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  خالصه اجرايي
  اندازهاي اقتصادي جهاني روندها و چشم

  رشد توليد ناخالص داخلي واقعي

به ترتيـب   2013و  2012شود كه رشد توليد ناخالص داخلي جهاني در سال  مي پيش بيني
رود كه كشورهاي در حال توسعه، بـا متوسـط رشـد     مي انتظار. درصد برسد 4.1و درصد  3.5به 

ايـن  ، موتور رشد اقتصاد جهـاني باشـند؛   2013درصد در سال  5.9و  2012درصد در سال  5.7
به ترتيـب،   2013و  2012يافته در سال   رود رشد كشورهاي توسعه مي انتظار در حالي است كه

 سـال  يافتـه، تـأثير بحـران     وسـعه در ميان كشـورهاي ت . درصد باقي بماند 2و درصد  1.4حدود 
شـود كـه     پيش بينـي مـي  . بر اياالت متحده در مقايسه با ديگر كشورها، كمتر بوده است 2008

هنوز بـا ركـود    2012هاي مستقل و مشكالت بخش مالي، در سال   منطقه يورو در نتيجه بدهي
درصـد در   4.4توليـد   از سوي ديگر، پس از اينكه اندكي بازسازي ايجاد شد و نـرخ . مواجه باشد

  . افزايش پيدا كرد، يك سال بعد ژاپن با ركود مواجه شد 2010سال 
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و  2010بر خالف كشورهاي توسـعه يافتـه، رشـد در كشـورهاي در حـال توسـعه در سـال        

هـاي تجـاري و     با اين وجود، كشورهاي در حال توسعه بواسـطه كانـال  . بوده است شديد، 2011
. پـذير هسـتند    يافتـه، آسـيب    هاي اقتصادي در كشـورهاي توسـعه    اريمالي، هنوز در مقابل گرفت

هاي كاال،   المللي قيمت  هاي بين  پذيري باال نسبت به شوك  رغم آسيب  آفريقاي جنوب صحرا، علي
  . همچنان شاهد يك عملكرد توأم با رشد خواهد بود

  حجم تجارت جهاني

، پس از بهبودي كامل نسـبت بـه دوران اوج   2011توسعه صادرات كاالها و خدمات در سال 
ايـن بهبـود مـديون    . كاهش پيدا كرددرصد  5.8، مجددا به ميزان 2010قبل از بحران در سال 

شده آسيا بود كه سـهم بزرگـي در     صنعتي اخيراكشورهاي در حال توسعه، خصوصا اقتصادهاي 
شود كه حجم صادرات كشـورهاي    بيني مي  از سوي ديگر، پيش. دشده دارندتجارت كاالهاي تولي

در واردات كاالها و . باشد 2007سهم آنها در سال از تر   ، پايين2012يافته، حتي در سال   توسعه
در  يدرصـد  12 بيش ازپس از يك رونق شديد . شود  نيز الگوهاي مشابهي مالحظه مي ،خدمات

درصد سـقوط   5.8، به ميزان 2011جهاني كاالها و خدمات در سال ، حجم واردات 2012سال 
  . كرد

  حساب جاري و موازنه مالي

هاي حساب جاري به طور كلي در تمام منـاطق و كشـورها،     در طول بحران اقتصادي، موازنه
شده آسيا هستند كه در آنجا بحـران منجـر بـه      تنها استثنا، كشورهاي اخيرا صنعتي. بدتر شدند

دهد كه مازاد حساب جاري در كشورهاي   برآوردها نشان مي. هاي حساب جاري شد  موازنه بهبود
، مـازاد  2011و  2010با افزايش قيمـت نفـت در سـال    . در حال توسعه، داراي ثبات خواهد بود

شود كـه ايـن مـازاد      بيني مي  حساب جاري در خاورميانه و منطقه شمال آفريقا بازگشت، و پيش
از سـوي ديگـر، كشـورهاي    . درصـد از توليـد ناخـالص داخلـي برسـد      14.5بـه   2012در سال 
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درصد، به ترتيـب در   0.17و درصد  0.35يافته، يك كسري حساب جاري پايدار به ميزان   توسعه
  . خواهند داشت 2013و  2012سالهاي 

درصد توليـد ناخـالص    1.2در اقتصادهاي پيشرفته تا ميزان  2013سال  برايبرداشت مالي 
از . بينـي شـده اسـت     پـيش  -اسـت  2012درصـد در سـال    0.25كه بيشـتر از ميـزان   –داخلي 

رود كـه    رود، در صـورتي كـه انتظـار مـي      درآمـد نيـز انتظـار الگـويي مشـابه مـي        كشورهاي كم
توليدكنندگان نفت با استفاده از افزايش سريع قيمت نفت، وضعيت موازنه مالي خـود را بهبـود   

  . بخشند

  بيكاريتورم و 

. درصـد افـزايش يافـت    4.8هـاي طـرف عرضـه،      ، بخاطر شـوك 2011تورم جهاني در سال 
، بـه رشـد و   2011و  2010كشورهاي در حال توسعه، هماهنگ با عملكرد رشد خـود در سـال   

هـاي    سطح كلي قيمت، در ژاپن، در نتيجه بازسـازي . نيز كمك كردند ]در مقياس جهاني[ ترقي
با اين وجـود، تـورم يـك مشـكل     . و ديگر فاكتورها، نيز افزايش پيدا كرد پس از بحران اقتصادي

تا زماني كه تقاضا پايين است و نـرخ بيكـاري   . اساسي در كشورهاي در حال توسعه نخواهد بود
  . دباش -بيني شده  درصد براي بازه زماني پيش 2زير –معتدل  ،تورمرود كه   انتظار ميباالست، 

   كـاهش بـا وجود . طول يك دهه گذشته در حال افزايش بـوده اسـت  قيمت بيشتر كاالها در 
 2009ها تا مدت زيـادي پـايين نمانـد و در فوريـه       ، قيمت2008شديد قيمتدر نيمه دوم سال 

تقاضاهاي روزافزون اقتصادهاي در حـال توسـعه در كنـار تقاضـاهاي باثبـات      . دوباره رونق يافت
كـه  –هاي اخير   قطعيت  نيز افزايش پيدا كند، اما عدم 2012تواند در سال   كشورهاي توسعه، مي

هـاي    ي قيمت اكثر كاالها در سال  ظاهراً از افزايش عمده -خصوصا برآمده از منطقه يورو هستند
  . آتي، جلوگيري خواهد كرد
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 5.5درصـد، يعنـي بـاالتر از متوسـط      6به متوسـط   2011نرخ كلي بيكاري جهاني در سال 

ترين كشورهايي اسـت كـه بـا مشـكل       اياالت متحده يكي از اصلي. رسيد، 2007درصد در سال 
بيكـاري  . مواجـه اسـت   -درصد رسيد 9.4به  2010نرخ بيكاري در اين كشور در سال –بيكاري 

بيكار بودند، كـه   2011ميليون فرد جهان در سال  74.7. باالي جوانان يك نگراني جهاني است
نحـو    بـه . باشـد   مـي  2007ر دوره پـيش از بحـران در سـال    ميليـون بيكـار د   70.7اين باالتر از 

  . چشمگيري، جوانان بيشتري در صف هستند تا به بازار كار در سراسر جهان، وارد شوند

  توليد، رشد و اشتغال

  توليد و درآمد

هـاي اسـالمي در بـازه زمـاني       سـازمان همكـاري  عضو توليد ناخالص داخلي كلي كشورهاي 
 6.9ميزان توليد ناخـالص داخلـي ايـن كشـورها كـه      . وقفه رشد كرده است  ، بي2011تا  2007

