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 14أنــشئ مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســرتاتيجية يف 
, هبدف إعداد البحوث والدراسات األكاديمية للقضايا 1994مارس /آذار

السياسية واالقتصادية واالجتامعية املتعلقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
ويسعى املركز لتوفري الوسط املالئـم لتبـادل . ومنطقة اخلليج والعامل العريب

اآلراء العلمية حول هـذه املوضـوعات; مـن خـالل قيامـه بنـرش الكتـب 
كام يأمل مركز اإلمارات للدراسات . والبحوث وعقد املؤمترات والندوات

يـة يف ال يف دفع العمليـة التنموّوالبحوث االسرتاتيجية أن يسهم بشكل فع
 .دولة اإلمارات العربية املتحدة

يعمل املركز يف إطار ثالثة جماالت هي جمـال البحـوث والدراسـات, 
وجمال إعداد الكوادر البحثية وتدريبها, وجمال خدمة املجتمع; وذلـك مـن 
أجل حتقيق أهدافه املتمثلة يف تشجيع البحث العلمي النـابع مـن تطلعـات 

ورات ـة التطــة, ومتابعــامللتقيات الفكريـم ـع واحتياجاته, وتنظيـاملجتم
ي ـة, وتبنــداد الدراسـات املـستقبليـة انعكاسـاهتا, وإعــة ودراسـالعلمي
ر الكوادر البحثيـة املواطنـة, واالهـتامم بجمـع يـم تطوـج التي تدعـالربام

البيانات واملعلومات وتوثيقها وختزينها وحتليلها بالطرق العلميـة احلديثـة, 
زة الدولة ومؤسـساهتا املختلفـة يف جمـاالت الدراسـات ـأجهوالتعاون مع 

 .والبحوث العلمية



 

 

 املحتـويـات
  7..............................................................................................................مقدمـة

  9.........................................................................................................كلمة شكر
 11............................................................... منطقيةخريطة: عن ثروات األممالبحث 

 13....................................................................................................موجز تنفيذي
 23..................................................................................احتساب الثروة: اجلزء األول

 25......................................................تقويم رأس مال األلفية: تقديم: األولالفصل 
 47...................................................................ن الثروةتقديرات خمزو: الفصل الثاين
 65................................................................................التغريات يف الثروة :اجلزء الثاين

 67..............................................لالدخار احلقيقي التقديرات احلديثة :الثالثالفصل 
 83................فرضية مضادة لقاعدة هارتويك:  أمهية استثامر ريع املوارد:الرابعالفصل 
 97......... يف نصيب الفرد من الثروةالتغريات: ديناميات السكانأمهية : اخلامسالفصل 
 107............................................................. اختبار االدخار احلقيقي:السادسالفصل 
 121.........................................................................الثروة واإلنتاج والتنمية:  الثالثاجلزء

  : تفسري رأس املال غري امللموس املتبقي:السابعالفصل 
 123.....................................................................دور رأس املال البرشي واملؤسسات

 141............................................................................ الثروة واإلنتاج:الثامنالفصل 
  159.................................................................................. التجارب الدولية: الرابعاجلزء

  161.............................................لبيئية واستخدامها تطوير احلسابات ا:الفصل التاسع
 187...............................................................................املصادر واألساليب: املالحق
  221............................................................................................................اهلوامش
  227..............................................................................................................املراجع



 

 

 



 

7 

 ةـمقدم

ًيطرح هذا الكتاب سؤاال رئيسيا هو واإلجابة عليـه سـتتيح   األمم?تكمن ثروةأين : ً
لنا من دون شك القدرة عىل تكوين فهم أفـضل آلفـاق التنميـة املـستدامة يف دول العـامل, 

َ املنـتج, : رأس املـال أنامط ومن ذلك−لتقديرات املتاحة إلمجايل الثروة وتوحي ا. وفرصها
كـام تقـاس ( أن رأس املال البرشي وقيمة املؤسسات −والطبيعي, والبرشي, واملؤسسايت 

ًوفقا لسيادة القانون, يشكالن احلصة الكرب من الثروة يف مجيع الدول تقريبا ً . 

ي يـشكل ربـع إمجـايل الثـروة يف الـدول ذات ومما يلفت النظر أن رأس املال الطبيعـ
. َالدخل املنخفض; ومن ثم فإن حصته من الثروة أكرب من حـصة رأس املـال املنـتج منهـا

ُّويدل هذا عىل أن توفري إدارة مثىل للمنظومات اإليكولوجيـة واملـوارد الطبيعيـة سـيكون 
ًعامال رئيسيا; لضامن ديمومة عملية التنمية, يف الوقت الذي تع مل فيـه هـذه الـدول عـىل ً

وجتدر اإلشارة هنـا . تأسيس بناها التحتية وبناء رأس ماهلا البرشي ورأس ماهلا املؤسسايت
 مـن الثـروة الطبيعيـة لًحتديدا إىل أن نصيب املراعي واألرايض الصاحلة لزراعـة املحاصـي

ً; األمر الذي يتطلب تركيزا شديدا عـىل اجلهـود ال%70للدول الفقرية يقرب من  إىل راميـة ً
 . ملحافظة عىل نوعية الرتبة وجودهتاا

ًإن هذه املقاربة اجلديدة لرأس املال تتيح أيضا, مقياسا شـامال للتغـريات التـي تطـرأ  ً ً
ًعىل الثروة, والتي متثل مؤرشا أساسيا الستدامة التنمية; وثمة أمثلـة مهمـة لـدول تعتمـد  ً

 وظفت ثرواهتا لتعزيز معدالت النمو التـي قد ثرواهتا الطبيعية; كبوتسوانا, فًاقتصاديا عىل
حققتها عىل نحو مثري لالهتامم, وإضافة إىل ذلك, فإن هذا البحث قد خلـص إىل أن قيمـة 
ًنصيب الفرد الواحد من رأس املـال الطبيعـي متيـل فعليـا إىل االرتفـاع مـع الـدخل عنـد 

ه مجهور البـاحثني, تفحص أوضاع الدول املعنية, وهذا يتناقض واالعتقاد الذي جيمع علي
 .إن التنمية تفرض بالرضورة استنزاف البيئة: والذي يقول
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ومع ذلك, فإن األرقام توحي أنه متى تعلق األمر بنصيب الفرد الواحد فـإن القـسم 
األعظم من الدول ذات الدخل املنخفض مـابرح يعـاين الرتاجـع, مـن حيـث رأس املـال 

ًذاته يمثل أخبارا سـيئة ال مـن وجهـة نظـر بيئيـة وهذا . ًاإلمجايل معارأس املال الطبيعي و
 .ًفحسب, بل من منظور التنمية األوسع نطاقا كذلك

ًإن حتقيق النمو يغدو عامال جوهريـا إذا مـا أرادت الـدول الناميـة بلـوغ األهـداف  ً
ًوبأي حال من األحـوال, فـإن النمـو سيـصبح ومهـا . 2015التنموية لأللفية بحلول عام 

وهـذا . تكز عىل التنقيب يف الرتبة واستنزاف مـصايد األسـامك والغابـاتًخادعا إن هو ار
 التـي  واملوجوداتلألصول اإلمجالية "املحافظ"الالزمة إلدارة التقرير يعرض املؤرشات 
ّوبدعم من هذه املعلومات, يصبح بإمكان صناع القرار توجيـه . تقوم عليها عملية التنمية

 .تدامة هلاملسهذه العملية نحو حتقيق النتائج ا

 فرانسوا بورجوينيـون  إيان جونسون
 النائب األول للرئيس, كبري اخلبـراء االقتصاديني  نائب الرئيس, التنمية املستدامة
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 كلمة شكر

كريك هاملتون, وجيوفاين روتا, وكـاثرين : ًتوىل كتابة هذا البحث فريق ضم كال من
سـعيد . م , وباتريـشيا سـيلفا, وجالينـاتو−بولت, وأنيل ماركانديا, وسـوزيت بيـدروس

وقـد اسـتندت تقـديرات املكونـات . مريي النج, وليايال تاجيبيفـا−أوردوبادي, وجلني
سوزانا فرييرا, ولينج زهـاو, وبـون لـنج : الفرعية للثروة إىل جهد معلومايت قام به كل من

 .هورتادو−يو, وروبريتو مارتن

ماريـان ديلـوس : ً عميقا له منًوقد حظي التقرير بمالحظات وتعليقات تعكس فهام
ًأنجليس, وجيلس أتكنسون اللذين قاما بمراجعته, فضال عـن إسـهامات حمـددة قـدمها 

 . ميلني ديوجلروف, وليدفارد جرونيفيت, وبري رايدن

ونحن مدينان بالشكر لزمالء لنا من داخل البنك الـدويل وخارجـه; ملـا قـدموه مـن 
ا أبو غيـدا, ودان بيلـر, وجـان بوجـو, وجوليـا  دين:مالحظات ذات نفع كبري, ولكل من

بوكنال, وريتشارد دامانيا, وجون ديكسون, وأريك فرنانديز, وأالن جيلب, وأليك إيـان 
, وتريــيس هــارت, وجــيمس كيــث هنكليــف, وجــولني البــون, وكيــسنيا ججريشــبري

ننـا ًونـود أيـضا, أن نبـدي امتنا. ليفوفسكي, ووليم سوتون, ووالرت فريجارا, وجيان زي
 .للدعم املايل الذي قدمته حكومة السويد
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 طة منطقيةيرخ: البحث عن ثروات األمم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقديرات الثروة

 1الفصل 
 – رأس مـال األلفيـة تقويم: تقديم

ىل النتائج, مـع الرتكيـز نظرة عامة إ
 .ّ صناع السياسةيفعىل تأثرياهتا 

 2الفصل 
وصـف  –تقديرات خمزون الثـروة 

ــائق لألســاليب ــستخدمة واحلق  امل
 .املستنبطة

 
خلـق هل لتغـريات الثـروة دور يف 

 الرفاه?

 
 ما األصول األساسية خللق الرفاه?

 
كيف يمكننا قياس الثـروة الـشاملة 

 يف احلسابات القومية?

تطــــوير : 9الفــــصل 
ــــة  ــــسابات البيئي احل

ـــــــــتخدامها   –واس
 .التجارب الدولية

تفسري رأس : 7الفصل 
املــال غــري امللمــوس 

دور رأس املال : املتبقي
 –البرشي واملؤسسات 

ال غـري حتليل رأس املـ
ــه  امللمــوس إىل مكونات

 أمهيــة رأس –الفرعيــة 
 .املال البرشي

ـــصل  ـــديرات : 3الف التق
احلديثة لالدخار احلقيقـي 

ــف– ــني :  تعري ــة ب مقارن
ـــة  ـــات اإلقليمي املجموع

 .واملداخيلية

الثـروة واإلنتـاج : 8الفصل 
ــاه هــو نتيجــة – ــق الرف  خل

.  من األصول"حمفظة"إدارة 
تقــديرات الثــروة يف هــذا 

َّؤلف تتيح الفرصة للـربط امل
بني األصول وتوليد الـدخل 
ـــة إحـــالل  ـــار قابلي واختب

 .املكونات املختلفة للثروة

ــة اســتثامر : 4الفــصل  أمهي
فرضية وقائعية : ريع املوارد

 –مضادة لقاعدة هارتويك 
مـــاذا حيـــدث ملـــستويات 
الثروة يف حال عدم استثامر 

 ريوع املوارد الطبيعية?

دخـار اختبار اال: 6الفصل 
 ربــط االدخــار –احلقيقــي 

والتغـــريات املـــستقبلية يف 
 .االستهالك

أمهية ديناميـات : 5الفصل 
التغــــريات يف : الــــسكان

 –نصيب الفرد من الثـروة 
حتليل التغـريات يف الثـروة 

 .مع النمو السكاين
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 موجز تنفيذي

; "تقويم رأس املال لأللفيـة"هبذا الكتاب يكون البنك الدويل قد نرش ما يمكن تسميته 
, وغـري َ املنتجـة, والطبيعيـة−أي التقديرات النقديـة لسلـسلة مـن األصـول واملوجـودات 

وعىل الرغم من أن ثمة فجـوات مهمـة مـاتزال .  التي تعتمد عليها عملية التنمية−امللموسة 
دولة مع بداية األلفية إنام يـستهدف ترسـيخ ) 120(قائمة, فإن هذا العرض الشامل للثروة لـ 

 . فهمنا لصالت الوصل ما بني حمصالت التنمية ومستو الثروة وتركيبها

ًتصورا مهام للدور الذي تؤديه الثروات الطبيعية لـد ) 2( و )1(ويعرض الشكالن  ً
باستثناء الدول النفطية التي تزيـد فيهـا العائـدات الريعيـة (الدول ذات الدخل املنخفض 

والرسالة املهمة األوىل هنا, ممثلـة بـأن رأس ). من الناتج املحيل اإلمجايل% 20ملواردها عىل 
ًاملال الطبيعي يشكل نصيبا مهام  1.َ من إمجايل الثروة; أي أكرب من نصيب رأس املـال املنـتجً

ــان  ــن أرك ــيا م ــا أساس ــون ركن ــي أن تك ــة ينبغ ــوارد الطبيعي ــوحي أن إدارة امل ــذا ي ًوه ً
ومع أن تركيبة الثروة الطبيعية يف الدول الفقرية تشدد عىل الدور . االسرتاتيجيات التنموية

ن أصول باطن األرض وموارد الغابات مـن األسايس الذي تلعبه األرايض الزراعية, إال أ
  . آخر من إمجايل الثروة الطبيعيةًاملواد اخلشبية وغري اخلشبية تشكل ربعا

 )1(الشكل 
  الثروة يف الدولحصص إمجايل

 2000ذات الدخل املنخفض لعام 

 )2(الشكل 
 حصص الثروة الطبيعية يف الدول

 2000ذات الدخل املنخفض لعام 

 الطبيعيرأس املال 
26% 

  رأس املال املنتج

16%

  غري امللموسرأس املال 

58%
 %6مناطق حممية 
 %2 املوارد غري اخلشبية

 %6 املوارد اخلشبية

األرض باطن أصول 
17% 

األرايض املحاصيلية 
59% 

 %10 املراعي

 .املؤلفان: مصدر الشكلني
.بعاد الدول النفطيةتم است: مالحظة
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إن احلصة الكبرية التي متثلها املوارد الطبيعية من إمجايل الثروة, وتركيبة هـذه املـوارد, 
الفقـر, ومكافحـة تشكالن حجة قوية تزيد أمهية دور املوارد البيئية يف ختفيض مـستويات 

 .اجلوع, وتقليل معدالت وفيات األطفال

تنطلق التحليالت الواردة يف هذا الكتاب من النظرة الشاملة إىل ثروات األمم الرامية 
. إىل حتليل الدور الرئييس الذي تقوم به إدارة الثروة من خـالل االسـتثامرات واملـدخرات

م الصالح, وجيعل وزارات املالية تـشرتك ًوهو حيلل أيضا, أمهية رأس املال البرشي واحلك
 . ً شاملة تتخذ من الثروات الطبيعية جزءا ال جيتزأ من سياساهتا"أجندة"يف مهمة صوغ 

ويدور هذا الكتاب من حيث تنظيم فصوله حول ثالثة أسـئلة رئيـسية, وكـل فـصل 
ًمنها يعالج جانبا معينا من جوانب املعادلة التي تربط الثروة بمـستو الرخـ اء, ويعـرض ً

وقبـل . النقاط املهمة التي تقف وراء األرقـام الـواردة فيـه ومـضامني الـسياسات املتبعـة
اخلوض يف القضايا اجلوهرية, يـضع الفـصالن األول والثـاين القـارئ أمـام أبـواب هـذا 

 . الكتاب, والنتائج التي تم التوصل إليها, واملضامني الرئيسية له

 تقديرات الثروة مع الرتكيز عىل اآلثـار واملـضامني يقدم الفصل األول نظرة عامة إىل
إدارة  التنميـة عـىل أهنـا عمليـة تـستهدف مّالتي هتم صناع الـسياسة, وهـو يطـرح مفهـو

 األصول واملوجودات; وهذه تشتمل عىل أصـول قابلـة للنـضوب, وال يمكـن "حافظة"
وارد, وثمـة أصـول حتويلها إىل أصول أخر إال من خالل استثامر العائدات الريعية للمـ

ًال دائـامددة, ويمكنهـا أن تـدر دخـأخر تعد من املوارد املتج , وهنـاك مـن التحلـيالت ً
 . ًاالقتصادية ما يمكن أن يكون دليال للقرارات املتعلقة باحلجم األمثل هلذه األصول

ًوتشري تقديرات الثروة إىل أن الشكل الطاغي هلا عامليا هو رأس املال غـري امللمـوس; 
وعالوة عىل هـذا, فـإن . رأس املال البرشي ونوعية املؤسسات الرسمية وغري الرسميةأي 

ًنصيب األصول املنتجة من إمجايل الثروة يعد ثابتا فعليا عرب جمموعات الدخل, مـع زيـادة  ً َ
ويميـل نـصيب رأس . َمتواضعة يف كثافة رأس املال املنتج يف الدول ذات الدخل املتوسـط
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ايل الثروة إىل االنخفاض مع الـدخل, عـىل حـني تتجـه إىل االرتفـاع املال الطبيعي من إمج
ًوتنطوي هـذه النقطـة األخـرية عـىل معنـى سـليم متامـا; . حصة رأس املال غري امللموس
, وجـودة وخرباهتا  األول كذلك, إال بفضل مهارات شعوهبامفالدول الغنية ليست يف املقا

 . املؤسسات التي تدعم نشاطاهتا االقتصادية

ًويقدم الفصل الثاين تعريفا للقـارئ باملنهجيـة املتبعـة للخـروج بتقـديرات للثـروة, 
وقـد اسـتندت تقـديرات الثـروة اإلمجاليـة . ًوتفسريا لألساليب والفرضيات املـستخدمة

ــة  ــواردة يف هــذا الكتــاب إىل مــزيج مــن املقــاربتني املعــروفتني بالتنازلي ) top-down(ال
 −ً انسجاما والنظرية االقتـصادية الـسائدة −ا إمجايل الثروة أم. )bottom-up( والتصاعدية

ويتم اسـتخالص قيمـة خمـزون رأس . َّفيقدر بام يعادل القيمة احلالية لالستهالك املستقبيل
 أنمـوذج"َاملال املنتج من البيانات التارخيية لالستثامرات باستخدام ما اصطلح عىل تسميته 

 خمـزون املـوارد قـيم وحتتـسب .")perpetual inventory model PIM(اجلـرد الـدائم 
ًالطبيعية استنادا إىل بيانات املخزون املادي منها واخلاصة بكل دولة وحدها, بينام اسـتندت 
تقديرات العائدات الريعية هلذه املوارد إىل األسعار العاملية والتكلفـة املحليـة; ولـذا, فـإن 

َرق ما بني إمجايل الثروة واملخزونـات املنتجـة رأس املال غري امللموس يتم قياسه عىل أنه الف
وقد تم حتديد تقديرات الثروة الطبيعية هبذه البيانات, ولكن مل يـتم يف . والطبيعية األخر

هذه التقديرات قياس خمزون األسامك, واملياه يف باطن الرتبة, ومل يتم بشكل واضح قيـاس 
 عليهـا االقتـصادات واملجتمعـات اخلدمات البيئية; بوصفها إحـد الركـائز التـي تقـوم

 . اإلنسانية

ومهام يكن من أمر, فإن عرض املنهجية املتبعة يف صـوغ تقـديرات الثـروة ونتائجهـا 
ضمن الفصلني األول والثاين يمهد الطريق لطرح القضايا الرئيسية الـثالث التـي يتناوهلـا 

.  الرابـع إىل الـسابعوقد تم جتسيد الفكرة األساسية للكتاب يف الفصول مـن. هذا الكتاب
ومع أن مكونات الثروة يمكن أن حتدد إىل حد ما, اخليارات التنمويـة املتاحـة لكـل دولـة 
ًوحدها, فإن مستو التنمية يبقى مرهونا عىل نحو حاسم بأنامط التغريات التي تطرأ عـىل 
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أخر ومن املعروف أن رأس املال الطبيعي يمكن حتويله إىل أشكال . الثروة بمرور الزمن
 . ً رشط استثامر ريوع املوارد استثامرا عىل درجة عالية من الكفاءة,لرأس املال

 هل لتغري الثروة دور مهم يف حتقيق الرخاء?

 ونتيجة يف األصل; "إنتاجها"ألهنا مل يتم  ;ًمتثل املوارد الطبيعية سلعا اقتصادية خاصة
 إذا مـا متـت إدارهتـا بالـشكل − ً ريوعـا−ًفإن هذه املوارد ستدر أرباحا اقتـصادية لذلك, 
ًويمكن هذه العائدات الريعية أن تصبح مصدرا مهام لتمويل عملية التنمية. السليم وقـد . ً

 .بوتسوانا وماليزيا أن توظف بنجاح ثرواهتا الطبيعية عىل هذا النحو: استطاعت دول; مثل
ًإن هنـاك دوال : وإذا سلمنا بأنه ليس هناك مناجم ماس مـستدامة, فإنـه يمكننـا أن نقـول

ويقف وراء هذا القول افـرتاض أن حتويـل شـكل مـن . تنقب عن املاس عىل نحو مستدام
 إىل شكل آخر هلـا كاملبـاين واملعـدات − كاملاس املوجود يف باطن األرض −أشكال الثروة 

 . واملوارد البرشية, يعد من املمكن

ة التنمية, ومن غري تكوين ًوليس خافيا أن االدخار يعد أحد اجلوانب األساسية لعملي
ً لغرض االستثامر فلن جتد دول العامل سبيال للخالص مـن مـستويات معيـشة "الفوائض"

ويف واقع احلال, فإن االعتامد عـىل املـوارد يزيـد تعقيـد مـسألة قيـاس اجلهـود . منخفضة
االدخارية; ألن معدالت نضوب املوارد الطبيعيـة ال تظهـر بـشكل واضـح يف احلـسابات 

 ما يوصف باملـدخرات احلقيقيـة, , أو"صايف املدخرات املعدل"ويمكن . مية القياسيةالقو
َ املستو احلقيقي لالدخار يف هذه الدولة أو تلك بعـد انـدثار رأس املـال املنـتج, أن يقيسا

, ومـستو )تقاس بالنفقات التعليميةوهي (واالستثامرات املوظفة يف رأس املال البرشي 
لطاقة والغابـات, مـع أخـذ األرضار النامجـة عـن تلـوث اهلـواء عـىل استنزاف املعادن وا

ويصور الفصل الثالث تقـديرات صـايف املـدخرات . املستويني املحيل والعاملي يف احلسبان
احلسابات التجريبية لنسب املدخرات احلقيقيـة املتـوافرة ألكثـر ذلك  ليعرض بعد ;املعدل

 .  دولة, ويناقشها140من 
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قاعـدة "ويف حقيقـة األمـر أن  , املـوارد"حمافظ"هنا عملية إدارة توصف التنمية بأ
 تقيض بأن عىل دول العامل أن "االستدامة"بمسألة , املتعلقة Hartwick Rule "هارتويك

 تستثمر العائدات الريعية املحققة من مواردهـا الطبيعيـة إذا مـا أرادت حتقيـق مـستو
لزمنية لبيانات ريع املوارد التي متتـد ثالثـني ًواستنادا إىل السلسلة ا. مستدام لالستهالك

سنة, والتي تشكل األساس لتقديرات صايف املدخرات املعدل, فإن الفصل الرابع يصوغ 
تقـوم عـىل  ,Hartwick rule counterfactualنظرية وقائعية مضادة لقاعدة هارتويـك 

كانت قـد اتبعـت , مستو ثراء الدول لو أهنا 2000كيف سيكون يف عام : السؤال اآليت
? إن التقديرات التجريبية الواردة يف هذا الفصل تـضع 1970قاعدة هارتويك, منذ عام 

األوىل الصيغة املعيارية التي :  قيد االختبار التي هيصيغتني متخالفتني لقاعدة هارتويك
ًمتاما يف أي مرحلـة ) ًصفرا(ً, مساويا genuine savingترقى إىل جعل االدخار احلقيقي 

أعىل من (نية, والثانية هي التي تفرتض حتقق مستو ثابت لالدخار احلقيقي اإلجيايب زم
يف أي مرحلة زمنية كانت; وقـد جـاءت النتـائج يف الكثـري مـن احلـاالت مثـرية ) صفر

وتظهر احلسابات التـي أجريـت يف هـذا الـشأن كيـف أن اجلهـود االدخاريـة . للدهشة
 كـان − توسط اجلهود االدخارية ألفقر دول العامل  وهي التي تعادل م− املتواضعة نفسها 

يمكن أن تزيد إىل حد كبري ثروة الدول التي تعتمد اقتصاداهتا عىل املوارد الطبيعية; فقـد 
, 2000 احلـصول عـام −  وهي من الدول الكرب املصدرة للنفط –كان بإمكان نيجرييا 

. ًق فعـال منـهحقـن املج, يعـادل مخـسة أضـعاف املخـزوَعىل خمزون لـرأس املـال املنـت
وباإلضافة إىل أن هذه االستثامرات لو كانت قـد وظفـت بالفعـل, لكـان الـنفط اليـوم 
ًسيلعب دورا أصغر بكثري يف االقتصاد النيجريي, ولربام كان هذا سيخلف آثـارا مفيـدة  ًِّ
يف السياسات التي تتأثر هبا قطاعات أخر من اقتصاد البالد, وكان بإمكان فنـزويال أن 

فنـزويال : إن اقتصادات دول; مثل. َصل عىل ما يعادل أربعة أضعاف رأس املال املنتجحت
وترينداد وتوباجو والغابون وكلها دول غنية بالنفط, من حيث حصة الفرد الواحد, كان 
َيمكن أن تضمن لنفسها خزينا من رأس املال املنتج يربو نصيب الفرد الواحد منـه عـىل  ً

  .مجهورية كورياي ما يقارب مثيله لد أ دوالر أمريكي, 30000
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وقد تم عرض صايف املدخرات املعدل ضمن الفصل الثالث, من حيث هو مقياس 
ً حجم السكان ثابتا, فمـن مل يكنومع ذلك, فإن . أكثر شمولية لصايف اجلهد االدخاري

وبـرغم أن . الواضح أن عىل السياسات املطبقة أن تضمن استدامة مستو الرخاء للفرد
هل ارتفع إمجايل الثروة أو : هوو − صايف املدخرات املعدل جييب عىل أحد األسئلة املهمة 

 فإنـه ال يتطـرق بـصورة مبـارشة إىل مـسألة ضـامن − انخفض خالل فرتة االحتساب? 
وقد أمكن التعامـل وهـذا املوضـوع يف . استدامة االقتصادات يف حاالت تزايد السكان

ًملدخرات احلقيقية يف وضعية سالبة, فسيـصبح جليـا  فإن كانت ا;سياق الفصل اخلامس
أن الثروة يف حالة تراجع, سواء عىل صعيد القيمة اإلمجالية هلـا أو عـىل مـستو حـصة 

أما الدول التي ينمو السكان فيها بمعدالت عالية فسرتاوح يف مكاهنا من . الفرد الواحد
تمكن مـن املحافظـة عـىل الناحية العملية, وسيتعني عليها خلق ثروات جديدة; كـي تـ

وعـىل وجـه التعمـيم, فـإن النتـائج . املستويات الراهنة حلصة الفرد الواحد من الثـروة
ًاملستخلصة تومئ إىل وجود فجوات كبرية جـدا, إزاء مـا يتعلـق باملـدخرات يف منطقـة 

وباستثناء الدول النفطية, . أفريقيا جنوب الصحراء, عند أخذ النمو السكاين يف احلسبان
الزيادة يف املدخرات الالزمة للمحافظة عىل املستويات الراهنة (ن مثل هذه الفجوات, فإ

من إمجـايل % 50و% 10, يرتاوح يف الكثري من الدول بني )حلصة الفرد الواحد من الثروة
وأمام وضع كهذا, ينبغي إقرار أن تقليل معـدل االسـتهالك احلكـومي . الدخل القومي

ً من إمجايل الدخل القومي يمكن أن يكون أمرا عسريا جدا, نفسه ببضع نقاط مئوية فقط ً ً
ويبـدو أن تطبيـق سياسـات االقتـصاد الكـيل . ًوحمفوفا باملخاطر من الناحية الـسياسية

 .جح له أن يسهم يف سد هذه الفجوةُوحدها ال ير

ًوتدل النظرية االقتصادية عىل أن صايف املدخرات احلاليـة ينبغـي أن يكـون مـساويا  ُّ
ًة التغــري يف مــستو الرفاهيــة مــستقبال; أي القيمــة الراهنــة للتغــريات املــستقبلية يف قيمــ

أمــا الفــصل الــسادس فيــضع هــذه الفرضــية عــىل املحــك, وأمــا . ًاالســتهالك, حتديــدا
ُاالختبارات التي جتـر عـىل املـدخرات, باسـتخدام البيانـات التارخييـة الـواردة يف هـذا 

ًا مـن متغـريات املـدخرات احلقيقيـة, يـستثني النفقـات ًالكتاب, فتوحي أن متغريا حمـدد
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التعليمية واألرضار النامجة عن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وآثـار النمـو الـسكاين التـي 
 َترفع معدالت الفقر, يعد املؤرش املناسـب الـذي ينبـئ بـالتغريات املـستقبلية يف مـستو ُ

ًأن تصبح مؤرشا مهام هتتدي به الـسياسة  وعىل هذا, فإن املدخرات احلقيقية يمكن ;الرخاء ً
َالتحليل, ومفادها أنه عندما تقـرصالتنموية; وثمة نتيجة أساسية أخر اشتمل عليها هذا  ْ ُ 

 مرتفعة, فلـيس هنـاك "دخول"ـز بَّيي هي موضوع البحث عىل تلك التي متعينة الدول الت
املستقبيل; وهذا من شـأنه عالقة واضحة بني صايف املدخرات احلالية وبني مستو الرخاء 

ًأن خيلق اختالفا مهام بني الدول املتقدمة والدول النامية وهي تدل بشكل واضـح عـىل أن . ً
 وهي املحرك األبرز ملستويات الرفاه املستقبيل عند إخضاع −تراكم األصول واملوجودات 

ً ال يمثل عامال مهام يف الدول الغنية− مجيع الدول لالختبار ًاضـحا يف الـدول بـات وقد و. ً
 أن عوامل من قبيـل التحـوالت التكنولوجيـة, − عىل سبيل املثال ال احلرص −ًاألكثر ثراء 

وتطور املؤسسات, والتعلم باملامرسة, ورأس املال االجتامعي, تغدو قو حمركـة أساسـية 
 .لدفع عجلة االقتصاد إىل أمام

املستدامة, فإن مكونات وعىل الرغم من أن االدخار يشكل أحد أسس عملية التنمية 
أمـا املـسألة . الثروة هي التي حتدد قائمة اخليـارات املتاحـة أمـام هـذه احلكومـة أو تلـك

 .اجلوهرية الثانية فتدور حول جوانب حمددة للثروة والدور الذي تؤديه

 ما األصول الرئيسية الالزمة لنرش الرفاهية?

كمن يف مـا اصـطلحنا عـىل ية سبقت اإلشارة إىل أن القسم األعظم من ثروة أي دول
ويف ضوء أمهيته, فقد عالج الفصل السابع عملية تفكيك  ;تسميته رأس املال غري امللموس

وبحكم تكوينه, فإن متغري رأس املـال غـري امللمـوس . رأس املال هذا إىل مكوناته الفرعية
ج أو رأس َحيتوي عىل كل تلك األصول التي مل يتم تضمينها يف تقـديرات رأس املـال املنـت

وتشتمل قائمة األصول غري امللموسة عىل املهارات واخلربات املجسدة بقوة . املال الطبيعي
العمل, إضافة إىل رأس املال االجتامعي; ونعني به الثقة بني أبنـاء املجتمـع وقـدرهتم عـىل 

ًالعمل جنبا إىل جنب; وصوال إىل أهداف مشرتكة ة  وأما ما تبقى فيمثل مجيع عنـارص إدار,ً
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احلكم التي تعزز معدالت إنتاجية األيدي العاملة; وعىل سبيل املثال, فـإن كـان القتـصاد 
ًدولة ما نظام قضائي عىل درجة عالية جدا من الكفاءة, وحقوق رصحية للملكية, وحكومة 
فاعلة, فلسوف يفيض هذا إىل زيادة حجم الثروة اإلمجايل; ومن ثم تنـامي رأس املـال غـري 

ويكشف حتليل االنحدار يف هذا الفصل, أن رأس املال البرشي وسـيادة . يامللموس املتبق
وعـىل أي . املتبقـي مـن رأس املـال هـذاالقانون يقفان وراء معظم حاالت االخـتالف يف 

حال, فإن برامج توظيف االسـتثامرات يف النظـام التعليمـي, وتفعيـل النظـام القـضائي, 
ويالت املالية, أمـور تـشكل الوسـائل األكثـر وتطبيق السياسات الرامية إىل اجتذاب التح

 . أمهية لزيادة املكونات غري امللموسة إلمجايل الثروة

ويالحظ يف الفصل الثاين أنه مع تصاعد معـدل ثـراء الـدول, فـإن األمهيـة النـسبية 
َلألصول املنتجـة وغـري امللموسـة تـزداد هـي األخـر بالتناسـب بينهـا وبـني األصـول 

ة; ومن ثم فإن عملية التنمية ستتطلب يف املقام األول إحداث نمـو يف واملوجودات الطبيعي
ً التصنيع واخلدمات مثال, وهي التـي تعتمـد كثـريا عـىل  كقطاعي;"العرصية"القطاعات  ً

ومع ذلك, فإن قيمة املـوارد الطبيعيـة للفـرد . عدد أكرب من األشكال غري امللموسة للثروة
ويـضع . بخاصة إزاء ما يتعلـق بـاألرايض الزراعيـةارتفاع الدخل, وبالواحد ال تتناقص 

إن األرض واملوارد الطبيعية األخـر متثـل يف : الفصل الثامن عىل املحك الفرضية القائلة
ًالواقع عامال جوهريا يف ديمومة توليد الدخل إن إعطاء أي من حسابات الثروة األولوية . ً

ًسيشكل دالة ضمنية لإلنتاج, وستكون خمططا متهيديا  لعمليات املزج بني خمتلف األصـول ً
وهذه املخططـات . واملوجودات التي سيمكننا هبا الوصول باإلنتاج إىل املستو املحدد له

التمهيدية تتم كتابتها عادة بشكل دالة رياضية جتسد بـشكل دقيـق العالقـة مـا بـني تـوافر 
س املـال املـادي  مثـل خـدمات رأس املـال املـادي ورأ−ُمقادير املدخالت عىل اختالفها 

ٍ وبني احلد األقىص لإلنتاج الذي يمكنهـا حتقيقـه, ويـتم عندئـذ تـسمية قابليـة −البرشي 
وهنا تربز بعـض النتـائج املثـرية لالهـتامم,  ;"اإلحاللمرونة "ُاإلحالل ما بني املدخالت 

فليس هناك ما يؤرش بشكل خاص إىل تدين مرونة االسـتبدال بـني أحـد املـوارد الطبيعيـة 
ُوأينام برزت األرض, من حيث هي مـدخل مهـم, . ُوبني املدخالت األخر) ألرضكا(
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ًإن هذه النتيجة أوال, تؤكد . ًتقريبا أو تزيد) ًواحدا(فإهنا متتلك نسبة مرونة إحالل تساوي 
ًوهـي ثانيـا, .  للدول ال متليها بالرضورة املوارد الطبيعية التي تـنعم هبـاةأن الفرص املتاح

عدة هارتويك إزاء ما يتصل باستثناء العائدات الريعية مـن عمليـة اسـتغالل تثبت أمهية قا
 .املوارد الطبيعية, إن نحن أردنا حتقيق مستو مستدام لتوليد الدخل

 كيف يمكن قياس الثروة الشاملة وحتوالهتا ضمن احلسابات القومية? 

عىل رضورة صوغ من بني األفكار املركزية التي يتضمنها هذا الكتاب تلك التي تقوم 
. واملـوارد األصول "حمفظة"تستهدف إدارة رؤية واقعية للتنمية املستدامة; بوصفها عملية 

ًوإذ هي ألزمت نفسها بتحقيق التنمية املستدامة, فإن حكومـات العـامل تواجـه عـددا مـن 
. التحديات التي تتخطى الـشواغل التقليديـة لألجهـزة املعنيـة بـاملوارد الطبيعيـة والبيئـة

 ينجم ماّسيتعني عىل صناع السياسة الذين يتولون وضع املعايري البيئية أن يكونوا مدركني و
عن االقتصاد من نتائج حمتملـة يف هـذا الـشأن, بيـنام سـيكون عـىل واضـعي الـسياسات 
االقتصادية أن يأخـذوا يف احلـسبان اسـتدامة أنـامط اإلنتـاج واالسـتهالك, احلاليـة منهـا 

تبني فكرة التنمية املستدامة وتكاملها من جانـب احلكومـات الـدافع ولقد كان . واملتوقعة
ًويف هـذا الـشأن, يعـرض الفـصل التاسـع سـياقا . وراء استنباط نظـام املحاسـبة البيئيـة

ًاالقتصادية; بوصفه إطارا تشغيليا لرصد املحاسبة السترشاف فوائد نظام املحاسبة البيئية و ً
ً الفصل موجزا للمكونات العامة األربعة للحسابات ويقدم هذا. االستدامة واستخداماهتا

 يستعرض بعض تطبيقات نظام املحاسـبة البيئيـة يف عـدد − إضافة إىل ذلك −وهو . البيئية
مــن الــدول الــصناعية والناميــة, مــع اإلشــارة إىل تطبيقــات حمتملــة أخــر, ربــام مل يــتم 

 .ًاستخدامها كليا يف هذا الوقت

 اخلالصة

 املـستند إىل −ُة هي املكان األفضل الذي يرجح فيه لنظام املحاسـبة لعل الدول النامي
ً أن يكون مؤرشا نافعا, هتتـدي بـه الـسياسات املتبعـة يف −حجم الثروة الشاملة وحتوالهتا  ً
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هذه الدول, والشواهد التي جاء هبا هذا الكتاب توحي أن االسـتثامرات املوظفـة يف رأس 
 إىل ارتفـاع −ً مـستقبال − ونظام احلكـم يمكـن أن تفـيض َاملال املنتج ورأس املال البرشي

مستويات الرفاهية يف الدول النامية, إذا ما اقرتنت بجهود ادخارية تستهدف التعويض عن 
 .نضوب املوارد الطبيعية

واملسافة التي تفصل ما بني االدخار واالستثامر يمكن أن تكون مهمـة إىل حـد كبـري, 
ًربحــة, فــإن تأثريهــا يف الثــروة ســيكون مــساويا حجــم فــإن كانــت االســتثامرات غــري م

 . االستهالك, ولكن من دون تعزيز الرفاهية التي يفرتض هبا أن تصاحب االستهالك

وال ريب يف أن حتقيق التحول من االعـتامد عـىل املـوارد الطبيعيـة إىل حتقيـق نمـو 
ارة املـوارد مستدام ومتوازن, سيتطلب تأسيس جمموعة من املؤسـسات القـادرة عـىل إد

كام . الطبيعية, وجتميع عائداهتا الريعية, وتوجيه هذه العائدات صوب استثامرات مربحة
ًأن لكل من عملية إدارة املوارد, والسياسة املالية, واالقتـصاد الـسيايس, دورا يلعبـه يف 

 .عملية التحول هذه
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 الفصل األول

 يم رأس مال األلفيةتقو: تقديم

لقد شهدت هنايـة   تكون عملية مستدامة?هل يمكن عملية ختفيض مستو الفقر أن
ًن تعهدا جديدا بوضع هناية للفقر, أدرج ضمن األهداف التنمويـة لأللفيـةالقرن العرشي ً .

 املعـدالت احلاليـة السـتنزاف إمكـان مـن قائمة ومع ذلك, فامبرحت مشاعر قلق عميقة
ومن هنا, فإن حتقيق نتائج . يعية وتراجع أقيامها أن تقوض أي تقدم يتم إحرازهاملوارد الطب

 والتـي ترتكـز −َاملنتجة والبرشية والطبيعية  −بمجملها سيقتيض استدامة الثروة مستدامة 
 .إليها عملية التنمية

توسـيع مقيـاس  سنوات عدة, بام يف ذلك تقرير  فيهاًوتأسيسا عىل اجلهود التي بذلت
, فــإن هــذا )Expanding the Measure of Wealth) World Bank, 1997 ةالثــرو

, فنحن "الثروة"وعند احلديث عن . 2000ًالكتاب يقدم تقويام لثروات هذا الكوكب عام 
إنام سنعود إىل أفكار خرباء االقتصاد الكالسيكيني الذين يرون يف األرض, واليد العاملـة, 

ًولسوف تقدم الفصول الالحقة عرضا مفصال .  لإلنتاجَورأس املال املنتج, عنارص رئيسية ً
 . ملستويات هذه العنارص وحتوالهتا يف العاملني النامي واملتقدم

ًإن هذا الكتاب, إذا, يمثل أحدث إنجاز يف إطار برنامج طويـل األجـل يرمـي إىل 
ًديثا ُتقدير حجم الثروة ومكوناهتا لعدد كبري من دول العـامل; ويعـد يف الوقـت ذاتـه حتـ

لتقرير البنك الدويل السالف الذكر مـن خـالل زيـادة عـدد الـدول املغطـاة, وتأسـيس 
.  مـن البيانـاتواسـعةَتقديرات رأس املال املنتج ورأس املـال الطبيعـي عـىل تـشكيلة 

ًتفصيال لإلجراءات التي اتبعت يف التوصـل إىل هـذه التقـديرات, ) 1(ويعرض امللحق 
ًرشحا أساسيا للنظريـة التـي اعتمـدت أساسـا هلـذا ) 1− 1(بينام يقدم اإلطار التعريفي  ً ً

 .الكتاب
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 )1−1(اجلدول 
 2000 إمجايل الثروة عام

 )حصة الفرد بالدوالر, والنسبة املئوية للحصص(

رأس املال  جمموعة الدخل
 الطبيعي

رأس املال 
 املنتج

رأس املال 
غري 

 امللموس
 إمجايل الثروة

حصة رأس 
املال 
 الطبيعي

حصة 
ال رأس امل
 املنتج

حصة رأس 
املال غري 
 امللموس

الــدول ذات الــدخل 
 املنخفض

1,925 1,174 4,434 7,532 26% 16% 59% 

الــدول ذات الــدخل 
 %68 %19 %13 27,616 18,773 5,347 3,496 املتوسط

الــدول ذات الــدخل 
ــع  ــضاء يف واملرتف األع

منظمـــــة التعـــــاون 
 االقتصادي والتنمية

9,531 76,193 353,339 439,063 %2 17% 80% 

 %78 %18 4% 95,860 74,998 16,850 4,011 العامل

 .املؤلفان: املصدر
 .تم استبعاد الدول النفطية. االسميةحسب أسعار الرصف بقيمة الدوالر : مالحظة

 )2 − 1(اجلدول 
 )حصة الفرد بالدوالر (2000رأس املال الطبيعي, 

أصول باطن  جمموعة الدخل
 األرض

املوارد 
 يةاخلشب

املوارد غري 
 اخلشبية

املناطق 
 املحمية

األرايض 
 املراعي املحاصيلية

إمجايل 
رأس املال 
 الطبيعي

الـــــدول ذات الـــــدخل 
 املنخفض

325 109 48 111 1,143 189 1,925 

 3,496 407 1,583 129 120 169 1,089 الدول ذات الدخل املتوسط
الدول ذات الـدخل املرتفـع 

 األعضاء يف منظمة التعاونو
 االقتصادي والتنمية

3,825 747 183 1,215 2,008 1,552 9,531 

 4,011 536 1,496 322 104 252 1,302 العامل

 املؤلفان: املصدر
 .تم استبعاد الدول النفطية: مالحظة
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ًاين كثـريا مـن منطقـة إىل أخـر, تتبـ − بوجـه عـام −إن مكونات الثروة وتركيبتها 
ًهذا التباين ربام بدا أشد وضوحا يف حال املقارنة ومع أن . خاصة بحسب مستو الدخلو

ًبني الصورة الذهنية لكل من مالوي والسويد مثال, فإن الفصول القادمة حتمل تقويام أكثر  ً
دقة هلذا التباين عن طريق عرض البيانـات اخلاصـة بـام يربـو عـىل مائـة وعـرشين دولـة, 

راعية, واملعادن, والغابات, واألصول واملتعلقة بأقيام حصة الفرد الواحد من األرايض الز
 intangible) "رأس املال غري امللمـوس"َاملنتجة, إضافة إىل إمجايل ما اصطلح عىل تسميته 

capital); 1  ورأس )غري املؤهلة(ورأس املال غري امللموس هذا, يشتمل عىل العاملة اخلام ,
ويقـدم . ها نوعية املؤسساتاملال البرشي, ورأس املال االجتامعي, وعنارص أخر من بين

 األوسع لرتكيبة الثروة ومستوياهتا بحسب حصة الفرد الشكل 2)2−1(و) 1−1(اجلدوالن 
 3 .ًالواحد وفقا ملجموعات الدخل وللعامل ككل

 األصـول واملـوارد, "حمفظـة"عمليـة إدارة سينظر إليها عـىل أهنـا إذا كانت التنمية و
 حجـم هبا, التبـاين الكبـري يفالصلة لبيانات ذات ًفلسوف يغدو جليا من خالل األرقام وا

هذه كام أن إدارة كل مكون من مكونات . عرب مستويات الدخل وتركيبتها "املحفظة"هذه 
بشكل سليم, وحتويل هذه األصول من شكل إىل آخر بكفاءة عالية, سـيكونان  "املحفظة"

 .من بني اجلوانب الرئيسية للسياسات التنموية

ات التي تطرأ عىل الثروة احلقيقية أن حتدد اآلفاق والفرص املستقبلية ومن شأن التغري
ًوطبقا لذلك, فإن أحد العنارص املهمة ملا سـيأيت مـن بحـث وحتليـل هـو . ملستو الرخاء

وتظهـر التقـديرات اخلاصـة . "املـدخرات احلقيقيـة" أو "صايف املدخرات املعدل"قياس 
عدالت تـراكم الثـروة نـسبة إىل إمجـايل الـدخل أن م  دولة140بنسب االدخار يف أكثر من 

ًوتصح هذه احلال حتديدا . مما هي عليه يف الدول الفقرية القومي يف الدول الغنية أكرب بكثري
وهناك من الشواهد ما يـوحي أن تزايـد . عند أخذ النمو السكاين يف احلسبان يف بحثنا هذا

ويف هـذا . دالت االدخـار احلقيقـياالعتامد عىل املوارد الطبيعيـة يتـزامن وانخفـاض معـ
 . ًاخلصوص, يقدم الفصالن الثالث واخلامس تفصيال هلذه النتائج
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ًوبينام يسلط حتليل الثروة الضوء عىل مسألة االسـتدامة, فهـو يـرتبط أيـضا, بـشكل 
ً والنمو يعد عامال جوهريا إذا ما أرادت الدول األشد فقـرا أن تـنعم ,مبارش بمسألة النمو ً ً َ ُ

ِومع ذلك, فإن النمو سيصبح ومها خادعـا إن هـو قـرص يف . ات عليا من الرفاهيةبمستوي ُ ً ً
 . املقام األول عىل استهالك أصول تشكل الركائز األساسية لالقتصاد الوطني

ولن تكون الصلة ما بني التغريات التي أخضعت للقيـاس يف الثـروة احلقيقيـة وبـني 
و هذا يمثل . ًقياسنا للثروة شامال عىل نحو مناسبمستو الرفاه املستقبيل قائمة ما مل يكن 

ًالدافع اجلوهري الذي يقف وراء توسيع مقياس الثروة كي يـشمل إطـارا مـن رأس املـال 
ًأضف إىل ذلك أن تقديم صورة أكثر وضوحا للقاعدة . الطبيعي ورأس املال غري امللموس

 من التدخالت احلكومية يف ًاألساسية لألصول واملوارد سيمهد الطريق أيضا, أمام سلسلة
 . السياسة االقتصادية, وهي التي من شأهنا رفع معدل النمو وضامن ديمومته

 أين تكمن ثروات األمم? 

استندت تقديرات الثروة اإلمجالية الواردة يف هذا الكتـاب إىل مـزيج مـن املقـاربتني 
رضـتا عـىل نحـو , وقـد ع)bottom-up( والتـصاعدية) top-down(املعروفتني بالتنازلية 

ًوانـسجاما والنظريـة االقتـصادية ). 1(ًموجز يف الفـصل الالحـق, وتفـصيليا يف امللحـق 
السائدة, فإن إمجايل الثروة قد تم تقديره بام يساوي القيمة احلالية لالستهالك املستقبيل, بينام 

مـا يعـرف َتم استخالص خمزون رأس املال املنتج من بيانات االستثامر التارخيية باستخدام 
 واستخراج قيم خمزون املوارد perpetual inventory model,4 "أنموذج اجلرد الدائم"بـ 

أما تقـديرات العائـدات . ًالطبيعية تأسيسا عىل بيانات املخزونات املادية اخلاصة بكل دولة
الريعية للموارد الطبيعية فقد ارتكزت إىل األسعار العاملية والتكـاليف املحليـة; ولـذلك, 

إن رأس املال غري امللموس يتم قياسه عىل أنه الفرق ما بني إمجايل الثروة وبني املخزونـات ف
َاملنتجة والطبيعية األخر . 

عن معـدل حلـصة الفـرد الواحـد مـن ) 1−1(ويف الوقت الذي يكشف فيه اجلدول 
  دوالر أمريكي, فمن الواضح أنـه خيفـي يف الوقـت عينـه96000الثروة العاملية يقرب من 
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ًتباينا كبريا جدا ً ًوهنا تبدو النتائج التي تم التوصل إليها بحسب جماميع الدخل أكثر نفعـا . ً
 .من حيث احلقائق التي تعرضها

ًوليس خافيا عىل أحد أن حصة الفرد هذه ختتلف إىل حد بعيد ما بني الدول املتقدمـة 
يعرضـها اجلـدول  وتقف وراء هذه النسب الكبرية حقائق ثالث أخـر 5.والدول النامية

 :نفسه, كام يأيت) 1−1(

إن حصة األصول املنتجة من الثروة العاملية تبدو ثابتة من الناحية الفعلية عرب جمـاميع  •
 .الدخل

إن حصة رأس املال الطبيعي من الثروة العامليـة متيـل إىل االنخفـاض مـع انخفـاض  •
 .الدخل, عىل حني تتجه حصة رأس املال غري امللموس إىل االرتفاع

إن قيمة حصة الفرد الواحد من رأس املال الطبيعي يف الدول الغنية أكرب بكثري مما هي  •
 .عليه يف الدول الفقرية, بينام يبدو نصيبها من الثروة أدنى إىل حد بعيد

وتشري تقديرات الثروة إىل أن الشكل الطـاغي فيهـا هـو رأس املـال غـري امللمـوس, 
ًعة, وتصورا يعود تارخيـه إىل آدم سـميث عـىل أقـل ويشكل هذا يف واقع احلال نتيجة متوق

مـن رأس  وعىل صعيد مستويات الدخل, يربز تباين كبري يف نصيب الفرد الواحـد 6.تقدير
َبيد أن النظر يف نـسبة رأس املـال غـري امللمـوس إىل رأس املـال املنـتج . املال غري امللموس

الدول ذات الـدخل املـنخفض  فـي 3.8فهذه النسبة ختتلف من : يكشف عن رؤية مغايرة
, وهو اختالف )التوايلعىل ( يف الدول ذات الدخل املتوسط والدخل املرتفع 4.6 و3.5إىل 

يف  −َرأس املال غري امللمـوس ورأس املـال املنـتج أن  ويوضح هذا. طفيف كام هو واضح
ًيرتاكامن وفقا لنسبة واحدة تقريبا, مع الن −سياق عملية التنمية االقتصادية  زوع إىل تكثيف ً

َرأس املال املنتج عند مستويات الدخل املتوسطة, وإىل تكثيـف رأس املـال غـري امللمـوس 
 . عند مستويات الدخل املرتفعة



 أين تكمن ثروة األمم? قياس رأس املال للقرن احلادي والعرشين

 30  

التي متثل حصة رأس املال الطبيعي من إمجـايل % 2هل كانت نسبة : وقد يتساءل املرء
رد الطبيعيـة, هلـذا الـسبب أو تعني أن املوا) بالنسبة إىل الدول ذات الدخل املرتفع(الثروة 

, سـيأيت )2−1(ذاك, ليست بذات أمهية يف دول كهذه? واجلواب, كام يـوحي بـه اجلـدول 
 أصـول −ًنفيا; وذلك ألن أقيام حصة الفرد الواحد يف كل فئة من فئات املـوارد الطبيعيـة 
 −زراعيـة باطن الرتبة, واملوارد اخلـشبية وغـري اخلـشبية, واملنـاطق املحميـة, واألرايض ال

ولعـل مـا يمكـن أن ينبـئ بـه . يف الدول الفقـريةعليه جاءت يف الدول الغنية أعىل مما هي 
انخفاض حصة رأس املال الطبيعي هو أن عملية التنمية تستلزم يف املقام األول, ضامن نمو 

قطاعي التصنيع واخلدمات, عىل حني تبـدو القطاعـات األساسـية : قطاعات حديثة; مثل
ومهام يكن من أمر, فإن تقديرات الثـروة الطبيعيـة الـواردة يف هـذا . ًاهلا نسبياثابتة عىل ح

ًالكتاب تبدو هي األخر مقيدة بنوعية البيانات ذات الصلة بذلك, فلم جير مـثال, قيـاس  ِ
خمزون الثروة السمكية ضمن هذه التقديرات, بيـنام مل يـتم قيـاس اخلـدمات البيئيـة التـي 

ًمعات اإلنسانية واالقتصادات الوطنية قياسا واضحاتشكل أحد مرتكزات املجت ً. 

 املوارد الطبيعية والتنمية

 "إنتاجها"ألنه مل يتم ًإن املوارد الطبيعية متثل سلعا اقتصادية خاصة; : يمكن أن نقول
 إن هـي −ً ريوعـا −ًفإن مثل هذه املـوارد سـيدر أرباحـا اقتـصادية  ونتيجة لذلك, ;ًأصال

ًهذه األرباح الريعية أن تكون مصدرا مهام من مصادر  ويمكن. ناسبأديرت عىل النحو امل ً
بوتسوانا وماليزيا أن توظف ثرواهتا الطبيعية : ًمتويل عملية التنمية; ولقد أمكن دوال; مثل

ًعىل هذا النحو توظيفا ناجحا ً.  

ًإن هنـاك دوال : وإذا سلمنا بأنه ليس هناك مناجم ماس مستدامة, فـيمكن أن نقـول
ًويقف ضمنا وراء هذا القول افـرتاض أن مـن املمكـن .  عن املاس عىل نحو مستدامتنقب

 إىل شـكل آخـر − كاملاس املوجود يف بـاطن األرض −حتويل أي شكل من أشكال الثروة 
ولتحقيق مثل هذا التحول, من الواجب أن تكـون . هلا; كاملباين واملعدات واملوارد البرشية

ادرة عىل إدارة املوارد الطبيعية, وجتميع العائدات الريعيـة هناك جمموعة من املؤسسات الق
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ولسوف يكون لكل من . هلذه املوارد, وتوجيه هذه األخرية لتوظيفها يف استثامرات مربحة
خطــط إدارة املــوارد, والــسياسة املاليــة, والعوامــل الــسياسية, واملؤســسات, واهلياكــل 

 . احلكومية, دور تلعبه يف عملية التحويل هذه

إن املوارد القابلة للنضوب إذا ما اكتشفت فستكون سـائرة إىل النـضوب ال حمالـة; 
ولذلك, فإن استهالك العائدات الريعية املتأتية من مثل هذه املوارد سـيعد مـن الناحيـة 

 قاعـدة هارتويـك حـول عـلُيفًالفعلية استهالكا لرأس املال; األمر الذي مـن شـأنه أن 
حتث عىل استثامر ريع هذه املوارد يف أشـكال أخـر لـرأس استدامة التنمية, وهي التي 

 .املال

ُواملوارد التي متد البرش بأسباب احلياة والبقاء تعد فريدة من نوعهـا; ألهنـا يمكـن أن 
ًتصبح مصدرا دائميا لتوليد عائدات ريعية هلذه املوارد, فهي حقا هبة من هبـات الطبيعـة ً ً .

 يف إدارهتا عىل نحو مستدام, بيد أن الصعوبة تكمن يف وال ريب يف أن السياسة املثىل تكمن
إن إزالة الغابات الستـــخدام أراضيها ألغراض زراعية . مسألة حجم املخزون األمثل هلا

 ستظل هي اإلجراء األمثـل إىل احلـد الـذي يكـون فيـه ريـع األرض − عىل سبيل املثال −
ًمساويا متاما إمجايل القيمة االقتصادية للغابة ا  7.لتي مل تتم إزالتهاً

ًومتى أحسنت إدارهتا, فـإن األرض يمكـن أن تـصبح مـوردا مـستداما, وتكتـسب  ً ُ
ًاألرض يف الدول األكثر فقرا أمهية استثنائية ألهنا تتحول إىل مصدر مبارش لتأمني أسـباب 

, فإن املراعـي واألرايض )2−1(وكام يبني اجلدول . العيش وسبله للكثري من األرس الفقرية
مــن الثــروة الطبيعيــة يف الــدول ذات الــدخل % 70لــصاحلة لزراعــة املحاصــيل تــشكل ا

 . من إمجايل الثروة% 18املنخفض و

 : والثروات الطبيعية تلعب دورين رئيسيني يف عملية التنمية

ًاألول, دور املوارد الطبيعية املحلية أساسـا للعـيش والـرزق, وهـو األكثـر مالءمـة  •
 .ً فقراللدول واملجتمعات األكثر
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ًالثاين, دورها مصدرا لتمويل العملية التنموية, أضف إىل ذلك, أن املـوارد الطبيعيـة  •
كـام يمكـن . التجارية يمكن أن حتول إىل مصادر مهمة للـربح والعمـالت األجنبيـة

توظيف العائـدات الريعيـة املتأتيـة سـواء مـن املـوارد القابلـة للنـضوب, واملـوارد 
امة املحتملـة; لتمويـل االسـتثامرات يف أنـامط أخـر مـن املتجددة, واملوارد املـستد

, يغـدو مـن املحـتم اسـتثامر هـذه )الـنفط(ويف حال املوارد القابلة للنضوب . الثروة
 . ُالعائدات إذا كان يراد تفادي تناقص إمجايل الثروة

 فلـسوف  الطبيعيـة,"املنـافع"ويف الوقت الذي انصب فيه اهتامم البحث املتقدم عىل 
التـي اختـذت شـكل األرضار  البيئية "املساوئ" أمهية قياس ,ًأيضاالفصل الثالث يعكس 

وقـد تـم إدراج تـأثري . احلدية النامجة عن املواد امللوثة للهواء عىل املستويني املحيل والعاملي
ً ضـمنا يف صـيغة تـدين − الذي مل يظهر بشكل مبارش يف تقديرات خمزون الثروة −التلوث 

وهـذا مـن شـأنه ختفـيض معـدالت . يد العاملة املرتبط باعتالل الصحةمستو إنتاجية ال
 . ; ومن ثم من إمجايل الثروةالدخل, واحلد من االستهالكتوليد 

) 1−1(ومن منظور عملية التنمية, فإن إحد املسائل األساسية التي يضمها اجلدول 
ول ذات الـدخل ًأن املوارد الطبيعية تشكل حـصة مهمـة جـدا مـن إمجـايل الثـروة يف الـد

. َ, وأن هذه احلصة أكرب بكثري من حصة رأس املال املنتج من هذا اإلمجايل%)26(املنخفض 
وال خالف عىل أن اإلدارة السليمة هلذه املوارد الطبيعيـة يمكـن أن تعـزز رفاهيـة الـدول 
ة الفقرية وما فيها من رشائح سكانية فقرية وتطيل أمدها, وهي ترتقي سلم التنمية من مرتب

إىل مرتبة عليا أخر . 

 السياسات واملؤسسات

يركز هذا البحث يف أحد جوانبه عىل حتديد أقيام اقتصادية ملخزونات املوارد الطبيعية 
وقد تم استخدام هذه املعلومات لتـسليط الـضوء عـىل . والتغريات التي تطرأ عىل أقيامها

وينبئ هذا . خاصة يف الدول الفقرية, وب الطبيعية يف عملية التنميةدتلعبه املوارالدور الذي 
التحليل أن ثمة حاجة إىل إجراء تعديالت عىل أسلوب إدارة املوارد الطبيعية; بقصد زيادة 
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املنافع االقتصادية, وأن مثل هذه احلاجة ستفيض إىل إدخـال اإلصـالحات التـي تتطلبهـا 
 .السياسات واملؤسسات ذات الصلة بذلك

 يمكن أن يأخذ شكل − من منظور اقتصادي −ل املوارد إن انعدام الكفاءة يف استغال
وعىل صـعيد التطبيـق, فـإن . االستغالل املبالغ فيه أو االستغالل املنقوص يف الوقت عينه

املحفزات التي تصاحب إدارة هذه املوارد تتجه إىل تشجيع االستغالل املفـرط الـذي مـن 
مـستوياهتا يف حـال اسـتغالهلا عـىل ًشأنه أن يسبب انخفاض املدخرات احلقيقية قياسا إىل 

ويف مقابل هذا, فإن إدخال اإلصالحات عىل نظم إدارة املـوارد الطبيعيـة . نحو ذي كفاءة
ًيمكن أن يلعب دورا مهام يف رفع مستويات االدخار يف االقتصادات التـي تعتمـد اعـتامدا  ًً

 . ًكبريا عىل هذه املوارد
وضـوع الـسياسات واملؤسـسات الالزمـة وهناك الكثري من األدبيات التي تتنـاول م

إلدارة املوارد الطبيعية, وهي تعـالج يف الوقـت نفـسه شـتى املـشكالت املتعلقـة باملنافـذ 
املفتوحة واملشرتكة للحصول عىل هذه املوارد, واستغالل املوارد القابلة للنضوب كاملعادن 

إن .  كالغابـات واألسـامكوالطاقة, وإدارة املوارد التي تضمن للبرش أسباب احلياة والبقاء
هذه األدبيات تسترشف بشكل مستفيض األدوار التي يمكن األدوات السياسية, وقوانني 

 أن تلعبهـا باجتـاه ضـامن إدارة املـوارد بكفـاءة  املختلفـةحقوق امللكية, والبنـى املؤسـسية
. يهـاوال تشكل هذه الدراسة حماولة لتلخيص هذه األدبيات أو إضـافة املزيـد إل. وفاعلية

 كوزارات املالية −ًومهام يكن من أمر, فغالبا ما حيدث أن يتجاهل عدد كبري من املؤسسات 
 التحلــيالت والدراســات التــي تــدور حــول القــضايا ذات الــصلة بــاملوارد −أو اخلزانـة 
ولسوف نكرس الفقرات اآلتية لتقـيص آثـار الـسياسة املاليـة النامجـة عـن إدارة . الطبيعية

  .ية يف الدول الناميةالثروات الطبيع
 االدخار واالستثامر

 ًيعد االدخار أحد اجلوانب املركزية لعملية التنمية; ولن جتد دول العامل مفـرا تتفـاد ُ
 .  لغرض االستثامر"فوائض"به حالة تدين مستويات موارد الرزق والعيش من دون خلق 
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ًسا للمـستو الفعـيل مقيا) أو االدخار احلقيقي(ويمكن اختاذ صايف االدخار املعدل 
َرأس املـال املنـتج, ) اهـتالك(لالدخار يف هذه الدولة أو تلك, بعد احتساب معدل اندثار 

, )وهي التي تقاس بالنفقات التعليمية(وحجم االستثامرات املوظفة يف رأس املال البرشي 
ت ونسب اندثار املعادن ومصادر الطاقة والغابات, ومقـدار األرضار النامجـة عـن ملوثـا

والنظرية االقتصادية تكشف أن صـايف االدخـار احلـايل ينبغـي أن . اهلواء املحلية والعاملية
, وبخاصـة القيمـة احلاليـة للتغـريات ًيكون معادال التغـري املحتمـل يف الرخـاء املـستقبيل

 ).Hamilton and Hartwick, 2005(املستقبلية يف االستهالك 

وارد يـسبب تعقيـد عمليـة قيـاس اجلهـود إن االعـتامد عـىل املـ: ولنا أن نقـول هنـا
ًاالدخارية; نظرا إىل أن نضوب املوارد الطبيعية غالبا ما حيـدث, ولكنـه ال يظهـر جليـا يف  ً ً

وكام سيتبني يف الفصل الثالث, فإن تبدد املدخرات ). املعيارية(احلسابات القومية القياسية 
 . ل ذات الدخل املنخفضاملقرتن بنضوب املوارد يثري مشكلة استثنائية يف الدو

إن اختبارات االدخار التي جتر باستخدام البيانات التارخيية التي وردت يف الفصل 
ًالسادس, حتمل عىل اعتقاد أن متغريا معينا ما, من متغريات االدخار احلقيقي   وهو ذلك −ً

ربـون, الذي يستثني النفقات التعليمية, واألرضار النامجة عـن انبعاثـات ثـاين أكـسيد الك
 هو املؤرش املناسب الذي ينبئ بـالتغريات −وآثار النمو السكاين التي ترفع معدالت الفقر 

التي تطرأ عىل مستو الرخاء يف املستقبل; ومن هنا, فـإن املـدخرات احلقيقيـة يمكـن أن 
ًتصبح مؤرشا مهام هتتدي به السياسة التنموية ً. 

