر ٨، ولصــــايف اإلقراض أي [٢٦] هــــي (٠٧٦ ١ - ٠٥٨ ١)
يف للفرق املئوية ٤؛ والنسبة أي [٣٨] هي (١٦٢ - ١٥٨) املعيشــــية

يف  والقيم املطلقة للفروقات املائــــة. ٣ يف هي املذكورة احلاالت مجيــــع
و(د) (أ) احلايل (العمودان التجميع هنج إىل تستند حالة التقديرات اليت
هي املئوية للفرق والنسبة و٢٣؛ و٦٠ و١٠٠ ٧٨ الترتيب، على هي،



١٩٨١٩٨

”بايز“  هنج يف املستخدمة واملؤشرات للمتغريات القيم السابقة ١٢ - سادسًا  اجلدول
التجميع إزاء احلايل والنهج

األجل القصرية األجلاحلسابات الطويلة احلسابات
القيم  موثوقية
يف  السابقة
”بايز“ هنج

السابقة بكاملهالقيمة االقتصاد
 التجميع
البايزي

التجميع  هنج
احلايل

 التجميع
البايزي

التجميع  هنج
احلايل

املؤشرات ونسب (هـ)(د)(ج)(ب)(أ)املتغريات

مله
بكا

صاد
القت

ا

الدعم[١] منها مطروحًا املنتجات على الضرائب منخفضة متوسطة٠٣٤ ٠٣٤٤ ٤املخرجات وتشمل
لالقتصاد بكامله[٣] املال، رأس تكوين منخفضة٤٤٩٤٤٩إمجايل
إمجايل[٦] املختلط، والدخل املدفوعة العاملني ٢٥٢ ٢٥٢١ ١تعويضات
العمل[٧] أشهر/سنوات بآالف متوسطة٦٥٧ ٣٣العمالة، عالية

٢٣ السكان@ العاملني/عدد متوسطة٣٧,١٣٣,٦٥٧٪٣٣,٦٥٧٣٣,٦٥٧عدد عالية
١٢ اجملموع@ املخرجات، املضافة/معامِل متوسطة٤٩,٦٪٣٧,١٪القيمة عالية
١٤ اإلمجايل)@ احمللي الناتج =) املضافة يف القيمة االستثمار عالية٢٢,٣٪٤٩,٦٪٤٩,٦٪نصيب
٧ احمللي اإلمجايل@ للناتج السعر انكماش متوسطة١٦٣,٠٪٢٢,٣٪٢٢,٣٪معامل عالية
٥ لكل@ الثابتة احمللي اإلمجايل) باألســــعار الناتــــج املضافة (= القيمــــة

الواليات  دوالرات من دوالر ٠٠٠ ١) العاملة اليد إنتاجية عامل،
شهر/سنة) لكل عالية١٦٣,٠٪٧٨٢ ١٥٩,٨٣٤٪١٥٩,٨٪املتحدة

١٣ اإلمجايل)@ احمللي الناتج =) املضافة يف القيمة اليد العاملة متوسطة٦٤,٩٪٣٤,٧٨٢٣٤,٧٨٢نصيب عالية
٣٤ الدعم/القيمــــة املضافة@ منهــــا مطروحًا اإلنتــــاج  الضرائــــب علــــى

اإلمجايل) احمللي الناتج =)
٪٦٤,٩
٪١٠,٣

عالية١٠,٣٪١٠,٣٪١٠,٣٪
متوسطة عالية

عامل
ةال

بقي

متوسطة٥٤٣٥٤٣الواردات[١٠] عالية
متوسطة٥٦٧٥٦٧٥٦٧٥٦٧الصادرات[١١] عالية
منها[١٣] مطروحًا املقيمون اليت تلقاها املدفوعة للعاملني التعويضات

املقيمني لغري *٤٤٤٣التعويضات املدفوعة
إليها[١٤] مضافًا الدعم منها مطروحًا اإلنتاج على الضرائب

عليها احلكومة حصلت اليت الدخل والثروة على الضرائب
مقيمة غري حلكومة منها ما ُدِفع مطروحًا *صفر١١١املقيمة

املبالغ[١٥] منها مطروحًا املقيمون استلمها اليت املبالغ أخرى، دخول
املقيمني ُدفعت لغري منخفضة متوسطة-٨-٨-٨اليت

االستخدام - الواردات/العرض متوسطة١١,٨٪١١,٨٪نسبة عالية

ات
رك

الش

للشركات[٢٢] منخفضة متوسطة٣١٦٣١٦إمجايل تكوين رأس املال
دفعتها الشركات[٢٣] اليت والثروة الدخل على منخفضة متوسطة٢٩٢٩الضرائب
منها[٢٤] مطروحًا الشركات استلمتها اليت أخرى، املبالغ دخول

دفعتها اليت منخفضة متوسطة٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥املبالغ
٣٢ للشركات@ متوسطة١٣,٢٪١٣,٢٪١٣,٢٪الضرائب/العائدات عالية
١٩ املال،@ رأس تكوين الضرائب)/إمجايل (بعد خصم اإليرادات

متوسطة٧٧,٧٪٧٧,٧٪٧٧,٧٪للشركات عالية

ومة
حلك

ا

للحكومة[١٧] النهائي متوسطة٣٨٥٣٨٥٣٨٥٣٨٥االستهالك عالية
للحكومة[١٨] متوسطة٤١٤١٤١٤١إمجايل تكوين رأس املال عالية
إليها[١٩] مضافًا الدعم منها مطروحًا اإلنتاج على الضرائب

احلكومة استلمتها اليت والثروة، الدخل على الضرائب
متوسطة٣٦٦٣٦٦ عالية

اليت تلقتها[٢٠] املبالغ مطروحًا منها املدفوعات أخرى، إنفاقات
احلكومة

متوسطة٤٨٤٨٤٨٤٨ عالية

املعيشية لألسر للحكومة/االستهالك االستهالك متوسطة٣٥,٧٪٣٥,٧٪نسبة عالية
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شية
ملعي

را
ألس

ا

املعيشية[٢٦] لألسر النهائي، منخفضة٠٧٠ ٠٧٠١ ١االستهالك
املستلمة مطروحًا[٣٧] املبالغ املعيشية، لألسر رأس املال حتويالت

املدفوعة املبالغ منخفضة١١١١١١١١منها
السنة[٣٢] يف بداية السكان، بآالف متوسطة٩٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠عدد السكان، عالية
السنة[٣٣] هناية يف السكان، السكان، بآالف متوسطة٩١,٢٠٠٩١,٢٠٠عدد عالية

٣٦ لالستهالك@ املعيشية األسر متوسطة٨١,٩٪٨١,٩٪٨١,٩٪ميل عالية
٣٧ املعيشية@ لألسر املال/االدخار رأس متوسطة٣٨,٢٪٣٨,٢٪٣٨,٢٪تكوين عالية
٢١ قبل@ املعيشــــية، لألســــر املتاح الدخل يف كحصة دخل اليد العاملة

الضرائب خصم
متوسطة٨٤,١٪٨٤,١٪٨٤,١٪ عالية

٣٣ الضرائب@ خصم قبل املتاح املعيشية األسر متوسطة١٢,٤٪١٢,٤٪١٢,٤٪نسبة الضرائب لدخل عالية
٢٥ السكان@ يف عدد منخفضة متوسطة١,٥٪١,٥٪١,٥٪الزيادة

متوسطة. عالية أن املوثوقية ُيفتَرض ،١٠ من السابقة أقل القيمة عندما تكون *

بني  مقارنًة الرئيسية واملؤشرات للمتغريات املوثوقية وفترات الالحقة القيم ١٣ - سادسًا  اجلدول
للتجميع ”بايز“ التجميع احلايل وهنج هنج
القصرية  احلسابات

األجل
 احلسابات الطويلة

األجل
التجميع هنج

احلايل
”بايز“ هنج
للتجميع

احلايل التجميع للتجميعهنج ”بايز“ هتج
املوثوقية  فترة
الالجقة للقيم القيمة الالحقة

املوثوقية فترة
الالحقة القيمة الالحقةللقيم

الرئيسية املؤشرات ونسب (و)(هـ)(د)(ج)(ب)(أ)املتغريات

مله
كا

دب
صا

القت
لالقتصاد بكامله[٣]ا املال رأس تكوين ٤١٢٤٣٤١١,٢٤٩٠٤٢٤٨,٨إمجايل

باألسعار اجلارية[٤] السوق، بأسعار اإلمجايل، املحلي ٨٩٠٢٢,٩ ٠٠١١ ٩٣٨٣٠,٨٢ ٩٠١١ ١الناتج
١٤ اإلمجايل)@ احمللي الناتج =) املضافة يف القيمة االستثمار ٠,٤٪٢٢,٤٪٢٤,٥٪٠,٥٪٢٢,٣٢٢,٤٪نصيب
٣ املتحدة)@ الواليات دوالرات (بآالف اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد ٢٠,٨١٧٢١,٢٤٦٠,٥٤٤٢١,٩٤٤٢٠,٧٦٠٠,٣٨٨نصيب

١٧ احمللي اإلمجايل@ للناتج احلقيقي ١,٣٪٠,٠٪٥,٨٪٣,١٪١,٥٪٠,٩٪النمو

عامل
ةال

واخلدمات[١٢]بقي للسلع ٦٣٤٣١٥,٠٢٤٢٩١٣,١الرصيد اخلارجي
العامل[١٦] بقية ٦٠٤٠١٥,٠١٧٢٤١٣,١صايف اإلقراض،

١٠ اإلمجايل@ الناتج احمللي من مئوية كنسبة والواردات بني الصادرات ٠,٧٪١,٥٪١,٢٪٠,٨٪٢,٢٪٣,٣٪الفجوة

ات
رك

للشركات[٢٥]الش اإلقراض ٥,٦-٦٧-٦,٦٨٧-٦٧-٧٠صايف

ومة
حلك

ا

للحكومة[١٧] النهائي ٣٨٥٣٨٤٨,٠٣٨٥٣٨٠٧,٢االستهالك
للحكومة[٢١] اإلقراض ٨,٢-٧١-٩,٤١٠٧-٥١-٥٨صايف

٣٥ احمللي اإلمجايل@ الضرائب/الناتج ٠,٣٪٢١,٠٪١٨,٣٪٠,٣٪٢١,٨٪٢١,٨٪جمموع
٣٨ املعيشية@ األسر احلكومي/استهالك االستهالك ٠,٧٪٣٥,٩٪٣٤,٩٪٠,٧٪٣٥,٧٪٣٦,٩٪نسبة
٣١ اإلمجايل@ احمللي احلكومي/الناتج االقتراض ٠,٤٪٣,٨٪٥,٣٪٠,٥٪٢,٦٪٣,١٪صايف

شية
ملعي

را
آلس

ا

املعيشية[٢٦] لألسر النهائي ٠٥٨١٩,٦ ١٠٢١ ٠٧٦٢٤,٤١ ٠٤٢١ ١االستهالك
املتاح، اإلمجايل[٢٩] ٣٠٢٢٠,٤ ٤٣٥١ ٣١٣٢٤,٢١ ٢٩٧١ ١الدخل
اإلمجايل[٣٠] ٢٥٥٢٣٧١٧,٦٣٣٣٢٤٤١٦االدخار،
املعيشية[٣٨] اإلقراض لألسر ١٨٩١٥٨١١,١٢١١١٦٢١٠,١صايف

٣٦ لالستهالك@ املعيشية األسر ٠,١٪٨١,٢٪٧٦,٨٪٢,٣٪٨٢,٠٪٨٠,٣٪ميل
١ املتحدة)@ الواليات دوالرات (بآالف املتاح املعيشية األسر دخل الفرد من ١٤,١٩٨١٤,٣٩٩٠,٣٩٢١٥,٧٣٩١٤,٣٠٥٠,٣٠٠نصيب

٣٩ اإلمجايل@ احمللي املعيشية/الناتج األسر ٠٠,٧٪٥٦,٠٪٥٥,١٪٠,٨٪٥٥,٥٪٥٤,٨٪استهالك
٤٠ اإلقراض@ صايف املعيشية/جمموع لألسر اإلقراض ٥,٧٪٨٧,٢٪٩٢,٤٪٥,٣٪٧٩,٧٪٧٥,٧٪صايف
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جلميع  املائة يف مــــن ٤ وأكثر رأس املال إلمجــــايل تكوين ١٩ يف املائــــة
املختارة. األخرى املتغيّـرات

املؤشرات  ِنَسب على تقديرات ينطبق نفسه والشيء ٦ - ١٤٧
للناتج احلقيقي فالنمو األجل: الطويل والنهج األجل القصري بني النهج
املائة  يف ٠,٩ من يتغيِّر احلايل هنج التجميع يف (١٧ @) اإلمجايل املحلي
الطويلة  واحلســــابات األجل القصرية احلســــابات بني املائة ٥,٨ يف إىل
املائة إىل  يف ١,٥ من ”بايز“ يف هنج احلقيقي النمو وينخفض األجــــل،
(٣ @) اإلمجايل املحلي من الناتج الفرد ويزيد نصيب املائة. يف صفــــر

املتحدة  الواليات دوالرات آالف إىل ٢١,٩٤٤ مــــن ٢٠,٨١٧ مــــن
نسبته (تغيُّر األجل واحلسابات الطويلة األجل القصرية احلســــابات بني

إىل  ”بايــــز“ من ٢٤٦ ٢١ هنج يف حــــني ينخفض يف  ٥,٤ يف املائــــة)،
كنسبة  الضرائب هو أخري ومثال املائة). يف نسبته ٢,٣ (تغيُّر ٧٦٠ ٢٠
 ٢١,٨ من تنخفض وهي ،(٣٥ @) اإلمجايل املحلي الناتج من مئويــــة
والتجميع  األجــــل القصري التجميع بــــني ١٨,٣ يف املائــــة إىل يف املائــــة
يف  ٢١,٨ من ”بايز“ هنــــج يف أهنا تنخفض حني األجــــل، يف الطويــــل

املائة. يف ٢١,٠ إىل املائة

من  املزيد يتوفر عندمــــا األجل، الطويل ويف النهــــج  ٦ - ١٤٨
بعضهما للنهَجني من الالحقة القيم تقترب أن َتَوُقع ميكن املعلومــــات،
الالحقة وليس لقيم أخرى. لبعض القيم بالنسبة صحيح وهذا البعض.
للحكومة [١٧] النهائي [٤] واالســــتهالك اإلمجايل املحلي الناتج فقيم
 ٥ عن ختتلف بنسبة تقل [٢٦] املعيشــــية لألســــر النهائي واالســــتهالك
الطويلة احلســــابات حالة يف ”بايز“ وهنــــج احلايل النهج بــــني يف املائــــة
إلمجايل بالنسبة كبرية فإنه توجد اختالفات أخرى ناحية ومن األجل.
والرصيد  املائة)، يف [٣] (١٣,٥ بكاملــــه لالقتصاد املال رأس تكويــــن
أخرى هي  تــــوازن بنود وأربعــــة [١٢] (١٨,٦ يف املائــــة)، اخلارجــــي
اإلقراض  وصايف املائة) يف [١٦] (٣٧,٥ العــــامل لبقية اإلقراض صــــايف
[٢٥] للشــــركات اإلقراض املائة) وصايف يف [٢١] (٣٣,٧ للحكومة
يف  [٣٨] (٢٣,٣ املعيشــــية لألســــر اإلقراض وصايف املائة) (٢٢,٧ يف

لبعض بالنسبة كبري فرق هو النهَجني املئوية بني بالنسبة والفرق املائة).
للناتج احلقيقي النمو أخرى: مؤشــــرات لنسب ويقل املؤشرات نسب

يف  وصفر احلايل النهج يف يف املائة ٥,٨ هو (١٧ @) اإلمجايل املحلــــي
(١٠ @) والواردات الصــــادرات بني والفجوة ”بايز“؛ هنج يف املائــــة

النهج  يف املائة يف ١,٢ هــــي اإلمجايل املحلي الناتج مــــن مئوية كنســــبة
احلكومي  االقتــــراض وصايف ”بايز“؛ هنــــج يف و١,٥ يف املائــــة احلــــايل
املائة  يف ٥,٣ هو (٣١ @) املحلي اإلمجــــايل الناتج من كنســــبة مئويــــة
املعيشــــية  األســــر وميل ”بايز“؛ هنج يف و٣,٨ يف املائة احلايل النهج يف
يف  و٨١,٢ احلايل النهج يف املائة يف ٧٦,٨ هو (٣٦ @) لالســــتهالك

”بايز“. هنج يف املائة
أن ُتقاَرن  لالهتمام مثريًا يكــــون قد فإن ما وأخــــريًا  ٦ - ١٤٩
بالنســــبة لبعض متوفرة وهي والالحقة، الســــابقة للقيم فترات املوثوقية
للقيم املوثوقية وفترات القومية. للحسابات ونسب املؤشرات املتغريات

 - وسادسًا ١٢ - سادسًا اجلدولني من والالحقة، املأخوذة الســــابقة
بالنسب املوثوقية وفترات .١٤ - سادسًا اجلدول يف اسُتنسخت ١٣
عالية بأهنا املشــــار إليهــــا املوثوقية فترات تناِظر الســــابقة املئويــــة للقيم
من (هـ) العمود يف متوســــطة ومنخفضة ومنخفضة وعاليــــة متوســــطة
الالحقة بالقيم املوثوقيــــة فترات ١٢، وُحســــَبت - سادســــًا اجلــــدول
الطويلة للحســــابات املبيَّنة املوثوقية لفترات املطلقة القيــــم بني بالربــــط

املبيَّنة  والقيم الالحقة ١٣ - اجلدول سادسًا من (و) العمود يف األجل
املوثوقية  فتــــرات أن ١٤ يبيِّن سادســــًا - واجلدول (هـــــ). يف العمــــود
مقارنًة احلاالت مجيــــع يف اخنفضت قد الالحقة للقيم املئويــــة بالنســــبة
بصفة تالحظ أن وينبغي السابقة. للقيم املئوية بالنسبة املوثوقية بفترات
تكوين إلمجايل بالنســــب املئوية املوثوقية فترات يف االخنفاضات خاصة

لالستهالك. املعيشية األسر ومليل بكامله لالقتصاد رأس املال
”بايز“ أسلوب إمكانات (ج)

هذا  شـــرحه يف يرد الذي التقدير أســـلوب ُوِضع  ٦ - ١٥٠
اجلدولني يف مبيّـــن هو كما إطار حماســـبة بســـيط أجل الفـــرع مـــن

والقيم الالحقة السابقة للقيم املوثوقية فترات ١٤ – سادسًا اجلدول

ونسب املؤشرات القومية احلسابات جتميعات
املوثوقية فترات

السابقة الالحقةالقيم القيم
احلسابات القومية مئوية)متغريات (نسبة

لالقتصاد بكامله املال رأس تكوين ١٠٢,١منخفضةإمجايل
للحكومة النهائي متوسطةاالستهالك ٢,٥١,٩عالية

املعيشية لألسر النهائي ١٠١,٩منخفضةاالستهالك
املؤشرات نسب

اإلمجايل) املحلي الناتج =) املضافة القيمة يف االستثمار متوسطةنصيب ٢,٥١,٨عالية
املعيشية لألسر احلكومي/االستهالك االستهالك متوسطةنسبة ٢,٥١,٩عالية

لالستهالك املعيشية األسر متوسطةميل ٢,٥٠,١عالية
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أن املبدأ، حيث من املمكن، أنه من غري .٩ - ١ وسادســـًا - ثالثًا
جعلت - أي متكاملة بيانات جمموعة يف األســـلوب ُيســـتخَدم هذا
هذا وعلى البيانات. يف إعداد خالل اتباع هنج حماسيب من - متسقة
ونسب املتغيّـرات لتقدير اإلسلوب هذا ُيستخَدم املمكن أن من فإنه
ألف الفرع يف هو مبيّـــن كما اجتماعيـــة حماســـبة إلطار املؤشـــرات
والنقدية املالية املؤشـــرات ونســـب املتغيّـرات و/أو رابعًا الفصل من
البيئية و/أو نسب املؤشرات ثالثًا، الفصل من جيم الفرع يف الواردة

رابعًا. الفصل من دال الفرع يف ترد الداعمة اليت والبيانات
غاوس  برنامج أساس على ُوِضع الذي واألســــلوب  ٦ - ١٥١
هو كما صغرية بيانات جمموعة على تطبيقه احلاســــويب ميكن (Gauss)
من فإنه هذا كثريًا. وعلى أكرب بيانات جمموعة أو على هنا، معــــروض
وذلك البلدان جانــــب من أيضًا األســــلوب هذا املمكــــن أن ُيســــتخدم
بنود عدد يكون للحســــابات القومية جتميع عملية من يتجزأ ال كجزء
ذلك حتقيق إمكانية ُتخَتَبر وسوف للغاية. كبريًا فيها الوسيطة البيانات

األسلوب. هلذا النظري للتطوُّر تشغيلية متابعة عملية يف
معاِمالت  على تقتصر أعاله رة املقدَّ املؤشرات وِنَسب ٦ - ١٥٢
األسلوب، يف قصورًا ميثِّل بالضرورة هذا ال غري أن واحدة. تتعلق بفترة
أساسية بيانات بني أيضًا املؤشرات ِنَســــب ُتعرَّف أن املمكن أنه من إذ
نســــب أن واضحة، غري أمثلة هــــي النمو ومعدالت لفتــــرات خمتلفــــة.
أن كما ملا بني الفترات، نسب مؤشرات أيضًا هي املال رأس خمرجات
قد فترة أخرى يف والنتائج ما يف فترة األســــباب بني املتأخرة العالقات
فترات يف متغيّـرات بني ُتعرَّف املؤشرات اليت لِنَســــب آخر مثاًال تكون
متغيّـرات األســــلوب على ُيطبَّق هذا أن املمكن من فإنه وهلذا خمتلفــــة.
تشمل اليت األخرى الكليَّة واحلســــابات القومية االقتصادية احلســــابات

حماسبية. فترات عدة

تلك  متغيّــــرات وتطبيـــق هـــذا األســـلوب علـــى  ٦ - ١٥٣
تقدير من استخدامه نطاق توسيع يف اجتاه خطوة سيكون احلسابات
تعقيدًا، أكثر مناذج متغيّـرات يف تقدير إىل بســـيطة مؤشرات نســـب
تقديرها يستند مناذج سابعًا، وهي الفصل يف املعروضة النماذج مثل
تصبح اإلسقاطات قد ذلك حتقيق ومبجرد حتليل سالســـل زمنية. إىل
الفصل رابعًا، مـــن ألف الفرع ويف الفـــرع هذا املبيَّنـــة يف  البســـيطة
وتشمل ومشوًال أكثر تعقيدًا مناذج مؤشرات، نسب إىل تستند واليت
ذلك وبعد زمنيـــة. سالســـل حتليل إىل اســـتنادًا تقديـــر املتغيّــــرات
واإلسقاطات الكليَّة جتميع احلســـابات ُنُهج بني فعَّال ارتباط ســـيقام
شـــاملة عملية خالل من وتوضـــع احلســـابات تلك إىل  اليت تســـتند

النماذج. إلعداد

تونغريين ودي  وفان مها ماغنوس اليت قدَّ الورقة ويف  ٦ - ١٥٤
املتعلقة  يف التحليالت هلذا األسلوب استخدام آخر إىل أشري ١٣ فوس
األساســـية البيانات لتوفُّر املختلفة الصيـــغ ُبيِّن أن وقـــد باحلساســـية.
للبيانات التقديـــرات النهائيـــة موثوقيـــة يف اختالفـــات قـــد أدَّت إىل
مصادر لتحديد هذا ُيســـتخَدم أن املمكن ومن ونســـب املؤشـــرات.
كــل إذ أن القوميـــة، وضــع احلســـابــات يف أولويــة هلـا اليت البيانات
موثوقية به على اخلـــاص تأثريه البيانــات له مصـــادر مــــــن مصـــــدر
يف ما، حٍد إىل صراحـــة، هذا توضيـــح جرى وقد القيـــم الالحقـــة.
داخل (النهائية) التقديرات موثوقية مقارنـــة جرت حيث هذا الفرع
البيانات من حمدودة جمموعة األجل اليت تستند إىل القصرية  احلسابات
من املزيد يتوفر عندمـــا األجل بالقيـــم الالحقة للحســـابات الطويلة

البيانات األساسية.
نفسه. املرجع ١٣
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النماذج  وضع بني العالقــــة األخري الفصل هذا يتنــــاول  ٧ - ١
املنطقي االمتداد عديــــدة، نواح هو، من الفصل الكليَّــــة. وهذا واملحاســــبة
قبل من يســــمَّى كان ما أساســــًا َبحثت اليت الســــابقة الفصول يف ملا ُعِرض
من الفروع بعض يف مؤشرات نســــب ُعِرَضت ”حتليل املؤشــــرات“. وقد
احلسابات يف البيانات لتحليل كوسيلة وذلك وسادسًا ورابعًا ثالثًا الفصول
املمكن من أنه تلك الفروع يف أيضًا وُذِكر التابعة. االقتصادية واحلسابات
وقياس، تعريف، جرى إذا املؤشرات من مبساعدة أكثر فعالية حتليل إجراء
شأنه من اإلطار ذلك استخدام أن إذ حماسيب، إطار املؤشــــرات داخل تلك
حتليل للمؤشرات. غري أن والكمِّي املفاهيمي التماسك تعزيز ُيسهم يف أن
يف حدثت التطورات اليت تقدير على ز قد ركَّ الفصول تلك يف املؤشــــرات

القريب. املاضي يف سادسًا، الفصل يف أو، كما املاضي

باســـتخدام  هذا التحليل نطـــاق ـــع يوسِّ ووضع النماذج  ٧ - ٢
إلسقاط كوسيلة املاضي يف املناِظرة والبيانات التطوُّرات بني العالقات القائمة
الســـابقة التطورات بني االرتباط وهـــذا املســـتقبل. إىل والبيانات التطـــورات
الفصل يف - سابقة فصول يف بالفعل ُبحث مستقبًال اليت ستحدث والتطورات
بالنسبة الفصل رابعًا ألف من الفرع ويف االقتصادية للمؤشرات بالنســـبة ثالثًا
نســـب املؤشرات اســـُتخِدَمت االقتصادية، حيث - االجتماعية للمؤشـــرات

املستقبل. إىل السابقة التطورات إلسقاط كأساس

خطوة  اعتبارها ميكن هذه البسيطة اإلسقاط ومناذج ٧ - ٣
يف البسيطة واملتغيّـرات املؤشرات نســــب بني ارتباط إقامة اجتاه يف أوىل
وقد االقتصادي. القياس أساليب قياسها ُتستخَدم يف تعقيدًا أكثر مناذج
استخدام وعند واحدة. بسنة تتعلق لبيانات ِقَيم النســــب إىل اســــتندت
فإن تعقيدًا أكثر إســــقاط مناذج ســــابقة يف بســــنوات البيانات املتعلقة
االحندار، لتحليل أســــاليب باســــتخدام ر ُتقدِّ الدوال عالقات متغيّـرات
هي متوســــطات املتغيّـرات أن قيم تلك اعتبــــار احلالة وميكــــن يف هــــذه
تعقيدًا عامة أكثر بصفة هي الدوال من عالقات عالقة وكل للفترات.
يوجد حني يف فإنه هذا وعلى بسيط. يف منوذج املوجودة العالقات من
القيمة أو اإلمجــــايل، الناتــــج املحلي ارتباط بني بســــيط يف أي منــــوذج
ذلك ر ويفسَّ املحلي اإلمجايل، والناتج االستثمارات بني ونسبة املضافة،
داليَّة عالقة ــــر ُتَفسِّ قد النســــبة، تلك من مبســــاعدة القيمة الناتج وتلك
اإلمجايل/ الناتج املحلي االستثمارات ليس فقط على أساس تعقيدًا أكثر
الفائدة وأسعار االستخدام أسعار أســــاس على بل أيضًا املضافة القيمة
األكثر النماذج يف فإنــــه هذا إىل أخرى. وإضافة تفســــريية ومتغيّـــــرات
تلك جزًءا من األخرى واخلاصيات الزمنية التأخريات قد تكون تعقيدًا

الوقت. مرور مع التطورات إسقاط يسهِّل ما وهو النماذج،

السياق املبيَّن  حدود قراءة النص يف تكون أن وينبغي ٧ - ٤
النماذج وضع دمــــج يف اخلربة النروجيية األول يعرض والفــــرع أعــــاله.
اإلحصاءات أن مكتب إذ متقدمة بصفة خاصة، خربة وهي واملحاسبة،
منذ النماذج ووضع الكليَّة املحاسبة مســــؤولية يتوىل الذي هو النروجيي
ويعرض الدولية. النماذج التاليــــان الفرعان ويتناول الثالثينات. أواخــــر
وهو املتحدة، لألمم التابــــع ”لينك“ مشــــروع منوذج خربة باء الفــــرع
تطوُّرات البعض مع بعضها العاملي املســــتوى فيه على تتفاعل مشــــروع
خالل وحدات فرعيــــة لبيانات مــــن وطنية مناذج إىل ُمســــَقَطة تســــتند
واهلجرة، والصادرات، بالواردات تتعلق احلســــابات الكليَّة من خارجية

فرديًا،  منوذجًا ٧٩ يتضّمــــن ”لينــــك“ ومشــــروع والتدفقــــات املالية.
معًا جمموعة  ل تشــــكِّ إقليمية جتمُّعات وســــبعة ٧٢ بلدًا متثِّل مناذج وهي
من  بتعاون النماذج فيها ُأِعدت وهي جمموعــــة ٠٠٠ ٣٠ متغيِّر، تضــــم
جيم الفرع ويعرض والدويل. القومي املستويني على وكاالت وباحثني
ــــع الذي واملوسَّ املنقَّح د األدىن املوحَّ النموذج مع الدويل البنك خــــربات
بتدفق األموال. املُنقَّح تتعلــــق األدىن د املوحَّ من النمــــوذج صيغة ُيعَتبَــــر
حتليالت لتقدمي بلــــدان يف اقتصاد خــــرباء النموذج وســــوف َيســــتخِدم
مجيع يولِّد النموذج فــــإن هذا إىل وباإلضافة بالسياســــات. تتعلق ُحلــــزم
الدويل البنك أو الــــدويل النقد صندوق قيام املطلوبــــة عند اإلســــقاطات
برامج تنفيذ ويف صياغة أهداف السياســــات يف البلدان تلك مبســــاعدة
تدعمها، اليت والنقدية املالية السياســــات أثر النموذج ملتابعتها. ويتناول
االقتصادي. النمو على خارجية ومعونات أخرى قروض تدعمها، ال أو
واملجال، الصيغة حيــــث من قريبة، الفرعان األخريان منــــاذج ويبحــــث
شامًال منوذجًا دال الفرع ويعرض القومية. احلسابات كبرية من بدرجة
اآلثار قصرية إلسقاط كثريًا منوذج ُيستخَدم األنتيل، وهو جزر ُوِضع يف
ال يتضّمن فحسب والفرع احلكومية. للسياسات وطويلة األجل األجل
األنتيل ولكنه جلزر بالنسبة والنموذج القومية احلســــابات مقارنة ملجال
طرائق مع البيانات إلسقاط النموذج يف اُملستخَدمة الطرائق أيضًا ُيقاِرن
إليه خيُلص الذي واالستنتاج القومية. احلسابات يف املستخَدمة التجميع
للبيانات تقديرات يضعون الذين القومية احلسابات حماسيب أن هو الفرع
يستخدمون قد مباشرة معلومات عدم توفُّر حالة يف مباشر غري بشــــكل

النماذج. واضعو يستخدمها اإلسقاط اليت طرائق

واملحاسبة القومية: النماذج وضع دمج -  ألف
النرويج خربة

خاصة  بصفة النروجيــــي اإلحصاءات مكتب يتميَّــــز  ٧ - ٥
إدارة البحوث وكانــــت كبــــرية. حبــــوث إدارة وهــــي أنــــه توجد فيــــه

الكلّية احلسابات النماذج وتصميم توصيف سابعًا -
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حىت االقتصادية، وكذَلك، النمــــاذج وضع عن البداية، منذ مســــؤولة،
القومية. احلسابات عن ،١٩٩١ عام