كشـور عضـو    57. رسـيد  2011تريليون دالر در سـال   8.6بود، به  2007تريليون دالر در سال 
درصد كل جمعيت جهـان، فقـط    22.8، با دارا بودن 2011سازمان همكاريهاي اسالمي در سال 

نرخ كنوني دالر آمريكـا و بـر اسـاس برابـري قـدرت      به –درصد كل توليد ناخالص جهان  10.9
ايـن سـهم در يـك     2،المللي پـول   هاي صندوق بين  بيني  بر اساس پيش. را تشكيل دادند -1خريد
 عضـو  از سـوي ديگـر، سـهم كشـورهاي    . توجهي نخواهد داشت  مدت، رشد قابل  انداز كوتاه  چشم

ي كشـورهاي در حـال توسـعه، شـديدا     سازمان همكاريهاي اسالمي در كل توليد ناخالص داخلـ 
درصـد كـاهش    1.3يعني –درصد 22.2نرخ ،براي اين كشورها 2011در سال .سقوط كرده است
  .ثبت شد -نسبت به سال قبل

                                                 
1- Purchasing Power Parity 
1- International Monetary Fund (IMF) 
2- International Monetary Fund (IMF)  
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  سرانه توليد بيشتر شده است تفاوت محصوالت

سـازمان   عضـو  سرانه توليد توليد ناخالص داخلي كشورهايميانگين در طول زمان مشابهي، 
در  -2011دالر در سـال   5.507ي اسالمي بطور مداوم افزايش پيدا كرده اسـت و بـه   همكاريها

سـرانه سـطوح   ميانگين به هر صورت، شكاف بين . رسيد -2007دالر در سال  4.724مقايسه با 
توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي و ديگـر كشـورهاي در حـال     

تفاوت سرانه توليد ناخالص داخلي بـين ايـن دو گـروه در بـازه     . توسعه، شديدا بيشتر شده است
. دالر رسـيده اسـت   1497دالر بـه   739، بيش از دو برابر شده است و از 2011تا  2007زماني 

سرانه توليد توليد ناخالص داخلي در كشورهاي سازمان همكاريهاي اسالمي، همچنـين  ميانگين 
دالر در همـين   5984دالر بـه   5438و ايـن تفـاوت از   از متوسط جهاني نيز فاصله گرفته است 

  . بازه زماني رسيده است

  تداوم عدم موازنه بين كشورهاي عضو 

هاي اقتصادي متنوع گروه كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي، خـود را در      ويژگي
بـراي  . دهـد   به مجموعه اقتصادي اين گـروه، نشـان مـي    آن كشورهاكمكهاي  ازاشكال مختلفي 
درصـد كـل محصـوالت توليـدي كشـورهاي ايـن        73.4كشـور   10، فقط 2011مثال، در سال 

با توجه به سطح –از سوي ديگر،توليدسرانه در ثروتمندترين كشور عضو . سازمان را توليد كردند
كشورهاي اين سازمان  ميانگينبرابرِ 18.7 -باالي نابرابري درآمد در ميان كشورهاي اين سازمان

  . دبو

  رشد اقتصادي

درصـدي را در   5سازمان همكاريهاي اسالمي به عنوان يك گروه، يك رشـد   عضو كشورهاي
درصـدي در سـال    5.9در مقايسـه بـا رشـد    -، 2011توليد ناخالص داخلي واقعي خود در سال 

از تـأثيرات منفـي افـت در    عضـو ايـن سـازمان     هـر چنـد كشـورهاي   . به ثبت رساندند -2010
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رود در سـال    كـه انتظـار مـي    2011يافتند، اما شتاب منفي سال  خالصيقتصادي هاي ا  فعاليت
هـاي    دهد كه كشورهاي عضو سازمان همكاري  نيز امتداد داشته باشد، نشان مي 2013و  2012

تا  2009هاي   در طول سال. اسالمي از خطرات نزولي پيش روي اقتصاد جهاني مستثني نيستند
حتي از رشد متوسط ديگر كشورهاي در حال  عضو اين سازمان ، رشد متوسط كشورهاي2011

، بـا يـك   2013و  2012انـداز سـال     به هر صورت، چشم. توسعه بغير از چين و هند، پيش افتاد
نرخ رشد در كشورهاي سازمان همكاريهاي اسـالمي بـا نـرخ     ميانگينبيني در   پيش  اعتدال قابل 

بـا ايـن   . ، آشفته و نامشخص اسـت 2013در سال درصد  4.4و  2012درصد در سال  4.6رشد 
شده براي ديگـر كشـورهاي در حـال      بيني  نرخ رشد پيش ميانيگنوجود، اين ارقام هنوز بهتر از 

قطر با نرخ . باشد  و ديگر كشورهاي جهان به صورت يك كل، مي -به غير از چين و هند-توسعه 
حـال رشـد، هـم در ميـان كشـورهاي       ترين اقتصـاد در   ، سريع2011درصد در سال  18.8رشد 

  . سازمان همكاريهاي اسالمي و هم در سطح جهان، بود

  عدم بهبود رشد توليد ناخالص داخلي سرانه توليد 

رشـد سـرانه توليـد ناخـالص داخلـي كشـورهاي عضـو سـازمان         ، 2010هر چنـد در سـال   
ايـن   ودرصـد بهبـود يافـت     4 ميـانگين  بـا  ،همكاريهاي اسالمي نسبت به دوران پيش از بحران

كـه اغلـب از   –كه اقتصاد جهـاني بـا دور ديگـري از مشـكالت      2011حركت رو به باال در سال 
بينـي    پيش؛ امـا مواجـه شـد، قطـع شـد     -شد  هاي مستقل در منطقه يورو ناشي مي  بحران بدهي

 3.3رشد سرانه توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، با  شود كه  مي
  . بيشتري همراه باشد حركت، با 2013و  2012، در سال 2011درصد رشد در سال 

  هاي عمده اقتصادي  توليد ناخالص داخلي بواسطه فعاليت

ذار سـهم بخـش   هاي انقباض در طـول دوره بحـران و كـاهش تأثيرگـ      نشانه مشاهدهپس از 
سهم اين بخش در كل توليد ناخالص داخلي كشـورهاي عضـو    ميانگين، 2008خدمات در سال 
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ترين منبع درآمد اين   سازمان همكاريهاي اسالمي شروع به بهبود كرد و اين بخش همچنان مهم
از جملـه   ،بخـش صـنعت  2010در سال . بود 2010و  2009هاي   گروه از كشورها در طول سال

درصد از كل توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي را    42.8 توليد،
بخش صنعتي، در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه كه سهمي در حدود . داد  تشكيل مي

دهد، ظاهراً سهم بيشتري از فعاليـت    درصد از متوسط توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي 37.4
  . دهد  ي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي را تشكيل مياقتصادي در كشورها

  توليد ناخالص داخلي بواسطه اقالم مخارج اصلي

درصـد كـل توليـد     69.1بـه ميـزان   –تـرين قلـم هزينـه     ، مصرف نهايي، بزگ2010در سال 
را در گـروه كشـورهاي عضـو     -تر از سطح سال گذشته بـود   درصد پايين 29ناخالص داخلي كه 

تـوجهي، در افغانسـتان، كومـور،      به طور قابل. داد به خود اختصاص يهاي اسالميسازمان همكار
گويان، قرقيزستان، فلسطين و تاجيكستان، هزينه كل مصرف نهايي بـه خـودي خـود، از توليـد     