 االدخار يف الدول املتقدمة والنامية

جة أساسية أخر اشتمل عليها التحليـل الـذي ورد يف الفـصل الـسادس, وثمة نتي
ُمفادها أنه عندما حتدد عينة الدول التي هي موضوع البحث بتلك التي تتمتع بدخل مرتفع 
فليس هناك عالقة جتريبية واضحة بـني صـايف املـدخرات احلاليـة وبـني مـستو الرخـاء 

وهـي . ً رئيسيا بني الدول املتقدمة والدول الناميةًوهذا من شأنه أن خيلق اختالفا. املستقبيل
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وهـو املحـرك األبـرز  −ًتعكس بـشكل واضـح متامـا أن تـراكم األصـول واملوجـودات 
داد  ال يـدخل يف عـ−ملستويات الرفاه املستقبيل عند وضع مجيع الـدول موضـع االختبـار 

فى عىل أحد; ففـي الـدول ًوتفرز هذه النتيــجة فهام ال خي. العوامل املهمة يف الدول الغنية
 أن عوامـل مـن قبيـل التطـورات التكنولوجيـة, − عىل سبيل املثـال −ًالثرية بات واضحا 

واإلبداع املؤسيس, والتعلم باملامرسة, وبنـاء مؤسـسات ذات كفـاءة, تغـدو قـو حمركـة 
 .جوهرية للنمو

 الـدول الناميـة  أن يكون االدخار احلقيقي يف− بناء عىل ما تقدم −ًومن املرجح كثريا 
ًحتديدا, مؤرشا نافعا هتتدي به السياسة االقتصادية ً ومثلام سيتضح مـن الفـصلني الثالـث . ً

ًواخلامس, فإن املعدالت األكثر انخفاضا لالدخار احلقيقـي سـتكون مـن نـصيب الـدول 
ًاألشد فقرا, أما يف الدول النامية, فـإن اختبـارات هـذا الـنمط مـن االدخـار تـشري إىل أن 

َستثامرات املوظفة يف رأس املال املنتج, إذا ما اقرتنت بجهود ادخارية تستهدف تعويض اال
 . ًاستنزاف املوارد الطبيعية, يمكن أن تفيض يف هذه الدول إىل ارتفاع نسب الرفاه مستقبال
 ;ًوأخريا, فإن املسافة ما بني االدخار واالستثامر يمكن أن تكون مهمـة إىل حـد كبـري

ستثامرات مربحة, فإن آثار ذلك يف الثروة ستأيت مساوية حجم االسـتهالك, فإن مل تكن اال
 . ولكن من دون تعزيز مستو الرفاهية الذي يفرتض به أن يصاحب االستهالك

 السياسة املالية والثروة الشاملة

إن توسيع نطاق مقياس الثروة كي يشمل الثروات الطبيعية من شـأنه إثـارة جمموعـة 
ا املاليــة ذات الــصلة بالعائــدات, واملــرصوفات, ودورات االنتعــاش كبــرية مــن القــضاي

وممـا ال شـك فيـه أن . واالنكامش, والتأثريات شبه املالية للمرشوعات اململوكـة للدولـة
التعامل ومثل هذه القضايا ال يرجح له أن جيعل مـن وزراء املاليـة دعـاة للمحافظـة عـىل 

 أن إيالء اجلوانب املاليـة للمـوارد الطبيعيـة عامل رئييس للتطور, إال البيئة, من حيث هي
ًاهتامما أشد يمكن أن حيدث تأثريا مهام يف املوازين الكلية واألداء االقتـصادي للكثـري مـن  ً ً

 . الدول
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وأما ما يتعلق باملوارد الطبيعية التجارية, فإن القضايا املرتبطة بالعائدات مفهومـة إىل 
د, فلسوف يتعني عىل احلكومة املعنية فـرض رضائـب  وبصفتها مالكة هذه املوار,حد بعيد

ًعىل العائدات الريعية هلذه املوارد الطبيعية إىل احلد الذي يصبح فيه القطاع اخلاص مستعدا 
للمجازفة بتوظيف رؤوس أمواله يف اسـتغالل هـذه املـوارد, وهـذا ينطبـق عـىل املعـادن 

ًملـوردين األخـريين فـإن ثمـة سـببا وبالنسبة إىل هـذين ا. ًوالغابات ومصايد األسامك معا
فإن كانت السياسات القطاعية ستـشجع اسـتغالل هـذه : ًإضافيا للقلق يتعلق باالستدامة

املوارد عىل نحو مبالغ فيه, فإن العائدات املالية املتأتيـة مـن القطـاع املعنـي ربـام ال يمكـن 
 الـسياح األجانـب; ًوأخريا, فإن هناك مسألة حتـصيل الريـع مـن. املحافظة عىل ديمومتها

فعندما تسهم املوارد الطبيعية لدولة ما, يف اجتذاب سـياح كهـؤالء, فـإن الـرضائب التـي 
 . تفرض عىل دخول الدولة وفنادقها تغدو أدوات مهمة لتحصيل ريع هذه املوارد

ق ائـحـول طروأما عىل صعيد النفقات احلكوميـة, فـإن األسـئلة الرئيـسية سـتدور 
سوف يتعني عىل احلكومـة املعنيـة ويف هذا الشأن, . املوارد الطبيعية من عائداتاالستفادة 

من حيث املبدأ أن تسعى إلعادة استثامر األربـاح التـي تـدرها مـوارد قابلـة للنـضوب يف 
ويف إطار هذه القاعـدة . أصول أخر; لتتمكن بذلك من املحافظة عىل إمجايل ثروة الدولة

 أن تكون االستثامرات احلكومية مربحة, وربام تثـري األساسية, ال بد من التنبيه إىل وجوب
 أي قـدرة احلكومـات عـىل خلـق −مسألة االسـتدامة أسـئلة بـشأن القـدرة االسـتيعابية 

ً التي ختضع تقليديا لقيود ممثلة بمـد تـوافر عنـارص مـن قبيـل اليـد −استثامرات منتجة 
ة بـديون ضـخمة خيـار اسـتثامر ومتتلك الدول املثقلة عـاد. العاملة املاهرة والبنى التحتية

إن تقريـر سـالمة اسـتثامر كهـذا يعتمـد عـىل . عائدات املوارد يف جمال ختفيض ديوهنا هذه
ًاملردودات االجتامعية للمرشوع األفضل البديل, وعالوة عـىل هـذا, فـإن أشـكاال معينـة 

 ال تبـدو  ربـام−ً كتلك التي توظف يف املتنزهات العامة الوطنية مـثال −للنفقات احلكومية 
أن غري أهنا من منظور أوسع قد توحي مربحة بشكل واضح من وجهة نظر اخلزانة العامة, 

 العائدات املالية التـي − من ثم − كهذه ستزيد معدل نمو قطاع السياحة; فتزيد تاستثامرا
 . يدرها السياح
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ّصدرة  مشرتكة بني الكثري من الدول املـ"االنتعاش واالنكامش املاليني"وتبدو ظاهرة 
ًللموارد الطبيعية التي تعتمد كثريا عىل األرباح املتأتية من هذه املـوارد; لتـضمن احلـصول 

وهذه األرباح يمكن أن تغري احلكومات برفع معدالت النفقـات . عىل عائدات حكومية
ًغالبـا  عىل االحتفاظ بمستواها املرتفع, ولكن االستهالكية حني تكون أسعار السلع قادرة

كبح مجاح هذه النفقات متى حلت مرحلة الكساد السلعي املحتمـة ومـا تـسببه ما يصعب 
 عـىل وجـه −إن استثامر العائـدات الريعيـة للمـوارد الطبيعيـة . من اختالالت مالية كبرية

 يقتيض تأسيس نظام من شأنه مساعدة احلكومات ذات الصلة بذلك, عىل ضامن −التعميم 
وفري الوسـائل واألدوات التـي تكفـل الـتحكم يف استقرار هـذه العائـدات, إضـافة إىل تـ

 . إنشاء أطر متوسطة املد للنفقات−ً مثال −النفقات, ومن هذه 

 إن حسابات الثروة الشاملة تتيح أكثر مـن فهـم جديـد ملـسألة مـا :قولأن نويمكن 
ن دون التقليل ممن  وذلك هو إمكانية احلكومة عىل زيادة نفقاهتا ;"الفضاء املايل"يعرف بـ 

نجـده  أعم, فإن مقياس التغري يف املوقف املايل للحكومـة لفظ وب;قدرهتا عىل خدمة ديوهنا
تغري صايف ثروهتا; وهذا يعني أن عائدات الرضائب املفروضـة عـىل املـوارد القابلـة ب ًممثال

ً ألن جزءا من هذه الـرضائب يمثـل اسـتهالك رأس ;للنضوب لن تزيد سعة الفضاء املايل
ًالفضاء املايل ليس كبـريا عنـدما يقـاس بـصورة «ن إ :ومع أن األنباء القائلة. املال الطبيعي

 لن تكون موضع ترحيب الكثري من وزارات اخلزانة, فإن احلكومات التي تتبـرص »تقليدية
 .  اهتاممها"سيئة"يف عواقب األمور ستويل أي أنباء 

 عات املوارد الطبيعية,أما املرشوعات اململوكة للدولة فقد باتت ظاهرة شائعة يف قطا
وهي تثري خماطر شبه مالية خاصة هبا; وقد يؤدي تدين مستو كفاءة هـذه املـرشوعات إىل 

كن هذه املؤسسات تـدخل ضـمن أبـواب امليزانيـة مل تفإن . لدائنيهاتزايد ديوهنا املستحقة 
د إعداد املوازنة قة عنَّ التي مل تكن حمق"العرضية"العامة للدولة, فإن هذه االلتزامات املالية 

. , إدراجها ضمن حسابات املوقف املايل للحكومةكًللمؤسسة لن يتم تقليديا عند ذااملالية 
ًأما إذا كانت هذه املرشوعات مشمولة بنفقات موازنة الدولة, فهي كثريا ما تفتقر إىل أرباح 
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جـة هـي أن والنتي.  لتمويـل نفقاهتـا الرأسـامليةَّحمققة يف حوزهتـا, وتـستطيع اسـتخدامها
ًاالحتياجات االستثامرية إىل املؤسسات التابعة للدولة ستصبح جزءا من موازنـة احلكومـة 

َّوسيربز يف هذه احلال اخلطر املمثل بتمويـل هـذه املـرشوعات بأقـل ممـا يتطلبـه . التنموية
ًتشغيلها تشغيال جمزيا ً . 

ًوتقدم بوتسوانا أنموذجا جيدا لإلدارة السليمة للكثري من هذه  القضايا املالية, إزاء ما ً
 فقد أمكن وزارة اخلزانة فيها صوغ دليل مستدام ملوازنـة الـبالد; ;يتعلق بثروهتا من املاس

لغرض حتديد احتامل كون النفقات االستهالكية يتم متويلها من العائدات الريعية للمـوارد 
− هـذاافة إىل  إضـ−وهـي . ًالطبيعية أو ال, بحيث يمكن تعديل هذه النفقات وفقا لذلك

حتتفظ بعائداهتا مـن املـاس خـارج الـبالد; مـن أجـل معاجلـة القـضايا املتعلقـة بالقـدرة 
 النامجة عن ارتفاع "املرض اهلولندي"آثار ظاهرة بالعائدات, واالستيعابية, واستقرار قيمة 

 . قيمة العملة

 االستثامر يف رأس املال غري امللموس املتبقي

نظر سياسية, ربام ستنشأ مع احتـساب مثـل هـذا القـدر إن مشكلة حمتملة من وجهة 
 ومـادام رأس املـال املتبقـي هـذا سيـشتمل ,الكبري من رأس املال غـري امللمـوس املتبقـي

 وإن بدرجة −ًبالرضورة عىل جمموعة واسعة من األصول واملوجودات غري امللموسة أيضا 
 املـال البـرشي, أو رأس املـال , أو رأس)غـري املؤهلـة(العاملـة اخلـام : ً ومنها مثال−أقل 

االجتامعي, أو نوعية املؤسسات, فإنه سيدعو إىل التساؤل عن إمكان أن يعد أي مكون من 
ًمكونــات النفقــات العامــة مــن الناحيــة العمليــة, شــكال مــن أشــكال االســتثامر أو ال; 

-cross "البيانات النموذجيـة املقطعيـة"ما يعرف بـ والسترشاف هذه املسألة, باستخدام 

sectional data, فقد خصص الفصل السابع لتقـويم العنـارص الرئيـسية التـي تـسهم يف ُ
بعـض ) 4−1(و) 3−1(تكوين رأس املال غري امللموس املتبقـي, بيـنام يعـرض اجلـدوالن 

 .النتائج األساسية
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 )3−1(اجلدول 
 عوامل تفسري رأس املال غري امللموس املتبقي

   املرونة العامل

 0.89 تربيع R 0.53 سة للفردسنوات الدرا

   0.83 مؤرش سيادة القانون

   0.12 التحويالت للفرد

 .املؤلفان: املصدر
 %.5املعامالت ذات داللة عند املستو : مالحظة

 )4−1(اجلدول 
 دية ملختلف العواملالعائدات احل

 جمموعة الدخل
سنوات الدراسة 

 للفرد

مؤرش حكم 
 سيادة القانون

التحويالت 
  الواحدللفرد

  29  111  838 ات الدخل املنخفضالدول ذ

  39 404 1,954 الدول ذات الدخل املتوسط

األعـضاء يف منظمـة التعـاون (والدول ذات الـدخل املرتفـع 
 306  2,973 16,430 )االقتصادي والتنمية

 .املؤلفان: املصدر
 .نة بزيادة نقطة واحدة يف العامل املعني مقرت,ال امللموس املتبقياألرقام التي متثل زيادة يف رأس امل: مالحظة

إن أي أنموذج للمتبقي غري امللموس ال بـد أن يـشتمل عـىل تلـك العنـارص التـي مل 
ًحتتسب أصال يف قيمة رأس املال املنتج واملوارد الطبيعية; نظرا إىل أن هذه العنـارص كانـت  َ ً ُ

 أن ثالثـة )3−1(اجلـدول ُويظهر . قد استقطعت من إمجايل الثروة; بقصد احتساب املتبقي
 متوسط سنوات الدراسة للفرد الواحد, وسيادة القانون, والتحويالت −من هذه العنارص 

مـن االخـتالف الكـيل يف حجـم % 89ً تقدم تفسريا ملـا يـصل إىل −املستلمة للفرد الواحد 
 . املتبقي بني الدول املعنية
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ر معقـول مـن الثقـة مـن أن ّوبناء عىل هذا, فإن لصناع السياسة أن يكونوا عىل قد
االستثامرات املوظفة يف قطاعي التعليم والنظام القضائي, وكذلك السياسات الرامية إىل 
اجتذاب التحويالت املالية, تشكل يف جمملها الوسائل األكثر أمهية لزيـادة حجـم رأس 
 املال غري امللموس, من حيث هو مكون من مكونـات إمجـايل الثـروة, وأمـا بالنـسبة إىل

ًبوصف ذلك معدال  − تبني ) 3− 1(الدول كافة, فإن نسب املرونة التي وردت يف اجلدول 
ستدر عائـدات كبـرية; فتعـزز بـذلك رأس % 1 أن تقوية سيادة القانون بام نسبته − ًعاما 

ــسبة  ــادة %0.83املــال غــري امللمــوس بن ــأن زي ــسبة , وب  يف ســنوات الدراســة أو %1بن
% 0.53, ستزيد حجم رأس املال غري امللموس بنـسبة )حدللفرد الوا(التحويالت املالية 

 . التوايل, عىل %0.12ونسبة 
 للزيـادة يف −ً قياسـا بحـسب املتوسـط −العائدات احلديـة ) 4−1(ويعرض اجلدول 

إن :  ويمكـن أن نقـول,وحدات هذه العنارص الثالثة لكل مستو من مستويات الـدخل
شخص ستزيد حصة الفرد الواحد من إمجايل زيادة متوسط سنوات الدراسة سنة واحدة لل

ً دوالرا أمريكيا يف الـدول ذات الـدخل املـنخفض, وقرابـة 840الثروة بام يربو عىل  ً2000 
 دوالر يف الـدول ذات الـدخل 16000دوالر يف الدول ذات الدخل املتوسط, وأكثـر مـن 

ية مـن امـتالك أرصـدة ويعكس مد التباين الواسع هذا تأثري القوة الدافعة املتأت. املرتفع
َكبرية من رأس املال املنتج عند مستويات الدخل املرتفعة, إضـافة إىل اسـتخدام معـدالت 

 100عىل مقياس مؤلف من (إن زيادة مؤرش سيادة القانون نقطة واحدة . الرصف االسمية
 دوالر أمريكـي يف الـدول ذات 100, من شأهنا تعزيز إمجايل الثـروة بـام يزيـد عـىل )نقطة

 دوالر 3000 دوالر يف الـدول ذات الـدخل املتوسـط, و400لدخل املنخفض, وأكثر من ا
 . ًتقريبا يف الدول ذات الدخل املرتفع

ً فإنه يغدو جـديرا − ونعني به التحويالت املالية −ًوإذا وضعنا العنرص األصغر جانبا 
امرات يف العنـارص بنا أن نتأمل السبل التي يمكن وزارات املالية من خالهلا توظيف االستث

ًوإذ بـات واضـحا أن النفقـات . التي توضح تفاصيل املجموع الكيل لرأس املال امللموس
ًالتعليمية يمكن أن تلعب دورا يف هذا الشأن, فإن هـذه النفقـات ينبغـي أن تكـون عـامال  ً
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ًفاعال ومؤثرا يف عملية تكوين رأس املال البرشي فعليا ً  جمـال ًوليس خافيا أن االستثامر يف. ً
 القضايا ذات الـصلة بمرتبـات كـوادر اجلهـاز حيث إنًسيادة القانون مسألة أكثر تعقيدا; 

واملعـضلة .  يمكـن أن تكـون ذات أمهيـة عاليـة− عىل سبيل املثـال ال احلـرص −القضائي 
الكرب, عىل أي حال, نجدها جمسدة يف بناء الثقـة واملؤسـسات القـضائية ذات الكفـاءة; 

 بـأن حقـوقهم − مـواطنني ورجـال أعـامل −لثقـة يف عقـول النـاس ليمكن بذلك خلق ا
 يف الفصل السابع, فإن العائدات التي ستنجم عـن القيـام سيجيءوكام . ستحظى باحلامية

  .ًبذلك يمكن أن تكون كبرية جدا

 االستنتاجات

 األصـول واملوجـودات ينطـوي "حمفظة"إن تعريف التنمية عىل أهنا عملية إدارة 
ومن بني هذه األصول ما هو قابل للنضوب, وليس هناك مـن  ,يمة األثرعىل فكرة عظ

 كـالبنى التحتيـة ورأس املـال البـرشي − سبيل غري حتويله إىل أصول منتجة أخـر  − 
وثمة أصول أخـر تعـد . وذلك عن طريق استثامر العائدات الريعية للموارد الطبيعية
 مـن التحلـيالت االقتـصادية متجددة, ويمكن أن حتقق موارد دخل مستدامة; وهنـاك

األصـول داخـل التي يمكن أن هتتـدي هبـا القـرارات املتعلقـة بـاحلجم األمثـل هلـذه 
ومهام يكن مـن .  قابل لالندثار بميض الوقت−َ كرأس املال املنتج − , وبعضها "املحفظة"

أمر, فإن املدخرات القومية يمكن اسـتخدامها لالسـتثامر يف األصـول الطبيعيـة, أو رأس 
ًويظل اختبار نوع االستثامر مرهونا بتلك األصول التي . َملال املنتج, أو رأس املال البرشيا

 . تدر العائد احلدي األعىل لالستثامر, وهو ما يمثل املبدأ األساس للاملية العامة

 يف كل سنة, تكون معدالت االدخـار دولةوعرشين دول هناك ما يرتاوح بني عرش 
 اإلجراء الذي ينبغي اختاذه? إن السياسات النقدية واملاليـة تـؤثر  فام;ةلبااحلقيقي فيها س

مظاهر تبديد املدخرات والتفريط هبا يف القطاع أن تكون يف السلوك االدخاري, ويمكن 
ًام هدفا رئيسيا هلذه السياساتلعا م عىل أنه َّووإذا كان االستثامر يف رأس املال البرشي يق. ً

 تدعيمسهم يف تزيادة النفقات التعليمية الفاعلة يمكن أن  ىلإادخار, فإن اجلهود الرامية 
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 العالجية العامة "الوصفة" ملوارد الطبيعية, فإن اىلإأما بالنسبة . عملية االدخار بمجمله
 احلد من احلوافز التي  عىلبل,  فحسب عىل تقليص عمليات االستغاللَقرصُ أن توزال جي

ًمر الـذي يتطلـب تقليـديا إدخـال إصـالحات يف تشجع عىل االستغالل املغاىل فيه; األ
 . قطاعات هذه املوارد

 هبا الفصول الالحقة أن انخفاض معـدالت االدخـار أو ستأيتُوتظهر الشواهد التي 
وقوعها يف حالة سـلبية يف الـدول ذات الـدخل املـنخفض وبعـض الـدول ذات الـدخل 

قام األول قضية ال بد مـن اختـاذ قـرار املتوسط التي تعتمد عىل املوارد الطبيعية, يمثل يف امل
وأما ما يتعلق هبذه الـدول األخـرية, فـإن االدخـار الـسلبي هـو انعكـاس . حاسم بشأهنا

 "الوصـفة"وعىل العكس من ذلك, فإن . للنفقات االستهالكية احلكومية الزائدة عىل احلد
قبول هبا يف التي تدعو إىل تعزيز االدخار عن طريق تقليص نسب االستهالك قد يصعب ال

ولعل الرد األفضل هو تدعيم معدالت إنتاجية مجيع األصول يف تلـك . ًالدول األكثر فقرا
الدول, ومن ذلك املوارد الطبيعية, من خالل اإلصالحات املؤسسية; بـام يقـود إىل نـشوء 

 . دورة ترتفع فيها نسب االستهالك واالدخار

 )1 – 1(اإلطار التعريفي 
 ء, والتنمية املستدامةنظرية الثروة, والرخا

ًالثروة والرخاء واالستدامة مفاهيم يرتبط كل منها باآلخر ارتباطا وثيقا وكان بيزي . ً
Pezzey 1989) (ًقد اقرتح تعريفا دقيقـا ومبـارشا لالسـتدامة بـالقول ً  إن مـسار التنميـة :ً

أمـا . سارًيصبح مستداما يف حال مل يرتاجع مستو املنفعة يف أي مرحلة من مراحل هذا امل
ًعـرض تعريفـا أكثـر عموميـة مفـاده أن التنميـة تـصبح تف) (Dasgupta 2001 داسجوبتا

من  و;مستدامة إن مل يرتاجع مستو الرفاه االجتامعي يف أي مرحلة من مراحل هذا املسار
القيمة احلالية للمنفعة عىل امتداد مـسار التنميـة,  تعريف الرفاه االجتامعي عىل أنه َّتم, هنا
ً بذلك يصبح مقياسا ملستويات الرفاهية املتداخلة زمنياوهو ً. 
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ً مفهوما قيامابرغم كوهن −إن املنفعة  ّ  ربام ال يمكن مالحظتها بصورة مبارشة, وهذا − ً
فهل نحن قادرون عىل صوغ دليـل عـىل الكميـات : من شأنه إثارة مشكلة تتعلق بالقياس

يـرد يف صامويلـسون  رفـاه االجتامعـي?القابلة للقياس يمكن تقديمه عىل أنـه مـرتبط بال
Samuelson 1961)(إن الصيغة ...«: ًإن إمجايل الثروة يمكن أن يقدم قياسا كهذا: , القول

 ال ,بـالثروةاملنطقية الوحيدة األقرب إىل قياس الثروة تتأتى من احتساب املقادير الـشبيهة 
 Irvingيـرفنج فيـرش , فإن البحـث الـذي أجـراه إً وطبقا لصامويلسون.»مقادير الدخل

Fisher 1906) ( قد حدد االجتاه إىل ذلك, وهو أن الثروة الراهنة ينبغي أن تساوي القيمـة
 ,Hamilton and Hartwick)ويبـني هـاملتون وهارتويـك . احلالية لالستهالك املستقبيل

 يكون) إمجايل الثروة( أن حاصل مجع قيم أي جمموعة من األصول املتباينة العنارص (2005
وهذه األفكـار عـن الثـروة والرخـاء تـشكل . ًمساويا القيمة احلالية لالستهالك املستقبيل

 .القاعدة التي ترتكز إليها احلسابات األساسية إلمجايل الثروة الواردة يف هذا الكتاب
ًوينجم عن هذا أن إمجايل الثروة إذا كان مرتبطا بالرفاه االجتامعي, فـإن التغـريات 

ّثروة ال بد أن ختلف آثارها يف مد استدامتها; وهو ما يشكل الفرضـية التي تطرأ عىل ال
أما بالنسبة ). (Pearce and Atkinson, 1993 وأتكنسوناألساسية التي جاء هبا بريس 

أي تلك التي يستطيع املخطط االقتصادي فيهـا أن يفـرض رفـع (إىل االقتصادات املثىل 
ً, فـإن عـددا مـن النتـائج جعـل هـذا )ىص هلـامستويات الرفاه االجتامعي إىل احلد األق

ّاالرتباط واضحا بشكل جيل  ًوكـان مفهومـا ضـمنا يف وايتزمـان (ً ًWeitzman 1976, 
, ,Aronsson and others 1997(ويؤكـد أرونـسون وآخـرون ). ًولكن ليس استنتاجا

ات أن صايف االدخار يف وحدات املنفعة يـساوي القيمـة احلاليـة للتغـري) 18− 6املعادلة 
. التي حتدث للمنفعة, باستخدام املعدل الصايف لتباين الوقت يف نظرية التفضيل الزمنـي

أن صـايف املـدخرات, ) (Hamilton and Clemens 1999ويف تقدير هاملتون وكليمنز 
ًأو املدخرات احلقيقية, الذي تم تعديله وفقـا ملعـدل انـدثار املـوارد, وأرضار التلـوث, 

ًسا بالدوالر, وقد خلصا أيضا, ي, يعادل التغري يف الرفاهية مقيوتراكم رأس املال البرش ً
ًإىل أن االدخار احلقيقي السلبي ينطوي ضمنا عىل أن املنفعة املستقبلية ينبغـي أن تكـون 
أدنى من املنفعة الراهنة عرب بعض الفرتات الزمنية, وهذا مـا حفزنـا عـىل الرتكيـز عـىل 

 . ًحقامسألة املدخرات يف الفصل الثالث ال
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وتعتمد هذه النتائج عىل افرتاض أن احلكومات تعمل عىل الدفع بمعدالت الرفاهيـة 
 Dasgupta and Mäler)ويؤكـد داسـجوبتا ومـالر . االجتامعية إىل احلدود القصو هلـا

أن صايف االستثامر يساوي مقدار التغري يف الرفاه االجتامعي, يف األطر التي ال يـراد  (2000
َمثلةاأل"حتقيق هبا  ; حيـث )أي حتقيق درجات الرخاء االجتامعـي القـصو للمجتمـع ("ْ

يمكن استخدام إحد آليات ختصيص املـوارد لتحديـد مـسار التحـول مـن املخزونـات 
وتعتمـد هـذه النتيجـة . األولية لرأس املال إىل املخزونات والتدفقات املستقبلية لالقتصاد

ّعىل األسعار املحاسبية لألصول التي عرفت  عىل أهنا التغريات احلدية يف الرفاه االجتامعي ُ
ن هذه األسعار املحاسبية متثـل أي أ(تي تتحقق ألي من هذه األصول النامجة عن الزيادة ال

وقد قـام آرو ). معدالت التغري اجلزئية لدالة الرفاه االجتامعي بالنسبة إىل متغريها املستقبل
ً املـسائل املحاسـبية وفقـا ملجموعـة  باسترشاف)Arrow and others, 2003a( وآخرون

 .منوعة من آليات ختصيص املوارد

يف هذا الكتاب, تقويم خمزونات املوارد ونضوهبا باستخدام األسعار العاملية قد تم و
ومع أن استخدام األسـعار احلدوديـة يتوافـق . والتكاليف املحلية لالستخراج واحلصاد

باسـتخدام التحليـل االجتامعـي للتكـاليف والطريقة التي سيتم هبا تقويم املـرشوعات 
 األمثليـة"والعائدات, إال أن هذا التحليل لن يرتبط رصاحة ال باالفرتاضات املتعلقة بـ 

optimality", داسجوبتا ومالر 2000( وال بأي آلية حمددة لتخصيص املوارد, كام ير( . 

السـتدامة يف القاعـدة املقبولـة ملفهـوم ا)  ,1977Hartwick(وقد عرض هارتويـك 
إن االدخار احلقيقي إذا كان سيـساوي : االقتصادات التي تعتمد عىل املوارد, وهي القائلة

أي إن صـايف االدخـار التقليـدي يـساوي معـدل نـضوب (يف أي مرحلة زمنيـة ) ًصفرا(
وتظهر دراسة هلاملتون وآخرين . ً, فسيمكن إدامة معدل االستهالك أمدا غري حمدد)املوارد

أن هذا يمكن تعميمه ليصبح قاعدة مـع ثبـات االدخـار احلقيقـي ) ًرها قريبايؤمل صدو(
ٍولسوف ختلق قاعدة كهذه استهالكا غري متناه. اإلجيايب ويعرض الفصل الرابع حـسابات . ً

; 2000−1970َخمزونات رأس املال املنتج وفق قواعد بديلة لقاعدة هارتويك خالل الفرتة 
 . 2000سابات إىل املخزونات الفعلية لرأس املال لعام  مقارنة هذه احل− من بعد −ويتم 
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ًوإذا كانت أعداد السكان ستتصاعد بمرور الوقت, كام حيدث عمليا يف الدول النامية 
. ٍقاطبة, فال بد للتغريات يف إمجايل الثروة عندئذ أن تأخذ يف احلساب تغـري حجـم الـسكان

الثروة تشكل القياس الصحيح للرفاه أن حصة الفرد الواحد من ) 2000(ويبني داسجوبتا 
) 2(ًتنامي السكان وفقـا ملعـدل ثابـت, ) 1: (االجتامعي يف حال حتقق رشوط معينة, وهي

أن حيقـق اإلنتـاج رضورة ) 3(عدم اعتامد استهالك الفـرد الواحـد عـىل حجـم الـسكان, 
رد ويتوىل هذا الكتـاب احتـساب حـصة الفـ. عائدات ثابتة جراء زيادة حجم املرشوعات

الواحد من الثروة عىل أنه مقياس للرفاه االجتامعي وفق هذه الفرضـيات, كـام يفعـل آرو 
وهو الذي تـم (ويشتمل قياس التغري يف حصة الفرد الواحد من الثروة . )2004( وآخرون

عىل تعديل حمدد عىل آثار النمو السكاين التي تسهم ) ًاستخالصه يف الفصل اخلامس الحقا
 املـؤرش )Arrow and others, 2003b( وآخرونويشخص آرو . الفقريف زيادة معدالت 

 . الصحيح للرفاه يف أوضاع عىل درجة كرب من العمومية

ًوأخريا, فإن النتيجة التي تـربط صـايف االدخـار بـالتغريات التـي تطـرأ عـىل الرفـاه 
 قـد يمكـن توسـيعها; إلثبـات أن االدخـار) 1997(ًاالجتامعي وفقا ألرونسون وآخرين 

احلايل يساوي القيمة احلاليـة للتغـريات يف االسـتهالك يف اقتـصاد يـسعى لبلـوغ مرحلـة 
َاألمثلية  عن أن اليشء نفسه يصح يف االقتصادات غري املثىل; )2001(ويكشف داسجوبتا . ْ

) 2005(غري أن هاملتون وهارتويـك . حيث يتم حتديد األسعار املحاسبية كام ورد من قبل
ًقة تصدق يف أي من االقتصادات املثىل, ولكن يبدو واضحا أن دلـيلهام يريان أن هذه العال

أن  يف الفـصل الـسادس وسـوف نـر. يتطلب أن يكون االقتصاد املعني ذا طابع تنافيس
االستفادة من هذه العالقة القائمة بني االدخار احلايل و القيمة احلالية للتغريات املـستقبلية 

 .ختبار جتريبي لالدخار احلقيقي يف إطار ا قد متتيف االستهالك
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 الفصل الثاين

 تقديرات خمزون الثروة

ً منـصبا تقليـديا عـىل رأس املـال − ومـايزال −االهـتامم لقد كان َمم تتكون الثروة?  ً
ِاملنتج; كاملباين واملكنات واملعدات والبنى التحتية َ وقد أسـهمت تقـديرات الثـروة املبينـة . َ

ملقاييس, من خالل احتساب املوارد القابلة للنضوب, واملوارد ًالحقا يف توسيع دائرة هذه ا
 يـضم الـذي "غري امللمـوس"لت عىل رأس املال اشتمكام . املتجددة, واألرايض الزراعية

, ورأس املـال )خمـزون املهـارات واملعـارف البـرشية(ورأس املال البـرشي /العاملة اخلام
 . االجتامعي, ونوعية املؤسسات

ًادية تنبئنا أن ثمة ارتباطا قويا ما بني التغريات التي تطرأ عـىل الثـروة والنظرية االقتص ً
, قد دأب عـىل اسـتنزاف )أو أرسة, قدر تعلق األمر بذلك(ًواستدامة التنمية; فلو أن بلدا, 

ً ال يسلك مسارا مستداما−ً إذا −أصوله وموجوداته, فهو  وعىل أي حال, فلكي يظل هذا . ً
ًفهوم الثروة ينبغي أن يكون شامال حقاًاالرتباط قائام فإن م وهذا إنام هو الـدافع الرئيـيس . ً

 . لتوسيع دائرة قياسات الثروة
وإضافة إىل ما تقدم, فقد انصب اهتاممنا عىل مسائل رئيسية عدة, ذات صلة بثـروات 

 :ً تدارسها مع غريها الحقاسيتماألمم يمكن إجيازها يف األسئلة اآلتية التي 
 شد أمهية من مكونات الثروة لد دول العامل?ّما املكون األ •
 كيف تتباين حصص خمتلف أنواع الثروة بتباين الدخل? •

 تطور هذه الدول?ب تتناقص ل تتزايد قيمة الثروة الطبيعية أوه •

ً بلـدا مـن دول العـامل الناميـة, 120هذا الفصل يعرض تقديرات خمزون الثروة يف إن 
ُّان األول والثـاين تفـصيال للخطـوات التـي اتبعـت  ويضم امللحقـ,2000واملتطورة لعام  ً

 . ًوصوال إىل هذه التقديرات, إضافة إىل البيانات املتعلقة بكل بلد منها
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 "األفقر" و"األغنى"

, تقديرات الثروة الكلية, ويـسلطان الـضوء عـىل )2−2(و) 1−2(يعرض اجلدوالن 
ِعرش من أغنى الـدول وعـرش أخـر مـن أكثرهـا فقـرا, ومل تـأت  النتـائج بـام يـدعو إىل ً

ًاالستغراب إال قليال جدا; فقد تصدرت سويرسا القائمة التي ضمت الـدول األعـضاء يف  ً
 تلتهـااحتلت الدرجة العليـا يف سـلم األداء, وًمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية مجيعا, 

سـتثناء هـذه وبا. اليابـان الواليات املتحدة األمريكيـة وثم ندولتان أوربيتان اسكندينافيتا
األخرية والنرويج, فإن تركيبة الثروة بدت متامثلة إىل حد كبري بني هذه الدول; فرأس املال 

 قد شكل −وهو الذي يشتمل عىل موارد النفط والغاز يف بحر الشامل  −الطبيعي يف الثانية 
ي كان نـصيبه من إمجايل الثروة, بينام يربز التفوق الياباين يف جمال رأس املال املنتج الذ% 12
 .من هذا اإلمجايل% 30

 )1 – 2(اجلدول 
 2000الدول العرش األغنى, : إمجايل الثروة

 .املؤلفان: صدرامل

ترتيب تنازيل لنصيب (الدولة 
)الفرد من الثروة  

ب الفرد من ينص
)دوالر(الثروة   

رأس املال 
(%)الطبيعي   

َرأس املال املنتج 
(%) 

رأس املال غري 
(%)امللموس   

 84 15 1 648,241 سويرسا

 84 14 2 575,138 الدنامرك

 87 11 2 513,424 السويد

 82 16 3 512,612 الواليات املتحدة األمريكية

 85 14 1 496,447 أملانيا

 69 30 0 493,241 اليابان

 84 15 1 493,080 النمسا

 63 25 12 473,708 النرويج

 86 12 1 468,024 فرنسا

 86 13 1 451,714  لوكسمبورج−بلجيكا 
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 )2 – 2(اجلدول 
 2000الدول العرش األفقر, : إمجايل الثروة

 .ؤلفانامل: املصدر

, الدول العرش األفقر يف العامل, وإذا كانت أوربا قـد جـاءت )2−2(ويتناول اجلدول 
عىل رأس قائمة الدول العرش األغنى, فإن دول أفريقيا جنوب الصحراء قد هيمنـت عـىل 

وقد اتسمت الدول املدرجة يف اجلـدول الثـاين, . ًاملراتب الدنيا يف قائمة الدول األكثر فقرا
ومـن %. 25تو رأس املال الطبيعي الذي مل تقل حصته من إمجايل الثروة عـن بارتفاع مس

حيث هذا اإلمجايل, جاءت إثيوبيا يف املرتبة الدنيا, وهي التـي اقرتنـت بتـدين حـصة رأس 
ًاملال املنـتج فيـه كثـريا دي والنيجـر وتـشاد بورونـ: ويالحـظ الـنمط نفـسه يف كـل مـن. َ

 . حيد الذي ال يقع يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراءنيبال فهي البلد الوأما . ومدغشقر

ويف بضع حاالت, تظهر معدالت رأس املال غري امللمـوس يف وضـع سـلبي, وهـو 
ٍالذي يعد احتامال جتريبيا; نظرا إىل أنه احتسب عىل أنه رأس مال متبق; أي ما يعادل الفرق  ً ً ً ُ

ترتيب تنازيل لنصيب (الدولة 
)الفرد من الثروة  

ب الفرد من ينص
)دوالر(الثروة   

رأس املال الطبيعي 
(%) 

َرأس املال املنتج 
(%) 

رأس املال غري 
(%)امللموس   

  59  8  33  5,020 مدغشقر

  52  6  42  4,458 تشاد

  64  11  25  4,232 موزمبيق

  39  14  47  3,974  بيساو−غينيا 

  52  16  32  3,802 نيبال

  39  8  53  3,695 النيجر

 – 346  180  265  3,516 مجهورية الكونغو

  50  7  42  2,859 بوروندي

 – 71  24  147  2,748 نيجرييا

  50  9  41  1,965 إثيوبيا
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, )1−2(ويـضم اإلطـار التعريفـي . بني إمجايل الثروة وجممـوع املـوارد الطبيعيـة واملنتجـة
 .  سالبيف وضعًاسترشافا ملا يعنيه وجود رأس مال غري ملموس 

 بنية تقديرات الثروة

يدخل قياس خمزونات الثروة يف عداد املهامت املعقدة; وثمة أسلوبان رئيـسيان اثنـان 
 : يمكن استخدامهام لتقويم رأس املال

أ عىل أي خمزون أويل للثـروة بمـيض الوقـت يمكن أوال ً تقويمه عىل أنه نتيجة ما يطر •
ُمن عنارص مضافة ناقصا تلك التي تسقط منه; أي مجع قيمة االستثامرات الكلية ومن  ً

 .ًثم طرح قيمة اندثار رأس املال املنتج مثال

القيمـة احلاليـة للـدخل الـذي ً, عوضا عن ذلك, تقويمه عىل أنه صـايف ًن ثانياويمك •
دفعه مقابل ًن; وهو ما يصبح املستثمر راغبا يف بمرور الزمرأس املال يمكن أن حيققه 
 . سلعة رأساملية ما

ًوعىل الصعيد العميل, فقد استخدمنا األسلوب األول الذي يعرف أيـضا, بـأنموذج  ُ
َاجلرد الدائم; بغية تقدير قيمة خمزونات رأس املال املنتج, بينام تم استخدام األسلوب الثاين 

, اخلطوات التـي اتبعـت لتقـدير )1−2(ويصور الشكل . رد الطبيعيةلتقويم خمزونات املوا
 .مكونات الثروة

ِويمثل رأس املال املنتج جمموع أقيام املكنات واملعـدات واملبـاين  َ بـام فيهـا البنـى (َ
, ومل يتم إدخال أرايض املناطق احلرضية ضمن املوارد الطبيعية; ومن ثـم فقـد )التحتية

روة, أمـا ـــرات الثـج ضـمن تقديــَـت رأس املال املنتفها أحد مكوناـأدرجت; بوص
ِقيمة أرايض املناطق احلرضية فقد احتسبت; بوصفها نـسبة مئويـة مـن قيمـة املكنـات  َ

 . واملعدات واملباين
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رأس املال غري 
 وسامللم

ثروة إمجايل ال
ًسا بصايف يمق

 القيمة احلالية

رأس املال 
 الطبيعي

 رأس املال املنتج

 مقيسةاملناطق املحمية 
 بكلفة الفرصة البديلة

سة يموارد الغابات مق
 بصايف القيمة احلالية

أصول باطن األرض
سة بصايف القيمة يمق

 احلالية

 األرايض الزراعية مقيسة
 بصايف القيمة احلالية

األرايض احلرضية  املنتجرأس املال
سة بصورة غري مقي

 مبارشة

املباين واملعدات 
 واملكنات

سة بموجب املباين مقي
 نموذج اجلرد الدائم

سة بموجب املعدات مقي
 نموذج اجلرد الدائم

) 1(اخلطوة 
 املعدات واملباين

) 2(اخلطوة 
 األرايض احلرضية

  )3(اخلطوة 
 رأس املال الطبيعي

  )4(اخلطوة 
 ايل الثروةإمج

  )5(اخلطوة 
 رأس املال غري امللموس

 )1 – 2(الشكل 
 تقدير مكونات الثروة

النفط, والغـاز كـ (;ويمثل رأس املال الطبيعي جمموع أقيام الثـروات غـري املتجـددة
, واألرايض املحاصيلية, واملراعي, واملناطق التي يـتم ) واملوارد املعدنية,يعي, والفحمالطب

بام يف ذلك املناطق التي تستخدم الستخراج اخلشب واملنتجات غـري ( كساؤها باألشجار, 
إن أقيام املناطق املحمية واملنتجات غـري : بد من القول هنا , واملناطق املحمية; وال)اخلشبية
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ويف حالة هـذه املنتجـات, .  املستحصلة من الغابات قد تم تقديرها بصورة مبترسةاخلشبية
التـي متيـز الـدول وتم تطبيق أقيام املعدل العاملي للمنـافع التـي يـدرها اهلكتـار الواحـد, 

شـجار يف البلـد نـاطق املكـسوة باألملاملتقدمة من النامية يف هذا اخلصوص, عىل قسم من ا
 Lampietti and Dixonهذه األقيـام مـن المبيتـي ودكـسون  تصوقد استخل(املعني, 

م تقويم املناطق املحمية باستخدام أقيام اهلكتار الواحد املحددة لكـل بلـد مـن , وت)1995
شــك يف أن تقويمهــا عــىل هــذا النحــو  وال). أهيــام أقــل(األرايض املحاصــيلية واملراعــي 

 Serengeti سـهول سـرينجتي  قيمـة حمميـة− عىل سـبيل املثـال −سيبخس إىل حد بعيد 

Plain ,]وإن كان ربام سيقدر قيمة بعـض متنزهـات املنـاطق ]التي متتد بني كينيا وتنزانيا ,
 . القطبية بأكثر من أقيامها احلقيقية

, فقد تم تقويم القسم األعظم من املوارد الطبيعية باسـتخدام قيمـة من قبلُوكام ذكر 
االقتـصادي السـتغالهلا, عـىل مـد دورة حيـاة العائدات الريعيـة للمـوارد; أي الـربح 

َّومع أن الغابات قادرة من حيث املبدأ, عىل أن تدر منافعها إىل ما ال هنايـة لـو . مفرتضة هلا
أهنا أديرت عىل نحـو مـستدام, فإننـا أخـذنا يف حـسباننا االسـتغالل املفـرط عـن طريـق 

 . هنةاحتساب العمر الفعيل للموارد يف ضوء معدالت احلصاد الرا

إن اخلطوة الالحقة هي قياس إمجايل الثروة, وعىل الرغم من أن قياس هذا اإلمجايل; 
ًبوصفه حاصل مجع أقيام مكوناهتا يطرح تصورا بدهيا, فإن هذا الـنهج سـيكون حمـددا  ً ً

 إال −  عـىل سـبيل املثـال − وليس يف متناول أيـدينا . بالبيانات املتاحة وبمنهجية البحث
يم رأس املال البرشي, وأقل منهـا لتقـويم رأس املـال االجتامعـي أو أدوات قالئل لتقو

املؤسيس, بل إننا ببساطة ال نمتلك أي بيانات تصلح حلاالت أخـر, كـام يف رأس املال 
ًحال مصايد األسامك مثال, وما البديل إال الركون إىل نظرية اقتصادية حتدد إمجايل الثروة 

ملستقبيل; وبناء عىل ذلك, قمنا بقياس إمجايل الثروة عرب بصايف القيمة احلالية لالستهالك ا
. 2000افرتاض نزعة مستدامة لالستهالك املستقبيل واحتساب صايف القيمة احلالية عـام 

اإلشارة إليه ًبيد أن ثمة دوال ال متتلك مستويات مستدامة لالستهالك فيها, وهو ما متت 
ويف ). انظـر الفـصل الثالـث ("سلبيالـ) أو احلقيقـي( الـصايف االدخـارمستويات "بـ 
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حاالت كهذه, فإن االستهالك سينخفض بحسب مقدار االدخار السلبي; بغية التوصل 
 .إىل مستو مستدام لالستهالك

ٍلقد احتسب رأس املال غري امللموس عىل أنه رأس مال متبق; بمعنى الفـرق مـا بـني 
رأس املـال املتبقـي  ومـادام ,لطبيعـيَالثروة الكلية وجمموع رأس املال املنتج ورأس املال ا

 سيـضم بالـرضورة رأس املـال يشتمل عىل مجيع األصول غري الطبيعية وغري املنتجة, فإنـه
البرشي; أي خالصة املعارف واملهارات واخلربات التي يمتلكها السكان, إضافة إىل البنى 

ة السائد بني الناس التحتية املؤسسية للبلد, وكذلك رأس املال االجتامعي; أي مستو الثق
ًوأخـريا, فـإن رأس . ًمن أفراد املجتمع وقدرهتم عىل العمل معا; لتحقيق أهداف مـشرتكة

ًاملال املتبقي يشتمل أيضا, عىل صايف األصول املالية األجنبية يف إطار العائدات املتأتية مـن 
ًفإن كان البلد مدينا مثال, فإن دفع الفوائـد املرتتبـة عـىل . هذه األصول الـديون اخلارجيـة ً

إمجايل الثـروة, ورأس  − من ثم −  فيقلص; ختفيض معدالت االستهالككسيسبب عند ذا
 . املال غري امللموس املتبقي بسبب ذلك

 تقديرات تضموثمة توضيح يصح بشكل خاص عىل رأس املال الطبيعي; فعىل حني 
ًالثروة عددا كبريا من األصول واملوجودات, فإن الواقع الفعيل أ ًبعد من أن يكـون مثاليـا; ً

فاألصول التي نفتقر إىل بيانات بشأهنا تـشمل امليـاه املوجـودة يف بـاطن األرض, ومـوارد 
وإىل أن تتمكن الدول املعنية من جني أرباح من هذه املوارد, فإن . املاس, ومصايد األسامك

 يف رأس املال − من ثم −أقيامها قد أدرجت ضمن املجموع الكيل للثروة, فانتهى هبا احلال 
 . غري امللموس املتبقي

 إدخـال اخلـدمات التـي تقـدمها الـنظم البيئيـة − عـىل نحـو غـري مبـارش −لقد تـم 
; كوظائف الغابات اهليدرولوجية, وعمليات التلقيح التي تؤدهيا احلرشات )اإليكولوجية(

واملراعـي, والطيور, ضمن تقديرات الثروة الطبيعية من خالل أقيام األرايض املحاصـيلية 
. ولكن مل يتم وضع تقدير ألي قيمة ضمنية خلدمات هذه النظم; بسبب النقص يف البيانات

 . ما احتسب, وما مل حيتسب ضمن تقديرات الثروة) 2−2(ويوجز الشكل 
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 )2−2(الشكل 
 إدراج املوارد البيئية والطبيعية يف تقديرات الثروة

 

لومات والبيانات بشأهنا, ربام يكتسب وعىل صعيد مصايد األسامك, فإن انعدام املع
أمهية خاصة يف دول معينة عدة, وقد أظهرت إحصاءات منظمة األمم املتحدة لألغذيـة 

 مليون طن من األسـامك التـي يـتم 90أن القيمة عىل اليابسة ملا يربو عىل ) فاو(والزراعة 
التـصديرية , كانـت القيمـة 2000ويف عـام . ً مليـار دوالر سـنويا78صيدها, تصل إىل 

, قـد )بام يف ذلـك مراكـز تربيتهـا( لألسامك ومنتجات مصايدها ةإلمجايل التجارة العاملي
 مليار دوالر, نصفها يأيت من الدول النامية التـي صـار الكثـري منهـا حيقـق 58.2بلغت 

ًأيضا, دخوال إضـافية مهمـة مـن خـالل مـنح مـستثمرين أجانـب تـراخيص ملامرسـة  ً
 . نشاطاهتم يف مصايدها

 املاس

 سة بصورة مبارشةمقي سة بصورة غري مبارشةمقي

 د األسامكيمصا

خدمات النظام 
 يكولوجياإل

 املوارد املائية

 سةيغري مق

منتجات 
 الغابات

 املناطق املحمية

األرايض املحاصيلية 
 واملراعي

أصول باطن 
 األرض

 التقدير

 املال غريرأس
 امللموس املتبقي

 رأس املال
 الطبيعي

 رأس املال املنتج
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وعىل نحو مماثل, فإن غياب البيانات اخلاصة باملاس ماانفك يرتك أثـره الـشديد يف 
 Lange and)ويف تقـدير النـج وآخـرين . بوتـسوانا: حـسابات الثـروة يف دول; مثـل

others, 2003) 1997, أن حصة الفرد الواحد من ثروة املاس يف هذا البلد كانت عـام ,
 يزيد حصة الفرد من قيمة رأس املال الطبيعي يف  دوالر, وهذا كفيل بأن7400قد بلغت 

ّ, وخيفض حصته مـن رأس املـال )من اإلمجايل% 25(ً دوالر تقريبا, 10600بوتسوانا إىل 
 ). من اإلمجايل% 52( دوالر, 21000غري امللموس إىل 

ويف الوقت الذي تم فيه تقدير الكثري من مكونات الثروة عىل أهنا متثل صـايف القيمـة 
ة لعدد كبري من املنافع, فإن حساباتنا تقتيض وضع افرتاضات لكل من األفق الزمنـي احلالي

ًولقد افرتضنا خالل حساباتنا, أفقا زمنيا يصل إىل . اخلصم) معدل(وسعر  ً عاما, ويكاد 25ً
 فـإن إمجـايل الثـروة قـد − عـىل سـبيل املثـال −يتامثل وعمر جيل إنساين واحد; ومن هنـا 

 صايف القيمة احلاليـة لالسـتهالك املـستدام للفـرتة املمتـدة مـا بـني احتسب عىل أنه يمثل
وأما ما يتعلق باخلصم, فإن سعر اخلصم املستخدم هو ذلك الذي . 2025 و2000عـــامي 

قد ختتاره هذه احلكومة أو تلك عند ختصيص املوارد عرب األجيال, مـادام الرتكيـز ينـصب 
ًجة تدعم استخدام سعر اخلصم االجتامعـي بـدال وهذه إنام هي ح. عىل التنمية املستدامة,

 ;"املعدل االجتامعـي لعائـدات االسـتثامر"كانت تقديرات لقد . من سعر خاص للخصم
لعدد من الدول الصناعية قـد خرجـت بقـيم )  لسعر اخلصم االجتامعيخرأل االتسمية(

د األعـىل  احلـ− نحن −وقد افرتضنا . (Pearce and Ulph, 1999), %4و% 2ترتاوح بني 
, وإن كان يرجح هلذا املعدل أن يكون أدنى مما ينبغي لـه بالنـسبة إىل %)4أي (هلذا املعدل; 

االقتصادات الرسيعة النمو; كاالقتصاد الصيني, وأعىل مما جيـب لتلـك البطيئـة النمـو يف 
ًأما بالنسبة إىل سعر اخلصم, فقد اخرتنا سعرا موحدا لكـل . دول أفريقيا جنوب الصحراء ً

 .لدول; ابتغاء تسهيل عملية املقارنةا
 ما الذي تكشفه البيانات?

بعد عرض األساليب التي اعتمدت يف تقدير الثروة وما تعلق هبا من إيضاحات, تـم 
ختصيص ما تبقى من الفصل إللقاء نظرة عامة عىل هذه التقديرات, أما الفصول الالحقـة 



 أين تكمن ثروة األمم? قياس رأس املال للقرن احلادي والعرشين

 56  

ًكثر عمقا, وسيتم تركيز البحث هنا تعامل وجوانب حمددة منها, وتقدم حتليالت أسوف تف
عىل التقديرات التي تم جتميعها بحسب املناطق وجمموعات الـدخل, عـىل حـني يعـرض 

 ., هذه التقديرات بحسب الدول)2(امللحق 

 )3−2(اجلدول 
 2000حسب املناطق وجمموعات الدخل, بنصيب الفرد من الثروة 

 .املؤلفان: املصدر
 .األرقام متثل نصيب الفرد بالدوالر وكنسبة مئويةجلدول تشمل الدول املصدرة للنفط, وات هذا ابيان

 النسبة املئويةحلصة الفرد من إمجايل الثروة                                                              )دوالر( حصة الفرد                                                                

  املنطقة
إمجايل 
 الثروة

رأس املال 
 الطبيعي

رأس املال 
 املنتج

رأس املال 
غري 

 امللموس

رأس املال 
 الطبيعي

رأس املال 
  املنتج

رأس املال 
غري 

 امللموس

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

67,955 8,059 10,830 49,066 12 16 72 

منطقة أفريقيا جنوب 
 الصحراء

10,730 2,535 1,449 6,746 24 13 63 

 59 16 25 4,043 1,115 1,749 6,906 جنوب آسيا

 52 27 21 6,258 3,189 2,511 11,958  رشق آسيا والباسفيك

ق األوسط وشامل الرش
 أفريقيا

22,186 7,989 4,448 9,749 36 20 44 

 16,880 12,299 11,031 40,209 أوربا وآسيا الوسطى

 

27 31 42 

 جمموعات الدخل

الدول ذات الدخل 
 املنخفض

7,216 2,075 1,150 3,991 29 16 55 

الدول ذات الدخل 
  املتوسط−املنخفض 

23,612 4,398 4,962 14,253 19 21 60 

الدول ذات الدخل 
 املتوسط −املرتفع 

72,897 10,921 16,481 45,495 15 23 62 

الدول ذات الدخل 
األعضاء يف و –املرتفع 

منظمة التعاون 
 االقتصادي والتنمية

439,063 9,531 76,193 353,339 2 17 80 

 69,369 16,160 4,681 90,210 العامل

 

5 18 77 
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. ً, حجم الثروة الكلية وفقـا للمنـاطق وملجموعـات الـدخل)3−2(ويوجز اجلدول 
َرأس املال الطبيعي, ورأس املـال املنـتج, ورأس املـال : ًوعىل الصعيد العاملي, فإن كال من

وعـىل . التـوايلمـن إمجـايل الثـروة, عـىل % 77و% 18و% 5ل ما نـسبته غري امللموس يشك
 دوالر; أي ما 90000الصعيد نفسه, فإن نصيب املواطن العادي من إمجايل الثروة يصل إىل 

 89000(, أو ليبيـا ) دوالر87000(يكاد يامثل نصيب الفرد الواحد من الثروة يف الربازيل 
 مع وجوب اإلشـارة إىل أن اجلـزء األكـرب مـن هـذه ,) دوالر91000 (ا, أو كرواتي)دوالر

أما األصول امللموسة فتـشتمل عـىل رأس . الثروة يتم متثيله بشكل رأس مال غري ملموس
وتطغـى مـوارد ).  دوالر5000(, ورأس املال الطبيعـي )ً دوالر إمجاال16000(َاملال املنتج 

عـىل رأس املـال الطبيعـي, ) األرايض املحاصيلية, واملراعي, واملنـاطق املحميـة(األرض 
, الذي تم فيـه حتليـل )4 – 2(انظر اجلدول (من إمجايل املوارد الطبيعية, % 51وهذه تشكل 

 بيـنام, %41أمـا املـوارد الكامنـة يف بـاطن األرض فتـشكل ). الثروة الطبيعية إىل مكوناهتا
 .ال الطبيعياملتبقية من رأس امل% 8تشكل موارد الغابات اخلشبية وغري اخلشبية نسبة 

 )4−2(اجلدول 
 2000حسب املناطق وجمموعات الدخل, بتركيبة رأس املال الطبيعي 

  املنطقة
رأس املال 
 الطبيعي

أصول 
باطن 
 األرض

املوارد 
 اخلشبية

موارد 
الغابات 

غري 
 اخلشبية

املناطق 
 املحمية

األرايض 
  املحاصيلية

  املراعي

 1,077 1,942 411 424 359 3,845 8,059 أمريكا الالتينية والكاريبي

  %48 %4 %5 %5 %24 %13 

 213 925 64 129 225 979 2,535 منطقة أفريقيا جنوب الصحراء

   %39 %9 %5 %3 %36 %8 

 202 1,183 109 13 53 189 1,749 جنوب آسيا

  %11 %3 %1 %6 %68 %12 
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 125 1,415 79 43 140 710 2,511 رشق آسيا والباسفيك

  %28 %6 %2 %3 %56 %5 

 390 1,510 58 14 14 6,002 7,989 الرشق األوسط وشامل أفريقيا

  %75 %0 %0 %1 %19 %5 

 1,185 1,622 779 688 225 6,532 11,031 أوربا وآسيا الوسطى

  %59 %2 %6 %7 %15 %11 

 جمموعات الدخل

 182 1,134 104 49 119 487 2,075 الدول ذات الدخل املنخفض

  %23 %6 %2 %5 %55 %9 

 −الدول ذات الدخل املنخفض 
 املتوسط

4,398 1,933 159 182 189 1,526 409 

   %44 %4 %4 %4 %35 %9 

 −الدول ذات الدخل املرتفع 
 املتوسط

10,921 7,031 265 206 463 1,872 1,084 

  %64 %2 %2 %4 %17 %10 

الدول ذات الدخل املرتفع 
األعضاء يف منظمة التعاون و

 التنميةاالقتصادي و

9,531 3,825 747 183 1,215 2,008 1,552 

  %40 %8 %2 %13 %21 %16 

 547 1,477 343 134 247 1,933 4,681 العامل

  %41 %5 %3 %7 %32 %12 

 .املؤلفان: املصدر
 .األرقام متثل نصيب الفرد بالدوالر وكنسبة مئوية, وبيانات هذا اجلدول تشمل الدول املصدرة للنفط

احلال, فإن استخدام املعدالت العاملية ال بد أن حيجب فـوارق واختالفـات وبطبيعة 
مهمة; ألن مستو حصة الفرد الواحد من إمجايل الثروة, وتوزيع خمتلـف أشـكال الثـروة 

ًيتباينان تباينا شديدا ما بني مناطق العامل وجماميع الدخل ً . 