النمـــاذج  ووضـــع املحاســـبة بـــني والتنســـيق الوثيـــق  ٧ - ٦
أود بشـــكل واٍف خلَّصها األساســـية اليت االعتبارات من عدد إىل  يســـتند
منصب ذلك الوقت يف يشغل كان الذي ،(Odd Aukrust) ١ أوكراست
عن مســـؤوًال وكان النروجيي مكتب اإلحصاءات يف إدارة البحوث مدير
اجتماع إىل مها قدَّ ورقة يف النرويج، يف النماذج ووضع القومية احلسابات

:١٩٧٦ يف عام إيطاليا يف االقتصادي الدويل االحتاد عقده

األعمــــال موقــــع أن يف املســــتفادة ”يتمثَّــــل أحــــد الــــدروس
له القومية اإلحصائيــــة الوكالــــة داخل النمــــاذج املتعلقــــة بوضــــع
هذا يســــمح أن هي اهلامة والنقطة تزكيه. الــــيت املزايا من الكثــــري
باألعمال وثيق حنــــو على النماذج بربــــط املتعلقة بربــــط األعمال
ووحدة القومية احلســــابات ووحدة القومية. باحلســــابات املتعلقة
إدارة من جزًءا الواقــــع، يف تشــــكالن، النرويج وضــــع النماذج يف
الطابق. نفس يف فعليــــًا موجودتان البحوث نفســــها، كما أهنمــــا
وغري مفاهيمية وثيقة، روابط إقامــــة على ع يشــــجِّ هذا وواضح أن
مع به اخلاصة البيانــــات وقاعدة التخطيط منــــوذج بني مفاهيميــــة،
معناه وهذا مجيعها. األطــــراف املعنية على مفيدة آثار هلذا من مــــا
املرتبطة البيانات مشــــكالت أن النموذج بوضع ملن يقوم بالنســــبة
املمكن جعل من وأنه كبرية بدرجة طة مبسَّ تصبح النموذج بوضع
بسيطة. وهذا روتينية عملية للنموذج السنوي االســــتكمال عملية
بالبيانات تتعلق اآلثار أن القومية احلسابات بالنسبة ملحاسب معناه
وتصنيفات تعاريف يضعه من ما اختيار يف تساعده العكســــية اليت
لألغراض بالنســــبة القومية احلســــابات بيانات فائدة جتعل بطريقة
ط للُمَخطِّ أخريًا، بالنسبة وهذا معناه، األقصى. احلد عند التحليلية
نتائج بني بســــهولة اَجلْمع من املمكن أنــــه أو ُمســــتخِدم النموذج
وجود بيانات ظل يف والدراســــات التارخيية والسالســــل النموذج

املاضي.“ عن

اإلحصاءات النروجيي،  مكتب رأي هو هذا يزال وال ٧ - ٧
مناذج وصف يف كتبوا الذين املالية وزارة يف ده املراجعون رأي أكَّ وهو

يلي: املالية ما وزارة يف توضع اليت النروجيي التخطيط

فرصة لديها فاإلدارة قناة للمواءمة ذات اجتاهني. هناك أن ”غري
للنماذج املتتابعة أن الصيغ كما النمــــوذج، تطوُّر يف للتأثري كافيــــة

.٢ السياسات“ وضع إطار حنو هة بشكل متزايد موجَّ أصبحت

املفهوم  وراءها يوجــــد أعاله الواردة واالقتباســــات  ٧ - ٨
بيانات من االقتصاد أداء مالحظــــة املمكن مــــن يكون لن بأنه القائــــل
من النظرية مدخالت إىل أيضًا حاجة وحدها.وهناك احلسابات القومية
من أخرى، بيانات جمموعات من ورمبا االقتصادي، والقياس االقتصادية
تقوم هنا اليت جتري مناقشــــتها النماذج ويف جتريبـي. منوذج وضع أجل
واحلسابات والنماذج غالبًا كمصدر للبيانات. بدور احلسابات القومية
هبا النظام يعمــــل اليت الكيفية عــــرض وهو مشــــترك هدف القوميــــة هلا

االقتصادي.
لقدرهتا  وفقًا األحيان بعض يف ُتَقيَّم الكليَّة والنماذج ٧ - ٩
للحســــابات األخرى واملؤشــــرات اإلمجايل بالناتج املحلي التنبؤ علــــى
بالتأكيد تنطوي النمــــاذج فإن ما يربِّره له هذا أن حــــني ويف القوميــــة.
لتحليل بالنسبة مفيدًا النموذج يكون وكي ذلك. أكثر من ما هو على
من واســــعة جمموعة معاجلة على قادرًا يكون أن املهم السياســــات، من

بالسياسات. املتعلقة املسائل
يف  القومية“ ”احلســــابات مصطلح وعند اســــتخدام  ٧ - ١٠
تنتج الشاملة اليت البيانات جمموعات إىل فقط ليس فإنه يشري الفرع هذا
والتصنيفات املفاهيم تعاريف إىل بل يشري أيضًا املحاسبية األنشطة عن
بني للتعاون الكلِّي. ونتيجــــة لتحليــــل االقتصاد بالنســــبة الــــيت هلا فائدة
هذه توقع وجود احلايل يف الوقت ميكن النماذج، وواضعي املحاســــبني
تصميم وكذلك يف حد سواء، على النماذج ويف احلسابات يف املفاهيم

البيانات. مجع عمليات
النماذج ووضع احملاسبة بني الوثيق التكامل - ١

واملحاسبة  النماذج وضع بني الوثيق التنســــيق تطوَّر  ٧ - ١١
احلرب ســــبقت بالســــنوات اليت بدًءا الزمن، من فترة طويلة على مدى
أن املبادرة كان واضحــــًا ما قبل احلرب ســــنوات ويف العامليــــة الثانيــــة.
(Ragnar Frisch) فريش راغنار ألقــــى أوســــلو اليت جامعة هي مبادرة
التداول ”نظام األوىل عن حماضراته ،١٩٢٩/١٩٢٨ الفتــــرة يف فيهــــا،
شبيهًا نظام راغنار فريش بدا الثالثينات منتصف وحبلول االقتصادي“.
النظام هذا تطــــوَّر ٣. وقد احلديثة القوميــــة باحلســــابات إىل حــــد بعيد
قد أنه من الرغــــم احلــــرب األوىل. وعلى يف ســــنوات املفاهيمــــي متامًا
فإن لصناعــــات معيَّنة بالنســــبة النظام على االختبارات بعض ُأجريَــــت

َقط. ُتستكَمل مل التجريبـية األعمال
حتوَّلت إىل ١٩٤٥) ١٩٤٠) وخالل سنوات احلرب ٧ - ١٢
فيه، وبقيت النروجيي، اإلحصاءات مكتب إىل القومية احلسابات مبادرة
وخاصة اجلامعات، مع اتصاالت وثيقة ُتجرى تزال أنه ال من على الرغم
يف أُنشئت وقد االقتصادية. والقياســــات النماذج وضع بشــــأن مســــائل

اإلحصاءات  مكتب يف القومية منفصلة للحســــابات ١٩٤٦ شــــعبة عام
عام ويف .(Odd Aukrust) أود أوكراست الشعبة تلك النروجيي، ورَأس

 Odd Aukrust, (1978): “Econometric methods in short-term planning:  ١
 the Norwegian lesson”, in Econometric Contributions to Public Policy, Richard
 Stone and William Peterson, eds. (London and Basingstoke, Macmillan Press

.Ltd., 1978). Reprinted in Artikler 117 of Statistics Norway

 Knut Eggum Johansen and Henning Strand. “Macroeconomic  ٢
 models for medium-and long-term planning”. Artikler 128 of Statistics

.Norway (1981), p. 10

 Petter Jacob Bjerve, “Contributions of Ragnar Frisch to national  ٣
 accounting”. Statistics Norway, Research Department (1996), document

.No. 96/21
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ويف .٤ النروجيي السياســــي يف النظام امليزانية القومية ١٩٤٧، ُأدِخلــــت
واسعة مباشرة ضوابط وإدارة، على ختطيط، ز تركِّ امليزانية كانت البداية
حباجة كان وهذا التخطيط مبواد البناء. املتعلقة تلك مثل وشاقة، النطاق
إطار داخل اخلطة النظــــر يف ميكن القومية حبيث للحســــابات إىل نظــــام
اإلحصاءات ملكتب األوىل احلســــابات القومية ونشــــرة بيانات متســــق.
أنشــــئت إدارة البحوث قد ١٩٥٢. وكانت عام يف صدرت النروجيــــي

تتألف  البحوث إدارة وكانت أوكراست. أود ١٩٥٠ ورَأســــها عام يف
حتليالت ووحدة الضرائب القومية ووحدة حبوث احلسابات شــــعبة من

البحوث  إدارة مدير ١٩٩١ كان عام وحىت التجارية. األعمال دورات
القومية. احلسابات وعن النماذج وضع مسؤوًال عن

وضعه  الذي األول املخرجات - املدخالت ومنوذج  ٧ - ١٣
ُوِضع  MODIS الــــذي منوذج وهــــو النروجيي، مكتــــب اإلحصــــاءات
يسمح وقت يف اســــُتكِمل احلكومي، التخطيط نظام كي ُيســــتخدم يف
هذا كان ورمبا .١٩٦١ ٥ القومية لعــــام امليزانية إعداد يف باســــتخدامه
الفتــــرة ُأدِخل نظام تلك وخالل الريادة. فتــــرة النتهاء احلدث إشــــارًة
احلســــابات لنظام بالنســــبة األدوات وُوِضعت للتخطيــــط االقتصــــادي
الوقت ذلك يف وقد بدأ االقتصاد الكلِّــــي. ومناذج املحوَســــب القومية

وواضعيها. النماذج مستخدمي بني العمل تقسيم
اإلحصــــاءات  مبكتــــب ويف عــــام ١٩٩١ اعتُــــِرف  ٧ - ١٤
إىل البحوث إدارة من القومية احلســــابات شــــعبة ُنِقَلت وقد النروجيي.
دور على التأكيد زيادة إىل أدَّى ما وهو االقتصادية، اإلحصاءات إدارة
وتكاملها. االقتصادية اإلحصاءات لتنســــيق بالنسبة القومية احلسابات
مع إدارة البحوث، عالقات وثيقة القومية احلســــابات لشــــعبة وال تزال
واالستقصاءات األجل قصرية االقتصادية التنمية لرصد بالنسبة وخاصة
مســــتخِدمًا أصبح فقد مكتب اإلحصاءات النروجيي أمــــا االقتصادية.
تســــتند اليت وللتحليالت للتنبؤات بــــه ومنِتجًا اخلاصة لنماذجه هامــــًا
فترة الريادة، غري منذ واحلســــابات تغيَّرت النماذج وقد إىل النمــــاذج.
كما تزال النماذج واحلسابات ال وضع اخلاصيات الرئيســــية لتنظيم أن

املبكرة. الفترة هناية يف عليه كانت
مكتب  مســــؤوليات دت وخــــالل الثمانينــــات تأكَّ  ٧ - ١٥
اتفاق وُوضع النمــــاذج، بوضع خمتصة كجهة النروجيــــي اإلحصــــاءات
النماذج على للمحافظة مــــا حد إىل ــــعة موسَّ ميزانية إضافة إىل د، حمــــدَّ
جلنة وهي النرويج يف اآلراء هامة لتبادل رمسية قناة وهناك وتطويرهــــا.
قصرية  بفترة ١٩٦٠ عام بعد املالية وزارة أنشــــأهتا اليت النماذج وضــــع
ومعهد بني الوزارة النماذج بوضع املتعلقة املســــائل وتنســــيق ملناقشــــة
اإلحصاءات ملكتب التابعة البحوث وإدارة أوسلو جامعة يف االقتصادات

اللجنة إىل املركزي للبنك واحد ممثل م ينضَّ بأن ُســــمح وقد النروجيي.
بعد فيما ُدعيــــت كما هبا، النمــــاذج اخلاصة وضع يف بعــــد أن بــــدأت
ويصف أوالف اللجنة. إىل األعمال النروجيية لالنضمام إدارة مدرســــة
بني تبادل اآلراء اليت جرى هبا الكيفية (Olav Bjerkholt) ٦ بريخولت

النروجيية. للتقاليد وفقًا السياسات وواضعي النماذج واضعي

النروجيي  النظام يف والبيانات للنماذج استعراض ويف ٧ - ١٦
”النظام أن (Terry Barker) تريي باركر استنتج االقتصادي للتخطيط
فيهما ”ألن توضع إمكانية أن هنــــاك غري مزايا كبرية“، لــــه النروجيــــي
كانت اليت باملوارد مقارنًة أقل موارد البحوث] وإجراء النماذج [وضع
أعمال عن مباشر مسؤولة بشكل كانت املالية] [وزارة أهنا لو ستوضع
واضعي جانب من بطًء أكثر اســــتجابة وترتبط هبذا والتطوير. البحث
الوقت كانت ويف ذلك .٧ اجلديدة“ السياســــات إزاء ضغوط النماذج
وكان النرويج. يف والبنك املركزي املالية وزارة داخــــل تظهر النماذج
ينتهي أن مبجرد اخلارجي النموذج إلغاء املهم ”من أنه: باركر استنتاج

ُمرٍض“. إعداد بديل من النروجيي] اإلحصاءات [مكتب املكتب

املحاســــبني  بني فــــإن االتصــــاالت يبدو وعلــــى مــــا  ٧ - ١٧
١٩٧٦ عندما  عام كانت يف كثافة مما أقل اليوم النماذج هي وواضعي
إحدى فحسب ليس أن هذا أعاله). غري (انظر أوكراست كلمته ألقى
احلسابات إدارة بني تفصل اليت التنظيمية واملادية املسافة الزيادة يف نتائج
إىل وبالنظر صغرية. تزال ال مسافة وهي النماذج، وضع وإدارة القومية
على اإلبقاء اجتاه يف يتحول العمل فإن الوقت بعض تعمل منذ الُنُظم أن
الوثيقة اإلدارية أمهية االتصاالت تكون وقد املوجودة، النماذج جمموعة
واالستثناء من االضمحالل. يف آخذة واملحاسبني النماذج واضعي بني
التجارية األعمال ودورة الســــنوية ربع رصد احلســــابات جمال هذا هو
أشــــار اليت الفوائد مثار جين حماولة ويف االتصاالت. فيه تكثَّفت الــــذي
القومية احلسابات حماسيب بني األساسي التنسيق وهي أوكراست، إليها
دعم جمرد من التأكيد حتويل الضروري من قد يكون النماذج، وواضعي
القومية احلســــابات حماســــيب جانب من بالبيانات النماذج وضع لعملية
احلسابات صيغة تتيح أن املمكن ومن مشــــاريع مشــــتركة. إىل صياغة
النماذج واضعو ويشــــترك فيهــــا تنفيذها ميكن التابعــــة وضع مشــــاريع
مشروعان احلايل الوقت يف ويوجد معًا. القومية وحماســــبو احلســــابات
من املزيد إىل يؤّديا أن ميكن مشروعان ومها التابعة، جديدان للمحاسبة
وجمال البيئية احلسابات جمال يف املشروعان مها وهذان النشط. التعاون
العاملة اليد جمال حسابات يف املشترك واالهتمام العاملة. اليد حسابات

املوظفني. لألشخاص هيكل التأهيل اآلن على حىت أساسًا ز تركَّ

 Petter Jacob Bjerve, “Planning in Norway 1947-1956”,   ٤
 Contributions to Economic Analysis No. 26 (Amsterdam, North - Holland

.Publishing Company, 1959)

 Per Sevaldson, “An inter-industry model of production and  ٥
 consumption in Norway, Income and Wealth, series X (London, 1964), 

.pp. 23-50

 Olav Bjerkholt, “Interaction between model builders and policy  ٦
 makers in the Norwegian tradition”, Journal of Economic Modelling

.(1998)

 Terry Barker, “A review of models and data in the Norwegian  ٧
 system of economic planning”. Artikler 131 of Statistics Norway (1981),
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االعتبار  يف إىل أخذه حاجة توجد آخر وهناك عامل ٧ - ١٨
األول التنفيذ متويل نسبيًا السهل من أنه حني ويف التمويل. عامل وهو
على احلصول كثريًا بدرجة أكرب يصعب جديدة فإنه حلســــابات تابعة
وبالنظر واستكماهلا. احلسابات تلك على للمحافظة األجل متويل طويل
يوىل قد التزايد فإنه يف آخذة الناجحة التابعة احلسابات سالسل أن إىل

النادرة. املوارد حدود يف واالستكمال الصيانة ملسألة خاص اهتمام

السياسات حتليل يف النماذج تطبيقات - ٢
،MSGو MODAG :مها رئيســــيان منوذجان يوجد  ٧ - ١٩
اإلحصاءات مكتب الوقت احلايل يف يصوهنا اليت األخرى النماذج وبعض
(ب) يف ويرد النماذج، هلذه وصف أدناه (أ) الفرع يف النروجيي. ويرد
احلسابات لدور حبث (ج) الفرع يف كما يرد الستخداماهتا، استعراض
واحلسابات القومية  النماذج ٣ اســــتخدام الفرع ويتناول فيها. القومية

السنوية. ربع

النماذج ( أ )
لتحليل  النموذج MODAG هو النموذج الرئيســــي  ٧ - ٢٠
هذا وُيســــتخَدم النروجيية. وزارة املالية تســــتخدمه السياســــات الــــذي
األجل. واملتوســــطة القصرية األجل اإلســــقاطات وضــــع يف النمــــوذج
مناذج  إىل وتســــتند الطلب حنو هة موجَّ مناذج هي MODAG ومنــــاذج
الثمانينات. أوائــــل يف ُوضعت اليت املخرجــــات األصلية - املدخــــالت
جداول  يشــــمل و٤٥ ُمنَتجًا. والنموذج صناعة ٢٩ يتضّمن والنموذج
مستويات من املستوى هذا على القومية للحسابات واالستخدام العرض
كل تقديرها يعاد واالســــتخدام العرض ومتغيّـرات جداول التجميــــع.
مجيع فإن وباملثل القومية. احلســــابات من جديدة بيانات توفُّر مع ســــنة
بإضافة معلومات سنة كل تقديرها يعاد االقتصادية القياسات معاَدالت
للنموذج املستخدمة والبيانات السابقة. الزمنية السالسل إىل جديدة سنة
االســــتثناءات وهناك بعض القومية. من احلســــابات تقريبًا تأيت مجيعها
حسب املجموعات السكان وتوزيع العاملة اليد من تشمل العرض اليت
تكامل وهناك التصدير. أســــواق بتطوُّرات املتعلقة والبيانات العمريــــة
واخلاصيات وتقديره. النموذج هذا وصياغة القومية بني احلسابات وثيق
الطويلة الربامج آخــــر من اقتباس يف يرد وصفهــــا الرئيســــيــة للنمــــوذج
اليت املقالة يف من التفاصيل املزيــــد على االطالع ميكن كما ،٨ األجــــل

.(Adne Cappelen) ٩ كابلني كتبها أدين
اليت  النماذج ثانية مــــن جمموعة ومنــــاذج MSG هي  ٧ - ٢١
أواخر يف (Leif Johansen) جوهانسن هبا ليف قام أعمال عن نتجت

انتقلت النموذج وتطويره على املحافظة عن واملسؤولية .١٠ اخلمسينات
MSG هي  ومناذج يف الســــبعينات. النرويج يف اإلحصاءات مكتب إىل
مجيع واملنتجون فيها املستهلكون حساهبا َويستخِدم ميكن توازن مناذج
عن مجيعها ُتســــتخَدم مة املقدَّ العاملة اليد أن يعين وهذا املتاحة. املوارد
االقتصاد والنمو يف األجــــور. معدالت على تعديــــالت إدخال طريــــق
يف والزيادة التكنولوجــــي، العــــرض بالتغيُّر جانب من يتحدد أساســــًا
بالعرض وكذلك العاملة، اليــــد من العرض وتطوُّر رأس املال أرصــــدة
جزء هو األنشطة اإلنتاجية للمجتمع ووصف معيَّنة. طبيعية موارد من
صناعات سبع منها صناعة، أربعون ُحدِّدت وقد النموذج. من أساسي
االســــتهالك تشــــمل اإلنتاج وعوامل احلكومي العــــام. تتبــــع القطــــاع
ونوعني الرأمسالية، املعدات مــــن أنواع وثالثة العاملة، الوســــيط، واليد
بدرجات ميكن، العوامل وهــــذه النقل. خمتلفة من وأنواع مــــن الطاقة،
أيضًا يعطي والنموذج أخرى. إنتاج بعوامل عنها متفاوتة، االســــتعاضة
ويف منوذج والســــتخدامها. الطاقة مــــن للعرض نســــبيًا وصفًا مفصًال
الطاقة صلة باستخدام هلا خمتلفة مللوِّثات إسقاط انبعاثات جيري الحق،
تقييم يف النمــــوذج وقد ُيســــتخَدم الصناعية. األحفوريــــة والعمليــــات
الطاقة واســــتخدام االقتصادي النشــــاط يف للتطوُّر العالقــــات املتبادلــــة
٢ وصف  - ســــابعًا اإلطار يف ١١. ويــــرد ُمختارة بيئيــــة ومشــــكالت

.MSG لنماذج األخرى للخاصيات

وهي ،MSG للنمــــوذج صيغة أحــــدث وُتســــتخَدم  ٧ - ٢٢
إىل  ١٩٩٨ عام من للفتــــرة MSG6، للربنامج الطويل األجل الصيغــــة
اخلضراء الضرائب إصالحات حتليل يف اســــُتخِدَمت وقد .٢٠٠١ عام
- الطاقة  القطاعات د متعدِّ (النمو MSG - EE الصيغة سابقة هي صيغة
إىل أبســــط وصفًا يتضّمن كان الســــابق ١٢. وهــــذا النموذج والبيئــــة)

 ١٣ وهيغَلند (Holmoy) هوملــــوي ويصف اإلنتاجي. حد ما للســــلوك
حني يف ،MSG6 النموذج باإلنتاج مــــن املتعلق (Haegeland) اجلــــزء

املعيشية. األسر سلوك ١٤ وهوملوي (Bye) باي يصف

النروجيي،  اإلحصــــاءات ومتســــكًا بتقاليــــد مكتــــب  ٧ - ٢٣
القومية.  للحسابات العرض واالســــتخدام MSG جداول َتدمج مناذج

 Ministry of Finance, Fakta og analyser (Facts and analyses) (Oslo,  ٨
.Særskilt vedlegg til St. meld. nr 4, (1996/97), box 3.3

 Adne Cappelen, “MODAG: a macroeconometric model of the  ٩
 Norwegian economy”, in Economic Modelling in the Nordic Countries,
 Lars Bergman and Øystein Olsen, eds. Contributions to Economic Analyses,
 No. 210 (Oxford, Elsevier Science, Amsterdam, North-Holland Publishing

.Company, 1992. Reprint series No 61 of Statistics Norway

 Leif Johansen, A Multi-Sectoral Study of Economic Growth, 2nd  ١٠

.enlarged edition (Amsterdam, North Holland Publishing (Company, 1974

.٣ - ٥ اإلطار املالحظة ٨، انظر ١١

 Knut Alfsen, Torstein Bye and Erling Holmøy, eds. MSG-EE:  ١٢

 An Applied General Equilibrium Model for Energy and Environmental
.Analyses, Social and Economic Studies, No. 96. Statistics Norway (1996)

 Erling Holmoy and Torbjon Hægeland, “Aggregate productivity  ١٣

 effects of technology shocks in a model of heterogeneous firms: the
 importance of equilibrium adjustments” Statistics Norway, Research

.Department (1997), discussion paper No. 198

 Brita Bye and Erling Holmoy, “Household behaviour in the MSG6  ١٤

 model”, Statistics Norway, Research Department (1997), document 
.No. 97/13
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النموذج معايرة يف القومية احلسابات من املسَتَمدة البيانات وُتســــتخَدم
سلوك  MSG-EE كان للنموذج الســــابقة الصيغ ويف لسنة األســــاس.
سالسل استخدام طريق عن االقتصادي بالقياس ر واملستهِلك ُيقدَّ املُنِتج
ُتبَذل ،MSG6 اجلديدة احلسابات القومية. ويف الصيغة من ُمشتَّقة زمنية
االقتصادي رة بتحليــــالت القياس املقدَّ املتغيّـــــرات لدمج جادة حماولــــة
للسالســــل الزمنية اســــتخدام أقل على وهذا ينطوي الُصغرية. للبيانات

اقتصادية. قياسات إلجراء حتليالت القومية احلسابات من ة املستمدَّ
(بالوحدات  الطاقــــة ملنتجــــات والنمــــوذج الفرعــــي  ٧ - ٢٤
ومنوذج  MSG وبني منــــاذج بينه اجلمع ميكــــن واالنبعاثــــات الطبيعيــــة)
وحســــابات الطاقــــة حســــابات MODAG. وتؤخــــذ البيانــــات مــــن
كما القومية، احلسابات من جزًءا تكن مل احلسابات وهذه االنبعاثات.
عند واضحة تبدو والــــيت بالتناســــق املتعلقة املشــــكالت أن هناك بعض
والستهالك الوسيط لالستهالك الطاقة منتجات اســــتخدام ِقَيم مقارنة
بالوحدات املناِظرة باألرقام القومية) احلســــابات (أرقام املعيشية األسر

الطاقة. حسابات املأخوذة من الطبيعية
النروجيي  اإلحصــــاءات ملكتــــب الكبرية والنمــــاذج  ٧ - ٢٥
أهنا كما احلكومية، خالف االستخدامات الســــتخدامات أيضًا متوفرة
أخرى، بداية لتحليالت مناذج كنقطــــة األحيان من كثري يف ُتســــتخَدم
يف كثري َجتمع النماذج وهذه اإلقليمية. والنماذج النقل مناذج مثًال منها
صلة هلا دة حمــــدَّ وبيانات القومية احلســــابات بيانات بني مــــن األحيــــان

البحث. موضع باملشروع
اإلحصاءات النروجيي،  ملكتب السنوي ربع والنموذج ٧ - ٢٦
التحليالت ومنوذج .٣ يف اجلزء وصفــــه KVARTS، يرد منوذج وهــــو
إىل يســــتند الُصغرية للمحاكاة ثابت منوذج LOTTE، هو الضريبـيــــة،
معايرة وقد جرت الدخل. إلحصاءات ُيستخَدم كعيِّنة ســــكاين منوذج

من ة املستمدَّ والبيانات الدخل. إحصاءات من مع اإلمجاليات النموذج
وحصص األجور من الدخل حســــاب يف ُتستخَدم القومية احلســــابات
قطاع األســــر حســــابات يف إعداد النتائج بعض العائدات. وُتســــتخَدم
اإلحصاءات النروجيي مكتب وَيستخِدم القومية. احلسابات يف املعيشية
يف ،MOSART النموذج هو الُصْغِرية، للمحاكاة ديناميًا أيضًا منوذجًا
االجتماعي. الضمان نظام وإسقاطات العاملة اليد من العرض حتليالت

النموذج. هذا يف رمسي استخدام هلا واحلسابات القومية ليس

 - مناذج املدخالت نوع من هي اإلقليمية والنماذج ٧ - ٢٧
اإلقليمية. من احلسابات بعيد حد إىل النماذج هذه وُتقدَّر املخرجات.
للعرض اجلدول القومي يف لــــكل خلية توزيعًا تعطي وهذه احلســــابات
هذه ُتَكمَّل أن جيب اإلقليمية، للنماذج حسب البلد. وبالنسبة والطلب

أمناط التجارة. ببيانات عن البيانات

النروجيي  املركزي بالبنك اخلاص RIMINI ومنوذج ٧ - ٢٨
أصغر النموذج وهــــذا الســــنوي. ربع االقتصادي هــــو منوذج للقيــــاس

عالقات  يتضّمن ال وهو MSG منوذج أو MODAG منوذج من كثريًا
السالســــل الزمنية من النمــــوذج ر ويقــــدَّ املدخــــالت - املخرجــــات.
ز تركِّ النروجيي املركزي البنك ومناذج ربع السنوية. القومية للحسابات

املؤسسية. للقطاعات املالية امليزانيات وقوائم املالية التدفقات على

أصغر  مناذج النروجيية األعمال إدارة وقدَّمت مدرسة ٧ - ٢٩
دة. حمدَّ مشــــاريع كي ُتســــتخَدم يف املَحوَســــب التوازن من نوع مناذج
مع ولكن القومية، احلســــابات مع إمجاليات معايرهتا تتم وهذه النماذج
وكانت لألغراض األخرى. القومية احلسابات لبيانات حمدود استخدام
االقتصادي، للقياس أكرب مناذج الســــابق يف َوَضَعت هذه املؤسســــة قد

السنوات. لبعض ُتسَتكَمل مل النماذج تلك أن غري

MODAG لنموذج الرئيسية اخلاصيات ١ - سابعًا اإلطار
االستهالك  مثل الطلب، يف مكوِّنات كبري، بتغيريات حد إىل والعمالة، األنشطة مستوى يف فيه التغيريات ر وُتَفسَّ الطلب حنو ه ُموجَّ منوذج MODAG هو النموذج

واالستثمارات. االستهالك على احلكومي واإلنفاق اخلاصة واالستثمارات اخلاص
أن كبري إىل حد وُيفَترض املعيشية. األسر ثروة تطوُّر املعيشية وجزئيًا على لألسر املتاحة احلقيقية الدخول تطوُّر على يعتمد جزئيًا النموذج يف واالستهالك اخلاص
الصناعات. تتعلق بالرحبية يف اعتبارات عن أيضًا ما حد ولكن إىل التسارع)، (مبدأ يف اإلنتاج عن الزيادة نتج قد النرويج أرض على املوجودة الشركات يف االستثمار
جزئيًا تعتمد التقليدية املنتجات من والصادرات املســــتعملة. وأسعار املساكن األسر املعيشية دخول يف التطوُّرات هناك املســــاكن يف االســــتثمارات بني ُمحدِّدات ومن
املنتجات من والواردات يف اخلارج. منتجني مع التنافس يف النروجييون املصدرون يواجهها اليت باألسعار مقارنًة على أســــعار الصادرات تطورات الســــوق وجزئيًا على

أيضًا. النسبية هلا أمهية األسعار أن غري الطلب، كبري، عن إىل حد تنتج، MODAG منوذج يف التقليدية
وحدة تكاليف يف النمو وزيادة الوسيط. لالستهالك الوحدة بتكاليف مقارنًة األجور تكاليف على أيضًا تعتمد ولكنها اإلنتاج، كبرية، بدرجة حيدِّدها، والعمالة

اإلنتاج. لعوامل املنشآت طلبات يف الوسيط حمل االستهالك العمالة على إحالل ينطوي األجور
ويف أسعار احلقيقية األجور مستوى تغيريات يف حدوث تعين الطلب نتيجة لصدمات البطالة يف والتغيريات يف النموذج. العرض آلية جلانب هو أهم األجور وتكوين
والعمالة. األنشطة مستويات على الطلب لصدمات اإلمجالية اآلثار تعميق يف هذا يسهم الوقت، ســــوف مرور ومع العاملية. الســــوق بأســــعار مقارنًة النروجيية املنتجات
األجور هي زيادة على يف البطالة التغيريات هبا تؤثر والطريقة اليت الســــريعة. البطالة تقليل هبا يتم اليت الكيفية وعلى البطالة مســــتوى على اآللية تعتمد قوة هذه غري أن
منوذج  مما هي يف MODAG يف منوذج أصغر األجور معدالت تطوُّر على يف البطالة التغيريات آثار البطالة احلايل ُتعترب مستوى إىل واستنادًا الشكوك. هبا حتيط طريقة

النرويج. يف للبنك املركزي RIMINI الكلي االقتصادي
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MSG خاصيات أخرى لنماذج  ٢ - سابعًا اإلطار
(التنافس ولكنها غــــري متطابقة نســــبيًا متســــاوية منتجات منتجي بوجود عدد من التحويلية) الصناعات (بينها من الصناعات للعديد يتســــم هيــــكل الســــوق  •

املحلية). السوق يف االحتكاري
هبذه رحبًا حتقق الــــيت منتجاهتم مجيع يبيعوا أن هلــــم العاملية، وميكن يف الســــوق دة حمدَّ أســــعارًا الصناعات التحويلية ملنتجات النروجييــــون يواجــــه املصــــدرون  •

األسعار.
هذا املقدار املفتَرض أن ومن مقدمًا. د حمدَّ ملقدار مساويًا املال لرأس املتوقَّع العائد معدل يكون حبيث الثابت املال رأس استثمار إمجال د حيدَّ صناعة، كل يف •
مناذج لوضع خاص اهتمام ويوىل أخرى. وبلدان النرويج بني املايل لرأس املال احلرة للحركة اخلارج كنتيجة يف املالية على االستثمارات العائد معدل ده حيدِّ