كـاهش سـهم مصـرف نهـايي بـا توسـعه سـهم صـادرات خـالص          . ناخالص ملي كل بيشتر شـد 
  . ري پيدا كردكشورهاي عضو به عنوان يك گروه، سازگا

از سوي ديگر، سطوح باالي هزينـه مصـرف نهـايي، كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي        
در واقـع، سـهم تشـكيل    . هـاي توليـدي بازداشـت     گذاري كافي در ظرفيـت   اسالمي را از سرمايه

سرمايه بزرگ در توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي بـه عنـوان    
تـر از    به اين سو بهبود يافته است، اما هنوز به نحـو چشـمگيري پـايين    2000سال يك گروه از 

  . باشد  شده در ديگر كشورهاي در حال توسعه مي  سطوح مشاهده

  وري  اشتغال و بهره

 15در كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي، نـرخ كلـي مشـاركت       ،2010در سال 
مطـابق آخـرين   . رسـيد  -درصد جهاني 64.2 با در مقايسه–درصد 58.9ها و باالتر از آن به   ساله
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، در 2010تا  2006هاي موجود، كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در بازه زماني   داده

هـاي بيكـاري     يافته و ديگر كشورهاي در حـال توسـعه، نـرخ     مقايسه با جهان، كشورهاي توسعه
خ بيكـاري كـل در كشـورهاي عضـو سـازمان      در ايـن مـدت، نـر   . شديدا باالتري را ثبت كردنـد 

، 2008درصد در سال  9.0به كمتر از  2006درصد در سال  9.9 بيش از همكاريهاي اسالمي از
به هر صورت، نرخ بيكاري كه از بحران تأثير پذيرفت، به باالترين سطح خود يعني . كاهش يافت

  . رسيد -درصد برسد 9.4به  2010از اينكه در سال  پيش -، 2009درصد در سال  9.7

اي بـا    مقايسـه   قابـل  وري نيروي كـار   كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي سطوح بهره
به هر صورت، اين سطح در مقايسه با سطح جهاني . ديگر كشورهاي در حال توسعه، ثبت كردند

سـازمان  يك كارگر متوسط در كشورهاي عضو . يافته، خيلي پايين باقي ماند  و كشورهاي توسعه
سوم محصوالت توليدشده بوسيله يك كارگر متوسط در جهـان    همكاريهاي اسالمي كمتر از يك

  . كند  يافته را توليد مي  دهم محصوالت يك كارگر متوسط در كشورهاي توسعه  و يك

  تورم

، تورم متوسـط كشـورهاي عضـو    2008و  2007ي قيمت غذا و انرژي در طول   سابقه  اوج بي
شـده در سـال     كاهش مشـاهده . ريهاي اسالمي را به باالتر از سطح دو رقمي رساندسازمان همكا

، جـايگزين شـد كـه عمـدتا از     2011و  2010دوباره با يك روند رو به باال در طول سال  2009
هاي دولتي دوباره در بستر يـك برنامـه اصـالح      شد كه يارانه  افزايش تند تورم در ايران ناشي مي

در نتيجه حركـت مـداوم اقتصـادهاي     2012انداز سال   چشم. خصيص داده شدنديارانه جديد، ت
بزرگ سازمان همكاريهـاي اسـالمي از قبيـل بـنگالدش، انـدونزي، ايـران، نيجريـه، پاكسـتان،         

  . پذير است  عربستان سعودي و تركيه، هنوز در مقابل خطرات تورمي دائما رو به افزايش، آسيب
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  تجارت خارجي

  تجارت كاال

ســازمان همكاريهــاي اســالمي بــه  عضــو ، كــل صــادرات كــاالي كشــورهاي2011ســال  در
تريليون دالري قبل از بحران  1.9تريليون دالر رسيد و سقف  2.1ترين سطح خود يعني   تاريخي

باالتر از متوسط جهاني بود و به  ،تر از آن، اين افزايش  مهم. ، را پشت سر گذاشت2008در سال 
اين سهم در مقايسه . ي عضو اين سازمان در تجارت كل جهاني، منجر شدافزايش سهم كشورها

، 2010درصـد سـال    11.1و سطح قبلي  2008درصد سال  11.8با سطح پيش از بحران يعني 
به نحو مشابهي، واردات كاالي كشورهاي اين سازمان، پـس  . رسيد 2011درصد در سال  12به 

درصـد افـزايش پيـدا     50، فقط در دو سال تقريبا 2009تريليون دالر در سال  1.2از كاهش به 
. ، پيشـي گرفتنـد  2008تريليون دالر به دست آمده در سـال   1.5كرد و از اوج قبلي خود يعني 

سهم كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسالمي در واردات كاال در سراسر اين دوره افـزايش  
  . رسيد 2011درصد در سال  9.7پيدا كرد و به 

درصـد كـل صـادرات كـاال همـه       53، پنج كشور عمده صادركننده، بـيش از  2011در سال 
درصد ايـن   76بيش از  ،كشور مهم صادركننده 10كشورهاي عضو را به خود اختصاص دادند و 

 15.5ميليارد دالر صادرات و  300عربستان سعودي، با بيش از . سهم را به خود اختصاص دادند
واردات كاالي كشورهاي سازمان . شد 2011صادركننده سال درصد سهم در مجموع، بزرگترين 

 5كـه   در حـالي . در كشورهاي كمي متمركز هسـتند  نيز، همانند صادرات،همكاريهاي اسالمي 
واردكننـده   10دادنـد،   انجـام درصد واردات كـل ايـن سـازمان را     53واردكننده عمده، بيش از 

ميليـارد دالر   240تركيـه بـا بـيش از    . درصد واردات را به خـود اختصـاص دادنـد    71.4عمده، 
درصـد كـل واردات كـاالي كشـورهاي عضـو       13.6پيشتاز بود و  ،واردات، در حجم واردات كاال

  . سازمان همكاريهاي اسالمي، را به خود اختصاص داد
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  ساختار صادرات

تر شدن هستند   كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي به طور روزافزون در حال متنوع
ي شاخص تمركـز صـادرات     ساده ميانگين. يابند  مياز وابستگي شديد به اقالمي معدود رهايي  و

رسيد كه  0.18به  2011بود، اما در سال  0.31حدود  2006در كشورهاي اين سازمان در سال 
تجزيه صادرات بر اساس شدت تكنولـوژي  . باشد  نشانگر افزايش تنوع در محصوالت صادراتي مي

سازد كه سهم بهتـرين گـروه كـاالي      هاي اسالمي آشكار مي  ي عضو سازمان همكاريدر كشورها
 2010درصـد در سـال    48بـه   2006درصد در سال  59هاي معدني، از   سوختيعني صادراتي، 

سهم كاالهـايي كـه   . ش يافت و به هر صورت، سهم همه ديگر اقالم باقيمانده افزايش يافتيافزا
پـذيري آنهـا بـه      ، در برخي از كشورهاي عضو، شديدا باالست و آسيبتكنولوژي كمي الزم دارند

پـذيري بلندمـدت را     انداز آنها براي رقابت  دهد و چشم  المللي را افزايش مي  بين   هاي قيمت  شوك
  . كند  محدود مي

  تجارت خدمات

عضـو  اي در كشـورهاي    مالحظـه   حجم تجارت خدمات، بر خالف تجارت كاالها، بطـور قابـل  
به اين سو، يك رونـد نزولـي داشـته     2008تر است و از سال   سازمان همكاريهاي اسالمي، پايين

 237در حاليكه آنهـا بـا   . كشورهاي اين سازمان همگي واردكننده خالص خدمات هستند. است
، صادرات خدمات خـود را بـه بـاالترين سـطح ممكـن رسـاندند، در       2008ميليارد دالر در سال 