من رأس املـال الطبيعـي مد التباين الكبري فيام هو متاح , )4−2(ويكشف اجلدول 
الـرشق : ومن املعروف أن أصول باطن األرض تتوافر بـشكل غزيـر يف. بني مناطق العامل

. األوسط, وشامل أفريقيا, وأوربا, وآسيا الوسطى, وأمريكا الالتينية, ومنطقـة الكـاريبي
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رشق آسيا وجنوهبا, والباسـفيك, وأفريقيـا جنـوب الـصحراء, فـإن : أما يف مناطق; مثل
 .ًتكتسب أمهية عالية نسبيا) األرايض املحاصيلية واملراعي(رايض الزراعية األ

ً بـضع حقـائق صـيغت وفقـا ويف سياق هذا التحليل الشامل لتقديرات الثروة, تربز
 .لنمط حمدد

   يف إمجايل الثروةالكربى  احلصةنصيب رأس املال غري امللموس هو

الثروة هو القـيم املرتفعـة لـرأس املـال لعل اجلانب األشد إثارة لالنتباه يف تقديرات 
ًمن الدول التي اخرتناها عينة للبحـث متتلـك مـن رأس املـال % 85امللموس; إذ إن قرابة 

وهذه املحصلة إنـام تثبـت صـحة الرؤيـة . من إمجايل الثروة% 50ًامللموس نصيبا يزيد عىل 
ه مـن العنـارص غـري  وغـري−إن رأس املـال البـرشي : التقليدية لعلـامء االقتـصاد القائلـة

ً يلعب دورا رئيسيا يف عملية التنمية−امللموســة  ومهام يكن مـن أمـر, فـإن حجـم رأس . ً
ًاملال امللموس يتباين كثريا ما بني مناطق العامل أو جماميع الدخل معـا; ففـي العـامل النـامي,  ً

 امللمـوس; حتظى منطقتا أمريكا الالتينية والكاريبي باملستو األعىل مـن رأس املـال غـري
 دوالر, وهيبط يف جنوب آسيا إىل احلد األدنـى 49000حيث يبلغ نصيب الفرد الواحد منه 

 دوالر يف 7000 دوالر, بينام يصل إىل أقل من 4000له, فال تزيد حصة الفرد منه هناك عىل 
 . دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء

ج; بغيـة توزيـع رأس املـال  استخدام إطار لدالة اإلنتـاسوف يتمويف الفصل السابع 
غري امللموس املتبقي إىل املكونات التي توضح تباينه بـني دول العـامل, أضـف إىل ذلـك أن 

ًقياسـا عـرب مـؤرش (, وأسـلوب احلكـم )ًقياسا عرب سنوات الدراسـة(رأس املال البرشي 
مـن االخـتالف يف مقـدار رأس املـال غـري % 90, يفرسان مـا يقـرب مـن )سيادة القانون

مـن إمجـايل الثـروة يف الـدول ذات % 80لموس, ورأس املال غري امللموس هـذا يـشكل امل
 بل إنه كثريا ما يكون يف وضع سالب يف )الصفر(الدخل املرتفع, بينام يقرتب من مستو ,ً
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ويقـدم اإلطـار . عدد من الدول الرئيسية املصدرة للـنفط; كنيجرييـا واجلزائـر وفنـزويال
 .لألوضاع املتميزة التي تتسم هبا الدول النفطيةً, حتليال )1−2(التعريفي 

 )1−2(اإلطار التعريفي 
 ًا?يملاذا يتجه سلب: رأس املال غري امللموس

 −كـام يبـدو  −ًأن عـددا مـن الـدول قـد سـجل ) 2(يف امللحق ) 2−2(رأينا يف اجلدول 
جرييا واجلزائر و ونيهي احلال يف كل من الكونغمستويات سالبة لرأس املال غري امللموس, كام 

ّوعىل الرغم مـن إجيابيتـه يف غريهـا, فقـد قـدرت لـدول; مثـل. وسوريا واجلابون فنـزويال : ُ
 .ًومولدوفا وغويانا واالحتاد الرويس مستويات منخفضة جدا لرأس املال غري امللموس

 رأس املال غري امللموس وتركيبة الثروة يف دول شديدة االعتامد عىل املوارد
 (%)ل من إمجايل الثروة حصة رأس املا 

 البلد
نصيب الفرد الواحد 
من رأس املال غري 

 )ردوال(امللموس 
 رأس املال املنتج يرأس املال الطبيع

رأس املال غري 
 امللموس

  16  40  44  6,029  االحتاد الرويس

  14  21  65  2,176  غويانا

  13  49  37  1,173  مولدوفا

  10  30  60  4,360  فنزويال

 – 7  41  66 – 3,215 اجلابون

 – 15  32  84 – 1,598 سوريا

 – 18  47  71 – 3,418 اجلزائر

 – 71  24  147 – 1,959 نيجرييا

 – 346  180  265 – 12,158 ومجهورية الكونغ

 .املؤلفان: املصدر
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 ًإن ظهور رأس املال غري امللموس هذا يف مستو سلبي يبدو ممكنا بحـسب تركيبتـه;
َنظرا إىل أنه احتسب رأس القيمـة احلاليـة ( أي الفـرق مـا بـني إمجـايل الثـروة ًقيـا; مال متبً

والـسؤال احلقيقـي يكمـن يف . َ املنتج والطبيعي:وجمموع رأس املال) لالستهالك املستقبيل
 .كيفية تفسري الوضع السلبي لقيمة رأس املال غري امللموس, أو انخفاضها بصورة حادة

 

إمجايل الثروة قد يمثل القيمة احلالية لالستهالك املستدام; ولعل ما يوحي ولنتذكر أن 
 السلب هـو أن مـستو ملال غري امللموس وظهورها يف حالًبه حقا انخفاض أقيام رأس ا

فـإذا كانـت أعـىل مـن ذلـك, فـإن .  الـدوله يف هـذأدنى مما ينبغـي يإمجايل الدخل القوم
الواحد كان سيمكن إدامتها, وكانت مـستويات مستويات عليا لالستهالك بحسب الفرد 

وحني نقول. كل من إمجايل الثروة والثروة غري امللموسة سرتتفع هي األخر : إن مـستو
 تسجل − أي الدول − الدول فهذا يعني أهنا ه يف هذأدنى مما ينبغي يإمجايل الدخل القــوم

َتج ورأس املـال البـرشي ورأس حققة من رأس املال املنً متدنية جدا للعائدات املمعدالت
, "لعنة املوارد الطبيعيـة"التقليدية لإلصابة بـ املال املؤسسايت; وما هذا إال أحد األعراض 

  .(Gylfason, 2001)وجيلفاسون  (Auty, 2001)ّكام وثق ذلك كل من آويت 
 حصص دنيا مقابل مستويات عليا لرأس املال الطبيعي: الدول الغنية

 بانخفـاض نـسبي يف − مقارنة إىل الدول الفقـرية − الدخل املرتفع تتميز الدول ذات
 فهل الـدخل يف الـدول الفقـرية حمـدد باعتامدهـا وارد الطبيعية إىل إمجايل األصول;نسبة امل

ًالكبري عىل الثروات الطبيعية? مهام يكن من أمر, فلـيس ممكنـا, يف غيـاب حتليـل إضـايف, 
 بالرابطة السببية القائمة بني مكونات الثروة والـدخل, اخلروج باستنتاج عام إزاء ما يتعلق

ويبدو أن ظاهرة اعتامد الدول املنخفضة الدخل عىل املوارد الطبيعية بأكثر من اعتامد الدول 
 .األغنى عليها أمسى سمة جوهرية متأصلة يف صميم عملية التنمية

يـة قـد امتلكـت يف ًإن ما يلفت النظر يف الوقت الذي كان واضحا فيه أن الـدول الغن
املايض من املساحات التي تغطيها األشجار ومن مناطق احلياة الربية ومصايد األسـامك مـا 
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ًهو أكرب بكثري مما يتوافر لدهيا حاليـا, هـو أن حـصة الفـرد الواحـد مـن قيمـة رأس املـال 
الطبيعي هي اليوم أعىل يف الدول ذات الدخل املرتفع ممـا هـي عليـه يف الـدول املنخفـضة 
واملتوسطة من حيـث الـدخل; ففـي الـدول ذات الـدخل املرتفـع يبـدو مـن املـرجح أن 

ًاألفضليات املرتبطة بالدخل املرتفع باتت تؤدي دورا رئيسيا داعام, ً يف إطار إدارة أكثر دقـة  ً
املستويات املرتفعة لألشكال األخـر أن تتفاعل فيه  لرأس املال الطبيعي, يف وقت يمكن

ة إجيابية وقيمة رأس املال الطبيعي; وعىل سبيل املثال, يمكن أن تزيـد من رأس املال بصور
حجم غلـة األرايض ويزداد املعارف التخصصية, والتوسع أكثر فأكثر يف استخدام املكننة, 
 .املحاصيلية يف الدول الغنية, مقارنة إىل نظريهتا يف الدول الفقرية

 اعتامد الدول الفقرية عىل موارد األرض

نات الثانوية القائمة بذاهتا يف ضوء أمهية رأس املال الطبيعي بالنسبة إىل ثـروة إن املكو
ّوباستثناء كربيات الدول املصدرة للنفط, فـإن . الدول الفقرية, تستحق االهتامم والدراسة

موارد األرايض تكتسب أمهية كبـرية يف الـدول ذات الـدخل املـنخفض; أي التـي يـصل 
ٍمنها مؤلف من أراض حماصيلية ومراع% 69% (75 إىل نصيبها من الثروة الطبيعية , تليهـا )ٍ

وعىل صعيد املقارنة, فإن مـوارد األرايض %. 17األصول املوجودة يف باطن األرض بنسبة 
من رأس املال الطبيعي, عىل حني أن هـذه % 61يف الدول املتوسطة الدخل تشكل ما نسبته 

ويعرض الـشكل %. 31 يف باطن األرض إىل النسبة تصل إزاء ما يتعلق باألصول املوجودة
 ., هذه النتائج عىل نحو موجز)2−3(

األرايض املحاصـيلية, واملراعـي, واملنـاطق وهـي (وتتناقص أمهية موارد األرايض; 
بتناقص مستويات الدخل; األمر الـذي ينطـوي عـىل سـقوط دول ذات دخـول ) املحمية

الدول التي تشكل فيهـا إن . عىل األرايضالفقر واالعتامد : ٍمنخفضة يف فخ ذي شقني, مها
ً تنتمي مجيعا − كالنيجر وبوروندي ومولدوفا −موارد األرايض أكثر من ثلث إمجايل الثروة 

 .إىل فئة الدول ذات الدخل املنخفض
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بوصـفها هـي ذاهتـا  –وعىل العكس من ذلك, فإن البلدان ذات الدخول املنخفـضة 
أمـا البلـدان . صـول الكامنـة يف بـاطن األرض ال تعتمد بشكل خاص عـىل األ– جمموعة

 .الغنية باملعادن وبموارد الطاقة فيمكن أن تظهر يف كل جمموعة من املجاميع الدخلية
 )3−2(الشكل 

 )ّباستثناء الدول الرئيسية املصدرة للنفط(تركيبة رأس املال الطبيعي 

 

 استنتاجات رئيسية حول الثروة

, بحسب حصة الفرد الواحد من إمجايل )2( امللحق ًال خيتلف كثريا تصنيف الدول يف
ًالثروة عن تصنيفها وفقا حلصته من إمجايل الناتج املحيل, بل لعله سيثري االستغراب إن هـو 

وعـىل أي . ً نظرا إىل أن إمجايل الناتج املحيل يمثل العائد من إمجـايل الثـروة;اختلف بالفعل
ة تـربز هنـا, وبخاصـة االقتـصادات الـشديدة حال, فإن ثمة استثناءات مهمة هلذه القاعد

, بيـد أن أمهيـة )1−2(االعتامد عىل املوارد الطبيعية, وهي التي يعرضها اإلطـار التعريفـي 
ًقياس الثروة ال تكمن أساسا يف تصنيف الدول, وإنام يف حتقـق فهـم أفـضل لرتكيبـة هـذه 

 . خل ما بني مستويات الد− أي الرتكيبة −الثروة ولكيفية تباينها 
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 :وتشتمل االستنتاجات الرئيسية املستخلصة من حتليل الثروة عىل ما يأيت

ًكون الدول ذات الدخل املنخفض تعتمد كثريا عىل املوارد الطبيعيـة; وكـون نـصيب  •
 .َرأس املال الطبيعي يف هذه الدول أكرب من نصيب رأس املال املنتج

مـن الثـروة ) ًتقريبا% ) 70,احلصة الكربكون األرايض املحاصيلية واملراعي تشكل  •
 ).ّباستثناء الدول املصدرة للنفط(الطبيعية يف الدول الفقرية 

احلصة األغلـب مـن َقسم  – عىل وجه التعميم −كون رأس املال غري امللموس يمثل  •
ولكن . الثروة يف مجيع الدول من الناحية العملية, مع تزايد هذه احلصة بتزايد الدخل

َألصول املنتجة وغري امللموسة يف معظم االقتصادات الشديدة التوظيف غري الكفء ل
االعتامد عىل املوارد مابرح يقف وراء املحصلة غري السوية املمثلة باحلـصص الـسلبية 

 .الواضحة لرأس املال امللموس يف هذه االقتصادات

ًكون مستو حصة الفرد الواحد من الثروة الطبيعية يرتفـع فعليـا بارتفـاع الـدخل;  •
 − بالـرضورة −إن التنميـة تـسبب : مر الذي يتعارض واالفرتاض الشائع القائـلاأل

 . استنزاف البيئة واملوارد الطبيعية

 الثروة الطبيعية يف وقت يتصاعد فيه الـدخل, ال ينـدرج يف عـداد "حصة"إن تراجع 
التعلل بأن املوارد الطبيعية ليست بـذات أمهيـة بطريقـة أو بـأخر; فعـىل الـرغم مـن أن 

 كـام −, واخلشب, واملعادن, والطاقة, كلها عنـارص رضوريـة )األلياف(األغذية, والفايرب 
ً إلدامة حياة البرش واقتصادات الدول, فإن هـذا ال يعكـس تـدنيا يف أمهيتهـا −هو واضح 

 ً اعتامدا"اآلن"تعتمد إن النقطة اجلوهرية هنا هي أن الدول ذات الدخل املنخفض . النسبية
ّوارد الطبيعية, أما األسلوب الذي ستدار به هذه املوارد فلسوف خيلف آثاره يف ًكبريا عىل امل

 .مستويات الرفاه احلالية, وفرص التنمية يف الدول الفقرية: كل من
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 الفصل الثالث
 التقديرات احلديثة لالدخار احلقيقي

 هـو يف األسـاس عمليـة – 1 برصف النظر عن تعريفهـا–ستدامة إن حتقيق التنمية امل
َوال تقـرص الثـروة . صون الثروة لألجيال القادمـة  عـىل القياسـات – بمعناهـا الواسـع –ُ

َيدية لرأس املال; مثل رأس املال املنتج ورأس املال البرشي, بـل إهنـا تـشمل كـذلك التقل
األرض, والغابـات, :  أصـول; مثـلويتألف رأس املال الطبيعـي مـن. األصول الطبيعية

 –َ أي املنتج والبرشي والطبيعي –ومتثل األنواع الثالثة لرأس املال . وموارد باطن األرض
 .امة النمو االقتصاديمدخالت رئيسية من أجل إد

وتقيس احلسابات القومية املعيارية التغري يف ثروات الدول مـن خـالل الرتكيـز عـىل 
ًقاس مؤونة أي دولة اسـتعدادا للمـستقبل بإمجـايل مـدخراهتا  وت,األصول املنتجة وحدها

بيـد أن إمجـايل املـدخرات . القومية التي متثل الكمية اإلمجالية من إنتاجهـا غـري املـستهلك
القومية ذاته ال يعطـي فكرة وافية عن آفـاق التنميـة املـستدامة; مادامـت األصـول تنـدثر 

ً, إمجايل االدخار القومي ناقصا اندثار رأس ويساوي صايف االدخار القومي. بمرور الوقت
 طريق قياس االسـتدامة, التي تيلأما اخلطوة . املال الثابت, وهو أقرب يف قياس االستدامة

ًفتمثل بتعديل صايف االدخار, بحيث يستوعب أصوال أخر معززة للتنميـة; مثـل َّ رأس : ُ
 .املال البرشي والبيئة واملوارد الطبيعية

ًاملعروف رسميا باسـم صـايف االدخـار  (احلقيقيصل مفهوم االدخار ويقدم هذا الف
وهـاملتون ) Pearce and Atkinson, 1993(, الـذي كـان بـريس وأتكينـسون )املعـدل

)Hamilton, 1994 ( أول مــن استخلــصوه, ثــم يعــرض الفــصل احلــسابات التجريبيــة
ضـمن جـدول يف معروضـة ( دولـة 140ملعدالت االدخار احلقيقي املتاحة عن أكثـر مـن 

ًويتيح االدخار احلقيقي مؤرشا أوسـع بكثـري لالسـتدامة مـن . , ويناقشها)امللحق الثالث
خالل تقويم التغريات يف املـوارد الطبيعيـة, والنوعيـة البيئيـة, ورأس املـال البـرشي, إىل 

 .َجانب القياس التقليدي للتغريات يف األصول املنتجة التي يتيحها صايف االدخار
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دالت االدخار احلقيقي السالبة إىل أن الثروة اإلمجاليـة يف تنـاقص, وإىل وتشري مع
. أن السياسات املؤدية إىل استمرار تراجع االدخار احلقيقي هي سياسات غري مـستدامة

 بأنـه يعـرض –ً إىل جانـب كونـه مـؤرشا عـىل االسـتدامة –ويتميز االدخار احلقيقـي 
إطار تتفهمه الوزارات املعنية باملالية وبتخطـيط القضايا املتعلقة باملوارد وبالبيئة ضمن 

فهو يربز العالقة التوازنية بني النمو والبيئة; مادامت الدول التي تسعى اليـوم . التنمية
لتحقيق النمو االقتصادي عىل حساب املوارد الطبيعية, ستصبح هي نفسها الدول التي 

 التي تـم تقـدير ادخارهـا ومن بني الدول. تتسم بانخفاض معدالت ادخارها احلقيقي
 دولـة 30 مل يـسجل إال أكثـر بقليـل مـن −  دولـة 140 وعددها −  2003احلقيقي لعام 

 .ِمعدالت ادخار سالبة

 حساب االدخار احلقيقي

ًخمططا تدفقيا يصف كل خطوة من اخلطوات الرئيسية يف عملية ) 1 − 3(يعرض الشكل  ً
 –) 1 − 3( مـن أعـىل الـشكل –قيقـي ويبدأ حـساب االدخـار احل. حساب االدخار احلقيقي
ويتم حساب إمجايل االدخار القومي عىل أساس الفرق بـني إمجـايل . بإمجايل املدخرات القومية
ُثم يطرح مـن . ًتهالكني العام واخلاص, زائدا صايف التحويالت اجلاريةالدخل القومي واالس

. ي لصايف املدخرات القوميةالناتج استهالك رأس املال الثابت; للحصول عىل القياس التقليد
 .ويمثل استهالك رأس املال الثابت قيمة إحالل رأس املال املستنفد يف عملية اإلنتاج

ويف القياس التقليدي لصايف املدخرات القومية, ال يتم اإلدراج ضمن املـدخرات إال 
 عـىل , مـن إمجـايل اإلنفـاق)مثـل املبـاين املدرسـية(للجزء املوجه نحو رأس املال الثابـت 

ومن منظور توسيع قياس الثـروة, فـإن مـن . التعليم; أما الباقي, فيعامل عىل أنه استهالك
إضـافة النفقـات تقريـب املبـدئي  إطـار الك متت يفلذل. الواضح أن ذلك أمر غري مقبول

 ومنها األجور والرواتـب, باستثناء االستثامرات الرأساملية –التشغيلية اجلارية عىل التعليم 
 2. إىل صايف املدخرات القومية–باين واملعدات يف امل
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 )1 − 3(الشكل 
 خمطط حساب االدخار احلقيقي

 

 إمجايل املدخرات القومية

: ىل املؤرش التقليدي لالدخارُيطرح استهالك رأس املال الثابت من إمجايل املدخرات القومية للحصول ع
 ملدخرات القومية اصايف

 صايف املدخرات القومية

ُتضاف النفقات التشغيلية اجلارية عىل التعليم إىل صايف املدخرات القومية الستيعاب االستثامرات يف رأس 
 املال البرشي

 الطاقة والفلزات واملعادن وصايف استنزاف الغابات:طرح قيمة استنزاف املوارد الطبيعية, بام يف ذلكت

 طرح قيمة األرضار من امللوثات, بام فيها ثاين أوكسيد الكربون واملواد اجلسيميةت

 االدخار احلقيقي
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ُبعد ذلك, يتم طرح استنزاف املوارد الطبيعية, وحتسب قيمـة اسـتنزاف املـوارد عـىل 
ُأساس إمجايل الريع عن املوارد املستخرجة واملحاصيل; حيث يقدر الريع عـىل أنـه الفـرق  َّ َ ُ

إلنتاج باألسعار العاملية, وإمجايل تكاليف اإلنتاج, ومنها اندثار رأس املال الثابت بني قيمة ا
النفط والغـاز الطبيعـي والفحـم, بيـنام : وتشمل موارد الطاقة. والعائدات عىل رأس املال
البوكـسيت والنحـاس والـذهب وركـاز احلديـد والرصـاص : تشمل الفلزات واملعـادن

 .قصدير والزنكوالنيكل والفوسفات والفضة وال

ً اختالفـا أساسـيا عـن الطاقـة – من حيث هي موارد حية –وختتلف موارد الغابات  ً
َايف االدخار ال يقرص عـىل الريـع عـىل والفلزات واملعادن; ولذلك, فإن تصحيح معدل ص ُ

 الريع عىل اجلزء من استخراج اخلشب الذي يزيد عـىل النمـو  عىلاستخراج اخلشب, وإنام
ًفسوف تصبح هذه القيمة عندئذ صفراُجتاوز النمو املحصول, فإذا . الطبيعي ٍ. 

كام يشمل حساب االدخار احلقيقي قيمة األرضار; نتيجة تلـوث اهلـواء, ويمكـن أن 
وبينام تدخل أرضار التلوث عـىل . تدخل أرضار التلوث يف احلسابات القومية بطرائق عدة

الندثار, فإن معظـم الـنظم اإلحـصائية  يف أرقام ا− من الناحية النظرية −األصول املنتجة 
 فمـن النـادر ; مفصلة بالدرجة الكافية لتغطية هذا اجلانـب− من الناحية العملية −ليست 

عىل سبيل املثال, أن يتم بصورة كاملة حساب األرضار التي تسببها األمطار احلمضية عـىل 
 فهـي −ًحاصـيل مـثال  كـاألرضار عـىل امل−أما تـأثريات التلـوث يف اإلنتـاج . مواد البناء

 .َّمتضمنة بالفعل يف احلسابات القومية املعيارية, وإن كان ذلك بصورة ضمنية

َّومتثل اخلطوة التالية بالتعـديل السـتيعاب األرضار مـن ثـاين أوكـسيد الكربـون;  ُ
بأسـعار عـام (ً دوالرا 20وذلك باستخدام رقم يمثل األرضار العاملية احلدية, ومقداره 

 ويمثـل ذلـك 3 .(Frankhauser 1994) مرتي من الكربـون املنبعـث , لكل طن)1995
القيمة اجلارية لألرضار احلدية عىل املحاصيل والبنية األساسـية وصـحة اإلنـسان عـىل 
امتداد الفرتة الزمنية التي يبقى فيها ثاين أوكسيد الكربون املنبعث يف الغالف اجلوي; أي 

 . عام100أكثر من 



 التقديرات احلديثة لالدخار احلقيقي

71 

. ة األرضار الصحية التي يسببها التلـوث بـاملواد اجلـسيميةًوأخريا; يتم خصم قيم
ويمكن أن ينفذ تلوث اهلواء باملواد اجلـسيمية إىل أعـامق املـسالك التنفـسية; وهـذا قـد 

املـادة اجلـسيمية  (PM10وقد تم تقدير متوسط مستو . ًيسبب أرضارا; كالوفاة املبكرة
ن بالنسبة إىل كل املـدن التـي يزيـد , املرجح بالسكا) ميكرونات10التي يقل قطرها عن 

ويـتم حـساب الـرضر مـن االنبعاثـات .  ألف نسمة يف كل دولـة100عدد سكاهنا عىل 
 اجلسيمية, عىل أساس الرغبة يف الدفع للحد من خماطر املـوت; بـسبب املـواد اجلـسيمية

PM10 (Pandey and others 2005). 

 .يف االدخارومتثل النتيجة الصافية لتلك التعديالت كافة, صا

 تفسري تقديرات االدخار احلقيقي

من املمكن إدامة الرفاه إىل األبد إذا تساو إمجايل االدخار وجمموع انـدثار األصـول 
َاملنتجة, واستنزاف املوارد الطبيعية, واألرضار النامجـة عـن التلـوث; وتلـك هـي قاعـدة 

قـي إىل أن الدولـة ذات ويشري استمرار تناقص معـدل االدخـار احلقي. هارتويك املعروفة
 .ًالعالقة بذلك ماضية يف مسار غري مستدام, وأن الرفاه سيرتاجع حتام يف املستقبل

 عند تفـسري معـدل االدخـار احلقيقـي املوجـب; "التحوط"ومع ذلك, ال بد لنا من 
فهناك عدد من األصول املهمة املحذوفة من التحليـل; ألسـباب إمـا منهجيـة أو جتريبيـة; 

ًني أن معدالت االدخار موجبة من الناحية الظاهرية فقـط; فـأوال; يمكـن أن وهذا قد يع
ًمتثل مصايد األسامك موردا مهام بالنسبة إىل االقتصاد املحيل أو االقتصاد القومي لكن قـد . ً

يكون من الصعب قياس املخزون السمكي ومنح ملكيتـه لدولـة بعينهـا; ألسـباب لـيس 
ًأقلها كونه خمزونا متحركا ًالرتبة قضية مهمة أخـر, وخـصوصا يف ) حتات(مثل تآكل وي. ً

توافر بيانات حملية مفصلة, وهو أمر قيمة ويتطلب منح تآكل الرتبة . االقتصادات الزراعية
غري متاح عىل نطاق واسع; كام قد يكون من الصعب فصل التكـاليف االقتـصادية لتآكـل 

ويمثل املاس أحد املوارد املهمة ). 1 − 3انظر اإلطار التوضيحي (الرتبة عن اخلسائر املادية 
تـسوانا, ومجهوريـة الكونغـو ووال, وبجـأن: ًاألخر بالنسبة إىل بعض الدول, وخصوصا
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وقـد تـم اسـتبعاد املـاس مـن . الديمقراطية, وناميبيا, واالحتاد الرويس, وجنوب أفريقيـا
 .ًالتحليل; نظرا إىل نقص البيانات وعدم توافر أسعار السوق احلرة

 )1 − 3(إلطار التوضيحي ا

 تدهور الرتبة والتغريات يف الثروة
 أن يشمل االدخار الصايف املعدل أو االدخـار احلقيقـي − من الناحية النظرية −جيب 

 يف املائة من الثـروة اإلمجاليـة 18استنزاف موارد األرض وتدهورها, وهي التي متثل نسبة 
 البيانات وعدم قابليتها للمقارنة حتول بيد أن مشكلة نقص. لد الدول املنخفضة الدخل

 . ضمن حتليل االدخار– عىل نحو منتظم –دون إدراج هذا اجلانب 
أما بالنسبة إىل الكثري من الدول املنخفضة الـدخل التـي تعتمـد عـىل قاعـدة املـوارد 

ُوتعـد . الطبيعية لتحقيق تنميتها, فإن تراجع نوعية الرتبة يمكن أن يمثـل مـشكلة رئيـسية
كـام . اقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر استجابة تنص عليها السياسات لذلك االجتـاهاتف

ً مـؤخرا, يـشري إىل تـدهور ُأصـدرالـذي ) 2005 ("تقويم النظام البيئي لأللفية"أن تقرير 
 بوصفه أحد التحديات − يف أفريقيا ووسط آسيا بصورة خاصة −الرتبة يف األرايض اجلافة 

ًواجه الكثري مـن الـدول األكثـر فقـرا يف يو. حت تواجه املجتمع الدويلالرئيسية التي أصب
 .العامل مشكالت خطرية عىل صعيد تدهور الرتبة

وال تتوافر املعلومات اإلحصائية بشأن تكلفة تدهور األرض عىل نطاق واسع, وهـو 
وال . دقـةًما يرجع أساسا إىل التعقيد الذي تتسم به تأثريات التآكل بام حيول دون قياسـها ب

ًيكفي قياس التأثريات يف مستو املزارع; نظرا إىل أن النتائج اخلارجية للتآكـل قـد تكـون 
إطامء السدود, والتملح, وفقـدان التنـوع : وتشمل التأثريات السلبية خارج املزارع. مهمة

  مثـل دلتـا النيـل ودلتـاً اإلجيابية أيـضا; فـأرايض الـدلتا;لكن للتآكل تأثرياته. البيولوجي
 تعتمد عىل الرتسبات السنوية مـن الطمـي − عىل سبيل املثال − "خصوبتها"بنغالديش يف 

 .واملغذيات التي تنقلها األهنار
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 عنـدما يتجـاوز بكثـري املـستويات –وربام كان من املنطقي افرتاض أن تآكـل الرتبـة 
ا وقـد كـشفت التقـديرات التـي توصـلت إليهـ.  له تأثريات اقتـصادية سـلبية–الطبيعية 

دراسات حالة أجريت عىل سبع من الدول النامية يف أفريقيا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة أن 
مشكالت اإلدارة املستدامة لألرض تـسهم يف تراجـع النـاتج املحـيل اإلمجـايل الزراعـي, 

ُ وتقدر دراسة أجريت يف ,)Berry and others 2003( يف املائة 7 و3بنسب ترتاوح ما بني  ِّ َُ
 يف املائـة 6أن فقدان خصوبة الرتبة يعـادل نـسبة , )Gretton and Salma 1996(أسرتاليا 

 .من اإلنتاج الزراعي; ومن هنا, فإن خسائر الرتبة يمكن أن تكون باهظة

ْمثال قطري: حساب االدخار احلقيقي ُ 

اخلطـوات املتبعـة يف حـساب االدخـار احلقيقـي بالنـسبة إىل ) 2 – 3(يبني الشكل 
ً الدول األكثر فقرا يف أمريكا الالتينية; إذ يقل الناتج املحيل اإلمجايل بوليفيا, وهي إحد

وتتمتـع بوليفيـا بثـروة مـن املـوارد الطبيعيـة; كاملعـادن .  دوالر1000للفرد لدهيا عن 
والنفط, إىل جانب خمزون ضخم من الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه أواخر التسعينيات 

 .من القرن العرشين

القياس التقليدي إلمجايل املـدخرات القوميـة ) 2 − 3( األول من الشكل يبني العمود
, وبخـصم 2003 يف املائة من دخلها القومي اإلمجـايل عـام 12لد بوليفيا, وهو ما نسبته 

ًاندثار رأس املال املنتج, يتم احلصول عىل معدل أكثر انخفاضا بكثري لصايف االدخار, وهو  َ
 يف املائة من إمجايل الـدخل 5 االستثامرات يف التعليم بنسبة حوايل ُوتقدر.  يف املائة3أقل من 

 يف املائة, كام هو مبـني يف العمـود الثالـث 8القومي; وهبذا يرتفع معدل االدخار إىل حوايل 
 ).2 − 3(من الشكل 

 إجراء تعـديالت السـتيعاب اسـتنزاف املـوارد الطبيعيـة; – من بعد ذلك –ويتم 
 والغـاز, وكـذلك الريـع عـىل ارد النامجة عن استخراج الـنفطحيث يتم خصم ريع املو
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ويـصل اسـتنزاف الطاقـة والفلـزات . الذهب والفضة والرصاص والزنك والقـصدير
ُوبينام تعد إزالة األشجار .  يف املائة من إمجايل الدخل القومي9واملعادن إىل نسبة أكثر من 

أن صـايف اسـتنزاف الغابـات يـساوي مشكلة يف بوليفيا, فإن البيانات املتاحة تـشري إىل 
ًصفرا; ونتيجة لتلك اخلصومات عن استنزاف املوارد, يصبح معدل االدخـار احلقيقـي 

 .ًلد بوليفيا سالبا
 )2−3(الشكل 

 )2003(التعديالت يف حساب املدخرات احلقيقية لد بوليفيا 

 
 .2005البنك الدويل : املصدر

 احلصول عىل تقدير هنـائي ملعـدل االدخـار ًوأخريا, يؤدي خصم خسائر التلوث إىل
ومتيض بوليفيـا .  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل3.8احلقيقي لد بوليفيا, وهو ناقص 
 .ًحاليا يف مسار تنموي غري مستدام

 التباينات اإلقليمية

يكشف حساب معدالت االدخار احلقيقي التجميعية بحـسب اإلقلـيم عـن بعـض 
َويالحظ ). 3 −3(لنظر بني مناطق العامل املختلفة, كام يشري إليه الشكل الفروق التي تلفت ا
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أن إقليم الرشق األوسط وشامل أفريقيا سجل باستمرار معدالت ادخار سالبة; بام يعكس 
 معدالت ادخار كلها لكن دول املنطقة ليست تسجل. االعتامد املفرط عىل استخراج النفط

ردن واملغـرب وتـونس بانتظـام معـدالت ادخـار حقيقي سالبة; فقد سجلت كل مـن األ
 يف املائـة مـن إمجـايل 15حقيقي موجبة خالل الفرتة التي هي قيـد الدراسـة, فاقـت نـسبة 

 .الدخل القومي

ًوتتأثر معدالت االدخار احلقيقي اإلقليمية تـأثرا كبـريا بـالتغريات يف أسـعار الـنفط  ً
, ثم اندالع احلـرب بـني 1979 و1978 عامي وقد أد قيام الثورة اإليرانية ما بني. العاملية

ً دوالرا 14, إىل ارتفاع أسعار النفط اخلام بأكثر من الضعف; من 1980العراق وإيران عام 
; حيـث )3 −3(ويتـضح ذلـك يف الـشكل . 1981ً دوالرا عام 35, إىل 1978للربميل عام 

ًتراجعت معدالت االدخار احلقيقي يف املنطقة تراجعـا حـادا, يعـود  ًأساسـا إىل اسـتهالك ً
 .الريع النفطي الشديد االرتفاع

َوعىل النقيض متاما من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا, يالحظ أن إقلـيم رشق  ً
 يف املائة, وهـو 30آسيا واملحيط اهلادي سجال معدالت ادخار حقيقي جتميعية اقرتبت من 

ًلـيم املتنـوع نمـوا اقتـصاديا  وقـد حقـق هـذا اإلق,أداء لعبت فيه الصني الدور األسـايس ً
ًمستقرا, وتقدما باجتاه ختفيض الفقر , انخفض عدد 2004 و1999 ففي الفرتة ما بني عامي ;ً

 يف 34 إىل 50ًاملواطنني يف رشق آسيا ممن يعيشون عىل أقل مـن دوالريـن يوميـا مـن نـسبة 
هده األداء ويـنعكس االزدهـار الـذي شـ.  مليـون نـسمة250املائة; أي بواقع يبلغ حوايل 

ً بدءا من النصف الثاين من ثامنينيات القرن العـرشين حتـى انـدالع األزمـة −االقتصادي 
ً عىل أرقام االدخار احلقيقـي, مـدفوعا أساسـا بزيـادة إمجـايل − 1997املالية اآلسيوية عام  ً
 .املدخرات القومية
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 )3 - 3(الشكل 
 معدالت االدخار احلقيقي بحسب اإلقليم
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 ازداد عدد من يعيشون − وهي املنطقة األفقر يف العامل −ويف أفريقيا جنوب الصحراء 
ً مليونـا اليـوم, 314 إىل 1981ً مليونا عـام 164ًيف فقر مدقع بواقع الضعف تقريبا; أي من 

جميـع وختفـي عمليـة الت. ً الصفر تقريباتناهزوظلت معدالت االدخار احلقيقي يف املنطقة 
 ِّتباينات كبرية بني دول املنطقة; حيث تعوض معـدالت االدخـار احلقيقـي املوجبـة لـد

كينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا املعـدالت الـسالبة بـصورة حـادة لـد الـدول : دول; مثل
وال اللتني بلغت معدالت االدخار احلقيقي لـدهيام نيجرييا وأنج: ة عىل املوارد; مثلاملعتمد

 . يف املائة30

وتسجل منطقة جنوب آسيا بانتظام معدالت ادخار حقيقي قوية, وقد تراوح معـدل 
; حيـث 1985 يف املائـة منـذ عـام 15 يف املائة و10االدخار احلقيقي املجمع لإلقليم ما بني 

ُوتعد نيبال هي املدخر القوي اجلديد يف املنطقة; إذ بلغـت . هيمنت اهلند عىل الرقم املجمع
وقـد شـهد معـدل إمجـايل .  يف املائـة30, حـوايل 2003حلقيقـي عـام معدالت ادخارهـا ا

 .ًاملدخرات القومية لد نيبال زيادة منتظمة بدءا من تسعينيات القرن العرشين إىل اليوم

ًوقد بقيت معدالت االدخار احلقيقي لد دول أمريكا الالتينية ثابتة تقريبـا, خـالل 
 − ومهـا املكـسيك والربازيـل − يف املنطقـة  وسجل االقتصادان القويان,عقد التسعينيات

 وهـي أكـرب دولـة − يف املائة, أما يف فنـزويال 5معدالت ادخار حقيقي موجبة فاقت نسبة 
فكـام هـي . ً فإن معدالت االدخار تشري إىل وضـع خمتلـف متامـا−منتجة للنفط يف املنطقة 

 معـدالت −باسـتمرار  −احلال بالنسبة إىل دول أخر منتجة للنفط, فقد سجلت فنزويال 
 .ادخار حقيقي سالبة منذ أواخر سبعينيات القرن العرشين

وال تتوافر بيانات االدخار احلقيقي لد دول رشق أوربا ووسط آسـيا إال لفـرتة مـا 
 1.7, إىل 1995 يف املائة عام 7.7وقد تراجعت تلك املعدالت مما يزيد عىل . 1995بعد عام 

الدول الثالث والعرشين التي تتوافر البيانات حوهلا, سجلت ومن بني . 2003يف املائة عام 
 يف املائـة مـن 10; أي بام متوسطه نحـو 2003 دولة معدالت ادخار حقيقي موجبة عام 17
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أذربيجـان, وكازاخـستان, : ويف املقابل, سجلت الدول النفطيـة. الدخل القومي اإلمجايل
ام معـدالت سـالبة; وهـذا أد إىل وأوزبكستان, وتركامنستان, واالحتـاد الـرويس بانتظـ

 .انخفاض املعدل اإلقليمي املجمع

  املواردريع استهالك

ً مصدرا حمتمال من مصادر التمويـل − مثل النفط −متثل أرصدة املوارد القابلة للنفاد  ً
 أما املعضلة املاثلة أمام الـدول التـي متتلـك تلـك املـوارد; فـتكمن يف أن عليهـا ,اإلنامئي
ً بام حيقق رفاها جاريا, ولكن عىل حساب األجيـال الريع الناجم عن املواردالك ذلك استه ً

معدالت االدخـار احلقيقـي ) 4 - 3(وينرش الشكل . القادمة, أو استثامره يف أصول أخر
وهي الدول التـي تزيـد (مقابل الريع الناتج من الطاقة واملعادن لد الدول الغنية باملوارد 

 ). يف املائة من إمجايل الدخل القومي1ة للنفاد عىل فيها حصة املوارد القابل

 )4 – 3(الشكل 
 )2003حصة عام (االدخار احلقيقي وحصة املوارد القابلة للنفاد 
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إىل أنه كلام ازداد ريع املوارد; بوصفه نسبة من الدخل القومي ) 4 – 3(ويشري الشكل 
ًالدخار احلقيقي إىل االنخفاض; ويعني ذلك أن جزءا كبريا مـن اإلمجايل, مالت معدالت ا ً

ويتتبـع . ًريع املوارد الطبيعية يتم استهالكه بدال مـن اسـتثامره يف أصـول إنتاجيـة أخـر
الفصل الرابع هذه القضية عىل نطـاق أوسـع, وخيلـص إىل أن اسـتهالك ريـع املـوارد, ال 

 .غنية باملوارداستثامرها, هو االجتاه السائد لد الدول ال

 الدخل واالدخار

تشري تقديرات االدخار احلقيقي يف سبعينيات القرن العـرشين إىل اجتـاه يبعـث عـىل 
 وهـو ;القلق, وهو أن الدول الغنية سجلت معدالت ادخار أعىل بكثري من الدول الفقـرية

خل ما يعني اتساع فجوة الدخل والثروة بني الدول ذات الدخل املرتفع, وتلـك ذات الـد
 نـسبة مـن ا بوصـفه−, كانت مدخرات الدول املرتفعة الـدخل 1970ويف عام . املنخفض

.  يف املائة عىل مدخرات الـدول املنخفـضة الـدخل15 تزيد بنسبة −إمجايل الدخل القومي 
وكانت معدالت االدخار احلقيقي املجمعة لد الدول املنخفضة الـدخل موجبـة, وإن مل 

) 5 – 3(من إمجايل دخلها القومي, ولكن كام هـو مبـني يف الـشكل  يف املائة 4تزد عىل نسبة 
ويف الواقع, تراجعت مدخرات الـدول . تقاربت معدالت االدخار احلقيقي بمرور الوقت

, عـن مثيالهتـا لـد 2003املرتفعة الدخل; بوصفها نسبة من دخلها القومي اإلمجايل عام 
 بمـرور −وبالفعـل, فقـد تراجعـت . الدول املنخفضة الدخل والدول املتوسـطة الـدخل

 معدالت االدخار; بوصفها نـسبة مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل لـد الـدول −الوقت 
املرتفعة الدخل, بينام ازدادت تلـك املعـدالت لـد الـدول املنخفـضة الـدخل والـدول 

 . املتوسطة الدخل

 االدخار والنمو

نسبة من النـاتج املحـيل بوصفها (معدالت االدخار احلقيقي ) 6 – 3(وينرش الشكل 
َويالحظ أن الدول الواقعة يف الربـع . 2003مقابل نمو الناتج املحيل اإلمجايل عام ) اإلمجايل

األعىل األيمن, سجلت معدالت موجبة, سواء من حيث نمـو النـاتج املحـيل اإلمجـايل أو 



 أين تكمن ثروة األمم? قياس رأس املال للقرن احلادي والعرشين

 80  

خرات  بحسب قياس املـد−ًوتشهد تلك االقتصادات نموا, وهو نمو . املدخرات احلقيقية
ويـشري ذلـك إىل آفـاق مـستقبلية إجيابيـة .  ليس عىل حساب األجيـال القادمـة−احلقيقية 

بوتسوانا والصني وغانا, ومجيعها سجل معـدالت نمـو اقتـصادي : بالنسبة إىل دول; مثل
 .مرتفعة ومعدالت ادخار حقيقي موجبة

 )5 – 3(الشكل 
 معدالت االدخار احلقيقي بحسب املجموعة الدخلية

 
 .2005البنك الدويل : املصدر

ً, انكامشـا; )6 – 3(وتشهد االقتصادات الواقعة يف الربع األعىل األيرس مـن الـشكل 
 − يف الوقـت ذاتـه −حيث يرتاجع ناجتهـا املحـيل اإلمجـايل, بيـد أن تلـك الـدول تـسجل 

 .معدالت ادخار حقيقي موجبة; وهذا يعني أهنا تواصل االستثامر من أجل املستقبل

ري املؤرشات التقليدية للنمو االقتصادي إىل أن الدول الواقعة يف الربـع األسـفل وتش
ً, تبيل بـالء حـسنا; أي أن النمـو االقتـصادي لـدهيا موجـب)6 – 3(األيمن من الشكل  ً .

فبينام . ٍ تتغري عندئذ هذه الصورة التفاؤلية−  عند أخذ املدخرات احلقيقية باحلسبان− ولكن
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وال وأوزبكـستان وأذربيجـان معـدالت نمـو اقتـصادي جرييا وأننيج: تسجل دول; مثل
 . األجيال املستقبليةقد هيدد ن تراجع معدالت االدخار احلقيقيفإموجبة, 

 )6 – 3(الشكل 
 )2003(معدالت االدخار احلقيقي مقابل النمو االقتصادي 

 
 .2005البنك الدويل : املصدر

رس, فهي تلك التي تواجـه التحـدي األكـرب; أما الدول الواقعة يف الربع األسفل األي
ً انكامشـا, يف الوقـت ذاتـه الـذي − يف املرحلة احلاليـة −ذلك أن تلك االقتصادات تشهد 

ترتاجع فيه آفاق الرفاه املستقبيل; بسبب تراجع معدالت االدخـار احلقيقـي; فعـىل سـبيل 
 أو 4 االقتـصادياملثال, تسجل فنزويال بانتظام معدالت سالبة, سـواء مـن حيـث نموهـا

 .مدخراهتا احلقيقية; وهذا هيدد رفاهها املستقبيل

 االستنتاجات

 وتوجـد دول عـدة يمثـل تراجـع ,ًمتثل املدخرات احلقيقية مـؤرشا عـىل االسـتدامة
ًاملدخرات احلقيقية بالنسبة إليها واقعا ملموسا   وعالوة عىل ذلـك, ,)انظر امللحق الثالث(ً

 نمو الناتج املحيل اإلمجايل
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 بسبب − يف مستويات مدخراهتا احلقيقية, قد تشهد كذلك ًفإن الدول التي تشهد انخفاضا
ً تراجعـا يف مـستويات رفاههـا بمـرور الوقـت; مادامـت − مزيج السياسات التي تتبعهـا

 .قياسات اندثار األصول الرئيسية حتجب بنقص البيانات والقيود املنهجية

ًوتتباين معدالت االدخار احلقيقي تباينا كبريا بني منـاطق العـامل  املختلفـة, كـام تبـني ً
وتشري األدلة إىل أنه بينام متتلك الـدول الغنيـة ). 3 – 3(ذلك املجاميع اإلقليمية يف الشكل 

باملوارد اإلمكانيات لتحقيق التنمية املستدامة, إذا تـم اسـتثامر ريـع مواردهـا عـىل النحـو 
 ).4 – 3(املناسب, فإن الكثري منها خيفق يف ذلك, كام هو مبني يف الشكل 

إن االدخار احلقيقي مفيد بالنسبة إىل صانعي السياسات; ال من حيث هو مؤرش عـىل 
ًاالستدامة, وإنام أيضا من حيث هو وسيلة لطـرح القـضايا التـي تتعلـق بـاملوارد وبالبيئـة 

وهو يشدد عىل احلاجة إىل النهوض . ضمن إطار تتفهمه وزارات املالية والتخطيط اإلنامئي
كـام أنـه يـسلط . ومن ثم إىل اعتامد سياسات اقتـصادية كليـة سـليمةباملدخرات القومية; 

الضوء عىل اجلوانب الرضيبية إلدارة البيئة واملـوارد; مـادام مجـع رسـوم املـوارد وفـرض 
رضائب التلوث مها طريقتـان أساسـيتان جلمـع التمويـل اإلنامئـي ولـضامن االسـتخدام 

 . الكفء للبيئة
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 الفصل الرابع

 :واردــع املـــار ريـــة استثمــأمهي
 هارتويكمضادة لقاعدة  فرضية

التـي ) القائمة عىل التجربة العمليـة واالختبـار(هناك الكثري من األدبيات التجريبية 
ــة  ــرف بنظري ــا يع ــق م ــة"توث ــوارد الطبيعي ــة امل ــضات "أو  resource curse "لعن تناق

ل الغنيـة بمثـل هـذه ففي الوقت الذي كان ينبغـي للـدو, paradox of plenty 1"الوفرة
إن معدالت نمـو النـاتج املحـيل فما يتعلق بعملية التنمية, إزاء  باألفضلية حتظىاملوارد أن 

 نصيبها من َّيف تلك الدول التي قلعليه  أدنى مما هي ,1970مابرحت منذ عام فيها اإلمجايل 
 :ن بينها هلذه الظاهرة, وماملقبولة إيراد عدد من التفسريات تموقد . هذه املوارد

ما يعرف بـ  وهو(ق تطوير قطاع الصادرات غري النفطية وتضخم العملة الذي ربام يع •
 .)Dutch disease "املرض اهلولندي"

األمـر الـذي قـد  ;ق من هـذه املـواردَّفر العائدات املالية بشكل الريع املحقاسهولة تو •
 . الدوافع لتطبيق اإلصالحات االقتصادية املطلوبةيضعف

ر املوارد الطبيعية الـذي يمكـن أن يزيـد صـعوبة إدارة االقتـصاد الكـيل, تقلب أسعا •
 .ويفاقم الرصاعات السياسية حول تقاسم عائدات هذه املوارد وإدارهتا

ًويف احلاالت األكثر تطرفا, فإن مستويات الرخاء يف الدول الغنية بالثروات الطبيعيـة 
 وتعـرض. قق ديمومة عملية التنميـة أي عدم حت;1970هي اليوم أدنى مما كانت عليه عام 

ًقياسـا تقريبيـا (Hartwick 1977; Solow 1987) قاعـدة هارتويـك ًقـائام عـىل التجربـة  ً
 مفـاده أن , املـوارد القابلـة للنـضوبالتي ترتكـز عـىلالعملية لالستدامة يف االقتصادات 
ستثامرات تعـادل  إذا كانت قيمة اال, عليه وإدامتهةفظاحًمستو ثابتا لالستهالك يمكن امل

 ىلإبالنـسبة أمـا . قة من املوارد املـستخرجة يف كـل مرحلـة زمنيـةَّ املحقrentsقيمة الريوع 
 للتنميـة "وصـفة"لدول التي تعتمد عىل مثل هـذه األصـول, فـإن هـذه القاعـدة تقـدم ا
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ثروهتـا مـن و التي اتبعتها بوتسوانا بشكل خـاص يف تعاملهـا "الوصفة"املستدامة, وهي 
 .(Lange and Wright 2004)س املا

اختـذت التـي هـي  و− ًواستنادا إىل السلسلة الزمنية لبيانات ريع املوارد لثالثني سـنة
قاعــدة " فــإن هــذا الفــصل يــصوغ نظريــة وقائعيــة يف مقابــل −  للفــصل الثالــثًأساســا

 مستو ثـراء الـدول لـو ,2000 عام  يفكيف سيكون: يتقوم عىل السؤال اآل ت"هارتويك
 ?1970 منذ عام "قاعدة هارتويك"نت قد اتبعت أهنا كا

 األوىل:  ختترب صيغتني متخالفتني لقاعـدة هارتويـكالالحقةالتقديرات التجريبية إن 
ًمتامـا يف كـل ) صفرالـ(مـساوية  الصيغة املعيارية التي تصل إىل جعل املـدخرات احلقيقيـة

يف كـل  2 املوجبـةقيقيـةاحل ًمرحلة زمنية, والثانية التي تفرتض مـستو ثابتـا للمـدخرات
 . ويف الكثري من احلاالت جاءت النتائج مثرية للدهشة. مرحلة زمنية

 تقديرات افرتاضية ملخزون رأس املال

قاعدة "لو كانت قد اتبعت  − املنهج الذي اعتمد الختبار مد ثراء الدول استندلقد 
املـأخوذة مـن  (,2000عىل مقارنة تقديرات خمزون رأس املـال املنـتج لعـام  − "هارتويك

قاعـدة " اتبعـت الـدول لـو هـذا املخـزون مـع مـا سـيكون عليـه مقـدار) الفصل الثاين
َبدتوقد . 1970, أو صيغتيها املتخالفتني, منذ عام "هارتويك  يف جتميع ريوع َّ ممثلة املقاربةَ

 . 1970ًاملوارد ابتداء من السنة األساس ملخزون رأس املال املنتج عام 

 يف رأس املـال يع ريـوع املـوارد قـد تـم اسـتثامرهاطة, تم افرتاض أن مجًوتوخيا للبس
 يمكـن اسـتثامرها يف العائدات الريعيـةن هذه إ :املنتج, برغم أن النظرية تقول بشكل أعم

 ولـو ,نطاق أوسع من األصول, بام يف ذلك رأس املال البرشي وتسديد الـديون اخلارجيـة
 ا ريوع مواردهت قد استثمرًحقا,الط الضوء عليها من الدول التي تم تسليدولة  أي تكان

 أو يف أصول خارجية, لكان املنهج املتبع قد أفرز صورة غري منصفة 3يف رأس املال البرشي
 عـىل االسـتثامرات يف ًاهذا التحليل مقصورمادام  − وإضافة إىل ذلك.  االستثامرياألدائه
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ً بـدال "االستثامرات احلقيقيـة"رد مصطلح ية سنوت فإننا يف الفقرات اآل− رأس املال املنتج
 ."املدخرات احلقيقية"من 

وبغية تفحص جمموعة منوعة من األفكار الوقائعية املقابلة, فقد تم استخالص أربعة 
 : 2000 − 1970ة رتنات تغطي الفتقديرات ملخزون رأس املال املنتج باستخدام بيا

ستثامرات ومن أنموذج اجلـرد  مستمد من سلسلة اال,خط أسايس ملخزون رأس املال •
 . الذي ورد ذكره يف الفصل الثاين ذاته وهو املخزون,الدائم

 . مستمد من التطبيق الدقيق لقاعدة هارتويك املعيارية,خمزون لرأس املال •

 . مستمد من قاعدة االستثامرات احلقيقية الثابتة, املاللرأسخمزون  •

 االسـتثامرات امللموسـة ومـن خمزون لرأس املال مـستمد مـن احلـد األقـىص لـصايف •
قيمة الـدوالر اعتمدت وقد .  قاعدة االستثامرات احلقيقية, وفقاالستثامرات املطلوبة

قيـاس مجيـع االسـتثامرات ; ل)حـسب سـعر الـرصف االسـميب( ,1995الثابتة لعام 
  .ع املواردووسلسلة ري

I مادامت الرموزو
Gو Nو Dو  R السـتثامرات, متثل االستثامرات احلقيقية, وصـايف ا

أو املعـادالت (, فـإن املتطابقـات )عىل التوايل(واندثار رأس املال املنتج, ونضوب املوارد 
 :احلسابية األساسية اآلتية ستصح يف أي مرحلة زمنية) املتطابقة

)4−1(  RDII G −−≡ 
)4−2(   RIDIN G +=−≡ 

Iنا أن الرمزافرتضوإذا 
G قـدرنا السلـسلة  يمثل االستثامرات احلقيقيـة الثابتـة, فقـد

لرأس املال املنـتج لكـل دولـة بـام يعـادل مبلـغ صـايف  Counterfactual الوقائعية املقابلة
 :االستثامرات
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قـد و. أنموذج اجلرد الـدائممد من املست يمثل هنا خمزون خط األساس 1970K والرمز
قاعـدة هارتويـك  (ًايـساوي صـفر IG الرمـزيف األوىل : أيتكـام يـ *K تم احتساب صيغتي

I , ويف الثانية الرمز نفسه)املعيارية
G الثابتة من الناتج املحيل اإلمجايل لعـام % 5 يعادل نسبة

 معـني لالسـتثامرات احلقيقيـة ألغـراض هـذا ملـستوًوقد كان االختيار عشوائيا . 1987
 لألسـباب ;1987من النـاتج املحـيل اإلمجـايل لعـام % 5نسبة لمنا ا استخدجاءو. التحليل
 اختيار النقطة الوسطى للسلسلة الزمنية لبياناتنا للفـرتة ,ًيبدو منطقيا إىل حد ما) 1: (اآلتية
 ألنـه يـأيت بعـد ;ض الـيشءًيمثل اختيارا أفـضل بعـ, 1987ن عام كو) 2 (,1970−2000

, وقبـل االنكـامش 1986الكساد االقتصادي مطلع الثامنينيات, وإثـر اهنيـار أسـعار عـام 
 متثـل ,املحـددة لالسـتثامرات احلقيقيـة% 5ن نسبة كو) 3 (,االقتصادي أوائل التسعينيات

 .  بمرور الزمناملنخفضًتقريبا املعدل الذي حققته الدول ذات الدخل 

حقق من اسـتخراج مقدار نضوب املوارد بام يعادل مبلغ إمجايل الريع املتم تقدير قد و
 النفط اخلام, والغاز الطبيعي, والفحم, والبوكسيت, والنحاس, والـذهب,: السلع اآلتية

وتـشكل هـذه البيانـات . واحلديد, والرصاص, والنيكل, والفوسفات, والفضة, والزنك
ويف .  الثالـث احلقيقية املعروضة يف الفـصلنيت عليه تقديرات املدخراتُاألساس الذي ب

 "ريـوع النـدرة"عـىل تـسميته صـطلح ا مـا  أناألساسـيةالذي توحي فيه النظرية  الوقت
Scarcity rents ,كلفـة تًأي السعر ناقصا ال( قاعدة هارتويك وفقي جيب استثامره ذ الوه

ذه مـات اخلاصـة هبـ, فإن بيانات البنك الدويل ال تـشتمل عـىل املعلو)احلدية لالستخراج
ًوهذا من شأنه أن يعطي اجتاها تصاعديا لتقديرات خمزون رأس املال االفرتاضـية . كلفةتال ً

 . بمقتىض قواعد االستثامرات احلقيقية
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ًج لدول خمتلفة, يغدو جديرا بالـذكر أن َوعند مقارنة تقديرات خمزون رأس املال املنت
ملال يف الـدول ذات البنـى التحتيـة القديمـة أنموذج اجلرد الدائم يقلل أمهية خمزون رأس ا

ومن هنا, فإن قيمة الطرق واجلسور واملباين التي .  األوربيةالدولًجدا, كام هي حال معظم 
غـري أن .  يف هذا األنمـوذجيف احلسبانت قبل عقود أو حتى قرون من الزمن مل تؤخذ ئنشُأ

ض عائـدات االسـتثامرات هو أن انخفـاو جاء برأي خمتلف ,)(Pritchett 2000بريشيت 
واملنهج .  أن األنموذج املذكور يغايل يف تقدير قيمة رأس املال يف الدول النامية,ًيعني ضمنا

 يزيـد يف الواقـع , وصـايف االسـتثامرات املرتاكمـة, األنموذج كالالذي اتبعناه يفرتض أن
إىل احلـد الـذي  −ال رة ملخزون رأس املَّإن املستويات املقد. االستثامرات اإلنتاجية املربحة

 الرتكيـز لقد انـصب.  يف الدول الناميةدنيا ينبغي أن تكون −لك  أن احلال كذعندهبدو يال 
ئعي املقابـل لـرأس ا املستو الوقإىل ةهنا عىل مقارنة مستو رأس املال الفعيل لدولة معين

 أن جيعل اجلانـب وهذا من شأنه.  قاعدة االستدامةت قد اتبعا لو أهنا,املال يف الدولة نفسه
 . ًاملتعلق بالكفاءة النسبية لالستثامر أقل بروزا

 النتائج التجريبية

 "قاعدة هارتويك" لو أهنا كانت قد اتبعت ,2000كيف سيكون مستو ثراء الدول عام 
 انظـر(, )A4−1( اجلـدول سالف الـذكر, فـإنالـً? انطالقا من منهج البحـث 1970منذ عام 
 والتغريات التي طرأت عليه, والتي يمكن ,2000ج لعام َاملال املنتيعرض خمزون رأس ) امللحق

والدول املذكورة يف هذا اجلدول هـي تلـك التـي متتلـك . ن قواعد االستثامر البديلةمأن تنتج 
 عن االستثامرات اإلمجالية وعائدات ٍموارد قابلة للنضوب وسالسل بيانات لزمن طويل كاف

معدل حصة عائدات املوارد يف الناتج املحيل اإلمجـايل للفـرتة  ,ًويعرض اجلدول أيضا. املوارد
تشري إىل أن هذه الـدول قـد اسـتثمرت فُاملدخالت السالبة يف هذا اجلدول أما . 2000 −1970

 ."تنص القاعدة عليه"بالفعل أكثر مما 

ً يقدم تفـصيال لدرجـة )1− 4(ما يتعلق بقاعدة هارتويك املعيارية, فإن الشكل أما و
ً معربا عنه بمعدل حـصة املـوارد القابلـة للنـضوب يف النـاتج املحـيل ,امد عىل املوارداالعت
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اإلمجايل مقابل اختالف النسبة املئوية بني تراكم رأس املال الفعيل وبـني تـراكم رأس املـال 
 ً عتبـة;من الناتج املحـيل اإلمجـايل% 5وباستخدام نسبة . حسب الفرضية الوقائعية املقابلةب

يقـسم الـدول إىل املجموعـات األربـع  )1− 4(املرتفع عىل املوارد, فـإن الـشكل لالعتامد 
 . املعروضة

 عـىل كبـريويعرض اجلزء األيمن األعىل من الرسم البياين الدول التي تتميـز بـاعتامد 
 من خمـزون رأس أكرب ,)حسب الفرضية الوقائعية املقابلةب(مخزون لرأس املال ب و,املوارد

ات ذأما اجلزء األيـرس األسـفل مـن الرسـم فيقـدم الـدول ). ط األساساخل(املال الفعيل 
 وهو أعـىل , األساسطحسب اخلباالعتامد القليل عىل املوارد الطبيعية وخمزون رأس املال 

  . قاعدة هارتويكوفقمن ذلك الذي كان يمكن احلصول عليه 

 )1− 4(الشكل 
 )ياريةقاعدة هارتويك املع( وفرة املوارد وتراكم رأس املال
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 ضمن العينة التي اخرتناها, املدرجةيشتمل هذان اجلزءان عىل القسم األكرب من الدول 
حـسب خـط ب تـراكم رأس املـال وتبـاينويشريان إىل عالقة سلبية عالية بـني وفـرة املـوارد 

بـسيط يتبـني أن وبتطبيق االنحدار ال. حسب الفرضية الوقائعية املقابلةب و,)الفعيل(األساس 
يف االخـتالف بـني % 9يف مستو االعتامد عىل املوارد ترتبط بزيـادة قـدرها % 1زيادة قدرها 

ومـن الواضـح أن الـدول . حسب الفرضية املـذكورةبتراكم رأس املال الفعيل وبني تراكمه 
 وتـشتمل قائمـة االقتـصادات ذات. الواردة يف اجلزء األيمن األعىل مل تتبع قاعدة هارتويـك

 عـىل نيجرييـا – بـرغم ارتفـاع العائـدات –ًاملستويات املتدنية جدا من رأس املـال املـرتاكم 
). النحـاس (, وزامبيـا)الـنفط والغـاز(, وترينـداد وتوبـاجو )الـنفط(, وفنـزويال )النفط(

 الـدخل  مـستوً تراجعـا يف,ًوباستثناء ترينداد وتوباجو, فقد واجهت هذه الدول مجيعـا
ــرد ال ــي للف ــرتة احلقيق ــإن . 2000−1970واحــد للف ــشكل, ف ــن ال ــل م ويف اجلــزء املقاب

وإن هـي ( مـن عائـدات املـوارد القابلـة للنـضوب املنخفضةاالقتصادات ذات احلصص 
مجهوريـة كوريـا, وتايالنـد, : تـشتمل عـىل) متيزت بمستويات عالية من تراكم رأس املال

 .  دخول مرتفعةً دوال ذات,ًوتضم هذه املجموعة أيضا. والربازيل, واهلند

من النـاتج املحـيل % 15 عىل ا أن أي دولة تزيد عائدات موارده)1−4(ويبني الشكل 
. ًويف أغلب احلاالت, فإن الفوارق كبرية جدا.  قاعدة هارتويكتتبعتكن قد ا مل ,اإلمجايل

 ,2000احلصول عام  − وهي من الدول الكرب املصدرة للنفط − فقد كان بإمكان نيجرييا
 باإلضـافة إىل أن ,ج يعادل مخسة أضعاف املخزون الفعـيل منـهَزون لرأس املال املنتعىل خم

ًن النفط اليوم سيلعب دورا أصغر بكثـري لكاهذه االستثامرات لو كانت قد وظفت بالفعل 
 الـسياسات التـي تتـأثر هبـا يفًيف االقتصاد النيجريي, ولربام كان هذا سيرتك آثارا مفيـدة 

وكان بإمكان فنزويال أن حتصل عـىل مـا يعـادل أربعـة . صاد البالدقطاعات أخر من اقت
 : مثـل;من حيث حصة الفرد الواحد, فإن اقتصادات دولأما و. جَأضعاف رأس املال املنت

كـان يمكـن أن حتـصل عـىل  − وكلها غني بـالنفط − ابون وفنزويال وترينداد وتوباجواجل
إىل  أمريكي للـشخص الواحـد, مقارنـة  دوالر30000ج يقرب من َخزين لرأس املال املنت

 ).2−4(  انظر الشكل.مجهورية كوريا
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ً استثامرها يعد أمرا شائعا يف الدول ًبدال منومع أن استهالك عائدات املوارد  ً
ويضم اجلزء األيمن األسفل من . الغنية باملوارد, إال أن ثمة استثناءات هلذا التوجه

ًا شديداالتي تعتمد اعتامدالدول  )1−  4(الشكل   والتي اسـتثمرت مـا , عىل املواردً
وتـربز يف هـذه املجموعـة بـشكل . يفوق مقدار عائدات املوارد القابلـة للنـضوب

 حني أن تـشييل واملكـسيك عىل الصني ومرص وإندونيسيا وماليزيا, :خاص كل من
ج يتكافـأ َ أي أن النمو يف رأس املـال املنـت;قد اتبعتا قاعدة هارتويك بصورة فعلية

 .نضوب املواردوًليا ك

 )2 – 4(الشكل 
 2000, لعام )للفرد الواحد(نصيب الفرد الفعيل واملفرتض 

 
 .املؤلفان: املصدر
 ., سعر الدوالر يف سعر الرصف الرسمي1995 عامسعر الدوالر : مالحظة
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 حسب قاعدة هارتويكبرأس املال املنتج
 %5رأس املال املنتج مع ادخار ثابت بنسبة 