الطاقة الكهربائية. لسوق
إدخال التعديالت. اهتمامًا للتأخريات يف النموذج يويل ال •

والدعم، اإلنتاج وضرائب والقواعد الضريبـية، ســــاعات العمل، وعدد الدميغرافية، التطورات هي: النموذج ُمســــتخدم اليت ســــيضعها االفتراضات الرئيســــية  •
املال. رأس على العائد معدل واشتراطات املُنَتج، حسب العاملية السوق وأسعار واستثماراته، النفط وأسعار استخراج اإلنتاج، وتطوُّر

العامة. واحلكومة املعيشية لألسر املالية وصايف االستثمارات اجلاري اخلارجي للرصيد املطلوب التطوُّر •

السياسات حتليل يف النماذج استخدامات (ب)

للسياســــات.  خمتلفة حتليالت يف النمــــاذج ُطبِّقــــت  ٧ - ٣٠
الســــنوية، القومية امليزانيــــات إعــــداد تتضمــــن والنمــــاذج األساســــية

إىل عام ٢٠٠١  ١٩٩٨ عــــام للفترة من األجل طويل برنامج ووضــــع
(مثل والسياســــات البيئية الضرائب وحتليــــل املالية، وزارة مــــن جانب
االستخدامات هلذه أدناه وصف ويرد اخلضراء). اإلصالحات الضريبـية

أخرى. والستخدامات

القومية امليزانيات ‘١’

تقترحها  اليت الدولة مبيزانيــــة منــــذ عام ١٩٤٧ ُترَفق  ٧ - ٣١
يف وُتقدَّم قومية. ميزانية اخلريف، يف الربملان إىل م ُتقدَّ واليت احلكومــــة،

منقَّحة. الربيع التايل ميزانية قومية

املالية  وزارة تســــتخدم االقتصادية اآلفــــاق ولتقييــــم  ٧ - ٣٢
مؤسســــات من تقييمات إىل أيضًا الرجوع MODAG. ويتم منــــوذج
ومكتب االقتصادي، امليــــدان يف والتنمية التعاون منظمة مثل أخــــرى،
البنوك وبعض النرويــــج، يف والبنك املركزي النروجيــــي، اإلحصــــاءات
 MODAG النموذج تستخدم املالية وزارة أن باملالحظة وجدير األكرب.
لوضع أيضًا ولكن القريب للمستقبل سالبة إسقاطات لوضع فقط ليس
”أوجه عند اســــتعراض فإنه املثــــال ســــبيل وعلى إســــقاطات أخرى.
 ١٩٩٨ لعام املنقَّحة القومية يف امليزانية األجور“ لتطور بالنسبة الاليقني
مع  األجور يف للزيــــادة MODAG بالنســــبة نتائــــج النموذج ُقوِرنَــــت
يف  املركزي البنك RIMINI الذي يســــتخدمه للنموذج النتائج املناِظرة
باســــتخدام توصيفات عليها احلصول مت اليت بالنتائج وكذلك النرويج،
القوة يف اخنفاض حدوث وافتراض النموذج يف األجور لعالقات بديلة

.١٥ العاملة

إىل عام  ١٩٩٨ عــــام من للفترة األجــــل الطويل الربنامــــج  ‘٢’
٢٠٠١

(١٩٤٩ - ١٩٥٢) األوىل األربع السنوات خطة بعد ٧ - ٣٣
للتطورات النطاق واســــعة حتليالت إىل األجل الطويلة الربامج تطوَّرت
مع األهداف األخرية التطــــورات وُتعَرض البلد. شــــهدها اليت األخرية
وللمعلومات لآلثار األجــــل وحتليل طويل احلالية للحكومة السياســــية

إىل عام  ١٩٩٨ عــــام من الفترة يغطــــي الربامج األساســــية. وأحــــدث
والتحليالت“ نشــــرته ”احلقائق عــــن ٢٠٠١ ١٦. ويف جملــــد منفصــــل
واالفتراضات والنمــــاذج االقتصادية لآلفاق يرد وصــــف  وزارة املاليــــة
للتحليالت  MODAG منوذج املنطبقان مهــــا ١٧. والنموذجان املطبَّقــــة
الطويلة  للتحليالت MSG والنموذج األجل األجل واملتوسطة القصرية
الكليَّة االقتصادية للقياســــات النموذجني هذين إىل وباإلضافة األجل.
ومناذج الدميغرافية النمــــاذج مثــــل للتحليل، أخــــرى ُتســــتخَدم منــــاذج
وللتعليم الدخل وتوزيع بالضرائب املتعلقة للتحليالت الُصْغِرية املحاكاة

االجتماعي. الضمان وُنظم العاملة القوة ومشاركة

البيئية والسياسات الضريبـية التحليالت ‘٣’
وتوزيع  بالضرائب املتعلقة التحليــــالت مجيع ُتجرى  ٧ - ٣٤
اليت الُصْغِرية املحاكاة نوع من الــــيت الضرائب مناذج باســــتخدام الدخل
اإلحصاءات مكتــــب وُيقدِّم اإلحصاءات النروجيــــي. وضعهــــا مكتــــب
النرويج، يف السياســــية األطراف مجيع إىل الضريبـية النروجيي التحليالت
جتري اليت للمناقشات نفسها ُتِعّد أن السياســــية للمعارضة يتيح ما وهو

الربملان. يف
التفصيلية  واالستخدام العرض جداول لدمج ونتيجة ٧ - ٣٥
إســــقاطات  MODAG إلعطاء منوذج ُيســــتخَدم القومية  للحســــابات

 Ministry of Finance, Revidert nasjonalbudsjett 1998 (Revised  ١٥

.national budget 1998) (Oslo, St. meld, nr.2 (1997/98))

 Ministry of Finance, Langtidsprogrammet 1998-2001   ١٦ 

.(Long-term programme, 1998-2001) (Oslo, St. meld, nr. 4 (1996/97))

املالحظة ٨. انظر ١٧



٢٠٩٢٠٩

ومكوِّنات االجتماعية واملزايــــا املنتجات ضرائــــب أنواع جلميع كليَّــــة
األخرى. الدخل

النروجيي  اإلحصــــاءات وُتســــتخدم منــــاذج مكتــــب  ٧ - ٣٦
اإلصالح من واهلدف األخضر. الضريبـي اإلصالح أثر تقييم يف أيضــــًا
أكســــيد الكربون ثاين انبعاثات علــــى الضرائب الضريبـــــي هو زيــــادة
(إســــهامات أصحاب العاملة اليد اســــتخدام وختفيــــف الضرائب على
ُقدِّمت إىل الربملان اليت والورقة االجتماعي). نظام الضمان يف األعمال
أكسيد الكربون  ثاين النبعاثات إسقاطات م ُتقدِّ ١٨ كيوتو اتفاق بشأن
وصف  لالطالع على احلاشــــية ١٢ MODAG (انظر بنموذج مرتبطة

الغرض). هلذا واستخدامه MSG (MSG-EE) لنموذج
وهو  صلة ذي آخــــر غرض النماذج يف وُتســــتخَدم  ٧ - ٣٧
عن مؤخرًا ُنِشــــر الذي ذلك التقرير أمثلة ومــــن مراقبة ســــوق الطاقة.
التقرير هذا ٢٠٢٠ ١٩. ويضــــع عام الطاقة يف مليــــزان اآلفاق بالنســــبة
عن منها، وذلك الطاقة والعرض الســــتخدام الســــيناريوهات عددًا من
منــــاذج طبيعية MSG (MSG6)، وكذلك بنمــــوذج طريق االســــتعانة

والدولية. النروجيية الطاقة ومناذج ألسواق الكهرباء من للعرض
لنظــــام الضمان  ويف عــــام ١٩٩٨ ُأجريــــت دراســــة  ٧ - ٣٨
MSG6 إلســــقاط التطور  النموذج باســــتخدام النروجيــــي االجتماعــــي
.٢٠٥٠ ٢٠ عــــام حىت املعاشــــات اشــــتراطات االقتصادي والتطور يف
اليت االفتراضات من اســــُتخِدمت قريبــــة اليت االقتصادية واالفتراضات
املتعلقة االستكماالت بعض مع األجل، الربنامج الطويل يف اسُتخِدمت

االجتماعي. الضمان ونظام النفط بصناعة

للنماذج أخرى استخدامات ‘٤’
بالسياســــات،  تتعلق للنماذج تطبيقات أيضًا توجد  ٧ - ٣٩
الضوابط احلكومية أو بالسياســــات مباشــــرًة ترتبط ال وهــــي تطبيقات
لتســــويات التقنية احلســــابات جلنة فإن املثال ســــبيل احلكوميــــة. وعلى
إحصاءات تقريرًا يتضّمن األساســــية املفاوضات إجراء قبل ُتعّد الدخل
مقارنة املتوســــطة التنافســــية القدرة وتطور الدخل، وتطور عن األجور
املستهِلك للسنة أســــعار لتطور األجل القصرية واآلفاق ببلدان أخرى،
املفاوضات املتعلقة أطــــراف ميثِّلون امليزانيــــة جلنة ٢١. وأعضــــاء املقبلــــة
عام بدايتها يف منذ دائمًا يرأســــها اللجنة وهذه املالية. ووزارة بالدخل

النروجيي.  يف مكتب اإلحصاءات يعمــــل أقدم اقتصادي ١٩٦٦ خبــــري
االقتصادية  اآلفاق إعداد يف السنوي ربع KVARTS منوذج وُيســــتخَدم

النروجيي. لالقتصاد األجل القصرية
التطوُّر  رصــــد آخــــر للنماذج يف وهناك اســــتخدام  ٧ - ٤٠
وزارة أعمال إىل التجاريــــة. وباإلضافة األعمال ودورات االقتصــــادي
عمليات القوميــــة، ُتجرى امليزانيات يف عنها تقريــــر م ُيقدَّ اليت املاليــــة،
مكتب من جانب األجل القصرية االقتصادية للتطوُّرات مســــتقلة رصد
جانب من وكذلك النرويج، املركزي يف والبنك النروجيي اإلحصاءات
اإلحصاءات مكتــــب وَيســــتخِدم األكــــرب والصناعات. بعــــض البنوك
الفرع  (انظر هلذا الغــــرض KVARTS ربع الســــنوي منوذج النروجيــــي
منوذج RIMINI ربع  النرويج يف البنك املركزي ويســــتخدم ٣ أدناه).

نفسه. للغرض السنوي
مناذج  من مبســــاعدة إقليمية حتليالت أيضًا وُتجــــرى  ٧ - ٤١
للمقاطعات وحيدة إقليمية وقد ُوِضَعت مناذج والنماذج اإلقليمية. النقل
على املترتبة لآلثــــار اإلقليمية والتحليالت التقاريــــر يف كــــي ُتســــتخَدم
الدميغرافية أساسًا التطوُّرات تغطي اإلقليمية والنماذج أكرب. مشــــاريع
التطوُّرات وكذلك اإلســــكان، على والطلب العاملة اليد من والعرض
ميكن مناذج وهي املناطق، من بعــــدد تتعلق مناذج االقتصاديــــة. وتوجد
لنتائجها إقليمي توزيع عنها وقد ينتج املركزي التخطيط بنماذج ربطها

الرئيسية.
القومية احلسابات دور (ج)

مكتب  بتجميعها قــــام حســــابات قومية بــــدًءا بأول  ٧ - ٤٢
العرض جــــداول القومية احلســــابات اإلحصــــاءات النروجيــــي، تتضّمن
النروجيية. القومية احلسابات أســــاس هي البيانات وهذه واالســــتخدام.
على والضرائب التجارة هوامــــش واالســــتخدام حتدِّد العرض وجداول
املستخدمني حسب وذلك املختلفة باملنتجات والدعم املرتبط املنتجات
ذات التقييمات مجيع فــــإن هذا وعلى املختلفني. واملوَّردين املختلفــــني
العرض بني التوازن حتقيق اجلداول، ومن املمكن نفس يف الصلة ُتحَسب
توفِّر اجلداول وهذه مشــــتركة. تقييم أسس إىل اســــتنادًا واالســــتخدام
قاعدة تولِّد أهنا كما القومية، احلسابات ملوازنة الالزمة املعلومات مجيع
يف بالتفصيل والدعم املنتجات على الضرائب لتغطيــــة الالزمة البيانات

الكليَّة. النماذج
لنمــــاذج القياس  املعيَّنة إحدى اخلاصيــــات وتتمثــــل  ٧ - ٤٣
واالســــتخدام العرض جــــداول تدمــــج أهنــــا يف االقتصــــادي النروجييــــة
املدخالت - املتعلق بنمــــاذج التقليد يــــزال وال يف هيــــكل النمــــوذج.
احلالية. وبيانات النمــــاذج الرئيســــية ُيطبَّق، إىل حٍد ما، يف املخرجات
هلا مثلما النماذج يف وظيفة تكاملية بدرجة ما، هلا، واالستخدام العرض
خاص بشكل مفيدة خاصية هي اخلاصية القومية. وهذه يف احلســــابات
جتعل من اخلاصية وهــــذه للغاية. بأهنا تفصيليــــة تتصــــف ألن النمــــاذج
وحتليالت الطلب الصناعة مســــتوى على اإلنتاج حتليالت دمج املمكن
دورًا هلا أن كما الغرض، حسب االســــتهالك وحتليالت على املنتجات

 Ministry of the Environment, Norges oppfolging av Kyotoprotokollen  ١٨

 (Norwegian implementation of the Kyoto Protocol) (Oslo, St. meld, nr. 29
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دمج أن أيضًا تبيَّن وقد الســــعر. بتحديد املتعلق النماذج يف اجلــــزء من
إذ البيئية، النماذج بالنسبة لوضع له فائدة العرض واالستخدام جداول
دوال يف واملواد الطاقة مثل جتميعــــات بني اَجلْمع املمكن من جيعل أنــــه
باســــتخدام منتجات املتعلقة بالتفاصيل مع االحتفاظ الضمنية اإلنتــــاج

االنبعاثات. إسقاطات بشأن املتوفرة لوضع الطاقة
النروجيي اإلحصاءات مكتب بدأ ويف عام ١٩٩٧، ٧ - ٤٤
وقد القومية. احلســــابات مع البيئية التابعــــة املحاســــبة مشــــروعًا لدمج
الطبيعية، األصول أهم اآلن تقديرات لقيمة حىت العمل عن هذا نتجت
هذا إىل وإضافة الســــمكية. واألرصدة واألحــــراج النفط ذلك مبــــا يف
االقتصادية احلســــابات ملشــــروع واالســــتخدام العرض فــــإن جــــداول
باالنبعاثات، تتعلق ببيانات توســــيع نطاقهــــا قد جرى النروجيي والبيئية
تتضّمن وحىت اآلن NAMEA األملــــاين ٢٢. لنهج بالنســــبة كما حدث
فقط. الصناعة حســــب الطاقة الستخدام جتميعيًا مقياســــًا احلســــابات
املشكالت ملعاجلة التابع النهج ُيستخَدم قد للتطوُّرات املقبلة وبالنســــبة
وضع يف احلايل الوقت يف ُتصاَدف مشكالت باالتســــاق، وهي املتعلقة

الطاقة. استخدام مناذج
احلســــابات  إعداد االنتهــــاء مــــن وكل ســــنة، بعــــد  ٧ - ٤٥
مجيع تقدير ويعاد للنماذج، األســــاس النهائية، تتحول ســــنة الســــنوية
قاعدة إىل أخرى مالحظة مع إضافة ســــنة االقتصادي القياس معاَدالت
متفقة تكون ُتعدَّل كي الســــنوية ربع احلســــابات فإن كذلك البيانات.
ومعاَدالت األساس ُتستكَمل سنة كما السنوية النهائية، احلســــابات مع

السنوي. ربع للنموذج القياس االقتصادي
اإلسقاطات  يف ربع السنوية استخدام احلسابات والنماذج - ٣

األجل والقصرية رة املبكِّ
النروجيي  اإلحصاءات مكتب يقوم منذ عام ١٩٢٢  ٧ - ٤٦
بعد الســــنة الســــابقة عن بيانات اقتصادية جلمع بإعــــداد اســــتقصاءات
للحســــابات التقديرات األوىل هذه وعرض قصرية. بفترة الســــنة انتهاء
وُتعَرض حسابات شباط/فرباير شهر من األول األسبوع يتم يف القومية
السنة اجلارية. وبعد يف االقتصادي للتطوُّر إســــقاط مع الســــنة السابقة
مبســــاعدة اآلفاق وُتناَقش تلك االقتصادية، اآلفــــاق حتليل جيري ذلــــك
من متوفِّر هو ما إىل واستنادًا اليت ُأِعدِّت احلســــابات واإلسقاطات من

األجل. قصرية إحصاءات
االســــتقصاءات  إىل األوىل اليت تســــتند واحلســــابات  ٧ - ٤٧
البيانات لسالسل بسيطة إسقاطات كبري، إىل حٍد االقتصادية تشــــمل،
املنتظمة األوىل، السنوية ربع واحلسابات األوىل. الثالثة الســــنة ألرباع
آذار/مارس. منتصف حلول قبــــل تتوفر بكاملها، ال الســــنة اليت ُتغطي
 KVARTS منوذج من مبساعدة توضع التالية بالســــنة املتعلقة والتنبؤات
احلســــابات من بالكامل تســــتفيد النموذج وتقديرات ربــــع الســــنوي.

احلســــابات بني الوثيق التكامل وحتقيق الســــابقة. للســــنة ربع الســــنوية
العرض تنسيق املمكن من جيعل ربع الســــنوي والنموذج ربع الســــنوية

األوَّيل.
النروجيي بوضع  اإلحصــــاءات مكتــــب وعند قيــــام  ٧ - ٤٨
وكانت خمتلفة. مراحل ثالث بني التمييز ميكن السنوية ربع احلسابات
بيانات  املرحلة ومشلت تلك و١٩٥٦ ١٩٥٣ عامي بني األوىل املرحلة
السنوية  ربع احلســــابات وتلك الالحقة. ١٩٥١ والسنوات عن ســــنة
للناتج مكوِّنة تقييم كل جــــرى وقد ما. عة إىل حٍد جممَّ هي حســــابات
والزيادة الصادرات، وفائض النهائية، (االســــتخدامات اإلمجايل املحلي
املحلي إىل الناتج للوصول معًا وأضيفت منفصل بشكل املخزونات) يف
من حســــب الغرض الصناعة أو حســــب ُيدَرج أي حتليل اإلمجايل. ومل

عام  يف وتوقََّفت ١٩٥٩ عــــام التالية يف املرحلــــة االســــتهالك. وبدأت
حسب السنوية ربع األرقام تصنيف كان تلك الفترة وخالل .١٩٧١
وقد احلســــابات القومية. تصنيف نفس هو االســــتهالك وبنود الصناعة
يدويًا ُتجرى أن تعيَّــــن أنه العمل، غري من كبــــري جزء جرت حوســــبة

 ١٩٧١ عام ويف ســــنوي. ربع حســــاب لكل النهائية عمليــــة املوازنــــة
أجل إجراء من موارد إىل احلاجة بسبب احلســــابات تلك إعداد توقَّف
احلسابات بنظام صلة هلا اليت القومية للحسابات الرئيسية التنقيح عملية
ذلك اختاذ يف أخرى أســــهمت صعوبة ومتثَّلت .١٩٦٨ لعــــام القوميــــة
الضمان نظام يف موجودًا إداري للعمالة كان ســــجل إغالق يف القرار
كمؤشرات ُتستخَدم السجل لذلك العمالة أرقام وكانت االجتماعي.

اخلدمات. صناعات لبعض األجل قصرية
بدأ  السنوية القومية ربع احلايل للحســــابات واإلنتاج  ٧ - ٤٩
إىل  ١٩٦٦ عام من ســــنوية للفترة ربع أعطى أرقامًا مبا يف الثمانينات،
إىل عام ١٩٨٣  عام ١٩٧٨ من ١٩٧٧ يف عــــام ١٩٨٣ وللفترة عــــام
هذا  فإن ١ أدناه - ســــابعًا الشــــكل يف ُمبيَّن هو ١٩٨٤. وكما عام يف
 KVARTS منوذج مع البداية، منذ وثيق، بشكل ُمدَمجًا التجميع كان

السنوي. ربع للقياس االقتصادي
هو  واملنتجات للحســــابات وتصنيــــف الصناعــــات  ٧ - ٥٠
ودرجة .KVARTS للنمــــوذج واملنتجات الصناعــــات نفــــس تصنيف
إذ القومية، جتميع احلســــابات درجة من أكرب التصنيفات جتميــــع هــــذه

الســــنوية،  احلســــابات ٥٦ صناعة مقابل ١٧٥ صناعة يف أهنا تشــــمل
بندًا  و٣٥ السنوية)، يف احلسابات ُمنَتج (حوايل ٠٠٠ ١ منَتجًا و٨٥
النموذج  عن تنُتج وال السنوية). احلسابات يف ٢٤٩ (مقابل استهالكيًا
ولكن القطاع املؤسســــي، حلســــابات كاملة واحلســــابات معلومــــات
واالســــتخدام، العرض على ينصب النموذج واحلســــابات يف التركيــــز
يشمل املضافة (مبا القيمة ومكوِّنات أخرى إلمجايل واألجور، والعمالة،
اللغة بنفس يصاغ منــــوذج يف إعداد احلســــابات اإلهالك). وُيســــتخَدم
 KVARTS والنموذج .(TROLL) االقتصادية النماذج هبا تصاغ اليت
يف املوصوفة املعاَدالت نفس حرفيًا َتستخِدم الســــنوية ربع واحلسابات
السنوية ربع احلسابات يف املدرجة والقيود واالستخدام. العرض جداول

 Julie Hass and Knut O.Sorensen, Norwegian Economic and  ٢٢
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ويف األجل. االقتصادية القصرية اإلحصاءات مؤشــــرات من عادًة ُتقدَّر
يسمح وقت يف املؤشــــرات بيانات بنك ما يف إدراج مؤشــــر حالة عدم
بإسقاط املؤشر مستوى إســــقاط تلقائيًا يتم احلسابات يف باســــتخدامه

لالجتاه. بسيط
بيانات من (KVARTS) السنوي ربع النموذج ر وُيقدَّ  ٧ - ٥١
سنة كل ربع االقتصادي القياس معاَدالت وُتراَجع السنوية. ربع احلسابات
احلسابات من املأخوذة اجلديدة مبجموعة املالحظات مقارنتها طريق عن
وجود حالة ويف حديثـــًا. املتبقيات املقدَّرة فحـــص ويتم ربـــع الســـنوية.
البيانات. نقل وعمليـــات االقتصادية املؤشـــرات ُتراَجع كبرية متبقيـــات
بيانات مراجعـــة نوعية يف أيضًا النمـــوذج نتائج ُتســـِهم وهبـــذه الطريقة
من يف سلسلة حديثًا املنقَّحة السنوية ربع التقديرات وُتناَقش احلسابات.
النماذج القومية وواضعو احلسابات حماسبو يشارك فيها اليت االجتماعات
عرض البيانات وعنـــد األجل. اإلحصاءات القصرية بإعـــداد والقائمـــون
وُمنقَّح األجل قصـــري اقتصادي مصحوبة بإســـقاط تكون اجلمهور علـــى
احلســـابات. يف تظهر اليت واالجتاهات االقتصادية للتطـــورات وبتحليـــل

املعاَدالت. تقدير يعاد النهائية السنوية التقديرات وضع وعند
قصرية  فترات جتميع هلا الســـنوية ربع واحلســـابات  ٧ - ٥٢
ر وقت مبكِّ يف تبـــدأ العملية أن املمكن من وليس عشـــوائية. ولكنهـــا
ومن الوقت. بعض األجل حيتـــاج إىل املؤشـــرات القصرية إعداد ألن

التجميع وقتًا عملية تستغرق ضغوط كي ال ُتماَرس فإنه أخرى ناحية
للبيانات. األخـــرى باالســـتخدامات يرتبط الزمين واجلدول طويـــًال.
ُتعد كي السنة من الثاين الربع إىل حاجة هناك فإن املثال سبيل وعلى
كي ُيعد الســـنة من الثالث الربع القومية وإىل امليزانيات املاليـــة وزارة
الربع وُيستخدم االقتصادي، االستقصاء النروجيي اإلحصاءات مكتب
يتيح الزمين املنقَّحة. واجلدول القومية امليزانية إعداد يف السنة الرابع من
إعداد احلســـابات من لالنتهاء أســـابيع أربعة لإلنتاج قدره وقتًا عادًة
وتقدمي احلسابات لنشر األيام بعض وهي فترة تشـــمل ربع الســـنوية،
حمدودة تكون املـــوارد أن املنقَّح. وبالنظر إىل اإلســـقاط االقتصـــادي
نظامًا الســـنني، مر على قد َوَضع، اإلحصاءات النروجيي مكتب فإن
لنشـــر بالنســـبة أيضًا بالكفاءة يتســـم وهو بالكفاءة، للتجميع يتســـم
احلايل الوقت يف هـــي الســـنوية ربع وتنظيمها. واحلســـابات البيانات
القومية احلســـابات حماســـيب االتصاالت بني فيه تكون الذي املجـــال

للغاية. وثيقة النماذج وواضعي

”لينك“ مشروع لدعم البيانات تطوير - باء

تعاوين هو احتاد حبوث (LINK) ”لينك“ مشروع ٧ - ٥٣
يف من املشــــاركني عاملية شــــبكة إىل يســــتند كبري دويل  غــــري حكومي

العاملي.  لالقتصاد منتظمــــة ويوفِّر إســــقاطات ٦٠ بلدًا، مــــا يزيد عــــن

السنوية ربع والنماذج احلسابات ١ - سابعًا الشكل
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مكتب اإلحصاءات النروجيي - املحاسبة والتنبؤ

املؤشرات القصرية األجل

احلسابات ربع السنوية املحاسبة القومية
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الشؤون إدارة من كل ”لينك“ مشــــروع أنشطة تنســــيق ويشــــترك يف
حتليل ومعهد املتحدة لألمم العامة األمانــــة يف االقتصاديــــة واالجتماعية
للمشــــروع التابعة القومية واملراكــــز تورونتو. السياســــات يف جامعــــة
يف إيبادان وجامعة يف اليابــــان أوســــاكا جامعة مثل تشــــمل جامعات،
جروبو منظمــــة ”هيبتاغون مثل خاصة، حبــــوث ومنظمات نيجرييــــا؛
ومنظمة فنـزويال، يف (Heptagon Grupo Financiero) فينانســــريو“
يف  ،(Global economics sdn, Bhd,) إيكونومكــــس“ ”غلوبــــال
يف التطبيقي االقتصاد حبوث معهــــد مثل حكومية، ووكاالت ماليزيــــا؛
مركزية وبنوك كوريا؛ مجهوريــــة يف التنمية الكوري ومعهد الربازيــــل
ملشــــروع الرئيســــي واإلجناز روســــيا. وبنك آيرلندا مــــن بينهــــا بنــــك
عاملي منوذج يف مستقل بشكل ُوِضَعت قومية مناذج دمج هو ”لينك“
رعاية  حتت ١٩٦٨ عام يف بدأ الذي ”لينك“ ومشــــروع (”لينك“).
الربوفيســــور املتحدة وبقيادة الواليات يف االجتماع علم حبوث جملــــس
من باحثني نطاقه على جائزة نوبل، اتســــع احلاصل كاليــــن، لورانــــس
منوذجًا  ليشمل ٧٩ قطرية مناذج وســــبعة ١١ باحثًا عددهم أساســــيني
واملركز العاملي. شــــاملة لالقتصاد تغطية يوفِّر ما وهو احلايل، الوقت يف
وهو نيويورك، يف األمم املتحدة مقر يف موجود للمشــــروع التشــــغيلي
بيانات وقواعد املَحْوَســــبة امللفات واســــتكمال، صيانة، مســــؤول عن
وللنماذج للبلــــدان وبرامج احلاســــوب النماذج ومعاَدالت ”لينــــك“،
األجل، متوسطة األساســــية التنبؤات إعداد املركز ذلك ويتوىل العاملية.
م وُتقدَّ األقل. السنة على يف مرات أربع البديلة، السيناريوهات وكذلك
يف ُتناَقش أهنا كما النماذج، لوضــــع القومية املراكز إىل هــــذه التنبؤات

”لينك“. مشروع يعقدها اليت السنوية نصف االجتماعات
وضع  يف يعتمد أنه هي ”لينك“ وأهم خاصية ملشروع ٧ - ٥٤
خرباء اقتصاد هبا يتمتع اليت اخلربة على االقتصادي ويف التحليل النماذج
االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون منظمة بلدان مجيع من مقيمــــون

اقتصاداهتا مبراحل  متر بلدان و١٠ منفردًا ناميًا بلدًا ٤٠ وهــــم أكثر من
االقتصادية للقياسات مناذج تســــتخِدم البلدان جمموعات وغالبية حتوُّل.
االهتمام إىل وباإلضافــــة نظام ”لينــــك“. مــــن جزًءا ل القوميــــة تشــــكِّ
األجل القصرية باآلفاق صلة هلا باملسائل اليت ”لينك“ املستمر ملشروع
بالنســــبة فريدة التقاء نقطة ميثِّل فإنه الدويل لالقتصاد األجل واملتوســــطة
اليت االجتماعات عامة. وتســــتند الدوليــــة بصفة االقتصادية للبحــــوث
شبكة إىل ينفذها، البحوث اليت ومشــــاريع ”لينك“، يعقدها مشــــروع
املعنية بوضع املجتمعات داخل من الدوليني االقتصاد من خرباء واســــعة
مشــــروع ُيعدِّها اليت االقتصادية والتحليالت خارجهــــا. ومن النمــــاذج
املتحدة لألمم األمانة العامــــة من جانــــب بانتظام ”لينــــك“ ُتســــتخَدم

القومية. البحوث ومنظمات الدولية االقتصادية والوكاالت
يلي: كما هي وأهداف املشروع ٧ - ٥٥

البيانات نقل ية آلليات كمِّ دراسات إلجراء متناسق إطار توفري •
والسياســــات الدولية االضطرابات آلثار وكذلك االقتصادية،
لالقتصاد العاملي؛ املتعلقة بالنظرة املستقبلية والدولية القومية

األداء وُمحدِّدات العاملي االقتصادي االســــتقالل فهم حتسني •
منفردة؛ لبلدان االقتصادي

ومراكز الدولية والوكاالت املشروع يف املشاركني مســــاعدة •
االقتصاد سياسة صياغة حتسني يف االقتصادية الدولية البحوث
اســــتخدام خالل من الصياغة، تلك وتقييــــم الكلــــي، وتنفيذ
العاملي؛ االقتصادي الترابط االعتبار يف ية تأخذ َكمِّ أساليب

الوطنية للمبادرات واإلقليمية العاملية االقتصاديــــة اآلثار تقييم •
ُمتســــق إطار داخل االقتصادية بالسياســــات املتعلقة والدولية

العاملي؛ املستوى على
الدويل االقتصــــاد جمــــال يف األكادمييــــة النهــــوض بالبحــــوث  •
هذا إىل وباإلضافة الصلة. ذات واملجاالت اإلمنائي واالقتصاد
حلل وأســــاليب االقتصادية للقياســــات طرائق فإنه جيري حبث
أعضاء من مكوَّنة جانب أفرقة مــــن النطاق النماذج الواســــعة

املشروع.
ملشــــروع ”لينك“،  وُيعَقــــد كل ســــنة اجتماعــــان  ٧ - ٥٦
املستقبل آفاق ملناقشة أيلول/سبتمرب، يف واآلخر يف آذار/مارس أحدمها
ولتقييم بالسياسات، املتعلقة املسائل وكذلك لالقتصاد العاملي، بالنسبة

يف املشروع. اجلارية األعمال
”لينك“ منوذج نظام - ١

مقــــر  يف احلواســــيب يف ”لينــــك“ يوجــــد منــــوذج  ٧ - ٥٧
النماذج وضــــع نظام ويتألف تورونتــــو. جامعــــة ويف األمــــم املتحــــدة