به بعد، صـادرات   2010از سال . ميليارد دالر، خدمات وارد كردند 397نها به ارزش همان سال آ
از اين رو، سـهم  . ميليارد دالر، سقوط كرد 288ميليارد دالر و  183و واردات خدمات به ترتيب 

درصـد در سـال    6.1كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در صادرات خدمات جهـاني از  
سهم آنها در واردات كل خدمات جهـاني نيـز از   . كاهش يافت 2010سال درصد در  5به  2008
وقتي كه تجارت خـدمات كشـورهاي عضـو سـازمان     . درصد تنزل پيدا كرد 8.7درصد به  10.9
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اي از   شود كه بخش عمـده   شود، مشاهده مي  هاي فرعي تفكيك مي  همكاريهاي اسالمي در بخش
  .و حمل و نقل، قرار داده شده است تجارت خدمات آنها در بخش خدمات مسافرت

درصد از كل صادرات خدمات كشورهاي عضو سـازمان   89.4 ،، ده كشور برتر2010در سال 
درصـد سـهم كـل     18.8ميليارد صادرات و  34.4تركيه با . همكاريهاي اسالمي را تشكيل دادند

نده خدمات در ترين صادركن  صادرات خدمات كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، بزرگ
درصــد از كــل واردات خــدمات  88.3در همــان ســال، ده واردكننــده برتــر، . بــود 2010ســال 

عربسـتان سـعودي   . كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي را بـه خـود اختصـاص دادنـد     
درصد كل واردات خدمات ايـن   26.6، معادل )ميليارد دالر 76.7(ترين واردكننده خدمات   بزرگ

  . شود  سوب ميكشورها، مح

  موازنه تجاري

، كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي داراي يك مازاد موازنه 2011تا  2007از سال 
هرگز به سطح دوره قبل از بحران نرسـيد، امـا    مازاد تجاريهرچند. تجاري در تجارت كاال بودند

فزون شـد كـه نشـانگر    ا 2011ميليارد دالر در سال  350در كشورهاي اين سازمان از  اين مازاد
بر عكـس، ايـن كشـورها در همـين بـازه زمـاني، در       . پس از بحران بود ي  شديد در دورهبازيابي 

كسري تجـاري ايـن    2008پس از اينكه در سال . تجارت خدمات با كسري تجاري مواجه بودند
. دا كـرد ميليارد دالر كاهش پي 105به  2010ميليارد دالر رسيده بود، در سال  160كشورها به 

درصد صادرات خدمات كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي،   50، حدود 2010در سال 
هايي با پيچيدگي كمتر نيـاز    و جهانگردي انجام شد كه به دانش و زيرساخت مسافرتدر بخش 

  . دارد
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  تجارت درون سازمان همكاريهاي اسالمي

، سهم تجارت درون سازماني سازمان همكاريهاي اسالمي در تجـارت  2010تا  2006از سال 
درصد كـل تجـارت    17.6تجارت درون سازماني، . سازمان بطور مداوم افزايش پيدا كرداين كل 

با اندكي كاهش  2011داد، و در سال   تشكيل مي 2010سازمان همكاريهاي اسالمي را در سال 
، هرچند صادرات درون سازمان بـه بـاالترين سـطح خـود     2011در سال . ددرصد رسي 17.3به 

ميليارد دالر رسيد، اما سهم آن در سهم كل صادرات اين كشورها، شاهد يـك افـت    322يعني 
، واردات درون 2011و  2010در طــول ســالهاي . درصــد رســيد 15.1درصــدي بــود و بــه  0.7

درصـد   20رسيد كـه معـادل    2011الر در سال ميليارد د 354و به  يافتسازماني شديدا رشد 
درصـد   78.3، 2011در سـال  . كل واردات كشورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي بـود     

  .كشور عضو سازمان انجام پذيرفت 10صادرات درون سازمان فقط از سوي 

  سياست تجاري

تـا   2007زماني الملل در بازه   بيشتر كشورهاي عضو، عمدتا در نتيجه انقباض در تجارت بين
كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي     . ، شاهد تجاربي از فضاي باز تجاري كمتـر بودنـد  2011

درصـدي جهـاني، يـك     9درصد، در مقايسه با نـرخ   11.3اسالمي، با استفاده از يك نرخ تعرفه 
شـده بـا     هاي تعرفه اسـتفاده   اين نسبت، نرخ. تر از خود به نمايش گذاشتند  گرايانه  تصوير حمايت

  . كند  يافته مهم را دوبرابر مي  كشورهاي توسعه

  ها و تأمين مالي خارجي  موازنه پرداخت

  موازنه حساب جاري

، مازاد حساب جاري كشـورهاي  2009و  2007پس از مشاهده يك روند نزولي بين سالهاي 
حساب جـاري  هاي   عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در دو سال بعد، همزمان با بهبود در موازنه

بـراي كشـورهاي عضـو ايـن سـازمان، مـازاد موازنـه        ). 4.1نمودار (جهاني، با افزايش مواجه شد 
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درصـد در   2در مقايسـه بـا    – 2011در صد توليد ناخالص داخلي را در سـال   8 ،حساب جاري
هاي شديدا   اين افزايش از سوي صادركنندگان نفت به لطف قيمت. داد  تشكيل مي -2009سال 
  . ال افزايش بوده استدر ح

  خارجيبدهي 

كل سهم بدهي خارجي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي يك روند رو به افـزايش  
، بـدهي خـارجي كـل ايـن     2010در سـال  . داد  ، نشـان مـي  2010تا  2006را در طول سالهاي 

ايـن وجـود،    بـا . ، عبور كـرد 2009درصد افزايش نسبت به سال  8، با دالر ميليارد 1كشورها از 
نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي كشورهاي سازمان همكاريهاي اسالمي و سهم آنها در كل 

هاي كشورهاي در حال توسعه، نشانگر يك روند رو به پايين در طول بـازه زمـاني مـذكور      بدهي
 2006نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي اين كشورها به صورت يك گروه، در سال . باشد  مي

به هر صورت، اين ميزان در سالهاي بعد به شـدت سـقوط كـرد و پـس از     . درصد بود 23حدود 
تركيـب بـدهي كـل    . درصـد رسـيد   20، بـه  2010،در سـال  2009يك افزايش ماليم در سال 

خارجي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي و ديگر كشورهاي در حـال توسـعه بـا هـم     
هاي بلندمدت بيشترين سهم بدهي كل خـارجي هـر دو گـروه      يحتي با اينكه بده. كند  فرق مي

دهند، سهم آن در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي بـه طـور      كشورها را تشكيل مي
  . نسبي، باال ماند

  گذاري مستقيم خارجي  جريان سرمايه

افـزايش  بـه ايـن سـو،     2009اي از سال   مالحظه  گذاري مستقيم خارجي به طور قابل  سرمايه
درصـدي، بـه    16.5گذاري مستقيم خارجي با يـك افـزايش     جريان كل سرمايه. پيدا كرده است

بـه هـر   . يافتـه جريـان پيـدا كـرد      ميليارد دالر رسيد كه بيشتر آن به كشورهاي توسـعه  1.524
هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بـه كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي        صورت، جريان
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 2002ميليارد در سـال   171.5با اين وجود، با افزايش آن به . بخش نبود  رضايت اسالمي، عموما
توجهي ايجاد شده بود؛ اما به هـر صـورت بـه مـوازات افـزايش رونـدهاي جهـاني،          پيشرفت قابل

 133بـه   2009جريانهاي سرمايه به كشورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي، در سـال      
ند افـزايش انـدكي در حجـم جريـان سـرمايه گـذاري مسـتقيم        هر چ. ميليارد دالر سقوط كرد