 رأس املال املنتج الفعيل
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 ومتتلـك يف ,ً نـسبيا عـىل الثـروات الطبيعيـةاملنخفضومن بني الدول ذات االعتامد 
الـذهب (حـسب الفرضـية الوقائعيـة املقابلـة, تـربز غانـا ب رأس مـال أعـىل عينهالوقت 

ًوهـو مـا يعـد مـؤرشا عـىل االنخفـاض الـشديد يف ). الذهب(وزيمبابوي ) والبوكسيت
 . مستويات تراكم رأس املال يف هذه االقتصادات

 الضوء عـىل الـدول التـي اسـتثمرت أكثـر مـن عائـدات )3 – 4(ويسلط الشكل 
 ولكنهـا ,)دخالت السلبية عىل اجلانـب األيـرس مـن الـشكلُيتضح من املكام (مواردها 

عىل األقـل مـن % 5 عىل مستويات ثابتة لالستثامرات احلقيقية بنسبة ةفظاحأخفقت يف امل
 الظـاهرة عـىل اجلانـب املـدخالت  ذلـككام تعكس (,1987الناتج املحيل اإلمجايل لعام 

 األرجنتني والكامريون وساحل العـاج : هيوالدول النامية يف هذه املجموعة). األيمن
يف ولقـد كـان .  من الدول ذات الـدخل املرتفـعً عددا,ًويضم الشكل أيضا. ومدغشقر

لـو أهنـا كانـت قـد % 36مقدور السويد أن حتصل عىل خمزون من رأس املال يزيد بنسبة 
مـا إزاء % 27  إىل هذه النـسبةوتصل. حافظت عىل مستويات ثابتة لالستثامرات احلقيقية

 4.لـدنامركا يف حالـة% 22إىل ج, ويلنـرو اىلإبالنـسبة % 25إىل يتعلق باململكة املتحدة, و
ً لالستثامرات احلقيقية يف الـدول االسـكندينافية مثـريا املنخفضيبدو املستو ًعموما و

بالعدالة ضمن األجيال بني عدالة ال فهل تقايض هذه الدول ;لالستغراب بشكل خاص
 فهـي تقـع ;إجراء بحث إضايف لتوضيح هذه النقطة ىلإ لعلنا هنا بحاجة ?اجليل الواحد

 .خارج سياق هذا الفصل

التغري الذي حيـدث لألصـول  )A 4 − 1 (قبل األخري من اجلدولما ويعكس العمود 
مـن النـاتج % 5لدول إذا كانت متتلك استثامرات حقيقية بام ال يقل عن  اىلإجة بالنسبة َاملنت

وباستثناء سنغافورة, فإن األرقام املوجبة تشري إىل أن مجيع هذه . 1987 لعام املحيل اإلمجايل
 تراجـع ,2000 و1970الدول قد عانت خالل سنة واحـدة عـىل أقـل تقـدير بـني عـامي 

  .االستثامرات احلقيقية عن املستو الثابت املقرر هلا
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 )3 − 4(الشكل 
 ثامرات الثابتةتراكم رأس املال وفق قاعديت هارتويك وصايف االست

 
 .املؤلفان: املصدر

 استنتاجات

ً سياسة تنموية قد يكـون إجـراء , من حيث هيإن تطبيق قاعدة هارتويك املعيارية
. ً إذ هو ينطوي عىل التزام بجعل صايف املدخرات يساوي صفرا يف كل األوقات;ًمتطرفا

ًحلقيقية جتسد التزاما ببناء ًوخالفا لذلك, فإن القاعدة التي تنطوي عىل ثبات املدخرات ا
ويف عامل حمفوف باملخاطر, فإن هذا ربام بـدا سياسـة تنمويـة . الثروة يف كل مرحلة زمنية

 .ًالوأكثر قب

  إن الفرضية الوقائعية املقابلة لقاعـدة هارتويـك توضـح كيـف أن:قولأن نويمكن 
 –فقـر الـدول يف العـامل  املعادلة ملتوسط اجلهود االدخارية أل–اجلهود االدخارية البسيطة 

 املجر
 فنلندا

 الواليات املتحدة
 فيجي

 نيكاراجوا
 الدنامرك

 اململكة املتحدة
 السويد
 مدغشقر
 ماالوي
 توجو

 ندونيسياإ
 ساحل العاج

 كولومبيا
 النرويج
 مرص

 الكامريون
 األرجنتني

 تشييل
 املكسيك

 

ل املنــتج بموجــب قاعــدة تغــري رأس املــا
 (%)صايف االستثامر الثابت 

تغــري رأس املــال املنــتج بموجــب قاعــدة 
 (%)هارتويك املعيارية 
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ًكان يمكن أن تزيد إىل حد كبـري ثـروات الـدول التـي تعتمـد اقتـصاديا عـىل ًأيضا, 
معظم هذه الـدول  ىلإبة ــاك بالنســال, فليس هنــعة احلـوبطبي. يةـوارد الطبيعـامل
مـا يتعلـق باملعـدل املطبـق إزاء  مـا يمكـن أن يوصـف بالبـسيط –ًكنيجرييا مثال  –

مـن النـاتج % 36.1 فاملعدل النيجـريي لالسـتثامرات احلقيقيـة البـالغ ;تلالستثامرا
 هو املعـدل الـذي تـشري حـساباتنا إىل أنـه دون املـستو ,1987املحيل اإلمجايل لعام 

 . الثابت لالستثامرات احلقيقية

 وال ريـب يف أن , تبدو مقبولة بـصيغتها املبـسطة,إن قواعد االدخار املعروضة هنا
قود إىل مـسار تنمـوي ينمـو فيـه ت مستو ثابت للمـدخرات احلقيقيـة سـ عىلةفظاحامل

غـري أن .  تراجع خمـزون املـوارد القابلـة للنـضوبلو حتى ,االستهالك عىل نحو مطرد
 ةفظـاح فالدول الفقرية ماانفكت تعمل باجتـاه امل;ًالواقع الفعيل عىل األرض أكثر تعقيدا

مـستو يف  سـلبية ٍ ما يسببه هذا من آثارعىل مستويات االستهالك عىل ما هي عليه, مع
 عرضـة ,ًويف غضون ذلك, يظل االدخار أيـضا. ً وما البديل إال التضور جوعا,االدخار

. آلثار ضارة جراء األزمات املاليـة, واالضـطرابات االجتامعيـة, والكـوارث الطبيعيـة
همة اليسرية يف بقاعدة غري معقدة ليس باملنفسه  إن التمسك :قولأن نمن املغاالة وليس 

 .ظل ظروف كهذه

 ;وبطبيعة احلال, فإن بذل جهود ادخارية ليس كل يشء يف جمال ضامن اسـتدامة التنميـة
ء فاملدخرات ينبغي توجيهها نحو استثامرات منتجة يمكن أن تشكل دعامـة أساسـية للرخـا

راد  ال يـ− مربحة من حيـث األسـاس كن تمل وإن − ضخمة اتعو إلقامة مرشال ;املستقبيل
ّووفقـا ألبحـاث رص.  جلب األنظارإالهبا   ,(Sarraf and Jiwanji 2001) اف وجيـوانجيً

 كانـت قـد "املـوارد لعنة"املعززة بالوثائق, فإن جتربة بوتسوانا الناجحة يف تفادي اإلصابة بـ 
ىل سلـسلة كاملـة ومتينـة األسـس مـن سياسـات االقتـصاد الكـيل والـسياسات إارتكزت 
  . اقتصاد سيايس إجيايب يدعمها,القطاعية
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 ملحق

  )A 4–1 (اجلدول
) احلقيقية لالستثامر  املتباينةقواعدللً وفقا جةَالتغري يف األصول املنت )I G 

 
رأس املال املنتج عام 

, مليار دوالر 2000
بقيمة الدوالر لعام (

1995( 

IG  = صفر
 ( %)االختالف 

IG  =5 % من الناتج
يل لعام املحيل اإلمجا

 ( %), االختالف 1987

IG<= 5 % من
الناتج املحيل 
اإلمجايل لعام 

1987 ,
 ( %)االختالف 

الريع بحسب 
الناتج املحيل 
 اإلمجايل

 ( % )املتوسط 
)1970−2000( 

 32.6 413.6 413.6 358.9 53.5 نيجرييا

 27.7 326.1 326.1 272.1 175.9 فنزويال

 25.2 116.9 78.0 57.0 13.9 ومجهورية الكونغ

 25.0 154.0 153.7 112.3 3.0 موريتانيا

 24.1 130.4 105.5 80.3 19.7 اجلابون

 23.6 239.1 238.3 182.1 13.7 ترينداد وتوباجو

 23.3 83.9 80.9 50.6 195.4 اجلزائر

 12.8 177.5 169.8 116.1 13.7 بوليفيا

 12.5 32.1 3.8 –26.5 540.6 إندونيسيا

 11.6 158.3 158.0 95.3 37.7 األكوادور

 11.5 388.0 383.4 312.3 7.5 زامبيا

 11.4 191.2 185.6 149.3 2.1 غويانا

 10.8 5.1 –45.0 –62.1 2,899.4 الصني

 9.5 36.2 28.1 –12.9 159.7 مرص

 9.5 54.0 31.6 –3.0 151.4 تشييل

 8.3 6.6 –31.4 –52.7 305.2 ماليزيا

 8.2 42.2 35.3 –1.5 975.5 املكسيك

 7.5 103.9 98.1 37.2 132.3 بريو

 6.5 67.6 54.8 –9.3 24.1 الكامريون
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 6.5 115.8 109.3 50.7 349.5 جنوب أفريقيا

 5.7 99.6 87.8 39.9 13.4 جامايكا

 5.3 39.3 30.4 –19.7 198.0 كولومبيا

 4.3 33.0 24.6 –14.3 456.6 جيالنرو

 3.4 8.6 –18.3 –52.9 965.4 اهلند

 3.3 89.1 64.8 9.1 14.9 زيمبابوي

الواليات املتحدة 
 األمريكية

16,926.7 39.8– 12.9 26.1 2.7 

 2.6 53.9 49.4 –6.9 569.6 األرجنتني

 2.6 55.1 22.7 –26.8 3.6 توجو

 2.2 11.1 –1.7 –50.7 125.6 باكستان

 2.2 22.3 8.7 –43.5 149.1 املجر

 2.0 7.8 –16.3 –59.1 93.8 املغرب

 1.9 9.1 –6.6 –59.0 1,750.5 الربازيل

 1.6 32.8 27.3 –32.7 2,400.1 اململكة املتحدة

مجهورية 
 الدومنيكان

33.8 73.0– 27.9– 1.2 1.6 

 1.5 10.6 –14.5 –58.4 195.0 الفلبني

 1.5 8.9 –29.7 –66.9 12.3 هندوراس

 1.0 76.7 73.2 30.6 16.1 غانا

 0.9 59.3 26.9 –36.5 3.6 فيجي

 0.8 10.6 –21.7 –72.7 4.6 بينني

 0.7 27.5 14.2 –44.0 10.0 السنغال

 0.7 3.0 –63.6 –86.3 520.6 تايالند

 0.6 109.5 109.2 –62.7 2.8 هايتي

 0.6 0.9 –68.6 –93.5 1,607.6 مجهورية كوريا

 0.5 4.2 –31.3 –72.8 215.8 إرسائيل

 0.5 108.7 71.1 –21.2 16.1 ساحل العاج
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 0.5 15.5 –12.9 –59.0 89.7 بنغالديش

 0.4 24.6 –6.9 –83.2 3.9 رواندا

 0.4 36.1 35.6 –31.1 508.0 السويد

 0.3 44.8 8.1 –34.9 6.9 نيكاراغوا

 0.3 6.1 –15.1 –58.9 1,623.6 إسبانيا

 0.2 28.7 21.9 –33.0 437.2 الدنامرك

 0.1 6.9 –1.9 –55.0 3,724.7 فرنسا

 0.1 10.2 7.5 –44.8 2,711.2 إيطاليا

 0.1 23.3 11.6 –40.9 347.6 فنلندا

 0.1 10.4 2.3 –48.0 681.9 بلجيكا

 0.1 136.1 95.2 9.7 3.0 النيجر

 0.1 30.2 10.1 –87.3 1.6 بوروندي

 0.0 5.7 –30.8 –71.0 308.8 الربتغال

 0.0 3.6 –30.6 –80.0 24.1 كوستاريكا

 0.0 24.6 –2.5 –59.7 17.1 السلفادور

ج, هونج كون
 الصني

445.9 88.6– 56.4– 0.9 0.0 

 0.0 20.8 2.0 –51.9 20.1 كينيا

 0.0 65.5 62.4 –26.9 4.9 مدغشقر

 0.0 1.0 –55.4 –88.1 41.2 رسيالنكا

 0.0 68.2 9.4 –26.8 4.6 ماالوي

 0.0 37.2 22.1 –55.5 29.9 األورجواي

 0.0 15.7 –22.0 –63.2 43.3 لكسمبورج

 0.0 3.0 –46.6 –88.6 23.7 باراجواي

 0.0 0.1 –79.9 –95.7 5.7 ليسوتو

 0.0 0.0 –73.2 –92.7 314.8 سنغافورة
 

 املؤلفان: املصدر
ًاملدخالت السلبية تشري إىل أن األصول املنتجة املفرتضة يمكن أن تكون أقل من األصول التي تم رصدها وفقا للقاعـدة : مالحظة ُ

 .املحددة ذات الصلة بذلك
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 الفصل اخلامس

 :انــــــات السكـــــاميــة دينـــــــــأمهي
 التغريات يف نصيب الفرد من الثروة

.  بتقـديم االدخـار الـصايف املعـدل أو االدخـار احلقيقـي− الثالث يف الفصل −قمنا 
 من حيث هو قياس أكثر شـمولية لـصايف االدخـار; أي قيـاس −ويتيح االدخار احلقيقي 
جـة, واالسـتثامرات يف رأس املـال  واندثار األصول املنت وتدهورها,يشمل استنزاف البيئة

ً مؤرشا مفيـدا عـىل التنميـة ا−البرشي  هـذا االجتـاه وتـشري النظريـة الداعمـة . ملـستدامةً
)Hamilton and Clemens 1999 ( إىل أن املعـدالت الـسالبة لالدخـار احلقيقـي تعنـي

ويف العـامل . األمثـل لالقتـصادحدوث تراجع مستقبيل يف املنفعة عىل امتداد مـسار النمـو 
احلقيقي, تشري تلك النتائج النظرية إىل الفكرة البدهيـة القائمـة عـىل أن اسـتمرار تراجـع 

انظـر اإلطـار . ًمعدالت االدخار احلقيقي سيؤدي حتام إىل تراجع الرفـاه يف هنايـة املطـاف
صايف االدخـار ; لالطالع عىل نبذة عن العمل النظري الذي يربط بني )1 – 1(التوضيحي 

 .والتغريات يف الرفاه

وإذا كان عنرص السكان غري ساكن, فمن الواضح أن نصيب الفرد من الرفاه هـو مـا 
َويقيس االدخار احلقيقي التغري احلقيقـي يف قيمـة . يتعني عىل السياسات أن تسعى إلدامته ُ

: ىل سـؤال مهـموجييب االدخار احلقيقي ع. األصول اإلمجالية ال التغري يف األصول للفرد
ًهل شهد إمجايل الثروة ارتفاعا أو هبوطا خـالل الفـرتة املحـسوبة? بيـد أن هـذا االدخـار  ً
ُاحلقيقي ال يعنى بصورة مبارشة بمسألة استدامة االقتـصادات عنـدما يكـون هنـاك عـدد 

ٍوإذا كان االدخار احلقيقي سالبا, فعندئذ يكون من الواضح أن الثروة . متزايد من السكان ً
 بالنسبة إىل دول − يف تراجع, ولكن يمكن −سواء الثروة اإلمجالية أو نصيب الفرد منها  −

 أن يشهد إمجايل االدخار احلقيقي فيها زيادة, يف الوقـت الـذي ترتاجـع فيـه حـصة −عدة 
 .الفرد من الثروة



 أين تكمن ثروة األمم? قياس رأس املال للقرن احلادي والعرشين

 98  

 لتوضيح احلـساب, −ً تفرتض أن عدد السكان ينمو خارجيا −وهناك معادلة بسيطة 
ٍ, فعندئذ يتم تعيني قيمـة g, ومعدل نمو السكان P, والسكان Wإمجايل الثروة هو فإذا كان 

 :التغري يف نصيب الفرد من الثروة عىل النحو اآليت

)5 − 1(  ⎟
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 عىل أهنا االدخار احلقيقي, فإن التعادل األول يشري إىل أن التغـري يف WΔوإذا فرسنا 
التويس, وهـو املـعنـرص الًنصيب الفرد من الثروة يساوي االدخار احلقيقي للفـرد ناقـصا 

ويعني نمـو الـسكان رضورة اقتـسام . ًمعدل نمو السكان, مرضوبا يف إمجايل الثروة للفرد
واألمر األكثـر بداهـة, هـو مـا يـشري إليـه . الثروة القائمة مع كل مجاعة تنضم إىل السكان

, وهـو أن إمجـايل الثـروة للفـرد سـيزداد أو يـنقص )1 − 5( املعادلـة التعادل الثاين ضمن
WW(باالعتامد عىل كون معدل نمو إمجايل الثروة  /Δ ( أعىل من معـدل نمـو الـسكان أو

 .أدنى

ويطبق هذا الفصل صيغة التعبري عن التغريات يف نصيب الفرد من الثروة, كام وردت 
وقـد اتـضح وجـود تفاعـل ذي . 2000عىل قاعدة بيانات الثروة لعام  )1 − 5(يف املعادلة 

 .داللة كبرية بني كل من االدخار ونمو السكان

 مثال من غانا: تفسري التغريات يف نصيب الفرد من الثروة

يتطلب قيـاس االدخـار والثـروة عـىل أسـاس نـصيب الفـرد مـنهام, إجـراء بعـض 
وتكمن النقطة األوىل .  الفصلني الثاين والثالثالتغيريات عىل اإلطار احلسايب املعروض يف

 فقط, باسـتثناء رأس املـال غـري امللمـوس, عنـد امللموسةيف رغبتنا يف قياس إمجايل الثروة 
ًويكمن املنطق وراء ذلك يف أن جزءا كبريا من رأس املال . حساب نصيب الفرد من الثروة ً

 . يف السكانمدمجغري امللموس 
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ويشري اإلطار احلسايب الداعم . حساب صايف االدخار املعدلوتوجد رضورة لتعديل 
 جيـب أن يـؤدي يف − بتأثري مالتويس وعىل النحو املوصوف من قبـل −إىل أن نمو السكان 

الواقع, إىل زيادة املدخرات للفرد, عند أخذ الرصيد من ثـاين أوكـسيد الكربـون املنبعـث 
وبـام أن . لك تأثري االنبعاثات اجلارية للفردوربام يعوض ذ. ًتارخييا من دولة ما يف احلسبان

البيانات بشأن أرصدة ثاين أوكسيد الكربون املنبعث من كل دولة غـري متاحـة, فقـد قمنـا 
 .بتبسيط احلساب من خالل إسقاط قيمة االنبعاثات للفرد

 )1 – 5(اجلدول 
 )دوالر للفرد(حساب التغري يف الثروة : غانا

 .املؤلفان: املصدر
 .2000 لعامالبيانات : مالحظة

ً حسابا مفصال لتغري نصيب الفرد من الثروة يف غانـا, وهـي )1 − 5(يعرض اجلدول  ً
ويبني العمود األيمن, األصـول التـي .  يف املائة1.7بلغ املعدل السنوي لنمو سكاهنا دولة ي

َّتؤلف منها الثروة امللموسة, والتي تم مجعها للحصول عىل إمجايل نصيب الفرد من الثـروة 
ِّويفصل العمود األيرس, حساب صايف االدخار املعدل; حيـث تـم مجـع إمجـايل . امللموسة

 ثـم تـم طـرح ,النفقات التعليمية; للحصول عـىل إمجـايل املـدخراتاملدخرات القومية و
استهالك رأس املال الثابت واستنزاف املوارد الطبيعية من ذلك اإلمجـايل; للحـصول عـىل 

خار املعدلصايف االد  الثروة امللموسة   

 40 إمجايل املدخرات القومية 65 أصول باطن األرض

 7 اإلنفاق التعليمي 290 املوارد اخلشبية

 19 استهالك رأس املال الثابت 76 موارد الغابات غري اخلشبية

 0 استنزاف الطاقة 7 املناطق املحمية

 4 استنزاف املعادن 855 األرايض املحاصيلية

زاف الغاباتصايف استن 43 املراعي  8 

   686 رأس املال املنتج

 16 صايف االدخار املعدل 2022 إمجايل الثروة امللموسة

 –18 تغري الثروة للفرد 1.7% نمو السكان
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 رضب معـدل − من بعد ذلك −وقد تم . ً دوالرا16صايف االدخار للمواطن الغاين, وهو 
, ثم طرح النـاتج مـن صـايف االدخـار )ويسالعنرص املالت(نمو السكان يف الثروة امللموسة 

. ً دوالرا للمـواطن الغـاين18−املعدل; للحـصول عـىل التغـري النهـائي يف الثـروة, وهـو 
)  يف املائـة0.8= ً دوالرا 2022/ً دوالرا16(َويالحظ أن معدل تغري إمجايل الثروة احلقيقيـة 

 .يقل عن معدل نمو السكان

 يف جمموعة خمتارة من الدول األفريقيةالتغريات يف نصيب الفرد من الثروة 

نتائج هذا احلساب بالنسبة إىل الدول األفريقية املـذكورة يف ) 2 – 5(يلخص اجلدول 
إمجـايل الـدخل  − ما يعد معلومات مرجعيةوهو  – كام يضم اجلدول. قاعدة بيانات الثروة

ار املعـدل ويـستثني صـايف االدخـ. القومي للفرد ومعدالت نمو السكان يف تلـك الـدول
 .ًاالنبعاثات من ثاين أوكسيد الكربون, عىل النحو املبني سابقا

 )2 – 5(اجلدول 
 )دوالر للفرد (2000التغري يف نصيب الفرد من الثروة, : أفريقيا

 
نصيب الفرد من 

 إمجايل الدخل القومي
نسبة نمو 
 السكان

نصيب الفرد من 
صايف االدخار 

 املعدل

نصيب الفرد 
من التغري يف 

 ثروةال

 ابوصفه(فجوة االدخار 
نسبة من الدخل القومي 

 )اإلمجايل

 11.5 42– 14 2.6 360 بنني

  814 1,021 1.7 2,925 بوتسوانا

 15.8 36– 15 2.5 230 بوركينا فاسو

 37.7 37– 10– 1.9 97 بوروندي

 27.7 152– 8– 2.2 548 الكامريون

 6.8 81– 43 2.7 1,195 الرأس األخرض

 42.6 74– 8– 3.1 174 تشاد

 19.9 73– 17– 2.5 367 جزر القمر

 110.2 727– 227– 3.2 660 مجهورية الكونغو

 16.0 100– 5– 2.3 625 ساحل العاج

 27.1 27– 4– 2.4 101 إثيوبيا

 66.5 2,241– 1,183– 2.3 3,370 الغابون

 14.6 45– 5– 3.4 305 غامبيا
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 7.2 18– 16 1.7 255 غانا

 3.2 11– 40 2.3 343 كينيا

 22.7 56– 9 3.1 245 مدغشقر

 18.2 29– 2– 2.1 162 مالوي

 21.2 47– 20 2.4 221 مايل

 38.4 147– 30– 2.9 382 موريتانيا

  514 645 1.1 3,697 موريشيوس

 10.0 20– 15 2.2 195 موزمبيق

  140 392 3.2 1,820 ناميبيا

 50.3 83– 10– 3.3 166 النيجر

 70.6 210– 97– 2.4 297 نيجرييا

 26.0 60– 14 2.9 233 رواندا

 6.1 27– 31 2.6 449 السنغال

  904 1,162 0.9 7,089 سيشل

 0.1 2– 246 2.5 2,837 جنوب أفريقيا

  8 129 2.5 1,375 سوازيالند

 30.8 88– 20– 4.0 285 توغو

 20.4 63– 13– 2.0 312 زامبيا

 0.7 4– 53 2.0 550 زمبابوي

 .فاناملؤل: املصدر
 .األرقام كافة بالدوالر بأسعار رصف السوق: مالحظة

ًيقدم اجلدول مؤرشا جديدا عىل األداء, وهو   نسبة من إمجايل ا; بوصفهفجوة االدخارً
الدخل القومي الذي يقيس مد االدخار اإلضايف املطلـوب; كـي تـتمكن أي دولـة مـن 

ب هذا املؤرش من خـالل حتديـد ويتم حسا. معادلة التغري يف نصيب الفرد من الثروة لدهيا
 ومـن − وهو قياس ملد بعد الدول عن نقطة التعـادل −التغريات السالبة يف الثروة للفرد 

َويالحـظ . ثم تقسيم األرقام املتحصل عليها عىل نصيب الفرد من إمجايل الـدخل القـومي
 .كانً جنوب أفريقيا فعليا, عند النقطة التي تتعادل عندها الثروة ونمو السوقوف

ًويشري هذا اجلدول إىل أن ارتفاع معدالت نمو السكان يف الدول األفريقيـة عمومـا, 
 1بوتـسوانا,: يؤدي إىل انخفاض عدد الدول التي يزداد فيها نصيب الفرد من الثروة, وهي
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وتشري تلك األمثلة اإلجيابية إىل أن النتيجة . وموريشيوس, وناميبيا, وسيشل, وسوازيالند
يست حتمية, وأن اجتامع سياسات املـوارد الـسليمة والـسياسات االقتـصادية املالتوسية ل

 .الكلية السليمة يمكن أن يؤدي إىل خلق الثروة

وتشري قائمة طويلة بالدول األفريقية إىل زيـادة نـصيب الفـرد مـن صـايف االدخـار, 
ينطبـق ومـن بـني الـدول التـي . ولكن إىل تغريات سالبة يف نصيب الفرد من إمجايل الثروة

الـرأس األخـرض, وغانـا, وكينيـا, مجهوريـة بنني, وبوركينـا فاسـو, و: عليها هذا الوضع
ويفوق معدل نمو السكان . ومدغشقر, ومايل, وموزمبيق, ورواندا, والسنغال, وزمبابوي

 .معدل خلق الثروة يف تلك الدول

ون,  مجهوريــة الكونغــو, والغــاب−إىل أن الــدول النفطيــة ) 2 – 5(ويــشري اجلــدول 
 يف املائة من إمجايل الدخل القـومي 100أكثر من ( لدهيا فجوات ادخارية هائلة −ونيجرييا 

ًقياسا إىل صايف (وتتسم تلك الدول بأهنا تستنفد إمجايل أصوهلا ). يف حالة مجهورية الكونغو
ًأوال, والتعـرض للتـأثريات املـدمرة الرتفـاع معـدالت النمـو ) االدخار املعدل الـسالب

 .ً ثانياالسكاين

 التغريات يف نصيب الفرد من الثروة عرب الدول

التغريات يف نصيب الفـرد مـن الثـروة لـد ) 2 – 5(و) 1 −  5(يلخص الشكالن 
 األول التغري الشكلوينرش .  دولة118الدول املذكورة يف قاعدة البيانات كافة, وعددها 

ومي مقابل إمجايل الـدخل يف نصيب الفرد من الثروة; بوصفه نسبة من إمجايل الدخل الق
القومي للفـرد; وهيـدف ذلـك إىل التعـرف إىل الكيفيـة التـي يـرتبط هبـا أداء االدخـار 

 الثاين يف االرتباط بني صايف االدخـار للفـرد ومعـدل الشكلوينظر . بمستويات الدخل
 .نمو السكان

زدادون , فإن الصورة العامة تشري إىل أن األغنيـاء يـ)1 − 5(َوكام يالحظ من الشكل 
ويتسم االنتشار باجتاه تصاعدي, ويشهد أغلب الدول التـي . ًغنى, بينام يزداد الفقراء فقرا
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ً دوالر تراجعا يف نصيب الفـرد 1000يقل نصيب الفرد من إمجايل الدخل القومي فيها عن 
ُوبينام يعد انخفاض مستويات االدخار يف الدول الفقرية من الظواهر املألوفـة, . من الثروة

َّن هذا االجتاه يرسخ بشكل واضح عند أخذ نمو السكان يف احلسبانفإ ُ. 
 )1 − 5(الشكل 

 التغري يف الثروة بوصفه نسبة من الدخل القومي اإلمجايل
 2000مقابل نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل, 

  
 .املؤلفان: املصدر 

 .2005تقاة من البنك الدويل البيانات بشأن نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل مس

إىل أن ارتفاع معدالت النمو السكاين يرتبط ) 2 – 5(ويشري االجتاه التنازيل يف الشكل 
ومن زاوية جتريبية, فإن أغلـب الـدول . بانخفاض نصيب الفرد من صايف الثروة املرتاكمة

يب الفـرد مـن ً يف املائة سنويا, يـشهد نـص1.5التي تزيد فيها معدالت النمو السكاين عىل 
ًالثروة لدهيا تراجعا مستمرا من الـدول التـي تـرتاوح ) عنقود(ويشري الشكل إىل جمموعة . ً

ً يف املائة, والتي تسجل تـراكام موجبـا يف 3 يف املائة و2لدهيا معدالت النمو السكاين ما بني  ً
 واألردن ناميبيـا والفلبـني: مثـل − كام سبقت اإلشارة − ًإن دوال. نصيب الفرد من الثروة

 .تربهن أن النتائج املالتوسية ليست حتمية

نصيب الفرد بالدوالر من إمجايل الدخل القومي
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ويقدم اجلدول يف امللحق الرابع نتائج بشأن التغـريات يف نـصيب الفـرد مـن الثـروة 
والفجوات االدخارية لد الدول املذكورة يف قاعـدة البيانـات كافـة, باسـتخدام اهليكـل 

 ).2 − 5(نفسه املعمول به يف اجلدول 
 )2 − 5(الشكل 

  يف الثروة بوصفه نسبة من إمجايل الدخل القوميالتغري
 2000مقابل معدل النمو السكاين, 

 
 

 .املؤلفان: املصدر
 .2005البيانات بشأن نمو السكان مستقاة من البنك الدويل 

وتشمل الدول املنتجة للـنفط املدرجـة يف قائمـة الـدول ذات الفجـوات االدخاريـة 
سـوريا, : كال مـن)  يف املائة من إمجايل الدخل القومي10بة أي التي تزيد عىل نس(املرتفعة; 
ًوتشهد تلك الدول تناقصا . وزائر, وفنزويال, وترينيداد وتوباجكوادور, واجلاإلوإيران, و

وتشري الدراسات التي . يف أصوهلا سواء عىل املستو اإلمجايل أو عىل مستو نصيب الفرد
 الدول التي جتمع بني االعتامد املفرط عـىل اسـتخراج أجريت عىل البيانات التارخيية إىل أن

 الـدول األخـر املوارد وتراجع معدالت صايف االدخار قد سببت ختلف أداء النمو لد
)Atkinson and Hamilton 2003.( 

 %معدل النمو السكاين

روة 
يف الث

غري 
الت

صفه 
بو

مجايل
من إ

سبة 
ن

ومي
ل الق

دخ
 ال

 

0.4 
0.2 
0 
−0.2 
−0.4 
−0.6 
−0.8 
−1 
−1.2 

 
3.0- 2.0-  1.0-  0  1.0  2.0 3.0 4.0  5.0 6.0 



 التغريات يف نصيب الفرد من الثروة: أمهية ديناميات السكان

105 

ًوأخريا; يشهد الكثري من دول رشق أوربا ووسط آسيا تراجعا يف نمو  ; وهذا السكانً
, بحسب الصيغة املـستخدمة لد هذه الدولد من املدخرات يؤدي إىل ارتفاع نصيب الفر

بلغاريا, وإستونيا, وجورجيا, واملجر, والتفيـا, : وتشمل تلك الدول. يف حساب االدخار
 − من حيـث املبـدأ −وبينام يؤدي تناقص السكان . ومولدوفا, ورومانيا, واالحتاد الرويس

مـا يـضمن أن يـؤدي ذلـك إىل زيـادة إىل تزايد نصيب الفرد من األصول, فإنه ليس هناك 
 .نصيب الفرد من الرفاه, إذا مل يتم استخدام تلك األصول بكفاءة

 االستنتاجات

اإلشـارة إىل  − قبل استخالص االستنتاجات الرئيسية مـن هـذا التحليـل−من املهم 
مـل ًلبديلة لصايف االدخار املعدل; فأوال, يمثل التغري التقني أحد أهم العوابعض النامذج ا

ٍوإذا أمكن عد التغري التقني خارجيا, فعندئذ يلزم دمـج . املحتملة لتعويض نقص االدخار ً ّ
وبيـنام قـد يرتفـع . تأثري النمو الذي سيشهده إمجايل إنتاجية العوامل ضمن حتليل االدخار

 فإن نمو إمجايل إنتاجية العوامل 2تعديل االدخار بدرجة كبرية لد الدول املرتفعة الدخل,
ًأمـا ثانيـا, فـإذا كـان نمـو . ًشديد االنخفاض أو سالبا لد الدول املنخفضة الـدخلكان 

ًالسكان داخليا, فإن ذلك قد يؤثر يف آفاق الرفاه املستقبيل للدول; وإذا كانت العالقـة بـني 
اخلصوبة ونصيب الفرد من الثروة عىل سبيل املثال, سلبية, فقد يعني ذلك أن الدول التـي 

ًلبة يف نصيب الفـرد مـن الثـروة ستـشهد ارتفاعـا يف معـدالت املواليـد تشهد تغريات سا
 .وسلسلة متفاقمة من البؤس; وهذا يؤكد أمهية األرقام املقدمة يف هذه الدراسة

ويشري مثال غانا إىل وجود إمكانيـة حقيقيـة ألن يكـون إمجـايل االدخـار احلقيقـي 
وتـراوح الـدول ذات . ثـروةًموجبا, يف الوقت الذي يتناقص فيـه نـصيب الفـرد مـن ال

املعدالت املرتفعة لنمو السكان مكاهنا, وهي بحاجـة إىل خلـق مظـاهر جديـدة للثـروة 
 . عىل املستويات احلالية من نصيب الفرد من الثروة لدهيا−  عىل األقل − للمحافظة 

إىل وجود ارتفاع كبري يف الفجـوات االدخاريـة يف أفريقيـا ) 2 −  5(ويشري اجلدول 
وباستثناء الـدول النفطيـة, فـإن . حراء, عند أخذ النمو السكاين يف احلسبانجنوب الص



 أين تكمن ثروة األمم? قياس رأس املال للقرن احلادي والعرشين

 106  

 يف املائـة 50 يف املائة و10 ما بني −  لد الكثري من الدول − الفجوات االدخارية ترتاوح 
ويف املقابـل, ال بـد مـن اإلشـارة إىل أن كـبح االسـتهالك . من إمجـايل الـدخل القـومي

 يعني حتمـل تـأثريات − ودة من إمجايل الدخل القومي  ولو بنقاط مئوية معد− احلكومي 
ومن غري املتوقع أن تفلح السياسات . مؤملة, وينطوي يف أحيان كثرية, عىل خماطر سياسية

 .االقتصادية الكلية وحدها يف سد الفجوة
ويشري اجلدول يف امللحق الرابع إىل أن اتساع الفجوات االدخارية ظاهرة غري مقـصورة 

قيا جنوب الصحراء; ذلك أن جمموعة خمتارة من دول الرشق األوسط وشـامل عىل دول أفري
ًأفريقيا وأمريكا الالتينية والكاريبي ورشق آسيا وجنوهبا تعاين هي أيضا, فجـوات ادخاريـة 

وعىل الرغم من نقص البيانـات بـشأن الثـروة لـد الـدول النفطيـة يف وسـط آسـيا . كبرية
, فإنـه بـالنظر إىل االنخفـاض الـشديد يف معـدالت )أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان(

لتلك الدول, وإىل اعتدال معـدالت نمـو ) كام أشري إليه يف الفصل الثالث(االدخار احلقيقي 
ًسكاهنا, فمن املرجح جدا أن تواجه تلك الدول أيضا, فجوات ادخارية كبرية ً. 

غم من ارتفاع معدالت  عىل الر−ًومقابل هذه الصورة املعتمة نسبيا, ثمة دول متكنت 
وممـا ال .  من حتقيق معدالت موجبة يف نصيب الفرد من ثروهتا املرتاكمـة−نموها السكاين 

ًشك فيـه أن الـسياسات تلعـب دورا مهـام, سـواء عـىل صـعيد املـوارد أو عـىل الـصعيد  ً
 كـون نمـوذج − باسـتخدام بيانـات تارخييـة −ويدرس الفصل القادم . االقتصادي الكيل

ًاملقدم هنا مفرطا يف التشدد من حيث الفرضـيات التـي يطرحهـا بـشأن تـأثريات االدخار 
 .النمو السكاين أو ال
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 الفصل السادس

 اختبار االدخار احلقيقي

 ملدخرات اليوم تأثري يف األداء االقتـصادي يف املـستقبل, وهـو مـا يكونمن البدهي أن 
-Sala-i)قطرية للنمو االقتـصادي ُيؤيده جزء كبري من العمل الذي أجري عىل التحليالت ال

Martin 1997; Hamilton 2005; Ferreira and others 2003; Ferreira and Vincent 

وتضم األدبيات بشأن املدخرات احلقيقية نبوءة قابلة لالختبار بدرجة كبـرية, وهـي . (2005
لقيمـة احلاليـة  يف ا− خـالل الفـرتة املحـسوبة −أن املدخرات اجلارية جيب أن تساوي التغري 

إثبـات  −  يف األدبيـات−وقـد تـم . للرفاه املستقبيل عىل امتداد مسار النمو األمثل لالقتصاد
; )1 – 1(انظـر اإلطـار التعريفـي . فرضية أن صايف املدخرات يـساوي التغـريات يف الرفـاه

 .لالطالع عىل املزيد من التفصيالت

لسلة الزمنية املكونة من أكثر مـن ويعتمد االختبار التجريبي لتلك النبوءة عىل الس
ُثالثني عاما بشأن املدخرات احلقيقية التي تم وصفها يف الفـصل الثالـث, والتـي تنـرش  ً

 World Bank ("مـؤرشات التنميـة العامليـة"ًسنويا ضمن تقرير البنك الدويل بعنوان 

دخـار التـساؤل عـن كـون اال −  ًاستنادا إىل تلك البيانـات التارخييـة −  ويمكن). 2005
ً مساويا بالفعل القيمة احلالية للتغريات يف االستهالك كام تـم 1980س عام ياحلقيقي املق

وبيـنام نجـد أنـه ربـام ال تتطـابق البيانـات . قياسها يف السلسلة الزمنية لالستهالك أو ال
ُتطابقا تاما والنظرية بالنسبة إىل دول معينة, فقـد أجـري التحليـل عـرب الـدول; ملعرفـة  ً ً

 .بني البيانات والنظرية أو ال −  من الناحية اإلحصائية −  امل وجود تطابق جيداحت

وترتبط إحد املشكالت التي ينطوي عليها تصميم االختبار التجريبي, بالقيود التي 
ويفرتض الكثري من النامذج التي حتوهيا األدبيات بشأن . تكبل النموذج االقتصادي الداعم

ًاملثالية; بمعنى أن يعمل االقتصاد فعليا عـىل تعظـيم القيمـة املدخرات واالستدامة وجود 
احلالية للرفاه االجتامعي عند كل نقطة زمنية, مـع ثبـات أسـعار الفائـدة والعائـدات مـن 
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ويوجد احتامل خلرق كل فرضية من تلك الفرضيات يف اقتصادات العامل . وفورات اإلنتاج
 .استخدام البيانات التارخييةاحلقيقي; وهذا حيد من جدو اختبار النامذج ب

وعىل الرغم من تلك الصعوبات, فإن من املهم اختبار قياسات بديلـة لالدخـار, 
ًإذا أردنا إقناع صانعي السياسة باستخدام قياس; مثل االدخار احلقيقي; بوصفه قياسـا 

 .ألداء االقتصاد

 حتديد االختبار التجريبي

ًيتيح العمل النظري الـذي أجـري مـؤخرا نمو والرفـاه  ,ًذجـا للـصلة بـني االدخـارُ
 Hamilton and Hartwick)املستقبيل, يشرتك يف بعض القيود النظرية مع العمل السابق 

2005; Hamilton and Withagen 2004) .وتوجد حاجة إىل فرضيتني أساسيتني, ومها: 

 املعيـشية ِأن االقتصادات تنافسية; بمعنى أن املنتج حر يف تعظيم أرباحه, بيـنام األرسة •
 .حرة يف تعظيم مستو رفاهها

أنه يتم دمج العوامل اخلارجية; فعىل سـبيل املثـال, يـتم فـرض رضائـب التلـوث  •
لضامن أن تعكس األسعار األرضار التي يلحقهـا املنتجـون بـاألرس املعيـشية عنـد 

 .انبعاث أحد امللوثات

ة الثانية, فترسي عىل  أما الفرضي,وتنطبق الفرضية األوىل عىل الكثري من االقتصادات
ًعدد حمدود نسبيا, وقد أشارت األدبيـات التجريبيـة بـشأن أرضار التلـوث إىل احـتامل أن 

 .ًيصبح حجم التأثري ضئيال لد معظم االقتصادات

قة األساسية اآلتية بني قياس التغري تعريف العال − يف ظل تلك الفرضيات − ويمكن
 : للفردC والتغريات يف االستهالك Gقية يف إمجايل نصيب الفرد من الثروة احلقي
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 هو فرتة زمنيـة مفرتضـة ألغـراض T معدل اخلصم, وr هنا هو إمجايل السكان, وNو
ويعني هذا التعبري أن التغري اجلاري يف نصيب الفرد مـن إمجـايل الثـروة جيـب أن . التحليل

 .االستهالك لد الفرديساوي القيمة احلالية للتغريات يف 

 من وجهة نظـر االقتـصاد –وبافرتاض صحة هذه العالقة, فإن من املمكن اختبارها 
 : عىل النحو اآليت–القيايس 

)6 – 2( εβα iiGPVCi ++= . 

 هي القيمـة PVCi, بينام i هو واحد من قياسات بديلة عدة ملدخرات الدولة Giحيث 
وإذا تطابقـت . املـستقبيل كـام اقرتحتهـا املعادلـة الـسابقةاحلالية للتغريات يف االسـتهالك 

 .=β 1, و= α0ٍالبيانات والنظرية, فعندئذ نتوقع أن

وتتيح السالسل الزمنيـة للبنـك الـدويل بـشأن بيانـات االدخـار إجـراء اختبـارات 
 :قياسات خمتلفة, كام يأيتويتم اختبار أربعة . لقياسات بديلة لالدخار

ً إمجايل الدخل القـومي ناقـصا إمجـايل االسـتهالك يف – ببساطة – املدخرات هو إمجايل •
. القطاعني العام واخلاص; أي هـو كميـة اإلنتـاج غـري املـستهلكة يف أي سـنة حمـددة

 . الرقم الذي تبلغ عنه وزارات املالية وتستخدمه– يف العادة –دخرات هو وإمجايل امل

 . املدخرات هو الفرق بني اندثار رأس املال املنتج وإمجايل االدخاريفصا •

 هو الفرق بني استنزاف املوارد الطبيعيـة )املعدل االدخار الصايف(أو احلقيقي االدخار  •
ًوأرضار التلوث أوال, وصايف االدخار ثانيا ً. 

 كام وقـع −قيقية التغري يف إمجايل نصيب الفرد من الثروة احل 1,املالتويسيقيس االدخار  •
ً وهو يساوي نصيب الفرد من املدخرات احلقيقة, ناقـصا −تعريفه يف الفصل اخلامس 

 .ًمعدل نمو السكان, مرضوبا يف قيمة نصيب الفرد من الثروة امللموسة
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 بيانات التقدير ومنهجيته

 أي إمجـايل الـدخل القـومي, وإمجـايل –تم استقاء بيانات السلسلة الزمنية للتحليـل 
الطاقـة واملعـادن ( واسـتنزاف املـوارد الطبيعيـة 2دخار, واستهالك رأس املال الثابـت,اال

مـؤرشات " بصورة مبارشة من تقرير البنك الـدويل, بعنـوان –) وصايف استنزاف الغابات
 وقـد تـم −وتم استخراج إمجايل الثروة امللموسة ). World Bank 2005 ("التنمية العاملية

 باسـتخدام نمـوذج جـرد دائـم بالنـسبة إىل −خـار املـالتويس استخدامها يف حساب االد
النموذج نفـسه هـو املـستخدم للوصـول إىل تقـديرات (َتقديرات رصيد رأس املال املنتج 

كـام تـم قيـاس ). املعروضة يف الفصل الثاين ويف مواضع أخـر, 2000إمجايل الثروة لعام 
م احلاليـة للريـع مـن الغابـات ومـصايد األقيام احلالية للريع من املعادن والطاقة, واألقيـا

 ).Ferreira and others 2003 (1995األسامك والزراعة بأسعار الدوالر الثابتة لعام 

وتم استثناء النفقات العامة عىل التعليم من قياسات االدخارين احلقيقي واملالتويس; 
أجراهـا فريـرا حيث كان أداؤها شديد االنخفاض يف االختبارات القياسية لالدخار التـي 

ويوجد عدد من األسباب . , يف مراحل سابقة)Ferreira and Vincent 2005(وفينسنت 
 :املعقولة هلذا األداء الضعيف, وهي

 .أن تقديرات االستثامر إمجالية وليست صافية •

 .استثناء النفقات اخلاصة عىل التعليم •

ًاحتامل كون النفقات بديال ضعيفا جدا من تكوين رأس املال  • ً ًالبرشي, وخـصوصا يف ً
 ).Pritchett 1996(الدول النامية 

كام تم كذلك استثناء األرضار النامجة عن انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون من قياسات 
 إىل أن اجلزء األكرب مـن اخلـسائر يقـع عـىل املـد – يف جزء منه –ويرجع ذلك . االدخار

ُطول, وكذلك إىل أنه يف غياب اتفاقية تلزم باأل ِ ْ  ُدفع التعويض, فإن اخلـسائر التـي تـصيبُ
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 لــن تــؤثر يف ) أي التــأثري الرئيــيس النبعاثــات ثــاين أوكــسيد الكربــون(الــدول األخــر
 .االستهالك املستقبيل يف الدولة التي تصدر منها االنبعاثات

ُّومن بني اخليارات الرئيسية التي ينبغي البت فيها عند تقدير التعبـري عـن االدخـار مـن 
. القتصاد القيايس, خيار املدة التي سـيتم خالهلـا حـساب التغـريات يف االسـتهالكمنظور ا

أما .  أفق زمني غري حمدود– من حيث املبدأ –وتفرتض النظرية ذات العالقة بذلك أنه يوجد 
َ تقـرص عـىل الفـرتة من الناحية العملية, فإن البيانات بشأن االدخار احلقيقي ُ1970− 2000 ,

 . إزاء ما خيص أوائل السبعينيات من القرن العرشين–ة خاصة  بصف–وهي حمدودة 
َّويمثل أحد اخليارات املعقولة لألفق الزمني يف الوسط احلسايب لعمـر األرصـدة مـن  ُ

ً عاما تقريبا 20َرأس املال املنتج, وهو حوايل  حوايل يقل يف العادة عمر املكنات واملعدات (ً
 ويعنـي ;)بالنـسبة إىل املبـاين والبنيـة األساسـيةعرش سنوات إزاء ما يصل إىل عقود عـدة 

 أن تأثريات االدخار ستصبح حمـسوسة عـىل امتـداد عمـر رأس –ً فعليا –ً عاما 20اختيار 
ُاملال املنتج الذي يفرتض أن يـتم اسـتثامرها خاللـه وهـذا هـو االفـرتاض الـذي سـيتم . َ

 سنوات عن تقديرات ًامه الحقا; حيث متخض اختبار التقدير ألفق زمني من عرشاستخد
ًأقل إحكاما عموما  َّمن حيث التبـاين املفـرس, واحـتامل رفـض قيـام عالقـة خطيـة بـني (ً

 ).ِاملتغريات التابعة واملستقلة, وداللة معامالت االدخار
وتـشري النظريـة ذات . أما القرار اآلخر الذي يتطلبه التقدير, فريتبط بمعدل اخلـصم

إىل أن املعدل جيب أن يكون الناتج احلـدي لـرأس ) Ferreira and others 2003(العالقة 
ًاملال, ناقصا معدالت اندثار رأس املال املنتج, ناقصا معدالت نمو الـسكان; وهـذا يعنـي  ًَ

ًانخفاض القيمة; ولذلك, نستخدم معدال موحدا مقـداره  وتـشري اختبـارات .  يف املائـة5ً
 .تغريات الصغرية يف معدل اخلصمًالبدائل إىل أن التقديرات ال تتأثر تقريبا بال

وبأخذ البيانات املحدودة عن االدخـار يف احلـسبان أوائـل الـسبعينيات مـن القـرن 
 تم تقدير معادلة االنحدار باستخدام املربعـات الـصغر االعتياديـة لفـرتات 3العرشين,

ويعـرض القـسم اآليت تلـك . 1980 إىل عـام 1976 مـن عـام ; أيً عاما20 طوالمتعاقبة 
 .ًنتائج إىل جانب أساليب أخر أقل انتظاماال
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 النتائج التجريبية

بنـرش القيمـة احلاليـة  –  من أجـل الوصـول إىل فهـم مبـدئي للبيانـات–ًنقوم أوال 
 , كام يف األشكال1980ار لعام ـابل القياسات األربعة لالدخـتهالك مقسللتغريات يف اال

الناشئة إىل أنه ال حيـدث حتـسن رتيـب يف وتشري الصورة العامة ). 4 − 6(  إىل)1 − 6( من
ويف الواقـع, يرتاجـع معامـل . ًالتطابق والنظرية, كلام طبقنا قياسات أكثر تشددا لالدخـار

ًاالدخار من االدخار اإلمجايل إىل االدخار الصايف, بينام يسجل التباين املفرس تراجعا حادا ً َّ .
 وأما .ًأعىل, وهو يقرتب جدا من واحدر أما ما خيص االدخار احلقيقي, فإن معامل االدخا

ًما خيص االدخار املالتويس أخريا, فإن معامل االدخار سـينخفض إىل أدنـى مـستو بـني 
 .َّالقياسات األربعة, بينام يصل التباين املفرس إىل أعىل قيمة له

 )1 – 6(الشكل 
 1980القيمة احلالية للتغري يف االستهالك مقابل إمجايل االدخار, 

 .املؤلفان: دراملص

 اإلمجايل حيلإمجايل االدخار بوصفه نسبة من الناتج امل
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 )2 – 6(الشكل 
 1980القيمة احلالية للتغري يف االستهالك مقابل صايف االدخار, 

 
 .املؤلفان: املصدر

 )3 – 6(الشكل 
 1980القيمة احلالية للتغري يف االستهالك مقابل االدخار احلقيقي, 

 
 .املؤلفان: املصدر
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 )4 – 6(الشكل 
 1980الستهالك مقابل االدخار املالتويس, القيمة احلالية للتغري يف ا

 
 .املؤلفان: املصدر

 )5 – 6(الشكل 
 1980القيمة احلالية للتغري يف االستهالك مقابل االدخار احلقيقي يف الدول املرتفعة الدخل, 

 
 .املؤلفان: املصدر

 االدخار احلقيقي بوصفه نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل

 االدخار املالتويس بوصفه نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل
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وكـام . طالتوزيع نفسه بالنسبة إىل الدول املرتفعة الـدخل فقـ) 5 − 6(ويقدم الشكل 
, )Ferreira and Vincent 2005(َيالحظ من الدراسات التي قـام هبـا فريـرا وفينـسنت 

, فـإن تطـابق النمـوذج ضـعيف بدرجـة )Ferreira and others 2003(وفريرا وآخرون 
وتشري اختبارات أخر إىل كون معامل االدخـار غـري ذي قيمـة . خاصة لد تلك الدول
 .شديد االنخفاضَّتذكر, أما التباين املفرس ف

 )1 – 6(اجلدول 
  PVC = alpha + beta √ Savingالنسبة إىل القيمة احلالية للتغري نتائج االنحدار ب

 1976 1977 1978 1979 1980 

 ألفا بيتا ألفا بيتا ألفا بيتا ألفا بيتا ألفا بيتا 

           إمجايل االدخار

 0.0751– 0.8319 0.1743– 1.2325 0.1212– 1.0484 0.0338– 0.7596 0.0737– 1.0152 املعامل

 t 3.0335 –0.9511 2.4358 –0.4628 3.7257 –1.8992 4.7372 –2.8601 3.6416 –1.4656اإلحصاء 

R2 0.1479  0.0803  0.1598  0.2351  0.1469  

درجات 
 احلرية

53  68  73  73  77  

Pr > F 0.0037  0.0175  0.0004  0.0000  0.0005  

  0.7264–  0.8814  0.1697  0.7595–  0.0445 1= ا بيت

           صايف االدخار

 0.0116 0.7066 0.0293– 0.9835 0.0209 0.6485 0.1047 0.2161 0.0606 0.6634 املعامل

 t 1.7723 1.0787 0.6471 2.0414 1.9740 0.4433 3.2791 0.6574 2.7943 0.3102اإلحصاء 

R2 0.0560  0.0061  0.0507  0.1284  0.0921  

درجات 
 احلرية

53  68  73  73  77  

Pr > F 0.0821  0.5198  0.0522  0.0016  0.0066  

  1.1451–  0.0542–  1.0555–  2.3125–  0.8823– 1= بيتا 

 االدخار
 احلقيقي

          

 0.0568 0.9882 0.0580 0.7815 0.0131 1.2553 0.0677 0.8532 0.0483 1.2803 املعامل

 t 4.5524 1.4442 3.4246 2.1915 4.9943 0.4654 4.2716 2.3469 4.9187 2.3175اإلحصاء 

R2 0.2811  0.1471  0.2547  0.2000  0.2391  

درجات 
 احلرية

53  68  73  73  77  

Pr > F 0.0000  0.0010  0.0000  0.0001  0.0000  
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  0.0578–  1.1781–  1.0019  0.5808–  0.9780 1= بيتا 

 االدخار
 املالتويس

          

 0.1249 0.5221 0.1117 0.3599 0.1061 0.4663 0.1200 0.5741 0.1337 0.7757 املعامل

 t 3.8801 5.1418 3.2489 5.0664 4.0371 5.0553 3.7425 5.2683 5.1265 6.1294اإلحصاء 

R2 0.2785  0.1772  0.2352  0.2030  0.3194  

درجات 
 يةاحلر

39  49  53  55  56  

Pr > F 0.0004  0.0021  0.0002  0.0004  0.0000  

  4.6100–  6.5358–  4.5343–  2.3613–  1.0937– 1= بيتا 

 .املؤلفان: املصدر

ويشري التحليل الكمي إىل وجود ميزة معتدلة الستخدام االدخار احلقيقي من حيـث 
 يف املائة يف االدخـار إىل 1بحيث يؤدي التغري بنسبة  بالرفاه املستقبيل, predictorهو متنبئ 

ويـشري . ً يف املائة أيضا, يف القيمة احلاليـة للتغـريات يف االسـتهالك املـستقبيل1تغري بنسبة 
َ, يالحـظ أن )1 – 6( ففـي الـشكل ;إىل اختبار أكثـر نوعيـة) 3 – 6(و) 1 – 6(الشكالن 

 من خالل حتول االدخار املوجب يف سـنة اذبةاملوجبات الكإمجايل االدخار يقدم الكثري من 
وينطبق األمر . وهي النقاط املنترشة يف الربع األسفل األيمن األساس إىل نتائج رفاه سالبة,

, وهـي سالبات كاذبـة; حيث متثل )3 – 6(نفسه عىل نقاط الربع األعىل األيرس يف الشكل 
 . األساس بزيادات يف الرفاهالدول التي ارتبط فيها االدخار احلقيقي السالب يف سنة

 )2 – 6(اجلدول 
 )نسبال(اإلشارات الكاذبة بشأن التغريات املستقبلية يف االستهالك 

 املتوسط املرجح 1980 1979 1978 1977 1976 
       إمجايل االدخار

 0.294 0.267 0.360 0.320 0.246  0.241 املوجب الكاذب

 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 السالب الكاذب

       صايف االدخار

 0.266 0.209 0.338 0.275 0.250 0.226 املوجب الكاذب

 0.231 0.167 0.250 0.167 0.500 0.500 السالب الكاذب
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       االدخار احلقيقي

 0.218 0.154 0.293 0.226 0.200 0.188 املوجب الكاذب

 0.378 0.407 0.412 0.231 0.400 0.429 السالب الكاذب

       االدخار املالتويس

 0.056 0.043 0.077 0.037 0.080 0.043 املوجب الكاذب

 0.543 0.600 0.452 0.464 0.615 0.611 السالب الكاذب

 .املؤلفان: املصدر

 بالنـسبة إىل 4نـسب املوجبـات الكاذبـة والـسالبات الكاذبـة) 2 – 6(جيمع اجلـدول 
ًا, إىل جانب متوسط لكل قياس ادخار, مرجح بعدد قياسات االدخار كافة, للسنوات مجيع

ًالدول التـي يالحـظ أهنـا سـجلت ادخـارا موجبـا أو ادخـارا سـالبا ً ً ً وفـيام يـأيت بعـض . َ
 :املالحظات

االدخار املالتويس لديه نسبة دنيا من املوجبات الكاذبة; ولكن األغلبية العظمـى  •
, هـي الـدول املتقدمـة; من الدول التي لدهيا ادخار مالتويس موجب يف الواقـع

 أن ذلـك القيـاس مـن ويالحـظ. تائج ال تنطـوي عـىل مفاجـأةولذلك, فإن الن
قياسات االدخار لديه نسبة عليا من السالبات الكاذبة; وهو ما يتامشـى ونتـائج 

 .التحليل الكمي

ًاالدخاران اإلمجايل والصايف لدهيام نسب منخفضة نسبيا من السالبات الكاذبـة, لكـن  •
دولة واحدة فقط إزاء ما خيـص إمجـايل (ينطبق إال عىل عدد حمدود من الدول ذلك ال 
ًويف الواقع, فإن هناك عددا حمدودا جدا من الـدول التـي . يف السنوات كافة) االدخار ً ً

 .سالبني الصايف لدهيا  االدخاريكون االدخار اإلمجايل أو

ة إىل االدخار اإلمجـايل االدخار احلقيقي لديه نسب أقل من املوجبات الكاذبة مقارن •
ًأو االدخار الصايف معا, لكن تتم موازنة ذلك مـن خـالل نـسبة أعـىل بكثـري مـن 

 .السالبات الكاذبة
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 االستنتاجات

تقدم نظرية النمو األساس مـن أجـل إجـراء اختبـار متـشدد بـشأن احـتامل كـــون 
صل بني النظرية وبيانات ويقارن هذا الف.  إىل الرفاه املستقبيل أو ال–ً فعال –االدخار يؤدي 
ويمكـن . , وخيلص إىل نتائج موجبة لقياسات االدخارين اإلمجايل واحلقيقيالعامل احلقيقي

 أال عن الكيفيـة التـي يمكـن وفقهـا − ولو من دون اللجوء إىل النامذج النظرية −التساؤل 
ة عىل ذلك هناك إجابات عد. ينعكس الدوالر املدخر عىل اإلنتاج واالستهالك املستقبليني

 :السؤال, ومنها

 .قد يكون قياس االدخار شديد السوء •

ربام ال يتم بالفعل استثامر األموال املخصصة لالستثامرات العامة; بـسبب مـشكالت  •
 .تتعلق باإلدارة

 . غري إنتاجية–ً وخصوصا تلك املنفذة يف القطاع العام –قد تكون االستثامرات  •

ًرية التي ترتبط هبذا التحليل; فأوال, قد يكون خطأ من املهم اإلشارة إىل املحاذير الكث
حيـث قـد تكـون (ًالقياس ذا داللة, وخصوصا إزاء ما يتعلق باستهالك رأس املال الثابت 

حيث تعتمـد تقـديرات البنـك الـدويل (, وباستنزاف املوارد )التقديرات احلكومية خاطئة
ج, وربـام تـؤدي املنهجيـة إىل بشأن ريع املوارد عىل بيانات متفرقة عـن تكلفـة االسـتخرا

, وبتقديرات إمجـايل ) قيمة االستنزاف لد الدول ذات املخزون الكبري من املواردتضخيم
َوخصوصا رأس املال املنتج يف الدول النامية; حيث قد تتسم االسـتثامرات العامـة (الثروة  ً

 ]).Pritchett 2000[بانعدام الكفاءة 
فعىل الـرغم مـن اسـتثناء رأس . ًيضا, قضية مهمةوقد يمثل انحياز نقص املتغريات أ

جيـب أن يكـون صـايف  فإنـه ًاملال البرشي من التحليل لألسباب التـي تـم رشحهـا آنفـا,
ً مسهام مهام يف الرفـاه املـستقبيل– من حيث املبدأ –االستثامر يف رأس املال البرشي  لكـن . ً
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الدخار والرفاه املستقبيل, يف الدراسة التأثريات السلبية إلدراج اإلنفاق التعليمي يف حتليل ا
, والدراسة التي قام هبا فريرا )Ferreira and Vincent 2005(التي قام هبا فريرا وفينسنت 

ً, قد تكون دليال آخر عىل الـضآلة أو عـىل سـلبية )Ferreira and others 2003(وآخرون 
 كـام حلـل ذلـك بريتـشت تأثري اإلنفـاق العـام يف التعلـيم عـىل النمـو يف الـدول الناميـة

)Pritchett 1996 .( مثـل املـاس −وعالوة عىل ذلك, فقد يكون استبعاد املوارد الطبيعيـة 
 .ً حذفا بالنسبة إىل بعض الدول, له أمهيته−والسمك 

وقد ختلق الصدمات اخلارجية مشكالت بالنسبة إىل اختبار نظريـة االدخـار والرفـاه 
يف املراحـل األوىل التـي  − يد التحليل يف هذا الفصلوتشمل الفرتة التي هي ق. االجتامعي

, والكـساد 1979الـصدمة النفطيـة الثانيـة عـام  − تتسم بدرجة دنيا من درجات اخلـصم
) Ferreira and others 2003(لكن فريرا وآخرين . 1981الشديد الذي شهده العامل عام 

 . حتليلهم للنظريةمل يعثروا عىل أي تأثريات ذات داللة لصدمات أسعار الرصف يف
وجتدر اإلشارة إىل أن النظرية التي هـي موضـع التحليـل تتـسم بالتـشدد الواضـح; 

 عنـد نقطـة زمنيـة حمـددةمادامت تفرتض أن قياس االدخار املوجب أو االدخار الـسالب 
ًيؤدي إىل ارتفاع أو انخفاض يف الرفاه املستقبيل مقارنة إىل الرفاه احلـايل عـىل امتـداد فـرتة 

 أن تـؤدي صـدمة خارجيـة موجبـة; − بـسهولة −ويف العامل احلقيقي, يمكن . ية معينةزمن
يف السنة التي تيل مبـارشة الوقـت الـذي أصـبح فيـه ) مثل حتسن معدل التبادل التجاري(

ًاالدخار سالبا, إىل إبطال تأثري االدخار السالب, والعكـس صـحيح بالنـسبة إىل االدخـار 
 .املوجب والصدمات السلبية

بالعودة إىل نتائج التحليل, نالحظ أن القياسات املختلفة لالدخار ضعيفة من حيث و
 وهي نتيجة تشبه ما توصل إليـه ;اإلنباء بالتغريات املستقبلية يف الرفاه لد الدول املتقدمة

 Ferreira and(, وفرييـرا وآخـرون )Ferreira and Vincent 2005(فريـرا وفينـسنت 

others 2003( .عـدا تـراكم رأس −كس ذلك الدور الرئييس الذي تلعبه عوامل وربام يع 
االبتكـارات التقنيـة, والـتعلم مـن : ً يف أداء النمو بتلك االقتصادات, وخـصوصا−املال 

 .خالل املامرسة, وخلق رأس املال املؤسيس, وغري ذلك
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ً أن هناك تطابقا ضعيفا بـني االدخـارين الـص– بالنسبة إىل الدول جمتمعة –ونجد  ايف ً
ًواملالتويس أوال والنظرية ثانيا ويشري االنخفاض الكبري ملعامالت االدخـار املـالتويس إىل . ً

. أن هذا القياس يضخم تأثريات نمـو الـسكان عـىل نـصيب الفـرد مـن الثـروة املرتاكمـة
ًويسجل االدخاران اإلمجايل واحلقيقي أداء جيـدا; حيـث مل ختتلـف املعـامالت التقديريـة  ً

ًريا عن األقيام املتنبأ هبا, مع انخفاض االحتامالت بـرفض العالقـة اخلطيـة بـني ًاختالفا كب
ويتفـوق أداء االدخـار احلقيقـي . ًاملتغريات التابعة واملستقلة مقارنة إىل القياسات األخر
 .عىل مثيله لد االدخار اإلمجايل من حيث مد التطابق

يف  جبات والسالبات الكاذبة, فتقـلوأما ما خيص السؤال األكثر نوعية واملرتبط باملو
شهدت (املتوسط نسبة املوجب الكاذب لد االدخار احلقيقي مقارنة إىل االدخار اإلمجايل 

ً يف املائة من الدول ذات االدخار احلقيقي املوجب عند نقطة زمنية حمـددة تراجعـا 22نسبة 
ويف املقابل, ). ايل املوجب يف املائة لد الدول ذات االدخار اإلمج29يف رفاهها مقابل نسبة 

 إشارات كاذبـة برتاجـع الرفـاه املـستقبيل – يف املتوسط –أعطى االدخار احلقيقي السالب 
 . يف املائة من احلاالت38لد نسبة 

 باستثناء التعـديالت املرتبطـة بنمـو –أما املحصلة النهائية, فهي أن االدخار احلقيقي 
ًئـا جيـدا بـالتغريات يف الرفـاه املـستقبيل قياسـا إىل  يمثل منب–السكان واإلنفاق التعليمي  ً ً

وال تنطبق هذه النتيجة عىل الدول املرتفعة الدخل من حيث هي جمموعة; . استهالك الفرد
 تـدفع الرفـاه املـستقبيل– عدا تراكم األصول فقط –فمن الواضح أن ثمة عوامل أخر  .