إقليمية  جمموعــــات وســــبعة فرديًا متثِّل ٧٢ اقتصادًا ٧٩ منوذجــــًا مــــن
مزيد إىل وحيتاج األمر صغــــرية، نامية اقتصادات من معظمها (يتألــــف
وترتبط الصغرية). االقتصــــادات هلذه فردية منــــاذج لوضع مــــن املوارد
االقتصادات بني لنقل البيانــــات آليات دولية خــــالل من معًا النمــــاذج
بتدفقات تتعلق خمتلفة فرعية يف وحدات اإلقليمية واالقتصادات القومية
وأســــعار الصرف، واخلدمات، التجارة، وأســــعار التجارة يف الســــلع،
”لينك“ نظام يتكوَّن وإمجاًال، األساســــية. الدولية للســــلع  واألســــواق

متغيِّر. ٠٠٠ ٣٠ من
”لينك“ نظام يف القومية النماذج ( أ )

نظام  يف القومية النماذج غالبية توَصف أن من املمكن ٧ - ٥٨
مفتوح. اقتصاد يف الكلِّي لالقتصــــاد تقليدية مناذج أهنا ”لينــــك“ على
فإن القيود عامة بصفة حيرِّكه الطلب االقتصادي النشــــاط أن حني ويف
الطلب ومتثيل النماذج. بعــــض يف يتم إدراجها العرض جبانب املتعلقــــة
االقتصادية مع النظرية يتبع العوامل تلــــك وأســــعار على عوامل اإلنتاج
وبالنظر قومي. اقتصاد لكل معيَّنة مناسب خلاصيات تسامح إتاحة حيِّز
وطنيني مقيمني خرباء جانب من وُتصان توضع النماذج غالبيــــة أن إىل
النقدية نقل السياســــات مثل بكل بلد، املتعلقة اهليكلية التفاصيل فــــإن
تؤخذ واخلاص، املتعلقــــة بالقطاعني العام املؤسســــية والتفاصيل واملالية
احلجم من حيث كبرية بدرجة متنوعة النماذج وهذه االعتبار. متامًا يف
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قليلة على عشرات حتتوي صغرية مناذج تتراوح بني أهنا كما واملجال،
املعاَدالت. من آالف عدة على حتتوي وُنظم قومية املعاَدالت من

”لينك“  يف نظام منوذج قومي أي النظر إىل وميكن ٧ - ٥٩
حتديده يــــكاد يتعذَّر ولكن - حقيقي اقتصاد هليــــكل تقريب علــــى أنه
وضع عملية أهداف عوامل: ثالثة على التقريب درجة وتعتمد متامــــًا.
اليت االقتصادية والنظريات اإلحصائية، البيانات توفُّر ومدى النموذج،
هدفني: ”لينك“ حتقِّق نظام يف النماذج وغالبية النموذج. عليها ينطوي
واستخدام ما، القتصاد األجل ومتوســــطة األجل قصرية تنبؤات وضع
املمكن ومن االقتصاديــــة. السياســــات كأداة لتحليل تلــــك النمــــاذج
والنظريات اإلحصائية والبيانــــات النماذج بني وضــــع توضيــــح العالقة
ريتشارد ستون ٢٣  إليه أشــــار ٢ الذي - سابعًا بالشكل  والسياســــات

.(Richard Stone)
أي  يوَضع أن ينبغــــي الشــــكل، يف مبيَّن وكمــــا هو  ٧ - ٦٠
من آخر أم نوعًا االقتصاديــــة للقياســــات أكان منوذجًا منوذج، ســــواًء
مع إحصائية، إىل بيانات أي إىل حقائق، اســــتنادًا االقتصادية، النماذج
يبيِّن الشــــكل فإن نفســــه الوقت ويف بالنظرية االقتصادية. االسترشــــاد
اســــتخدام من السياســــات واضعي لتمكني أداة هو النموذج أيضــــًا أن
الشكل هبا يوحي رســــالة وأهم القرارات. اختاذ يف اإلحصائية البيانات
مبا فيهــــا البيانات اإلحصائيــــة والنظريات - نــــات املكوِّ هــــي أن مجيع
- والتخطيط السياســــات النماذج ووضع وضــــع االقتصاديــــة وعملية
السياســــات وواضعو واإلحصائيون فاالقتصاديون عملية: من هي جزء
اإلحصائي (مثًال، حتسني النظام مع يكتســــبوهنا اليت اخلربة من يتعلمون
َذَكر لورانس وكمــــا والنماذج. جديدة) مؤشــــرات عــــن طريق وضع
العملية فإن النماذج وضع إىل (Lawrence Klein) باإلشــــارة كاليــــن
عندما وقت أي يف انســــياب ألنــــه حالة هي الكاملــــة لوضــــع النماذج
.٢٤ أفضل آخر تقريب اإلعداد يكون هناك قيد للتوليد ُيستخَدم نظام
نظام  يف قومي منوذج أي إىل ُينَظر أن املمكــــن ومن  ٧ - ٦١
املعاَدالت: من نوعني جمموعة تشمل أنه على معيَّنة زاوية من ”لينك“
اُألُطر حســــب ُتعرَّف واخلاصيات عشــــوائية. خاصيــــات ومعــــاَدالت
املحلي الناتج مثــــل - ما اقتصاد املوجودة داخــــل املحاســــبية املختلفــــة
نظريات العشــــوائية متثِّل واملعاَدالت املدفوعــــات. ميزان أو اإلمجــــايل،
االقتصادية. املتغيّـرات بــــني فيما والســــلوكية للعالقات التقنية بالنســــبة
القتصاد ما الكليَّة للحســــابات راســــخ نظام أي فإن املنظور  ومن هذا
جزء هو نفسه املحاسيب اإلطار ولكن للبيانات، أساسًا فحسب ال يوفِّر
بالنســــبة البلدان اختالفات بني وجود إىل وبالنظر النمــــوذج. هــــام من
أّال املهم من اإلحصائية فإنه البيانات توفُّــــر ومدى االقتصادي هليكلهــــا

قومي. ومن اقتصاد لكل النماذج وضع عند فكري هناك مجود يكون
أخرى عاملية ُنظم عن ”لينك“ نظام متيِّز اخلاصية هذه أن الثابتة احلقائق
على د إطار موحَّ عادًة فيها ُيفَرض ُنظم وهي النمــــاذج، لوضع عديــــدة

القطرية مجيعها. النماذج على أو القطرية النماذج العديد من
والنماذج  القطريــــة النماذج تصنيــــف ومــــن املمكن  ٧ - ٦٢
يف جمموعتني،  منوذجًا ٧٩ عددهــــا نظــــام ”لينك“ البالغ يف اإلقليميــــة
كان إذا ما حســــب على وذلك ــــطة، جمموعة مبسَّ أو جمموعــــة كاملــــة
كلِّي ُمعرَّف تعريفًا حماسيب إطار على ينطوي، ال أو ينطوي، النموذج
وكذلك النمو، املتقدمة االقتصادات بغالبية املتعلقة والنماذج واضحًا.

النماذج  بقية أما مكتملة؛ مناذج كبريًا، هي اقتصــــادًا ناميًا ٣٠ حبوايل
طة. مبسَّ مناذج فإهنا

يتضّمن  ”لينك“ نظام يف كامل قومي منــــوذج وأي  ٧ - ٦٣
التالية: املكوِّنات عادًة

االستهالك ذلك يف واخلدمات، مبا الســــلع للطلب على جتميع •
إىل وما واملخــــزون العام واالســــتثمار اخلــــاص واالســــتهالك

ذلك؛
واخلدمات؛ السلع من اإلنتاج •

السعر؛ تكوين •
العاملة؛ لليد والطلب العرض •

األجر والدخل؛ تكوين •
واإليرادات اإلنفــــاق احلكومي يشــــمل مبا احلكومي، القطاع  •

الضرائب؛ من
املايل؛ والقطاع النقدي القطاع •

الســــلع من تدفقات التجارة يشــــمل مبا القطــــاع اخلارجــــي،  •
املال. واخلدمات، وتدفقات رأس

ختتلف  املكوِّنات هــــذه يف التفصيل درجــــة غــــري أن  ٧ - ٦٤
الكثري يف فإنــــه املثال ســــبيل وعلى بــــني البلدان. فيما بدرجــــة كبــــرية
لة مفصَّ فئات يف والعــــرض هيكل الطلب ُيعرَّف الكبــــرية مــــن النماذج
- للمدخالت إطــــارًا تتضّمن النمــــاذج بعض إن بل بدرجــــة كبــــرية،

املخرجات.
د  حيدِّ ”لينك“ نظــــام قومــــي كامل يف وأي منــــوذج  ٧ - ٦٥

مثل: االقتصادية، السياسات أدوات من جمموعة عادًة، أيضًا،
والسياســــات احلكومي وتشــــمل اإلنفــــاق السياســــة املاليــــة،  •

الضريبـية؛
اخلصم وسعر النقود من العرض وتشــــمل السياســــة النقدية،  •
للبنك مسبقًا بعض القواعد النقدية املعرَّفة أو واالحتياطيات،

املركزي؛
ســــعر وسياســــات التعريفات وتشــــمل السياســــة التجاريــــة،  •

الصرف؛

 R. Stone, The Accounts of Society, Nobel Memorial Lecture,  ٢٣

.December 1984

 L. R. Klein, “Economic policy formation: theory and implementation  ٢٤

 (applied econometrics in the public sector)”, Handbook of Econometrics,
 vol. 3, Z. Griliches and M. Intriligator, eds., (Amsterdam, North-Holland

.Publishing Company, 1986)
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ِحَدة. على بلد بكل تتعلق أخرى سياسات •
بني  فيما أيضًا الســــلوكية خيتلف املعاَدالت وحتديد ٧ - ٦٦
االقتصادية املتنوعة وأســــاليب النظريات حســــب على وذلك النماذج
هذا أن غري تلك النماذج. تتضّمنها اليت املختلفة االقتصادية القياســــات
أي فإن الكامل النموذج من العكس وعلى املسألة. هذه يتناول الفرع ال
د هيكل حمدَّ عادًة، ال يكون له، ”لينك“ نظام يف ط مبسَّ ُقطري منوذج
املفيدة املعلومات بعض متضمنًا يكون أنه من على الرغم وذلك متامــــًا
املثالية الناحية من ينبغي الدويل، االقتصادي للنقل منوذج ولوضع للبلد.
من عدد ممكن ألكرب متضمنًا النماذج لوضع ”لينك“ نظام يكــــون أن
أن ُتعرِّف مــــن املمكن التقنية الناحية ومن الفرديــــة. الُقطرية النمــــاذج
مصفوفة حنو ســــليم على املتحدة لألمم التجارية اإلحصاءات بيانــــات
بلدانًا  عمود. غري أن و٢٠٠ صف ٢٠٠ ثنائية للتجارة الدولية تتضمن
الكافية لوضع اهليكلية اإلحصائية البيانــــات لديها تتوفر ال ناميــــة كثرية
وضع مناذج ”لينك“ مشــــروع حاول هذه احلالة، كامل. ويف منــــوذج
من لعدد إقليمي كنموذج فردي أو إما كنموذج البلدان، طة هلذه مبسَّ
قد ــــطة، املبسَّ النماذج تلك ويف تتشــــابه ظروفها. اليت الصغرية  البلدان
اليت العالقات ُتعرَّف حني يف الكليَّــــة، احلســــابات ُأُطر بعض تصمد ال
الغرض. هلذا صة املخصَّ القواعد ببعض الكليَّة املتغيّـرات بني فيما تربط
السياســــات حتليل يف لالســــتخدام النماذج كافية هذه وقــــد ال تكــــون
حاجة التنبؤ، كما توجد يف معيَّنة بأدوار تقوم ولكنها بلد بكل اخلاصة

كنموذج عاملي. نظام ”لينك“ يكتمل إليها كي
الدولية الروابط (ب)

النماذج  ربــــط العاملي يتم لالقتصــــاد لوضــــع منوذج  ٧ - ٦٧
بني دولية فيما روابط خالل من معًا مستقل بشكل املوضوعة الُقطرية
الروابط بالفئات التالية: تلك ُتعرَّف املمكن أن ومن العامل. اقتصادات

األسعار الدولية؛ وتكوين السلع تدفُّق •
اخلدمات؛ تدفقات •

زيادة يف الســــنوات األخرية زادت (اليت املال رأس تدفقــــات  •
هائلة)؛

العاملة؛ اليد هجرة •
الصرف؛ سعر تكوين •

الروابط (مثًال، األطراف أخرى متعددة أو ثنائية دولية روابط •
أو بني املتحدة، والواليــــات كندا يف الســــيارات بــــني صناعة
اليابان، يف والدخل املتحــــدة الواليات يف الســــندات عائدات
الَدين وخدمة املتحــــدة يف الواليات أو بــــني أســــعار الفائــــدة

كثرية). نامية القتصادات
وضع مناذج  من خالل الروابط الدولية تعمل وأهــــم  ٧ - ٦٨
مفهوم ُيطبِّق ونظام ”لينــــك“ الدوليــــة. واألســــعار لتدفقــــات التجارة
عدد حســــب ــــمة مقسَّ الثنائية التجارية احلصص أي مصفوفة للتجارة،
ح املرجَّ املتوسط هي ما بلد صادرات تكون هذا اإلطار وداخل السلع.

باحلصص الترجيح عوامل التعبري عــــن مع الشــــريكة، البلدان لواردات
أسعار من ُتشتَّق ما لبلد الواردات أسعار فإن املالئمة. وباملثل التجارية
التجارية احلصص جمموع أن للبلدان الشــــريكة. وبالنظر إىل الصادرات
تدفقات على االتســــاق يفرض النهج هــــذا فإن الصحيح هــــو الواحــــد
لتدفقات مماِثل هنــــج احلايل وضع الوقت وجيــــري يف الدولية. التجــــارة
أســــعار عن تنتج الــــواردات أســــعار فإن وباملثــــل اخلدمــــات الدوليــــة.
املحلية للبلدان واألسعار التجارية احلصص إىل بالنظر وذلك الصادرات
خالل من األســــاس توفريها يف يتم الدولية النقدية والروابط رة. املصــــدِّ
فإنه الرئيســــية ســــعر صرف الُعملة أســــعار أما وحدة لســــعر الصرف.
وللثروة والتضخم لفروقات الفائدة هلا، داخليًا، كدوال منوذج يوضــــع
دون احلايل الوقت يف َتحول الدولية املالية البيانــــات وندرة التراكميــــة.

املال الثنائية. رأس لتدفُّقات متسقة مناذج وضع
لســــلع  العامل نطاق على هامة وجيري حتليل أســــواق  ٧ - ٦٩
وسوف منفصلة، فرعية وحدات اخلام، يف املواد أو النفط مثل أساسية،
البلدان إىل للســــعر ميكــــن تقدميها تنبؤات الفرعية الوحدات هذه توفِّر

املستهِلَكة. والبلدان املنِتَجة
السياسات التنبؤ وحتليل (ج)

تنبؤات  لوضــــع منــــوذج ”لينــــك“ اســــُتخِدم نظام  ٧ - ٧٠
ملجموعة اجتماع أي وقبل الدولية. السياسات وحماكاة عاملية اقتصادية
اخلاصة التنبؤات بلد كل من ُيرِســــل املشاركون ”لينك“ منوذج نظام
من يضعونه وما العامة بسياساهتم التنبؤات املتعلقة ذلك يف مبا ببلداهنم،
املركز يكون وعندئذ ”لينــــك“. مركز إىل املنشــــأ، داخلية افتراضات
املجاالت. من يف عدد املستوى الدويل على االتساق ضمان مسؤوًال عن
متسقة الرئيســــية العملة صرف أســــعار تكون أن ينبغي وبصفة خاصة،
أن البلدان الرئيسية؛ وجيب يف النقدية السياســــات الفتراضات بالنســــبة
الضمنية عوامل االنكماش األساســــية متفقة مع الســــلع تكون أســــعار
كما البلدان؛ بني املناظرة لفئات التجارة بالنسبة والواردات للصادرات
انتقال تفرضه آليات حســــبما دويل جتاري توازن هناك يكون أن ينبغي

التأثريات.
إذا  احلاسوبية، تكرارات للمحاكاة عدة إجراء وبعد ٧ - ٧١
إطار يف املشــــاركة، يتم البلدان بني فيما اآلراء وتبادل احلاجة، دعــــت
االجتماع قبــــل عقد العاملي لالقتصاد تنبؤات وضــــع منــــوذج ”لينك“
وُتعَرض وقطرية. وإقليمية عاملية مستقبلية نظرة التنبؤات تشــــمل حبيث
”لينك“ مشــــروع لفريق خرباء اجتماع االجتماع على ما قبل تنبؤات
وجود اتســــاق على اشــــتراط أن وبالنظر إىل وذلــــك كخــــط أســــاس.
ختتلف قد البلــــدان لبعض بالنســــبة التنبؤات أن يعين املســــتوى الــــدويل
بلد كل من اخلرباء تعليقات فإن للبلدان املنفردة األصلية التنبؤات عــــن
تنبؤ إعداد االجتماع بعــــد ويتم ”لينك“ مشــــروع اجتماع  ُتجَمع يف
ما، عملية حد هــــو، إىل تنبؤ ”لينك“ فإن االجتماع. وهلــــذا مــــا بعد
يف االقتصاديني املشــــتركني بني فيما دائم تفاعل وجــــود تنطــــوي على
تقريب لالقتصاد العاملي، هو ”لينك“ نظام أن إىل وبالنظر املشــــروع.
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النتقال الدولية واآلليات االقتصاد القومي خاصيــــات على التأكيد مع
املتعلقة الدراسات من عدد إلجراء ُيستخَدم النظام هذا فإن التأثريات،
املستوى على االقتصادية الصدمات انتقال وحماكاة بالسياسات الدولية

لذلك: أمثلة يلي وفيما الدويل.
حترير التجارة أثر ذلك يف مبا عن السياسة التجارية، دراسات •
للمفاوضات أوروغــــواي جولــــة مثــــل املتعــــددة األطــــراف،
اإلقليمية، التجارية التكتالت وأثر املتعددة األطراف التجارية

األورويب؛ االحتاد مثل
يف أو التغيريات االقتصاديــــة، الصدمــــات أثر دراســــات عــــن  •
على االقتصاد واحــــدة، منطقة أو واحد، بلد يف السياســــات
األخرى، مثــــل األثر العاملي والبلدان وعلى املناطــــق العاملــــي

اآلسيوية؛ املالية لألزمة
خفض تنسيق الدويل، مثل سياســــة االقتصاد تنســــيق حماكاة  •

الرئيسية؛ الصناعية البلدان يف الفائدة سعر
التحويالت الدولية؛ آلثار دراسات •

عائدات حتديــــد مثل بالسياســــات، تتعلق دراســــات أخــــرى  •
العاملي. لالقتصاد السالم بالنسبة

”لينك“  لنظام مشروع املستقبلية رات التطوُّ - ٢ 
البيانات واالحتياجات من

عامًا،  حوايل ٣٠ قبل مشروع ”لينك“ إنشــــاء منذ  ٧ - ٧٢
االقتصادية النظريــــة ويف النماذج وضــــع أســــاليب يف كبري حتقق تقدُّم
الذي املبدأ أن غري تكنولوجيا احلَوَســــبة. يف األغلب، وهو وكذلــــك،
ُوِضَعت اليت القومية النماذج دمج وهو ثابتًا، يظل املشروع عليه يقوم
عامليًا. نظامًا ل تشكِّ خالل روابط دولية حبيث من معًا مستقل بشكل
يف النماذج وضع نظام لتحســــني ُبعدان هناك يكون املبدأ هذا وباتباع
من املزيد شئ، إدراج كل وقبل أوًال املســــتقبل: يف ”لينك“ مشــــروع
أخذ خالل من جديدة دولية روابط وإضافة النظام؛ يف النماذج القومية
املوجودة النماذج وتعزيز يف االعتبار؛ العوملة لنظام اجلديدة التطــــوُّرات

النظام. يف
النماذج  من املزيد إضافة األولويات يف إحدى وتتمثــــل  ٧ - ٧٣
باالقتصادات النامية قائمة أدناه وترد النامية. للبلدان مناذج وخاصة القومية،
اإلقليمية النماذج من واحٍد يف العاملــــي منوذج ”لينك“ اآلن يشــــملها اليت

جديدة: لنماذج فردية طبيعي بشكل حة مرشَّ البلدان وهذه السبعة.
فاســـو، وبوركينا وبنن، وأوغندا، وأنغـــوال، أفريقيـــا: إريتريا، •
أفريقيا القمـــر، ومجهورية وجزر وتوغو، وتشـــاد، وبوروندي،
الكونغو ومجهوريـــة املتحـــدة، تنـزانيـــا الوســـطى، ومجهوريـــة
وزامبيا، والـــرأس األخضر، وروانـــدا، وجيبويت، الدميقراطيـــة،
والصومال، وغامبيا، وســـرياليون، وبرينســـيبــي، وســـان تومي
وليسوتو، وليربيا، بيساو، اإلســـتوائية، وغينيا - وغينيا وغينيا،
والنيجر؛ وموزامبيق، وموريتانيا، ومالوي، ومدغشقر، ومايل،

وبابوا املتحدة، العربية واإلمارات وأفغانستان، األردن، آسيا: •
وبنغالديش، الســــالم، دار والبحرين، وبروين اجلديدة، غينيا
الشــــعبية ومجهورية كوريا الســــورية، واجلمهوريــــة العربيــــة
الدميقراطية الشــــعبية، وســــاموا، الو ومجهورية الدميقراطيــــة،
ولبنان، وقطر، نام، وفيجي، وفييت وعمان، النكا، وســــري

واليمن؛ ونيبال، وميامنار، ومكاو، ومنغوليا،
أنتيغوا وبربودا، الكاريبـــــي: البحر ومنطقة أمريــــكا الالتينيــــة •
وترينيــــداد وتوباغو، وبنما، وبليــــز، وبربــــادوس، وبرمــــودا،
وجزر وجزر البهاما، هلولندا، التابعة األنتيل وجزر وجامايكا،
وسورينام، والسلفادور، الدومينيكية، مارتينيك، واجلمهورية
وكوســــتاريكا، وكوبا، وغيانا، وغواديلــــوب، وغواتيمــــاال،

وهندوراس. ونيكاراغوا،
لالرتباطات  مناذج وضــــع يف أخرى أولوية وتتمثــــل  ٧ - ٧٤
تتزايد أمهيتها اليت الــــدويل، املال رأس مثل تدفقات اجلديــــدة، الدوليــــة
ومن الدولية. السياســــات ولتحليل البلدان بني للعالقات فيما بالنســــبة
مباشــــرة أجنبية النماذج باســــتثمارات وضع املمكـــــن أن تبــــدأ عملية

مستقرة نسبيًا.
للنماذج  النماذج هيكل يف حتســــني املتمثل والغرض  ٧ - ٧٥
كليَّة حماسبية ُأُطر بإضافة ”لينك“ مشــــروع نظام يف ــــطة املبسَّ القومية
والتمويل، اليت والنقود الســــعر مثل املتغيّـرات، من ومزيد تفصيًال أكثر
من القدر نفس له النامية، البلدان بعض مناذج يف بالضعف عادًة تتســــم
االقتصادات أجل من توضع اليت بالنماذج حتسني آخر ويتعلق األمهية.
لصايف خمتلط إىل نظام يستند بعضها يزال ال انتقال واليت مبرحلة متر اليت

احلسابات القومية. نظام وبيانات ومفاهيم املادي املُنَتج
خاصة،  بصفة ستتطلب، مجيعها التحســــينات وهذه  ٧ - ٧٦
األعمال تنفيذ يف أمهية له مما فإن هذا وعلى ــــنة. ُمحسَّ إحصائية بيانات
”لينك“ مشروع بني فيما أوثق تعاون هناك يكون أن أعاله املوصوفة
اإلمنائية حتليل السياسات وشعبة املتحدة يف األمم اإلحصائية والشــــعبة

البلدان. يف اإلحصاء وخرباء االقتصاد وخرباء
القطرية للنماذج مثاالن - ٣

القطرية  وهيكل، النماذج حجم، يف التنوُّع لتوضيح ٧ - ٧٧
لنموذجني الرئيســــية تلخيص للخاصيات أدناه يرد ”لينك“ يف نظــــام
لوضع قومية مراكــــز ”لينك“ مشــــروع إىل مؤخرًا متهما قدَّ قطريــــني

النماذج.
النموذج الربازيلي ( أ )

وضعته  ســــنوي منوذج هو اجلديد الربازيلي النموذج  ٧ - ٧٨
وهذا .٢٥ التطبيقيــــة االقتصاديــــة البحــــوث إدارة البحــــوث يف معهــــد

 Alexandre Samy de Castro and Marco Antonio F.H. Cavalcanti, انظر  ٢٥
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الرئيســــية للحســــابات اخلاصيات إىل اســــتنادًا ُوِضع النمــــوذج، الذي
ميزانيات القطاع وحســــابات املدفوعات موازين القومية وحســــابات
نظرية  النموذج إىل هيكل ٢٠٠ معاَدلة. ويســــتند حوايل يتضّمن العام،
دون التجميعي الطلب باستخدام اإلمجايل املحلي حتديد الناتج مع كينـز،
وجود عدم بســــبب جزئيًا، وذلك، العرض جانب قيود على فرض أية
ومن والعمالة. العاملة للقوة معاَدالت لتقدير كافية طويلة زمنية سالسل
جمموعات: يف ثالث النموذج يتضّمنهــــا اليت املمكــــن جتميع املعاَدالت
ميزان وحسابات القطاع العام، وحســــابات التجميعي، الطلب حتديد
اخلاص االســــتهالك د ُيحدَّ التجميعي، الطلب جمموعة ويف املدفوعات.
وكما االمسية. الفائدة وأســــعار املتاح احلقيقي للدخل كدالة احلقيقــــي
اخلطأ، لتصحيح آلية مع أوىل، املعاَدلة باختالفات ر أدناه، ُتقدَّ ُمبيَّن هو
األجل العالقة الطويلة يف دْخل الوحدة مرونة وجود تشــــمل آلية وهي
سعر تتضمن واملعاَدلة .(RDOPP) والدخل (CFTPP) االستهالك بني
وســــعر للتضخم الســــالب األثر (TJCDPN) كي ميثِّل االمسي الفائدة

اخلاص: االستهالك على احلقيقي الفائدة
CFTPP DEL (1:LOG (CFTPP))=A22.1 DEL 

(1:LOG(RDOPP))+A22.2 (LOG (CFTPP (-1))) 
.-LOG (RDOPP (-1))+22.3xDEL (1:LOG(TJCDBN))

االستثمار  ُيعرَّف اخلاص مناذج االستثمار وضع ويف ٧ - ٧٩
الفائدة وســــعر اإلمجايل املحلي للناتج كدالة اإلنشــــاءات يف مشــــاريع
عالقة اخلطأ، مع لتصحيح آلية للمعاَدلة د ُتحدَّ ومرة أخرى، احلقيقــــي.
املحلي والناتج اإلنشــــاءات يف االســــتثمار بــــني األجل وحــــدة طويلة
يف املحلي االســــتثمار على الطلب فــــإن الوقت نفســــه ويف اإلمجــــايل.
إىل االســــتثمار نســــبة على به اخلاص يعتمد النموذج الذي املعــــدات،
وســــعر احلقيقي الفائدة لســــعر كدالة ُيعرَّف اإلمجايل، الناتــــج املحلــــي
هناك عالقة فإن يبدو وكمــــا احلكومي. واالســــتثمار احلقيقي الصرف
األجنبية املعدات على والطلب املحلية املعدات على الطلب بني مقايضة

املعاَدلة. احلقيقي يف الصرف لسعر الثابت املعامل يبيِّنه كما
العائد  منــــوذج ُوِضع العــــام، ويف جمموعــــة القطــــاع  ٧ - ٨٠
أســــاس على من الفئات، عدد إىل حتليلهما بعد للحكومــــة، واإلنفــــاق
احلقيقي اإلمجــــايل املحلي للناتــــج كدالتــــني وُعــــرِّف القيــــم احلقيقيــــة
واإلنفاق احلقيقيني للحكومة العائد علــــى له أثر والتضخم والتضخــــم.
بســــبب وجود تتآكل واإلنفاقات رئيســــية: فالضرائب بثــــالث طرائق
وســــلوك الضرائب؛ يف مجع ويوجد تأخري زمين الفهرســــة؛ يف عيــــوب
إىل وبالنظر بالتضخم. يتأثــــر احلكومي واإلنفاق احلكوميــــة الضرائــــب
املعاِمالت تكون بأن ُيســــَمح الربازيل فإنه يف تارخييًا التضخم ارتفــــاع
ر وُتقدَّ أخرى فترة إىل من خمتلفة احلكومي يف القطاع املناِظرة للتضخم

.(Kalman Filter) كاملان“ ح ”مرشَّ بطريقة
الطلب على  د املدفوعات، ُيحدَّ ميــــزان جمموعة ويف  ٧ - ٨١
على تعتمد أي جديــــدة، معيارية تقليديــــة دالة الــــواردات باســــتخدام
بني السلع النسبية واألســــعار اإلمجايل) املحلي (الناتج املحلي النشــــاط

أصًال ُتعرَّف الــــواردات على الطلب ودوال والســــلع املحلية. األجنبية
واالستهالكية، الوسيطة والسلع الرأمسالية للسلع بالنسبة منفصل بشكل
وفقًا د للتجارة الدولية املوحَّ التصنيف فئات إىل ذلك بعد حتوَّل ولكنها
يف نظام جتبها التصدير معاَدالت أن من الرغم وعلى لنظــــام ”لينك“.
األصلي كدالة الُقطري النمــــوذج د يف ُتحدَّ فإهنا الربط آليــــة ”لينــــك“
املحلية. النسبية واستخدام الطاقة واألســــعار العاملية الواردات ملجموع
على الطويل للطلب األجــــل يف الدخل مرونة أن تقديــــرات ويف حــــني
مرونات تقريبــــًا فإن الصحيح الواحد هــــي فئات ثالث يف الــــواردات
وفقًا ُتعرَّف اخلدمات يف التجارة ومعاَدالت اثنان تقريبًا. هي األسعار
عوامل وخلدمات اإلنتاج عوامل خــــالف للخدمات د املوحَّ للتصنيــــف
األجنيب االســــتثمار أن وُيفَتَرض البنود. من عــــدٍد إىل ــــمًة اإلنتاج ُمقسَّ
الدولية االحتياطيات يف والتغيُّر احلافظات) واستثمار املباشر (االستثمار
اجلاري احلساب رصيد وبالتايل فإن النموذج، يف مها عنصران خارجيان
يف األخرى اإلنتاج عوامل إدراج مع الَدين اخلارجي، يف التغيُّر د ُيحــــدِّ
الواليات بني دوالر الصــــرف أســــعار مثل الَدين، على الطلب معاَدلــــة

األخرى. الرئيسية والعمالت املتحدة

(BOF5) فنلندا منوذج (ب) 
بنك  وضعه الذي لفنلنــــدا، الكلي االقتصاد منــــوذج  ٧ - ٨٢ 
حوايل ويتضّمن احلجــــم متوســــط ســــنوي ٢٦، هو منوذج ربع فنلنــــدا

ومعاَدالت  خاصية، و٣٠٠ معاَدلة سلوكية رئيسية و٦٠ متغيِّرًا ٤٥٠ 
وعشــــرين اخلمســــة ولفترة تعريفية. ومعاَدالت خمرجات، - مدخالت
التطوُّر  مع BOF كي يتماشــــى تعديل منوذج جرى تقريبًا املاضية عامًا
والتحســــينات االقتصادي. القياس وأســــاليب يف النظريــــة االقتصاديــــة
مقارنة بالنموذج ،(BOF5 1998) للنمــــوذج، صيغة آلخر األساســــية
الكالســــيكي واالجتاه كينـز نظرية من تركيبة وهي - (BOF4 1990)
الثروة وآلثــــار النموذج مع يتفــــق لتوقُّع احلديــــث - تتضّمن حتديــــدًا

وظائف  جمموعة: ١٦ النموذج ويتضّمن املعيشية. األسر لقطاع بالنسبة
الــــواردات؛ اإلنتاج؛ الصــــادرات؛ اإلنتاج؛ االســــتهالك، االســــتثمار؛
وإنفاقات إيــــرادات الدخل؛ والتكاليف؛ األجور؛ األســــعار العمالــــة؛
وإنفاقات إيرادات املعيشية؛ األسر وإنفاقات إيرادات الشركات؛ قطاع