ميليـارد دالر   134باز هم ايـن حجـم بـه     2011ايجاد شد، اما در سال  2010خارجي در سال 
هـاي    كـرد، جريـان    همانگونه كه در مجموعه عمـده اقتصـاد كـالن صـدق مـي     . كاهش پيدا كرد

مكاريهـاي اسـالمي نيـز در تعـداد     گذاري مستقيم خارجي به كشورهاي عضو سـازمان ه   سرمايه
درصد از كل جريـان   52.1كشور با هم،  5، فقط 2011در سال . كشورها سرازير شد كمي از آن

گذاري مستقيم خارجي به مجموعه كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي را بـه      سرمايه
  . خود جذب كردند

  اي رسمي  هاي توسعه جريان كمك

كنندگان بـه كشـورهاي     اي رسمي همه كمك  ص كمكهاي توسعه، جريان خال2010در سال 
به هر . ميليارد دالر بود 83، 2006اين رقم در سال . ميليارد دالر رسيد 91.5در حال توسعه به 
اي رسمي به كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي     هاي توسعه  مدت، كمك اين صورت، در طول

 2010ميليارد دالر در سـال   41.5به  2006در سال  ميليارد دالر 49.1اسالمي سقوط كرد و از 
هـاي رسـمي     شود كـه تعـداد كمـي از ايـن كشـورهاجريان كمـك        همچنين مشاهده مي. رسيد
فقط پنج كشور از اعضاي ايـن  . اند  اي به كشورهاي عضو اين سازمان را به خود تعلق داده  توسعه

اي به كشورهاي   هاي رسمي توسعه  كمك   درصد از كل جريان 40تقريبا  2010سازمان، در سال 
هـاي    از سوي ديگر، نسـبت كمـك  . همكاريهاي اسالمي را به خود اختصاص دادند   عضو سازمان
، 2006اي به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضو اين سازمان نيز كه در سال   رسمي توسعه

اي   هـاي توسـعه    نه كمـك سـرا . كـاهش پيـدا كـرد    2010درصد در سال  0.8درصد بود، به  1.5
اين ميـزان در  . اي رسمي شاهد جريان مشابهي بود  هاي توسعه  رسمي، هماهنگ با جريان كمك
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دالر در سـال   26.7به  2006دالر در سال  34.3كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي از 
  . كاهش يافت 2010

  وضعيت ذخاير

شد كـه تقريبـا    دالر تريليون 10.1بالغ بر  2011در سال  -به غير از طال–كل ذخاير جهان 
ترييليون مربـوط بـه    3.2از اين مقدار، . باشد  مي 2007درصد باالتر از مقدار مربوط به سال  40

سهم كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي در كـل ذخـاير      . يافته بود  كشورهاي توسعه
درصد كاهش  0.26اين سهم با . شان دادجهاني، يك روند نزولي را در بازه زماني مورد مطالعه ن

برابـر بـا    2007اين سـهم در سـال   . رسيد 2011درصد در سال  22.13نسبت به سال قبل، به 
اي از كل ذخـاير كشـورهاي     با اين وجود، مشاهده شده است كه بخش عمده. درصد بود 25.71

كشور  10و فقط  ه استشدعضو سازمان همكاريهاي اسالمي فقط در تعداد كمي از آنها انباشته 
بـه خـود اختصـاص     2011كشورهاي اين سـازمان را در سـال    ذخاير درصد از كل 86.3حدود 
بر حسب برابري ذخاير بـا واردات ماهانـه، از    كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي،. دادند

ضـو  ، به استثناي سودان، همـه كشـورهاي ع  2010در سال . متوسط جهاني بسيار باالتر هستند
بـا ارزش واردات  هايشان در دسترس است، ذخـاير خـود را     سازمان همكاريهاي اسالمي كه داده

  . بيش از سه ماه، برابر نگه داشتند

  ها  حواله

ميليـارد در   58.7ها به كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي از   جريان به داخل حواله
هـاي بـه     د ولو اينكه نرخ رشد اين جريـان رسي 2010ميليارد دالر در سال  87.6به  2006سال 

جريـان بـه داخـل    . رسـيد  2010درصـد در سـال    4.6بـه   2007درصد در سال  26.1داخل از 
 كشـورهاي عضـو  ها به كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي نيز در تعـداد كمـي از     حواله
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درصـد از كـل جريـان بـه داخـل       76.6ايـن سـازمان،    اعضـاي كشـور از   10فقط . متمركز شد

  . هاي كل كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي را به خود اختصاص دادند  حواله

  توسعه و تحوالت بخش مالي

درجه توسعه مالي به ميزان چشمگيري در منطقـه سـازمان همكاريهـاي اسـالمي متفـاوت      
اي پيشـرفت و همكـاري در درون سـازمان    تـوجهي بـر    ايـن بـه نوبـه خـود، فضـاي قابـل      . است

خصوصـا وقتـي كـه عمـق بازارهـاي      د كه ده  نتايج نشان مي. كند  همكاريهاي اسالمي فراهم مي
هـاي    دسترسي به خدمات مالي و درجه باز بودن مالي مورد نظر باشد،براي تقويت ظرفيت ،مالي

سالمي،نيازهاي بيشتري بايد نهادي و ارتقاء بخش مالي در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي ا
  .انجام شود

  تشديد مالي

استفاده در تشديد مالي وقتـي    يك شاخص بسيار قابلبه عنوان  - 1حجم پولهاي پخش شده
درصـد   50كمي بيشتر از  -شود  گيري مي  كه به عنوان درصدي از محصول ناخالص داخلي اندازه

ديگـر كشـورهاي در حـال توسـعه كـه       بود و به سختي با 2011توليد ناخالص داخلي در سال 
از سـوي ديگـر در   . مقايسـه اسـت    سطح آن به توليد ناخالص داخلي نزديـك شـده اسـت، قابـل    

از ميـزان توليـد    ،زيـاد  ي  يافته، ميزان پولهاي پخش شده در اقتصاد بـا فاصـله    كشورهاي توسعه
مكاريهـاي اسـالمي،   ظاهراً، سيستم مالي كشورهاي عضو سازمان ه. ناخالص داخلي بيشتر است

سـازي و مزايـاي ثبـات كـه بوسـيله بازارهـاي مـالي          محروم از دسترسي مالي، نقدينگي، متنوع
  . باشد  شوند، مي  تر فراهم مي  عميق

                                                 
1- broad-money 
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  دسترسي به منابع مالي

آنها، چالش ديگري براي  1نفوذ پايين خدمات مالي، بر حسب استفاده و امدادرساني فيزيكي
هـاي بـانكي     ها و سـپرده   ي نسبي وام  اندازه. كند  ورهاي عضو ايجاد ميتوسعه بخش مالي در كش

تجاري با توجه به توليد ناخـالص داخلـي، وقتـي كـه بـا ديگـر كشـورهاي در حـال توسـعه يـا           
اين وضعيت با نابسندگي زيرساخت فيزيكي بخش . استتر   شوند، كوچك  يافته مقايسه مي  توسعه
هـاي خـودپرداز     هـاي بـانكي تجـاري و سيسـتم      سرزميني شـاخه كه با جمعيت و تراكم –مالي 
سيسـتم   14بـه طـور چشـمگيري فقـط      ،2010در سـال  . تركيـب شـد   -شـود   ميگيري   اندازه