تراكم األصـول املنتجـة واسـتنزاف وأما ما خيص الدول النامية, فمن الواضح أن عمليتي 
 .املوارد الطبيعية تؤثران يف آفاق الرفاه
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 الفصل السابع

 :تفسري رأس املال غري امللموس املتبقي
 اتــري واملؤسســال البشـــدور رأس امل

 معنى رأس املال غري امللموس

 يمثـل يف معظـم الـدول, احلـصة رأس املـال غـري امللمـوس أن َّبينا يف الفصل الثاين
 فامذا يقيس رأس املال غـري امللمـوس يف تقـديرات الثـروة? إنـه ;الكرب من إمجايل الثروة

رأس املـال : ًيضم تدرجييا, األصول كافة غري املـشمولة يف مواضـع أخـر; فهـو يـشمل
ويـشمل كـذلك رأس املـال . العمـلالبرشي واملهارات والدراية الفنيـة الكامنـة يف قـوة 

ًاالجتامعي; أي درجة الثقة بني أفراد املجتمع وقدرهتم عىل العمل معـا لتحقيـق أغـراض 
ًكــام يــشمل أيــضا عنــارص احلوكمــة أو اإلدارة التــي تــؤدي إىل تعزيــز إنتاجيــة . مــشرتكة

 وبنظـام االقتصاد; فإذا كان أحد االقتصادات عىل سبيل املثال, يتمتع بنظام قضائي كفء,
واضح حلقوق امللكية, وبحكومة فاعلة, فإن النتيجة سـتكون حتقيـق معـدالت عليـا مـن 

 .الثروة; ومن ثم زيادة يف القيمة املتبقية من رأس املال غري امللموس

ًأصوال أخر مل  −بالرضورة  − ويشمل رأس املال غري امللموس; بوصفه قيمة متبقية
وكام ذكرنـا يف الفـصل . تضمينها يف تقديرات الثروة − بسبب نقص البيانات − ًيكن ممكنا

الثاين, فإن أحد أشكال الثروة هو صايف األصول املالية األجنبية; فعندما حتصل الدولة عىل 
فائدة عن السندات األجنبية املوجودة يف حوزهتا, فإن ذلك يـؤدي إىل زيـادة االسـتهالك; 

وتنطبـق الفكـرة . من رأس املال غري امللمـوسومن ثم زيادة إمجايل الثروة والقيمة املتبقية 
نفسها عىل الدول التي توجد عليها التزامات أجنبية صافية; حيث تقل القيمة املتبقيـة كلـام 

 ال توجد بيانات شاملة عـن حنيارتفع مستو الفائدة املدفوعة لألجانب; ومن هنا, فإنه 
ًاس هذا املتغري ضـمنيا يف القيمـة صايف األصول املالية األجنبية عىل مستو الدول, يتم قي

 .املتبقية من الثروة غري امللموسة لكل دولة
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ًوأخريا, تشمل القيمة املتبقيـة مـن رأس املـال غـري امللمـوس كـذلك أي أخطـاء أو 
وتـشمل أهـم اإلسـقاطات . الطبيعـيورأس املـال َإسقاطات يف تقدير رأس املال املنـتج 

 .املصايد واملياه اجلوفية

  )1−7(الشكل 

 معنى رأس املال غري امللموس املتبقي

 
 .املؤلفان: املصدر

, فإن هذا الفصل يسعى لتفكيك القيمة املتبقية يف احلسبان أخذ املحاذير السابقةومع 
ُوال يعد حذف األصول املالية األجنبيـة . من رأس املال غري امللموس إىل مكوناهتا الرئيسية

ام ثمة تباين كبري بني الدول مـن حيـث حيازاهتـا مـن ًوبعض املوارد الطبيعية منهجيا, ماد
ًتلك األصول; لذلك, سنركز عىل املسامهني األكثر انتظامـا يف القيمـة املتبقيـة; مثـل رأس 

 رأس املال البرشي

 رأس املال االجتامعي

املؤسسات 
 غري الرسمية/الرسمية

 تقدير الثروة

رأس املال
غري امللموس 

 املتبقي

 
 العاملة اخلام

  املالية األجنبيةاألصول

صايف األصول 
ـــي  ـــة الت املالي
يتلقـــى البلـــد 
ًعنهــا دخــال أو 

 يدفع فائدة

 األخطاء واإلسقاطات

رأس املال
 الطبيعي

 
 العاملة املاهرة

 اإلدارة

رأس املال
 املنتج
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ويتيح التحليل التفكيكي يف األقسام اآلتية قياس القيمـة . املال البرشي والنوعية املؤسسية
 ويمكن أن تصبح تلـك األصـول بـدورها املتبقية; بوصفها جمموعة من األصول املحددة;
 .مشمولة بتدابري معينة ضمن السياسات العامة

ومن بني مكونات رأس املال غري امللموس, نجـد أن املكـون الـذي تـم حتليلـه عـىل 
أوسع نطاق يف األدبيات االقتصادية ربام كان رأس املال البرشي; فعىل سبيل املثـال, يبـني 

نصيب الفرد من اإلنتاج لد الدول األعضاء يف منظمـة مد تقارب نمو ) 1−7(اجلدول 
وبينام يفـرس . التعاون االقتصادي والتنمية مع نمو املدخالت ونمو إمجايل إنتاجية العوامل

ًالنمو يف نوعية العمل جزءا مهام من االرتفاع يف معدالت نمو اإلنتاج, فإن نمو اإلنتاجيـة  ً
ًيظل مكونا رئيسيا ً. 

 )1−7(اجلدول 
 اإلنتاج واملدخالت للفرد يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنميةنمو 

 )نسب مئوية(

1960−1995 
الواليات 
 املتحدة

 كندا
اململكة 
 املتحدة

 اليابان إيطاليا أملانيا فرنسا

 4.81 3.19 2.66 2.68 1.89 2.24 2.11 نمو نصيب الفرد من اإلنتاج

نمو نصيب الفرد من رصيد 
 رأس املال

1.35 2.35 2.69 3.82 3.76 4.01 3.49 

نمو نصيب الفرد من عدد 
 ساعات العمل

0.42 0.14 −0.50 −0.99 −0.67 −0.17 0.35 

 0.99 0.31 0.43 0.85 0.44 0.55 0.60 النمو يف نوعية العمل

 2.68 1.54 1.33 1.31 0.80 0.57 0.76 نمو اإلنتاجية

 .Jorgensen and Yip 2001 :املصدر
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ًرشحـا خمتـرصا وغـري وا) 1−7 (ويقدم اإلطار  للمقـصود بـرأس املـال البـرشي ٍفً
 .وبقياسه

 )1−7(اإلطار 
 قياس رأس املال البرشي

بينام ال يوجد يف املرحلة احلالية قياس نقدي لرأس املال البرشي, فإن هذا املجال البحثـي 
 رأس (Behrman and Taubman, 1982, 474)ِّويعرف بريمان وتاوبامن . يبرش بآفاق واعدة
ًالرصيد من القدرات البرشية املنتجة اقتـصاديا«: املال البرشي بأنه ويمكـن زيـادة رأس . »ِ

املال البرشي من خالل اإلنفاق عىل التعليم, والتدريب يف أثناء العمـل, واالسـتثامرات يف 
وترتبط الصعوبات يف قياس رأس املال البرشي باحلقيقة التي مفادها أنه . الصحة والتغذية

وال يمكن بـسهولة قيـاس تلـك اإلسـهامات . توجد سبل عدة لرتاكم رأس املال البرشي
وحتـى يف احلـاالت التـي قـد يوجـد قيـاس بـشأهنا . كافة يف تكوين رأس املـال البـرشي

ًكسنوات التعليم املدريس مثال, فإن التأثري يف أقيام رأس املال البرشي قد خيتلـف مـن بلـد 
 .إىل آخر

 لرأس املال البرشيالقياسات املادية 

 ًنجد القياس األسايس لرأس املـال البـرشي ممـثال بمتوسـط سـنوات التعلـيم لـد
أول ) Becker 1964(وبيكـر ) Schultz 1961(السكان أو قوة العمل, وقد كـان شـولتز 

ويقـدم . ًمن أدخال املعاملة الواضحة إىل التعليم; بوصفه اسـتثامرا يف رأس املـال البـرشي
ًحتليال شامال للعالقة ما بني االستثامرات يف رأس املـال البـرشي ) Schultz 1988(شولتز  ً
وتبني مترينات حماسبة النمو أن ارتفاع مستويات التعليم يفرس ارتفاع مـستويات . والدخل

ًاإلنتاج, ويبني الشكل املذكور الحقا هذه النقطة من خالل عرض متوسط سنوات التعليم 
 . للفردمقابل الدخل القومي اإلمجايل
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, بينام تم استقاء البيانات بشأن سنوات التعليم 2005البيانات حول الدخل القومي اإلمجايل للفرد مستقاة من البنك الدويل : املصدر

 ).Barro and Lee 2000(من النتائج التي توصل إليها بارو ويل 

  تظـل−ان  حتى مع أخذها يف احلسب−إن سنوات التعليم يف معادالت حساب النمو 
 هناك مع ذلك, فروق كبـرية ال يمكـن إيـضاحها يف الـدخل مـن دولـة إىل أخـر إزاءها

)Caselli 2003( لذلك, فإنه كثريا ما يتم إكامل متوسط قياسات سنوات التعلـيم بنـسب ;ً
ًالتحصيل; أي نسبة املجتمع ذي العالقة الـذي يـستكمل مـستو تعليميـا معينـا;  مثـل (ً

ويمكـن االطـالع عـىل جمموعـة ). و التعليم الثانوي أو التعليم العـايلالتعليم االبتدائي أ
شاملة من البيانات التي تغطي سنوات التعليم والتحصيل, ضمن العمل الذي ألفـه بـارو 

 .والذي تم استخدامه يف حتليلنا الكمي, (Barro and Lee 2000)ويل 

ًويفرتض استخدام سنوات التعليم بديال من رأس املال البرش ًي ضمنيا أن تـتمخض َ
عن القدر نفسه من رأس املـال البـرشي الـذي تـتمخض عنـه ) أ(السنة الدراسية يف البلد 
ًوإذا كان املطلوب قياسـا أكثـر دقـة لـرأس املـال البـرشي, ). ب(السنة الدراسية يف البلد 

ويكون ذلك من خالل األخـذ يف احلـسبان .  التعليم يف النظرنوعيةٍ عندئذ من أخذ وجب
نوعية املعلمني, وتـوافر املـواد التعليميـة, ونـسبة الطـالب إىل املعلمـني, :  مثل;غرياتمت
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ومن الصعب جتميع تلـك القياسـات كافـة, كـام أن البيانـات . إلخ... ونتائج االختبارات
 .القطرية غري متاحة عىل نطاق واسع

 نحو قياسات نقدية لرأس املال البرشي

الستثامر يف االرتقاء بمهارات قوة العمل ومعارفها; إن رأس املال البرشي هو نتيجة ا
ومن هنا, فإن إحد اخلطوات الرئيسية يف التقويم النقدي لرأس املال البرشي هي تقـدير 

 Psacharopoulos)ويقدم بساكاروبولوس وباترينوس . العائدات عىل تلك االستثامرات

and Patrinos 2004) ومـن بـني . التعليم عرب الـدول قياسات شاملة لربحية االستثامر يف
النتائج التي توصال إليها احلقيقة التي مفادها أن التعليم االبتدائي يؤدي إىل عائدات عليـا 

ًويلخص اجلدول املعروض الحقا النتائج بحسب جمموعـة . لد الدول املنخفضة الدخل
ُ يـرصف عـىل وتشري األرقام املذكورة يف اجلدول إىل العائد عن كل دوالر إضـايف. الدخل
 بمعنى أن الدوالر املنفق −ُويالحظ أن العائدات ترتاجع بحسب مستو التعليم . التعليم

 وبحسب دخـل −ًعىل التعليم االبتدائي يدر عائدا أعىل من مثيله املنفق عىل التعليم العايل 
عامـة ويشري املؤلفان إىل أن االستثامرات يف التعليم متثل أحد خيارات الـسياسات ال. الفرد

 .ذات الربحية العالية
 العائدات عىل االستثامر يف التعليم بحسب املستو التعليمي

 جمموعة الدول العائدات االجتامعية لالستثامرات يف التعليم, نسب مئوية
 التعليم العايل التعليم الثانوي التعليم االبتدائي

 11.2 15.7 21.3 الدول املنخفضة الدخل

 11.3 12.9 18.8 خلالدول املتوسطة الد

 9.5 10.3 13.4 الدول املرتفعة الدخل

 10.8 13.1 18.9 العامل

 .Psacharopoulos and Patrinos 2004: املصدر
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إن فائــدة معــدل العائــدات عــىل التعلــيم موضــع تــدقيق; فقــد وجــد بيوركلونــد 
 باســتخدام −عــىل ســبيل املثــال ) Bjorklund and Kjellstrom 2002(وكيالــسرتوم 

 أن النتائج قد تكـون مدفوعـة باهليكـل الـذي تفرضـه نـامذج −لبيانات املتعلقة بالسويد ا
 .وتوجد حاجة إىل املزيد من الدراسة لتنقيح تلك احلسابات. التقدير

وحتى إذا أتيحت بيانات موثوق هبا بشأن معـدالت العائـد, فـإن تقـدير رأس املـال 
 نضيف إليه االستثامرات املتعاقبة يف ,البرشي سيتطلب إجياد خط أساس; أي مستو بداية

. رأس املال البرشي للحصول عىل القيمة اإلمجالية لرأس املال البرشي عند أي نقطة زمنية
ًومتثل أجور العاملة اخلام خط أساس مالئام من الناحية املفاهيمية, بيد أن البيانـات القابلـة 

 .للمقارنة للدول كافة غري متاحة
بمفهومـه األوسـع,  − رأس املال غري امللمـوس املتبقـي −  اآليتيف القسم − ونتناول

وسـيعطي ذلـك . ونسعى لتفكيك تأثريات التعلـيم واملتغـريات األخـر, ومنهـا اإلدارة
َّمؤرشا أوليا عىل األمهية النسبية لألصول التي تكون منها القيمة املتبقية ُ ً ً. 

 حتليل انحدار لرأس املال غري امللموس املتبقي

ا رأس املال غري امللموس املتبقي إىل التفكري يف املـسامهني كافـة يف الثـروة عـدا يدفعن
أما ما يتبقى, فهو األصـول غـري امللموسـة بدرجـة . الطبيعيرأس املال َرأس املال املنتج و

 .كرب وأقل قابلية للقياس

 ويمكن أن يساعدنا حتليل االنحدار عىل حتديد املحددات الرئيسية لـرأس املـال غـري
 .امللموس املتبقي

ًومن الواضح أن رأس املال البرشي ال بد أن يشكل جزءا مهـام مـن أي نمـوذج يـتم  ً
ُويعـد مـستو التعلـيم . ويمثل التعليم أحد البدائل املتاحة لرأس املال البرشي. توصيفه

نسبة ًللفرد قياسا غري كامل لرأس املال البرشي; مادام ال يأخذ يف احلسبان نوعية التعليم بال
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إىل املتدربني أو أي شكل آخر من أشكال االستثامر يف رأس املال البرشي; مثل التدريب يف 
وربام ال تؤثر أخطاء القياس من هذا النوع يف حيادية املعامل, ولكنها سـتؤثر . أثناء العمل
 .ًويتم هنا استخدام سنوات التعليم للفرد; نظرا إىل عدم وجود بيانات أفضل. يف الداللة

َّيمثل شكل خاص من أشكال رأس املال البرشي بالعامل الذين هـاجروا وأرسـلوا و ُ
وحتـى إذا مل يكـن العـامل يف اخلـارج موجـودين . ًأمواال إىل عائالهتم عىل شكل حواالت

ًفعال يف البلد املعني, فإهنم يسهمون يف دخل البلد; ومن ثم يعدون جزءا من إمجايل الثـروة  ُ ً
 .ً نضم التحويالت أيضا يف نموذجناالقومية; لذلك, فإننا

ًومتثل النوعية املؤسسية بعدا مهام آخـر توجـد حاجـة إىل تغطيتـه ويقـدم كـاوفامن, . ً
بيانـات بـشأن , )Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2005(وكـراي, وماسـرتوزي 

 :األبعاد الستة اآلتية لإلدارة

 الصوت واملساءلة •

 االستقرار السيايس وانعدام العنف •

 اعلية احلكومةف •

 النوعية التنظيمية •

 سيادة القانون •

 مراقبة الفساد •

ويستخدم النموذج الالحق مؤرش سيادة القانون, وهو يقيس مد ثقـة الـوكالء 
 املـواطنني  فئـةوهـو يـشمل احـرتام. يف قواعد املجتمع ومد امتثاهلم لتلك القواعـد

 سـبب قـوي لتفـضيل أحـد وبينام ال يوجد. والدولة للمؤسسات التي تدير تعامالهتام
أبعاد اإلدارة عىل األبعاد األخر, فإن أحد أسباب اختيار مؤرش سيادة القانون يكمن 
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ويربط . بعض جوانب رأس املال االجتامعي ألي دولة −  ٍعىل نحو واف −  يف أنه يغطي
بني رأس املال االجتامعي ) حتت الطبع(, Paldam and Svendsenبالدام وسواندسن 

.  لعـرشين دولـة"َّمؤرش الثقة املعممـة"ًيستحدثان يف تقريرمها مؤرشا سمياه والثقة, و
َّ ارتفاع االرتباط بني الثقة املعممة وسيادة القانون, كـام هـو مبـني يف اجلـدول ويالحظ

 ومن هنا, فإن تأويل املعامالت يف التحليل الالحق جيب أن يأخذ يف احلسبان 1.)2− 7(
 كامنة تفرس االرتباط بني سيادة القـانون ورأس املـال التحفظ من أن هناك عنارص عدة

 .غري امللموس املتبقي
 )2−7(اجلدول 

 مصفوفة االرتباط بني رأس املال االجتامعي وأبعاد اإلدارة

 الثقة 
الصوت 
 واملساءلة

االستقرار السيايس 
 وانعدام العنف

فاعلية 
 احلكومة

النوعية 
 التنظيمية

سيادة 
 القانون

مراقبة 
 الفساد

       1.000 الثقة

      1.000 0.397 الصوت واملساءلة

االستقرار السيايس 
 وانعدام العنف

0.309 0.675 1.000     

    1.000 0.868 0.506 0.482 فاعلية احلكومة

   1.000 0.878 0.807 0.450 0.240 النوعية التنظيمية

  1.000 0.868 0.945 0.908 0.560 0.514 سيادة القانون

 1.000 0.975 0.865 0.965 0.892 0.595 0.517 اقبة الفسادمر

 ,Kaufmann)وتم استقاء األبعاد الـستة لـإلدارة مـن ). حتت الطبع (Paldam and Svendsenتم استقاء مؤرش الثقة من : املصادر
Kraay, and Mastruzzi, 2005). 

ي الداخيل, كام تعرب عنه ويمثل نموذجنا القيمة املتبقية عىل أهنا دالة لرأس املال البرش
سنوات الدراسة للفرد للمجتمع العامل, ورأس املال البـرشي يف اخلـارج كـام تعـرب عنـه 

رأس املال االجتامعي كام يعرب عنهام هنا مؤرش /حتويالت العاملني خارج الدولة, واإلدارة
 :دوغالس البسيطة−وقد اعتمدنا دالة كوب. سيادة القانون
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)7−1( LFs LFAS ααα=R 

 هـي سـنوات التعلـيم S هـي ثابـت, وA هي القيمة املتبقية غري امللموسة, وRحيث 
ًقياسـا إىل تـدريج ( هي مؤرش سيادة القانون L هي التحويالت من اخلارج, وFللعامل, و

ملتبقيـة بالنـسبة إىل املتغـريات  عـن مرونـة القيمـة اiαوتعرب املعـامالت ). 100 إىل 1من 
 الزيـادة sαالتفسريية عىل اجلانب األيمن من املعادلة السابقة; فعىل سـبيل املثـال, تقـيس 

كام توجد جمموعـة مـن املتغـريات .  يف املائة1 إذا زادت سنوات الدراسة بنسبة Rاملئوية يف 
 تأخـذ يف احلـسبان الفـروق يف  التيلدخلية للمجموعة ا(dummy)أو الصورية  "الدمية"

 .القيمة املتبقية املرتبطة بمستويات الدخل
 )3−7(اجلدول 

 مرونات رأس املال غري امللموس بالنسبة إىل سنوات التعليم,
 والتحويالت من اخلارج, وسيادة القانون

 اخلطأ املعياري املعامل املتغري

 0.2162 0.53 عدد سنوات الدراسة

 0.0472 0.12 ت من اخلارجالتحويال

 0.3676 0.83 سيادة القانون

 0.4175 2.54− دمية الدخل املنخفض

 0.2911 1.90− دمية الدخل املتوسط املنخفض

 0.2693 1.55− دمية الدخل املتوسط املرتفع

 1.6005 7.24 الثابت

 .املؤلفان: املصدر
الـدول : الدميـة املـستثناة. 0.89:  تربيـعR. 79: َّاملشاهدات املتـضمنة. لموسلوغاريتم رأس املال غري امل: املتغري املستقل: مالحظة

 .املائةمجيع املعامالت ذات داللة عند مستو اخلمسة يف . املرتفعة الدخل

 املرونات

ًيتطـابق تطابقـا جيـدا والبيانـات − )3−7(كام يبـني اجلـدول  −إن النموذج املحدد  ً .
 . يف املائة من التباينات يف القيمة املتبقية89وتفرس املتغريات املستقلة نسبة 



 ل البرشي واملؤسساتدور رأس املا: تفسري رأس املال غري امللموس املتبقي

133 

ً اختالفا كبريا ختتلف التي تم تقديرها مجيعهااملعامالتإن  عند مـستو ) صفر( عن 2ً
 يف املائـة يف سـنوات 1ويشري التقدير إىل أن الزيـادة بنـسبة . وكلها موجباخلمسة باملائة, 

وتـرتبط .  يف املائـة0.53تبقـي بنـسبة الدراسة ستؤدي إىل زيادة رأس املال غري امللموس امل
.  يف املائة يف القيمة املتبقية0.83 يف املائة يف مؤرش سيادة القانون بزيادة بنسبة 1الزيادة بنسبة 

 يف النموذج السابق أن هناك عائدات حدية متناقصة للعامل 1ويعني انخفاض املعامل عن 
لدراسـة سـنة إضـافية تـؤدي إىل ارتفـاع املقابل; فعىل سبيل املثال, نجد أن زيادة سنوات ا

 .العائدات يف الدول التي تقل فيها املستويات الدراسية

 أقيام سالبة; وهذا يعني أن الدول يف كل ات ذ مجيعهاكام أن معامالت الدمية للدخل
جمموعة دخلية لدهيا مستو أقل مـن رأس املـال غـري امللمـوس املتبقـي مقارنـة بالـدول 

 .املرتفعة الدخل

ــية و ــسنوات الدراس ــامالت لل ــوع املع ــار فرضــية أن جمم ــذلك باختب ــا ك ــد قمن ق
 مـن الناحيـة − ًوالتحويالت وسـيادة القـانون يـساوي واحـدا, وهـي فرضـية ال يمكـن

إذا ختيلنـا أن املتغـريات التابعـة الثالثـة هـي : رفضها; وبعبارة أخر نقـول −اإلحصائية 
ٍندئذ تؤدي دالة اإلنتـاج تلـك إىل عائـدات مدخالت يف إنتاج رأس املال غري امللموس, فع

 .ثابتة عىل وفورات اإلنتاج

 العائدات احلدية

احلصول عىل العائـدات  −َّ املتحصل عليها يف االنحدار باستخدام املرونات − يمكن
ويف حـال . تغري وحدة يف املتغري التفسرييلوحدة يف القيمة املتبقية نتيجة احلدية; أي تغري ا

دوغـالس, يمكـن احلـصول بـسهولة عـىل العائـدات احلديـة أو −كـوباستخدام دوال 
 :املشتقات اجلزئية كام يأيت

(2 - 7)   
X
R

Xα = 
X
R

δ
δ 
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  ثابتة, فإن العائدات احلدية تعتمـد عـىل مـستوXαالحظ أنه عندما تكون املرونة 
 يف كل X وRوقد قمنا بتقويم العائدات احلدية باستخدام متوسط تقديرات . Xو Rكل من 

 . املعلومات ذات العالقة بذلك) 4 −7(ويلخص اجلدول . جمموعة دخلية

 )4−7(اجلدول 
التباين يف رأس املال غري امللموس نتيجة تباين وحدة يف املتغريات التفسريية, بحسب 

 )الر للفرددو(املجموعات الدخلية 

 
العائدات احلدية لسنوات 

 التعليم
العائدات احلدية لسيادة 

 القانون
العائدات احلدية 

 للتحويالت اخلارجية

 29 111 838 الدول املنخفضة الدخل

الدول ذات الدخل املتوسط 
 املنخفض

1,721 362 27 

الدول ذات الدخل املتوسط 
 املرتفع

2,398 481 110 

دول منظمـــــة التعـــــاون 
قتــــصادي والتنميـــــة اال

 املرتفعة الدخل
16,430 2,973 306 

 .املؤلفان: املصدر

َوتقابل زيادة مدة عام يف سـنوات التعلـيم لـد الـدول املنخفـضة الـدخل عنـد  − ً
ويف املقابل, . ً دوالرا يف القيمة املتبقية838ٌزيادة بواقع  − املستو املتوسط لسنوات التعليم

ً دوالرا لكل طالـب يف املـدارس االبتدائيـة 51ًتنفق الدول املنخفضة الدخل سنويا حوايل 
)World Bank 2005 .( ,ًوتتيح تلك املعلومات فهام مفيدا بالنسبة إىل صانعي السياسات ً

أما ما خيـص متغـري . وميزاهتاًوخصوصا عندما يتعلق األمر بمقارنة تكاليف سياسة معينة 
ًسيادة القانون, فإن االنعكاسات عىل صـنع الـسياسات تعـد أقـل وضـوحا; نظـرا إىل أن  ً ُ

 يف 100 إىل 1مـن (املشتق اجلزئي يعتمد عىل التدريج الذي يقاس به مؤرش سيادة القـانون 
 −  احلقيقيةمن حيث تغيري املؤسسات − ً, فضال عن الصعوبة يف حتديد ما تعنيه)هذه احلالة

 .زيادة سيادة القانون بواقع نقطة واحدة عىل التدريج
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وعنـد . ًوتعتمد عائدات السنوات الدراسـية أيـضا, عـىل خـصائص قطريـة أخـر
َ, يالحـظ أن العائـدات احلديـة للتعلـيم تـزداد بارتفـاع )4 −7(التمعن يف أعمدة اجلدول 

َملالحظة للدول, والتي تغطيها وتعز تلك النتيجة إىل اخلصائص غري ا. مستويات الدخل
أن اخلصائص القطرية سـتؤثر يف ) 1−7(ويتضح من املعادلة . متغريات الدمية يف النموذج

أربـع داالت خمتلفـة  − يف الواقع − هو) 4 −7(وما نالحظه يف اجلدول . Aمستو الثابت 
 .لرأس املال غري امللموس, عىل أساس دالة لكل جمموعة دخلية

 ال غري امللموس املتبقيتفكيك رأس امل

دوغــالس املــيض خطــوة أخــر إىل األمــام مــن خــالل −تتــيح لنــا معادلــة كــوب
 :استخالص التحليل اآليت لرأس املال غري امللموس املتبقي

)7− 3(  ZL
L
RF

F
RS

S
RR +++=

δ
δ

δ
δ

δ
δ 

لــذلك, يمكــن تفكيــك القيمــة املتبقيــة إىل مكــون تعليمــي, ومكــون للتحــويالت 
, بالفرق مـا بـني رأس املـال Zويعنى مكون آخر, وهو املكون . ارةاخلارجية, ومكون لإلد

غري امللموس وإسهامات املتغريات التفسريية, وأمـا مـا خيـص معادلتنـا, إذا كـان جممـوع 
ن زاويـة االقتـصاد وهو ما ال يمكن رفضه م − ً يساوي واحداLα وFα وSαاملرونات 
 .ً مساويا الصفرZ  يصبحٍفعندئذ − القيايس

ٍيمكننا عندئذ تقدير إسهام التعليم والتحـويالت فإنه ً يساوي صفرا, Zوبافرتاض أن 
ومتثل سـيادة القـانون ). 2 −7الشكل (وسيادة القانون يف رأس املال غري امللموس املتبقي 

ُويعـد .  يف املائة من إمجايل القيمة املتبقية57بة نس −يف املتوسط − املكون األكرب; وهي تفرس
ًمكون التعليم نفسه مهام أيضا; إذ يمثـل نـسبة   ومتثـل , يف املائـة مـن القيمـة اإلمجاليـة36ً

 . يف املائة7التحويالت اخلارجية نسبة 



 أين تكمن ثروة األمم? قياس رأس املال للقرن احلادي والعرشين

 136  

 قصة دول ثالث

 عـىل −هي السلفادور وبريو وتركيـا  − يمكن أن تساعد األمثلة اخلاصة بثالث دول
زيادة فهمنا لتحليل الثروة غري امللموسة; فعىل الرغم من متاثل مستويات نصيب الفرد من 
إمجايل الثروة, ومن شدة ارتفاع رأس املال غري امللموس املتبقي لد الدول الـثالث, فـإن 

ويطبـق . ُالفروق بينها من حيث مواردها من رأس املال غري امللموس تعد شديدة االرتفاع
 . لتحليل رأس املال غري امللموس املتبقي)3−7( املعادلة )5−7(اجلدول 

 )2−7(الشكل 
 2000حتليل رأس املال غري امللموس املتبقي, العامل 

 
 املؤلفان: املصدر

األغنى من بني الدول الثالث  − وهي الواقعة يف إقليم أوربا ووسط آسيا − ُتعد تركيا
وكـام . ً دوالرا2980 دخلها القـومي اإلمجـايل التي هي قيد النظر; إذ يبلغ نصيب الفرد من

َيالحظ من امللحق الثاين, فإن رأس املال املنتج يمثل نسبة   يف املائة مـن إمجـايل ثروهتـا, 18َ
ُوتعـد .  يف املائـة7مثل نسبة في) ًوخصوصا األرايض املحاصيلية (وأما متثل املوارد الطبيعية

ويفـوق . ًل غري امللموس املتبقي, وهو كبري جـداسيادة القانون املسهم الرئييس يف رأس املا
 .مؤرش سيادة القانون املتوسط اإلقليمي

 %7التحويالت اخلارجية, 

 %36التعليم, 
سيادة القانون, 

57% 
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 )5−7(اجلدول 
 حصص القيمة املتبقية ومستويات التعليم, والتحويالت اخلارجية, وسيادة القانون

 .املؤلفان: املصدر

 1991 نصيب الفرد من دخلها القومي اإلمجـايل وتقع بريو يف أمريكا الالتينية, ويبلغ
ً وتعد بريو غنيـة نـسبيا بـاملوارد املوجـودة يف بـاطن األرض,ًدوالرا  ويمثـل رأس املـال ,ُ

 يف املائة 14َ يف املائة من إمجايل الثروة, بينام يمثل رأس املال املنتج نسبة 9الطبيعي لدهيا نسبة 
دة القانون نسبة أقل بكثري مما هي عليه يف تركيـا, فـإن وبينام متثل سيا). انظر امللحق الثاين(

متوسط سنوات التعليم لد بريو أعىل مما هو عليه لد تركيا; ولذلك, فإن التعليم يمثـل 
 ). يف املائة47(حصة كبرية من رأس املال غري امللموس املتبقي يف بريو 

إن توزيع مكونـات القيمـة ف − ًوهي تقع يف أمريكا الالتينية أيضا − أما يف السلفادور
ً دوالرا, 2075دخل القومي اإلمجايل الاملتبقية خيتلف عن سابقيه; إذ يبلغ نصيب الفرد من 

 املستويات  حصص القيمة املتبقية    

 اإلقليم البلد

إمجايل 
الثروة 

دوالر (
 )للفرد

رأس 
غري املال 

امللموس 
 املتبقي

نسب (
 )مئوية

 التعليم
نسب (

 )مئوية

سيادة 
 القانون

نسب (
 )مئوية

التحويالت 
 اخلارجية

نسب (
 )مئوية

 التعليم
عدد (

السنوات 
 )للفرد
 

) مؤرش(
سيادة 
 القانون

التحويالت 
 اخلارجية

دوالر (
 )للفرد

 تركيا
أوربا 

ووسط 
 آسيا

47,858 75 31 63 6 5 51 68 

 بريو
أمريكا 

التينية ال
 والكاريبي

39,045 77 47 51 3 8 39 28 

 السلفادور
أمريكا 

الالتينية 
 والكاريبي

36,476 86 28 47 24 5 41 284 

الدول 
 84 44 6 7 57 36 60 23,612  ذات

الدخل 
          املتوسط

          املنخفض
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ًوتلعب التحويالت دورا رئيسيا .  يف املائة من إمجايل الثروة86بينام متثل القيمة املتبقية نسبة  ً
كبـرية التـي يمثلهـا رأس املـال بام يعكـس احلـصة ال)  يف املائة من القيمة املتبقية24نسبة (

 .البرشي لد السلفادوريني املقيمني يف اخلارج

إىل أنه ليس ثمة قواعـد موحـدة تنطبـق ) 5 −7(َّوتشري البيانات املتضمنة يف اجلدول 
ويشري تباين تركيب رأس املال غري امللمـوس يف الـدول . عىل اجلميع يف السياسات العامة
سياسات التي يتعني عىل كل دولة اتباعها; ففي تركيا, يـأيت الثالث إىل اختالف خيارات ال

التعليم يف مقدمة األولويات, بحيث إن زيادة نصيب الفرد من التعليم بواقع عـام واحـد, 
ويف بريو, من شـأن حتـسني النظـام .  يف املائة10ستؤدي إىل زيادة القيمة املتبقية بواقع نحو 

ًل ملا هـو عليـه يف األرجنتـني مـثال, أن يزيـد القيمـة القضائي واالرتقاء به إىل مستو مماث
 . يف املائة25املتبقية بنسبة 

 الـواردات  وبـيجويبـني آدمـز. ُويف السلفادور, تعد إدارة التحويالت قضية أساسية
, ما للتحويالت الدولية من تأثري إحصائي )Adams and Page 2003(البينية للمجموعة 

هـو تـأثري يمكـن أن تـزداد قوتـه إذا قامـت الـسياسات قوي يف ختفيض مستو الفقر, و
وستمثل زيادة الدينامية التي يتمتـع هبـا . ًبتشجيع استثامر التحويالت بدال من استهالكها

ً حافزا من أجل عودة رأس املال البـرشي − عىل املد الطويل −االقتــصاد السلفادوري 
 .واملوارد الطبيعية إىل البالد

 االستنتاجات

َّومتثـل أهـم . افر يف األدبيات قياسات نقدية لرأس املال البـرشي لـد الـدولال تتو ُ
عدم توافر البيانات حول األجور, وعدم إمكانيـة بالعراقيل أمام تقويم رأس املال البرشي 

وحتى يف حال توافر البيانـات, فإنـه يـصعب تطبيقهـا عـرب . مقارنة البيانات بشأن التعليم
ويمثـل .  التعريفـات, أو أسـاليب القيـاس, أو االفرتاضـاتالدول; بسبب اختالفات يف

ًرأس املال غري امللموس املتبقي املتحصل عليه من تقديرات الثروة فرصة إلحراز تقـدم يف 
 .هذا املجال
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 أدبيات غنية تستخدم اإلدارة واملؤرشات املؤسسية; بوصـفها − كذلك −بينام تتوافر 
ًمتغريات تفسريية يف انحدارات النمو  بني الـدول, مل يـتم إحـراز تقـدم كبـري عـىل صـعيد ٍ

ويمثل حتليل الثروة غري . السعي الستحداث قيمة اقتصادية لقضايا; مثل النوعية املؤسسية
 .امللموسة املتبقية بعض اخلطوات االفتتاحية يف هذا االجتاه

َّوتتضمن قائمة األصـول التـي يمكـن أن تـشكل منهـا القيمـة املتبقيـة رأس املـال : ُ
ويـشري حتليـل االنحـدار إىل متثيـل . البرشي, ورأس املال االجتامعي, ونوعية املؤسـسات

 سنوات التعليم للفرد وسيادة القانون حصتني كربيني ضمن القيمة املتبقية; فعىل املـستو
من التبـاين يف القيمـة املتبقيـة, بيـنام ,  يف املائة60َّاملجمع, تفرس سيادة القانون نسبة حوايل 

 . أخر, يف املائة35رأس املال البرشي نسبة يفرس 

 كـام يؤمـل ,ومتثل تلك النتائج قائمة معقولة لالستعانة هبا يف اعتامد سياسات التنمية
 .ًأن تشكل تلك النتائج حافزا; من أجل إجراء املزيد من األبحاث يف هذا املجال
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 الفصل الثامن

 اجـــــروة واإلنتــالث

كرورة يف أدبيات االستدامة حول مرشوعية استخدام إطار يدور أحد املوضوعات امل
اقتصادي لتفسري املوارد الطبيعية, وير منتقدو مثل تلك املقاربة أن حماسبة الثروة تفرتض 

يمكـن أن حتـل حمـل  − مثل رأس املال البرشي ورأس املـال املـادي − َأن األصول املنتجة
ً; وهو ما ال يغطي أصال )بل دوالردوالر مقا(أصول املوارد الطبيعية, عىل أساس القــيمة 

ومما ال شـك . الدرجة املحدودة التي يمكن أن يبلغها مثل ذلك اإلحالل − يف اعتقادهم −
ال يمكـن  − مثـل نظـام إيكولـوجي برمتـه − فيه أن فقدان قدر مـن رأس املـال الطبيعـي

وجـود والرفـاه ُتعويضه مـن خـالل زيـادة رأس املـال املـادي إذا دمـر األسـاس ذاتـه لل
االجتامعيني يف املجاالت التي تتأثر بذلك النظـام; ولـذلك يـشكك هـؤالء يف حـسابات 

 .الثروة من النوع الذي نبنيه هنا

وبينام ال يسعنا حتليل القضايا كافة, وهي التي ينطوي عليها هذا اخلـط مـن التفكـري, 
ة اإلحـالل بـني األصـول البدء يف الرتكيز عـىل درجـة إمكانيـ − عىل األقل − فباستطاعتنا

, هـي يف الواقـع نمـوذج مبـدئي دالة إنتاجإن أي حسابات للثروة تكمن وراءها . املختلفة
ُوتكتـب . لرتكيبات األصول املختلفة التي يمكننا من خالهلا حتقيق مستو إنتاجي معـني

تلفة  يف شكل دالة حسابية تصف بدقة العالقة بني متاحية كميات خم−ً عادة −تلك النامذج 
وأقىص إنتاج يمكن  − مثل خدمات رأس املال البرشي ورأس املال املادي − املدخالتمن 

ويتم من بعد ذلك, قياس مد إمكانية اإلحالل بني املدخالت; . أن حتققه تلك املدخالت
مـد إمكانيـة تعـويض الرتاجـع يف  − بصفة عامة − ويغطي ذلك. مرونة إحاللبوصفها 

فهي تقيس بشكل دقيق أكثـر, مـد . ً يف آخر مع بقاء اإلنتاج ثابتاأحد املدخالت بالزيادة
, عندما يتغري سـعرمها )رأس املال املادي واألرض: ًولنقل مثال(تغري النسبة بني مدخلني, 

 وكلام ازدادت 1).ًأي عندما يرتفع سعر األرض مثال, بالنسبة إىل سعر رأس املال(النسبي; 
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عاضة عن فقدان أحد املوارد من خالل اسـتخدام مـورد املرونة, أصبح من األسهل االست
 .وعىل العموم, تشري املرونة التي تقل عن واحد إىل حمدودية إمكانية اإلبدال. آخر

دوغالس إحد الدوال اإلنتاجية التـي يـتم اسـتخدامها عـىل −ومتثل معادلة كوب
ُي تكتـب  بـني املـدخالت, وهـ"واحـد"نطاق واسع, والتي تنطوي عىل مرونات بقيمـة 

 :كاآليت

)8 – 1( LKAY tt
βα= 

ًدالة ملستويات مدخالت رأس املال بوصفها ; )Y(ويتم التعبري عن الدخل أو اإلنتاج 
)K( ومدخالت العاملة ,)L( وعـامال تقنيـا خارجيـا ,ً ً ً)A ( والبـارامرتينαو β ومهـا ,

وإذا أمكنت تغطيـة خيـارات . الن العائدات عىل رأس املال والعاملة عىل التوايلاللذان يمث
 فستكون − بام يف ذلك خدمات رأس املال الطبيعي −اإلنتاج الوطني من خالل دالة كتلك 
 عـىل درجـة مـن إمكانيـة −ً أوال −فهو سينطوي . لذلك انعكاسات هائلة عىل االستدامة

ًبيعي ورأس املال املنتج; بام سيطمئن نسبيا من يعتقدون بأنه اإلحالل ما بني رأس املال الط َ
.  بالرفـاه− بدرجة كبـرية −باإلمكان فقدان قدر من رأس املال الطبيعي من دون التضحية 

, التـي تقـوم عـىل إمكانيـة اسـتدامة Hartwickكام أنه سـيثبت صـحة قاعـدة هارتويـك 
 إذا تـساو صـايف −ملوارد الطبيعيـة  عند استغالل ا−االستهالك عند أعىل مستو ممكن 

 Hartwick 1977; Hamilton(َّاالدخار والريع املتحصل عليه من استغالل تلك املـوارد 

ًوتعد قاعدة هارتويك إحد السياسات املفيدة يف جمال االستدامة; نظرا إىل كوهنا ). 1995 ُ
 . التحقق من مد االلتزام هبايمكننامفتوحة للرصد; أي 

ًالقتصاديون جهودا كبرية لتقـدير تلـك املرونـات بالنـسبة إىل مـدخالت; وقد بذل ا
وعىل الرغم من أن دراسات نظرية . رأس املال, والعاملة, والطاقة, ال املوارد الطبيعية: مثل

أجريت بداية من سبعينيات القرن العرشين, تـم مـن خالهلـا نمذجـة النمـو االقتـصادي 
َرأس املال غري املنتج; مثل املوارد الطبيعية, من حيث , بneoclassicalالكالسيكي اجلديد 
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 فإنه مل يتم قط إجراء التقدير 2 ,(Stiglitz 1974a, b; Mitra 1978)هي عوامل يف اإلنتاج 
 .ًالتجريبي لدوال اإلنتاج ذات العالقة بذلك; بسبب نقص البيانات أساسا

 كـام ذكرنـا يف الفـصول −فقـد تـم . ُويعد هذا الفصل حماولة مبدئية يف هـذا االجتـاه
رأس َ إنشاء قاعدة بيانات بالتقديرات اجلديدة للثروة, بام فيها رأس املال املنتج و−السابقة 

 بام يتيح لنـا تقـدير − أي املوارد املتجددة وغري املتجددة واملوارد البرشية −َغري املنتج املال 
يـدرس هـذا . ها مـدخالتدالة إنتاج تتضمن اخلدمات من تلك املوارد املختلفـة; بوصـف

ًالفصل إذا العالقة االقتصادية بني إمجايل الثروة وتوليد الـدخل, ويـستفيد مـن تقـديرات 
ويعرض القـسم . الثروة اجلديدة; لتقدير دالة إنتاج عىل أساس جمموعة كرب من األصول
 .الثاين التقدير اخلاص بدالة اإلنتاج, ويقدم القسم الثالث خالصة التحليل

 الة إنتاج مرونة اإلحالل الثابتة املتداخلةتقدير د

ُيستخدم التقدير الذي أجري هنا, بيانات عىل املستو الوطني بشأن الدخل القومي 
اإلمجايل أو اإلنتاج االقتصادي, ويتتبع مد إمكانية تفسري التباينـات يف الـدخل القـومي 

َرأس املـال املنـتج واملـوارد  من حيث توافر − عند أي نقطة زمنية −اإلمجايل ما بني الدول 
ُوال تعـد دالـة . , عىل املستو الـوطني)موارد الطاقة واألرض(البرشية واملوارد الطبيعية 

ًدوغالس عىل النحو املبني من قبل مناسبة هلـذا التقـدير; نظـرا إىل أهنـا تقيـد −إنتاج كوب
هـو تقـدير مرونـة ويف الواقـع, فـإن أحـد أهـدافنا . "ًواحدا"املرونة بني العوامل لتصبح 

ًشكال الثابتة  مرونة اإلحاللومتثل دالة إنتاج . اإلحالل بني العوامل أو جمموعات العوامل
ً بـأن تأخـذ قـيام, ختتلـف عـن − يف الوقـت ذاتـه −حيافظ عىل ثبات املرونة, ولكنه يسمح 

مرونـة اإلحـالل الثابتـة  دالـة إنتـاج − بوجـه خـاص −ويستخدم هذا الفصل . "واحد"
ِّأو العشية(خلة املتدا ُ( nested فتكون مرونة اإلحالل الثابتـة املتداخلـة الثنائيـة املـستو ;

 3: عىل النحو اآليت− عىل سبيل املثال −وذات املدخالت الثالثة 
)8 – 2(  ( )[ ]CBAXFX AB ,,= 
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اإلسهام املشرتك لكل : XABاملدخالت, و: C وB وAاإلنتاج اإلمجايل, و:  هيXحيث 
ج املـستو الثـاين ذفـيام ينمـ, B وAيف اإلنتاج, ويشمل املستو األول للتقدير  B وAمن 

ومن بني املعـامل اخلاصـة لدالـة مرونـة اإلحـالل الثابتـة . C وXABبواسطة تكوين اإلنتاج 
, يمكن أن ختتلف عـن B وAاملتداخلة أن مرونة اإلحالل بني مدخالت املستو األول, و

; فمن خالل وضع املـوارد الطبيعيـة C وXABستو الثاين مرونة اإلحالل بني مدخالت امل
 − ًفعليـا  − واملدخالت األخر يف مستويات خمتلفة من الدالة بعبارة أخـر, فإننـا نتـيح

 عـىل سـبيل املثـال −وقد تكـون األصـول الطبيعيـة . مستويات خمتلفة من قابلية اإلحالل
ن أن تكون مـدخالت أخـر قابلـة , بينام يمك)إمكانية منخفضة لإلحالل(ًأيضا, حرجة 

 .لإلحالل فيام بينها
وتوجد دراسات عدة قامت بتقدير دالة إنتاج مرونة اإلحالل الثابتة املتداخلة بني ثالثة 

عـىل ة رأس املال, والعاملـة, والطاقـة, واملـواد عـدا الطاقـ: مدخالت إنتاجية أو أربعة, مثل
 ;Prywes 1986; Manne and Richels 1992; Chang 1994)مــستو الــرشكات 

Kemfert 1998; Kemfert and Welsch 2000) . ومن بني اجلوانـب املـشرتكة بـني تلـك
الدراسات, أهنا تدرس اإلحالل بني رأس املال والطاقة يف الصناعات التحويلية; فعىل سبيل 

َاملثال, قدر مان وريشلز  َّ َ)Manne and Richels 1992 ( س رأُعـش احتامالت اإلحالل بني
ًاملـال والعاملـة أوال, والطاقـة ثانيـا, بحـوايل  َّ, بيـنام قـدر كيمفـريت 0.4ً َ(Kemfert 1998) 

أن مرونـة , )Prywes 1986 (بريـويسوكـذلك, وجـد . 0.5االحـتامالت نفـسها بحـوايل 
ًرأس املال والطاقة أوال, والعاملة ثانيا, تقل عن ُعش اإلحالل بني  ً0.5. 

متغريات متصلة; لتقـدير دوال اإلنتـاج املجمعـة  − يف هذا الفصل − وقد استخدمنا
 4:وفيام يأيت قائمة باملتغريات املستخدمة. عىل املستو الوطني

 .واملباين, واألرض احلرضية, , وهو جمموع املعدات)K(َرأس املال املنتج  •

فهو إما رأس املال البرشي الـذي يـربط : , وله قياسان بديالن)H(رأس املال البرشي  •
, أو رأس املـال غـري امللمـوس املتبقـي )HE(تحصيل الدرايس وإنتاجية العاملة بني ال
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)HR ( الذي يتم احلصول عليه; بوصفه الفرق بني إمجايل ثروة أي بلد وجمموع أصوهلا
َويغطي جزء من رأس املال غري امللموس املتبقي رأس املال البرشي . َاملنتجة والطبيعية ٌ

املهارات; ولالطالع عىل مناقشة أكثر استفاضـة بـشأن يف شكل العاملة اخلام وخمزون 
 .هذا املتغري واملنطق من ورائه, انظر الفصلني الثاين والسابع

النفط, والغـاز : ويشمل, )E(اإلنتاج وصايف الواردات من موارد الطاقة غري املتجددة  •
 5.]وهو أحد أنواع الفحم احلجري [الطبيعي, والفحم القايس, والليغنيت

, وتــشري إىل القيمــة املجمعــة لــألرايض املحاصــيلية, واملراعــي, )L(األرض مــوارد  •
ُّويتم تقويم األرض عىل أساس القيمة احلالية للدخل الـذي تـدره, . واملناطق املحمية

 . قيمتها السوقيةال عىل
ويتم قياس الدخل القومي اإلمجايل واملدخالت املذكورة كافة من قبل, عـىل أسـاس 

 208, عىل املستو الوطني ملجموعة الدول البالغ عـددها 2000ر عام نصيب الفرد بأسعا
 "مؤرشات التنمية العامليـة"وقد تم استقاء بيانات الدخل القومي اإلمجايل من تقرير . دول

)World Bank 2005( وتم استخراج ,HE عىل أساس العمل الذي قام به كل من بـارو ,
ًا للتدفق, وقد تم احلصول عليـه باسـتخدام  قياسE, ويمثل )Barro and Lee 2000(ويل 

 − L وHR وK أي − ام متثل املتغريات املتبقيـةكالبيانات نفسها التي تدعم تقديرات الثروة, 
 .مكونات الثروة; كام تم الوصف يف الفصل الثاين

ويتم التعبري عن العالقات التي تربط بني مدخالت اإلنتاج والدخل من خالل دوال 
وقد متت دراسة ثـالث مقاربـات .  الثابتة املتداخلة املبينة يف ملحق الفصلمرونة اإلحالل

 :خمتلفة ملرونة اإلحالل الثابتة املتداخلة, وهي كاآليت

 .الدالة األحادية املستو ذات املدخلني •

 .الدالة الثنائية املستو ذات املدخالت الثالثة •

 .الدالة الثالثية املستو ذات املدخالت األربعة •
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تنويع تركيبة املتغريات ضمن املقاربات املختلفة ملرونة اإلحالل الثابتـة; وذلـك وتم 
 .لدراسة أي فروق ممكنة بني مرونات اإلحالل ألزواج املدخالت

وتغفل مقاربة دالة اإلنتاج التي تم اعتامدها إىل اآلن جمموعة مهمة من العوامـل التـي 
لفروق بالكفاءة التـي يـتم هبـا اسـتغالل وترتبط تلك ا. تؤثر يف الفروق يف الدخل القومي

. األصول اإلنتاجية وجتميعها, وتشمل العوامـل عـىل املـستويني املؤســيس واالقتـصادي
يف املؤرشات املؤسسية الالحقة التي تبني الكفاءة التـي يمكـن  − يف هذه الدراسة − وننظر

 كفــاءة التنظــيم ًأن يــتم هبــا اإلنتــاج, وكــذلك املــؤرشات االقتــصادية التــي تبــني أيــضا,
 :االقتصادي

, وهي أرقـام قياسـية بـشأن الـصوت واملـساءلة, وانعـدام مؤرشات التنمية املؤسسية •
االستقرار السيايس والعنف, وفاعلية احلكومة, والعبء التنظيمي, وسيادة القـانون, 

وتقيس الزيادة يف رقم قيايس معني, التحـسن يف املـؤرش ذي العالقـة . ومراقبة الفساد
ً ومن ثم فاملتوقع أن يكون هلـا تـأثري إجيـايب يف الـدخل وربـام أيـضا, يف النمـو بذلك;

Kaufmann and others 2005).( 6 

تـم حـساب انفتـاح التجـارة عـىل أسـاس نـسبة الـصادرات , املؤرشات االقتصادية •
, وحـساب االئتامنـات )World Bank 2005(والواردات إىل الناتج املحيل اإلمجـايل 

وحة إىل القطاع اخلاص يف كل بلد, من حيث هي نـسبة مـن ناجتـه املحـيل املحلية املمن
 7.(Beck and others 1999) اإلمجايل, متثل استثامرات القطاع اخلاص

وقد متت دراسة أسـلوبني لـدمج تـأثريات تلـك املـؤرشات املؤسـسية واالقتـصادية, 
اج مرونة إحالل ثابتة متداخلة; ينطوي أوهلام عىل استخراج األقيام املتبقية من انحدار دالة إنت

حيث متثل تلك األقيام اجلزء من الدخل الـذي ال تفـرسه مكونـات الثـروة; أي رأس املـال 
ًويــتم ربطهــا انحــداريا ي, ومــوارد األرض, ومــوارد الطاقــة, املــادي, ورأس املــال البــرش

يـشري وجـود بيد أنه باستخدام هذا األسلوب, س. باملؤرشات املؤسسية واالقتصادية املحددة
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ارتباط ذي داللة إحصائية بني األقيام املتبقية وأي مؤرش, إىل أن متغريات ذات صـلة بـذلك 
قد تم حذفها يف تقـدير دالـة إنتـاج مرونـة اإلحـالل الثابتـة املتداخلـة; ولـذلك, فـستكون 
اءة املعامالت التقديرية لدالة إنتاج مرونة اإلحالل الثابتة املتداخلة, متحيزة ومعدومـة الكفـ

)Greene 2000( ومن هنا, فإن هناك أسلوبا آخر يعد هو األكثر مالءمة; حيـث يـتم دمـج ;ً
الكفاءة اخلـاص ) معلم(تأثريات املؤرشات املؤسسية واالقتصادية يف الدخل, ضمن بارامرت 

وباالعتامد عىل البيانات املتاحـة حـول متغـريات دالـة ). انظر امللحق الثاين(, Aبدالة اإلنتاج 
 وأما مـا ,93 دولة و67ج مرونة اإلحالل الثابتة املتداخلة, ينخفض عدد الدول إىل ما بني إنتا

 بالنـسبة إىل مقاربـة مرونـة إحـالل ثابتـة −خيص أسلوب احلالة الكاملة, فـإن االنخفـاض 
 حيدث بسبب كـون عمليـة الـدمج مقـصورة عـىل الـدول التـي ال توجـد −متداخلة معينة 

 8.اهتا التابعة والتفسريية املقابلةمشاهدات ناقصة بشأن متغري

 نتائج االنحدار

تم تقدير دوال إنتاج مرونة اإلحالل الثابتة املتداخلة باستخدام أسـلوب تقـدير غـري 
 ويتباين حجم العينة يف كل مقاربة من مقاربات مرونة اإلحالل الثابتة املتداخلـة; 9.خطي

ويبـني .  الناقـصة يف أي مـن املتغـرياتًنظرا إىل احلاجة إىل إسقاط الدول ذات املشاهدات
, يف امللحق األول مرونات اإلحالل التقديرية التي تقابل احلالة التـي )8A)−1−1اجلدول 

. سياملقـ) HR(ًيصبح عندها رأس املال البرشي جزءا من رأس املال غري امللموس املتبقي 
مات موجبة, وهو ما وحتمل تقديرات مرونة اإلحالل ذات الداللة اإلحصائية مجيعها عال

 ضـمن دالـة 0.37, بواقـع E وKً ويقع التقدير األكثـر انخفاضـا بـني 10.يدعو إىل التفاؤل
ًومن اجلدير بالتنبه أيضا, أن مرونات اإلحالل ذات الداللة . اإلنتاج ذات املستو الثالثي

 ."واحد" من − يف معظمها −تقرتب 

ية باستخدام القياس اآلخر لرأس وقد تم إجراء جولة أخر من العالقات االنحدار
, يف )1−2−(8Aويبـني اجلـدول ). HE(املال البرشي واملرتبط بالتعليم وإنتاجيـة العاملـة 

ًامللحق األول مرونات اإلحالل ذات الداللة اإلحصائية التي حتمل هـي أيـضا, عالمـات 
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لـدوال موجبة, كام تم كذلك إجياد مرونة إحالل تقرتب قيمتها من واحـد, لـد معظـم ا
 .املتداخلة

ًأوال, ال توجـد إشـارة إىل أن مرونـة : وتشمل النتائج بعض احلقائق اجلـديرة بالتنبـه
. , واملدخالت األخـر منخفـضة بوجـه خـاص)األرض(اإلحالل بني املوارد الطبيعية 

ًوأينام تظهر األرض; بوصفها مدخال ذا داللة, فإهنا ترتبط بمرونة إحالل تقرتب من واحد 
ً, ثالثا, HR, يف معادالت التقدير عىل أداء املتغري HEًعليه, ثانيا, يتفوق أداء املتغري أو تزيد 

 هي تلك التـي تـستخدم − حيث البارامرتات كافة ذات داللة −ًاألشكال األفضل حتديدا 
HEوالتي تستخدم أربعة عوامل وتشمل الرتكيبات اآلتية ,: 

 .Eً معا, ثم تتحد مع L وHE وKتتداخل  •

 .Lً معا, ثم تتحد مع E وHE وKداخل أو تت •

ُ كلتيهام تـستخدم يف التحليـل نجد أنولذلك, . ويصعب التمييز بني هاتني الصيغتني
 .ًاإلضايف املعروض الحقا

ويمكن استخراج تقديرات املرونة للمؤرشات املؤسسية واالقتصادية مـن تقـديرات 
, يف )1−4−(8A و)8A)−1−3دوالن ويبني اجل. دالة إنتاج مرونة اإلحالل الثابتة املتداخلة

ــل ــاعيتي العوام ــاج الرب ــدالتي اإلنت ــة ب ــائج اخلاص ــق األول النت  ])K,HE,L)/E: امللح
ُويف اجلـدولني, وجـد أن متغـريي .  عىل التـوايل)1−2−(8A, باجلدول ])K,E,HE)/L[و

وال ختتلـف . انفتاح التجارة واستثامرات القطاع اخلـاص ينطويـان عـىل داللـة إحـصائية
ًديرات املرونة هلذين املتغريين اختالفا كبريا عن بعضهام بعضاتق ً وتشري النتائج إىل أنه مـع . ً

 يف انفتاح التجارة, توجد زيادة مقابلة يف نصيب الفرد من الدخل القـومي مئويةكل زيادة 
 لد أي من املؤرشات املؤسـسية − كذلك −وال يوجد .  يف املائة0.5اإلمجايل بنسبة حوايل 

 .ر مرونة, ذو داللة إحصائيةتقدي



 الثروة واإلنتاج

149 

 املحاكاة

يمكن حساب القيمة املتنبأ هبا للمتغري التابع باستخدام تقديرات املعامـل التقـديري 
ومن خالل هذا األسـلوب, نـسعى . لدالة اإلنتاج واألقيام املتوسطة للمتغريات التفسريية

 اسـتنزاف ذو داللـة للتنبؤ بام سيؤول إليه نصيب الفرد من اإلنتـاج االقتـصادي, إذا وقـع
, )L(واملورد الطبيعي املـستخدم يف هـذا التمـرين هـو مـوارد األرض . للموارد الطبيعية

 ])K,HE,L)/E[: ودالتا إنتاج مرونة اإلحـالل الثابتـة املتداخلـة الرباعيتـا العوامـل, مهـا
, يف امللحق األول )1−5−(8Aويعرض اجلدول . )1−2−(8A, باجلدول ])K,E,HE)/L[و

ط املتنبأ به, نصيب الفرد من اإلنتاج االقتصادي, وكذلك التغري يف هذا النـصيب يف املتوس
وبناء عىل دالة اإلنتاج . ظل انخفاض كمية موارد األرض وبقاء العوامل األخر متساوية

]K,HE,L)/E([ يف املائة عندما تقل كمية 50, فإن اإلنتاج االقتصادي يقل بنسبة L بنـسبة ,
أمــا مــا خيــص دالــة اإلنتــاج . ئــة, مــع بقــاء املتغــريات األخــر ثابتــة يف املا92حــوايل 

]K,E,HE)/L([ فإن انخفاض كمية ,Lبالنسبة نفسها تقريبا ,ً −  مع بقاء العوامل األخـر
يــؤدي إىل انخفــاض اإلنتــاج االقتــصادي بواقــع النــصف بالنــسبة إىل خــط  − متــساوية
 .األساس

 االستنتاجات

 احتامالت اإلحـالل بـني املـدخالت املختلفـة يف توليـد إىل −يف هذا الفصل − نظرنا
موارد األرض, وهي من أهـم املـوارد : الدخل القومي اإلمجايل, ومن بني تلك املدخالت

ًوأجرينا تقديرا لشكل معروف من أشـكال دوال اإلنتـاج, يـسمح بـأن ختتلـف . الطبيعية
هـا, واملـشتملة عـىل  وقد كانـت املرونـات املتحـصل علي."واحد"مرونات اإلحالل عن 