السياسات. قواعد املالية؛ املدفوعات؛ األسواق ميزان القطاع العام؛
النموذج  يتضّمن وعوامل اإلنتاج، السلع أسواق ويف ٧ - ٨٣
واحلكومة. والشركات األســــر املعيشية ســــلوكية حملية: قطاعات ثالثة
الصناعات قطــــاع إنتاجيني: قطاعــــني إىل ــــم ُمقسَّ وقطاع الشــــركات
وبقية الشــــركات األجنبية، مع يتنافس أنــــه ُيفترض الذي التحويليــــة،
للتداول. القابلة (الدولية) غري الســــلع ُتنِتج أهنا ُيفترض اليت القطاعات
املركزيــــة واحلكومة املحلية إىل احلكومة ــــم مقسَّ احلكومــــي والقطــــاع
قطاع احلكومة منــــوذج أن حني ويف االجتماعي. الضمــــان وصناديــــق
 Alpo Willman and others, “The BOF5 macroeconomic model انظــــر  ٢٦
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أجل القــــرارات من لصنع مســــتقلة واحدة كوحدة ُوِضع املحليــــة قــــد
صارمة قيود يف ظل املحليني الفائدة للسكان من ممكن أكرب قدر حتقيق
املحلية أساســــًا من احلكومة ه توجِّ احلكومة املركزية فإن امليزانية علــــى

التحويالت. مدفوعات خالل
من  أنه غري ثابت، صرف سعر لنظام منوذج ويوضع ٧ - ٨٤
الفائدة ســــعر يف مكشــــوف فرق حيدِّده عائم نظام أيضًا حماكاة املمكن
تكوين منوذج وضع ويف املال. لــــرأس كاملة حركة حرية افتراض مــــع
وُتحلَّل هامًا. دورًا املركزية واملســــاومة العمال نقابات تلعب األجــــور
و”إزاحة عليها“ التفاوض ”يتم األجر معدل يف إىل زيــــادات األجور
توقُّعات حني أن ويف التعاقدي. األجر خارج تكويــــن حتدث لألجر“
الرئيســــية لألجور املحدِّدات هي والبطالة الضرائب وشــــرائح التضخم
االتزان عدم عوامل حتدِّدها األجور إزاحة مكوِّنة فإن عليها املتفــــاَوض

احلقيقي. األجر وفجوة البطالة معدل أي العاملة، سوق اليد يف
األســــر املعيشــــية  قطــــاع ويوضــــع منــــوذج ســــلوك  ٧ - ٨٥
مع امليزانية تدفق على قيد يف ظل فرض للمنفعة زمين تعظيم بافتــــراض
وُيفَتَرض والديون. النقــــود وأرصدة اإلســــكان ثروة من تكــــوُّن الثروة
يف تدفقات النقد إىل النظــــرة خطأ يف إمكانية لوجود أيضــــًا أن هنــــاك
الدخل على يعتمد (C) اخلاص االستهالك فإن هلذا ونتيجة املســــتقبل.
احلقيقية والثروة (YD/PCP) اجلارية الفترة يف لإلنفاق القابل احلقيقــــي
يف للدخــــل احلقيقي املتوقع للتدفــــق احلقيقيــــة (WEALTH) والقيمــــة
فإن نفسه الوقت ويف أدناه). املعاَدلة يف ب الثاين املركَّ املســــتقبل (احلد
حة املرجَّ املتوســــطات على احلقيقية يعتمد النقود أرصدة على الطلــــب

االمسية: الفائدة أسعار واملقبلة وعلى السابقة االستهالك لتدفقات
C=0.3 x YD 100/PCP+(1-0.3) x {0.85 xCEX/ 

(1+RLBN/400-INFPCPEX)+0.047 x 100 x 
.(0.25 x WEALTH (-1)+YD)/PCP}

الفترة  يف املتوقَّــــع وCEX هو االســــتهالك C هو االســــتهالك، حيــــث
االنكمــــاش  CEX = C(+1)، وPCP هــــو معاِمــــل أن أي القادمــــة،
وINFPCPEX هو  التضخــــم، وINFPCP هو معــــدل لالســــتهالك،
املتاح،  الدخل وYD هــــو القادمة، الفترة املتوقــــع يف التضخم معــــدل

سعر الفائدة لإليداع. هو RLBNو الثروة، صايف وWEALTH هو
إىل زيادة  باالستناد الشــــركة منوذج ســــلوك ويوضع  ٧ - ٨٦
أي مرحلتني، على األمثل الوضع مع حتقيق ممكن، حد أقصى إىل الربح
التعديل تكاليف د ُتحدَّ ذلك د أوًال وبعــــد ُتحدَّ املطلوبة أن املســــتويات
الشركات أن ُيفَتَرض األوىل املرحلة ويف األدىن. عند احلد حبيث تكون
رهنًا املســــتقبل املتوقَّعة يف األرباح تدفقات لقيمة احلد األقصى ُتحقِّــــق
وتكاليف املنتجــــات على ودوال الطلــــب منها لــــكل بــــدوال اإلنتاج
التحويلية الصناعات قطاع حيقِّق وسوف باالســــتثمار. املرتبطة التعديل
املحلي. والطلب اخلارجي، أي الصــــادرات، الطلــــب دالتــــني للطلب:
ســــتعتمد االســــتثمار دالة فإن ممكن إىل أقصى حد الربح لزيادة ونتيجة
املُنَتج بني املستقبل يف املتوقعة واالختالفات الســــابقة االختالفات على

للصناعات االستثمار ومعاَدلة املال. لرأس اإلجياري والســــعر اهلامشــــي
أدناه: مبيَّنة التحويلية

DLKF1=- 0.11 x DLKF1E2+0.61 x DLKF1EX 
+0.4931 x DLKF1 (-1)+0.01 x {PGDP1 x FK1/ 

PIF1-(CCR1+RS/400-INFPIF1EX)/(1+RS/ 
400 - INFPIF1EX)}

اخلاص،  الثابت املـــال رأس رصيد صـــايف النمو يف DLKF1 هـــو حيـــث
،DLKF (+1) هو DLKF1EX و ،DLKFIEX (+1) هو DLKF1E2و
املُنَتج  هو FK1و التحويلية، للصناعات االنكماش معاِمل وPGDP1 هـــو
أسعار  وP1F1 هو للصناعات التحويلية، املخصص املال لرأس اهلامشـــي
معدل  وINFPIF1 هو للنقود، السوق سعر هو RSو الثابتة، االســـتثمار

.PIF1 املتوقَّع لـ التضخم معدل هو INFPIF1EXو ،PIF1 لـ التضخم

بقلب  اليد العاملة من املدخالت على الطلب وُيَحل ٧ - ٨٧
افتراض مع لإلنتاج املخرجــــات - اُملدخالت وخاصية اإلنتــــاج. دالــــة
وباملثل املضافة. االنكماش للقيمة عوامل حّل يف ُتستخَدم احلصة ثبات
كمتوسطات عليها احلصول يتم الطلب بالنسبة ملكوِّنات األســــعار فإن
غري والضرائب الــــواردات وأســــعار القطاعية املُنِتج َحــــة ألســــعار مرجَّ

املباشرة.

قاعدتــــان  السياســــات ُتعــــرَّف ويف وضــــع منــــوذج  ٧ - ٨٨
للبنك املستهَدف الفائدة سعر فإن عامة وكقاعدة النقدية. للسياســــات

التايل: النحو على التضخم سيتأثر بالتغيريات يف املركزي

.RS=max {(RFOR+DMP x 400 x (INFSTAR)), 0.5}

يف التضخم بالتغيــــريات الفائــــدة ســــعر وكقاعدة بديلة، ســــيتأثر
املتوقَّع:

RS=max {((RFOR+DMP x 400 x (INFPCPE2 
،-INFSTAR)), 0.5}

وRFOR هو  INFSTAR هــــو معدل التضخــــم املســــتهَدف، حيــــث
وDMP هو  ،(ECU أشــــهر ثالثة ملدة (التجاري الفائدة األجنيب ســــعر
معدل  وINFPCP هو الصحيح، الواحــــد أو قيمته الصفر حد شــــكلي

.INFPCP (+2) هو INFCPE2و التضخم،

املالية.  للسياســــة املختلفة القواعــــد بعض وُتعــــرَّف  ٧ - ٨٩
طريق عن معــــدل الضريبة املمكــــن أقلمة من فإنه املثال وعلــــى ســــبيل
احلكومي على الفائدة من اإلنفاق بصــــايف الدخل على الضرائب ربــــط
األجل القصرية التنبؤات يف أنه غري العام. التمويل استدامة ضمان أجل

املنشأ. خارجية الضريبة معدالت تكون معدالت
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والسياسات والنظريات اإلحصائية والبيانات النماذج وضع بني العالقة ٢ - سابعًا الشكل

  

 

 

  

 

 

احلقائق
النموذج

السياسة

اخلطة

اخلربة املكتسبة

النظريات

األهداف

الضوابط

األحداث

ـــع: واملوسَّ املنقَّـــح األدىن  ـــد املوحَّ النمـــوذج - جيـــم 
وهيـــكل الـــدويل البنـــك داخـــل  االســـتخدامات 

البيانات دعم

البنك الدويل  يســــتخِدم عن ٣٠ عامًا يزيد ما منــــذ  ٧ - ٩٠
للبلــــدان النامية. وخالل مســــار النمو إلســــقاط الكلي مناذج االقتصاد
املنقَّــــح األدىن ــــد املوحَّ النمــــوذج اســــُتخِدم الســــبعينات والثمانينــــات
مدخرات إىل احلاجة النموذج ذلك وَيْحِسب الغرض. هلذا (RMSM)
النموذج كما ُيستخَدم فجوة املدخرات، ما يسمى لسد إضافية أجنبية
املمكن من يكون كــــي اإلضافية األجنبية إىل العملة احلاجــــة حلســــاب
وشــــيوع لعملية اإلنتاج. بالنســــبة حيوية أمهية هلا اليت شــــراء الواردات
أن غري بساطته، إىل شــــك، دون ُيعزى، األدىن املُنقَّح د املوحَّ النموذج
متعددة وإدخال عوامل اقتصادية فائدتــــه. من أيضًا حتّد تلك البســــاطة
املتعلقة من اخليــــارات املزيد يتيــــح األموال لتدفقــــات يف إطار متســــق
املفيدة اخلاصيات على املحافظة مع ميكن استكشــــافها اليت بالسياســــة
األدىن د املوحَّ هذه للنمــــوذج األموال تدفق وصيغــــة النموذج. لذلــــك
.(RMSM - X) ع املُنقَّح واملوسَّ األدىن د املوحَّ النموذج بأهنا ــــع واملوسَّ
تنفيذية يســــتخدمها أداة ُيعَتَبر ــــع املوسَّ النموذج أن وعلــــى الرغم مــــن
ُحبَزم للتحليــــالت املتعلقة إجرائهم لتســــهيل البلــــدان يف االقتصاديــــون
تعطي ــــع املوسَّ لذلك النموذج األساســــية الصيغة حىت فإنه السياســــات
وحتليل الُقطرية، املساعدة استراتيجية لوثيقة اإلسقاطات املطلوبة مجيع
التكيُّف وعمليات احلافظة، استعراض أو لالئتمان بالنســــبة البلد أهلية

به. اخلاصة اهليكلي

الدويل  البنك أداة ع: ح واملوسَّ املنقَّ األدىن د املوحَّ النموذج - ١
الكلي االقتصاد إلسقاطات الرئيسية

األدىن  د املوحَّ للنمــــوذج األساســــية الصيغة تتضّمن  ٧ - ٩١
العام، اقتصاديــــة: ”قطاعــــات“ أو ــــع أربعــــة مكوِّنات املنقَّــــح واملوسَّ
أنه احلكومة على العام القطاع ويعرَّف واخلارجي. واخلاص، واملــــايل،
يتألف الذي النظــــام النقدي أنه على املايل القطاع وُيعــــرَّف املركزيــــة،
القطاع أن يعــــين وهذا النقدي. اإليــــداع املركزي وبنوك مــــن البنــــك

شبه  واملشاريع املركزية غري احلكومية الوكاالت يشــــمل ٢٧ ”اخلاص“
هو، اخلارجي والقطاع النقدية. غري املاليــــة واملؤسســــات للدولة التابعة
يعين وهو ما البلد، نظر خارج وجهــــة من املدفوعات ببســــاطة، ميزان

 ١ سابعًا - اجلدول يف ويرد ُعِكَســــت. واملديونيات قد االئتمانات أن
وكذلك النموذج، يتضّمنهــــا اليت واملتغريات حتديد للقطاعــــات أدنــــاه

هامة. افتراضات

َمَثل  َمَثله ــــع، واملوسَّ املنقَّح األدىن د والنموذج املوحَّ ٧ - ٩٢
األساسية املحاسبية اخلاصية على يعتمد املنقَّح، األدىن د املوحَّ النموذج

Y = C + I + X - M حيث Y هو  دة، املوحَّ القومي الدخل حلســــابات
االســــتهالك،  جمموع وC هو الســــوق، بأســــعار املحلي اإلمجايل الناتج
وM هو  الســــلع واخلدمات، صادرات وX هو االســــتثمار، وI جمموع

السلع واخلدمات. الواردات من

قطاع  أي أن أي متبّق، أنه قطاع اخلاص“ على ”القطاع ما يسمَّى ر يفسَّ أن ينبغي ٢٧

اخلاص“. ”القطاع هذا سيكون يف منفصل املستخِدم بشكل ده ال حيدِّ
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أن  جيب السوق)، (بأســــعار املحلي اإلمجايل والناتج ٧ - ٩٣
واالستثمار االســــتهالك على لإلنفاقات رجعي، بأثر مســــاويًا، يكون
التفصيل بعض يتطلب والنموذج األساســــي والواردات. والصــــادرات
عامة مكوِّنتني، مكوَّنة إىل واالســــتثمار االســــتهالك من بتقســــيم كل
يشــــري Y = Cg + Cp + Ig + Ip + X - M، حيث وخاصــــة: نــــة ومكوِّ

الترتيب. اخلاص، على والقطاع احلكومة إىل pو g من كل
فإن  املحلي اإلمجايل خاصية الناتــــج إىل وباإلضافــــة  ٧ - ٩٤
بالنسبة امليزانية على قيودًا يتضّمن ع األدىن املنقَّح واملوسَّ د املوحَّ النموذج
يكون فقط أن تتطلب ليــــس اليت األربعة من القطاعــــات لــــكل قطاع
االستخدامات ملجموع قطاع مساويًا (العائدات) لكل املصادر جمموع
ما قطاع يف اســــتخدام أي يتطلب أيضًا أن يكون بل له، (اإلنفاقات)
املنهجية مع االتســــاق تضمن العالقات وهذه آخر. قطاع يف مصــــدرًا
يف النموذج موجودة على السلوكية والقيود األموال. لتدفق املحاســــبية
الطلب على وهي املاليــــة، األصول من الســــوق لتصفية أربــــع عالقات
اخلاص، القطاع من احلكومي واالقتراض اخلارجية، واألصول النقــــود،
تســــع من إىل نظام العالقات تؤدي وهذه املحلي. واالئتمــــان النقــــدي
قانون حددها واحدة ومعاَدلــــة مســــتقلة مثاين معاَدالت منها معاَدالت
لثماين بالنســــبة حل النموذج املمكن من فإنه وهلذا .(Walras) والراس
رة املقدَّ أو داخلي منشــــأ هلا اليت وهي متغيّـرات النموذج جمهولة - ِقَيم

املتبقية. باملقادير
احلل  إجراءات من الكثري بالنســــبة للنموذج ويوجد  ٧ - ٩٥
املنقَّح األدىن د املوحَّ ويتضمن النموذج األساســــي ”اإلقفــــاالت“. أو
مباشر بشكل ِقَيمًا، ُمستخِدم د حدَّ وإذا للحل. طرائق ثالث ــــع واملوسَّ
واالقتراض اإلنفاق متغيّـرات عدا فيما املتغيّـرات جلميع مباشر، غري أو
على إليه يشار ذلك فإن القيم، تلك النموذج د ُيحدِّ حبيث احلكوميني،
قيم ترك مع احلســــابات احلكومية ُحدِّدت وإذا عام. أنــــه إقفــــال قطاع

خاص. قطاع إقفال أنه على إليه يشار هذا فإن ”اخلاص“ القطاع
اخلارج  االقتــــراض من يتحدد اإلقفالني ويف هذيــــن  ٧ - ٩٦
وحدة الَدين يف املســــتخِدم د وحيدِّ للبلد. املدفوعــــات ميزان باحتيــــاج
األجانب، املقرضني جانــــب من إنفاقها املرَجح من يكون الــــيت املبالــــغ
متوقَّعة، وَيحِسب قروض التزامات من أو املوجودة القروض من سواًء
مال رأس إىل حاجــــة هناك كانت وإذا املدفوعــــات. ميزان النمــــوذج
”دائن أجنيب قرض ســــد الفجوة، يقوم ما يســــمى وهو أجنيب إضايف،
”املقترض العــــام، يكون القطاع إقفال ويف بتوفــــريه. معيَّن هامشــــي“
حالة يف اخلاص هو القطاع ويكون املركزية؛ احلكومة هو اهلامشــــي“
املنقَّح ــــد األدىن األساســــي املوحَّ النموذج ويف اخلاص. القطاع إقفــــال
البنوك التجارية هو احلالتني يف اهلامشي األجنيب الدائن يكون ــــع واملوسَّ
ســــالبًا، الفجوة اإلنفاق لقرض ســــد صايف مبالغ كانت وإذا األجنبية.
أو إليه، حيتاج أكثر مما األجنــــيب لالئتمان تدفقات يتلقــــى أي أن البلــــد
املطلوب املســــتخِدم بإعادة حتديد يقوم أن ينبغي كبرية، بدرجة موجبًا

اإلسقاط. ُيعيد وأن

إقفال  األساســــي هو النموذج يف الثالث واإلقفــــال  ٧ - ٩٧
بعض وسلوك احلكومية السياسات مســــار املستخِدم د وحيدِّ السياســــة.
املحلي الناتج مســــارات النموذج ويولــــدِّ اخلاص، متغيّـــــرات القطــــاع
هذا ويف اخلاص. متغيّـرات القطــــاع وبقية االمســــي واحلقيقي اإلمجــــايل
الواردات وُتعــــدَّل بكامله، األجنيب اإلقــــراض مقدمًا د ُيحدَّ اإلقفــــال،
منط بأنه هذا وُيعــــَرف املدفوعات. ميــــزان إلقفال هبوطــــًا صعــــودًا أو
دة من املحدَّ املقادير على يقتصر الواردات صايف ألن متاح“، هو ”مــــا
ومن إضايف. اقتراض أي هناك يكــــون ميكن أن وال اخلارجي التمويــــل
اإلقفاالت هذه أن غري عديدة، أخرى إقفاالت هناك تكون املمكن أن

ملوظفي البنوك. بصفة خاصة مفيدة على أهنا ُحدِّدت قد الثالثة

واخلاص  العام القطاعني بــــني إىل التمييز وباإلضافــــة  ٧ - ٩٨
األرقام من بعض يســــتفيد ــــع واملوسَّ املنقَّح األدىن د النموذج املوحَّ فإن
معًا. الثابتة واألسعار اجلارية باألسعار خمرجات ويعطي القياسية لألسعار
د خارجيًا. ُتحدَّ ما بلد وواردات صادرات ألســــعار القياســــية واألرقام
للناتج املتوسط االنكماش مبعامل مقيســــًا للبلد، العام التضخم ومعدل
وإقفال العام القطاع إقفال يف أيضًا املســــتخِدم ده حيدِّ اإلمجايل، املحلي
د ُيحدَّ االستثمارية للسلع املحلي للسعر القياسي والرقم اخلاص. القطاع
االستثمارية للسلع الواردات ســــعر ملســــتوى ح مرجَّ أيضًا، كمتوســــط
النموذج الرقم د املحلي اإلمجايل، وحيدِّ الناتج انكماش معاِمل ومتوسط
ضمين. انكماش كمعاِمل االستهالكية للسلع بالنسبة للسعر القياسي

الصرف  سعر مسار املستخِدم أن ُيملي ومن املمكن ٧ - ٩٩
النموذج فإن هذا وعلى خفض القيمة، معدل بتحديد صراحًة االمســــي
الصرف ســــعر ربط طريق عن احلقيقي ســــعر الصرف حيســــب مســــار
االنكماش ومعاِمل اإلمجــــايل املحلي للناتج االنكماش مبعاِمــــل االمســــي
ومن اخلمســــة. لبلدان جمموعة التحويليــــة للصناعات لقيمــــة الوحــــدة
ســــعر ويكون ثابت حقيقي صرف ســــعر املســــتخِدم د املمكن أن حيدِّ
أن بالطبع املمكــــن ومن النموذج. نتائــــج من نتيجة الصــــرف االمســــي
فإن املثال سبيل وعلى املختلفة. الصرف سعر خليارات جتميعات حتدَّد
يف يف القيمة أن يشهد حدوث اخنفاض حقيقي يف يرغب املستخِدم قد
صرف بسعر األمر هناية يف الفترة تلك تنتهي حبيث فترة اإلسقاط بداية
ثنائيان رقمان مها الصرف لســــعر القياســــيان والرقمان حقيقي ثابت.
قياســــيني متعددي ميثالن رقمني املتحدة وال الواليات لدوالر بالنســــبة

بالتجارة. َحني األطراف مرجَّ

املستخِدم  د أن حيدِّ جيب مجيعها اإلقفاالت الثالثة ويف ٧ - ١٠٠
حيدِّد الذي هو واملستخِدم لإلنتاج. بالنســــبة املال لرأس املُعاِمل احلدِّي
ذلك لإلنتاج ويعكس املتغيِّــــر التكوين يف اعتباره ســــيأخذ كان مــــا إذا
إذا حالة ما ويف لإلنتاج. بالنســــبة املال احلدي لرأس املُعاِمل يف التغيــــري
الصناعات قطاع مثل املال، بكثافة رأس يتصف لقطاع إســــقاط أشــــار
سرعة من أكرب ســــينمو بسرعة القطاع ذلك إىل أن التحويلية احلديثة،
ميكن فإنه األخرى والقطاعــــات اخلدمات وقطــــاع الزراعة منــــو قطاع
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مع - لإلنتاج املال بالنسبة احلدِّي لرأس املُعاِمل يف زيادة حدوث توقُّع
األخرى. الظروف تساوي

خارجيًا  احلقيقي اإلمجايل املحلي حتديد الناتج ومــــع ٧ - ١٠١
املال لرأس متأخر حدِّي ُمعاِمل باســــتخدام االســــتثمار جمموع وحتديد
املحلي الناتج د حيث يتحدَّ السياســــية إقفال يف (حىت لإلنتاج بالنســــبة
واالســــتثمار لإلنتاج بالنســــبة لــــرأس املال احلدِّي اإلمجــــايل باملُعاِمــــل
أن املمكن احلقيقية، من والــــواردات الصادرات حتديد ومع الســــابق)،

متبقية: كقيمة االستهالك جمموع النموذج د حيدِّ
.C = Y - I - X + M

بســــيطة لطرح  عملية إجراء ميكــــن فإنه وعلــــى هذا  ٧ - ١٠٢
واالســــتثمار االســــتهالك، جمموع اخلاص من أو احلكومي االســــتهالك
اآلخر املكوِّن للحصول على االستثمار، جمموع من اخلاص أو احلكومي
كاستخدام اجلاري احلساب يف مرة كفرق. والقيد املزدوج للمدخرات،
مسألة هو كمصدر لألموال، املال رأس حساب يف أخرى ومرة لألموال
مبســــطة معاَدلة يف يبيَّن أن املمكن فإنه من املثال ســــبيل وعلى مرحيــــة.
وهو الضرائب، اجلاري، فقــــط للدخل واحد متغيِّر احلكومية للميزانيــــة
املال رأس حساب ويف االستهالك. وهو اجلاري، واحد لإلنفاق ومتغيِّر
لالقتراض - واحد وبند فقط واحــــد إنفاق اســــتثماري قد يكون هناك

كتابة املعاَدلة التالية: ميكن فإنه وعلى هذا اخلارجي. االئتمان
االستثمار - السندات مبيعات = االستهالك - الضرائب

االدخار + االستهالك = الضرائب أو
االستثمار. = األجنيب االئتمان واالدخار +

متَّبعة،  ـــدة املوحَّ املحاســـبة خاصيـــات ومـــا دامـــت  ٧ - ١٠٣ 
املمكن من يكون معىن، عالقات وظيفية ذات من املمكن حتديد دام وما
وضع ميكن النظرية، ومن الناحية البديلـــة. اإلقفاالت من العديد تطبيـــق
يف اإلقفالني كما - لالحتياجات صيغة اإلقفاالت يف تلك من إقفال كل
أنه غري السياســـة. يف إقفال كما متوفرات صيغة أو يف - واخلاص العام
حيث من اإلقفاالت مجيع ستلتقي سليم حنو على النموذج إذا اســـُتخِدم
اإلقفال يف النموذج وميكن تطبيق التكرار. هو هذا يف واألساس النتائج.
املطلوب اإلضايف األجنيب االقتراض مقدار لتبيُّن اإلقفال اخلاص أو العام
ضئيًال. املقدار يصبح أن إىل تعديل البنود مع السيناريو، على للمحافظة
املطلوب األجنيب االقتراض لصايف د املحدَّ املقدار يكون تلك النقطة وعند
معدَّالت جمموعة من اختبار ميكن فإنه وباملثل د املتوفُّر. هو املقدار املحدَّ
احلاجة ينفي مبا اخلاص، اإلقفال اإلقفال العام أو داخل الناتج وأمناط منو

اختيار. مسألة بالفعل البداية هو وحتديد نقطة سياسة. إقفال إىل
أمهية  على التأكيد زيــــادة إىل حاجة هناك وليســــت  ٧ - ١٠٤
املســــتخِدمني مالحظة مع القاعدة، هو ”التكرارات“ فتعدُّد التكــــرار.
أن تبيَّن إذا ما حالة ويف عملية. بطريقة هلا وتعديلهم لنتائج افتراضاهتم
غري معقوًال أو ليس بأنه يتصف املســــَقط احلســــابات نظام من أي جزء
ُتبحث أن ينبغي للبلد، التارخيية والتوقُّعات إىل اخلربة اســــتنادًا عملي،

الدوال وإجراء ملتغيّـرات األصلية واملواصفات االفتراضــــات جديد من
الالزمة. التعديالت

لإلسقاطات املؤسسية احلاجة - ٢
وثيقة  أجل إســــقاطات ُقطرية من البنك الدويل ُينِتج  ٧ - ١٠٥
اإلقراض برنامج إلبراز وذلك اليت ُيعّدها املساعدة الُقطرية اســــتراتيجية
وإذا القطرية. املساعدة أجله استراتيجية من ُتعد الذي للبلد واالقتراض
أن يبيِّن فإنه ُيتوقع ،٢٨ اهليكلي للتكيُّف قرضًا ُيعّد الُقطري الفريق كان
وعندئذ، للبلد. مســــار التنمية على اهليكلي التكيُّف أثر قرض الفريــــق
وهناك الكلي. لالقتصاد اإلســــقاطات من جمموعة يف إعداد الفريق يبدأ
احلافظة استعراض إجراء وهي لإلســــقاطات، أخرى حاجة مؤسســــية
يف البنك الدويل واملخاطر املالية السياسة وإدارة الدويل. للبنك السنوي

العملية. هبذه القيام تتوىل اليت هي
الُقطرية  املســــاعدة وضع اســــتراتيجية وخالل عملية  ٧ - ١٠٦
للحســــابات تفصيلية ُيعدَّ إســــقاطات أن الُقطــــري ُيطلــــب مــــن الفريق
والَدين اخلارجي املالية واحلسابات والتجارة املدفوعات وميزان القومية
الُقطرية املساعدة واملرفقات التفصيلية الستراتيجية النقدي. واالستقصاء
استكشاف يف أيضًا ُتستخَدم أن الوثيقة غري األساسي. الســــيناريو تبيِّن
احلالة وســــيناريو احلرجة. احلالــــة وســــيناريو البســــيطة ســــيناريو احلالة
وعدم الكامل اإلقــــراض برنامج يكون الذي الســــيناريو هو األساســــية
موضعًا املساعدة الُقطرية، اســــتراتيجية وثيقة يف يرد كما فيه، اإلقراض
اخلارجية للبيئة ســــيحدث ما توقُّعات إىل بالنظر طبعًا، وذلك، للتنفيــــذ
أن ميكن اليت املخاطر ُتستكَشف البســــيطة ســــيناريو احلالة ويف العاملية.
األحيان، ويف معظم للبلد. املســــتقبلية بالنســــبة يف التوقُّعات تؤثر ســــلبًا
خارجي خطر ُيستكَشــــف أي و/أو يف السياســــة حملي تأخر ُيبحث أي
ســــيناريو ويســــتخَدم للبلد. التجارية الشــــروط يف مثل حدوث تدهور
إىل فيها البنك الدويل يعمد أن ينبغي اليت يف حتديد احلالة البسيطة احلالة
املســــتقبلية النظرة هو احلالة املتميزة زيادته. وســــيناريو أو تقليل إقراضه
حنو أفضل بالنســــبة على اخلارجية البيئة و/أو السياســــة فيها اليت تتطوَّر
احلالة سيناريو إعداد خالل معقول حنو على توقعه مبا ميكن مقارنًة للبلد
فيها ينبغي اليت الظروف الُقطري الفريق د أخرى، حيدِّ ومرة األساســــية.
ينبغي اليت والظروف اإلقراض يف زيادة حدوث الدويل البنك أن يتوقع

للبلد. دها حدَّ اليت اإلقراض خمصصات فيها يقلِّل أن
د  حتدِّ اهليكلي التكيُّـــف أجل مـــن اإلقراض وعمليـــة  ٧ - ١٠٧
ُيصمَّم العملية هـــذه إطار ويف املقتَـــِرض. اهليكليـــة للبلد أوجـــه النقص
إجيايب أثر هلا اليت يكون اإلصالحات دمج خالل مـــن لإلصالح برنامـــج
البنك موظفي من وُيطلب اإلقراض. شروط يف للبلد اإلمنائي املسار على
إســـقاطات جمموعة خالل من على االقتصاد هذا األثر يبيِّنوا الـــدويل أن
يف ُتستخَدم اإلســـقاطات اليت جلمع األساســـية واألداة الكلي. لالقتصاد

يصبح  الدولية اإلمنائية املؤسســــة من قرض على للحصول مؤهًال ما بلــــد إذا كان  ٢٨

اهليكلي. للتكيُّف ائتمانا اهليكلي التكيُّف قرض
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وُينفَّذ د. املوحَّ االســـتقصاء هي أو احلافظة لالئتمان األهليـــة اســـتعراض
األساسية آليته وهو ميثل الدويل، البنك داخل كل سنة د املوحَّ االستقصاء
عن الُقطرية أفرقته من الكلي باالقتصاد املتعلقة ية الكمِّ املعلومات جلمـــع
بيانات تارخيية م تقدِّ الُقطريـــة أن األفرقة من وُيطلب البلـــدان األعضاء.
يتعلق اليت األفرقة الُقطريـــة مـــن ُيطلب ٢٩، كما الكلـــي عـــن االقتصاد
اليت أو والتعمري لإلنشـــاء الدويل بشـــروط البنك تقترض ببلدان عملهـــا
”أرجح تصوغ ســـيناريو أن العاملي االقتصاد علـــى كبري أثر هلا يكـــون
كميات وأن حتدِّد الكلي االقتصاد متغيّـرات ملجموعة من االحتماالت“
ُتستخدم اإلســـقاطات أن حقيقة عن النظر ٣٠. وبغض الســـيناريو لذلك
لإلنشـــاء البنك الدويل األعضاء لالئتمان يف تلك البلـــدان أهلية لتقييـــم
اليت والعاملية اإلقليمية املجاميع مقارنـــة يف أيضًا ُتســـتخَدم فإهنا والتعمري
كما العاملية االقتصادية لالحتماالت د املوحَّ اإلســـتقصاء من جتميعها يتم

للبنك الدويل. التابع اإلمنائية باآلفاق املعين الفريق أسقطها
أن  د لإلســــتقصاء املوحَّ الُقطرية األفرقة من وُيطلب  ٧ - ١٠٨
وذلك االحتماالت“ ”أرجح ســــيناريو إىل اســــتنادًا تضع إســــقاطاهتا
وعن اخلارجية البيئة عن تتوفَّر اليت املنطبقة مجيع املعلومات بالنظــــر إىل