كردند، وجـود    هزار نفر كه در كشورهاي عضو زندگي مي 100 هر خودپرداز براي ارائه خدمت به
 141يافتـه،    عدد و كشـورهاي توسـعه   60اين نسبت در ديگر كشورهاي در حال توسعه، . داشت

  . سيستم خودپرداز بود

  هاي نرخ ارز  فضاي باز مالي و سياست

بـه   هاي اسالميكشورهاي عضو سازمان همكاري 2ايتو-بر اساس شاخص بازبودن مالي چين
كـارتر    لحاظ مالي خيلي باز نيستند، و بنابراين، آنها براي مديريت حساب سرمايه خـود محافظـه  

هاي مالي خـود،    تري بر جريان سرمايه در سيستم  هاي فشرده  و به طور نسبي محدوديت هستند
دهـد كـه سيسـتم مـالي در      مي بر حسب توسعه بخش مالي، اين وضعيت نشان. تحميل كردند

المللـي بـا كمـك      هاي رو به داخل سرمايه بين  كشورهاي عضو به طور نسبي در مديريت جريان
ايـن وضـعيت   . بازارهاي مالي داخلي كارآمد و محصوالت باكيفيت، توانايي كمتري داشته اسـت 

طبـق نظـر    –هـاي نـرخ ارز از جملـه      هاي سياست پولي و رژيـم   همچنين در گزينش چارچوب
هـاي اسـالمي كـه      كشـور عضـو سـازمان همكـاري     57كشـور از   48 -المللي پـول   صندوق بين

هـاي    از قبيل شوراي ارز، گيـره  3هاي سخت و متصلب  ايشان به ميزان مختلف هم در رژيمه  ه  داد
                                                 
1-physical outreach 
2-the Chinn-Ito Financial Openness Index 
3-hard peg regimes 
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هـاي بينـابيني     يا رژيم 3هاي نرم از قبيل گيره خزنده،  ، رژيم2از قبيل تثبيت نرخ تبادل 1متعارف

هاي حساب سرمايه را بطور بالفعـل    موجود است، محدوديت 4شده،  از قبيل عرصه سهام مديريت
  . كنند  ده ميپيا

  منابع انرژي

. زنـدگي اسـت   و بنابراين باال بـردن اسـتاندرد  انرژي يك فاكتور كليدي در توسعه اقتصادي 
ها   اي، از كشاورزي، آموزش و پرورش، و زيرساخت  انرژي براي برآورده كردن همه تقاضاهاي پايه

كليدي در رشد اقتصـادي  انرژي همچنين يك فاكتور . گرفته تا خدمات اطالعاتي، ضروري است
بيني تغييرات مصـرف جهـاني     گيرد كه در پيش  ترين فاكتورهايي قرار مي  است كه در ميان مهم

هـاي فسـيلي،     انـرژي : منبع انـرژي وجـود دارد   مختلف سه گروه. گيرد  انرژي، مورد نظر قرار مي
هاي تجزيه گياهان و حيوانـات    ه  هاي فسيلي باقيماند  سوخت. اي  تجديدپذير و انرژي هسته   انرژي

هاي فسيلي نيز خـود بـه سـه دسـته اصـلي        سوخت. كنند  هستند كه ذخاير محدودي ايجاد مي
انـرژي تجديدپـذير از منـابع طبيعـي     . زغال سنگ، نفـت خـام و گـاز طبيعـي    : شوند  تقسيم مي

  . آيد  همچون باد، باران و تابش خورشيد به دست مي

ذخـاير  . ميليارد تـن هسـتند   984هم اكنون در جهان تقريبا زغال سنگ  تجديدپذيرذخاير 
 5.57فقـط  . زغال سنگ در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي بسيار محـدود هسـتند  

بنابراين، توليد زغـال سـنگ ايـن    . درصد از اين ذخاير در كشورهاي عضو اين سازمان قرار دارد
، 2010از سـوي ديگـر، در سـال    . دهـد   يدرصد توليد كل جهان را تشكيل مـ  7.3كشورها فقط 

درصد باالتر از  61ميليون تن افزايش يافت كه تقريبا  297.9مصرف زغال سنگ اين كشورها به 
  . است 2000سطح سال 

                                                 
1-conventional pegs 
2-exchange rate anchor 
3-crawling peg 
4-managed float 
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تريليون فوت  6216.605، منابع بازيافتني گاز طبيعي در سطح جهاني تقريبا 2011تا سال 
درصـد را بـه خـود در سـطح      62.1ي اسالمي، مكعب بود كه كشورهاي عضو سازمان همكاريها

ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي در سـال   35862كشورهاي اين سازمان . جهان اختصاص دادند
فوت مكعب بود كه برابر با نرخ رشـد   9493حدود  1990توليد كردند؛ اين رقم در سال  2010

نيـز   2000و  1990ل بـين سـا  . بود 2010تا  2000هاي   درصد بين سال 5.25متوسط ساالنه 
مصرف گاز طبيعي كشورهاي سازمان همكاريهاي اسـالمي همچنـين   . درصد بود 8.52اين رقم 

فـوت   25563، ايـن مصـرف بـه    2010در سـال  . در دور مورد مطالعه نيز باالتر از ميانگين بـود 
  . باشد  مي 2000درصد باالتر از سطح سال  71.5مكعب افزايش يافت كه تقريبا 

تريليـون بشـكه رسـيد كـه سـهم كشـورهاي عضـو         1.5، ذخاير نفت خام به 2011در سال 
عربستان بـه تنهـايي بـا    . ميليارد بشكه بود 911برابر با  ،درصد 63سازمان همكاريهاي اسالمي 

 29درصد از كل ذخـاير نفـت خـام جهـان و      18ميليارد بشكه،  263شده كل   ت  دخاير نفت اثبا
، 2011در سـال  . ريهاي اسـالمي را بـه خـود اختصـاص داد    درصد كل كشورهاي سازمان همكا

 5داد كـه    درصد از كل توليد جهـاني را تشـكيل مـي    44توليد نفت خام كشورهاي اين سازمان 
، كشـورهاي عضـو   2008در سـال  . باشـد   مـي  1990درصد باالتر از سهم اين كشورها در سـال  

اي نفت خام داشتند كـه    ميليون بشكه 23سازمان همكاريهاي اسالمي، روزانه يك مازاد تجاري 
ميليون بشكه بود كه آشـكارا بـه بـه معنـاي افـزايش عمـده در        16.9، 1990اين مازاد در سال 

بـه هـر صـورت، كشـورهاي عضـو سـازمان       . باشـد   صادرات نفت كشورهاي عضو اين سازمان مي
هر چند كه  ؛د كنندشده تولي  ميليون بشكه نفت تصفيه 11.4همكاريهاي اسالمي توانستند فقط 

اين مسئله بخاطر ظرفيـت پـايين كشـورهاي    . ميليون بشكه نفت خام توليد كردند 38.3روزانه 
از سوي ديگر، كشورهاي در حال . باشد  عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در تصفيه نفت خام مي

را طـي  توسعه غير عضو سازمان همكاريهاي اسالمي و كشورهاي توسعه يافتـه، رونـد متفـاوتي    
  . اي بهتري داشتند  هر دو گروه اين كشورها، ظرفيت تصفيه. كردند
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تـوجهي در    گـذاري در انـرژي بـادي نـرخ رشـد قابـل        به اين طـرف، سـرمايه   2006از سال 

گيگـا وات   0.53گـذاري از    اين سرمايه. كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي داشته است
بـا ايـن وجـود،    . رسيد كه تقريبا چهار برابر شد 2011ال گيگا وات در س 2.2به  2006در سال 