رأس املـال املـادي ورأس املـال البـرشي : , ومدخالت أخر; مثلLبني (موارد األرض 
ًعموما, قريبة أو أعىل من واحد; وهذا يعني وجود درجة عالية نسبيا مـن ) وموارد الطاقة ً

إمكانية اإلحالل, كام أهنا تؤيد صحة استخدام قاعدة هارتويـك بـشأن تـوفري الريـع مـن 
 .ل املوارد الطبيعية, إذا أردنا انتهاج مسار أقىص استهالك مستدام وثابتاستغال
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 كـام يـتم − عىل حماذير عدة; فموارد األرض − كام هو متوقع −وتنطوي هذه النتيجة 
وقد تم تقـويم كـل . األرايض املحاصيلية واملراعي واملناطق املحمية:  تشمل−قياسها هنا 

لقيمة احلالية لتدفقات الدخل الذي تدره, بيـد أن تلـك مورد من تلك املوارد عىل أساس ا
ًالتدفقات تقلل أمهية املناطق املحمية مثال, وهي التي تقدم خدمات غري نقدية مهمة, بام يف 

وتوجد حاجة إىل املزيد من . ذلك خدمات املحافظة عىل النظام اإليكولوجي غري املشمولة
 إىل جانب تعـديل قيـاس الـدخل −دوثه الدراسات لضم تلك القيم; وهو ما قد يؤدي ح

 إىل تغـريات مهمـة يف تقـديرات −القومي اإلمجايل السـتيعاب تلـك التـدفقات الدخليـة 
وإننا عازمون عىل االستمرار يف العمل يف هذا االجتـاه; . مرونات اإلحالل املتحصل عليها

 .لتحسني التقديرات التي توصلنا إليها هنا

العدد املحـدود مـن العوامـل املـشمولة يف التقـدير ومن بني عيوب هذا األسلوب, 
األصيل; ذلك أن توليد الدخل القومي ال يعتمد عىل املخـزون مـن األصـول, وإنـام عـىل 
الكميات من املخزون التي يتم استخدامها يف اإلنتاج, وكذلك عىل الكيفية التـي يـتم هبـا 

معـدل االسـتخدام  أن − إزاء مـا خيـص رأس املـال البـرشي واألرض−ونفرتض . ذلك
وهناك حاجة إىل حتسني هذه الفرضية; بـام يـسمح بتحقيـق معـدالت . يتناسب واملخزون
 .استغالل خمتلفة

ًوأخريا; يدرس الفصل أيضا, الكيفية التي تؤثر هبا املؤرشات املؤسسية واالقتـصادية  ً
ًد يتأثر تأثرا كبريا َّيف توليد الدخل القومي اإلمجايل, وتشري نتائج التقدير إىل أن الدخل املول ً

أمـا املـؤرشات املؤسـسية, . بالتغريات يف انفتاح التجارة ويف اسـتثامرات القطـاع اخلـاص
 .َّفليس هلا تأثري ذو داللة إحصائية يف الدخل املولد
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 امللحق األول
 اجلداول

∧( مرونات اإلحالل (8A -1-1) اجلدول

iσ (برشية باستخدام املوارد ال)HR( 

 .املؤلفان: املصدر
 :مالحظات

 .موارد الطاقة: E و موارد األرض,: Lو, )يغطي العاملة اخلام وخمزون املهارات(رأس املال البرشي : HRورأس املال املادي, : K: املفتاح
 .املدخالت بني قوسني متداخلة

 .مدخالن ضمن دالة متداخلة.أ
 .ثالثة مدخالت ضمن دالة متداخلة. ب

 .املائة يف 5تشري إىل الداللة اإلحصائية عند مستو نسبة (*) 
 .تم تقريب مرونات اإلحالل وما يقابلها من أخطاء معيارية إىل أقرب جزء من مائة

∧  املدخالت

iσ 

 
 
  املعياري اخلطأ

Rتربيع  
 

R تربيع 
 معدل

حجم 
 العينة

      )دالة إنتاج مرونة إحالل ثابتة أحادية املستو(عامالن . أ
K/HR (1)  1.00* 3.88E-10 0.9216 0.9131 93 

K/E (2)  0.48– 2.02  0.9958 0.9951 78 

      ) املستوثنائيةة إنتاج مرونة إحالل ثابتة دال (ثالثة عوامل. ب
(1) (K,HR)/L     0.9375 0.9290 93 

K/HR   6.79 13.92    

 (K,HR)/La  1.00* 4.33E-10    
 (2) (K,HR)/E     0.9089 0.8916 70 

K/HR   0.78– 1.31    
(K,HR)/Ea   1.00* 5.37E-10    

(3) (K,E)/HR     0.87667 0.8533 70 

K/E  0.65 0.69    
(K,E)/HRa  1.00* 3.96E-09    

      ) املستوثالثيةدالة إنتاج مرونة إحالل ثابتة  (أربعة عوامل. جـ
(1) (K,HR,L)/E     0.3435 0.1911 70 

K/HR   0.90– 0.70    
 (K,HR)/La  0.97* 0.01    

 (K,HR,L)/E b   1.00* 5.46E-12    
(2) (K,HR,E)/L     0.9958 0.9951 78 

K/HR  0.13– 0.17    
 (K,HR)/Ea   0.93* 0.18    

(K,HR,E)/Lb  1.00* 6.52E-09    
(3) (K,E,HR)/L     0.9350 0.9200 70 

K/E   0.37* 0.20    
 (K,E)/HRa

  0.64– 0.55    
 (K,E,HR)/Lb  1.00* 1.27E-09    

 مرونة اإلحالل
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 (8A -1-2)اجلدول 
∧(مرونات اإلحالل 

iσ ( باستخدام املوارد البرشية)HR(بالنسبة إىل التعليم  

 .املؤلفان: املصدر
 :مالحظات

 .موارد الطاقة: Eو موارد األرض,: Lو رأس املال البرشي بالنسبة إىل التعليم وإنتاجية العاملة,: HEو رأس املال املادي,: K: املفتاح
 .املدخالت بني قوسني متداخلة

 .مدخالن ضمن دالة متداخلة.أ
 .ثالثة مدخالت ضمن دالة متداخلة. ب

 .يف املائة 10تشري إىل الداللة اإلحصائية عند مستو نسبة (**)  يف املائة, 5تشري إىل الداللة اإلحصائية عند مستو نسبة (*) 
 .معيارية إىل أقرب جزء من مائةتم تقريب مرونات اإلحالل وما يقابلها من أخطاء 

∧  املدخالت

iσ املعياري اخلطأ  
Rتربيع  Rحجم العينة بيع معدل تر 

 )دالة إنتاج مرونة إحالل ثابتة أحادية املستو(عامالن . أ
(1) K/HE  1.00*  2.50E-08  0.9061  0.8942  81  

 ) املستوثنائيةدالة إنتاج مرونة إحالل ثابتة  (ثالثة عوامل. ب
 (K,HE)/L (1)     0.9203  0.9076  81  

K/HE   1.01* 0.01    
(K,HE)/La

   1.00* 2.23E-10    

(K,HE)/E (2)    0.8952  0.8742  67  

K/HE   1.65* 0.12    
(K,HE)/Ea   1.00* 6.76E-11    

(3) (K,E)/HE     0.7674  0.7209  67  

K/E  0.17 0.19    
(K,E)/HEa

  1.00* 8.22E-08    
 ) املستوثالثيةدالة إنتاج مرونة إحالل ثابتة  (أربعة عوامل. جـ

(1) (K,HE,L)/E     0.9037  0.8081  67  

K/HE   1.78* 0.11    
(K,HE)/La

   1.14* 0.02    
 (K,HE,L)/Eb

   1.00* 2.52E-12    

(2) (K,HE,E)/L     0.9059  0.8828  67  

K/HE   8.55– 12.61    
(K,HE)/Ea

   0.48* 0.17    
(K,HE,E)/Lb

   1.00*  4.60E-11    

(3) (K,E,HE)/L     0.9062  0.8831  67  

K/E   1.57* 0.37    
(K,E)/HEa

   0.92* 0.02    
 (K,E,HE)/Lb 1.00* 6.41E-11    

 مرونة اإلحالل



 الثروة واإلنتاج

153 

 (8A -1-3)اجلدول 
 تقديرات املرونة للمؤرشات االقتصادية واملؤسسية

 ]E/(K,HE,L)[باستخدام دالة اإلنتاج 

 .املؤلفان: املصدر

 (8A -1-4)اجلدول 
 ات االقتصادية واملؤسسيةتقديرات املرونة للمؤرش

 ]L/(K,E,HE)[باستخدام دالة اإلنتاج 

 .املؤلفان: املصدر

 t اإلحصاء اخلطأ املعياري املرونة املتغري

 4.53 0.10 0.47 انفتاح التجارة

 4.25 0.12 0.51 متغري استثامرات القطاع اخلاص

ساءلةالصوت وامل  0.01 0.04 0.28 

 – 0.28 0.02 – 0.01 انعدام االستقرار السيايس والعنف

 0.40 0.10 0.04 فاعلية احلكومة

 0.39 0.07 0.03 العبء التنظيمي

 – 0.73 0.10 – 0.07 سيادة القانون

 0.17 0.09 0.01 مراقبة الفساد

 t اإلحصاء اخلطأ املعياري املرونة  املتغري

 5.27 0.09 0.50 انفتاح التجارة

 4.83 0.11 0.51 متغري استثامرات القطاع اخلاص

 0.45 0.03 0.02 الصوت واملساءلة

 – 0.44 0.02 –0.01 انعدام االستقرار السيايس والعنف

 0.62 0.09 0.06 فاعلية احلكومة

 0.37 0.07 0.03 العبء التنظيمي

 – 0.86 0.09 – 0.08 سيادة القانون

 – 0.24 0.08 – 0.02 مراقبة الفساد
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 (8A -1-5)اجلدول 
 مستو نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل,

 مع انخفاض موارد األرض

 .املؤلفان: املصدر
 :مالحظات

 .نصيب الفرد املتوقع من الدخل القومي اإلمجايل عند األقيام املتوسطة للمتغريات التفسريية* 
 .تم تقريبها إىل أقرب رقم صحيح** 

 .67= حجم العينة لكل دالة إنتاج 

  بنسبةانخفاض موارد األرض 

 92% 75% 50% 20% *خط األساس دالة اإلنتاج

(K,HE,L)/E  $8,638.10  $8,068.84  $7,019.27  $5,774.25  $4,297.16  

 (–50%) (–33%) (–19%)  (–7%) **الفرق من خط األساس

(K,E,HE)/L  $9,096.20  $8,540.27  $7,477.97  $6,147.62  $4,455.06  

 (–51%) (–32%) (–18%) (–6%) **الفرق من خط األساس
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 امللحق الثاين
 ل الثابتةثالث مقاربات خمتلفة ملرونة اإلحال

 
 :ُتكتب دالة إنتاج تقليدية ذات مدخلني ملرونة اإلحالل الثابتة كاآليت .1

 ):H(, ورأس املال البرشي )K(رأس املال املادي   .أ 

)A – 1( ( ) βββ /1−−− += bHaKAY        

 ):E(, وموارد الطاقة )K(رأس املال املادي  .ب 

)A – 2(  ( ) βββ /1−−− += bEaKAY 

: b وaبـارامرت الكفـاءة, و: Aالدخل القومي اإلمجـايل, ونصيب الفرد من :  هيYحيث 
وقد تـم حـساب مرونـة . بارامرت اإلحالل: βبارامرتا التوزيع الواقعان بني صفر وواحد, و

]: كاآليت) σ(اإلحالل  ]( )βσ += ألن أي قيمة تقل  (1− عىل βوجيب أن تزيد أقيام . 1/1
 ستكون من دون معنى من الناحية االقتصادية, وإن الحظنا أن بعض الدراسات حيوي 1−عن 

مـن أن  − بطــبيعة احلـال − فإنه جيب, 1β-<وإذا كان]). Prywes 1986[مثل تلك األقيام 
 .تصبح مرونة اإلحالل موجبة

انفتـاح ( دالة للمؤرشات االقتـصادية − وهو بارامرت الكفاءة − Aُويفرتض أن يكون 
التجارة واالئتامنات املقدمة إىل القطاع اخلاص, مـن حيـث هـو نـسبة مـن النـاتج املحـيل 

 Aوقـد متـت حماولـة كتابـة . وللمؤرشات املؤسسية التي تـم وصـفها يف الـنص) اإلمجايل
 : كام يأيت"داليتني"بصيغتني 

A – 3(   CCRLRBGEPIVVAPCREDITTOPENeA(  .ج  87654321 λλλλλλλλ +++++++= 

A – 4(    CCRLRBGEPIVVAPCREDITTOPENA(  .د 
87654321 λλλλλλλλ +++++++= 

 .وقد وجدنا أن الصيغة الدالية الثانية هي األكثر مالءمة
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ً متغريا الستثامرات القطاع PCREDIT إىل انفتاح التجارة, بينام متثل TOPENويشري 
: GEانعـدام االسـتقرار الـسيايس والعنـف, و: PIVالصوت واملساءلة, و: VAاخلاص, و

. مراقبـة الفـساد: CCسـيادة القـانون, و: RLالعبء التنظيمي, و: RBعلية احلكومة, وفا
; حيث تتحسن النتـائج 2.5 و2.5−وترتاوح النقاط التي حققها كل مؤرش مؤسيس ما بني 

 .بارتفاع النقاط
متت دراسة دالـة إنتـاج مرونـة إحـالل ثابتـة متداخلـة ثنائيـة املـستو وذات ثالثـة  .2

 :ت الثالث اآلتيةمدخالت يف احلاال
 

 ):L( هو البديل من موارد األرض XKH يف الدالة املتداخلة, وH وK  .أ 

)A−5(       1/1

1

1/1
1

1
1

111
111

1

ββ
β

−
−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+= −LaHbKbaAY

a
a a 

 )E:( هو البديل من موارد الطاقةXKH يف الدالة املتداخلة, وH وK  .ب 

)A−6(            ( )( ) ( )
2/1

22/22
2

2
2222 2

11
β

ββ −

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+−+= −−− EaHbKbaAY

aaa 
 ):H(من رأس املال البرشي  هو البديل XKE يف الدالة املتداخلة, وE وK  .ج 

)A−7(                 ( )( ) ( ) 3/1
33/333

333333 11
β

ββ −
−−

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+−+= − HaEbKbaAY

aaa

 
αحيث  iو β i

 . مها بارامرتا إحالل
متت دراسة دالة إنتـاج مرونـة إحـالل ثابتـة متداخلـة ثالثيـة املـستو وذات أربعـة  .3

 :مدخالت يف احلاالت الثالث اآلتية

 :XKHL هي البديل من E يف الدالة املتداخلة, وL وH وK  .أ 
)A − 8(  ( )( ) ( ) ( )

4β

4β4

4/ρ4β

4ρ4
4/a4ρ4a

44a
4444 a Ea1Lb1HC1KCbAY

−

−−−

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −−+−+=

1

4
 

Pو Hو Eيف الدالة املتداخلة, و L هي البديل من XKHE: 
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)A − 9( ( )( ) ( ) ( )
51

55

55
55

5555555555

β

β
/ρβ

ρ/aρaaa La1Eb1HC1KcbAY
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⎢
⎣
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 :XKEH هي البديل من L يف الدالة املتداخلة, وH وE وK      .ب 

)A − 10(  ( )( ) ( ) ( )
61

6 66

66
66

6666666666

β

β
/ρβ

ρ/aρaaa La1Hb1EC1KCbAY
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−−−−
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⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −+−+= 
 

αحيث  i
ρ و i

β و i
,,1 هي بارامرتات إحالل, و  <<Ο cba iii. 

 :ويمكن وصف مرونات اإلحالل ملقاربات مرونة اإلحالل الثابتة تلك عىل النحو اآليت
  i = 1,2,4,5 ن عندما تكوH وKتعطي مرونة اإلحالل بني 

aiai += 1
1σ  تعطي مرونة اإلحالل بنيKو E 1,6 عندما تكون = i 

 i = 4 عندما تكون L وK/Hتعطي مرونة اإلحالل بني 

 i = 5 عندما تكون E وK/Hتعطي مرونة اإلحالل بني 

ρσ ρ ii += 1
1 

 i = 6 عندما تكون H وK/Eتعطي مرونة اإلحالل بني 

 i = 1 عندما تكون L وK/Hتعطي مرونة اإلحالل بني 

 i = 2 عندما تكون E وK/Hتعطي مرونة اإلحالل بني 

 i = 3 عندما تكون H وK/Eتعطي مرونة اإلحالل بني 

 i = 4 عندما تكون E وK/H/Lتعطي مرونة اإلحالل بني 

 i = 5 عندما تكون L وK/H/Eتعطي مرونة اإلحالل بني 

βσ β ii += 1
1 

 i = 6 عندما تكون L وK/E/Hمرونة اإلحالل بني تعطي 
 

ويتم تقدير دوال إنتاج مرونة اإلحالل الثابتة املتداخلة باسـتخدام أسـلوب التقـدير 
ويـستخدم برنـامج التقـدير غـري . STATA] احلـزم اإلحـصائية[غري اخلطي عرب برنامج 

ًاخلطي إجراء مكررا إلجياد األقيام البارامرتية يف العالقـة ال تـي تـؤدي إىل تـصغري جممـوع ً
ويبدأ اإلجراء بتخمينـات تقريبيـة لألقيـام البارامرتيـة . ٍّاألقيام املتبقية املربعة إىل أدنى حد
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ًيطلق عليها أيضا, أقيام البدء( . ومن ثم األقيـام املتبقيـة املربعـة; , وحتسب األقيام املتبقية)ُ
ات املعامل لدالة إنتاج مرونـة إحـالل وأقيام البدء هي تركيبة من األقيام العشوائية وتقدير

وتـتم جتربـة .  عـشوائية− عىل سبيل املثـال −) A−1(ثابتة متداخلة; فأقيام البدء للمعادلة 
إىل ) A−5(كـام تـستند أرقـام البـدء للمعادلـة . جمموعة من األرقام حتى حتقيق التقـارب

األقيـام البارامرتيـة , ثم يتم إجراء تعديل طفيـف عـىل )A−1(تقديرات املعامل للمعادلة 
وحساب القيمة املتبقيـة مـرة ثانيـة; للتعـرف إىل كـون األقيـام املتبقيـة املربعـة سـتكرب أو 

وهي حتصل عـىل أقيـام بارامرتيـة  − وتستمر عملية التكرار حتى حتقيق التقارب. ستصغر
لـذلك, إىل زيادة األقيام املتبقية املربعـة; و − عند حدوث تغري طفيف يف أي اجتاه − تؤدي

 .فإن تلك األقيام البارامرتية هي تقدير املربعات الصغر يف السياق غري اخلطي
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 الفصل التاسع

 تطوير احلسابات البيئية واستخدامها

ًتواجه احلكومات التي أخذت عىل عاتقها مهمة حتقيق التنمية املستدامة عـددا مـن 
. جاوز الشواغل التقليدية لوكاالهتا املعنية بـاملوارد الطبيعيـة وبالبيئـةالتحديات التي تت

ولعــل أحــد أهــم تلــك التحــديات هــو حتقيــق التكامــل بــني الــسياسات االقتــصادية 
وبيـنام توجـد حاجـة إىل أن يعـي . والسياسات الرامية إىل إدارة املوارد الطبيعية والبيئـة

البيئية التأثريات املحتملة يف االقتصاد; يتعـني صانعو السياسات املعنيون بوضع املعايري 
عىل صانعي السياسات االقتصادية األخذ يف احلسبان استدامة األنامط احلالية واملتوقعـة 

 .لإلنتاج ولالستهالك

وقد كان قيام احلكومات بدمج فكرة التنمية املستدامة واعتامدها هو الدافع إىل تطوير 
 :ابات البيئية تتيح لصانعي السياساتاملحاسبة البيئية; ذلك أن احلس

املؤرشات واإلحصاءات الوصفية; لرصد التفاعـل بـني البيئـة واالقتـصاد, والتقـدم  •
 .ز نحو حتقيق األهداف البيئيةَاملحر

قاعدة كمية للتخطيط االسرتاتيجي وحتليل السياسات; لتحديـد املـسارات التنمويـة  •
 .لوغ تلك املساراتاألكثر استدامة وأدوات السياسة املالئمة لب

وبعد التمهيد الستكشاف جدو نظام املحاسبة البيئيـة واالقتـصادية املتكاملـة; 
ًبوصفه إطـارا عمليـا لرصـد االسـتدامة واسـتخداماهتا يف جمـال الـسياسات العامـة,  ً

 ويستعرض القـسم 1.يلخص هذا الفصل املكونات الرئيسية األربعة للحسابات البيئية
 تطبيقـات الـسياسة العامـة للمحاسـبة االقتـصادية يف الـدول الثاين من الفصل بعض

املصنعة والدول النامية, ويبني التطبيقات املحتملة التي ربـام ال تكـون مـستغلة بـصفة 
 .كاملة يف املرحلة احلالية
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 نظرة شاملة: تطوير احلساب البيئي

رشين من خـالل بدأ العمل باملحاسبة البيئية وحماسبة املوارد منذ سبعينيات القرن الع
وضـع األطـر  ذلـك وقـد تـم وفـقاجلهود الفرديـة التـي قامـت هبـا دول أو ممارسـون, 

ومنذ أوائل التسعينيات, قامت شعبة اإلحصاءات . واملنهجيات التي متثل أولوياهتم البيئية
التابعة لألمم املتحدة, واالحتاد األوريب, ومنظمة التعاون االقتـصادي والتنميـة, والبنـك 

 واملؤسسات اإلحصائية القطرية, ومنظامت أخر, ببذل جهـود منـسقة لتوحيـد الدويل,
ًونرشت األمم املتحدة دليال مؤقتا بـشأن حماسـبة البيئـة عـام . اإلطار واملنهجيات ً1993 ,

)UN 1993( ,ًدليال عملياو  وتم تنقيح الـدليل املؤقـت حتـت اسـم ,)UN 2000 ( كذلكً
نظــام املحاســبة االقتــصادية والبيئيــة  ("2003تكاملــة املحاســبة االقتــصادية والبيئيــة امل"

ويصف النقاش اآليت املنهجيات املختلفـة, وأوجـه ارتباطهـا بنظـام املحاسـبة ). املتكاملة
 .االقتصادية والبيئية املنقح

 :تقوم احلسابات البيئية عىل أربعة مكونات رئيسية

ًحسابات أصول املوارد الطبيعية, وهي تعنى أساسا بأرصدة •  املوارد الطبيعيـة, وتركـز ُ
 .عىل تنقيح ميزانيات نظام احلسابات القومية

 عـىل −, وهـي تقـدم معلومـات )الطاقـة واملـوارد(حسابات تدفق امللوثات واملـواد  •
 بشأن استخدام الطاقة واملواد, من حيث هي مدخالت لإلنتاج −مستو الصناعات 

وتـرتبط تلـك احلـسابات . لبةوللطلب النهائيني, وتوليـد امللوثـات والنفايـات الـص
−بجدويل العرض واالستخدام اللـذين يـتم اسـتخدامهام لبنـاء جـداول املـدخالت

 .ضمن نظام احلسابات القومية املخرجات

نفقات احلامية البيئية وإدارة املوارد, وهي التي حتدد النفقات ضـمن نظـام احلـسابات  •
 واألرس املعيشية; حلامية البيئة  التي تولدها الصناعة واحلكومة وهيالقومية التقليدي,
 .أو إدارة املوارد
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صايف : ًاملجاميع االقتصادية الكلية املعدلة بيئيا, وهي تشمل مؤرشات االستدامة; مثل •
 .ًالناتج املحيل املعدل بيئيا

 احلسابات البيئية ومفاهيم االستدامة

املناقشة  متت  كام− إن الكثري من الشواغل بشأن استنزاف املوارد والتدهور البيئي 
التنميـة «:  التي تم تعريفها بأهنـاالتنمية املستدامة يف مفهوم َّ متضمن− يف فصول سابقة 

 »التي تلبي حاجات احلارض من دون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية حاجاهتا
)World Commission on Environment and Develpment .(تتطلـــب و

, مـستويات غـري (Hicks 1946)فكرة هـيكس بـشأن الـدخل بام يتامشى واالستدامة, 
ً رصـيدا غـري – عىل مستو الفـرد –متناقصة من رصيد رأس املال بمرور الوقت, أو 
ويمكن أن ترتكز مؤرشات االستدامة . متناقص من نصيب الفرد من رصيد رأس املال

رأس ) انـدثار(ك إما عىل قيمة إمجايل األصول يف كل فرتة, أو عىل تغري الثروة واسـتهال
 .املال يف احلسابات القومية التقليدية

 بام يعكس اجلدل بـشأن "ضعيفة" أو "قوية"ُوتصنف االستدامة االقتصادية عىل أهنا 
وال تتطلـب . الدرجة التي يمكن أن حيل هبا شكل من أشكال رأس املال حمل شـكل آخـر

وترتكـز االسـتدامة . فة, ثابتـة املجمعة لألصول كاالقيمة أن تبقى إالاالستدامة الضعيفة 
ًالقوية عىل مفهوم أن رأس املال الطبيعي هو عامل مكمل لرأس املال املصنع, وليس بديال  َّ

لذلك, فإن أحد مؤرشات االستدامة القوية يتطلب أن يتم قياس مجيـع أشـكال رأس . منه
رجة من إمكانية ًوتقبل صيغة أقل تطرفا لالستدامة القوية د. املال الطبيعي بوحدات مادية

.  غـري القابلـة لإلبـدالاحلرجةاإلحالل بني األصول, ولكنها تؤكد وجود بعض األصول 
بالنـسبة إىل األصـول املـصنعة (ً نقـديا – يف جزء منـه –ويصبح القياس املقابل لالستدامة 

ً, ويف جزء آخـر, ماديـا; بالنـسبة إىل )ُوالطبيعية غري احلرجة التي يسمح باستبدال يشء هبا
 .األصول الطبيعية احلرجة
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  حسابات األصول

تتبع حسابات أصول املوارد الطبيعية هيكـل حـسابات األصـول لنظـام احلـسابات 
. القومية; حيث تتضمن بيانات ألرصدة الفتح, وأرصدة اإلقفال, والتغريات خالل العام

صادي; تلـك التـي تنـشأ عـن النـشاط االقتـ: وتنقسم التغريات التي تقع خالل الفرتة إىل
, وتلك التي تنـشأ عـن العمليـات الطبيعيـة; )استخراج املعادن, أو حصد الغابات: مثل(
ويدور بعض اجلـدل بـشأن الكيفيـة التـي ينبغـي هبـا ). النمو, واملواليد, والوفيات: مثل(

نتيجـة نـشاطات (من حيث هي تغـري اقتـصادي : معاملة االكتشافات اجلديدة من املعادن
وتشمل احلـسابات النقديـة للمـوارد . من تغريات حجمية أخر, أو جزء )االستكشاف

ًمكونا إضافيا   . إلعادة التقويم–َّ مثل رأس املال املصنع –ً

ويمكن أن ينطوي قياس األرصدة املادية عىل مشكالت, سواء مـن حيـث مـا جيـب 
قياسه أو من حيث كيفية القياس; ففي بعض األشكال الـسابقة حلـسابات أصـول بـاطن 

ً, مل يكن يتم إدراج إال األصول املثبتة اقتصاديا ضمن حسابات )األصول املعدنية(األرض 
ًوقد قام بعض الدول بتعديل ذلك اإلجراء, بحيث يـتم أيـضا إدراج جـزء مـن . األصول

األرصدة املحتملة واملمكنة, بحـسب إمكانيـة حتـول تلـك األرصـدة إىل أرصـدة يتمتـع 
 – مثل مصايد األسامك البحريـة –اك بعض املوارد وهن. استخراجها باجلدو االقتصادية

التي ال تتم مالحظتها بشكل مبارش, والتي تتطلب نامذج بيولوجية لتقدير األرصـدة ومـا 
 .تشهده من تغريات

صايف القيمة احلالية, وصايف : وتوجد طريقتان تم استخدامهام لتقويم األصول, ومها
وتتطلـب طريقـة ).  مـن تلـك املـواردواحدلكل أي ما يعادل إمجايل ريع املوارد (السعر; 

التقويم باستخدام صايف القيمة احلالية, وجود فرضيات بشأن األسعار املستقبلية وتكاليف 
ُوكثريا ما يفرتض أن يبقى صايف السعر . االستخراج, ومعدل االستخراج, ومعدل اخلصم ً

سارات االسـتخراج عند ورود معلومات بشأن مستو االستخراج ثابتني, وإن أمكن وم
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وهناك طيف واسع مـن . املخطط هلا, أو األسعار املستقبلية املتوقعة, دمج تلك املعلومات
 .معدالت اخلصم املستخدمة لد الدول املختلفة

 Repetto and)وقد استخدمت يف الكثري من األعامل املبكرة بشأن املحاسـبة البيئيـة 

others 1989; Bartelmus and others 1992; van Tongeren and others 1991; 

UN 1993)طريقة السعر الصايف بدال من طريقة صايف القيمة احلاليـة لتقـويم األصـول ,ً .
 تطبيق السعر الصايف يف سنة معينة عىل الرصيد − ببساطة −ويتم وفق طريقة السعر الصايف 

دام طريقـة صـايف ويويص نظام املحاسبة االقتـصادية والبيئيـة املـنقح باسـتخ. املتبقي كله
ًالقيمة احلالية, وهي التي أصبحت أوسع انتشارا مقارنة بطريقة صـايف الـسعر يف األعـامل 

 .ًاألحدث عهدا

 حسابات تدفق التلوث والتدفق املادي

اسـتخدام ) بام يف ذلك الطاقة واملـوارد(تتتبع حسابات تدفق التلوث والتدفق املادي 
ويتم ربط التـدفقات . صناعة وقطاع, الطلب النهائياملواد والطاقة وتوليد التلوث يف كل 
−سلعي موحد جلـداول املـدخالتتصنيف  و موحدمن خالل استخدام تصنيف صناعي

, كـام جتـسدها مـصفوفة املحاسـبة )SAMs(املخرجات ومصفوفات املحاسبة االجتامعية 
كتـب لد هولندا, واملعتمدة لـد م) NAMEA( البيئية التي تتضمن احلساباتالقومية 

, واستخدام دليل نظام املحاسبة االقتصادية )يوروستات(اإلحصاء التابع لالحتاد األوريب 
وقد كانت الدول املصنعة سباقة يف الكثري من العمل الذي تم عـىل صـعيد . والبيئية املنقح

 .احلسابات البيئية, بام يعكس أهم شواغلها يف جمال السياسات العامة

 احلسابات املادية

ًحلسابات األوسع انتـشارا بالطاقـة وباالنبعاثـات اجلويـة, وخـصوصا تلـك تتعلق ا ً
وقد قام الكثري من الدول بإنشاء حـسابات الطاقـة . املرتبطة باستخدام الوقود األحفوري

ًونظرا إىل كون الكثري من . منذ االرتفاع احلاد يف أسعار النفط يف سبعينيات القرن العرشين
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ًتخدام الطاقة, فإنه من السهل نسبيا توسيع نطاق تلك احلسابات ًملوثات اهلواء مرتبطا باس
وقد كانت التدفقات العابرة للحـدود مـن امللوثـات اجلويـة التـي . لتشمل تلك امللوثات

تسبب األمطار احلمضية, من أهم شواغل السياسات العامة لـد مجيـع الـدول األوربيـة 
 بشأن تغري املناخ, أصبح تتبع انبعاثات ًومع تزايد القلق مؤخرا. عىل مد أكثر من عقدين

وقد تم كذلك إنـشاء حـسابات ألشـكال أخـر مـن . غازات الدفيئة من بني األولويات
امللوثات اهلوائية, وامللوثات املائية, والنفايات الصلبة, واملظاهر األخـر لتـدهور البيئـة; 

ً وخصوصا تلك –ول أصبحت حسابات املياه لد عدد متزايد من الدو ,مثل تآكل الرتبة
أسرتاليا, وبوتسوانا, وتشييل, وفرنـسا, ومولـدوفا, وناميبيـا, : مثل(التي تعاين ندرة املياه 

 .تعتيل سلم األولويات − )وإسبانيا
 احلسابات النقدية للتدهور البيئي

 – يف الكثـري مـن الـدول –يعد إضفاء قيمة اقتصادية عـىل املنـافع واألرضار البيئيـة 
هـذه ثر فاعلية للتأثري يف السياسات, إن مل تكن الطريقة األكثـر كفـاءة لرسـم الطريقة األك
ًلكن اجلدل مايزال مستمرا بشأن كون تلك التقديرات النقدية هي بحق جـزء . السياسات

ومع ذلك, يسعى معظـم ). املادية(من احلسابات البيئية, أو أهنا حتليل منفصل للحسابات 
 مقـاربتني خمتلفتـني للتقـويم إحـدتقـويم باسـتخدام الدول إلجراء شكل من أشكال ال

ًوأحيانا باستخدام االثنتني معا; ألغراض املقارنة(  :, ومها كام يأيت)ً
مقاربة تكلفة الصيانة أو التجنب, وهي التي تقيس تكلفة تدابري ختفـيض التلـوث إىل  •

 .مستو معني

 عىل سبيل −به التلوث مقاربة تكلفة الرضر, وهي التي تقيس الرضر الفعيل الذي يسب •
ّ من حيث انخفاض اإلنتاجية الزراعية; نتيجـة حتـات الرتبـة, أو زيـادة تآكـل −املثال 

 .املباين بسبب األمطار احلمضية, أو اإلرضار بصحة اإلنسان بسبب تلوث املياه

ــدفع لتقــويم تكــاليف الــرضر, وإن مل يكــن هــذا  ــة يف ال ويمكــن اســتخدام الرغب
ُويعد قيـاس .  الدول ضمن جهود املحاسبة البيئية يف الوقت الراهنًاالستخدام منترشا بني
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األرضار التي يسببها التلوث من العمليات الصعبة; فعىل الرغم من أهنا الطريقة املثىل مـن 
 للتعامل والتلوث يف احلسابات, فإنه مل يتم استخدامها عىل النطـاق نفـسه ;الناحية النظرية

 .فة الصيانةالذي استخدمت به مقاربة تكل
 َّاحلسابات النقدية للموارد غري املسوقة

تركز قضايا التقويم التي متت مناقشتها ضمن نظام املحاسبة االقتصادية والبيئية عـىل 
َّالتدهور البيئي أساسا, ولكن توجد سلع وخدمات غري مسوقة أخر بحاجة إىل تقـويم ً .

: ; مثـلnear-marketًا شبه سوقية  سلع− من حيث املبدأ −ويضم نظام احلسابات القومية 
وقـد قامـت دول عـدة بـإدراج . حطب الوقود أو منتجات األغذية الربيـة غـري الـسوقية
ًويف املقابل, تعد املياه مثـاال عـىل . تقديرات لتلك املوارد ضمن حساباهتا القومية التقليدية ُ

ال تتامشـى وقيمتـه ُمورد اقتصادي مهم ال يتم تسعريه يف أحيان كثـرية, أو يـسعر بطريقـة 
 .االقتصادية احلقيقية

 حسابات احلامية البيئية وإدارة املوارد
خيتلف هذا املكون الثالث مـن مكونـات نظـام املحاسـبة االقتـصادية والبيئيـة عـن 
املكونات األخر, من حيث إنه ال يضيف أي معلومات جديدة إىل احلـسابات القوميـة, 

 التـي تـرتبط , وهـيحلـسابات القوميـة التقليـديلكنه يعيد تنظيم النفقات ضمن نظـام ا
ًارتباطا وثيقا بحامية البيئة وإدارة املوارد ويكمن اهلدف من ذلك يف جعل تلـك النفقـات . ً

 من هذا −وتشبه تلك احلسابات . ًأكثر وضوحا; ومن ثم أكثر جدو يف حتليل السياسات
و الـسياحة التـي ال تـضيف حسابات النقل أ:  احلسابات الفرعية األخر; مثل−املنظور 

وتتـألف جمموعـة . بالرضورة معلومات جديدة, ولكنها تعيد تنظيم املعلومات املوجـودة
 :احلسابات هذه من ثالثة مكونات خمتلفة, هي

 .النفقات عىل محاية البيئة وإدارة املوارد التي يقوم هبا القطاعان العام واخلاص •

 . محاية البيئةنشاطات الصناعات التي تقدم خدمات يف جمال •

 .الرضائب أو اإلعانات املرتبطة بالبيئة وباملوارد •
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ًوبينام يمثل اإلنفاق عىل محاية البيئة جزءا من جمهود املجتمع ملنع الضغوط عىل البيئـة 
ًأو ختفيف تلك الضغوط, فإن تفسري املؤرشات انطالقا من حسابات اإلنفـاق عـىل محايـة 

ويتسق مفهـوم اإلنفـاق عـىل محايـة البيئـة . لغموضالبيئة يمكن أن ينطوي عىل قدر من ا
بشكل أفضل وتقنيات مكافحة التلوث عنـد املـصب; حيـث يـتم حتمـل تكلفـة إنتاجيـة 

ويشدد االجتاه املتصاعد يف جمال إدارة التلوث عىل منع التلـوث . إضافية لتخفيض التلوث
 عنـد املـصب, وربـام ًمن خالل إعادة تصميم العمليات الصناعية بدال من تقنية املكافحـة

كان من املمكن إدخال تقنيات جديدة, خالل عمليتي اإلحالل وزيادة القدرة بام يقلل من 
لكن ال يوجد اتفاق بشأن احلصة التي يتعني ختصيصها لإلنفاق عىل محاية البيئـة; . التلوث

 ففي بعض احلاالت, قد تؤدي تـدابري ختفـيض التلـوث املدجمـة يف العمليـة اإلنتاجيـة إىل
ويتفاعل االحتاد األوريب وهذه املشكلة من خـالل . ختفيض متزامن يف التكاليف والتلوث

مجع البيانات بـشأن اسـتخدام التقنيـات املدجمـة يف العمليـة التـصنيعية, وكـذلك إجـراء 
 .املسوحات بشأن عمليات إعادة التدوير

 املؤرشات االقتصادية الكلية

ًة الثالث التي متت مناقشتها إىل اآلن, طيفا تقدم كل جمموعة من املجموعات احلسابي
ً ال تؤثر تلك املؤرشات تأثريا مبارشا يف − باستثناء حساب األصول −لكن . من املؤرشات ً

. الناتج املحيل اإلمجايل وصايف النـاتج املحـيل: املؤرشات االقتصادية الكلية التقليدية; مثل
الستدامة من خالل مراجعة املـؤرشات وقد بحث الكثري من املامرسني عن طريقة لقياس ا

 .االقتصادية الكلية أو استحداث مؤرشات كلية بديلة بالوحدات املادية

 املؤرشات املادية

لقد تم طرح املؤرشات االقتصادية الكلية التي قيست بالوحـدات املاديـة إمـا مـن 
النقدية يف حيث هي بديل من املؤرشات النقدية, أو الستخدامها باالشرتاك مع املجاميع 

 ويمثـلًوتعكس املؤرشات املادية منهجا لالسـتدامة القويـة, . تقويم األداء االقتصادي
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املصدران الرئيسيان للمؤرشات االقتصادية الكلية املادية يف مكـون مـصفوفة املحاسـبة 
, ضمن حسابات تدفق نظام املحاسـبة )NAMEA(القومية املتضمنة للحسابات البيئية 

ــصادية والبي ــادي االقت ــدفق امل ــة, وحــسابات الت ــا )MFA(ئي ً, املرتبطــة ارتباطــا وثيق ً
 .باحلسابات البيئية

وتقدم مصفوفة املحاسبة القومية املتضمنة للحسابات البيئيـة مـؤرشات اقتـصادية 
تغري املناخ, وحتمض الغالف : كلية مادية بشأن أهم موضوعات السياسات البيئية, وهي

ويتم مجع تلك املـؤرشات .  باملغذيات, والنفايات الصلبةاجلوي, وإختام األجسام املائية
: من خالل جتميـع االنبعاثـات ذات العالقـة باسـتخدام وحـدة قيـاس مـشرتكة; مثـل

مكافئات ثاين أوكسيد الكربون بالنسبة إىل غازات الدفيئـة, ثـم تـتم مقارنـة املـؤرشات 
.  لتقويم االسـتدامة–ة  مثل املستو املستهدف النبعاثات غازات الدفيئ–بمعيار قومي 

ًلكن مصفوفة املحاسبة القومية املتضمنة للحسابات البيئية ال تقدم مؤرشا أحادي القيمة 
 .جيمع املوضوعات كافة

املتطلبـات : وتقدم حسابات التدفق املادي مؤرشات اقتصادية كلية عدة, لعل أشـهرها
 (Bartelmus and Vesper 2000; World Resources Institute 2000)املادية اإلمجاليـة 

(TMR) . وتلخص املتطلبات املادية اإلمجالية مجيع أوجـه االسـتخدام املـادي يف أي اقتـصاد
 املؤلفة من مواد مستخرجة أو خملوطة التدفقات اخلفيةبحسب الوزن الرتجيحي, بام يف ذلك 

 عـىل −إلمجاليـة وتقدم املتطلبـات املاديـة ا. باملواد املطلوبة, لكنها ال تدخل ضمن االقتصاد
ً مـؤرشا −عكس املؤرشات املوضوعية ملصفوفة املحاسبة القومية املتضمنة للحسابات البيئية 

 .أحادي القيمة يغطي أوجه االستخدام املادي كافة

 املؤرشات النقدية
هيدف معظم املجاميع النقدية البيئية االقتصادية الكليـة إىل تقـديم قيـاس أكثـر دقـة 

قوم املقاربة األوىل عىل مراجعة املؤرشات االقتصادية الكلية التقليديـة للدخل املستدام, وت
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من خالل إضـافة املكونـات البيئيـة ذات العالقـة بـذلك إىل نظـام املحاسـبة االقتـصادية 
 من خالل طرحهـا منهـا كـذلك و,والبيئية, واستنزاف رأس املال الطبيعي, وتدهور البيئة

(O'Connor 2000) .بتعديل − من حيث املبدأ −صاديني واإلحصائيني ويقبل معظم االقت 
صايف الناتج املحيل لقياس استنزاف األصول, وإن مل يكن هناك اتفاق بعد بـشأن الطريقـة 

ولكن, ينتقد بعض االقتـصاديني واإلحـصائيني صـايف النـاتج املحـيل . الصحيحة لقياسه
, واألقيـام )ملحـيل التقليـديصـايف النـاتج ا(ًاملعدل بيئيا; جلمعه بـني املعـامالت الفعليـة 

 ذلك أنه لـو كانـت تكـاليف التخفيـف مـن ;)القيمة النقدية للتدهور البيئي(االفرتاضية 
ُالتدهور البيئي قد دفعت بالفعل, لتغريت األسعار النسبية يف االقتصاد بمختلف قطاعاته; 

مجايل وصايف وهذا كان سيؤثر يف السلوك االقتصادي; ومن ثم يف مستو الناتج املحيل اإل
 .الناتج املحيل وهيكلهام

ًويتضح أحد املؤرشات الكلية املرتبطة بصايف الناتج املحيل املعـدل بيئيـا يف صـايف 
املـذكور يف التقريـر الـسنوي للبنـك الـدويل ) املـدخرات احلقيقيـة(املدخرات املعدل 

 ;Kunte and others 1998; Hamilton 2000)"مـؤرشات التنميـة العامليـة"بعنوان 

World Bank 2005) وهو الذي متت مناقشته بالتفصيل يف الفصل الثالث مـن هـذه ,
ًالدراســة; وقــد أدت االنتقــادات املوجهــة إىل صــايف النــاتج املحــيل املعــدل بيئيــا إىل 

كيف كان سيصبح الناتج : استحداث مقاربة ثانية لبناء املؤرشات, تطرح السؤال اآليت
ًتج املحــيل إذا كــان االقتــصاد مطالبــا باســتيفاء معــايري املحــيل اإلمجــايل أو صــايف النــا

االستدامة? وقد تم استخراج تلـك املعـايري القتـصاد افـرتايض مـن خـالل النمذجـة 
 :االقتصادية; وتم استحداث مقاربتي نمذجة, كام يأيت

ِّ, وهي التي تقدر املـستو الـذي )Hueting(مقاربة الدخل القومي املستدام هليوتينغ  •
الدخل القومي, إذا استوىف االقتصاد املعـايري البيئيـة كافـة باسـتخدام التقنيـة سيبلغه 

 ).Verbruggen and others 2000(ًاملتاحة حاليا 

ِّمقاربة صايف الناتج املحيل القتصاد أخرض, وهي التي تقدر الكيفية التـي سيـستجيب  •
 .هبا االقتصاد, إذا تم دمج التكاليف التقديرية للصيانة باالقتصاد
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 التجارب الدولية

 بتكوين حسابات بيئية ذات مـستويات − عىل أساس دوري −يقوم الكثري من الدول 
ويبـني اجلـدول . تغطية متباينة, باستخدام واحدة أو أكثر من املقاربات املذكورة مـن قبـل

ِّ أهم الدول التي تكون حسابات بيئية عىل أساس مستمر يف مكاتبها اإلحصائية, أو )9−1(
أسرتاليا, وكنـدا, : ًونجد اجلزء األكرب من العمل املنجز مركزا يف. زاراهتا األخرضمن و

ومن بـني الـدول الناميـة, تكتـيس بوتـسوانا, وناميبيـا, . وأوربا, وعدد من الدول النامية
ًوالفلبني أمهية خاصة; نظرا إىل دمج حتليل السياسات ضمن تـصميم مـرشوع احلـسابات 

ام توجد دراسات معدة مرة واحدة أو دراسات أكاديمية أخـر ال ك. البيئية يف تلك الدول
 .حرص هلا, يشار إىل عدد منها يف اجلزء الثاين من هذا الفصل

 )1−9(اجلدول 
 الدول التي توجد لدهيا برامج للمحاسبة البيئية

 حسابات التدفق للملوثات وللمواد  
 النقدية املادية األصول 

نفقات احلامية البيئية 
 ةاملجاميع الكلي وإدارة املوارد

 الدول املصنعة
  X X  X أسرتاليا

  X X  X كندا

  X X  X ركالدنام

  X X  X فنلندا

  X X  X فرنسا

 X X X X X أملانيا
  X X  X إيطاليا

 X X  X X X اليابان
    X X النرويج
 X X  X X X السويد

  X X  X اململكة املتحدة

 X    X تحدةالواليات امل
 الدول النامية

   X X Xa بوتسوانا
  X  Xa X تشييل

 X X X X X مجهورية كوريا
 X X X X X املكسيك
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    Xa  مولدوفا

   X X Xa ناميبيا

 X X X X X الفلبني

 دراسات عرضية
  X X X  كولومبيا

 X     كوستاريكا
 دول االحتاد األوريب

   X    اخلمس عرشة
     X إندونيسيا

   X X Xa جنوب أفريقيا

 .املؤلفان: املصدر
ًتوجد دول أوربية أخر أنشأت هي أيضا حسابات بيئية, لكن مل يتم إدراجها هنا; بسبب النطاق الضيق لتحليل السياسات العامة ضمن : مالحظة

 .تلك احلسابات
a :احلسابات للمياه فقط. 

 قتصادية والبيئية, واستخداماته يف جمال السياسات العامةتطبيقات نظام املحاسبة اال

 نوعان من تطبيقات املحاسبة البيئيـة; يقـرتب أوهلـام مـن التقليـد −ً عموما −يوجد 
. اإلحصائي, وهو يعنى بتطوير املؤرشات واإلحصاءات الوصفية للموضوعات املختلفـة

قوم هبا حتلـيالت حمـددة للـسياسات أما النوع الثاين, فهو يشري إىل الكيفية التي يمكن أن ت
ويتطلب حتليل السياسات يف . عىل التقنيات التي يتيحها نظام املحاسبة االقتصادية والبيئية

ًالعادة خربة أكثر ختصصا يف جمال تقنيات التحليـل والنمذجـة االقتـصادية, وهـو مـا قـد 
 .تفتقده بعض املكاتب اإلحصائية

 ع السياساتاستخدام حسابات األصول للرصد ولصن

. إن أحد أهم املؤرشات عىل رفاه دولة ما, هو القيمة التي تبلغها ثروهتا بمرور الزمن
َّوقد بني النقاش بشأن االستدامة أن ثمة وجهات نظر متباينة بشأن الكيفيـة التـي جيـب أن 
تقاس هبا الثروة; أي احتامل أن يكون باإلمكان قياس أشكال الثروة كافة من منطلق نقدي 

االسـتدامة (, أو من خالل تركيبة ما من الوحدات النقديـة واملاديـة )الستدامة الضعيفةا(
كـام . ويمكن أن تسهم حسابات األصول يف زيادة فاعلية رصـد الثـروة القوميـة). القوية

 .ًيمكن استخدامها أيضا; لتحسني إدارة رأس املال الطبيعي
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 عيرصد إمجايل الثروة والتغريات يف رأس املال الطبي
 أي قيمة الثروة وكيفية −تتيح حسابات األصول مؤرشات أساسية لرصد االستدامة 

وعـىل الـرغم مـن أن الثـروة . تغريها من فرتة إىل أخر مـن خـالل االنـدثار أو الـرتاكم
َّ املوسعني ليشمال كذلك األصول املصنعة والطبيعيـة −ونصيب الفرد من الثروة  ً إمجـاال −َّ
ً بدال − يقم بعد الكثري من الدول بجمع تلك األرقام; إذ إهنا تركز مؤرشان مفيدان, لكن مل

 اسـتنزاف رأس املـال −ً أحيانـا −ِّ عىل مجع احلـسابات ملـوارد بعينهـا, وتقـدر −من ذلك 
ُالطبيعي الذي يستخدم لتجميع قياس أكثر شمولية لالندثار, مما هو موجود يف احلـسابات 

 .القومية التقليدية
  املاديةحسابات األصول

تتــيح حــسابات األصــول املاديــة مــؤرشات لالســتدامة اإليكولوجيــة ومعلومــات 
تفصيلية إلدارة املوارد; فعىل سبيل املثال, توجد حاجة إىل حجم االحتياطي مـن املعـادن; 
لتخطيط مسارات االستخراج, وهو يشري إىل املدة التي سيمكن الدولة أن تعتمـد خالهلـا 

ً وخـصوصا −يساعد حجم الكتلة األحيائيـة الـسمكية أو احلرجيـة و. عىل ثروهتا املعدنية
 عىل حتديد الغالل املـستدامة وسياسـات احلـصاد −عند تفكيكها بحسب الفئات العمرية 

 .التي تناسبها
وتتتبع حسابات األصول التغريات يف الرصيد بمرور الوقت, وتبـني مـد حـدوث 

 تأثريات سياسات املـوارد يف الرصـيد, االستنزاف من عدمه; ولذلك, فهي يمكن أن تبني
ويمكن استخدامها حلفز إجراء تغيري عىل السياسات; فقد أعطى االسـتنزاف البيولـوجي 

 − عىل سبيل املثال −الذي شهده املخزون السمكي يف ناميبيا منذ ستينيات القرن العرشين 
فتـوح وغـري صورة واضحة لصانعي السياسات بـشأن اآلثـار املـدمرة لـصيد األسـامك امل

, إزاء مـا )أو الـرتاكم(وقد تم إنشاء حسابات شبيهة لالستنزاف ). 1−9الشكل (َاملراقب 
أسرتاليا, والربازيل, وكندا, وتشييل, وإندونيسيا, وماليزيـا, والفلبـني, : خيص الغابات يف

 .والكثري من دول االحتاد األوريب
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 )1−9(الشكل 
 1999−1963بلشار, واألسقمري الفريس يف ناميبيا, النازيل, وال: الكتلة األحيائية ألسامك

 
 

 .Lange 2003a: املصدر

 حسابات األصول النقدية

امة اإليكولوجيـة, ديمكن استخدام احلسابات املادية ألصـول بعينهـا لرصـد االسـت
ولكن ال بد كذلك من معرفة القيمة االقتصادية ألي مورد; من أجل الوصـول إىل تقـويم 

َسواء املنتجة أو غري املنتجة  −اجلمع بني األقيام النقدية لألصول املختلفة ويمكن . كامل َ− 
ويمكن حتليل ذلك الرقم لتقويم مد تنـوع الثـروة, . للحصول عىل إمجايل الثروة القومية

وتوزيع ملكيتها, وإمكانية زواهلا بـسبب تقلـب األسـعار, وهـو عامـل مهـم بالنـسبة إىل 
 . السلع األوليةاالقتصادات التي تعتمد عىل

ويقوم معظم الدول التي لدهيا حسابات أصـول لـرأس املـال الطبيعـي بنـرش تلـك 
َاحلسابات لكل مورد وحده, ومل تسع لقياس إمجايل رأس املال الطبيعي  ْ أي جمموع املوارد (َ

ومن بني ). َّأي جمموع رأس املال املصنع ورأس املال الطبيعي(وإمجايل الثروة القومية ) كافة
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). Lange 2003a(, وناميبيـا )Lange 2000a(بوتـسوانا : الدول النامية التي تقوم بذلك
, وكنـدا )Australian Bureau of Statistics(ومن بني الدول الصناعية, قامت أسرتاليا 

)Statistics Canada 2000( بدمج األصول الطبيعية غري املنتجة باألصول املنتجة ضمن ,َ َ
 .ميزانيتيهام

 الكفاءة االقتصادية واالستدامة:  املواردإدارة

خالل املراحل األوىل من حماسبة البيئة, كان يـتم حـساب ريـع املـوارد إلجيـاد قيمـة 
وقـد . األصول; لكن مل يكن هناك إقرار دائم بجدواه, مـن حيـث هـو أداة إلدارة املـوارد

 اإلحصاء , ومكتب)Sorenson and Hass 1998(تضمن العمل الذي قامت به النرويج 
, إزاء ما خيص موارد باطن األرض, وكذلك العمـل الـذي )2000(التابع لالحتاد األوريب 

, ويف 1999يف الفلبـني ] ENRAP[تم يف إطار مـرشوع حماسـبة البيئـة واملـوارد الطبيعيـة 
)Lange 2000b( وبوتسوانا ,)Lange 2000a( وناميبيا ,(Lange and Motinga 1997; 

Lange 2003a)جنوب أفريقيا , ويف )Blignaut and others 2000( حتليال مفصال لريع ,ً ً
الكفـاءة االقتـصادية, : وقد تم استخدام الريـع لتقـويم إدارة املـوارد مـن حيـث. املوارد

 .العدالة بني األجيال: واالستدامة, وأهداف اقتصادية واجتامعية أخر; مثل

 حسابات التدفق املادي للتلوث واستخدام املواد

ستخدم البيانات املستقاة من حسابات التدفق املـادي لتقـويم الـضغط عـىل البيئـة, ُت
 .ولتقويم اخليارات البديلة لتخفيف الضغط عن البيئة

 حسابات التدفق املادي

 االجتــاه الزمنــي الســتخدام املــوارد, − بأبــسط أشــكاهلا −ترصــد حــسابات التــدفق 
.  كوهنـا جمـاميعبحـسبسب كل صـناعة أو وانبعاثات التلوث, والتدهور البيئي, سواء بح

ً إنذارا واضحا بوجود مشكالت بيئية− عىل سبيل املثال −ُويعد ارتفاع مستو االنبعاثات  ً. 
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وتساعد النظرة العامة إىل االجتاهات البيئية عىل تقويم مد حتقيق األهداف القوميـة 
ُوقد أنجز الكثـري . ام املوادُالتي حتدد عادة من حيث األرقام الشاملة لالنبعاثات أو استخد

يف أنحاء العامل الصناعي املختلفة لبنـاء سالسـل زمنيـة النبعاثـات التلـوث والسـتخدام 
بوتسـوانا, وتشييل, وفرنسا, ومولدوفا, وناميبيـا, :  ومنـها−وقام عدد من الدول . الطاقة

وتـشري . مليـاه بعمل مشابه إزاء ما خيص حـسابات ا−والفلبني, وجنوب أفريقيا, وإسبانيا 
حالة بوتسوانا إىل أنه عىل الرغم من انخفاض حـصة الفـرد مـن امليـاه املـستخدمة, ومـن 

ًقياسا إىل الناتج املحيل اإلمجايل لكل مرت مكعب من املاء (انخفاض كثافة املياه يف االقتصاد 
ملحـيل الـسكان ونمـو النـاتج ا نمو ً, فقد استمر ارتفاع حجم املياه; نظرا إىل أن)املستخدم

 ).2−9اجلدول (اإلمجايل يفوقان مكاسب الكفاءة 
 )2−9(اجلدول 

 الرقم القيايس الستخدام املياه, ولنمو الناتج املحيل اإلمجايل,
 )100=1993 (1999 إىل 1993ولنمو السكان يف بوتسوانا, من 

 .Lange and others 2000: املصدر

 حتليل السياسات

تقـويم : غراض حتليل السياسات; مثلُتستخدم حسابات التدفق عىل نطاق واسع أل
آثار إصالح الرضائب البيئية, وصوغ األدوات االقتـصادية الكفيلـة بتخـيفض انبعاثـات 
. ًالتلوث, وتقويم القدرة التنافسية يف إطار سياسات جديدة أكثر تقييدا من الناحية البيئيـة

 1994/93 1995/94 1996/95 1997/96 1998/97 1999/98 

 1.05 1.04 0.99 1.03 1.01 1.00 حجم املياه املستخدمة

حصة الفرد من املياه 
 املستخدمة

1.00 0.99 0.98 0.92 0.94 0.93 

الناتج املحيل اإلمجايل 
لكل مرت مكعب من 
 املياه املستخدمة

1.00 1.02 1.06 1.18 1.22 1.26 
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ًها أساسـا ملعاجلـة وقد كان االحتاد األوريب أكرب مستخدم للحسابات; حيث قام باستخدام
 .انبعاثات غازات الدفيئة, واألمطار احلمضية: اثنتني من األولويات, مها

لقد قامت النرويج باستخدام حسابات التدفق للطاقة والنبعاثات غازات الدفيئة; 
تغيـري اهليكـل الـرضيبي لزيـادة : لتقويم سياسـة, تنظـر دول كثـرية يف تطبيقهـا, وهـي

نبعاثات واستخدام املوارد, يف الوقت نفـسه الـذي يـتم فيـه الرضائب املفروضة عىل اال
ُختفيض رضائب أخر بدرجة متساوية لضامن احلياد الـرضيبي, وهـو مـا يطلـق عليـه 

استخدمت النرويج نموذج التوازن العـام املتعـدد القطاعـات قد , و"احلصة املزدوجة"
كرونه نروجيية عىل الطن مـن  700 يف زيادة رضيبة الكربون إىل –ً حتديدا –لدهيا; للنظر 

ثاين أوكسيد الكربون, وختفيض تعوييض يف رضائب املرتبات, وأراد صانعو السياسات 
ــصادي ــاه االقت ــأثريات ذلــك اإلصــالح الــرضيبي يف الرف ــرويج التعــرف إىل ت . يف الن

وباستخدام نموذج التوازن العام, وجدت النرويج يف البداية, أن معدالت االسـتخدام 
لكـن بعـد الـتمعن يف . , بينام ستنخفض انبعاثات الكربـونسرتتفع االقتصاديوالرفاه 

فقد ; نتائج التحليل, تبني أن اإلصالح الرضيبي سيؤدي إىل تغري هيكيل مهم يف االقتصاد
أصاب الرضر بعض الصناعات الكثيفـة االسـتخدام للطاقـة ضـمن قطاعـات املعـادن 

لرضائب; وهذا أد إىل انخفاض كبري يف والكيامويات وتكرير النفط بصورة خاصة من ا
 .معدالت اإلنتاج واالستخدام لدهيا

 حسابات محاية البيئة وإدارة املوارد

 :تقوم هذه املجموعة من احلسابات عىل عدد من املكونات املحددة, من بينها

 . عىل محاية البيئة وإدارة املوارد− من القطاعني العام واخلاص −النفقات  •

 .ات التي تقدم خدمات محاية البيئةنشاطات الصناع •

 .الرضائب واإلعانات يف جمايل البيئة واملوارد •
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 حسابات اإلنفاق عىل محاية البيئة

ُمن بني املكونات الثالثة هلذا اجلزء من احلسابات, تعد حسابات اإلنفـاق عـىل محايـة 
ًالبيئة هي األوسع استخداما, وخصوصا يف الواليات املتحدة, وكنـدا, واالحتـ اد األوريب, ً

ًكام قام عدد من الدول النامية أيضا, بإنشاء حـسابات بـشأن اإلنفـاق . واليابان, وأسرتاليا
وأصـدر مكتـب . تشييل, وكولومبيا, ومجهورية كوريا, والفلبـني: عىل البيئة, ويف مقدمتها

ًاإلحصاء األوريب كتيبا يضم قائمة مفصلة بـاملؤرشات التـي يمكـن احلـصول عليهـا مـن 
مثل االجتـاه الزمنـي لإلنفـاق (ًات اإلنفاق عىل محاية البيئة, بدءا باملؤرشات العامة; حساب

مثـل اإلنفـاق (ً, وانتهاء بـاملؤرشات التفـصيلية; )عىل محاية البيئة بحسب القطاع والنطاق
فعىل سبيل املثال, تشري حسابات اإلنفـاق عـىل محايـة ). ضمن الصناعات بحسب النطاق

 – بوصفها نـسبة مـن النـاتج املحـيل اإلمجـايل – املتحدة إىل أن النفقات البيئة يف الواليات
وعـىل مـستو الـدول الناميـة األربـع التـي .  يف املائـة1.8 و1.7ظلت ثابتة ما بني نسبتي 

أنشأت حسابات لإلنفاق عىل محاية البيئة, فإن النطاق الذي تغطيه تلك احلسابات خيتلـف 
تـشمل القطاعـات كافـة, إال لـد كولومبيـا ومجهوريـة من دولة إىل أخر; حيث إهنا مل 

َّكوريا, بينام ظلت تلك التي مجعتها كوستاريكا والفلبني مقصورة عىل اإلنفـاق عـىل محايـة 
 .البيئة لد احلكومة

 صناعة اخلدمات البيئية

بينام فرضت حسابات اإلنفاق عىل محاية البيئة, تكاليف باهظة, فقـد خلقـت كـذلك 
ويقـدم القـسم . رت صناعات جديدة لتلبية احلاجة إىل اخلـدمات البيئيـةًفرصا; حيث ظه

ًالثاين من حسابات اإلنفاق عىل محاية البيئة تعريفا واضـحا للخـدمات البيئيـة, وإلسـهام  ً
وبيـنام . صناعة اخلدمات البيئية يف الناتج املحيل اإلمجـايل ويف االسـتخدام ويف الـصادرات

ً مـصدرا مهـام للـصادرات, – بالنسبة إىل بعض الدول –أصبحت صناعة اخلدمات البيئية  ً
ًتعد دول أخر مستوردا كبريا لتلك اخلدمات; فقـد مثلـت صـناعة اخلـدمات البيئيـة يف  ً ُ

 يف املائة 1.4 يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل, ونسبة 2.3 نسبة − عىل سبيل املثال −فرنسا 
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صف العاملة املـستخدمة يعمـل يف جمـال إدارة وكان أكثر من ن. 1997من االستخدام عام 
 ).Desaulty and Templé 1999(النفايات الصلبة ومياه الرصف 

 الرضائب البيئية ورضائب املوارد

يشمل اجلزء الثالث من حـسابات اإلنفـاق عـىل محايـة البيئـة, الـرضائب والرسـوم 
الرسوم عـىل : ارد; مثلاألخر التي جتمعها احلكومة عن انبعاثات التلوث واستخدام املو

ُوتعـد الـرضائب واإلعانـات البيئيـة أدوات مهمـة . املعادن والغابات ومـصايد األسـامك
ويستكشف الكثري مـن الـدول األوربيـة إمكانيـة . للسياسات الرامية إىل حتقيق االستدامة