املحتمل. واألداء املحتملة للسياسات الُقطري تقييم الفريق
١٩٩٧ يصف ســــيناريو  د لعام املوحَّ االســــتقصاء تعليمات ودليل

يلي: كما االحتماالت“ ”أرجح
للحالة مماثًال عــــادًة، أرجح االحتماالت، ســــيناريو ال يكون  •
املســــاعدة اســــتراتيجية كثــــريًا يف ُتســــتخَدم األساســــية اليت
اســــتراتيجية املساعدة أظهرت التقليدية ومن الناحية القطرية.
فيها منخفضًا األداء يكــــون احلالة األساســــية اليت أن القطرية
ترتبــــط بإصالحات اليت املفضلة املتميِّــــزة احلالة ختتلــــف عــــن
ومؤخرًا، للبنك؛ إقراض أكثر وبربامج للسياسة بالنسبة أكرب
سيناريو القطرية اســــتراتيجية املســــاعدة تقارير حدَّدت بعض
ويف الغرض. هلــــذا املالئم األســــاس أنه علــــى األداء األفضــــل
باألرقام ح توضِّ حبيث السيناريوهات ُتختار األحيان من كثري
يف للتغيريات املتوقعَّة التكاليف أو املقَترَحــــة اإلصالحات أثــــر
لالستقصاء وبالنســــبة الدولية. أو املحلية االقتصادية الظروف
أوجه ز تركِّ أحكامًا وأن ُتصِدر أن منك نطلب فإننا د، املوحَّ
اليت اإلســــقاطات من واحدة جمموعة تصبــــح حبيث الاليقــــني

يستخدمها؛ أن د املوحَّ االستقصاء لفريق ميكن
اليت االفتراضات ممكــــن حد أقصــــى إىل ُتســــتخَدم ينبغــــي أن  •
االقتصادية البيئــــة بشــــأن التخطيط افتراضات وضعتهــــا جلنة

هو د املوحَّ االســــتقصاء عملية يف القوة مواطن وأحد الدولية.
تشــــترك اليت البلدان من كبري لعدد متزامنة نتائج أهنــــا ُتحقِّــــق
االقتصادات لغالبية وبالنســــبة اخلارجية. االفتراضات نفس يف
أسقطتها اليت لتعديل االجتاهات ســــبب هناك يكون أّال ينبغي
تعديل الضروري مــــن كان وإذا التخطيط؛ جلنــــة افتراضــــات
بعقد تتعلق ترتيبات (بسبب معيَّنة يف جماالت االجتاهات تلك
األسباب متامًا توثَّق أن ينبغي فإنه األجل، مثًال) طويل تصدير

م؛ املقدَّ بالتقرير ُترفق مذكرة يف
من الرغم وعلى التفاؤل. يف أفضل من اإلفراط توّخي الواقعية  •
معدل االقتصادات مجيع حتقِّق املمكن أن من أنه تصوُّر جاذبية
و٧  املائة يف ٥ يتراوح بني املحلي اإلمجايل للناتج حقيقي منــــو
ســــنة خالل رقمني من مكوَّن املائة ومعدل منو للصادرات يف
ليس فإنه الصحيحة السياسات اُتبعت ما إذا أو سنتني واحدة
مفيد حتليل وإجراء بلدان كثرية. يف هذا أن حيدث ح املرجَّ من
بأكرب يتســــم تقييم لالئتمان يتطلب إجراء واألهلية للمخاطرة
صورة رسم من بدًال لآلفاق االقتصادية الواقعية من ممكن قدر
الواقعية غري املرتفقــــة النمو معدالت وردية تؤدي مســــتقبلية

املخاطر. مجيع حجب إىل فيها
عنه  اهليكلــــي، املعبَّر التكيُّــــف برنامج وتقييــــم أثــــر  ٧ - ١٠٩
أفضل على وضعه ميكن الكلي، إسقاطات لالقتصاد من خالل باألرقام
واجلدوى االقتصاد. يف االقتصاديــــة االجتاهــــات تقييم طريق حنو عــــن
اإلصالح برنامج وجدوى بالغة. أمهيــــة هلما مفهومان مها واالســــتدامة
اقتصادية اجتاهات يف تغيري حدوث توقُّع على ينطوي الذي املفهوم هي
بني االتســــاق فيما ومفهوم معيَّن، حدود هامش فقط يف ولكن معيَّنة،
املفهوم املشَتَرك هي املتوقَّع. واالستدامة وأثرها ستنفَّذ اليت اإلصالحات

االئتمانية. وألهليته الدفع على بلد ما لقدرة
البيانات ومصادر البيانات من االحتياجات - ٣

األدىن  د املوحَّ النمــــوذج وحدة احتياجات د وُتحــــدَّ  ٧ - ١١٠
.(٢ - اجلدول سابعًا (انظر القطاع حسب البيانات من ع واملوسَّ املنقَّح
إطار االتســــاق أدىن لتجميع كحد املطلوبة من البيانات واالحتياجات
سنتني عن وبيانات التدفق ملتغيّـرات واحدة سنة عن تارخيية هي بيانات

املخزونات. ملتغيّـرات
عدد  علــــى البيانــــات مــــن وتعتمــــد االحتياجــــات  ٧ - ١١١
األساســــي النموذج أن كما النمــــوذج؛ يف ســــُتدَرج القطاعــــات الــــيت
(بقية اخلاص والقطاع احلكومي، من أربعة قطاعات: القطــــاع يتألــــف
وقطاع (اخلارجي). األجنيب والقطاع النقدي، والقطــــاع االقتصــــاد)،
والشركات اخلاص األحيان إىل القطاع بعض يف ــــم ُيقسَّ االقتصاد بقية
املركزي وبنوك إىل البنك النقــــدي القطاع ــــم غري املالية، ويقسَّ العامــــة
عن متميِّزًا يكون قد اإليــــداع النقدي بنوك وســــلوك النقدي. اإليداع
أجل وضع من قطاعني إجياد ما يتطلــــب وهو املركزي، البنك ســــلوك
األخرى. القطاعات مع املوجودة وللروابط املختلفة ألدوارمهــــا منوذج

للبنك  التابعة الكلي بيانات االقتصاد قواعد الستكمال التارخيية البيانات ُتستخَدم ٢٩

ومتويل العاملية التنمية مؤشرات منشوري يف املنشورة البيانات على منها حيصل الدويل اليت
التنمية العاملية.

املؤشرات للجزء تغطية كانت لعام ١٩٩٨“ د املوحَّ ”االستقصاء إجراء مت أن إىل  ٣٠

استراتيجية لوثيقة جيم املرفقات يف الواردة للتغطية مماثلة االستقصاء من باإلســــقاط املتعلق
املساعدة القطرية.
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الذي االقتصاد خاصيــــات على يعتمد للقطاعــــات النهائي والتقســــيم
البيانات. توفُّر مدى وعلى له منوذج وضع جيري

البيانات يف احملاسبية والتناقضات املفاهيم - ٤
لتسجيل  عامة بصفة املستخَدمان املحاسبيان النهجان ٧ - ١١٢
وموازين املســــتحقات. وهنج النقدية القيود مها هنج التعامالت تدفقات
النقديــــة (األرصدة) واإلحصــــاءات القومية املدفوعــــات واحلســــابات
عندما التعامالت ل حيث ُتسجَّ االستحقاق، أساس عادًة على ل ُتســــجَّ
وبالنسبة بالفعل. سدادها يتم عندما وليس مسؤولية تنشأ أو التزام ينشأ
ألن كبريًا واالســــتحقاق النقد الفــــرق بني يكون للقطــــاع النقــــدي ال
إحصاءات فإن أخرى ناحية نقدًا. ومن ُتجرى البنوك غالبية تعامالت
أســــاس القيود على األحيان مــــن كثري يف ُتعَرض التمويــــل احلكومــــي
تنطوي اليت حســــابات امليزانية ل ُتســــجِّ املمكن أن من أنه كما النقدية،
هنا وُيفَتَرض تأخري زمين. مع نقدية تدفُّقــــات اإلحصاءات تلك عليهــــا
االستحقاق أساس على مجيعها ل ُتســــجَّ الكلي إحصاءات االقتصاد أن

نقدية. بالفعل كقيود لت ُسجِّ قد كانت إذا حىت

االعتبار  يف أخذه ينبغي آخر هام حماسيب مبدأ وهناك ٧ - ١١٣
خدمة بالنســــبة ملدفوعات النقدي والدفع االســــتحقاق بني وهو الفرق
املدفوعات وموازين األجنيب. الَدين خدمة مدفوعات وخاصــــة الَدين،
الســــداد أســــاس على األحيان كثري من يف ُتبيَّن احلكومية واحلســــابات
هذه ويف واملحلي. األجنــــيب الَدين خدمة ملدفوعــــات النقدي بالنســــبة
يف احلساب املدفوعات ميزان خبس لرصيد تقدير هذا عن احلالة سينتج
يكون أن احلكومــــي. ويتعيَّن والعجز احلكومية اجلــــاري وللمدخرات
يكون من الدفع، وقد أســــاس استحقاق النموذج على يف قيد البيانات

البيانات. تعديالت على إدخال الضروري

وهي  بالبيانات تتعلــــق منطية أخرى وهناك مشــــكلة  ٧ - ١١٤
خمتلفة أرقامًا خمتلفة مصادر توفِّر املصادر، حيث اتســــاق عدم مشــــكلة
احلسابات يف االستهالك العام قيمة فإن املثال سبيل وعلى لنفس البند.
احلكومية. احلســــابات يف القيمة املدَرَجة خمتلفة عن تكون قد القوميــــة
موثوقية أن إذ املصادر، قاعدة ثابتة لترتيب توجد ال فإنه ولسوء احلظ
لة املصادر املفضَّ إىل هذا فإن وإضافة البلدان. بني فيما ختتلف البيانــــات

ع واملوسَّ املنقَّح األدىن د املوحَّ واالفتراضات للنموذج واملتغيِّرات القطاعات ١ – سابعًا اجلدول

سياسةخاصعامإقفال

املنشأ الداخلي/املتبقية ذات املتغيِّرات
القطاعات

شيءامليزانية اخلاصال القطاع اخلاصائتمان القطاع ائتمان
النقدي:

األرباح واخلسائراألرباح واخلسائراألرباح واخلسائراجلاري
املال املحليرأس املحلياالئتمان املحلياالئتمان االئتمان
اخلارجياخلارجي اخلارجياالئتمان الوارداتاالئتمان

اخلاصاخلاص القطاع شيءائتمان شيءال ال
أسواق السلع

القومية احلكومياحلسابات اخلاصاالستهالك اخلاصةاالستهالك االستثمارات
أسواق األصول

النقودالنقود من النقودالعرض من النقودالعرض على الطلب
احلكومةائتمان قطاع النقود إىل احلكومةاالئتمان املقدم إىل اخلاصاالئتمان املقدم القطاع إىل املقدم االئتمان

اخلاص القطاع احلكومةائتمان اخلاصطلب اخلاصالعرض العرض
للحكومةاخلارجي اخلارجي اخلاصاالئتمان اخلارجي املستخِدماالئتمان حيددها

هامة افتراضات
املحلي اإلمجايل الناتج يف حموَسبحمددحمددالنمو

حموَسبحمددحمددالتضخم
اإلمسي الصرف حمدد/حموَسبحمدد/حموَسبحمدد/حموَسبسعر
األجنبية حموَسبحموَسبحموَسباالحتياطيات

لإلنتاج بالنسبة املال لرأس احلدِّي حمددحمدد/حموَسبحمدد/حموَسباملعاِمل
النقود دوران حمددحمددحمددسرعة
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ســــبيل وعلى النماذج. وضع عملية من الغرض باختــــالف قــــد ختتلف
البيانات ل املالية تفضَّ للسياسات حماكاة إجراء عمليات عند املثال فإنه
فــــإن الفريق الُقطري األمر هناية ويف مصدر آخر. أي علــــى احلكوميــــة
اختاذ القرار على قادرًا جتعله اليت املعلومات أفضل لديه تتوفر هو الذي
واالنطباق املوثوقية من أكرب قدر على تكون اليت املصادر بشأن النهائي

التنفيذ. قيد للعملية بالنسبة
املحتملة البيانات مصادر ٢ - سابعًا اجلدول

املصدراحلساب أو القطاع
املدفوعات صندوقميزان مؤخــــرًا ها أعدَّ االقتصاديــــة  ورقــــة عــــن التنميــــة

النقد الدويل
املركزي للبنك منشور

للدولة التابعة التخطيط منشور هليئة
صندوق  يصدره الدولية الذي املالية اإلحصاءات منشــــور

النقد الدويل
القومية النقداحلسابات صندوق مؤخرًا ها أعدَّ االقتصادية التنمية عــــن ورقة

الدويل
اقتصادات ببيانات املعنيــــة (املجموعة القومية احلســــابات

(MAC فريق التنمية -
للدولة التابعة التخطيط هليئة منشورات

املتحدة األمم أجرته استقصاء
النقداحلكومة صندوق مؤخرًا ها أعدَّ االقتصادية التنمية عــــن ورقة

الدويل
حكومية نشرة

املركزي للبنك نشرة
صندوق  يصدرها اليت احلكومية املالية اإلحصاءات نشــــرة

النقد الدويل
صندوقالقطاع النقدي مؤخــــرًا ها أعدَّ االقتصاديــــة  ورقــــة عــــن التنميــــة

النقد الدويل
صندوق  يصدره الدولية الذي املالية اإلحصاءات منشــــور

النقد الدويل
املركزي للبنك منشور

الكلي االقتصاد ببيانات االرتباط - ٥
يف األساس  الكلي االقتصاد ببيانات يتحقق االرتباط ٧ - ١١٥
جيري االقتصاد الذي يف االجتاهات تبحث األوىل والطريقة بطريقتــــني.
الثانية اجتاهات الطريقة تبحث حني يف اإلسقاطات، إعداد له بالنســــبة
وتتوفر مماثلة. هيكلي بعملية تكيُّف مرت اليت بالبلدان املتعلقة البيانات
هلذا النوع من متنوعة أدوات الــــدويل البنك يف لــــدى خــــرباء االقتصاد
هي وحتليلها التارخيية البيانات لتخزين األساســــية والوســــيلة العمليات.
يف وضعته احليَّة البيانات قاعدة ونظام احليَّة“. البيانــــات ”قاعدة نظام
البنك رئيس مكتب نائب يف التنمية باقتصادات املعنية املجموعة البداية
ونظام قاعدة األفريقية. املنطقة التنمية مبشــــاركة من الدويل القتصادات
بيانات وقاعدة (ُقطرية) حملية بيانــــات قواعد من يتألف البيانــــات احليَّة
البيانات املحلية بانتظام من قواعد مدخالهتا من البيانات تتلقى إقليميــــة

وتتألف اإلقليمية. للتجميعات التحليليــــة امللخصات لوضع (الُقطريــــة)
موضوعية بيانات صحائف جمموعة الُقطرية مــــن احليَّة البيانات قاعــــدة
الكليَّة البحوث البيانات االقتصادية حملِّلو أو االقتصاد خرباء فيها ُيخزِّن
الُقطرية احليَّة البيانات قيد الدراسة. وقاعدة بالبلد املتعلقة واالجتماعية
بنظام أيضًا مصحوبة تكون البيانات ولكنها لتخزين أداة فحسب ليست
االقتصاد تتيح خلرباء احليَّة البيانات وقاعدة اجلداول. إلعداد متماســــك
يبيِّن الذي اجلــــدول الدويل، مثل البنك يطلبــــه منطي تقرير أي إعــــداد
الُقطرية، وكذلك املساعدة اســــتراتيجية أو واحدة بنظرة يف البلد احلالة
هذه صة املخصَّ إعداد التقارير وخاصية معيَّنة. ألغراض صة خمصَّ تقارير
اجتاهات لدراســــة حتليلية البلدان إعداد جداول يف االقتصاد خلرباء تتيح
من يكون أن أكرب أمهية تكون له قد ما أن غري الكلي. دة لالقتصاد حمدَّ
االجتاهات حتليل ميكن باستخدامه زمنية سالسل جدول إعداد املمكن
د املوحَّ النموذج وهو اإلســــقاط منوذج الالزمة لوضع يف االفتراضــــات
فحسب تتيح ال للبلدان البيانات احليَّة ــــع. وقاعدة واملوسَّ املنقَّح األدىن
بالنموذج كامًال ارتباطًا أيضًا ترتبــــط ولكنها التارخيية البيانات ختزيــــن
النموذج ببيانات ذلك تزوِّد أن وميكن ــــع، واملوسَّ املنقَّح األدىن د املوحَّ

اليت ينتجها. اإلسقاط بيانات منه وتتلّقى تارخيية

مرَّت  اليت البلدان األخـــرى يف ولتحليـــل االجتاهات  ٧ - ١١٦
َيســـتخِدم قاعدة أن االقتصاد خلبري هيكلي مماثلـــة ميكن بعمليـــة تكيُّف
احليَّة للبلدان قواعد البيانات بتخزين وضعها اليت يتم اإلقليميـــة البيانات
على قاصرًا التحليل الـــذي جيريه الفريـــق جيعل هـــذا أن غـــري املنفـــردة.
أكثر تكون ال قد اليت مناطقها يف البلـــدان لتلك االجتاهـــات االقتصادية
”حتليل أداة، هي قد وضع الدويل البنك فـــإن وهلذا االجتاهـــات انطباقًا.
فقط ليس االقتصاد الوصول خلرباء تتيح اإلحصائية“، املعلومـــات إدارة
العاملية البيانات قاعدة إىل أيضًا بل األخرى، اإلقليمية البيانات قواعد إىل
خارجية بيانات وقواعد التنمية، باقتصادات املجموعة املعنية تديرها اليت
الفريق فإن هذا إىل وباإلضافة .(٣ - سابعًا اجلدول (انظر متنوعة أخرى
واملتاحة بالبنك البيانـــات اخلاصة قواعد إىل يصل أن لـــه ميكن القطـــري
التنمية مؤشـــرات مثل فقط، - للقـــراءة مدجمة أقـــراص خارجيـــًا علـــى
يتيح اإلحصائية املعلومات إدارة العاملي. وحتليل اإلمنائي والتمويل العاملية
البلدان. من جمموعة أية يف مؤشـــر أي عن استفســـار أي حتديد للباحثني
الفترة لنفس بالنسبة فقط ليس بني البلدان تسهِّل املقارنة فيما األداة وهذه
البلدان ألوضاع بني فيما مقارنـــة إلجراء األهم، وهو أيضًا، بل زمنيـــًا
البارزة األمثلة ومن خمتلفة. زمنية فترات خالل الكلي لالقتصاد متشاهبة
مؤخرًا ُنشـــرت اليت الُقطرية عن إندونيســـيا االقتصادية املذكرة لذلـــك
يف الرئيسية الصرف أسعار قيمة ختفيض أثَّر هبا اليت قاَرَنت الكيفية واليت

حدوث األزمة  بلدًا قبل ١٥ من مؤلفة االقتصـــاد الكلي لعيِّنة جتميعـــات
سنوات. األزمة خبمس انتهاء وبعد خبمس سنوات

نظامًا  الــــدويل البنــــك وضــــع ويف العقــــد املاضــــي،  ٧ - ١١٧
حتديد يف أجل املســــاعدة من بلده بيانات حتليل الُقطري يتيــــح للفريــــق
للتحليل واألداة الرئيســــية إســــقاطاته. إليها تســــتند االفتراضــــات اليت
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عملية كامل بشــــكل َتدِمج اليت احليَّة البيانات قاعدة نظام الُقطري هي
التارخيية. البيانات تتضمنها اليت التحليلية املعلومات يف النمــــاذج وضع
قواعد للوصول إىل سهلة آلية أيضًا لديهم الُقطري الفريق يف والباحثون
بني وفيما البلدان بــــني حبوث فيما مــــن إجراء متكنهم متنوعة بيانــــات
حتليل إدارة نظام وهي هذه، الوصول وأداة اقتصادية خمتلفة. تطــــورات
أخرى بلدان به قامت ما مقارنة للباحثني تتيح املعلومــــات اإلحصائية،
اإلسقاطات املعلومات إلبراز هذه واســــتخدام مماثلة لتطورات بالنسبة

الدراسة. موضع للبلد ُوِضَعت اليت

البحر منطقة يف النمـــاذج ووضـــع املحاســـبة دمج دال - 
جلزر  القومية ”األنتيل“ واحلســـابات منـــوذج الكاريبـي:

هلولندا التابعة األنتيل
األنتيل  جزر يف املســــتخَدم منوذج ”األنتيل“ ُيعَتبَــــر  ٧ - ١١٨
القومية  باحلسابات وثيقًا ارتباطًا يرتبط لنموذج مثاًال ٣١ التابعة هلولندا
النموذج يف وُيســــتخَدم جماله. داخل املوجــــودة مــــن حيث املتغيّـرات
النموذج ويستمد احلكومية. السياسات آثار وتقييم األســــاس إلسقاط
يتضّمن بالتايل وهو احلســــابات القومية، من بياناته ثلث يقل عن ال ما
نظام للحسابات أي هبا يتسم اليت البيانات اتساق خاصيات من العديد
صيغة ”األنتيل“ يســــتند إىل منــــوذج أن القوميــــة. وممــــا جيدر ذكــــره
ختتلف صيغة وهي هلولنــــدا، التابعة األنتيل جلــــزر القومية للحســــابات

التقســــيم  ١٩٩٣ من حيث لعام القومية احلســــابات نظام عــــن صيغة
احلايل الوقت يف وتوجد أخــــرى. خاصيات ومن حيث إىل قطاعــــات
نظام مع هلولندا التابعة األنتيل احلســــابات القومية جلزر ُخطط ملواءمة
الفرصة أيضًا من هذه ُيســــتفاد ١٩٩٣، وقد لعام القومية احلســــابات

النموذج. صيغة ملواءمة
واحلسابات  النموذج ارتباط وثيق بني لوجود ونتيجة ٧ - ١١٩
االقتصادية الشؤون إدارة من جانب أيضًا ُيستخَدم النموذج فإن القومية
األخرية اليت الســــنوات عن القومية مؤقتة للحســــابات لوضع تقديرات
هلا. َبعــــد تقديرات وضع قد املركزي اإلحصــــاءات مكتب ال يكــــون
استكماًال ،١٩٩٩ عام من اعتبارًا املكتب، م يقدِّ أن مؤخرًا تقرَّر وقد
وأن يســــتخِدم ”األنتيل“، لنموذج ليــــة األوَّ املتغيّـرات ســــنويًا جلميــــع
عدم توفُّر حالة يف أوَّلية تقديرات الشــــتقاق كوســــيلة النموذج املكتب

املعلومات. هذه من بعض
هو  األول الشــــق شــــقان. له الفرع واهلدف من هذا  ٧ - ١٢٠
(١ القومية (اجلزء احلســــابات واالختالف بني التشــــابه أوجه مناقشــــة
احلســــابات القومية يف املتغيّـرات جمال حيث من (٢ (اجلزء والنمــــوذج
إلســــقاط النموذج يف املســــتخَدمة العالقات حيث ومــــن والنمــــوذج،

٣ تفســــريًا للكيفية  اجلزء ويتضّمن لتجميعها. احلســــابات ويف البيانات
حتقيق وُيقَتَرح النماذج. وَنهج احلسابات دمج َنهج زيادة هبا ميكن اليت
يف املســــتخَدمة احلســــابات العالقات جتميع يف ُتطبَّق بأن هــــذا الدمــــج
والنموذج احلسابات جمال حتسني وبزيادة اإلســــقاطات لوضع النموذج
لعام احلســــابات القومية نظام مفاهيم وتصنيفــــات مــــن خالل تطبيــــق
من النموذج واحلسابات على إدخاهلا يتم اليت ١٩٩٣. والتحســــينات
استخدام النموذج وأن تتيح أفضل وضع إسقاطات إىل تؤدي أن شأهنا

القومية. للحسابات ُمسبقة تقديرات لوضع

حتليل  نظام يف إطار املتاحة البيانات قواعد ٣ – سابعًا اجلدول
اإلحصائية املعلومات إدارة

والزراعة األغذية منظمة بيانات اإلنتاج الزراعيقواعد
مصائد األمساك

احلراجة
واالستخدام األرض

والتجارة لإلنتاج األرقام القياسية
التجارة

للطاقة الدولية الوكالة بيانات الطاقةقواعد توازنات
الطاقة إحصاءات

الدولية العمل منظمة بيانات اقتصاديًاقواعد النشطون السكان
النقد الدويل صندوق احلكوميةقواعد بيانات املالية اإلحصاءات

املدفوعات ميزان
التجارة اجتاه

الدولية املالية اإلحصاءات
لالتصاالت الدويل بيانــــات االحتاد قاعدة

والالسلكية السلكية
والالســــلكية الســــلكية االتصــــاالت

الدولية
املتحدة األمم القوميةقاعدة بيانات احلسابات

للتربية املتحدة األمم منظمة بيانات قاعدة
(اليونسكو) والثقافة والعلم

اإلحصاءات التعليمية

للتنمية املتحدة األمم منظمة بيانات قاعدة
(اليونيدو) الصناعية

الصناعية اإلحصاءات

العاملية الصحة منظمة بيانات والوالداتقواعد إحصاءات أســــباب الوفــــاة
احليَّة

”الصحة لربنامــــج العامليــــة املؤشــــرات
للجميع“

البنك الدويل اإلمنائيةقواعد بيانات البيانات
اإلقليمية البيانات قواعد

د املوحَّ االستقصاء

الفرع تقييمًا  مــــن املتبقية األجزاء ُتعَتَبر أن وينبغــــي  ٧ - ١٢١
ليس األجزاء هــــذه وتتناول القومية. احلســــابات للنموذج باســــتخدام
األخرى والعالقات اخلاصيات أيضًا بل البيانات من االحتياجات فقط
من تلك العالقات اقتراب مدى أهنــــا تقيِّم كما النموذج، يف املفَتَرَضــــة
يكون املمكن أن ومن القومية. جتميع احلسابات يف املفترضة العالقات
َنهج بني للتقريب كوســــيلة مفيدًا تقليدية، غري زاوية من التقييم، هذا

والتحليل. التجميع إزاء النماذج وضع وَنهج املحاسبة

مارتن  وســــانت يف كاراكاو وبونري االقتصادية بالشــــؤون املعنية الوكاالت وضعت  ٣١

اهلولندية االستشارية الشركة يرأس شايك الذي مارين فان مع وثيق بتعاون ”األنتيل“ منوذج
حتميل املمكن ومن .(Micro - Macro Consultants) لالستشارات“ ماكرو - ”مايكرو

.www.rsl.net/Runy العنوان: على الويب شبكة موقع من النموذج، باملجان،
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وجماهلا وجتميعها القومية احلسابات هيكل - ١

هلولندا  األنتيل التابعة جلزر القومية احلسابات تستند ٧ - ١٢٢
متييزًا الصيغة هذه وتتضّمن هلولندا. القومية للحسابات سابقة صيغة إىل
حمدودة بدرجة ولكن املؤسســــي، القطاع وبيانات الصناعة بيانات بني

.١٩٩٣ لعام احلسابات القومية نظام يف مطلوب هو مبا مقارنة

ملكوِّنات القيمة  حتليل على بيانات الصناعة وتقتصر ٧ - ١٢٣
واشتراكات العاملني، تعويضات يشمل مبا الصناعات، حسب املضافة
منها مطروحًا املباشرة غري والضرائب الضمان االجتماعي، العاملني يف
أية تتضّمن ال الصناعة وبيانات التشغيل. وفائض واالستهالك، الدعم،
البيانات تلك أن الوسيط، غري واالســــتهالك املخرجات عن معلومات
تفصيلي جدول وضــــع مؤخرًا مت وقد ترد يف حســــابات القطاعــــات.
اجلدول ذلك أن هلولندا، غري التابعة األنتيل جلزر للعرض واالســــتخدام

احلسابات القومية. متامًا يف ُيدمج مل

وقطاعات  قطاعــــات مخســــة بني متيِّــــز واحلســــابات  ٧ - ١٢٤
الضمان خطط حســــب حتليل مع واحلكومة، األعمــــال، هي فرعيــــة،
املعاشــــات، وصناديق األخرى، احلكومية التأمني وخطط االجتماعــــي
لعام القومية احلسابات بنظام ومقارنًة العامل. وبقية واألســــر املعيشــــية،

منفصل  حتدِّد بشكل ال هلولندا التابعة األنتيل جزر حسابات فإن ١٩٩٣
تشمل املالية ال والشركات املشاريع. قطاع داخل املالية غري الشركات
بشكل ال حتدَّد أن البنوك كما وُنظم التأمني؛ صناديق املعاشات سوى

املشاريع. قطاع من كجزء ُمدَرَجة تظل ولذلك فإهنا مستقل.

حلســــابات  البيانات جتميع يتم قطاع لكل وبالنســــبة  ٧ - ١٢٥
حســــابات ١٩٩٣، وبينها لعام القوميــــة احلســــابات نظام خمتــــارة من
رأس وحســــابات للدخل والثانوي األوَّيل التوزيع وحســــابات اإلنتاج
واالستهالك املخرجات عن تشــــمل بيانات اإلنتاج وحســــابات املال.
بيانات تشمل فإهنا املال رأس حســــابات أما املضافة. والقيمة الوســــيط
األخرية والتفاصيل .٣٢ الرأمسالية والتحويــــالت رأس املال تكوين عــــن
احلســــابات نظام صراحًة يف ُمــــدَرج هو ما إىل هــــي تفاصيــــل مضافــــة
جمال أو تفاصيل ُيعَتَبر أن نواح أخرى من أنه غري .١٩٩٣ لعام القومية
تفاصيل أقل من هلولنــــدا التابعة حســــابات جــــزر األنتيل يف املعاَمالت
.١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات يف نظام املطلوبة املعاَمالت أو جمــــال
حســــابات اإلنتاج بني متيِّز ال التابعة هلولندا األنتيــــل جزر فحســــابات
قطاع يف ُتدَرج اإلنتاج مجيع بيانات أن إذ املعيشية؛ واألسر للمشاريع
عن بيانات أية تتضّمــــن ال احلســــابات فإن إىل هذا وإضافة املشــــاريع.