الزم به ذكر است كه درصد كل ظرفيت توليد بادي در كشورهاي اين سازمان فقط يـك درصـد   
رود كه اين نسبت تا سـال    انتظار مي. را تشكيل داده است 2010از ظرفيت بادي جهان تا سال 

هاي اسـالمي بـه عنـوان يـك گـروه،        اريكشورهاي عضو سازمان همك. درصد برسد 2به  2020
 -1990درصد باالتر مقدار توليدي سال  50يعني تقريبا  –ميليون ساعت مگاوات برق آبي 0.19

باشـد، در    مي) درصد 0.6(درصد كه باالتر از متوسط اتحاديه اروپا  2با نرخ رشد متوسط ساالنه 
با اين وجود، كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي قادر به . همين بازه زماني توليد كردند

  . بودند 2009درصد توليد برق آبي جهان در سال  6.0توليد 

  اقتصاد بالياي طبيعي

 اي  مالحظه  افزايش قابلبا  2011تا  1970هاي   فراواني بالياي طبيعي در جهان در طول سال
در هر سال مورد  450ميالدي به  70سال در طول دهه هر مورد در  100است و از  راه بودههم

در مقايسـه بـا سـطح جهـاني، كشـورهاي عضـو سـازمان        . ميالدي رسيده است 2000در دهه 
يك افزايش شش برابري در تعداد باليـاي   –تري  همكاريهاي اسالمي به طور نسبي روند پرشيب

مـيالدي بـه    70بالي طبيعـي در دهـه    20اني تجربه كردند و از ساالنه در اين بازه زم -طبيعي
باليـاي  ، 2011تـا   1970در بازه زماني . ويكم رسيدند  مورد در دهه اول قرن بيست 120ساالنه 

يابيم كه   با مشاهده نسبت هزينه به هر واقعه، در مي. ميليارد دالر هزينه ايجاد كرد 140طبيعي 
هـاي دهـه     در حاليكه متوسط هزينه هر واقعه در سال. شوند  تر مي  پرهزينه بالياي طبيعي روزانه

 60ويكم بـه    ي اول قرن بيست  هاي دهه  ميليون دالر بود، اين هزينه در سال 26ميالدي،  1970
  . ميليون دالر رسيد
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درصـد كـل توليـد     1.25تـا   0.11، ضرر بالياي طبيعي بـين  2011تا  1970در بازه زماني 
هـاي    بـا در نظـر گـرفتن نـرخ    . لص داخلي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي بـود ناخا
انـدازها بـه نحـو      شود كه بيشتر ايـن پـس    انداز در كشورهاي عضو اين سازمان، مشاهده مي  پس
بـراي مثـال در تاجيكسـتان،    . انـد   اي تدريجا بواسطه بالياي طبيعـي ضـعيف شـده     مالحظه  قابل

اندازهاي كشور در زمـان يكسـان، برابـري      درصد پس 35بالياي طبيعي در سال با هاي   خسارت
 خصوصا براي اقتصادهاي كوچك، خسارت بالياي طبيعي ممكن است با سهم بيشـتري . كرد  مي
هـاي برونـزاد     كـردن چنـين شـوك    حـل توليد ناخالص داخلي آنها برابري كنـد و از ايـن رو،    از

هاي سيل بزرگ در گويان كه بيش از نيمي از   براي مثال، خسارت. تر خواهد بود  شديدي مشكل
درصد توليد ناخالص داخلـي ايـن كشـور در     60جمعيت كشور را تحت تأثير قرار داد، تقريبا به 

 . رسيد 2005سال 

 





 



  

  

  تحوالت اخير در اقتصاد جهان 1بخش 
  



  

  روندها و چشم اندازهاي اقتصاد جهاني. 1
هـاي    بحـران بـدهي   سـوي ، اقتصـاد جهـاني از   2010هاي بهبود در سـال    پس از بروز نشانه

در نتيجـه تـأثيرات   ايـن منطقـه   رود   انتظار مـي  ؛قرار گرفتمستقل در منطقه يورو مورد تهديد 
حتي اگر يك رشد ضعيف . با ركود مواجه شود 1هاي مرتبط،  دارايي كاهش اعمال نفوذ بانكي در

بيني شود، باز هم چنين رشدي ظاهراً براي مـديريت    طي دو سال آينده براي منطقه يورو پيش
عـالوه بـر   . منطقه كافي نخواهد بود اين يافته در  توسعهبحران كنوني اشتغال در اكثر كشورهاي 

برانگيزتر خواهد كرد كـه    اين، هر گونه تثبيت مالي در پاسخ به فشار بازار، تعديل مالي را چالش
  . را به تأخير خواهد انداخت] اقتصادي[مدت، فرآيند بهبود   به نوبه خود در كوتاه

  

                                                 
1-bank deleveraging on related assets 
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  در جهانرشد توليد ناخالص داخلي  1.1نمودار 

رسد كـه كشـورهاي     يافته كند است، به نظر مي  در حاليكه فرآيند بهبود در كشورهاي توسعه
به هر صورت، الزم به ذكر است كه بـدتر  . اند  در حال توسعه نيروي محركه اقتصادي جهاني بوده

بـراي كشـورهاي در    كاهندهيك ريسك  ،تر كردن تقاضاي داخلي  كردن محيط بيروني و ضعيف
نـرخ   1.1نمـودار  . مدت بايد بر اين دو مسئله تمركز كننـد   هاي كوتاه  ل توسعه بود و سياستحا

شـود    بينـي مـي    پيش. دهد  را نشان مي 2013تا  2007رشد توليد ناخالص داخلي واقعي از سال 
درصـد   4.1.  3.5بـه ترتيـب بـه     2013و  2012كه رشد توليد ناخالص داخلي جهاني در سال 

رود كه كشورهاي در حال توسعه موتور رشد اقتصاد جهاني باشند و با متوسـط    ار ميانتظ. برسد
به رشد خود ادامـه بدهنـد، در حاليكـه     2013درصد در سال  5.9و  2012درصد در سال  5.7

به ترتيـب در حـدود    2013و  2012رود كه اين نرخ در اقتصادهاي پيشرفته در سال   انتظار مي
يافته از   بيني شد كه اين بهبود ضعيف احتماال در كشورهاي توسعه  پيش. دباقي بمان 2.03و  1.4

انـد، و الزم اسـت كـه      هاي اخير بسيار شكننده بـوده   سر گرفته شود، اما به هر صورت، پيشرفت
سياستمداران بر اجراي تغييرات بنيادي براي ايجـاد رشـد پايـدار در ميـان مـدت و بلندمـدت،       
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گر، كشورهاي در حال توسعه، در حاليكه سوخت موتور اقتصـاد جهـاني   از سوي دي. تمركز كنند
  . پذير بودند  يافته، آسيب  كردند، در مقابل شرايط اقتصادي موجود در كشورهاي توسعه  را پر مي

  يافته  كاهش رشد محصوالت در كشورهاي توسعه

اي   قابل مالحظـه به اين سو به نحو  2010يافته از سال   رشد محصوالت در كشورهاي توسعه
درصد به تريتب براي  2و درصد  1.4هر چند كه رشد اقتصادي مداوم با نرخ . كاهش يافته است

يافته در مقابل سرريزهاي ناشي   بيني شده است، اما كشورهاي توسعه  پيش 2013و  2012سال 
  . پذير بودند  در اروپا آسيب ]ها  بر دارايي[ ها  بانك كاهش اعمال نفوذاز 

هاي مستقل و مشكالت بخش مالي   شود كه منطقه يورو در نتيجه بدهي  بيني مي  هنوز پيش
 ،از دست دادن اعتماد به نفس و فشار مالي روبـه افـزايش  . با يك ركود مواجه شود) 1.2نمودار (