 ."احلصة املزدوجة" حمل أشكال أخر من الرضائب; لتحقيق "خرضاء"إحالل رضائب 
 يكون املكون الرضيبي من حساب اإلنفاق عىل محاية البيئة ذا فائـدة عظيمـة يف ويمكن أن

تقويم احتامل كون النظـام الـرضيبي يـشمل حـوافز أو مثبطـات للتنميـة املـستدامة, وأن 
وقـد متـت مناقـشة .  الذي اعتمدته دول كثرية"ِّامللوث يدفع"الرضائب بحق مبدأ تعكس 

واستخدامها يف إدارة املوارد يف القسم املعني بحسابات الرضائب عىل موارد طبيعية حمددة 
 .األصول

 املؤرشات االقتصادية للتنمية املستدامة

لطاملا بحث املامرسون عن طريقة لقياس االستدامة, إما من خالل مراجعة املؤرشات 
ويـتم اسـتخراج . الكلية التقليدية, أو اسـتحداث مـؤرشات جديـدة بالوحـدات املاديـة

ملوضوعية البيئية املجمعة التي قيست بالوحدات املاديـة مـن مكـون مـصفوفة املؤرشات ا
. احلسابات القومية املتضمنة للحسابات البيئية ضمن نظام املحاسـبة االقتـصادية والبيئيـة

ويتم استخدام الوحدات املادية باالشرتاك مـع املـؤرشات االقتـصادية التقليديـة لتقـويم 
وقد قامت دول خمتلفة بحساب عدد من املجاميع البيئيـة . صحة البيئة والتقدم االقتصادي

وال . ًوالنقدية املنقحة, متت مناقشتها مجيعا يف نظام املحاسـبة االقتـصادية والبيئيـة املـنقح
وبـام أن كـل .  اتفاق بشأن املؤرشات التي يتعـني اسـتخدامها– يف الوقت الراهن –يوجد 
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ًمؤرش خيدم غرضا خمتلفا من أغراض السياس ات, فإن اختيار املؤرش يعتمـد عـىل الـسياسة ً
 .ذات العالقة بذلك

 املؤرشات املادية لألداء عىل املستو الكيل
تتيح مصفوفة احلسابات القومية املتضمنة للحسابات البيئية, مؤرشات اقتصادية كلية 

تغـري املنـاخ, وحتمـض : مادية بالنسبة إىل موضوعات الـسياسات البيئيـة الرئيـسية; مثـل
ويمكـن مقارنـة . غالف اجلوي, وإختام األجسام املائيـة باملغـذيات والنفايـات الـصلبةال

 لتقـويم – مثل املستو املستهدف النبعاثـات غـازات الدفيئـة –املؤرشات بمعيار قومي 
 النبعاثـات – عىل سبيل املثال –ويمكن أن يكون من املفيد وضع معيار وطني . االستدامة

وربـام ال يكـون مـن الـسهل . الدولة وفق بروتوكول كيوتوغازات الدفيئة بحسب هدف 
إختام املياه باملغذيات التي قد يكون هلا تأثري حميل أكثر, عىل : تقويم بعض املوضوعات; مثل

وال تتيح مصفوفة احلـسابات القوميـة املتـضمنة للحـسابات البيئيـة . أساس معيار وطني
 .ًمؤرشا أحادي القيمة جيمع املوضوعات كافة

تيح حسابات التدفق املادي جمموعة أخر من املؤرشات االقتصادية الكليـة املاديـة, وت
, الذي جيمع كل املواد املـستخدمة "إمجايل املتطلبات املادية"املؤرش املعروف باسم : وأشهرها

 كام هي احلـال بالنـسبة إىل −وهيدف هذا املؤرش . ضمن اقتصاد ما, بحسب وزهنا الرتجيحي
أو تقلـيص  ("التحلل مـن املـادة" إىل إتاحة مؤرش أحادي القيمة; لقياس −دية املجاميع النق

 .; أي فصل النمو االقتصادي عن استخدام املواد)االعتامد عىل املوارد املادية
وقد توصلت الدراسة التي أجراها معهد املوارد العاملية بشأن حسابات التدفق املادي 

, تراجعـت الكثافـة 1975لية مهمـة; فمنـذ عـام عىل مخس دول صناعية, إىل عالقة انفصا
 يف املائـة 40 و20املادية يف الناتج املحيل اإلمجايل لد الدول اخلمس بنسبة تراوحت ما بني 

 وقد جاء ذلك نتيجة للجهود املبذولة لتقليص حجـم النفايـات الـصلبة, ,)2−9الشكل (
 وللمــواد, وباجتــاه ًوللتحــول بعيــدا عــن الــصناعات ذات االســتخدام الكثيــف للطاقــة

ومل تشهد حصة الفرد من كثافـة املـواد . الصناعات املعتمدة عىل املعرفة وصناعة اخلدمات
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 معظم الدول خالل الفرتة ذات العالقة بذلك, باستثناء أملانيـا التـي شـهدت لدًتراجعا 
 . يف املائة6ًتلك احلصة فيها تراجعا بنسبة 

 ملؤرشات ذات العالقة بذلكًصايف الناتج املحيل املعدل بيئيا وا

ًيعد املؤرش األوسع انتشارا ضمن هذه الفئة هو صايف الناتج املحيل املعدل بيئيا, وقـد  ً ُ
 وزمالؤه بحساب هذا املؤرش ضـمن عملهـم املبكـر بـشأن املحاسـبة Repettoقام ريبيتو 

واسـتنزاف البيئية; بوصفه طريقة جلذب انتباه صانعي السياسات إىل أمهية التدهور البيئي 
عـىل الـنفط والغابـات وتـدهور (َوتبـع عمـل ريبيتـو يف إندونيـسيا . رأس املال الطبيعـي

ٌ, دراسـات )د األسـامك وتـدهور األرضعىل الغابات ومصاي(ويف كوستاريكا , )األرض
 .بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك, برعاية األمم املتحدة والبنك الدويل: جتريبية أخر يف

 )2−9(الشكل 
 1996 إىل عام 1975تغري املئوي يف استخدام املواد يف مخس دول صناعية, من عام ال

 
 .20, ص )2اجلدول  (,2000 ًاستنادا إىل معهد املوارد العاملية: املصدر

 من تم حساب كثافة املواد عىل أساس نسبة اإلنتاج املعالج املحيل إىل الناتج املحيل اإلمجايل, وتم حساب حصة الفرد: مالحظات
 .كثافة املواد عىل أساس نسبة اإلنتاج املعالج املحيل إىل السكان

 . الصادرات– صايف اإلضافات إىل املخزون –الواردات + االستخالص املحيل = اإلنتاج املعالج املحيل 

 كثافة املواد يف الناتج املحيل اإلمجايل
 حصة الفرد من كثافة املواد

 الواليات املتحدة هولندا النمسا اليابان أملانيا
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  −كأملانيا, واليابان, ومجهورية كوريا, والفلبني, والـسويد  −وقد قام عدد من الدول 
وجتعل الفروق الكبـرية . ً الناتج املحيل املعدل بيئيا عىل أساس جزئيًمؤخرا بحساب صايف

 إجـراء مقارنـة −  من حيث أنواع التغطية وكيفية تطبيق مقاربة تكلفة الصيانة− بني الدول
فبينام افرتضت مجهوريـة كوريـا .  من األمور املستحيلةمبارشة بني النتائج لد الدول كافة

َّبق تكاليف مكافحة التلوث نفسها عىل الصناعات كافة, قدرت ُ أن تط− عىل سبيل املثال −
 .دول أخر تكاليف مكافحة تنطبق عىل صناعات بعينها

َّويشري صايف الناتج املحيل املعدل بيئيا لد السويد, وهو املسمى  , "الدخل احلقيقي"ً
 يف 0.6هام نـسبة إىل أقل تغري مقارنة بصايف الناتج املحيل التقليدي; إذ ال يتعد الفـرق بيـن

 عىل الرغم من خصم بعـض نفقـات −ويرجع أحد أسباب هذا االنخفاض الشديد . املائة
 إىل أن هذا املـؤرش ال يقـيس إال تـدهور البيئـة −محاية البيئة, وهو ما مل تقم به دول أخر 

كام قامت السويد باستثناء مظـاهر التـدهور غـري املتـضمنة . رتوجنييبسبب الكربيت والن
عل يف القياسات التقليدية لصايف الناتج املحيل, بينام مل تتناول الدراسات التـي أجرهتـا بالف

 بـصورة مبـارشة قـضية احـتامل − ويف مقدمتها مجهورية كوريـا, والفلبـني −دول أخر 
ًويعد مستو التعديل لد كل من اليابان وأملانيا مرتفعـا نـسبيا. ازدواجية العد ً ويرجـع . ُ

أهنام ضمتا التكلفة التقديرية لتخفـيض انبعاثـات ثـاين أوكـسيد الكربـون ًذلك أساسا إىل 
, بينام مل تتنـاول الدراسـات األخـر تلـك )والكلوروفلوروكربونات بالنسبة إىل اليابان(

 .امللوثات العاملية
 نمذجة مقاربات املؤرشات االقتصادية الكلية

ًعـدل بيئيـا; جلمعـه بـني وجه بعض البـاحثني انتقـادات إىل صـايف النـاتج املحـيل امل
, وأقيـام )اتج املحيل التقليـدي وصايف النالتقليدي الناتج املحيل اإلمجايل(معامالت فعلية 

ونتيجـة لتلـك االنتقـادات, تـم اسـتحداث ). القيمة النقدية للتـدهور البيئـي(افرتاضية 
 تغيـري جمموعة جديدة من املؤرشات التي تسعى لتقدير الدخل القـومي املـستدام يف حالـة

الـدخل القـومي : االقتصاد; للوفاء بالقيود البيئية, وقد تم تطوير مقاربتني رئيسيتني, مهـا
 .املستدام هليوتينغ, وصايف الناتج املحيل القتصاد أخرض
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ويمثل الدخل القومي املستدام هليوتينغ أقىص دخل يمكن إدامته مـن دون حتقيـق 
وباستخدام نمـوذج تـوازن عـام ). ملتجددةباستثناء استخدام املوارد غري ا(تطور تقني 

, 1990تطبيقي ساكن, تم حساب الـدخل القـومي املـستدام بالنـسبة إىل هولنـدا عـام 
)Verbruggen and others 2000 .( وقد وجد املؤلفون أنه توجد حاجـة إىل تغـريات

يل هائلة; للوفاء بمعايري االستدامة عىل املد القصري; إذ كـان الـدخل القـومي اإلمجـا
 يف املائـة, ويرتاجـع اسـتهالك األرس 56أقل من الدخل القومي يف سنة األساس بنسبة 

 يف املائة, وصايف االسـتثامر 69 يف املائة, واالستهالك احلكومي بنسبة 49املعيشية بنسبة 
 . يف املائة79بنسبة 

ُوتقدر مقاربة بديلـة, وهـي صـايف النـاتج املحـيل القتـصاد أخـرض, الـدخل القـوم ِّ ي َُ
. باسترشاف مستقبل افرتايض يتعني فيه عىل التنمية االقتصادية الوفـاء بـبعض املعـايري البيئيـة

 وهتدف تلـك ;ويتم تقدير التأثري يف االقتصاد من خالل دمج تكاليف ختفيض التدهور البيئي
املقاربة إىل توجيه صـانعي الـسياسات بـشأن التـأثريات املحتملـة ملـسارات التنميـة البديلـة 

ويف تلك النامذج, ال تكون التقنية وبارامرتات النموذج األخر . دوات الالزمة لتحقيقهاواأل
ًدائام مقيدة بام هو متاح حاليـا , (De Boer and others 1994)وقـد قـام دي بـور وآخـرون . ً

بوضع التقديرات بالنسبة إىل هولندا, كام أعد املعهد الوطني لألبحاث االقتـصادية يف الـسويد 
 . عىل انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون−ً حتديدا −, ركز فيها 2000 مماثلة عام دراسة

 مالحظات عامة

تم تركيز اجلـزء األكـرب مـن اسـتخدامات احلـسابات البيئيـة, يف الـدول الـصناعية, 
وبيـنام يقـوم معظـم الـدول بتجميـع حـسابات . ًوخصوصا منها أسرتاليا, وكندا, وأوربا

ًال تـستخدم عمومـا لتقـويم االسـتدامة تاألصول, فإن تلك احلـسابا ويـتم اسـتخدام . ُ
حسابات التدفق عىل نطاق واسع, سواء لبنـاء املـؤرشات أو لتكـون مـدخالت لنمذجـة 

ًويعد بناء املؤرشات النقدية والبيئية الكلية حمدودا جـدا, ومـن غـري الواضـح . السياسات ً ُ
 .الكون تلك املؤرشات قد تم استخدامها عىل نطاق واسع أو 
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وعالوة عىل ذلك, توجد أربع مالحظات رئيسية بشأن مد فائدة احلسابات البيئيـة 
 :بالنسبة إىل السياسات العامة, وهي كاآليت

عىل الرغم من أن بعض الدول يـستخدم احلـسابات البيئيـة عـىل نطـاق واسـع, فـإن  •
ًاستخدام تلك احلسابات يظل أدنـى مـن املـستو املطلـوب, وخـصوصا يف الـدول 

 .ناميةال

 .ًوجود عدد حمدود جدا من الدول التي لدهيا حسابات بيئية شاملة باملعنى احلقيقي •

كون املقارنات الدولية مهمة, ولكنها ليست ممكنة بعد; بسبب الفروق يف املنهجيات,  •
والتغطية, واملعايري البيئية, وعوامل أخر. 

 للتأثريات البيئية التي  التي تسعى إلجراء تقويم كامل−رضورة أن تكون لد الدولة  •
 حسابات تشمل حركة امللوثات عرب احلـدود الوطنيـة عـن طريـق اهلـواء −تواجهها 

واملاء, وكذلك حسابات بشأن أهم رشكائها التجاريني; حلساب التلـوث واملكونـات 
 .املادية للمنتجات التي تستوردها

ن يوجـد دول وقد تم استخدام حسابات األصول لرصد االستدامة بطرائق عدة, لك
. كثرية مل تستغل طاقاهتا كاملة لرصد خصائص الثروة والتغريات يف الثروة بمرور الوقـت

وقد يكون ذلك نتيجة ضعف الرتكيز عىل حسابات األصول التقليدية وقياسـات الثـروة, 
 بـشأن أسـلوب − يف نظام املحاسبة االقتصادية والبيئيـة املـنقح −كام يمثل غياب االتفاق 

ُويمكن أن تستخدم حسابات األصول عـىل . ًمهامًة االستنزاف هو نفسه رادعا قياس تكلف
 مثـل املقارنـة بـني −إن التحليالت البسيطة . نطاق أوسع; للمساعدة يف جمال إدارة املوارد

 ال يـتم إجراؤهـا عـىل أسـاس −ًالريع والرضائب عىل الريع وتكاليف إدارة املوارد أيـضا 
 . حسابات األصول ألغراض رأس املال الطبيعيروتيني يف الدول التي جتمع

ويــتم اســتخدام حــسابات التــدفق عــىل نطــاق أوســع; لبنــاء املــؤرشات, ولتنظــيم 
ويوجد قدر كبري من التداخل بـني نظـام . ملخصات الوضع البيئي, ولألغراض التحليلية
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ة, ومنظمـة املحاسبة االقتصادية والبيئية ومؤرشات االستدامة التي اقرتحتها األمم املتحد
وربام سيكون من املفيد توثيق الروابط بني . التعاون االقتصادي والتنمية, ومنظامت أخر

 .تلك املقاربات املختلفة

 قابلية املقارنة الدولية

ًتعد املقارنات الدولية مفيدة جدا بالنسبة إىل الـدول يف تقـويم إدارهتـا للمـوارد;  ُ
 امليـاه يف جنـوب أفريقيـا, أو تكـاليف فعىل سبيل املثال, تنطـوي مقارنـات حـسابات

 ً ممكنـاومل يكـن. األرضار البيئية يف أوربا عىل فائدة عظيمة عىل صعيد رسم السياسات
إجـراء مقارنـة للحـسابات وللمـؤرشات الناجتـة فـيام بـني  −حتى اآلن  −عىل العموم 

نهجيــات ًالــدول; نظــرا إىل التبــاين الكبــري بــني التعريفــات واملجــاالت املغطــاة, وامل
املستخدمة لد الدول املختلفة, وقـد توجـد تباينـات كـرب بـني احلـسابات النقديـة 
مقارنة إىل احلسابات املاديـة; بـسبب اخـتالف منهجيـات التقـويم, واملعـايري البيئيـة, 

 ً ممكنايكنوباستثناء مؤرش االدخار احلقيقي, مل . والفرضيات األخر الالزمة للتقويم
 .ؤرشات النقدية والبيئية الكلية للدولإجراء مقارنة بني امل

وقد أشارت دراسات عدة أجريت يف أوربا إىل وجود كميات ضخمة من التلوث, 
ومـن دون معلومـات دقيقـة بـشأن تلـك . يتم تصديرها واستريادها عـرب اهلـواء واملـاء

ًاستخدام احلسابات البيئية ألغراض السياسات سيظل حمـدودا, ويـرتبط  الكميات, فإن
وتـشري الدراسـة الـسويدية إىل أن .  هائل مـن التلـوث واملـوارد بالتجـارة الدوليـةقدر

, يمكـن أن )سواء إزاء ما خيص انبعاثات التلوث أو استخدام املوارد(ِاملعامالت البيئية 
تتباين بدرجـة كبـرية فـيام بـني الـدول, وأن الـسبيل الوحيـدة إلجـراء تقـويم حقيقـي 

ِ دولة هي من خـالل تـوافر املعلومـات بـشأن املعـامالت للتأثريات البيئية لواردات أي
وعالوة عـىل ذلـك, فـإن إدارة . البيئية لرشكائها التجاريني, ومن واقع حساباهتم البيئية

 تتطلـب – سواء املتعلق منها باملناخ أو بالتحمض –املشكالت البيئية العاملية واإلقليمية 
 .قارنةأن تكون لد كل دولة حسابات بيئية قابلة للم
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 املالحق
 املصادر واألساليب

 

 بناء تقديرات الثروة: امللحق األول

 2000تقديرات الثروة بحسب الدول, : امللحق الثاين

 2000تقديرات االدخار احلقيقي بحسب الدول, : امللحق الثالث

 2000التغري يف نصيب الفرد من الثروة, : امللحق الرابع
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 األول امللحق

 ةالثرو تقديرات بناء
 

ُيفصل ِّ  .احلقيقي واالدخار الثروة تقديرات بناء عملية امللحق هذا َُ

 :اآلتية العنارص من الثروة تقديرات َّوتكون

 الثروة إمجايل •

 َاملنتج املال رأس •

ِاملكنات •  واملنشآت َ

 احلرضية األرايض •

 الطبيعي املال رأس •

 )النفط, الغاز الطبيعي, الفحم القايس, الليغنيت(موارد الطاقة  •

البوكسيت, النحاس, الذهب, احلديد, الرصاص, النيكل, (ملوارد املعدنية ا •
 )الفوسفات, الفضة, القصدير, الزنك

 اخلشبية املوارد •

 اخلشبية غري الغابات موارد •

 املحاصيلية األرايض •
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 املراعي •

 املحمية املناطق •

 إمجـايل بـني الفـرق أي; متبقيـة قيمة هو حيث من, امللموس غري املال رأس ُوحيسب
 .الطبيعي املال ورأس َاملنتج املال رأس وجمموع الثروة

 الثروة إمجايل

 :يأيت كام الثروة إمجايل حساب يمكن
 

dsesCW tsr
t

t
)().( −−= ∫

∞ 

ــة القيمــة هــي Wt حيــث ــروة اإلمجالي ــال رأس أو, للث ــسنة يف, امل  هــي C(s(و, t ال
 املعدل ويساوي 1.ستثامراال من للعائدات االجتامعي املعدل هي rو, s السنة يف االستهالك
 :راالستثام من للعائدات االجتامعي

C
C

r ηρ += 

 إىل بالنسبة املنفعة مرونة هي ηو ,الزمني للتفضيل اخلالص املعدل هو ρحيث
 التعبري يتم ٍفعندئذ, ثابت بمعدل ينمو كاالستهال وأن, η=1 أن وبافرتاض. االستهالك

 :يأيت كام الثروة إمجايل عن

)1−A(  dsetCW ts
t

t
)().( −−= ∫

∞
ρ 

 t الوقـت عنـد لالسـتهالك دالـة هـي t الوقـت عنـد الثـروة إلمجايل احلالية والقيمة
 .الزمني للتفضيل اخلالص وللمعدل
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 أن أي م;مـستدا مـسار يف ٍمـاض االسـتهالك أن ًمنيا ضـ)A – 1(التعبـري  ويفرتض
ويتطلب حساب إمجايل الثـورة .املستنفدة الطبيعية املوارد لتعويض يكفي االدخار مستو 

 :ةاآلتي القضايا يف النظر − لالستهالك األويل املستو حساب عند − يتم أن

 مـن سـنوات ثـالث متوسـط اسـتخدمنا, املـشكلة تلـك وحلـل ,االسـتهالك تقلب •
 .االستهالك

ًعندما يكون صايف االدخـار املعـدل سـالبا, . صايف االدخار املعدلالسالبة لاملعدالت  •
. املـستقبيل اسـتهالكها آفاق وهتدد, الطبيعية املوارد تستهلكفإن ذلك يعني ان الدول 

 .املستدام لالستهالك قياس استخالص إىل حاجة توجد, احلالة هذه ويف

 :اآلتية بالتعديالت القيام تم, لذلك •

 .2000 − 1998 للفرتة االستهالك سلسلة − الثروة حساب ندع − احلسبان يف ُأخذ •

 االدخار صايف طرح تم ,ًسالبا املعدل االدخار صايف فيها كان التي السنوات خيص فيام •
 االسـتهالك مـستو أي ;املـستدام االسـتهالك عىل للحصول االستهالك من املعدل
 .ًمتامسكا املال رأس رصيد عنده سيبقى كان الذي

َّ التعبري عن سالسل االستهالك املصححة باألسعار الثابتـة للـدوالر –ذلك  بعد – تم •
 .2000عام 

; 2000و 1998 عامي بني ما للدوالر الثابتة باألسعار االستهالك متوسط استخدام تم •
 .لالستهالك األويل املستو بوصفه

  يف1.5 أن املعدل اخلالص للتفضيل الزمنـي هـو – ألغراض االستهالك –وافرتضنا 
 ًجيال يقابل ما وهو, ًعاما 25 يف الزمني األفق وحرصنا, )Pearce and Ulph 1999(املائة 
 .الثروة حساب مراحل طوال ًعاما وعرشين مخسة من املكون املقطع واعتمدنا. ًتقريبا
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ِاملكنات  واملباين واملعدات َ

يمكن من أجل حـساب أرصـدة رأس املـال املـادي األخـذ يف احلـسبان إجـراءات 
مـن  املـال رأس أرصدة استخالص مثل − اإلجراءات تلك بعضويتطلب . قديرية عدةت

 نفقـات باهظـة, ويـصطدم –أقيام التـأمني أو األقيـام املحاسـبية أو املـسوحات املبـارشة 
: مثل; أخر تقديرية إجراءات ُوتعد. مالءمتها وعدم البيانات نقص بمشكلتيبمشكلتي 
 يف سـهولة وأكثـر تكلفـة أقل, الدائم اجلرد طريقة − خاصة بصورة − و, املراكمة أساليب
إىل أهنا ال تتطلب إال البيانات اخلاصـة باالسـتثامر ومعلومـات حـول عمـر  ًنظرا; التطبيق

 − شـهرة األكثـر وهـي − األسـاليب تلـك وتـستخلص .خدمة األصول وأنامط اندثارها
 هـو الـدائم اجلرد لوبأس فإن, وبالفعل. االستثامر سالسل تراكم من املال رأس سالسل

 التـي والتنميـة االقتصادي التعاون منظمة يف األعضاء الدول معظم يتبعه الذي األسلوب
ُّتعد  ;Bohm and others 2002; Mas and others 2000) املال رأس ألرصدة تقديرات ُِ

Ward 1976). 

 ويتم. مالدائ اجلرد أسلوب −املال رأس ألرصدة اتقديراتن يف − ًأيضا نحن ونستخدم
 :اآلتية املعادلة باستخدام t الفرتة يف املال رأس لرصيد املجمعة القيمة وهي, Kt حساب

)A – 2(    i

i
itt IK )1(
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0

α−=∑
=

−
  

 املعادلـة ويف. االندثار معدل هو αو ,الثابتة باألسعار االستثامر قيمة هي I حيث
)A − 2( ,كمالرتا فرتة أن ًضمنيا نفرتض) أن َويالحـظ 2.ًعامـا 20 هـي) اخلدمـة عمر أو 

 الـدول مجيـع إىل بالنـسبة ثابتة أهنا ُويفرتض, املائة يف α= 5 حيث; هنديس االندثار نمط
 الـنمط وجـود تفـرتض) A−2 (املعادلـة أن إىل اإلشـارة جتـدر, ًوأخـريا 3.الوقت بمرور

 .ًعاما 20 بعد صفر إىل األصل قيمة اجعترت بحيث, "One−Hoss Shay" التقاعدي

 مـال رأس أرصـدة أو طويلـة اسـتثامر سلـسلة إىل نحتاج, )A − 2 (املعادلة ولتقدير
ف له أن أرصدة رأس املال األولية غـري متاحـة بالنـسبة إىل يؤس ومما 4.ذلك من ًبدال أولية
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ي توجـد هبـا بيانـات بل إن اسـتخدامها يف احلـاالت التـ. مجيع الدول املشمولة يف تقديرنا
مثلام هي احلال بالنسبة إىل بعض الدول األعضاء يف منظمة التعـاون االقتـصادي (منشورة 
علق بقابلية املقارنة إىل الـدول األخـر التـي ال تتـوافر ت, ستصاحبه مشكالت ت)والتنمية

 .بشأهنا تلك البيانات
أهنا البيانـات ومتتد سلسلة االسـتثامر للـدول اخلمـس والـستني التـي تتـوافر بـش

 سالسـل بـشأهنا تتـوافر ال دولـة 16 وتوجـد. 2000 عـام إىل 1960الكاملة مـن عـام 
 بيانـات بـشأن −  بالنسبة إىل الـسنوات الناقـصة −  لكن تتوافر لدينا ,الكاملة االستثامر

. والـواردات, والـصادرات, )واخلـاص العام (النهائي اإلنتاج, واإلنفاق االستهالكي
 متطابقـة مـن االسـتثامر سالسـل اسـتخالص يمكننـا, علومـاتامل تلـك وباستخدام
 إمجـايل من الصادرات صايف طرح خالل من, Y=C+I+G+(X-M) القومية احلسابات
 هـذا عـىل حـساهبا يتم التي االستثامر نسب فإن, كافة األحوال ويف. املحلية املدخرات

 مـن ًجـدا تقرتب, لتانالسلس بشأهنا تتوافر التي السنوات يف األصيل واالستثامر النحو
 بقـسمة −  االسـتثامر سلـسلتي بـني املقارنـة قابليـة لضامن −  قمنا ذلك ومع. "واحد"

 لتلـك القطـري املتوسـط عـىل املحاسـبية املعادلـة مـن املستخلصة االستثامر تقديرات
 .دولة كل خيص إزاء ما النسب

 يمكـن, 2000 − 1960 للفـرتة دولـة 81 تغطـي التـي االستثامرية السالسل وبتوافر
 الدول إىل بالنسبة أما, ًأيضا 1979 عام إىل تعود التي الرأساملية السالسل تقديرات حساب
البيانـات نقص بسبب( ;الكاملة األصلية االستثامر سالسل بشأهنا تتوافر ال التي األخر 
 احلـسابات معادلـة لتطبيـق الالزمـة الـرشوط أو, الثابـت املال رأس تكـوين إمجايل بشأن
 مقاربـة اعـتامد خـالل مـن, البيانات نقص جتاوز حاولنا, )2000 − 1960 للفرتة, وميةالق

 لوغاريتم بني انحدارية عالقة إقامة خالل من االستثامر سلسلة ِّبمد وقمنا. التحفظ شديدة
 أعـدها التـي الدراسـة يف به معمول هو كام, ًثانيا والوقت, ًأوال اإلنتاج إىل االستثامر نسبة

 َّمـد قـرصنا بـل, اإلنتاج نستنبط مل لكننا ,)Larson and others 2000 (رونوآخ الرصن
 .مقابلة إنتاج مشاهدة بشأهنا تتوافر التي احلاالت عىل االستثامر سلسلة
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 احلرضية األرايض

 لـرأس النهائيـة التقديرات فإن ,دولة ألي املادي املال رأس رصيد قيمة حساب عند
ِواملكنــات املبــاين قيمــة تــشمل املــادي املــال يــتم  األرصــدة قيمــة مادامــت, واملعــدات َ

من بيانات إمجايل تكوين رأس املال املرتبطة ) باستخدام نموذج اجلرد الدائم(استخالصها 
 ; التحسينات عـىل األرضإال لكن فيام خيص أرقام االستثامر, ال تتم تغطية ,بتلك العنارص

 . قيمة األرايض احلرضية–كاملة  بصورة –لذلك, فإن تقديراتنا النهائية ال تعكس 

م ت, )Kunte and others 1998 (وآخرون كونتي أجراها التي الدراسة من ًوانطالقا
وتـرتبط تلـك . تقويم األرايض احلرضية; بوصفها نسبة ثابتة من قيمـة رأس املـال املـادي

 فلـم, ةالعمليـ الناحيـة مـن أمـا. منفردة وحدها دولة بكل − النظرية الناحية من −النسبة 
 تلـك حـساب خالهلـا مـن يمكـن التـي الوطنية امليزانيات بشأنتتوافر معلومات مفصلة 

 −) Kunte and others 1998 (وآخــرون كــونتي فعــل كــام − قمنــا, ولــذلك; النــسب
 5:املائة يف 24 تعادل ثابتة نسبة باستخدام

)A − 3(  KU tt 0.24= 

 املعدنية واملوارد الطاقة

لقسم املنهجية املستخدمة يف تقدير قيمة املـوارد غـري املتجـددة, وتوجـد يصف هذا ا
َّيسلم فلم; احلسابات بتلك املرتبطة الصعوبات وراء األقل عىلثالثة أسباب  َ  بأمهيـة, ًأوال ُ

دمج املوارد الطبيعية يف نظم احلسابات القومية إال خالل العقود األخرية, وعىل الرغم من 
 املـنظامت عـىل ًعمومـا مقصورة ظلت فقد, احلسابات تلك نطاق سيعلتو املبذولة اجلهود
 للمخـزون خاصـة أسواق, ًثانيا توجد وال, )الدويل البنك أو املتحدة األمم مثل(; الدولية

ُفيعـرف, ًثالثـا وأمـا, األرصدة تلك قيمة بشأن معلومات لتقديم األرض باطن موارد من َّ َ ُ 
 قاعـدة مـن اجلزء ذلك": هو االحتياطي إن بحيث ;االقتصادية الناحية من الرصيد حجم
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 مـن − وهو يعتمد ,"ذلك ُيقرر عندما ًاقتصاديا إنتاجه أو استخراجه يمكن الذي املخزون
 6.واألسعار التقنية أي; السائدة االقتصادية األوضاع عىل −ثم 

 مـن لألرصدة دوالرية أقيام حتديد تم فقدة, كاف الصعوبات تلك من الرغم وعىل
: معـادنو فلـزات عـرشة مـن ولألرصدة, )7والفحم والغاز النفط (الطاقة موارد أهم

 والفوسفات, والنيكل, والرصاص, احلديد وركاز, والذهب, والنحاس, البوكسيت(
 أرقـام توجـد التـي الدول مجيع إىل بالنسبة, )والزنك, والقصدير, والفضة, الصخري

 .إنتاجها عن

يرنا عـىل املبـدأ االقتـصادي الراسـخ بـأن أقيـام وترتكز املقاربة املستخدمة يف تقد
األصول يتعني قياسها عىل أساس القيمة احلاليـة املخـصومة لألربـاح االقتـصادية عـىل 

ويتم التعبري عن تلك القيمـة بالنـسبة إىل دولـة ومـورد معينـني مـن . امتداد عمر املورد
 :خالل املعادلة اآلتية

)A – 4( ( ) )(1
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πتشري( iهو الربح االقتصادي أو إمجايل الريع عند الوقت  qiiπحيث  i
إىل وحدة  

  .املورد عمر هو Tو, االجتامعي اخلصم معدل هي rو, )اإلنتاج إىل qiالريع, بينام تشري

 املستقبيل الريع تقدير

 نـادرة – ذلـك مـع − تظـل لكنهـا, العـام والقبـول وحبالوضـ املقاربـة هـذه تتميز
ًاالستخدام يف التقدير العميل ألقيام األصول الطبيعية; نظرا إىل أهنا تتطلـب معرفـة الريـع 

أ تتنب, )A − 4 (للمعادلة مبسطة أشكال استخدام −ك ذل من ًبدال − ويتم. املستقبيل الفعيل
 إمجـايل: مثـل(; تقييدها مد يف تتفاوت تفرضيا أساس عىل املستقبيل بالريع − ًضمنيا −

 ).االستخراج مسار يف واألمثلية, الثابت الريع
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 :g بمعدل تنمو الريع وحدة أن هنا املستخدم التبسيط ويفرتض
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 هذه املعادلة لتقويم أرصدة املوارد عندما يمتد االستخراج إىل مـا بعـد ُوتستخدم
 .2000عام 

 T اختيار

 اإلنتاج إىل االحتياطي نسب بحساب قمنا, االستنزاف زمن قيمة اختيار ولتوجيه
متوسـط تلـك النـسب ) A – 1( ويقـدم اجلـدول 8.جلميع الدول والسنةات واملـوارد

 .للموارد املختلفة

الفحـم  مثـل; كبـرية بكميـات املتـوافرة املـوارد باستثناء − االحتياطي نسب ترتاوح
وكام هي احلـال يف الدراسـة التـي . ً عاما30 و20إىل اإلنتاج ما بني  −حلديد والبوكسيت وا

 املـوارد إىل بالنـسبة T = 20 األقـرص العمـر اخرتنـا, 1997 عـام الـدويل البنـك أصدرها
 برامجاتيـة نظـر وجهة من − سيتطلب, أطول استنزاف زمن اختيار أن ذلك; كافة والدول
 فـإن ,وكذلك]). A−4 [املعادلة لتغذية (الريع مجايلإ لتوقعات الزمني األفق زيادةرصف 
 زيـادة إىل ًنظـرا; أقـل ترجيحي بوزن يتمتع, أبعد مستقبلية فرتات يف عليه املتحصل الريع
 غـري ومن. املستقبلية الفرتة بعدت كلام الغموض درجة تزداد, ًوأخريا. عليه اخلصم معدل
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ــضة الظــروف ظــل يف − املحتمــل ــوم أن − الغام ــرش تق ــات أو كاتال ــوير احلكوم  بتط
 .ًعاما 20 مد عىل اإلنتاج قيمة عىل قيمتها تزيد احتياطيات

 )A−1( اجلدول
 )سنوات (واملعادن والفلزات الطاقة موارد عمر متوسط

 اخلشبية املوارد

ًإن االستخدام االقتصادي املهيمن للغابات ممثل يف كوهنـا مـصدرا للخـشب, ويـتم 
 اخلـشب إنتـاج مـن للريـع احلاليـةة من اخلشب عىل أسـاس صـايف القيمـة الثروحساب 

 وجود بيانات عـن إنتـاج اخلـشب املـستدير, −ٍ بعدئذ −ويتطلب إجراء التقدير . ستديرامل
 ).مستدام غري نحو عىل تدار كانت إذا (الغابة استنزاف زمن وعن, الوحدة ريع وعن

وقد تم احلصول عىل بيانات التدفق الـسنوي إلنتـاج اخلـشب املـستدير مـن قاعـدة 
 وتنطـوي 9.(FAOSTAT)عة ملنظمة األمـم املتحـدة بيانات منظمة األغذية والزراعة التاب

عملية حساب الريع عىل درجة كرب من التعقيد; فمـن الناحيـة النظريـة, تـساوي قيمـة 
اخلشب القائم السعر املستقبيل املخصوم للخشب الـذي حيـصل عليـه مالـك الغابـة بعـد 

 الفلزات واملعادن الطاقة

 178  البوكسيت 17 النفط
 38 النحاس 36 الغاز

 16 الذهب 122 الفحم القايس
 133 از احلديدرك 192 الفحم اللني

 18 الرصاص 
 27 النيكل 
 28 الفوسفات 
 28 القصدير 
 22 الفضة 
 17 الزنك 
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 يتـوافر ال قائمال اخلشب سعر فإن, العملية الناحية من أما. اخلشب إنضاج خصم تكاليف
َّبسهولة عادة, وقد قمنا بحساب ريع الوحدة عىل أساس الناتج من سعر مـرجح مركـب, 

 .ًمرضوبا يف معدل ريعي
َّويقدر السعر املرجح املركب للخشب القائم عىل أساس متوسط ثالثة أسعار خمتلفـة  ُ

صنوبري َّقيمة الوحدة املصدرة مـن اخلـشب املـستدير الـ) 1): (مرجحة بحسب اإلنتاج(
) 3(َّقيمة الوحدة املصدرة من اخلشب املستدير غري الـصنوبري الـصناعي, ) 2(ي, الصناع

 يـتم, متاحة القطرية األسعار تكون ال وعندما. الوقود حلطب عاملي تقديري متوسطسعر 
 10.اإلقليمي املرجح املتوسط استخدام
 تقـدير تـم, لـذلك ;كافـة للـدول احلرجي اإلنتاج تكليف بشأن البيانات تتوافر وال

وبعد باستخدام الدراسات املتاحة, ) السعر]/ التكلفة–السعر ([معدالت الريع اإلقليمية 
 .الدويل بالبنك احلراجة خرباءاستشارة 

 بـني ما التمييز الرضوري من كان فقد, القائم اخلشب عىل سوقية قيمة طبقنا ومادمنا
ة; مادام جزء من اخلشب القائم إما صـعب الغابات املتاحة وغري املتاحة لإلمدادات اخلشبي

املتاحـة لإلمـدادات وقد تم تقدير املساحات احلرجيـة . ً أو غري قابل للحياة اقتصاديااملنال
 .األساسية البنية مرافق من ًكيلومرتا 50 ضمن املوجودة الغابات أهنا عىل اخلشبية

 خمزون عىل للحصول ة;املائ يف 4 مقداره خصم معدل باستخدام الريع رسملة متت وقد
من املوارد اخلشبية, وتم العمل بمفهوم االستخدام املـستدام للمـوارد احلرجيـة مـن خـالل 

 املـستدير اخلشب حصاد كان وإذا. التدفق رسملة أساسهاألفق الزمني الذي تتم عىل  اختيار
 ألفـقا إن − أي إن الغابة يتم حصادها عىل نحـو مـستدام −وية السن الزيادات صايف من أقل

 فيـتم, السنوية الزيادات صايف عىل املستدير اخلشب حصاد زاد إذا أما, ًعاما 25 يكون الزمني
ويرتكـز الوقـت حتـى االسـتنزاف عـىل تقـديرات . ٍعندئذ حساب الوقت حتى االستنزاف

 25 عن ويستخدم الوقت الذي يقل .والزيادة اإلنتاج بني الفرق عىل مقسومةحجم الغابات 
 .املورد كعمر االستنزاف حتى والوقت, ًعاما
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 تـم وقـد, 2000 عـام إىل الوقود وحطب املستدير اخلشب من اإلنتاج بيانات وتعود
. استقاؤها من قسم الغابات بقاعدة البيانات اإلحصائية املبارشة ملنظمة األغذية والزراعـة

 غـري( الـصنوبري وغـري الـصنوبري لإلنتاج الصناعي املستدير اخلشب بشأن أما البيانات
 2001 − 1997 للفـرتة احلرجيـة للمنتجـات الـسنوي الكتاب من ُاستقيت فقد, )األملس
 اسـتقاء وتـم). UNFAO 2000 (املتحـدة لألمم والزراعة األغذية منظمة أصدرته الذي

 املبـارشة البيانات بشأن سعر حطب الوقود من قسم الغابات بقاعدة البيانات اإلحـصائية
سـاس  أعـىل املـستدير اخلـشب تـصدير أسـعار حـساب تم كام ,والزراعة األغذية ملنظمة

ملنظمـة , 2001 – 1997البيانات املذكورة يف الكتاب السنوي للمنتجات احلرجيـة للفـرتة 
 :عىل الريعية املعدالت لتقدير املستخدمة الدراسات واشتملت .األغذية والزراعة

Fortech 1997; Whiteman 1996; Tay and others 2001; Lopina and others 
2003; Haripriya 1998; Global Witness 2001; Eurostat 2002. 

 اخلشبية غري الغابات موارد

 غـري احلرجيـة املنافع أن ذلك; اخلشبية العائدات عىل مقصور غري الغابات إسهام إن
 مـستجمعات ومحايـة, واالسـتجامم, والـصيد, الثانويـة احلرجية املنتجات: مثل; اخلشبية

ي يـؤد وهذا; حساهبا العادة يف يتم ال منافع مجيعها متثل, الوجود وقيمة اخليار وقيمة, هامليا
ويشري استعراض للمنافع احلرجية غري اخلـشبية يف . إىل االنتقاص من قيمة موارد الغابات

الدول املتقدمة والنامية إىل أن العائدات السنوية للهكتار من تلك املنـافع تـرتاوح مـا بـني 
عـىل (ً دوالرا للهكتار لد الدول النامية 145وللهكتار لد الدول املتقدمة,  ًرادوال 190

 عىل تعديلها وبعد, Croitoru and others 2005و Lampietti and Dixon 1995 أساس
 يمكن دولة كل يف الغابات مساحة من فقط ُالعرش أن ونفرتض). 2000 عام أسعار أساس

 دولة كل يف الغابات مساحة عرش يف اهلكتارية القيمة تلك رضب يتم بحيثه, إلي الوصول
ثم يتم تقويم موارد الغابات غري اخلشبية عىل أساس صـايف . للحصول عىل املنافع السنوية

 9.ًعاما 25 بطول زمني أفق امتداد عىل للمنافع احلاليةالقيمة 
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 املحاصيلية األرايض

وحتى . حاصيلية عىل نطاق واسعال يتم نرش البيانات القطرية عن أسعار األرايض امل
 البيانات املحلية, لرأ بعض املتابعني أن أسواق األرايض تعـاين درجـة كبـرية لو توافرت

التشوه, بحيث يصعب إجراء مقارنة ذات مغز بني الدول; لذلك, اخرتنا تقدير أقيام من 
تجـات عـىل افـرتاض أن منض, األرض عىل أساس القيمة املخـصومة احلاليـة لريـع األر

 .األرض تباع باألسعار العاملية

 الـسوقية القيمـة بـني الفـرق أسـاس عـىل األرض عـىل العائـدات حـساب ويتم
ار تسعة حماصـيل اختي تم وقد. حمصول لكل اإلنتاجية والتكاليف اإلنتاجية للمحاصيل

, اإلنتـاج وحجـم, املبـذورة املـساحة حيـث مـن اإلنتاجيـة أمهيتهـا أسـاس عىل متثيلية
ومع األخذ يف احلسبان هذه األوجه الثالثـة, وقـع االختيـار عـىل املحاصـيل . واإليراد

, والربتقـال, والتفاح, والعنب, واملوز, والقمح, واألرز, الذرة :التمثيلية التسعة اآلتية
 أن إىل ًنظـرا; وحده نوع كل والقمح واألرز الذرة حساب وتم. والقهوة, الصويا وفول

وتـم اسـتخدام املـوز والعنـب . رايض الزراعية يف العـاملثالثتها تشكل معظم موارد األ
كام تـم اسـتخدام .  بدائل من الفئة األوسع من اخلرضاوات والفواكهوالربتقالوالتفاح 

 واملـرشوبات الزيتيـة املحاصـيل ومهـا, األوسع الفئتني من فول الصويا والقهوة بديلني
 أساس عىل األخر واملحاصيل يةوتم حساب اجلذور والبقول احلب. التوايل عىل اخلفيفة
 املـساحات ًناقـصا, الدائميـة املحاصـيل وأرايض الزراعيـة األرايض إمجـايل من املتبقي
 .ًسابقا املذكورة التسع بالفئات املبذورة

 كـل إنتـاج عائـد مـن نـسبة بوصفه; لألرض السنوي االقتصادي العائد قياس ويتم
 من املحسوبة الريعية املعدالت عىل احلصول تم وقد. الريعي باملعدل ُيعرف ما أو, حمصول
 – لـألرز الريعي املعدل خيص فيام − تم, املثال سبيل فعىل; القطاعية الدراسات من سلسلة

 يف 67.6(استخدام معلومات عن معدالت الريع لد مجهورية الو الديمقراطية الـشعبية 
 ريعـي معـدل عـىل للحصول; )ئةاملا يف 56.1( وإندونيسيا, )املائة يف 30.6( ومرص ,)املائة
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 يف 30: فهـي, املـستخدمة األخـر الريعيـة املعدالت أما. املائة يف 51 مقداره لألرز عاملي
 مـن (القمـح إىل بالنـسبة املائة يف 34و, )واليمن ومرص الصني من (الذرة إىل بالنسبة املائة
 الـصني مـن (لـصوياا فـول إىل بالنـسبة املائـة يف 27و, )وإكوادور ومنغوليا واليمن مرص

مـن نيكـاراغوا وبـريو وفيتنـام ( يف املائـة بالنـسبة إىل القهـوة 8, و)والربازيل واألرجنتني
 وكوســتاريكا وكولومبيــا الربازيــل مــن (املــوز إىل بالنــسبة املائــة يف 42, و)وكوســتاريكا
 نـبالع إىل بالنـسبة املائة يف 31و, )واليمن وسورينام ومارتينيك وإكوادور وساحل العاج

 إىل القيمـة تـستند (والربتقـال التفاح إىل بالنسبة املائة يف 36و, )واألرجنتني مولدوفا من(
 ).قطاعية دراسات عىل العثور يتم مل حيث; والعنب املوز إىل بالنسبة املتوسط

 وهذا; العاملية باألسعار اإلنتاج أقيام يف املحاصيلية النسب رضب − ذلك بعد − وتم
 تطبيـق يـؤدي ربـام ولكـن. إنتاجيـة األكثـر األرايض إىل أعـىل ضأر ريع ختصيص يعني

 لـألرايض احلقيقيـة القيمـة مـن االنتقـاص إىل النحو هذا عىل املحاصيلية النسبمتوسط 
 .الدولة ضمن إنتاجية األقل األرايض قيمة زيادة وإىل, إنتاجيةاألكثر 

يـتم  (ويتم حساب إمجايل ريع األرض لكل دولـة, مـن حيـث هـو متوسـط مـرجح
ويـتم حـساب . للريع من فئـات املحاصـيل العـرش) ترجيحه بحسب املساحات املبذورة

ىل نحـو ) أي اجلذور والبقول احلبية وحماصـيل أخـر(الريع عىل األرض للفئة العارشة; 
ومادامت هذه الفئة ليست ذات حمصول متثييل, فقد تم حساب ريـع األرض عـىل . خمتلف

ألنواع ) وهي نسبة مرجحة بحسب املساحة املبذورة(ملتوسط  يف املائة من ا80أساس نسبة 
احلبوب الثالثة الرئيسية, ويستند ذلك إىل فرضية أن اجلذور والبقـول احلبيـة واملحاصـيل 

 .األرض من هكتار كل عىل أقل ًعائدااألخر تدر 

 السنوي العائد إسقاط تم, احلالية الزراعية املامرسات استدامة مد قياس أجل ومن
 مـساحات تبقـى أن بـافرتاض (اإلنتـاج نمـو أسـاس عىل ,2020 عام ىلع, 2000 عام يف

 بلـغ حيـث; 2024و 2020 عامي بني ما ثابتة اإلنتاج قيمة عىل اإلبقاء وتم). ثابتة األرض
 الناميـة الـدول لـد املائـة يف 1.94و, املتقدمـة الـدول لـد املائـة يف 0.97 النمو معدل
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)Rosengrant and others 1995 .(املخـصومة احلالية القيمة حساب ذلك بعد من تم ثم 
 .املائة يف 4 مقداره خصم معدل باستخدام التدفق هلذا

 املراعي

راعي باستخدام أساليب مماثلة لتلك املستخدمة يف األرايض املحاصـيلية, ملتم تقويم ا
ادل تكـاليف  وتعـ.ُويفرتض أن متثل العائدات عىل املراعي نسبة ثابتـة مـن قيمـة اإلنتـاج

 تعـادل أن ُيفـرتض, ثـم ومـن; اإليـرادات مـن املائـة يف 55 نسبة −يف املتوسط  − اإلنتاج
وترتكز قيمة اإلنتـاج عـىل إنتـاج .  يف املائة من قيمة اإلنتاج45العائدات عىل املراعي نسبة 

 إىل ةبالنسب احلال هي وكام. الدولية باألسعار َّمقومة, والصوف واحلليب والغنم البقر حلوم
 القطـري اإلنتاج عىل اإلنتاج أقيام من الريعية احلصة هذه تطبيق يتم ,املحاصيلية األرايض

ًمقوما, املراعي من  باستخدام التدفق لذلك احلالية القيمة حساب يتم ثم ,العاملية باألسعار َّ
 .ًعاما 25 بطول زمني أفق امتداد عىل املائة يف 4 مقداره خصم معدل

 العائـد إسـقاط تـم, اجلاريـة الرعويـة املامرسـات اسـتدامة مد قياس أجل ومن
بـافرتاض أن تبقـى (, عـىل أسـاس نمـو اإلنتـاج 2020 عىل عـام 2000ي يف عام السنو

; 2025 و2020وتم اإلبقاء عىل قيمة اإلنتاج ثابتة ما بني عامي ). مساحات األرض ثابتة
يـة  لـد الـدول النام2.95 لـد الـدول املتقدمـة, و0.89حيث بلغت معدالت النمو 

(Rosengrant and Others 1995), لـذلك املخـصومة احلاليـة القيمـة حـساب تم ثم 
 .املائة يف 4 مقداره خصم معدل باستخدام التدفق

 املحمية املناطق

 إىل األقيـام الوجـود التـي تتـدرج مـن أقيـام بعدد من املزيات املناطق املحمية تتمتع
وتـتجىل تلـك . ً دخل مهام لـصناعة سـياحية مزدهـرةويمكن أن تشكل مصدر. يةالرتفيه

 وتعنـي إقامـة املنـاطق املحميـة ,األقيام من خالل الرغبة الزائدة يف الدفع لقاء تلك املنافع
 ًجـزءا تشكل املناطق تلك أن يعني وهذا ;للمستقبل األصول أحد عىل املحافظةوصيانتها 
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 املنـاطق عـىل للمحافظـة الـدفع يف غبـةالر وتتباين. ًمهام من تقديرات رأس املال الطبيعي
 .البيانات من شاملة جمموعة الشأن هبذا توجد وال, كبرية بدرجة الطبيعية

ُوتقوم املناطق املحمية  َّ َ إىل الـسادسة لالحتـاد العـاملي حلفـظ وفق الفئات من األوىل (ُ
أي عنـى بمعىل أساس أقل عائدات للهكتار عىل املراعي واألرايض املحاصـيلية; ) الطبيعة

ثم تتم رسملة لك العائدات عىل امتـداد أفـق زمنـي . نوع من أنواع تكلفة الفرصة البديلة
ْقرص يغطي وربام. املائة يف 4 مقداره خصم معدل باستخدام, ً عاما25بطول   املنـاطق قيمـة َ
 .الكاملة قيمتها ال, املناطق لتلك الدنيا القيمة للحامية البديلة الفرصة تكلفة عىل املحمية

 وقد تم استقاء البيانات بشأن املناطق املحميـة مـن قاعـدة البيانـات العامليـة عـن املنـاطق
املحمية, التي يقوم بجمعها املركز العاملي لرصد حفظ البيئة التابع لربنامج األمـم املتحـدة 

ُوبالنظر إىل التنقيحات املستمرة التـي جتـر عـىل قاعـدة البيانـات, فـإن البيانـات . للبيئة
 فقـد, املحميـة املنـاطق بـشأن البيانات نقص حاالت ويف. 2003ستخدمة تعود إىل عام امل

 .ًصفرا تساوي أهنا ُافرتض

 املعدل االدخار صايف حساب

 أي; األصــول مــن معينــة جمموعــة قيمــة يف التغــري املعــدل االدخــار صــايف يقــيس
 أو البـرشي أو نـتجامل سـواء (املختلفـة املـال رأس أنـواع يف االسـتثامر انعـدام/االستثامر
 مـصادر مـن مهمـة جمموعة تشمل ال إهنا حيث من, شاملة احلسابات ُتعد وال). الطبيعي
 وتـدهور, املـستدامة غـري األسـامك ومصايد, اجلوفية املياه استنزاف: مثل; البيئي التدهور
ليات ويعود ذلك إىل نقص البيانات القابلة للمقارنة عىل املستو الدويل, ال إىل عم. الرتبة

 ويمكن االطالع عىل وصف تفصييل للمنهجية املستخدمة للحصول عىل ,حذف مقصودة
: وعنوانــه الــدويل للبنــك التــابع البيئيــة االقتــصادات موقــع يف املعــدل االدخــارصــايف 

)www.worldbank.org/environmentaleconomics .(اآليت اجلــــدول ويلخــــص 
 .احلسابات يف املستخدمة ادالتاملع أو, والصيغ البيانات ومصادر التعريفات
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 )A−2( اجلدول
 املعدل االدخار صايف حساب

 مالحظات عامة مالحظات فنية املصادر الصيغة التعريف البند

إمجــايل االدخــار 
 القومي

الفرق بني إمجـايل الـدخل 
 كنيتهالســالقــومي واال

ًالعـــام واخلـــاص زائـــدا 
 صايف التحويالت اجلارية

= إمجايل االدخار القـومي 
 –مجايل الـدخل القـومي إ

ـــاص  ـــتهالك اخل  –االس
 صـايف +االستهالك العام 

 التحويالت اجلارية

ــة  ــؤرشات التنمي م
ـــة  ـــة, منظم العاملي
التعاون االقتصادي 
ـــم  ـــة, األم والتنمي

 املتحدة

  

ــال  االندثار ــدال رأس امل ــة إب قيم
 املستنفد يف عملية اإلنتاج

تــم اســتقاء البيانــات مــن (
 )رهاتقدياملصدر مبارشة أو 

يف حاالت نقـص البيانـات  األمم املتحدة
القطرية, تـم تقـديرها عـىل 

ــو اآليت ــة : النح ــت إقام مت
عالقة انحدارية بني االندثار 
ــن إمجــايل  ــسبة م بوصــفه ن
الدخل القومي ولوغـاريتم 
ــرد مــن إمجــايل  نــصيب الف

ــومي ــدخل الق ــم . ال ــم ت ث
اســتخدام ذلــك االنحــدار 
لتقـدير بيانـات االسـتنزاف 

 :النحدارا. الناقصة
ــدثار ــدخل /االن إمجــايل ال

ــــــــــومي  b*)+a=الق
إمجــايل (لوغــاريتم طبيعــي 
ـــومي ـــدخل الق رأس /ال

ــال ــدير )). امل ــم تق ــد ت وق
االنحدار عىل أساس مخس 

أي إن االنحــدار ( ســنوات
 تـم اسـتخدامه 1970عام 

ــفه  ــدثار بوص ــدير االن لتق
نــسبة مــن إمجــايل الــدخل 
ــــسنوات  ــــومي يف ال الق

1970−1974(. 
ص البيانات ويف حاالت نق

 إحـد لسنتني فقـط لـد
الدول, تـم تطبيـق معـدل 
االندثار نفسه بوصفه نـسبة 
 .من إمجايل الدخل القومي

بيانــات األمــم املتحــدة 
ــام  ــد ع غــري متاحــة بع

ـــــــسبة إىل 1999  بالن
وقـد تـم . معظم الدول

 .تقدير البيانات الناقصة

ــار  صــايف االدخ
 القومي

الفرق بني إمجايل االدخـار 
تهالك رأس القــومي واســ
 املال الثابت

= صايف االدخار القـومي 
 −إمجايل االدخار القـومي 

 االندثار
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ـــىل ـــاق ع  اإلنف
 التعليم

اإلنفاق التشغييل اجلـاري 
عىل التعليم, بام فيـه  العام

الرواتـــــب واألجـــــور 
وباســتثناء االســتثامرات 
الرأســــاملية يف املبــــاين 

 واملعدات

ت مـستقاة مبــارشة البيانـا(
 )قديرهاأو تم تمن املصدر 

اإلنفـاق التعليمــي 
ــام(اجلــاري  ): الع

منظمــــة األمــــم 
ـــة  املتحـــدة للرتبي
 والعلوم والثقافة

يف حاالت نقص البيانـات, 
: تم التقدير عىل النحو اآليت

فيام خيـص الفجـوات ) 1(
بــني نقطتــني بيــانيتني, تــم 
ملء املعلومات الناقصة من 
ــط  ــساب متوس ــالل ح خ

يام ف) 2(النقطتني البيانيتني; 
خيص الفجوات بعـد آخـر 
نقطــة بيانــات متاحــة, تــم 
ملء املعلومـات بـافرتاض 
ــيم  ــىل التعل ــاق ع أن اإلنف
يمثل حصة ثابتة من إمجـايل 

 .الدخل القومي

ال يشمل املتغري االستثامر 
اخلاص يف التعليم; إذ إنـه 
ــاق  ــىل اإلنف ــصور ع مق
العام الذي تتـوافر بـشأنه 
بيانات قابلة للمقارنة عىل 

ـــــستو ـــــدويلامل .  ال
َويالحــــظ أن بيانــــات 
اإلنفاق التعليمـي كانـت 
متاحــة فقــط حتــى عــام 

وال يدر الدوالر . 1997
الواحـــد مـــن اإلنفـــاق 
اجلـــاري عـــىل التعلـــيم 
بالرضورة ما قيمته دوالر 
ــال  ــن رأس امل ــد م واح

ًانظـــر مـــثال (البـــرشي 
Jorgensen and 

Fraumeni 1992 .(
ــة إىل  ــد حاج ــن توج لك
 إجراء تعديل عـىل معيـار

ففـي . احلسابات القومية
ــــة,  احلــــسابات القومي
ُتعامل نفقات رأس املـال 
غري الثابت عـىل التعلـيم 
. عىل أهنا اسـتهالك فقـط

ِوإذا ما نظر إىل رأس املال  ُ
البـرشي ألي دولــة عــىل 
أنه أصل ذو قيمة, فال بـد 
من النظر إىل النفقات عىل 

 .تكوينه بأهنا استثامر

 وحدة حاصل رضب ريع استنزاف الطاقة
املوارد مع الكميات املادية 
. مــن الطاقــة املــستخرجة

وهو يشمل الفحم والنفط 
 از الطبيعياخلام والغ

حجـم = استنزاف الطاقة 
متوســط ســعر * اإلنتــاج 

ــة  ــسوق الدولي ــع * ال ري
 وحدة املوارد

ــات منظمــة : الكمي
التعاون االقتصادي 
والتنميـــة, رشكـــة 
الـــنفط الربيطانيـــة 

, "بريتيش برتوليوم"
ـــة ا ـــة الدولي لوكال

ــوعة  ــة, موس للطاق
ـــة,  ـــنفط الدولي ال
ـــدة,  ـــم املتح األم
البنـــك الـــدويل, 

 .املصادر الوطنية
منظمــة : األســعار

التعاون االقتصادي 
ـــة  ـــة, رشك والتنمي

يــشمل اســتنزاف الطاقــة 
ـــاز  ـــام والغ ـــنفط اخل ال

القايس (الطبيعي والفحم 
ُوحيسب ريع ). والليغنيت

وحدة املوارد عىل أسـاس 
 –سعر الوحـدة العـاملي (

ســعر )/متوسـط التكلفـة
َوتالحـظ . الوحدة العاملي

رضورة استخدام التكلفة 
ًاحلدية بدال مـن متوسـط 
التكلفة من أجل حـساب 
ــة ــة البديل ــة الفرص  تكلف
ـــة لالســـتخراج . احلقيقي

لكــن حــساب التكلفــة 
 .احلدية أمر صعب

األسعار تشري إىل األسعار 
الدولية ال املحلية; وذلـك 
كـــي تعكـــس التكلفـــة 
االجتامعيـــة الســـتنزاف 

وخيتلف ذلك عن . الطاقة
املنهجيــــات املتبعــــة يف 
احلسابات القومية التي قد 
تلجأ إىل استخدام األسعار 
ــاتج  ــاس الن ــة لقي املحلي

. حيل اإلمجايل من الطاقةامل
ـــرق  ـــذا الف ـــرس ه ويف
التباينات النهائية يف أقيـام 
استنزاف الطاقـة والنـاتج 
 .املحيل اإلمجايل من الطاقة
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ـــة  ـــنفط الربيطاني ال
, "بريتيش برتوليوم"

 .املصادر الوطنية
الوكالة : التكاليف

الدوليــة للطاقــة, 
ـــدويل,  ـــك ال البن

 املصادر الوطنية

حاصل رضب ريع وحدة  استنزاف املعادن
املوارد مع الكميات املادية 
. من املعـادن املـستخرجة

ــصدير  ــشمل الق ــو ي وه
ـــاص  ـــذهب والرص وال
والزنـــــك واحلديـــــد 

ــــا ــــل والنح س والنيك
والفـــضة والبوكـــسيت 

 والفوسفات

حجـم = استنزاف املعادن 
متوسط الـسعر * اإلنتاج 

ريـع * يف السوق الدولية 
 الوحدة من املوارد

ب االكت: الكميات
الــسنوي للمعــادن 

 2005لعــــــــام 
ــساحة  ــصلحة امل مل
اجليولوجيـــــة يف 
 .الواليات املتحدة

ــرشة : األســعار الن
ــعار  ــشهرية ألس ال

مم السلع ملؤمتر األ
ــارة  ــدة للتج املتح

 .والتنمية
البنــك : التكــاليف

ــصادر  ــدويل, امل ال
 الوطنية 

: يــشمل اســتنزاف املعــادن
ــــذهب,  ــــصدير, وال الق
ـــك,  ـــاص, والزن والرص
ــــد, والنحــــاس,  واحلدي
والنيكـــــل, والفـــــضة, 
 .والبوكسيت, والفوسفات

ويتم حـساب ريـع وحـدة 
سـعر (املوارد عـىل أسـاس 

ـــــدة  ـــــط –الوح  متوس
). حـدةسـعر الو)/التكلفة

َويالحظ رضورة استخدام 
ًالتكلفــة احلديــة بــدال مــن 
متوسط التكلفة مـن أجـل 
ــة  ــة الفرص ــساب تكلف ح
البديلــــــة احلقيقيــــــة 

لكن حـساب . لالستخراج
 .التكلفة احلدية أمر صعب

ــــشري إىل  ــــعار ت األس
ـــعار الدوليـــة ال  األس
املحليــة; وذلــك كــي 
ـــــة  ـــــس التكلف تعك
ــتنزاف  ــة الس االجتامعي

 وخيتلـف ذلـك. الطاقة
عن املنهجيات املتبعة يف 
احلسابات القومية التـي 
قــد تلجــأ إىل اســتخدام 
األسعار املحلية لقيـاس 
النــاتج املحــيل اإلمجــايل 

ويفرس هـذا . من املعادن
الفرق التباينات النهائية 
يف أقيام استنزاف املعادن 
والناتج املحيل اإلمجـايل 

 .من املعادن

صــايف اســتنزاف 
 الغابات

حدة حاصل رضب ريع و
املـــوارد مـــع الكميـــة 
ــن اخلــشب  املحــصودة م
املستدير التي تفوق النمـو 

 الطبيعي

= صايف استنزاف الغابات 
اإلنتـــاج مـــن اخلـــشب (

 *)  الزيـــادة–املـــستدير 
 معــدل *متوســط الــسعر 

 الريع

إنتـــاج اخلـــشب 
ــستدير ــسم : امل الق

املعني بالغابات من 
قاعـــدة البيانـــات 
اإلحصائية ملنظمـة 
 .األغذية والزراعة

ــادات البنــك : الزي
الـــدويل, منظمـــة 
األغذية والزراعة, 
جلنة األمم املتحدة 
االقتـــــــــصادية 
ألوروبـــا, معهـــد 
ـــة,  املـــوارد العاملي

 .مصادر قطرية
ــع ــدالت الري : مع
 مصادر متنوعة

 

يف الدول التي تفوق فيهـا 
الزيــادة كميــة اخلــشب 
املستخرج, مل يـتم إجـراء 
تعديل عىل صايف االدخار 

لنظر عن املعدل, برصف ا
احلجـم املطلــق أو القيمــة 
املطلقــــــة للخــــــشب 

وقد تم تعديل . املستخرج
ـــار عـــىل  ـــادة للهكت الزي
مـــــساحات الغابـــــات 
ـــام يتامشـــى  ـــة ب اإلنتاجي
واخلـــصائص القطريـــة 

 .لصناعة اخلشب

ال يعــــادل اســــتنزاف 
َالغابات القيمـة النقديـة 
إلزالــــة الغابــــات; إذ 
ختتلـف البيانـات بــشأن 
إنتاج اخلـشب املـستدير 

ــب  ــودوحط ــن الوق  ع
إزالة الغابات التي متثـل 
ًتغريا دائـام يف اسـتخدام  ً
األرض; ومن ثـم فهـي 
. ليست قابلـة للمقارنـة

ُوال تتضمن أرقام إزالـة 
ِالغابـــات املـــساحات 

 ســيعاد التــياملقطعــة 
انظر تعريف (تشجريها 

إزالة الغابـات يف تقريـر 
مــــؤرشات التنميــــة 

َّ, لكنهـا عـدت )العاملية ُ
ة مــــساحات منتجـــــ
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وال . الستنزاف اخلشب
يشمل صـايف اسـتنزاف 
اخلـــــشب إال أقيـــــام 
اخلشب, وهو ال يـشمل 
فقـدان املنـافع احلرجيـة 
غري اخلـشبية وال منـافع 

 . عدم االستخدام

خـــسائر ثـــاين 
 أوكسيد الكربون

تم استقاء رقم متحفظ وهو 
ً دوالرا بوصفه خـسائر 20

ــن  ــن م ــة للط ــة حدي عاملي
الكربون املنبعث, وذلك من 

Fankhauser 1994 

خـــسائر ثـــاين أوكـــسيد 
االنبعاثــات = الكربــون 

 ً دوالرا20) * بالطن(

يمكــن احلــصول 
عىل البيانات بشأن 
انبعاثات الكربـون 

ن تقرير مؤرشات م
 التنمية العاملية

يوجد نقص يف البيانـات 
يمتـــد ســـنوات عـــدة; 
لــذلك, فقــد تــم تقــدير 
البيانــات عــن الــسنوات 
الناقصة, من خالل أخذ 

متوسط االنبعاثات نسبة 
خالل السنوات الـثالث 
األخرية التي تتوافر عنها 
ـــط  ـــات إىل متوس البيان
ــاتج املحــيل اإلمجــايل  الن
خالل السنوات الـثالث 
األخرية باألسعار الثابتـة 

ـــة ـــة املحلي ـــم . للعمل ث
ِّطبقت هذه النـسبة عـىل  ُ
الناتج املحيل اإلمجـايل يف 
ــــصة;  ــــسنوات الناق ال
ــاين  ــات ث ــدير انبعاث لتق

ــــونأ ــــسيد الكرب . وك
والوزن الذري للكربون 

, ولثاين أوكـسيد 12هو 
, وال يمثل 44: الكربون

ــون إال  ) 12/44(الكرب
ُوتقـدر . من االنبعاثـات

األرضار لكل طن, لكـن 
البيانات عن االنبعاثـات 
هي للكيلوطن; لـذلك, 
ــات  ــم رضب بيان ــد ت فق
االنبعاثـــات مـــن ثـــاين 
ــع ــون م ــسيد الكرب  أوك

20* )12/44(*1000.  