املالية. األرصدة أو التدفقات،

احلسابات  جتميع يف واملصادر الرئيسية املســــتخَدمة ٧ - ١٢٦
من عليها احلصــــول يتــــم اإلنتــــاج عــــن القوميــــة تشــــمل معلومــــات
أيضًا تتضّمن اســــتقصاءات وهي للمنشــــآت، اقتصادية اســــتقصاءات
األخرى واملصادر الكبرية. للمشاريع بالنسبة املشــــاريع معلومات عن
بالضمان املتعلقــــة والبيانات احلكوميــــة، اإلدارية تشــــمل الســــجالت
اخلارجية والتجارة التأمــــني، ونظم املعاشــــات وصناديق االجتماعــــي،
كل تتوفر إّال ال املعيشية األســــر املدفوعات. واســــتقصاءات وموازين
قطاع تقديرات تعامالت فإن وهلذا ست ســــنوات. أو مخس ســــنوات
املناِظر القطاع عن معلومات إىل بصفة عامة تســــتند األســــر املعيشــــية
ويستند جتميع متبقية. كمقادير ُتشتَّق أهنا أو أساسًا) احلكومة (قطاع
تشــــمل اليت الصناعة بيانات من خليط إىل املشــــاريع لقطاع البيانــــات
كبرية. مشــــاريع وبيانات قطاعات تشــــمل وصغرية منشــــآت كبــــرية
ر مدخرات وتقدَّ املشــــاريع. يف قطاع مجيعها اإلنتاج ُتدَرج وبيانــــات
مشاريع من املحتجزة العائدات عن بيانات إىل استنادًا املشاريع قطاع
االعتبار يف تؤخذ أن واالدخار، بعد التشغيل والفرق بني فائض كبرية.
والضرائب املباشرة والدخل العاملني تعويضات تشمل دة حمدَّ إنفاقات
تدفعه كدخل عقاري ُيعاَمل الكبــــرية، الذي تدفعه املشــــاريع العقاري

األسر املعيشية. إىل املشاريع
باحلسابات القومية مقارنة النموذج وجمال هيكل - ٢

السياســــات  آثار لتقييم ”األنتيل“ منوذج ُيســــتخدم  ٧ - ١٢٧
احلكومة ميزانيات الصادرات وخفض تشــــجيع على املختلفة احلكومية
الشــــتقاق النموذج أساســــًا وُيســــتخدم هذا. وما إىل وعلــــى العمالة،
وحتقيــــق االســــتقرار النمــــو إىل آثــــار السياســــات احلكوميــــة اســــتنادًا
الدويل النقد صندوق كل من هبا يوصي اليت األخرى واالستراتيجيات
النقد صندوق واســــتراتيجيات األمريكية. ومصــــرف التنمية للبلــــدان
النقدية، امليزانية واألهداف األهداف املالية وأهداف على ز تركِّ الدويل
اخلارجي وَدين والَدين احلكومــــي التضخم والعجز مراقبة ذلك يف مبــــا
حني تتناول يف واألسعار، الصرف وأســــعار الفائدة وأســــعار احلكومة
والعمالة النمو للتنمية للبلدان األمريكية التنمية مصرف اســــتراتيجيات
االســــتراتيجيات آلثار تقديرات ُوضَعت وقد واالســــتثمار. واالدخــــار
األمريكية للبلدان التنمية النقد الدويل ومصرف صندوق بني املشــــتركة

األخرى. واالستراتيجيات احلكومية
وجماله العام وهيكله النموذج تشغيل ( أ )

مناذج  مــــن األساســــي يتكــــوَّن منــــوذج ”األنتيل“  ٧ - ١٢٨
اليت مارتن وســــانت أير، وبون (كوراكاو، جزيرة لكل منفصلة كليَّــــة
الكلي االقتصاد عالقات تشمل النماذج وهذه وســــتاتيا). سابا تشمل
مثًال، يشمل، مبا االقتصادات، من هذه اقتصاد كل تصف اليت الرئيسية
اجلزر مناذج معًا يدمج ”األنتيل“ ومنوذج واالستثمارات. االســــتهالك
بعض األحيان) يف حة مرجَّ (مبعاِمالت العالقات هذه بإضافة املنفصلــــة
وضع هو وهذا الوضع كُكل. هلولندا التابعة األنتيل جزر مســــتوى إىل
الثالث اجلزر مناطق يشــــمل احتادي هلا هيكل األنتيل جزر واقعي ألن

والتعامالت  الرأمسالية بني التعامالت هلولندا مييِّز األنتيل التابعة جلزر املحاسيب اإلطار ٣٢

.١٩٩٣ لعام احلسابات القومية نظام الوارد يف التمييز عن خيتلف التمييز هذا أن إّال املالية،
إىل املالية التعامالت حني تشري املال، يف تكوين رأس سوى تشمل ال الرأمسالية واحلسابات
مشمولة. ليست القومية احلســــابات لنظام املالية واحلســــابات وحدها. املال رأس حتويالت

الرأمسالية. التحويالت قبل إجراء ر ُيقدَّ صايف اإلقراض فإن وبالتايل
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يتضّمن املنفصلة والنماذج ”األنتيل“ ومنوذج منفصلة. حملية كوحدات
جمموعة بني وخاصيــــات وعالقات أخرى ســــلوكية عالقات كل منها
ومتغيّـرات أوَّلية متغيّـرات إىل مة مقسَّ واملتغريات املتغيّـرات. من كبرية

ثانوية.
ومتغيّـرات  داخلية متغيّـرات تشمل األوَّلية واملتغيّـرات ٧ - ١٢٩
يقل املتغيّـــــرات األوَّلية وعدد األساســــية. البيانات من قريبة خارجيــــة
جلزر  القومية من احلســــابات تقريبًا مأخوذ وثلثهــــا ١٠٠ متغيِّر، عــــن
تشــــمل بيانات فإهنا لية األوَّ املتغيّـرات بقية أما هلولندا. التابعــــة األنتيــــل
البيانات وبعــــض العاملة ســــوق اليد وبيانات االســــتقصاءات النقديــــة
خمتارة وبيانات املتحدة الواليات يف الفائدة بأســــعار املتعلقة املتخصصة

الرئيسية. املنتجات من والواردات الصادرات عن
أوَّلية،  متغيّـرات من اليت اشُتقَّت الثانوية، واملتغيّـرات ٧ - ١٣٠
مفاهيم قياسية لألسعار، وكذلك وأرقام منو ومعدالت معاِمالت تشمل
مقارنة التحليل املســــتخَدمة يف تلــــك إىل هي أقرب بديلــــة أو مشــــَتقَّة
احلســــابات خلاصيات واخلاصيات مماثلة القوميــــة. مبفاهيم احلســــابات
والعالقات وحدها. األوَّلية املتغيّـرات بني فإهنا معرَّفة ولذلك القوميــــة،

لية. املتغيّـرات األوَّ بني معرَّفة أساسًا السلوكية
الفترة  يف املتغيّـرات بني عالقات النموذج ويتضّمــــن ٧ - ١٣١
بطريقة النموذج هيكل ُوضع وقد الفترات. بني فيما نفســــها، وكذلك
إدخال عند تلقائيًا املقبلة للسنوات والثانوية لية األوَّ القيم بتحديد تسمح
وبالسنة اجلارية. ســــابقة بســــنوات املتعلقة لية األوَّ للمتغيّـرات البيانات
ألن متامًا دة املرجعي“، حمدَّ ”املسار تسمى اليت هذه، النموذج ووظيفة
حيث من معرَّفة الثانوية، املتغيّـرات وكذلك األوَّلية مجيعها، املتغيّـرات
اجلارية للفترة أخرى متغيّـرات تقوم واخلاصيات اليت الوظيفية العالقات
النموذج من مبساعدة األثر حتليل وُيجرى فيها. بدور سابقة لفترات أو
املتغيّـرات قيود إىل قيم، األثر طريق: (أ) إضافة مقادير، أو عن وذلــــك
النموذج. يف املتغيّـرات قيم تغيري (ب) و/أو النمــــوذج، يف (اخلارجية)
إىل اآلثار املتغيّـــــرات يف التغيريات أو القيــــم أو األثر مقاديــــر وتســــتند
إىل أهنا تؤدي كما اخلارجية، التأثريات أو للسياسات املفَترَضة املباشرة
املباشرة النموذج. والتغيريات طريق عن غري مباشــــرة ُتحَسب تغيريات
اخلارجية؛ التأثريات و/أو للسياســــات األثر الكلي هــــي وغري املباشــــرة

املرجعي. املسار خارجة عن كتغيريات ل ُتسجَّ كما أهنا
وحتديد  قطاعات إىل التقســــيم بدقة والنمــــوذج يتبع  ٧ - ١٣٢
جلزر القومية احلسابات تتضّمنه ملا للحســــابات القومية وفقًا التعامالت
القطاع احلكومي جمال غيَّر قد النموذج أن غري التابعة هلولندا. األنتيــــل
الضمان وقطاع للقطــــاع املعاشــــات التأمني وصناديق بــــإدراج برامج
فإن القومية احلســــابات احلال يف هو وكما فيــــه. االجتماعــــي الفرعي
إذ البنوك؛ يشمل املالية للشــــركات منفصًال يتضّمن قطاعًا ال النموذج

املشاريع. قطاع يف قد ُأدرَجت البنوك أن
هيكل  القائــــم بــــني الوثيــــق وبالنظــــر إىل االرتبــــاط  ٧ - ١٣٣
املصدر هــــي القومية احلســــابات فإن النمــــوذج واحلســــابات القوميــــة

النموذج. يف البيانات اُملستخَدمة منها اليت ُتستَمد للمعلومات الرئيسي
ومصادر البيانات الوحيد. مصدر هي ليست أن احلسابات القومية غري
املركزي البنك جيريه الذي االستقصاء النقدي تشمل األخرى البيانات
البيانات بعــــض العاملــــة، وكذلك القوة وبيانــــات وبيانــــات األســــعار
األنتيل جزر يف الفائدة املتخصصة مثل أســــعار واالجتماعية االقتصادية
األجنبية، العملة واحتياطيــــات املتحدة، الواليــــات ويف هلولندا التابعــــة

 ٤ - سابعًا اجلدول ويبيِّن املستثَمرة. الثروة وقيمة النقود، من والعرض
يف القومية غري واحلسابات متغيّـرات احلسابات القومية استخدام مدى
من بالضرورة متسقة ليست القومية غري احلســــابات وبيانات النموذج.
غري تكون قد أهنا كما احلسابات القومية، بيانات املفاهيمية مع الناحية

املعىن، فيما بينها. هبذا متسقة،
أعاله.  ٣ - سابعًا الشكل يف النموذج هيكل ويظهر  ٧ - ١٣٤
السلوكية وعالقات الرئيسية والعالقات لية األوَّ املتغيّـرات الشكل ويبيِّن
الفرعني يف تناَقش واليت بينها فيما والعالقات األخرى املعرَّفة اخلاصيات
احلســــابات القومية أمهية أيضًا النموذج هيكل ويبيِّن و(ج) أدناه. (ب)
الواردة يف لية األوَّ املتغيّـــــرات غالبية أن النمــــوذج، إذ يف وضــــع هيــــكل
النهائي اخلاص (االستهالك من احلسابات القومية متغيّـرات هي الشكل
لألعمال املحلي الناتــــج االســــتثمارات، وإمجايل واحلكومــــي، وإمجايل
الرأمسالية، والتحويالت والصادرات، والواردات (األعمــــال)، التجارية
الدعم، والضرائب املباشــــرة منهــــا مطروحًا املباشــــرة والضرائــــب غري
املتغيّـرات قليلة مــــن وقلة املعيشــــية واألعمــــال). املتحصلــــة من األســــر
بينها أخرى، بيانــــات مصادر إىل تســــتند اليت هي الــــواردة يف الشــــكل
من والعرض العملــــة األجنبية، (احتياطيات والنقديــــة املالية املتغيّـــــرات
عنها املعبَّر والبيانــــات التنمية)، وقــــروض النقدي، النقــــود، والتمويــــل
وبيانات املحتملة)، العاملة والقوة والبطالة، األعمال، (العمالة يف مبقادير

األسعار). يف الواردات، والتغيُّرات األجور، وأسعار (معدل األسعار
جتميع  ويف النموذج إسقاطات يف املستخَدمة الوظيفية العالقات (ب)

القومية احلسابات
الوظيفية  العالقات من كبريًا عددًا النموذج يتضّمن ٧ - ١٣٥
مقبلة لسنوات بيانات إلســــقاط ُتستخَدم، أن ميكن أو اليت ُتســــتخَدم،
املستخَدمة العالقات بالعالقات هذه مقارنة وميكن ســــابقة. وســــنوات
املمكن ومن حديثة. سنوات لتجميع بيانات عن القومية احلسابات يف
اسُتخِدم املحاسبية إذا إىل نفس الفترة البيانات وجتميع إسقاط يشري أن
عنها البيانــــات املتوفِّرة تكون حديثة لفترات بيانــــات لتقدير النمــــوذج
جتميع ُتســــتخَدم يف مماثلة بعالقات النموذج عالقات حمدودة. وملقارنة
الفئات من عدد معًا يف العالقات تلك جتميع ميكن القومية احلســــابات
جتميع يف كافتراضات املســــتخَدمة للعالقات بالنســــبة فهمها ميكن اليت

احلسابات القومية.
التالية: العالقات جمموعات بني بني التمييز وميكن ٧ - ١٣٦

املتغيّـرات  قيــــم ”اســــتقراء“ أجل من العالقات املســــتخَدمة  ▪
لسنوات مقبلة؛
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مرور ثابت مع تغيُّر وجود أو تغيُّر، وجود عدم افتــــراض  •
الوقت؛

األسعار؛ بسيطة على تعديالت إدخال مع استقراءات •
متأخرة أخرى وعوامل لألسعار عوامل استقراءات تشمل •

بة؛ مركَّ و/أو
مبجرد  بيانات ”تقدير“ يف املستخَدمة املتغيّـرات بني العالقات ▪

معرفة بيانات أخرى؛
ذلك وغري وِنَسب بسيطة معاِمالت مبســــاعدة تقديرات  •
أو الزمنية الفترات نفــــس متغيّـرات يف على حبيــــث ُتطبَّق

بينها؛ فيما
الفترات نفس يف متعــــددة عالقات إىل تســــتند تقديرات  •

بينها. فيما أو املحاسبية
النموذج متغـّيرات بني املوجودة التوازنات أو ”اخلاصيات“ (ج)

افتراضات  أساس على استقراؤها يتم اليت املتغيّـرات ٧ - ١٣٧
العامل: بقيــــة مع تعامالت إىل أساســــًا تشــــري تغيُّر“، ”عــــدم حدوث
مــــن اخلارج (انظر املشــــاريع عليه حتصل الدخل الذي وبقية األجــــور
ومنه. إىل اخلارج املال رأس والتحويالت وحتويالت ،٣٣ أدناه) اإلطار
من ال يتغيَّر الذهــــب خمزون تقدير أن فإنه ُيفتَــــَرض هــــذا وإضافــــة إىل
بالنســــبة الوقت مع مرور الدائمة التغيريات وُتفَتَرض أخرى. إىل ســــنة
يف العمالة والزيــــادة اإلطار)، (انظر العاملــــة لإلهــــالك، وإنتاجيــــة اليد
تغيُّر أو ”حدوث ”عــــدم حدوث تغيُّر“ وافتراضات وعدد الســــكان.
الوقت. مع مــــرور لالقتصاد املرجعــــي“ حتدِّد ”املســــار ثابــــت“ هذه
من أجل خارجيًا العناصر بعض تغيري يتم النموذج، قد استخدام وعند
عن ختتلف واليت الوقــــت مرور مع حتدث اليت التغيــــريات إىل التوصــــل

املرجعي“. ”املسار
اخلارج املتحصلة من األجور - 19O19=N19

املشــــاريع من  عليه حتصل الذي الدخل - بقيــــة  20
O20=N20اخلارج

اإلهالك - 55O55=N55+10
العاملة اليد إنتاجية اجتاه - 79O79=N79*1.02

البيانات  اســــتقراء عنــــد مماثلة وتوضــــع افتراضــــات  ٧ - ١٣٨
القياسي الرقم إىل عامة بصفة تستند يف األسعار من تعديالت مبساعدة
التغيريات اليت على ُيطبَّق هذا االســــتقراء وأســــلوب املستهلك. لســــعر

تقدمها احلكومة الــــيت واخلدمات الســــلع يف حتــــدث مع مــــرور الوقت
وواردات والدعم، أدناه)، اإلطار (انظر األسر املعيشية واملشــــاريع إىل
املعيشية، األســــر إىل اخلارج من والتحويالت اإلطار)، (انظر احلكومة
ميكن أيضًا احلاالت هذه ويف اإلطار). (انظر املهاجرين حتويــــالت أي
مع حتدث اليت إىل التغيريات املنشــــأ للتوصــــل خارجية إدراج تغيــــريات

املرجعي“. ”املسار عن ختتلف واليت الوقت مرور
األســــر  إىل من اخلارج التحويــــالت  -  21

O21=N21*(1+071/100)املعيشية
واخلدمات للسلع احلكومة استرياد - 25O25=N25*(1+071/100)

احلكومة  من مة املقدَّ واخلدمات السلع - 33
املشاريع O33=N33*(1+N71/100)إىل

عالقات  بأهنا ُتعــــَرف أعاله املذكــــورة والعالقــــات  ٧ - ١٣٩
السابق. يف لوِحَظت اليت االجتاهات إىل تستند وهي سلوكية“؛ ”شبه
احلســــابات حماســــبو يســــتخدمه هو الذي العالقات هذه والقليــــل من
وليس مباشرة تقديرات إىل االستناد عامة لون بصفة يفضِّ الذين القومية

الوقت. مرور مع ُتالَحظ االجتاهات اليت عن افتراضات إىل
و“العالقات  العالقــــات تلــــك بــــني وينبغــــي التمييــــز  ٧ - ١٤٠
مســــتحقات إمجايل إلســــقاط مثًال، تطبَّق، اليت تَعقُّدًا األكثر الســــلوكية“
وحتويالت السلع واخلدمات، من وصادرات األعمال للمشــــاريع، األجور
النظرية تســــتند إىل والتحويــــالت األخرية املعيشــــية. األســــر احلكومة إىل
لبيانات حتليــــل االحندار عنها اليت يكشــــف العالقات إىل االقتصاديــــة و/أو
سنة من د باالستقراء مثًال، ُتحدَّ للمشاريع، األجور واستحقاقات ســــابقة.
والبطالة املســــتهِلك لسعر القياسي الرقم عن بيانات من ســــابقة مبســــاعدة
الصادرات (انظر اإلطار أدناه). وباملثل فإن الســــابقة وللسنة احلالية للســــنة
ألسعار القياسية األرقام مبساعدة من باالستقراء د ُتحدَّ واخلدمات السلع من
السابقة. للسنة العاملي التجارة وحلجم احلالية للسنة والواردات الصادرات
أساسًا تشري اليت املعيشية، األسر إىل احلكومة حتويالت فإن هذا وإضافًة إىل
العمالة. بيانات أساس على باالستقراء د حتدَّ االجتماعية، إىل التحويالت

األجور للمشاريع جمموع - 14O 1 4 = N 1 4 * ( 1 + O 1 4 5 /
 1 0 0 ) * ( O 7 9 / N 7 9 -
 1 )+(1*(N71+O71) /2
 - 0.5*(O78 - N78))/100

- 0.1*(N78 - 5)/100)
حيث:

بالنسبة  التجارية األعمال يف العمالة - 145
املئوية

للمشاريع  اإلهالك لتقدير بسيطة معاِمالت وُتستخَدم ٧ - ١٤١
املعيشية وواردات األسر املال املتراكم رأس رصيد إمجايل إىل باالســــتناد
اإلطارين أدناه). (انظر املتاح دخلها على أساس واخلدمات الســــلع من
خالل املعيشية من لألســــر املباشــــرة الضرائب بني الربط يتم فإنه وباملثل
يتم فإنه املعيشــــية املتاح. كذلك األسر قطاع معاِمالت بســــيطة إليراد
مبســــاعدة لإلنفاق املتاح والدخل اخلاص النهائي االســــتهالك بني الربط

الرموز  هي اإلطــــارات الالحقة ويف اإلطار يف هــــذا املســــتخَدمة املتغيِّرات رمــــوز  ٣٣

معرفة فإنه ميكن متغيِّرات أوَّلية غالبية املتغيِّرات هي أن إىل وبالنظر النموذج. يف املستخَدمة
املناِظرة  ثانوية فإن املربعات متغيِّرات إىل أشري وإذا أعاله؛ ٤ - سابعًا اجلدول مراجعها من
السنة إىل تشري فإهنا “O” باحلرف املتغيِّرات مســــبوقة تكون وعندما هلا. تفســــريًا تتضمن
آخر حرف سابقة. وأي سنة إىل تشري ”N“ فإهنا باحلرف مسبوقة تكون وعندما اجلارية،
سنوات تكون قد سابقة ســــنوات يف املتغريات قيم إىل يشــــري فإنه (”H“ مثًال) مســــتخَدم

أساس. سنوات أو مرجعية



لدخل األسر بالنســــبة لالســــتهالك امليل ميثِّل نوع املعاِمالت، من نوعني
للدخل بالنسبة لالســــتهالك امليل ميثِّل آخر ونوع األجور، من املعيشــــية
معاِمالت أيضًا وُتستخَدم األرباح. من املعيشية األسر عليه حتصل الذي
للشركات. املضافة ُترَبط بالقيمة اليت املباشرة غري الضرائب بسيطة لتقدير
النشطني السكان عدد لتقدير معاِمالت بسيطة روابط ُتستخدم وأخريًا،

السكان، كما  جمموع يف سنة و٦٤ سنة ١٥ بني أعمارهم تتراوح الذين
بسيط. خالل معاِمل البطالة من مبعدل اهلجرة ميزان ُيرَبط

للشركات اإلهالك - 15O15=0.1*N99
واخلدمات السلع من األسر املعيشية واردات - 26O26=0.12*O133

حيث:
األجور  إىل) يستند الذي املعيشية (دخل األســــر - 133

(االجتماعية) واملزايا املتاحة
إمجايل  لتقدير تعقُّدًا متعددة أكثر عالقات وُتستخَدم ٧ - ١٤٢
كما األعمال؛ إىل احلكومة تدفعها اليت والفائدة األعمال اســــتثمارات
ألسعار القياســــية تقديرات لألرقام العالقات املتعددة لوضع ُتســــتخَدم
أساس االستثمارات على إمجايل وُيقدَّر الصادرات. وأسعار املســــتهِلك
املال، رأس نســــبة خمرجات أو معاِمل لتعجيل االســــتثمار، بني اجلمــــع
ألسعار القياســــي املتحدة والرقم الواليات الفائدة يف بأســــعار وارتباط
وســــعر أدناه). (انظر اإلطار هلولندا التابعة األنتيل جزر يف املســــتهلك
اليت الفائدة دان حيــــدِّ اللذان مها وقيمة الَدين املحلي الفائــــدة األساســــي
اخلارجي ومعدل الَدين قيمــــة أن كما األعمال، إىل احلكومــــة تدفعهــــا
الــــيت ُتدَفع الفائدة دان حيــــدِّ اللذان مها الفائــــدة يف الواليــــات املتحــــدة
القياسي بالرقم عالقة له املســــتهِلك القياســــي ألسعار والرقم للخارج.
كما األجور، ومبعدالت العاملة إنتاجية اليد وباجتاه الواردات ألســــعار

مماثلة. عالقة حتدِّده الصادرات أن الرقم القياسي ألسعار

االســــتثمارات - إمجــــايل  13
للمشاريع

O13=400*O12/H12+0.33*N99* 
( ( O 1 4 4 + N 1 4 4 + M 1 4 4 ) / 

300-(N86-N71)/100)+N13/100
حيث:

الثــــروة  (علــــى 144 - العائــــد

املشاريع) املستثَمرة يف

معاِمالت  عامة، بصفة َتستخِدم، القومية واحلسابات ٧ - ١٤٣
النماذج ُتســــتخَدم يف اليت املعقَّدة الســــلوكية العالقات وليس بســــيطة

االقتصادية. النظرية إىل املستندة
القومية يف النموذج واحلسابات دور اخلاصيات (د)

القومية.  احلســــابات يف هامًا دورًا اخلاصيات تلعب ٧ - ١٤٤
تســــتند اليت املفاهيم والبيانات اتســــاق مدى حتدِّد اليت فاخلاصيات هي
االتساق ملراجعة اخلاصيات ُتستخَدم أن املثالية الناحية من وينبغي إليها.
يف أنه مستقل، غري بشــــكل عليها احلصول يتم للبيانات اليت املفاهيمي
األحيان من كثري يف اخلاصيــــات ُتســــتخَدم للبلدان الفعلية املمارســــات
أساس على أو مباشر بشكل خمتارة تعاُمالت لقطاعات الشتقاق بيانات

للمفاهيم االتساق الداخلي وبالتايل اخلاصيات، عدد ويعتمد املتبقيات.
كبريًا العدد يكون غــــري أن القومية، احلســــابات جمال والبيانــــات، على
احلسابات يف عليه د يؤكَّ كما املفاهيمي، واالتساق عامة. بصفة للغاية
البيانات. ففي النموذج بني الوحيد لالتســــاق النوع هو ليس القومية،
تعرِّفه الذي االتســــاق وهو االتســــاق، من نوع آخر على يوجد تأكيد
وعند الفرع الســــابق. يف البيانات، كما ُبِحث بني الوظيفية العالقــــات
مجيعها البيانات املسَقَطة حتقِّق وضع إسقاطات، يف النموذج اســــتخدام
أو اخلاصيات، إّال النموذج ُتدرج يف وال للنموذج، الوظيفية العالقات

احلسابات القومية. تعرِّفها اليت املفاهيمية، العالقات
جلزر  القومية اليت تتضّمنها احلســــابات واخلاصيــــات  ٧ - ١٤٥
واالستخدام العرض بني املشتَرَكة اخلاصيات هي هلولندا التابعة األنتيل
القطاعات املَشــــتَركة وتوازنات بــــني القطاعــــات، للســــلع واخلدمات
األوَّيل للتوزيع تعامــــالت إىل تشــــري اليت واملتحصالت املدفوعات بــــني
قطاع. كل داخل املعرَّفة واخلاصيات رأس املال وحســــابات والثانوي
التقاطعية للحســــابات التصنيفات بســــبب أيضًا يزيد وعدد اخلاصيات
بيانات القطاع. َمــــن“ بني إىل َمن ”ِمن روابط تعكس اليت القطاعيــــة
العرض واالســــتخدام جدول يف املُنَتج املوجودة تدفقــــات وخاصيــــات
يف بعد ُتدمج مل هلولندا التابعة األنتيل جلزر مؤخرًا جتميعه جرى الذي
جمال احلسابات إىل أن وبالنظر القومية. للحسابات األخرى اخلاصيات
لعام احلسابات القومية لنظام املال رأس حســــابات على القومية يقتصر

احلسابات. يف مشمولة ليست تدفق األموال خاصيات فإن ١٩٩٣
احلســــابات القومية  يف املوجودة وغالبيــــة اخلاصيات  ٧ - ١٤٦
لقطاع األخرى النهائي واملتغيّـرات االستهالك ألن وذلك تلقائيًا تنطبق
كمعلومات تقــــدَّر أهنا أو متبقية، ُتشــــتَّق كمتغيّـرات األســــر املعيشــــية
هذا وعلى العامل). وبقية واألعمال (احلكومة أخرى مقابلــــة لقطاعات
جلزر احلسابات القومية يف للغاية حمدود ُتســــتخَدم بقدر اخلاصيات فإن

للمراجعة. كوسائل التابعة هلولندا األنتيل

لألعمال  اإلمجايل املحلي الناتج - 12
التجارية (األعمال)

O 1 2 = O 1 3 + O 1 0 4 + O 1 0 5 
+O47+O18-O24-O25-O26

من  املقدمة واخلدمــــات - الســــلع  46
احلكومة إىل األعمال

O 4 6 = O 3 3 + O 3 4 + O 4 7 
+O104-O25-O55

املال رأس حساب رصيد - 59O 5 9 = O 4 4 + O 6 4 + 0 6 5 -
0 6 6 + ( N 5 9 - N 4 4 - N 6 4 -

N65+N66)+N59*0.01

حيث:
املادي العام االستهالك - 104

لألسر املعيشية االستهالك قيمة - 105

مــــن اخلاصيات  أنــــواع ثالثــــة ويتضّمــــن النمــــوذج  ٧ - ١٤٧
خاصيات هي الثالثة مجيعها واألنواع أعاله. اإلطار يف بأمثلة حة املوضَّ
يف اخلاصيــــة املوجودة هو األول والنــــوع القطاعــــات. مشــــتركة بــــني
املحلي والناتج اإلمجايل املحلي الناتج بني واملشــــتركة مجيع القطاعات



٢٢٩٢٢٩

نــــات اإلنفاق. ملكوِّ كمجمــــوع عليــــه يتــــم احلصول اإلمجــــايل الــــذي
املشــــتركة واخلدمات للســــلع بالنســــبة اخلاصية ُيعرِّف والنــــوع الثــــاين
خاصية هو الثالث حني أن النــــوع يف وقطاع األعمال؛ بــــني احلكومــــة
والنوع املــــال. رأس لتدفقات بالنســــبة موجــــودة يف مجيــــع القطاعات
التدفقات بني املشــــتركة اخلاصيات عالقات من جمموعــــة ميثل األخــــري
األجنبية، االحتياطيات تشــــمل اليت املالية واخلصوم، األصول، وأرصدة
للمشــــاريع. املتراكمة الثروة وقيمة املحلي واخلارجي، والَدين والنقود
تكون اخلاصيات ال يف هــــذه ُتســــتخَدم اليت البيانــــات أن وبالنظــــر إىل
خاصيات يف ُتدَمــــج ال فإهنا القوميــــة احلســــابات بيانات  مســــتندة إىل

احلسابات القومية.