تـــشمل خـــسائر ثـــاين 
ــــون  ــــسيد الكرب أوك
التكلفـــة االجتامعيـــة 
لألرضار الدائمـة التـي 
ــاين  ــات ث ــسببها انبعاث ت

وقـد . أوكسيد الكربون
بدرجــة (خيتلــف ذلــك 
عن القيمة ) ًكبرية أحيانا
 لتخفيـــضات الـــسوقية

ــاين  ــن ث ــات م االنبعاث
ــــون  ــــسيد الكرب أوك
املتداولـــة يف أســـواق 

 .االنبعاثات

األرضار مـــــن 
اجلــسيمية املــواد 

)PM10D( 

الرغبــة يف الــدفع لتفــادي 
ــسبب  ــرض ب ــوت وامل امل

 االنبعاثات اجلسيمية

PM10D =  ــــــنوات س
ــسب  ــة بح ــر املعدل العم
اإلعاقة, واملفقودة بـسبب 
 *االنبعاثــات اجلــسيمية

 الرغبة يف الدفع
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ــار  صــايف االدخ
 املعدل

ــومي  صــايف االدخــار الق
)NNS ( ــاق ــدا اإلنف ًزائ

ًقـصا نا) EE(عىل التعليم 
, )ED(استنزاف الطاقـة 

واســـــتنزاف املعـــــادن 
)MD( وصايف استنزاف ,

ــــــــات  , )NFD(الغاب
ـــسيد  ـــاين أوك وأرضار ث

ـــــــون  ) CO2D(الكرب
ـــــــات  وأرضار االنبعاث

 )PM10D(اجلسيمية 

ANS=NNS+EE-

ED-MD-NFD-

CO2D-PM10D 

   

.املؤلفان: املصدر
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 الثاين امللحق

 2000 عام, الدول بحسب الثروة تقديرات
 للفرد دوالر, 2000 عام, الدول بحسب الثروة راتتقدي

 السكان اسم الدولة

أصول 
باطن 
 األرض

املوارد 
 اخلشبية

موارد 
الغابات 

غري 
 اخلشبية

املناطق 
 املحمية

األرايض 
 املحاصيلية

 املراعي

رأس 
املال 
 الطبيعي

رأس املال 
+ املنتج 

األرايض 
 احلرضية

رأس 
املال غري 
 امللموس

إمجايل 
 الثروة

  17,312  11,675  1,745  3,892  1,574  1,660  247  72  38  300  3,113,000  بانياأل

  18,491  3,418–  8,709  13,200  426  859  161  16  68  11,670  30,385,000 اجلزائر

  131,849  91,554  38,796  1,500  468  1,003  0  28  0  0  72,310 أنتيغوا وباربودا

  139,232  109,809  19,111  10,312  2,754  3,632  350  219  105  3,253  35,850,000 األرجنتني

  371,031  288,686  58,179  24,167  5,590  4,365  1,421  551  748  11,491  19,182,000 أسرتاليا

  493,080  412,789  73,118  7,174  2,008  1,298  2,410  144  829  485  8,012,000 النمسا

  6,000  4,221  817  961  52  810  9  2  4  83  131,050,000 بنغالديش

  146,737  127,181  18,168  1,388  210  190  0  0  0  988  267,000 بربادوس

−بلجيكا
 لوكسمربغ

10,690,000 20 254 20 0 575 2,161 3,030 60,561 388,123 451,714 

  52,935  36,275  9,710  6,950  133  5,201  0  1,272  344  0  240,000  بليز

  7,895  5,791  771  1,333  90  603  207  96  321  15  6,222,000 بنني

  7,747  180  2,622  4,945  328  589  1,291  849  1,888  0  805,000 بوتان

  18,141  11,248  2,110  4,783  541  1,550  232  1,426  100  934  8,428,000 بوليفيا

  40,592  28,483  8,926  3,183  730  55  299  1,681  172  246  1,675,000 بوتسوانا

  86,922  70,528  9,643  6,752  1,311  1,998  402  724  609  1,708  170,100,000 الربازيل

  25,256  16,505  5,303  3,448  1,108  1,650  217  102  126  244  8,170,000 بلغاريا

  5,087  3,047  821  1,219  191  547  100  142  239  0  11,274,000 فاسو بوركينا

  2,859  1,443  206  1,210  44  1,130  7  3  23  4  6,807,000  بوروندي

  10,753  4,271  1,749  4,733  179  2,748  187  357  348  914  15,117,000  الكامريون

  324,979  235,982  54,226  34,771  1,631  2,829  5,756  1,264  4,724  18,566  30,770,000 كندا

  32,942  28,329  3,902  711  82  585  0  44  0  0  435,000 الرأس األخرض

  4,458  2,307  289  1,861  316  787  80  366  311  0  7,861,000 تشاد

  77,726  56,094  10,688  10,944  1,001  2,443  1,095  231  986  5,188  15,211,000 تشييل

  9,387  4,208  2,956  2,223  146  1,404  27  29  106  511  1,262,644,992 الصني

  44,660  33,241  4,872  6,547  978  1,911  253  266  134  3,006  42,299,000 كولومبيا

  8,030  5,792  1,270  967  75  872  0  3  17  0  558,000 جزر القمر

مجهورية 
 الكونغو

3,447,000 7,536 0 1,450 3 329 13 9,330 6,343 –12,158 3,516 

  61,611  44,741  8,343  8,527  1,310  5,811  657  117  629  2  3,810,000 كوستاريكا

  14,243  10,125  997  3,121  72  2,568  11  102  367  2  15,827,000 ساحل العاج

  575,138  483,212  80,181  11,746  3,775  2,184  1,377  25  211  4,173  5,340,000 الدنامرك

  59,084  37,802  15,310  5,973  553  5,274  0  146 ..   0  71,530 دومينيكا

مجهورية 
 الدومينيكان

8,353,000 286 27 37 461 1,980 386 3,176 5,723 24,511 33,410 
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  33,745  17,788  2,841  13,117  1,065  5,263  1,057  193  335  5,205  12,420,000  إكوادور

  21,879  14,734  3,897  3,249  0  1,705  0  0  0  1,544  63,976,000 مرص

  36,476  31,455  4,109  912  395  404  4  4  105  0  6,209,000 السلفادور

  66,769  41,802  18,685  6,283  2,572  1,114  490  341  1,382  384  1,370,000 إستونيا

  1,965  992  177  796  197  353  167  16  63  0  64,298,000 إثيوبيا

  44,880  38,480  4,192  2,208  522  1,381  0  227  0  77  812,000 فيجي

  419,346  346,838  61,064  11,445  2,081  843  1,090  1,259  6,115  58  5,172,000 فنلندا

  468,024  403,874  57,814  6,335  2,091  2,747  1,026  77  307  87  58,893,000 فرنسا

  43,168  3,215–  17,797  28,586  37  1,480  1  841  1,570  24,656  1,258,000 الغابون

  6,365  5,179  672  514  81  345  4  83  0  0  1,312,000 غامبيا

  13,036  10,642  595  1,799  802  737  66  129  0  66  5,262,000  جورجيا

  496,447  423,323  68,678  4,445  1,586  1,176  1,113  39  263  269  82,210,000 أملانيا

  10,365  8,343  686  1,336  43  855  7  76  290  65  18,912,080 غانا

  236,972  203,445  28,973  4,554  573  3,424  57  101  82  318  10,560,000 اليونان

  55,312  38,544  16,128  640  67  572  0  0  0  0  101,400 غرنادا

  30,480  24,411  3,098  2,971  218  1,697  181  57  517  301  11,385,000 غواتيامال

  3,974  1,566  549  1,858  121  1,180  0  362  195  0  1,367,000 غينيا بيساو

  15,810  2,176  3,333  10,301  252  5,324  12  2,886  680  1,147  759,000 غويانا

  8,235  6,840  601  793  112  668  3  3  8  0  7,959,000 هايتي

  11,567  5,497  3,064  3,005  595  1,189  282  189  727  24  6,457,000 هندوراس

  77,072  56,645  15,480  4,947  1,131  2,721  366  42  152  536  10,024,000 املجر

  6,820  3,738  1,154  1,928  192  1,340  122  14  59  201  1,015,923,008 اهلند

  13,869  8,015  2,382  3,472  50  1,245  167  115  346  1,549  206,264,992 إندونيسيا

  24,023  6,581  3,336  14,105  611  1,989  109  26  0  11,370  63,664,000 إيران

  330,490  273,414  46,542  10,534  8,122  1,583  172  51  222  385  3,813,000 أيرلندا

  294,723  246,570  44,153  3,999  877  1,757  1,350  6  0  10  6,289,000 إرسائيل

  372,666  316,045  51,943  4,678  1,083  2,639  543  51  0  361  57,690,000 إيطاليا

  47,796  35,016  10,153  2,627  152  824  609  29  157  856  2,580,000 يكااجام

  493,241  341,470  150,258  1,513  316  710  364  56  38  28  126,870,000 اليابان

  31,546  24,740  5,875  931  234  580  89  4  16  9  4,887,000  األردن

  6,609  4,374  868  1,368  529  361  113  129  235  1  30,092,000 كينيا

  141,282  107,864  31,399  2,020  275  1,241  441  30  0  33  47,008,000 مجهورية كوريا

  47,198  28,734  12,979  5,485  1,877  1,506  668  279  1,155  0  2,372,000 التفيا

  15,477  11,699  3,263  515  269  239  1  2  4  0  1,744,000 ليسوتو

  5,020  2,944  395  1,681  345  955  36  171  174  0  15,523,000 مدغشقر

  5,200  3,873  542  785  45  474  26  56  184  0  10,311,000 مالوي

  46,687  24,520  13,065  9,103  24  1,369  161  188  438  6,922  23,270,000 ماليزيا

  5,241  2,463  621  2,157  295  1,420  44  276  121  0  10,840,000 مايل

  7,959  3,938  1,038  2,982  480  1,128  21  29  14  1,311  2,508,159 موريتانيا

  60,284  48,010  11,633  642  62  577  0  3  0  0  1,187,000 موريشيوس

  61,872  34,420  18,959  8,493  721  1,195  176  128  199  6,075  97,966,000 املكسيك

  8,771  1,173  4,338  3,260  752  2,435  52  17  3  0  4,278,000 مولدوفا

  22,965  17,926  3,435  1,604  453  993  7  24  22  106  28,705,000 املغرب

  4,232  2,695  478  1,059  57  261  9  392  340  0  17,691,000 موزمبيق

  36,907  28,981  5,574  2,352  881  204  260  962  0  46  1,894,000 ناميبيا
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  3,802  1,964  609  1,229  111  767  81  38  233  0  23,043,000 نيبال

  421,389  352,222  62,428  6,739  3,090  1,035  527  7  27  2,053  15,919,000 هولندا

  242,934  163,481  36,227  43,226  19,761  5,824  11,786  611  1,648  3,596  3,858,000 نيوزلندا

  13,214  9,403  1,719  2,092  410  867  184  146  475  9  5,071,000 نيكاراغوا

  3,695  1,434  286  1,975  187  1,598  152  28  9  1  10,742,000  النيجر

  2,748  1,959–  667  4,040  78  1,022  6  24  270  2,639  126,910,000 نيجرييا

  473,708  299,230  119,650  54,828  1,925  567  1,339  586  573  49,839  4,491,000 النرويج

  7,871  5,529  975  1,368  448  549  94  4  7  265  138,080,000 باكستان

  57,663  41,594  11,018  5,051  664  3,256  726  228  176  0  2,854,000 بنام

  35,600  25,747  4,480  5,372  1,215  2,193  78  1,005  882  0  5,270,000 باراغواي

  39,046  29,908  5,562  3,575  341  1,480  98  570  153  934  25,939,000 بريو

  19,351  15,129  2,673  1,549  45  1,308  59  17  90  30  76,627,000 الفلبني

  207,477  172,837  31,011  3,629  934  1,724  385  107  438  41  10,130,000 الربتغال

  29,113  16,110  8,495  4,508  1,154  1,602  175  65  290  1,222  22,435,000 رومانيا

  38,709  5,900  15,593  17,217  1,342  1,262  1,317  1,228  292  11,777  145,555,008 االحتاد الرويس

  5,670  3,055  549  2,066  98  1,849  27  9  81  2  7,709,000 رواندا

  10,167  7,920  975  1,272  196  608  78  147  238  4  9,530,000 السنغال

  125,572  96,653  28,836  84  0  0  0  84  0  0  81,131 سيشل

  252,607  173,595  79,011  0  0  0  0  0  0  0  4,018,000 سنغافورة

  59,629  48,959  7,270  3,400  637  1,238  51  46  310  1,118  44,000,000 جنوب أفريقيا

  261,205  217,300  39,531  4,374  971  2,806  360  105  81  50  40,500,000 إسبانيا

  14,731  11,204  2,710  817  84  485  166  24  58  0  18,467,000 رسيالنكا

سانت كيتس 
 ونيفس

44,286 0 0 0 0 0 0 0 35,711 64,457 100,167 

  66,199  49,090  13,594  3,516  108  3,394  0  13  0  0  155,996 سانت لوسيا

  49,232  36,518  10,486  2,228  109  2,106  0  12  0  0  111,992 سانت فينسنت

  47,128  25,444  5,818  15,866  210  2,113  7,626  1,173  293  4,451  425,000 سورينام

  27,739  22,844  3,628  1,267  467  372  0  113  314  0  1,045,000 وازيالندس

  513,424  447,143  58,331  7,950  1,676  1,120  1,549  908  2,434  263  8,869,000 السويد

  648,241  542,394  99,904  5,943  2,396  809  2,195  50  493  0  7,180,000 سويرسا

  10,419  1,598–  3,292  8,725  730  1,255  0  6  0  6,734  16,189,000 سوريا

  35,854  24,294  7,624  3,936  96  2,370  855  55  92  469  60,728,000 تايالند

  7,109  5,394  800  915  50  649  21  25  163  7  4,562,000 توغو

ترينيداد 
  57,549  12,086  14,485  30,977  54  444  112  46  42  30,279  1,289,000 وتوباغو

  36,537  26,328  6,270  3,939  736  1,546  8  12  27  1,610  9,564,000 تونس

  47,859  35,774  8,580  3,504  861  2,270  86  34  64  190  67,420,000 تركيا

  408,753  346,347  55,239  7,167  1,291  583  495  14  44  4,739  58,880,000 اململكة املتحدة

الواليات 
 املتحدة

282,224,000 7,106 1,341 238 1,651 2,752 1,665 14,752 79,851 418,009 512,612 

  118,463  98,397  10,787  9,279  5,549  3,621  22  88  0  0  3,322,000 أوروغواي

  45,196  4,342  13,627  27,227  581  1,086  1,793  464  0  23,302  24,170,000 فنزويال

  6,564  4,091  694  1,779  98  477  78  716  276  134  9,886,000 زامبيا

  9,612  6,704  1,377  1,531  258  350  70  341  211  301  12,650,000 زمبابوي
 .املؤلفان: املصدر
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 الثالث امللحق
 2000 عام, الدول بحسب قياحلقي االدخار تقديرات

 القومي الدخل إمجايل من نسبةبوصفها  2000 عام املدخرة اإليرادات

 اسم البلد
إمجايل 

االدخار 
 القومي

استهالك 
رأس املال 
 الثابت

صايف 
االدخار 
 القومي

اإلنفاق 
عىل 
 التعليم

استنزاف 
 الطاقة

استنزاف 
 املعادن

صايف 
استنزاف 
 الغابات

األرضار 
*اجلسيمية  

رضار األ
النامجة عن 

ثاين 
أوكسيد 
 الكربون

االدخار 
 احلقيقي

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. أفغانستان
 11.4 0.4 0.1 0.0 0.0 1.4 2.8 10.4 9.0 19.4 ألبانيا

7.3– 1.0 0.7 0.1 0.1 39.7 4.5 29.9 11.2 41.1 اجلزائر  

ساموا 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. األمريكية

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. أندورا
 .. 0.5 .. 0.0 0.0 55.9 4.4 44.2 10.6 54.8 أنغوال

 .. 0.3 .. 0.0 0.0 0.0 3.7 6.8 12.6 19.4 أنتيغوا وبربودا
 0.1 0.3 1.6 0.0 0.1 2.4 3.2 1.3 12.1 13.4 األرجنتني

4.2– 8.1 4.0 أرمينيا  1.8 0.0 0.1 0.0 2.0 1.1 –5.4  

.. .. .. .. أروبا  .. .. .. .. .. .. 
 4.3 0.5 0.1 0.0 1.5 1.8 4.9 3.4 16.1 19.5 أسرتاليا

 12.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 5.6 7.5 14.5 22.0 النمسا

52.7– 3.5 1.0 0.0 0.0 54.5 3.0 3.2 14.9 18.1 أذربيجان  

 .. 0.2 .. 0.0 0.0 0.0 3.8 .. 13.2 .. جزر البهاما
 .. 1.5 .. 0.0 0.0 17.6 4.4 14.4 12.7 27.1 البحرين
 18.5 0.4 0.3 0.8 0.0 1.3 1.3 19.9 5.9 25.8 بنغالديش

0.4– 12.4 12.1 بربادوس  7.2 0.6 0.0 0.0 .. 0.3 .. 
 14.3 2.7 0.0 0.0 0.0 2.9 5.4 14.5 9.2 23.8 بيالروس

 12.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 3.0 9.9 14.4 24.3 بلجيكا

 .. 0.6 .. 0.0 0.0 0.0 6.2 3.2 6.0 9.2 بليز
 3.1 0.4 0.3 1.4 0.0 0.2 2.7 2.7 7.7 10.4 بنني

 .. .. .. .. .. .. 3.3 .. .. .. برمودا
 .. 0.5 .. 5.2 0.0 0.0 2.4 23.6 9.3 32.9 بوتان
0.6– 0.8 0.7 0.0 0.8 4.8 4.8 1.8 9.2 11.1 بوليفيا  

البوسنة 
.. 2.4 0.4 0.0 0.0 0.2 .. 12.0 8.7 20.8 واهلرسك  

 .. 0.5 .. 0.0 0.5 0.0 5.6 29.8 12.1 41.9 بوتسوانا
 7.2 0.3 0.2 0.0 0.8 2.0 3.7 6.8 11.0 17.8 الربازيل

 .. .. .. .. .. .. 2.9 .. .. .. بروناي
 1.1 2.0 2.1 0.0 0.6 0.3 3.0 3.2 9.8 13.0 بلغاريا

 5.6 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 2.4 4.0 7.1 11.0 بوركينا فاسو

يبوروند  0.9 6.1 –5.2  4.0 0.0 0.0 8.7 0.1 0.2 –10.2  
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 6.6 0.1 0.1 1.2 0.0 0.0 1.4 6.5 7.6 14.1 كمبوديا

2.5– 0.5 0.7 0.0 0.0 9.4 2.3 5.7 8.9 14.6 الكامريون  

 12.7 0.4 0.2 0.0 0.2 4.9 6.9 11.5 13.1 24.6 كندا

0.3– 9.5 9.2 الرأس األخرض  3.9 0.0 0.0 0.0 .. 0.2 .. 
كايامنجزر   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

مجهورية أفريقيا 
0.6– 7.3 6.7 الوسطى  1.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.5 

6.1– 6.8 0.7 تشاد  1.4 0.0 0.0 0.0 .. 0.1 .. 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. جزر شانيل
 7.0 0.5 1.0 0.0 6.0 0.3 3.5 11.3 10.0 21.3 تشييل

 25.5 1.6 1.0 0.1 0.3 3.6 2.0 29.8 8.9 38.8 الصني

0.9– 0.4 0.1 0.0 0.3 8.4 3.1 5.3 10.2 15.5 كولومبيا  

1.2– جزر القمر  7.6 –8.9  4.2 0.0 0.0 0.0 .. 0.2 .. 
مجهورية 
الكونغو 

 الديمقراطية
–4.6  6.9 –11.5  0.9 3.3 0.3 0.0 0.0 0.4 –14.6  

مجهورية 
 .. 0.5 .. 0.0 0.5 68.2 5.9 28.4 12.6 41.0 الكونغو

 11.5 0.2 0.3 0.4 0.0 0.0 5.0 7.4 6.2 13.6 كوستاريكا

0.7– 9.1 8.4 ساحل العاج  4.5 4.1 0.0 0.6 0.6 0.6 –2.1  

 .. 0.6 0.3 0.0 0.0 1.3 .. 7.0 11.1 18.1 كرواتيا
 .. .. .. .. .. .. 6.1 .. .. .. كوبا
 .. 0.4 .. 0.0 0.0 0.0 5.3 .. 10.6 .. قربص
ة مجهوري
 15.4 1.3 0.1 0.0 0.0 0.1 3.9 13.0 11.5 24.5 التشيك

 14.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.9 7.9 8.1 15.4 23.5 الدنامرك

2.4– جيبويت  8.5 –10.9  .. 0.0 0.0 0.0 .. 0.4 .. 
6.6– 12.2 5.7 دومينيكا  5.0 0.0 0.0 0.0 .. 0.3 .. 
مجهورية 

 14.2 0.8 0.2 0.0 0.6 0.0 2.0 13.8 5.4 19.2 الدومينيكان

5.5– 1.0 0.1 0.0 0.0 25.6 3.2 18.1 10.2 28.3 إكوادور  

 3.6 0.8 1.4 0.2 0.1 5.6 4.4 7.2 9.5 16.7 مرص

 5.0 0.3 0.2 0.7 0.0 0.0 2.4 3.7 10.2 13.9 السلفادور

 .. 0.3 .. 0.0 0.0 0.0 .. .. 31.2 .. غينيا االستوائية
 23.2 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.4 22.8 5.3 28.1 إريرتيا

 12.8 1.8 0.2 0.0 0.0 0.5 6.3 9.0 14.2 23.2 إستونيا

4.8– 0.5 0.3 12.4 0.1 0.0 4.0 4.5 6.0 10.5 إثيوبيا  

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. جزر فارو
5.4– 10.4 4.9 فيجي  4.6 0.0 0.2 0.0 .. 0.3 .. 
 18.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 7.0 12.0 16.4 28.3 فنلندا

 14.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 9.4 12.6 22.0 فرنسا

بولينيزيا 
 .. 0.1 .. 0.0 0.0 0.0 .. .. 12.6 .. الفرنسية

35.7– 0.5 0.1 0.0 0.0 41.8 2.7 4.0 12.6 16.6 الغابون  
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4.4– 7.9 3.4 غامبيا  3.4 0.0 0.0 0.5 0.7 0.4 –2.6  

2.9– 15.6 12.7 جورجيا  4.3 0.8 0.0 0.0 2.5 1.2 –3.0  

 9.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 4.3 5.4 14.9 20.3 أملانيا

 5.6 0.7 0.2 3.3 1.5 0.0 2.8 8.4 7.3 15.6 غانا

 12.2 0.5 0.7 0.0 0.1 0.1 3.1 10.4 8.7 19.1 اليونان

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. جرينالند
 .. 0.3 .. 0.0 0.0 0.0 5.4 12.3 11.9 24.1 غرينادا
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. غوام

 1.7 0.3 0.2 1.1 0.0 1.1 1.6 2.8 9.8 12.6 غواتيامال

 4.8 0.3 0.6 1.9 3.7 0.0 2.0 9.1 8.0 17.2 غينيا

15.1– غينيا بيساو  6.9 –22.1  .. 0.0 0.0 0.0 .. 0.8 .. 
1.7– 9.6 7.9 غويانا  3.3 0.0 7.2 0.0 .. 1.4 .. 
 26.1 0.2 0.2 0.8 0.0 0.0 1.5 25.9 1.8 27.7 هايتي

 23.0 0.5 0.2 0.0 0.1 0.0 3.5 20.3 5.6 25.9 هندوراس

هونغ كونغ, 
 21.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 18.7 13.1 31.8 الصني

 14.4 0.7 0.4 0.0 0.0 0.7 4.9 11.3 11.8 23.1 املجر

 .. 0.2 .. 0.0 0.0 0.0 5.2 1.2 13.5 14.8 أيسلندا
 12.9 1.4 0.7 0.9 0.4 2.3 3.9 14.6 9.6 24.2 اهلند

 1.3 1.1 0.5 0.0 1.4 12.5 1.4 15.4 5.6 21.0 إندونيسيا

11.5– 1.8 0.7 0.0 0.2 41.7 4.0 28.8 9.1 38.0 إيران  

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. العراق
 22.7 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 5.7 17.6 11.9 29.5 أيرلندا

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. جزيرة مان
 8.5 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 6.8 2.1 15.1 17.2 إرسائيل

 10.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 4.4 6.5 13.7 20.1 إيطاليا

يكااجام  22.5 11.0 11.6 5.9 0.0 1.5 0.0 0.3 0.8 14.8 

 15.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 3.1 12.5 15.9 28.4 اليابان

 11.9 1.1 0.7 0.0 1.3 0.3 5.0 10.4 10.6 21.0 األردن

29.2– 4.2 0.4 0.0 1.0 41.5 4.4 13.4 9.9 23.3 كازخستان  

 10.9 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 6.0 5.7 7.7 13.4 كينيا

 .. 0.2 .. 0.0 0.0 0.0 .. .. 4.8 .. كرييبايت
مجهورية كوريا 

الديمقراطية 
 الشعبية

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 23.6 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 3.1 21.7 12.2 34.0 مجهورية كوريا

12.9– 0.6 2.0 0.0 0.0 48.7 5.0 33.5 6.5 40.0 الكويت  

مجهورية 
 7.4 2.1 0.2 0.0 0.0 1.3 3.4 7.7 7.8 15.5 قريغيزستان

مجهورية الو 
الديمقراطية 
 الشعبية

21.1 7.7 13.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 14.8 

 11.8 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 5.1 7.5 10.7 18.2 التفيا

8.1– 10.2 2.1 لبنان  2.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 –6.6  
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 .. .. 0.4 2.1 0.0 0.0 7.3 10.5 6.4 16.9 ليسوتو
 .. 0.6 0.0 2.3 8.0 0.0 .. .. 8.5 .. ليبرييا
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ليبيا

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ليختنشتاين
 7.1 0.6 0.7 0.0 0.0 0.5 5.2 3.7 10.2 13.9 ليتوانيا

 .. 0.3 .. 0.0 0.0 0.0 3.7 22.6 13.4 36.0 لوكسمربغ
 .. 0.2 .. 0.0 0.0 0.0 3.6 34.6 12.6 47.2 مكاو, الصني
 16.3 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 4.9 13.6 9.9 23.5 مقدونيا

 2.9 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 1.8 1.7 7.3 9.0 مدغشقر

3.8– 6.8 3.0 مالوي  4.4 0.0 0.0 1.6 0.2 0.3 –1.4  

 20.5 1.0 0.1 0.0 0.0 11.4 4.7 28.3 11.8 40.1 ماليزيا

 .. 0.5 .. 0.0 0.0 0.0 6.1 26.2 10.6 36.8 املالديف
 8.3 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 2.1 6.8 7.1 13.9 مايل

 .. 0.4 .. 0.0 0.0 0.0 4.9 7.9 7.5 15.4 مالطا
 .. .. .. 0.0 0.0 0.0 .. .. 7.8 .. جزر مارشل
ايموريتان  16.7 7.5 9.1 3.7 0.0 19.9 0.8 .. 1.9 .. 

 .. 0.4 .. 0.0 0.0 0.0 3.3 14.2 10.8 25.1 موريشيوس
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. مايوت
 8.4 0.4 0.5 0.0 0.1 5.9 5.0 10.4 10.6 21.0 املكسيك

واليات 
ميكرونيزيا 
 املتحدة

.. 8.9 .. .. 0.0 0.0 0.0 .. .. .. 

 8.7 2.9 0.5 0.0 0.0 0.0 3.5 8.6 7.1 15.6 مولدوفا

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. موناكو
 16.8 4.7 0.5 0.0 1.9 0.0 5.7 18.3 10.8 29.1 منغوليا

 16.8 0.7 0.2 0.0 0.6 0.0 4.8 13.4 9.4 22.9 املغرب

 7.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 3.8 3.8 7.4 11.2 موزمبيق

 .. .. .. .. .. .. 0.9 .. .. .. ميانامر
جزر شامل 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. مارينا

 21.0 0.3 0.2 0.0 0.3 0.0 7.4 14.4 13.1 27.5 ناميبيا

 18.9 0.4 0.1 3.3 0.0 0.0 3.2 19.5 2.4 21.8 نيبال

 15.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.5 4.9 11.4 14.7 26.1 هولندا

 يلجزر األنت
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. اهلولندية

كاليدونيا 
 .. 0.4 .. 0.0 0.0 0.0 .. .. 12.4 .. اجلديدة

 11.8 0.4 0.0 0.0 0.1 1.3 6.9 6.8 10.9 17.7 نيوزلندا

 10.3 0.6 0.0 0.9 0.1 0.0 3.7 8.2 9.1 17.3 نيكاراغوا

4.0– 6.7 2.6 النيجر  2.3 0.0 0.0 4.1 0.4 0.4 –6.7  

اييجرين  25.7 8.4 17.3 0.9 50.8 0.0 0.0 0.8 0.6 –33.9  

 18.5 0.2 0.1 0.0 0.0 8.0 6.1 20.7 16.2 36.9 النرويج

 .. 0.6 .. 0.0 0.0 47.8 3.9 18.1 11.7 29.9 سلطنة عامن
 8.6 0.9 1.0 0.8 0.0 3.1 2.3 12.1 7.8 19.9 باكستان
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 .. 1.2 .. 0.0 0.0 0.0 .. .. 10.9 .. باالو
امبن  24.9 7.9 17.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 20.8 

بابوا غينيا 
 .. 0.4 0.0 0.0 11.7 17.8 .. .. 8.9 .. اجلديدة

 8.2 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 3.9 5.0 9.5 14.5 باراغواي

 6.5 0.3 0.6 0.0 1.6 1.4 2.6 7.8 10.2 18.1 بريو

 19.5 0.6 0.4 0.8 0.1 0.0 2.8 18.5 8.2 26.7 الفلبني

 11.7 1.1 0.7 0.0 0.1 0.5 6.3 7.8 11.0 18.8 بولندا

 8.5 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 5.7 3.5 15.3 18.8 الربتغال

 .. 0.1 .. 0.0 0.0 0.0 .. .. 11.2 .. بورتوريكو
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. قطر
 3.3 1.4 0.2 0.0 0.1 4.4 3.6 5.8 9.7 15.5 رومانيا

13.4– 3.4 0.6 0.0 0.4 39.6 3.5 27.1 10.0 37.1 االحتاد الرويس  

 5.9 0.2 0.0 3.0 0.0 0.0 3.5 5.6 7.1 12.7 رواندا

 .. 0.3 .. 1.8 0.0 0.0 4.0 .. 9.5 .. ساموا
 تومي اوس

3.3– وبرينسيبي  8.0 –11.2  .. 0.0 0.0 0.0 .. 1.2 .. 

26.5– 1.2 1.0 0.0 0.0 51.0 7.2 19.5 10.0 29.4 السعودية  

لالسنغا  11.6 8.1 3.5 3.7 0.0 0.1 0.3 .. 0.6 .. 
رصبيا 

2.6– ومونتنيغرو  8.7 –11.3  .. 2.3 0.3 0.0 0.2 3.5 .. 

 .. 0.2 .. 0.0 0.0 0.0 6.3 10.1 9.5 19.5 سيشل
3.8– 6.4 2.7 سرياليون  3.9 0.0 0.0 6.3 0.4 0.5 –7.1  

 35.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 2.3 33.7 14.0 47.7 سنغافورة

فاكياسلو  22.9 11.0 12.0 4.0 0.1 0.0 0.0 0.1 1.1 14.7 

 16.5 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 5.4 11.8 12.0 23.8 سلوفينيا

سليامنجزر   .. 8.5 .. 3.8 0.0 0.1 10.4 .. 0.3 .. 
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. الصومال

 6.9 1.6 0.2 0.3 1.0 0.0 7.5 2.4 13.3 15.7 جنوب أفريقيا

 13.7 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 4.4 10.1 12.9 23.0 إسبانيا

 18.4 0.4 0.3 0.5 0.0 0.0 2.9 16.7 5.2 21.9 رسيالنكا

سانت كيتس 
 .. 0.2 .. 0.0 0.0 0.0 3.9 20.0 12.9 32.9 ونيفس

 .. 0.3 .. 0.0 0.0 0.0 7.7 4.6 11.7 16.3 سانت لوسيا
 .. 0.3 .. 0.0 0.0 0.0 4.7 8.2 11.1 19.3 سانت فينسنت
1.5– 9.2 7.6 السودان  0.9 0.0 0.1 0.0 0.6 0.3 –1.6  

0.6– سورينام  9.1 –9.7  .. 12.1 2.1 0.0 .. 1.4 .. 
 9.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 5.1 4.3 9.1 13.4 سوازيالند

 15.8 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 7.7 8.3 14.0 22.3 السويد

 22.9 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 4.9 18.3 14.5 32.8 سويرسا

19.1– 1.9 0.8 0.0 0.1 34.5 3.5 14.7 9.6 24.3 سوريا  

 .. 0.4 .. 0.0 0.0 0.0 .. 13.3 12.3 25.6 تايوان, الصني
ستانكطاج  1.7 7.0 –5.3  2.0 0.7 0.0 0.0 0.2 2.5 –6.7  

 6.8 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 2.4 5.1 7.4 12.4 تنزانيا
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 16.3 1.0 0.4 0.3 0.0 1.6 3.6 15.9 14.9 30.9 تايلند

6.6– 7.5 0.9 توغو  4.2 0.0 0.2 4.3 0.3 0.8 –7.9  

13.7– تونغا  9.6 –23.3  4.7 0.0 0.0 0.1 .. 0.4 .. 
ترينيداد 
11.4– 2.1 0.0 0.0 0.0 29.7 4.2 16.3 12.4 28.7 وتوباغو  

 14.1 0.6 0.3 0.2 0.6 4.8 6.4 14.3 10.0 24.3 تونس

 14.1 0.7 1.2 0.0 0.0 0.3 3.1 13.2 6.8 20.1 تركيا

نستانتركام  50.5 8.9 41.6 .. 182.7 0.0 0.0 0.3 7.7 .. 
 3.4 0.2 0.0 6.1 0.0 0.0 1.9 7.7 7.3 15.0 أوغندا

2.5– 6.7 1.0 0.0 0.0 7.4 6.4 6.2 19.4 25.6 أوكرانيا  

اإلمـارات 
 .. .. 0.0 .. .. .. .. .. .. .. العربية املتحدة

 7.3 0.2 0.1 0.0 0.0 1.1 5.3 3.5 11.5 15.0 اململكة املتحدة

الواليات 
 8.2 0.3 0.3 0.0 0.0 1.2 4.2 5.7 11.7 17.4 املتحدة

0.4– 11.6 11.2 أوروغواي  2.7 0.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.2 

28.6– 5.2 0.6 0.0 0.0 42.1 9.4 9.8 8.4 18.2 أوزبكستان  

 .. 0.2 .. 0.0 0.0 0.0 6.9 .. 9.8 .. فانواتو
2.7– 0.8 0.0 0.0 0.3 27.3 4.4 21.3 7.2 28.5 فنزويال  

 15.5 1.1 0.4 1.0 0.1 8.7 2.8 23.8 7.9 31.7 فيتنام

جزر فرجن 
)أمريكية(  

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

الضفة الغربية 
5.5– وقطاع غزة  8.2 –13.6  .. 0.0 0.0 0.0 .. .. .. 

 .. 0.6 0.5 0.0 0.0 43.2 .. 25.5 8.9 34.4 اليمن
امبياز  4.0 7.9 –3.9  2.0 0.0 2.5 0.0 .. 0.4 .. 

 7.8 1.3 0.5 0.0 0.6 0.0 6.9 3.3 8.5 11.9 زمبابوي
 .املؤلفان: املصدر

 .2001البيانات عن املواد اجلسيمية تعود إىل عام * 
 .البيانات غري متاحة.. 
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 الرابع امللحق
 2000 عام, الثروة من الفرد نصيب يف التغري

 
 2000 لعام الثروة من الفرد بنصي يف التغري

 للفرد دوالر

نصيب الفرد من إمجايل  اسم البلد
نصيب الفرد من صايف  نسبة نمو السكان الدخل القومي

 االدخار املعدل
التغري يف نصيب الفرد من 

 الثروة

فجوة االدخار بوصفها 
نسبة من إمجايل الدخل 

 القومي
  122 145 0.4 1,220 ألبانيا

93– 1.4 1,670 اجلزائر  –409  24.5 

  94 911 2.0 8,700 أنتيغوا وبربودا

109– 154 0.9 7,718 األرجنتني  1.4 

  46 963 1.1 19,703 أسرتاليا

  2,831 3,032 0.2 23,403 النمسا

  41 71 1.7 373 بنغالديش

  520 588 0.3 9,344 بربادوس

لوكسمربغ−بلجيكا  21,756 0.3 2,811 2,649  

150– 303 2.7 3,230 بليز  4.6 

42– 14 2.6 360 بنني  11.5 

111– 111 2.9 532 بوتان  20.9 

127– 9 2.0 969 بوليفيا  13.1 

  814 1,021 1.7 2,925 بوتسوانا

  64 265 1.2 3,432 الربازيل

1.8– 1,504 بلغاريا  80 238  

36– 15 2.5 230 بوركينا فاسو  15.8 

10– 1.9 97 بوروندي  –37  37.7 

ونالكامري  548 2.2 –8  –152  27.7 

  2,221 3,006 0.9 22,612 كندا

81– 43 2.7 1,195 الرأس األخرض  6.8 

8– 3.1 174 تشاد  –74  42.6 

  129 406 1.3 4,779 تشييل

  200 236 0.7 844 الصني

6– 1.7 1,926 كولومبيا  –205  10.6 

17– 2.5 367 جزر القمر  –73  19.9 

227– 3.2 660 مجهورية الكونغو  –727  110.2 

  107 464 2.1 3,857 كوستاريكا

5– 2.3 625 ساحل العاج  –100  16.0 

  4,014 4,376 0.4 29,009 الدنامرك

0.3– 3,344 دومينيكا  –53  7  

  198 341 1.6 2,234 مجهورية الدومينيكان
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51– 1.5 1,170 إكوادور  –293  25.1 

45– 91 1.9 1,569 مرص  2.9 

  37 113 1.5 2,075 السلفادور

0.5– 3,836 إستونيا  570 681  

4– 2.4 101 إثيوبيا  –27  27.1 

23– 1.4 2,055 فيجي  –109  5.3 

  4,236 4,334 0.1 22,893 فنلندا

  2,951 3,249 0.5 22,399 فرنسا

1,183– 2.3 3,370 الغابون  –2,241  66.5 

5– 3.4 305 غامبيا  –45  14.6 

0.5– 601 جورجيا  4 16  

انياأمل  22,641 0.1 2,180 2,071  

18– 16 1.7 255 غانا  7.2 

  1,327 1,431 0.3 10,706 اليونان

  533 650 0.7 3,671 غرينادا

123– 37 2.6 1,676 غواتيامال  7.3 

49– 0.4 870 غويانا  –108  12.4 

  106 133 2.0 503 هايتي

  53 213 2.6 897 هندوراس

0.4– 4,370 املجر  676 765  

هلندا  446 1.7 67 16  

56– 20 1.3 675 إندونيسيا  8.4 

142– 1.5 1,580 إيران  –398  25.2 

  4,199 4,964 1.3 21,495 أيرلندا

  268 1,540 2.6 17,354 إرسائيل

  1,947 1,990 0.1 18,478 إيطاليا

  371 471 0.8 2,954 جامايكا

  5,643 5,906 0.2 37,879 اليابان

  28 236 3.1 1,727 األردن

11– 40 2.3 343 كينيا  3.2 

  2,415 2,694 0.8 10,843 مجهورية كوريا

0.8– 3,271 التفيا  412 551  

56– 9 3.1 245 مدغشقر  22.7 

2– 2.1 162 مالوي  –29  18.2 

  227 767 2.4 3,554 ماليزيا

47– 20 2.4 221 مايل  21.2 

30– 2.9 382 موريتانيا  –147  38.4 

  514 645 1.1 3,697 موريشيوس

  155 545 1.4 5,783 املكسيك

0.2– 316 مولدوفا  38 56  

  117 200 1.6 1,131 املغرب

20– 15 2.2 195 موزمبيق  10.0 

  140 392 3.2 1,820 ناميبيا

  2 46 2.4 239 نيبال

  3,176 3,673 0.7 23,382 هولندا
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  1,082 1,550 0.6 12,679 نيوزلندا

18– 81 2.6 739 نيكاراغوا  2.4 

10– 3.3 166 النيجر  –83  50.3 

97– 2.4 297 نيجرييا  –210  70.6 

  5,708 6,916 0.7 36,800 النرويج

2– 54 2.4 517 باكستان  0.4 

  585 829 1.5 3,857 بنام

93– 131 2.3 1,465 باراغواي  6.4 

  15 148 1.5 1,991 بريو

  114 211 2.3 1,033 الفلبني

  750 943 0.6 10,256 الربتغال

0.1– 1,639 رومانيا  80 89  

0.5– 1,738 االحتاد الرويس  –164  4  

60– 14 2.9 233 رواندا  26.0 

27– 31 2.6 449 السنغال  6.1 

  904 1,162 0.9 7,089 سيشل

  6,949 8,258 1.7 22,968 سنغافورة

2– 246 2.5 2,837 جنوب أفريقيا  0.1 

  1,663 1,987 0.7 13,723 إسبانيا

  116 166 1.4 868 رسيالنكا

63– 1,612 4.7 6,746 سانت كيتس ونفيس  0.9 

  253 507 1.5 4,103 سانت لوسيا

   336  365  0.2  2,824 سانت فينسنت

   8  129  2.5  1,375 سوازيالند

   4,191  4,278  0.1  26,809 السويد

   8,020  8,611  0.6  37,165 سويرسا

  44.5  473–  175–  2.5  1,064 سوريا

   259  351  0.8  1,989 تايلند

  30.8  88–  20–  4.0  285 توغو

  13.3  774–  541–  0.5  5,838 ترينيداد وتوباغو

   176  291  1.1  1,936 تونس

   273  476  1.7  2,980 تركيا

   1,725  1,882  0.3  24,606 اململكة املتحدة

   2,020  3,092  1.1  35,188 تحدةالواليات امل

   20  137  0.6  5,962 أوروغواي

  17.0  847–  94–  1.8  4,970 فنزويال

  20.4  63–  13–  2.0  312 زامبيا

  0.7  4–  53  2.0  550  زمبابوي
 .املؤلفان: املصدر
 .فرد من الثروة لدهيا تغريات سالبةالدول التي لدهيا فجوة يف االدخار هي الدول التي سجل نصيب ال: مالحظة
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 اهلوامش

 املقدمة

1.  مـن مـزيج مـن رأس املـال البـرشي, وإدارة مؤلفـة − أي رأس املال غري امللموس −احلصة الكرب 
 . احلكم, إضافة إىل عنارص أخر يصعب تقويمها بشكل جيل

 الفصل األول

 البـرشي, ورأس املـال االجتامعـي, يشتمل رأس املال غري امللموس عىل العاملة اخلـام, ورأس املـال .1
 . وعنارص مهمة أخر كنوعية املؤسسات

 .أي إشارة إىل الدوالر يقصد هبا الدوالر األمريكي .2
, وقـد )من إمجايل الدخل القـومي%  20حيث تتجاوز الريوع النفطية نسبة (استبعدت الدول النفطية  .3

ًمة جـدا التـي متتلكهـا هـذه أما الثـروات الـضخ. أخضعت للبحث بشكل مستقل يف فصول الحقة
 . الدول فتفرض عزهلا عن حتليل الثروة التي هي موضوع البحث

أن احتساب االستثامرات عىل هذا النحو يرجح له أن يبـالغ يف تقـدير  (Pritchett 2000) يعتقد بريشيت .4
 .راتقيمة خمزونات رأس املال يف الدول النامية; ألن هذا األسلوب ال حيدد ربحية هذه االستثام

تعادل ) تكافؤ(ًيفرس استخدام أسعار الرصف االسمية جانبا من التباين الكبري احلاصل, وتستخدم أسعار  .5
أما قياس الرفاهية فليس . ًالقوة الرشائية تقليديا للمقارنة بني مستويات الرفاهية يف الدول املتطورة والنامية

 عىل التباين يف تركيبـة الثـروة عـرب مـستويات حمور اهتامم هذا الكتاب الذي يسلط الضوء بالدرجة األوىل
 . الدخل, والتغريات التي تشهدها الثروة, ودور األصول واملوجودات الطبيعية يف التنمية

 An Inquiry into the Natureابحث يف طبيعة ثـروات األمـم وأسـباهبيف دراسته   آدم سميثيقول .6

and Causes of the Wealth of Nationsإن اجلهد الـسنوي ألي دولـة يمثـل :1776  الصادرة عام 
ًالرصيد املايل الذي يمدها أصال باالحتياجات الرضورية ووسائل الراحـة احلياتيـة التـي تـستهلكها 

التـي يـتم عـن هـي  و,اليدوية والعقليةواملواهب املهارات و وقد حدد سميث احلكم السليم ,ًسنويا
ًا لتكـوين اإلمـدادات  مـسبقًا رشطـبوصـف ذلـك; استخدام األيـدي العاملـة  −ً عموما −طريقها 

 . املعروضة مهام كانت طبيعة تربة أي دولة أ و مناخها أو مساحة أراضيها
العائدات الريعية املتأتية من االستغالل : يمكن إمجايل القيمة االقتصادية يف هذه احلالة أن يشتمل عىل .7

لـدفع ) ًوربام عامليـا(ًبون, واالستعداد حمليا املستدام للمواد اخلشبية وغري اخلشبية, وقيمة فصل الكر
 .ثمن اخلدمات التي تقدمها الغابات عىل الصعيد اخلارجي
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 الفصل الثالث
 .; لالطالع عىل نقاش بشأن تعريف التنمية املستدامة)(Pearce 1993انظر  .1
, انظر ًلالطالع عىل نقاش أكثر تفصيال بشأن حساب رأس املال البرشي يف حساب االدخار احلقيقي .2

(World Bank 1996). 
أكثر من مائة تقـدير لتكلفـة الـرضر احلـدي النبعاثـات ثـاين أوكـسيد ) Tol 2005(استعرض تول  .3

ًوقد وجد حيزا واسعا من الريبـة. الكربون ً دوالرا لطـن 14فقـد وجـد أن متوسـط التكلفـة يبلـغ : ً
ملحـصلة, يـصبح اسـتخدام ويف ا. طـن الكربـون/ً دوالرا93الكربون, وأن الوسيط احلسايب يعادل 

 .ًطن الكربون, معقوال/ً دوالرا20, وقدره )Fankhauser 1994(تقدير فانكهاوز 

 .2003 و1993 يف املائة ما بني عامي 11تراجع الناتج املحيل اإلمجايل لد فنزويال بنسبة  .4
 

 الفصل الرابع
ذا  أوىل الدراسات يف هـومن بني. , الفصل األول)Auty 2001(نظر اللوقوف عىل نظرة عامة نافعة,  .1

 .(Sachs and Warner 1995)الشأن تلك التي أجراها 
 يـصدر (Hamilton and Others)(: يستند هذا الفصل إىل. (Hamilton and Hartwick 2005) انظر .2

 ). ًقريبا

العائـدات املرتفعـة للمـوارد الطبيعيـة ال تـستثمر بالـرضورة يف رأس املـال إن : ًدعام للـرأي القائـل .3
أن النفقـات العامـة عـىل التعلـيم نـسبة إىل الـدخل ) Gylfason 2001( جيلفاسـون ويربرشي, ال

ًالقومي وإمجايل عدد املسجلني يف املدارس الثانوية يرتبط عكسيا بحصة رأس املال الطبيعي يف الثـروة 
 . ًاويبدو أن رأس املال الطبيعي صار يزيح رأس املال البرشي جانب. القومية عرب دول العامل

إن تغيـري قاعـدة . أن هذه النتائج تصح بوجه عام عـىل مجيـع دول املجموعـةالتحسس أظهر اختبار  .4
 تلـك الـدول التـي كـان إال يفً لن يـؤثر نوعيـا 1987من الناتج املحيل اإلمجايل لعام % 4االستثامر إىل 

ًالتغري يف رأس املال املنتج لدهيا ضئيال نسبيا, وهي املجر وفنلندا وإندو ً  .نيسياَ
 

 الفصل اخلامس
تتميز بوتسوانا بانخفاض نسبي يف معدل نمو سكاهنا, وبارتفاع كبري يف نصيب الفرد من الثروة لدهيا,  .1

بيد أن نقص البيانات بشأن املاس يف قاعدة بيانات الثروة يعني أن تلك صورة تنطوي عىل الكثري مـن 
 .التشوهات

حساباهتام إىل أن التغريات التقنيـة  يف, )Weitzman and Lofgren 1997(توصل فايتسامن ولوفغرين  .2
 يف املائـة, ويقـيس إمجـايل 40اخلارجية تسهم يف زيادة الناتج املحيل اإلمجايل للواليات املتحـدة بنـسبة 

إنتاجية العوامل التي تسهم يف النمو االقتصادي, والتي ال يمكن عزوهـا بـصورة مبـارشة إىل تـراكم 
 .عاملةَرأس املال املنتج أو ال
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 الفصل السادس

ًبينام ال يعد االدخار املالتويس قياسا معياريا مسلام به لالدخار, فإنـه  .1 ً ً  مفيـد وملهـم – بحكـم اسـمه –ُ
 .ألغراض هذا الفصل

ً, أرقامـا تقديريـة السـتهالك رأس املـال )Ferreira and Others 2003(يـستخدم فريـرا وآخـرون  .2
دائم املـستخدم لتقـدير إمجـايل األصـول مـن رأس املـال الثابت, تم استخالصها من نموذج اجلرد ال

 ).املتطرفة(ًويكشف تدقيق تلك األرقام عن عدد كبري نسبيا من التقديرات الشاذة . َاملنتج
 دولة تتوافر البيانات الرضورية بـشأهنا, وهـي دول 40أقل من  – 1975و 1970ما بني عامي  –يوجد  .3

 .ًمتقدمة أساسا
اختبـار قـد حيظـى بـاهتامم صـانعي  –مـع ذلـك  –ًار خاص نسبيا, ولكنـه من الواضح أن هذا اختب .4

 .السياسات

 الفصل السابع

إذا ما استثنينا االحتاد الرويس وإندونيسيا من العينة, فإن معامل االرتباط بـني سـيادة القـانون والثقـة  .1
 .0.70, بينام يرتفع معامل االرتباط بني مراقبة الفساد والثقة إىل 0.73يصبح 

ًني كون املعامل خمتلفا اختالفا كبـريا عـن يع .2 ً  مـن الناحيـة –عنـد مـستو اخلمـسة يف املائـة ) صـفر(ً
  ).صفر( يف املائة بأن خيتلف املعامل عن 95 أن هناك فرصة تبلغ –اإلحصائية 

 الفصل الثامن

دي الـذي يف املعـدل احلـتغري نتيجة ; عندما ال تكون األسعار حمددة, نقيس التغري يف نسبة املدخالت .1
 .(Chiang 1984)يمكن عنده االستعاضة عن أحد العوامل بآخر 

ولعل أحـد . (Wagner 2004)باإلمكان االطالع عىل قائمة بيبليوغرافية بالدراسات التي أجريت يف  .2
 Brendt and)االستثناءات من املالحظة بشأن قلة الدراسات التجريبية, هو مـا قـام بـه برنـد وفيلـد 

Field 1981(ان تناوال بالفعل موضوع إمكانية إجراء إحالل حمدود للموارد الطبيعيـة بـني رأس  اللذ
 إىل وجود مرونات منخفضة ما بـني −ً عموما −وقد توصلت دراساهتام . املال والعاملة والطاقة واملواد

بيد أهنام مل يتناوال األرض, من حيث هي مدخل عىل النحو الـذي نقـوم بـه نحـن . رأس املال واملواد
 . هنا, كام أهنام مل يستخدما بيانات عىل املستو الوطني

 homothetic weakضـعف قابليـة فـصل التـشابه : يطـرح هـذا النمـوذج فرضـية أخـر, وهـي .3

separabilityويعني ضعف قابلية فصل التشابه أن املعدل احلـدي . , بالنسبة إىل جمموعات املدخالت
ستقل عن اإلنتاج وعـن مـستو املـدخالت خـارج لإلحالل بني املدخالت ضمن جمموعة معينة, م

 ).Chiang 1984(تلك املجموعة 
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 .2000تم استخدام األقيام الدوالرية للفرد باألسعار االسمية لعام  .4
 األخذ بقيمة املخزون من األصول, مادام املهم بالنـسبة إىل – إزاء ما خيص الطاقة –من غري املناسب  .5

ًويتم احلصول عىل ذلك من خالل اإلنتاج زائـدا صـايف . ىل االقتصاداإلنتاج هو تدفق الطاقة املتاحة إ
ً, فإن التدفق أيضا, هو املهـم, لكـن مـن )Lو Hو K( األخراألصول الواردات, وأما إزاء ما خيص 

 يف االسـتنتاجات إىل أن – مـع ذلـك –ونـشري . املنطقي أكثر, افرتاض أن التدفق يتناسب واملخـزون
 .عني تغيريها يف الدراسات املستقبليةًتلك الفرضية أيضا, يت

 :يمكن احلصول عىل البيانات من العنوان اآليت عىل شبكة اإلنرتنت .6
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/govmatters4.html. 

 االنفتـاح واالئـتامن; بوصـفهام (Hnatkovska and Loayza 2004)تستخدم هناتكوفـسكا ولـوايزا  .7
ًاملايل الذي جيدان أن له تأثريا إجيابيا يف النموًقياسا للعمق  ويمكن احلصول عىل البيانـات بـشأن هـذا . ً

 :املؤرش من العنوان اآليت عىل شبكة اإلنرتنت
http://www.worldbank.org/research/projects/finstructure/database.htm. 

إىل بعض الدول, بام يتيح بقاء الدول كافة  مللء األقيام الناقصة بالنسبة أسلوب التنسيبتم اللجوء إىل  .8
لكن تبني أن معظم النتائج غري معقول; فعىل سبيل املثال, تبني .  ضمن التقدير−  دول208 وعددها −

ًأن القيمة املنسوبة إىل رأس املال املادي لد دولة منخفضة الدخل, شديد االرتفاع مقارنـة بمتوسـط 
ًلدخلية; ولذلك, مل يتم اللجوء إىل أسلوب التنسيب; نظـرا إىل أنـه قيمة رأس املال املادي ملجموعتها ا

 .بأسلوب احلالة الكاملةًيسبب املزيد من املشكالت يف التقديرات, مقارنة 
 .انظر امللحق الثاين لالطالع عىل املزيد من التفصيالت .9

 تعـويض إمكانيـة ُتعد مرونة اإلحالل السالبة من دون معنى من الناحية االقتصادية; فهـي تـشري إىل .10
النقص يف أحد املدخالت بالنقص يف العوامل األخر, ومع ذلك, فإن هنـاك دراسـات بـشأن دالـة 

 .اإلنتاج حتصل عىل تلك األقيام السالبة

يف االنحدار الذي يتم فيه التعبري عن األقيام املتبقية, من حيث هي دالة للمتغريات املؤسسية, وجـدنا  .11
إىل عدد من تلك املتغريات, والسيام منها سـيادة القـانون, وهـو أمـر مـشجع; ًقيام ذات داللة بالنسبة 

ًبوصفه متغريا تظهر أمهيته أيضا, يف تقويامت أخر للفروق بني الدول يف هـذه الدراسـة, ولكـن ممـا  ً
 .يؤسف له أن النتيجة مل تدم عند استخدام األسلوب األكثر مالءمة

 
 الفصل التاسع

 الفصل احلـادي عـرش مـن نظـام املحاسـبة ومن, (Lange 2003b)ًاسا من تم استقاء هذا الفصل أس .1
 .(SEEA) االقتصادية والبيئية املتكاملة
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يمكن االطالع عىل إثبات أن القيمـة احلاليـة للثـروة تـساوي صـايف القيمـة احلاليـة لالسـتهالك, يف  .1
(Hamilton and Hartwick 2005). 

ً عاما, يف التعبـري عـن املـزيج مـن املبـاين املعمـرة 20 اخلدمة عىل أساس يكمن اهلدف من اختيار عمر .2
ًواملكنات واملعدات ذات العمر القصري نـسبيا, يف رصـيد رأس املـال وسالسـل االسـتثامر املجمعـة ِ َ .

يف دراسـة تـستخلص تقـديرات رأس  − )Larson and others 2000(ويستخدم الرصن وآخـرون 
 عاما; عمرا للخدمة بالنسبة إىل االستثامر املجمع20ً متوسطا مقداره ً أيضا− دولة 62املال لد ً ً. 

َّ يف املائة, نـسعى مـرة أخـر لتغطيـة التنـوع يف األصـول املتـضمنة يف 5باختيار معدل اندثار مقداره  .3
 .سالسل االستثامر املجمعة

):أي .4 ) 201 00 <+−=∑ = − tforKIK it
i itt α 

قديرهم قيمة األرايض احلـرضية عـىل املعلومـات ت) Kunte and others 1998(بنى كونتي وآخرون  .5
 يف املائة من قيمة املباين, التـي 33وتم تقدير األرايض احلرضية بنسبة . املفصلة للميزانية الوطنية لكندا

 . يف املائة من إمجايل قيمة رأس املال املادي72ُتقدر بدورها بنسبة 
ومن الواضـح أن . US Geological Survey تعريف مصلحة املسح اجليولوجي يف الواليات املتحدة .6

ًأي زيادة يف أسعار النفط مثال, أو أي انخفاض يف تكاليف استخراجه, سيؤديان إىل زيادة كمية النفط 
وبالفعل, فقد جتـاوز اإلنتـاج النفطـي . ; ومن ثم إىل زيادة االحتياطي"ًالقابلة لالستخراج اقتصاديا"

 . بأضعاف عدة1950األمريكي االحتياطيات املؤكدة عام 
الليغنيت (, والفحم اللني )األنثراسيت والقاري(الفحم القايس : ينقسم الفحم إىل جمموعتني فرعيتني .7

 ).دون القاريما و
تشمل قاعدة بيانات البنك الدويل جمموعة تؤخذ يف احلسبان مـن البيانـات عـن اإلنتـاج مـن املـوارد  .8

جملـة  كام ظهرت يف أعداد خمتلفة مـن −النفط والغاز ُوتعد البيانات عن االحتياطي من .  عرشةاألربع
ً هي أيضا كاملة نسبيا− الغاز والنفط عن االحتياطي املتوافرة لكن األمر نفسه ال ينطبق عىل البيانات . ً
ملخـصات الـسلع , وعن الفلزات واملعادن املستقاة من مؤمتر الطاقة العامليواملستقاة من , من الفحم
ويف الواقـع, تـم حـساب نـسب .  مكتب املناجم األمريكي; إذ إهنا أقل شـمولية الصادرة عناملعدنية

; 1987ًلعدد حمدود مـن الـدول بـدءا مـن عـام  −للفلزات واملعادن العرشة  −االحتياطي إىل اإلنتاج 
 .بسبب نقص البيانات

ً كيلـومرتا مربعـا50 إذا قلت مساحة الغابـات لـد إحـد الـدول عـن − يف حال نقص البيانات .9 ً −  
ًيفرتض عندئذ أن تساوي قيمة إنتاجها صفرا ٍ ُ. 

 األسـعار املتوسـط اإلقليمـي بـبعضخرباء البنك الدويل يف جمال احلراجة, تم استبدال استشارة بعد  .10
 .القطرية
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