أخــــرى  خاصيــــات  يتضّمــــن ال  والنمــــوذج   ٧ - ١٤٨
األســــر قطاع وهو - القطاعات أحــــد ألن القطاعات  مشــــتركة بــــني
مناِظرة. معلومات إىل اســــتنادًا بكامله عليه يتم احلصــــول - املعيشــــية
من املعيشــــية لألســــر والرأمسالية التحويــــالت اجلارية فإن وعلــــى هذا
القطاع احلكومي. تقديــــرات من كجزء حتــــدَّد وبالعكس، احلكومــــة،
مدفوعات األعمال حتــــدِّد متغيّـرات يف النمــــوذج توجد وباملثــــل فإنــــه
فإن وهلذا منها. ومتحصالهتا املعيشــــية األســــر إىل العامل وبقية  التجارية
بشــــكل ِقيــــس ولكنــــه مباشــــرة، يُــــدَرج قطــــاع األســــر املعيشــــية مل
بيانــــات وتقديرات إىل اســــتنادًا  غــــري مباشــــر على أســــاس املتبقيــــات

األخرى. للقطاعات

من  القومية احلســــابات مــــع بدقة والنمــــوذج يتفــــق  ٧ - ١٤٩
ميكن ال اليت للبنود تقديرات الشــــتقاق اخلاصيات يســــتخدم حيث إنه
وعلى خارجية املنشأ. و/أو مباشرة قياســــات من خالل عليها احلصول
عامة بصفة ُتســــتخَدم أعاله اإلطار يف املعرَّفة األوىل اخلاصية فإن هــــذا
املحلي الناتج أو (١٠٥ (البند املعيشية لألســــر قيمة االســــتهالك لتقدير
كانت إذا ما على يعتمد املتبقية البنــــود ١٢). واختيار (البند اإلمجــــايل
اإلسقاطات حالة يف اإلمجايل املحلي الناتج عن مباشرة معلومات تتوفر
طويلة اإلســــقاطات حالة يف النهائي االســــتهالك عن أو األجل قصرية
يف اخلاصيات الســــتخدام رمسيًا إجراًء يتضّمن ال والنمــــوذج األجــــل.
مؤقتة تقديرات وضع عند أنه غري .٣٤ البديلة التقديرات اتساق مراجعة
اإلنفاقات حسب اإلمجايل وحتليالته املحلي للناتج أخرية ســــنوات عن
مبساعدة التقديرات وذلك تلك معقولية ملدى مراجعة عمليات ُتجرى
اإلنفاق وفئات لالســــتهالك بالنسبة واملقدار للســــعر من أرقام قياســــية
بعض تنقيح يــــؤدي إىل قد ما وهو اإلمجايل، للناتج املحلــــي األخــــرى

النموذج. إسقاطات

القومية والنموذج اندماج احلسابات زيادة - ٣
احلســــابات  جتميع يف ُيســــتخدم مــــن حيث املبــــدأ،  ٧ - ١٥٠
للنموذج. بالنســــبة أعــــاله املعروضة العالقــــات القوميــــة نفــــس نــــوع
هذه اســــتخدام عند القومية، احلســــابات على جتميع غــــري أن التأكيــــد
التأكيد من أكرب اخلاصيات علــــى والتأكيد . خمتلفًا يكون العالقــــات،
ِدقًة أقل طرائــــق َتســــتخِدم القومية احلســــابات أن غري علــــى النموذج،
بعض قيم الشتقاق وحدها البسيطة املعاِمالت وُتســــتخَدم لالســــتقراء،
احلســــابات فإن أخرى ناحية ومن أخرى. متغيّـرات قيم املتغيّـرات من
أكثر تكون ،١٩٩٣ لعــــام القومية احلســــابات نظام وخاصة القوميــــة،
إىل قطاعات التقسيم واســــتخدام املفاهيم تعريف عند النموذج من ِدقة
املتعلقة املقترحات مــــن ويــــرد أدناه عدد البيانات. كوســــيلة لتصنيف
احلســــابات بني ”التفاعل املتباَدل“ يــــؤدي أن هبا ميكن اليت بالكيفيــــة
يف التجميع/اإلسقاط املستخَدمة وطرائق املجال إىل حتســــني والنموذج
إدراج هبا ُيسهم أن ميكن وبشأن الكيفية اليت النموذج ويف احلســــابات

اجلهد. هذا يف ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات نظام خاصيات

احلســــابات  يف جتميع للنموذج الوظيفيــــة اســــتخدام العالقــــات ( أ ) 
القومية

َتتَّبع  قد القومية احلسابات أن يف يتمثل االقتراح األول ٧ - ١٥١
مقبلة. لسنوات بيانات جتميع عند النموذج الســــتقراء ِدقة أكثر طرائق
السلوكية العالقات خاصة، القومية، بصفة احلســــابات وقد تســــتخدم
للمشاريع، االســــتثمارات وإمجايل لألجور بالنســــبة النموذج يف املعرَّفة
عالقات النموذج تقدير عملية يف العالقات تستخدم تلك قد أهنا كما
الطريقة هبذه والتقديرات املشــــتَّقة الفتــــرات. بني فيما بــــني املتغيّـــــرات
اليت لية األوَّ االفتراضــــات أنواع مــــن ِدقة أكثر األرَجــــح تكــــون، على
املفيد من سيكون فإنه كذلك القومية. احلســــابات يف جتميع ُتســــتخَدم
ال تضع اليت احلــــاالت يف النموذج ُتســــتخَدم عالقات عامة أن بصفــــة
البيانات املتوفرة تكون عندما عادًة، تقديرات، فيها احلســــابات القومية
اليت املؤسسي حسابات القطاع على خاصة ينطبق بصفة وهذا حمدودة.
احلاالت هذه ويف شــــاملة. بيانات تتوفر أن إىل بصفة عامة، ُتجمَّع، ال
اليت التعامالت لتقديــــرات كتقريــــب أول النموذج هنج  قــــد ُيســــتخَدم

أخرى. بطريقة وضعها ميكن ال

واحلســــابات  النموذج يف اســــتخدام اخلاصيات نطاق توســــيع (ب) 
القومية

القومية  احلسابات ِدقة كبرية بدرجة ن تتحسَّ سوف ٧ - ١٥٢
القومية احلسابات تناولت إذا النموذج باستخدام ُتعد اليت واإلسقاطات
ُتســـتخَدم احلايل الوقت خمتلفة. ويف بطريقة اخلاصيات واإلســـقاطات
مباشر غري بشكل بيانات اشـــتقاق واإلسقاطات يف احلســـابات تلك
بديلة. بطرائق املشـــتَّقة والتقديرات البيانات ملراجعة كوســـيلة وليس
واالستخدام العرض جدول جتميع ُيســـتخَدم أن ينبغي فإنه هذا وعلى
النهائي لالستهالك ملقارنة التقديرات املباشـــرة القومية احلســـابات يف
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عليها احلصـــول يتم اليت املباشـــرة غري بالتقديـــرات لألســـر املعيشـــية
جتميع كان يتحقق إذا أن شأنه وهذا من السلع. لطريقة تدفق كنتيجة
املؤسســـية. احلســـابات يف جتميع مدجمًا واالســـتخدام العرض جدول
للخاصيات. مماثل اســـتخدام إدراج يتم فإنه قـــد للنموذج وبالنســـبة
املعيشية لألسر االســـتهالك قيمة النموذج الوقت احلايل، يشـــتق  ويف
كقيمة متبقية (١٢ (البنـــد اإلمجايل املحلي الناتـــج ١٠٥) أو (البنـــد
كان وإذا أعاله. إليها املشـــار األوىل القومية احلســـابات خاصية من
البســـيطة وزادت الســـيناريوهات يف ثابتـــًا اإلمجايل الناتـــج املحلـــي
بالتايل، ينخفض املعيشية لألسر النهائي االستهالك فإن االســـتثمارات
وبدًال منوذج. ألي كبرية بالنســـبة بدرجة مفيدة نتيجة ليســـت وهي
لالستثمار منفصلة وظيفية عالقات يتضمن قد النموذج فإن ذلك من
وبالنظر اإلمجايل. املحلي والناتج املعيشية لألسر النهائي واالســـتهالك
الناتج خاصية مـــع غري متســـقة تكون قد املنفصلة إىل أن التقديـــرات
يف إجراء آخر إدراج املفيد يكون من فإنه قد العامة اإلمجايل  املحلـــي
حتقق اليت املتغيّــــرات لعـــدد من األوىل التقديـــرات لتغيـــري النمـــوذج
األســـعار خالل من مثًال، اإلمجايل، بالنســـبة للناتج املحلـــي  التـــوازن

أخرى. وتعديالت
إدراج بيانات  خالل من احلســــابات نطاق وتوسيع  ٧ - ١٥٣
اخلاصيات يف اســــتخدام ــــن حيسِّ قد األموال لقطاعات خمتارة عن تدفق
مدرجة ليست األموال تدفق بيانات أن إىل القومية. وبالنظر احلسابات
هذه حيصل على النموذج فإن القوميــــة احلســــابات يف احلايل يف الوقت
تلك وهلذا فإن القومية. احلسابات خالف بيانات من مصادر البيانات
بفترات املتعلقة احلســــابات املالية بيانات مع متســــقة البيانات ليســــت
عند إســــقاط أيضًا تتحقق ال االتســــاق اشــــتراطات أن ســــابقة، كما
القومية احلسابات البيانات لفترات مقبلة. وتوسيع نطاق النموذج لتلك
إذ ممكن، هو أمر املالية واملوازنات املالية احلسابات تشمل احلالية حبيث
وهذا بســــهولة. يتوفَّر األقل على القطاعات ببعض املتعلقة البيانات أن
الشركات وقطاع املالية قطاع الشركات غري على خاصة بصفة ينطبق
ميكن قطاعان التأمني)، ومها وبرامج وصناديق املعاشات (البنوك املالية
هلما، بالنسبة العمومية وامليزانيات املالية احلســــابات بيانات أن تســــتند
البنوك وبيانات املالية غري للشــــركات إىل القوائم املالية الترتيب، علــــى
وبيانات املركــــزي. البنك يعدهــــا اليت الصلــــة ذات والبيانــــات املاليــــة
االرتباط كبريًا من جزًءا توفِّر ألهنا خاصة أمهية هلا املالية غري الشركات
املايل التحليل ــــل ُتكمِّ أهنا كما املايل، والتحليل اإلنتــــاج بني التحليلــــي
تدفقات بيانات عن حيذف له أن ميكن الذي املركزي البنك جيريه الذي
قطاع أيضًا على ينطبق نفسه النطاق وتوسيع املباشر. اخلاص االستثمار
ومها املعاشــــات، وصناديق التأمني برامج االجتماعي وقطاع الضمــــان
النموذج يف القطــــاع احلكومي احلايل يف الوقت يف قطاعــــان ُمدرجان

القطاعني،  على هذين الصراحــــة طابع وبإضفاء ٢ (أ)). اجلــــزء (انظر
املالية هلما، واألرصدة التدفقــــات معلومات عن إدراج خاصة وبصفــــة
القطاعني أن إذ املالية، واألرصدة للتدفقات النموذج معرفة ن تتحسَّ قد

هلولندا. التابعة األنتيــــل جزر يف للنظام املــــايل هاَمني ميثــــالن مركَزيــــن
للقطاع احلكومي احلســــابات نطاق ــــع ُيوسَّ أن املمكن فإنه من وباملثل
حبيث املالية واألرصــــدة التدفقات بيانات إلدراج العــــامل بقية وقطــــاع
إطار داخل اخلارجي والَدين احلكومي الَدين إدراج من املمكن يكــــون
احلسابات توسيع نطاق ُيجرى أن وينبغي للحســــابات القومية. متسق
مع وثيق بتعاون العمومية وامليزانيات املالية احلســــابات بيانات  لتشــــمل

املركزي. البنك
والنمــــوذج  القوميــــة احلســــابات تقســــيم عمليــــة  حتســــني   (ج) 

قطاعات إىل
يف  قطاعات ثالثة بني أوضح متييــــز إدراج من شــــأن  ٧ - ١٥٤
الشركات وقطاع غري املالية الشركات قطاع - القومية احلسابات نظام
القومية واحلسابات النموذج ن - أن حيسِّ املعيشية األســــر املالية وقطاع
هناك احلايل، الوقت كبــــرية. ويف بدرجة هلولندا التابعــــة األنتيل جلــــزر
املعيشية“. و”األسر ”األعمال“ احلســــابات بني ويف النموذج يف متييز
قطاعًا تشمل اليت احلســــابات جزئيًا فقط يف حمددة املالية والشــــركات
قطاع يف البنــــوك جتميــــع مع املعاشــــات، وصناديــــق لربامــــج التأمــــني
أن إذ منفصل؛ مايل قطاع النموذج يوجد يف املالية. وال غري الشركات
كما احلكومي، القطاع ُمدرَجة يف وصناديق املعاشــــات التأمني برامــــج
احلال يف هو كما املاليــــة غري الشــــركات قطاع يف مدرَجة أن البنــــوك

احلسابات القومية.
خاصة  بصفة واضحة تصبح احلــــايل وصعوبة النهج  ٧ - ١٥٥
والعالقات .٥ - سابعًا اجلدول يف ”املشاريع“ بيانات بني عند اجلمع
اجلدول املعروضة يف بني البيانات النموذج عليها ينطوي اليت الوظيفيــــة
املختلفة البنود جمال بني لعدم وجود توافق نتيجة عالقات مشــــوَّهة هي
اإلمجايل املحلي فإن الناتــــج املثــــال وعلى ســــبيل اجلدول. يف الــــواردة
والســــلع للمشــــاريع، األجور وجمموع (األعمال) التجارية لألعمــــال
للمشــــاريع، والعمالة األعمال، إىل احلكومــــة تقدمها اليت واخلدمــــات
الكبرية املالية غري الشــــركات فيها مبا وحدات اإلنتاج مجيع إىل تشــــري
مشــــاريع وكذلك إىل املعاشــــات، وصناديق التأمني وبرامج والبنــــوك
املشاريع باستثمارات البيانات املتعلقة غري أن الصغرية. املعيشية األســــر
اخلاصة القروض صايف أو األعمال احلكومة إىل تدفعها اليت الفائــــدة أو
البنوك، يشمل مبا كبرية، ومالية مالية شــــركات غري إىل فقط قد تشــــري
(املشاريع) من السلع البيانات املتعلقة بصادرات الشركات أن حني يف

وحدها. غري املالية الشركات تغطي واخلدمات
الشـــركات  يف اإلنتـــاج وحـــدات بـــني وبالتمييـــز  ٧ - ١٥٦
اإلنتاجية ميكن للتدابري الصغرية، املعيشية األســـر يف اإلنتاج ووحدات
منفصل بشـــكل د حتدَّ أن ميكن جمموعيت الوحدات، كما بني متيِّـــز أن
نفس باســـتخدام ميكن اإلنتاج. وبصفة عامة، لتحليل عناصـــر أخرى
(األعمال األعمال إىل تشـــري اليت املتغيّـرات جلميع القطاعـــي املجـــال
ســـلوكية النموذج عالقات يتضّمن أن املعيشـــية واألســـر التجاريـــة)
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القومية احلسابات
املشاريع
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اخلارج إىل املحوَّل الدخل بقية  - ٢٨
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من املشاريع احلكومة إىل م املقدَّ الدخل بقية - ٣٥
املشاريع املدفوعة من املباشرة غري الضرائب - ٣٦

على  اجلمارك مــــن اإليــــرادات املتحصلة منها  -  ٣٧
الواردات

املشاريع املتحصلة من املباشرة الضرائب - ٣٨
املعيشية األسر من املتحصلة الضرائب املباشرة - ٣٩

املعيشية التحويالت من األسر - ٤٠
اخلارج من التحويالت - ٤١

املعيشية من األسر الرأمسالية التحويالت - ٤٣
اخلارج من الرأمسالية التحويالت - ٤٤
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احلكومة
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اخلارج إىل التحويالت - ٥٤
اإلهالك - ٥٥

النقدي االستعراض
القطاع اخلارجي

املال رأس حساب رصيد - ٥٩
وخالفه الذهب، خمزون تقدير - ٦٠

مواضع  يف املصنَّفــــة التحويــــالت الرأمساليــــة غري  -  ٦١
أعاله) أخرى(انظر

القطاع احلكومي
التعامل) أساس (على (+) اجلاري الفائض - ٦٣

اخلارج من املال للحكومة رأس صايف تدفق - ٦٤
(للحكومة) اخلاصة القروض صايف - ٦٥

إىل احلكومة الشركات من م املقدَّ رأس املال  - ٦٦
حكومة  + املركزية للحكومــــة النقدي التمويــــل  -  ٦٧

كوراكاو جزيرة
والثانوية لية األوَّ السائلة النقود يف التغيُّر - ٦٩

املئوية بالنسبة األسعار يف التغيريات
(التغيُّر) املستهلك سعر - ٧١
(التغيُّر) التصدير سعر - ٧٢

املستهلك يف  ســــعر =) (التغيُّر) سعر االســــترياد  -  ٧٣
األمريكية) الواليات املتحدة

(التغيُّر) االستثمار سعر - ٧٤
العاملة اليد سوق

يف املشاريع * ٠٠٠ ١ العمالة -  ٧٦
احلكومة * ٠٠٠ ١ يف العمالة -  ٧٧

مئوية نسبة البطالة، معدل - ٧٨
العاملة اليد إنتاجية اجتاه - ٧٩
السكان* ٠٠٠ ١ عدد -  ٨٠

بني ١٥ سنة  عمرهم يتراوح الذين السكان عدد - ٨١
و٦٤ سنة* ٠٠٠ ١

يتراوح  الذين الســــكان عدد يف الزيــــادة الطبيعية  -  ٨٢
سنة و٦٤ سنة ١٦ بني عمرهم

اهلجرة* ٠٠٠ ١ توازن - ٨٣
أخرى متغيِّرات

األمريكية  املتحدة الواليات سعر الفائدة يف - ٨٦
سعر الفائدة األساسي - ٨٧

املئوية بالنسبة التغيُّر
السلع األساسية قيمة الصادرات من - ٩٠

التصدير قطاع االستثمارات يف - ٩١
واخلدمات السلع من العاملية حجم التجارة - ٩٢

إسال* ٠٠٠ ١ جزيرة العمالة يف - ٩٣
األجنيب االحتياطي رصيد - ٩٥

النقود - ٩٦
املحلي الَدين - ٩٧
األجنيب الَدين - ٩٨

(للمشاريع) املستثَمرة الثروة قيمة - ٩٩
عام ١٩٧٩ املتراكم منذ اهلجرة توازن  - ١٠٠

املعيشية  األسر لقطاع وبالنسبة العامل. وبقية املعيشية، واألسر واحلكومة، املشاريع، األربعة: القطاعات تعامالت مجيع تشمل القومية إىل احلســــابات املســــتندة األولية املتغريات أ

مع ُتدمج التأمني ولربامج املعاشات وصناديق االجتماعي للضمان (الفرعيني) القطاعني وتعامالت ثانوي. كمتغّير واملدخرات املتاح والدخل اخلاص النهائي االستهالك من يعامل كل
املناظرة. احلكومية التعامالت

األنتيل أ جزر منوذج يف املستخَدمة لية املتغيِّرات األوَّ  ٤ - سابعًا اجلدول
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األنتيل جزر منوذج هليكل ختطيطي عرض ٣ – سابعًا الشكل
أسعار الواردات

تغريات األسعار
ب غري 

دعم الضرائ
املباشرة

القوة العاملة املحتملة

معدل البطالة
معدل األجور

إمجايل االستثمارات
حتويالت رؤوس 

األموال

االستهالك احلكومي 
النهائي

إمجايل الناتج املحلي 
لألعمال التجارية 

(املشاريع)

ص 
االستهالك اخلا

النهائي

الواردات
الصادرات

ض التنمية
قرو

ض قبل 
صايف اإلقرا

التحويالت الرأمسالية

احتياطيات العملة 
األجنبية

متويل العجز احلكومي 
مـن البنك املركزي

ض من النقود
العر

إعادة تقييم احتياطي 
ب

الذه

القوة الشرائية لألجور
(تعويضـــات العاملني 
ب 

بعد خصــم الضرائ
واحتياطي  تغري 

األسعار، الرقم القياسي  
ألسعار املستهلك)

العمالة يف األعمال

ب املباشرة من 
الضرائ

األسر املعيشية

الدخل من األرباح
ب املباشرة من 

الضرائ
املشاريع
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األوَّلية الوارداتاملتغيِّرات على من اجلمارك منها العائدات - 37

القومية األعمالاحلسابات من املتحصلة املباشرة الضرائب - 38

اإلنفاقاتاملشاريع
(األعمال) التجارية لألعمال اإلمجايل املحلي الناتج - احلكومة12 إىل األعمال من املقدمة واخلدمات السلع  - 46

للمشاريع االستثمارات إمجايل - األعمال13 إىل احلكومة املدفوعة من الفائدة - 50

األجور للمشاريع جمموع - النقدي14 االستعراض
للمشاريع اإلهالك - القطاع احلكومي15

إىل احلكومة)القطاع اخلارجي (املقدمة اخلاصة القروض صايف - 65

إىل احلكومةالدخل اجلاري األعمال من املدفوع رأس املال  - 66

واخلدمات السلع من (األعمال) الشركات صادرات - العاملة18 اليد سوق
اخلارج من للمشاريع ل املتحصَّ الدخل بقية - العمالة للمشاريع* ٠٠٠ 20١ -  76

اجلارية أخرىاإلنفاقات متغيِّرات
واخلدمات السلع من الشركات واردات - (للمشاريع)24 املستثَمَرة الثروة قيمة - 99

الثانويةالقطاع احلكومي املتغريات
اجلارية األربــــاح = - O12 - O36+O52+O20) العائدات مــــن الدخــــل املتاح  -  134

O28 - O35 - O38+O50+O51 - O14)

األعمال إىل احلكومة من مة واخلدمات املقدَّ السلع - 33

احلكومة إىل األعمال من م املقدَّ الدخل بقية  - 35

األعمال من املدفوعة املباشرة غري الضرائب - 36

يف النموذج. املستخَدمة الرموز إىل تشري األرقام أ

إســـقاط عند املوثوقية يعزِّز أن من شـــأنه ما حيددهـــا القطـــاع، وهو
.٣٥ بيانات القطاع لفترات مقبلة

كما  منفصل للشـــركات، مايل قطاع إدراج وعدم  ٧ - ١٥٧
يؤدي والنموذج احلسابات يف القومية، احلسابات نظام ُمعرَّف يف هو
دة حمدَّ ليست فإن البنوك وهلذا البيانات. حتليل واضحة يف إىل صعوبة
سليم حتليل إلجراء بالنسبة عقبة ميثِّل ما وهو والنموذج، احلسابات يف
هلولندا. وقد اقتصاد جزر األنتيل التابعـــة يف اخلارجيـــة البنوك لـــدور
أن احلسابات إذ احلسابات، يف أقل مشكالت على منطويًا يكون هذا

أخرى ناحية مالية. ومن احلايل، حسابات الوقت بعد، يف تشـــمل ال
بيانات إدراج خـــالل احلســـابات من هذه َعرض فـــإن النمـــوذج قد
اجلدول يف املعروضة اليت تشـــمل تلك املالية واألرصدة التدفقات  عن

تضمني  وبعدم النقـــدي“. ٤ حتـــت عنوان ”االســـتعراض - ســـابعًا
غري من يصبح ويشـــمل البنوك بوضوح د حمدَّ مايل لقطـــاع النمـــوذج
املالية واألرصدة التدفقات بيانات بني القائمة الروابط إظهار املمكـــن
تتضّمن أن ينبغي فإنـــه وهلذا واخلدمات. للســـلع احلقيقي واالقتصـــاد
املالية للشـــركات قطاعًا النموذج، يتضّمن القومية، وأن احلســـابات
جلميع بالنســـبة عنه لبيانات متضمنة القومية احلســـابات حبيث تكون
ومن املمكن للميزانيات العمومية. وكذلك بالنسبة حسابات التدفق،
إىل باالستناد املالية الشركات قطاع حســـابات وضع ألن هذا حتقيق

عامة. ممكن بصفة أمر هو املركزية تقدمها البنوك موحدة عروض

إىل  للتقســــيم بالنســــبة أكثــــر تفصيًال واتبــــاع ُنُهج  ٧ - ١٥٨
بصفة ينطبق إليه أعاله، مشار هو كما األخرى، وللتحليالت قطاعات
ُتستخَدم عندما النموذج، على وكذلك القومية، على احلسابات خاصة

تقديرات  وضع يف يســــاعد أن تفصيًال ميكن أكثر هنج أن اتبــــاع من علــــى الرغم  ٣٥

التعامل راغبني يف يكونون قد ال النماذج مستخدمي فإن لفترات سابقة بالنســــبة ِدَقة أكثر
وكذلك تفصيلي، مستوى على ســــليمة تنبؤات وضع صعوبة إىل بالنظر ل منوذج مفصَّ مع
كأداة فائدته يفقد وقــــد فهمه، الصعب من جتعل بدرجة معقَّــــدًا يصبح ألن النمــــوذج قد
وحده اإلحصــــاءات املركزي مكتب يقوم أن من ذلــــك، بدًال املمكــــن، لالتصــــال. ومن
بإســــقاطات النتائج يقاِرن وأن تفصيــــًال أكثر مســــتوى على القومية بتجميــــع احلســــابات

التجميع. مستوى على النموذج
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السابقة. غري للســــنة القومية تقديرات احلســــابات وضع يف تلك الُنهج
بنموذج اهتمامًا أقل النموذج ُمســــتخِدمو يكون قد ألغراض التنبؤ أنه
على ســــليمة تنبؤات وضع الصعب من أوًال، لســــببني. تفصيلي وذلك
للغاية، صعبًا أمرًا فهم النموذج يصبح التفصيلي؛ وثانيًا، قد املســــتوى
كان مستوى وأيًّا لالتصال. كأداة استخدامه يفقد قد النموذج أن كما
على التنسيق ينبغي فإنه القومية وللنموذج للحسابات املختار التفصيل
التفاصيل اشتقاق املمكن من يكون حبيث التفاصيل نوعي بني وثيق حنو

تفصيًال. األكثر العرض من األقل
النموذج يف املخرجات - املدخالت هياكل استخدام (د)

حتليــــل صناعــــي  أي احلــــايل ال يتضّمــــن النمــــوذج  ٧ - ١٥٩
جلزر القومية احلســــابات إىل واســــتنادًا واالســــتخدام. جلدول العرض
مؤسســــيًا هيكًال ذلك بدًال من النموذج يتضّمن التابعة هلولندا،  األنتيل
تدفقات الســــلع اهليكل إىل هذا ويســــتند املخرجات. - للمدخــــالت
القطاعات املؤسسية احلسابات بني لة يف املسجَّ أو املنتجات واخلدمات
اجلدول عمود يف واألرقام الواردة .٦ - ســــابعًا يف اجلدول كما تظهر
القطاعات نفس تناِظر وهــــي الصفوف، يف الواردة األرقام هي نفــــس
واخلدمات الســــلع وعلــــى هــــذا فإن تعامــــالت املبيَّنــــة يف الصفــــوف.
األعمدة الــــواردة يف القطاعات من كتســــليمات اجلدول يف معروضــــة
وقطاع املشاريع قطاع ُأدِرج وقد الصفوف. يف الواردة القطاعات إىل
ألن وذلك اجلــــدول يف واحد قطاع املعاشــــات يف التأمــــني وصناديــــق

ومنهما. القطاَعني إىل املنتجات تدفقات بني ال متيِّز احلسابات
واالســــتخدام  العرض جدول أن باملالحظة وجديــــر  ٧ - ١٦٠
القليلة املاضية، خالل األعوام هلولندا التابعة األنتيــــل جزر يف ُوِضع قــــد
احلســــابات القومية مع يًا وكمِّ مفاهيميــــًا إدماجه لعــــدم نظرًا إّال أنــــه
حســــب البيانات تفاصيل بالكامــــل َيســــتخِدم أن ال ميكــــن للنمــــوذج
بيانات لدمج نتيجة الكثــــري يتحقق أن املمكن الصناعــــات. وكان من
بقية احلســــابات يف واالســــتخدام العرض جدول يتضمنها اليت الصناعة
يف اجلدول ذلك يتضمنهــــا اليت الصناعات القوميــــة وإدراج عالقــــات
الصناعات إىل تستند اليت املخرجات - املدخالت وعالقات النموذج.
املخرجات - املدخــــالت عالقات بنوع مقارنــــًة هــــي أكثر اســــتقرارًا

لعام القومية ونظام احلســــابات النموذج. يف حاليًا املدَرَجة املؤسســــية
 - مــــن عالقات املدخالت نوعني احلايل، الوقــــت يف ١٩٩٣ يشــــمل،
حتليل مع واالســــتخدام، العرض جدول هو األول والنوع املخرجات.
الثاين والنوع واملنتجات، الصناعات حسب واملنتجات اإلنتاج لبيانات
والقطاعات، الصناعات حســــب لبيانات اإلنتاج تقاطعي هــــو تصنيف
.١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات نظام يف حديثًا ُأدِخل تصنيف وهــــو
تربط مصفوفة هو حلســــابات الصناعة والقطاعات املتقاطع والتصنيف
التصنيف وذلك القطاع املؤسسي. واالستخدام ببيانات العرض جدول
وحدات اإلنتاج بني اإلنتاج يف هياكل االختالفات بصفة خاصة، يبيِّن،
الصغرية. املعيشــــية األســــر ويف قطاع الكبرية املالية يف الشــــركات غري
التابعة هلولندا تتضّمن األنتيل جزر يف القومية احلسابات إىل أن وبالنظر
ُتعاد أن من املمكن فإنه واالســــتخدام للعرض جدوًال الوقت احلايل يف

املتاحة. القومية بيانات احلسابات إىل باالستناد النموذج هيكلة
القومية جلزر  احلســــابات فــــإن أخرى ومــــن ناحيــــة  ٧ - ١٦١
غري اإلنتاجية للشــــركات الوحدات بني متيِّز ال هلولندا التابعــــة األنتيــــل
إدراج مصفوفة ميكــــن ال أنه يعــــين ما وهو املعيشــــية، املاليــــة ولألســــر
بعد مواءمة إّال والقطاعــــات الصناعــــة حلســــابات التصنيــــف التقاطعي
والنقطة .١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات نظام احلســــابات القومية مع
إىل بالتقســــيم املتعلقة الســــابقة باملســــألة وثيقًا ارتباطًا األخــــرية ترتبط
األنتيل جلزر احلالية القوميــــة احلســــابات يف األعمال ومبجال قطاعات
النموذج يف املخرجات - املدخالت خصيصيت وإدراج هلولندا. التابعة
املختلفة، للصناعات اإلنتاجية ومقاييس اإلنتاج بني هياكل التمييز يتيح

والصغرية. الكبرية اإلنتاجية الوحدات وكذلك بني
القومية احلسابات يف صراحة ”السعر“ بيانات عرض (هـ)

يف احلســــابات  ميكن إدراجها أخرى خاصية تتمثــــل  ٧ - ١٦٢
القياســــية لألسعار ومعدالت باألرقام املتعلقة البيانات جعل القومية يف
وهذه معروضــــة صراحًة. الصرف األجــــور وأســــعار الفائدة وأســــعار
احلايل الوقت يف ُتســــتخَدم الفائدة، أســــعار باســــتثناء العناصر مجيعها،
وهو هلولندا، التابعة األنتيل جلــــزر القومية احلســــابات  يف جتميع بيانات
أخرى ناحية ومن أخرى. بلدان يف املتبعة مع املمارســــات ما يتماشــــى

يف  واملخرجات املدخالت بني العالقات القطاعات، بني السلع واخلدمات تعامالت ٦ - سابعًا  اجلدول
هلولندا التابعة جلزر األنتيل القومية احلسابات

(١)(٢)(٣)(٤)(٥)

وصناديق املعاشات التأمني ونظم XXX(١)األعمال

الضمان االجتماعي عدا XXX(٢)احلكومة، فيما

االجتماعي (٣)الضمان
املعيشية XXX(٤)األسر

العامل X(٥)بقية



٢٣٥٢٣٥

النموذج يف واســــع نطــــاق على أيضًا ُتســــتخَدم فــــإن هــــذه العناصــــر
األسعار، يف تعديالت من مبساعدة بيانات اســــتقراء مثًال، عند وذلك،
الواردات األجــــور، أو معدالت إىل باالســــتناد العمالة تقدير أو عنــــد
الصرف) أســــعار يعكس (مبا الواردات أســــعار بني مقارنة باســــتخدام
ضمن الفائدة أســــعار االستثمارات باستخدام أو وأســــعار املســــتهلك،
النموذج يف السعر عناصر تتضّمن احلايل، الوقت ويف أخرى. متغيّـرات
ورقمًا الصادرات، لسعر ورقمًا قياسيًا قياســــيًا لسعر املستهلك، رقمًا
الواليات يف املستهلك لسعر القياسي الرقم =) الواردات لسعر قياســــيًا
لألجور صرحيًا ومعــــدًال االســــتثمار، لســــعر قياســــيًا املتحدة)، ورقمًا
الواليات يف الفائدة وسعر واألعمال، وسعر الفائدة األساسي للحكومة
بيانات مصادر من ”سعر“ لبيانات النموذج اكتســــاب ومع املتحدة.
البيانات تلك تكون بأن ضمان يوجد ال احلسابات القومية عن ختتلف
وبتحديد القومية. احلسابات يف جتميع املســــتخَدمة البيانات مع متوافقة
النموذج أن لواضع ميكن القومية احلســــابات يف البيانات صراحًة تلك
هذه واستخدام كنقطة مرجعية. أن يستخدمها أو مباشرة يســــتخدمها
يف حتقيق االتساق إىل يؤدي أن أيضًا شأنه من يف النموذج ”األسعار“

والسعر. والقيمة باحلجم بني البيانات املتعلقة القومية احلسابات
والنموذج احلسابات اندماج زيادة مزايا (و)

أعــــاله  املذكــــورة اخلاصيــــات إدراج بعــــد أن يتــــم  ٧ - ١٦٣
التوافق مزيــــد من هناك يكون يف احلســــابات القوميــــة و/أو النمــــوذج
احلسابات ويف يف املســــتخَدمة اإلســــقاط/التجميع وطرائق املجال بني
بيانات اسُتخِدم النموذج لعرض إذا أنه هو عن هذا وما ينتج النموذج.
عنهما النموذج تنتج وإسقاط القومية احلسابات جتميع فإن حديثة لفترة
بصفة مفيدًا يكون الوثيق الدمج وهذا البعض. بعضها من قريبة بيانات

البيانات تكون عندما األجل قصرية احلسابات لتجميع بالنســــبة خاصة
يف استخدام التوســــع ميكن احلســــابات تلك جتميع قليلة. وعند املتوفرة
اليت يتضّمنها النموذج والعالقات الوظيفية األخرى السلوكية العالقات

اآلن. احلال هو عليه مبا مقارنًة
أوســــع  نطاق مع النموذج على وبدمج احلســــابات  ٧ - ١٦٤
متخصصة دمج مناذج يف للنمــــوذج اهليكل التركيبـي ميكــــن اســــتخدام
قد يكون لدى املثال فإنه سبيل وعلى بيانات. جمموعات ودعم أخرى
متخصصة مناذج نقدية بوضع اهتمــــام املالية وزارة أو املركزي البنــــك
الناتج مثل احلقيقي، االقتصاد عناصر بعض تتضّمن قد مالية منــــاذج أو
النماذج تلك تشــــغيل وميكن والواردات. اإلمجايل والصادرات املحلي
كمعلومات احلقيقــــي لالقتصــــاد بيانات إدراج بشــــكل منفصــــل مــــع
كوحدات النماذج تلــــك تشــــغيل املمكن من أنه خارجية املنشــــأ، أو
وحدات بيئية ميكن وضــــع كذلك احلايل. األنتيــــل“ ”جزر لنمــــوذج
ز نوعية البيئة، وقد تركِّ علــــى النهائي واالســــتهالك اإلنتاج أثر إلظهار
صناعة على آثــــار من للبيئة ما خاصة، علــــى بصفة هــــذه الوحــــدات،
تتعلق وحدة بالفعل يتضمن األنتيل“ احلايل ومنوذج ”جزر الســــياحة.
واالستهالك اإلنتاج أثر إلظهار استخدامها ميكن وحدة وهي بالطاقة،

استهالك الطاقة. على النهائي
بني  الوثيق التناســــق لتحقيــــق وهنــــاك ميــــزة أخرى  ٧ - ١٦٥
بني وثيقة روابــــط املمكن إقامة مــــن أنه وهي احلســــابات والنمــــوذج
وهذا السياسات. جمال يف اإلحصاءات اإلحصائي واســــتخدام التطوير
تقييم يف األنتيل“ ”جزر لنموذج السابقة االستخدامات بوضوح تبيِّنه
والسياســــات الدويل النقد األمريكية وصندوق للبلدان التنمية بنك أثر

هلولندا. األنتيل التابعة اقتصاد جزر على األخرى احلكومية
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