نقـش   1هاي بانك مركزي اروپا  سياست. فاكتورهاي كاهنده مهمي در اقتصاد منطقه يورو هستند
برخـي مشـكالت   . هاي آنها كافي نبود  بازي كردند، اما تالش 2011هاي سال   پيشرفت مهمي در

از سوي ديگر، پس از بازسازي مربوط بـه پـس از دوره بحـران كـه     . ناشده باقي ماند  بنيادي حل
با ركود ديگـري   2011شد، ژاپن در سال  2010درصدي محصوالت در سال  4.4باعث افزايش 

شـود كـه در سـال      بينـي مـي    ناخالص داخلي ضعيف خواهد بـود و پـيش   رشد توليد. مواجه شد
  . درصد باشد 2و درصد  1.7به ترتيب،  2013و  2012

                                                 
1-European Central Bank 
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  يافته  رشد توليد ناخالص داخلي در كشورهاي توسعه 1.2نمودار 
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  . ، ركود اقتصادي را پشت سر گذاشته است2012ها منطقه يورو در سال   بيني  طبق پيش

بر اقتصاد اياالت متحده نسبت بـه ديگـر كشـورها، شـدت كمتـري       2008بحران سال تأثير 
درصـدي در سـال    3، اقتصـاد ايـاالت متحـده بـا رشـد      2009پس از انقباض سال . داشته است

بـراي دو سـال آتـي، نـرخ رشـد      . درصدي در سال بعد، به سرعت بهبود پيدا كرد 1.7و  2010
به هر صورت، چنين نرخ رشـدي ممكـن اسـت بـراي     . بود درصد خواهد 2شده باالي   بيني  پيش

كه تقاضاي كل را پايين نگـه   –جبران اثرات منفي بيكاري باال و مداوم و رشد پايين دستمزدها 
  . در اقتصاد، كفايت نكند -خواهد داشت

  بازيابي قوي اقتصادهاي در حال توسعه

 2011و  2010توسعه در سـال  يافته، رشد در كشورهاي در حال   بر خالف كشورهاي توسعه
هاي تجاري و مالي، هنـوز    با اين وجود، كشورهاي در حال توسعه بواسطه كانال. قوي بوده است

بينـي    پـيش . هسـتند پـذير    يافتـه، آسـيب    هاي اقتصادي در كشورهاي توسـعه   نسبت به گرفتاري
، باالتر شده  بيني  ه پيشدر دور   شود كه نرخ رشد در چين و كشورهاي آسيايي در حال توسعه  مي
  ).1.3نمودار (درصد باشد  7.5از 

درصـد در   4.5بـه   2010درصد در سال  6.2رشد اقتصادي در آمريكاي التين و كارائيب از 
در  -هرچنـد ماليـم  –يـك افـت    ،اين منطقه در حال توسعه براي. كاهش پيدا كرد 2011سال 
 ييالگـو نيز چنين ورميانه و شمال آفريقا، كشورهاي خا. شود  ميبيني   پيش 2013و  2012سال 

بـه   2013و  2012شود كه رشد محصوالت در اين منطقه در سال   بيني مي  پيش. را ارائه كردند
  . درصد باقي بماند 3.5و  4ترتيب، 
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  رشد توليد ناخالص داخلي در كشورهاي در حال توسعه 1.3نمودار 

رغـم    آفريقاي جنوب صـحرا، علـي  . فرايند رشد در كشورهاي در حال توسعه، قوي بوده است
. المللي كاالها، به رشـد قـوي خـود ادامـه خواهـد داد       هاي قيمت بين  پذيري باال به شوك  آسيب

مزيت عمده اين منطقه اين است كه بخاطر ادغام كمتر بازارهاي مالي با بقيه جهـان، كمتـر در   
نشـان   2013و  2012هـا بـراي سـال      بينـي   پـيش . گيرد  هاي مالي جهاني قرار مي  معرض شوك

  . درصد ثبت خواهند كرد 5.4دهد كه كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، نرخ رشدي در حدود   مي

انـد،    از آنجايي كه كشورهاي اروپاي شرقي و مركـزي شـديدا در منطقـه يـورو ادغـام شـده      
بينـي    پـيش . د رشد اين منطقـه بـا رونـد جهـاني هماهنـگ باشـد      شود كه عملكر  بيني مي  پيش
درصـد در سـال    2بـه   2011درصـد در سـال    3.5شودكه رشد اقتصادي در اين منطقـه از    مي

. درصـد باشـد   2.9، حـدود  2013رود كـه ايـن نـرخ در سـال       كاهش يابد و انتظـار مـي   2012
  ها هميشه يكسان نيست  بيني  پيش

رشد توليد ناخالص داخلي بوسـيله نهادهـاي    مربوط به هاي  بيني  م پيشداني  همانگونه كه مي
ها هميشه با هم   بيني  بنابراين نتايج اين پيش. شوند  فرضهاي متفاوتي انجام مي  مختلفي و با پيش

هاي رشد توليد ناخالص داخلـي جهـاني بوسـيله سـه سـازمان        بيني  پيش 1.4نمودار . خواند  نمي
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المللي پول در مقايسه بـا    هاي صندوق بين  بيني  روشن است كه پيش. دهد  نشان ميالمللي را   بين

هـاي    بينـي   بر اساس پـيش . هاي سازمان ملل و بانك جهاني، نسبتا خوشبينانه هستند  بيني  پيش
خواهـد كـرد؛ در    ، افـزايش درصـد رشـد   3.5، بـا  2012صندوق، توليد ناخالص جهاني در سال 

بـه نحـو   . بينـي كـرده بودنـد     را پـيش  2.5و  2.6و بانك جهاني به ترتيـب،   حاليكه سازمان ملل
هـاي    بينـي   درصد بـاالتر از پـيش   1نيز تقريبا  2013هاي صندوق براي سال   بيني  مشابهي، پيش

هاي اين نهادها براي گروه كشورهاي   بيني  با اين وجود، پيش. سازمان ملل و بانك جهاني هستند
هاي نـرخ رشـد بـا كمـي       بيني  پيش. يافته تقريبا يكسان است  شورهاي توسعهدر حال توسعه و ك

، 2013درصد در سـال   2و  2012درصد در سال  1.4يافته حدود   تفاوت براي كشورهاي توسعه
شود كه كشورهاي در حال توسعه طـي ايـن دو     بيني مي  از سوي ديگر، پيش. شود  بيني مي  پيش

 .رشد كنند درصد 6و درصد  5.5سال با 

  

  هاي رشد  بيني  مقايسه پيش1.4نمودار 
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  كنند  گذاري بيشتري مي  كشورهاي در حال توسعه سرمايه

ترين فاكتور در بهبود و پايدار كردن رشد اقتصادي خصوصا در كشورهاي   گذاري مهم  سرمايه
رشـد و توسـعه   گذاري بهبود و توسعه دائمي ظرفيت توليدي براي   سرمايه. در حال توسعه است

گـذاري در توليـد ناخـالص داخلـي را       سهم سرمايه1.5نمودار . كند  آينده كشورها را تضمين مي
  . دهد  نشان مي

  

  گذاري در توليد ناخالص داخلي  سهم سرمايه1.5نمودار 

گذاري در توليد ناخالص داخلي در كشـورهاي در حـال توسـعه      واضح است كه سهم سرمايه
بنيـي    رود كه در دو سال پيش رو نيز افزايش يابد و پيش  يش است و انتظار ميدائما در حال افزا

بـه هـر صـورت    . ، تقريبا يك سوم توليد ناخالص داخلي را شامل شود2013شود كه تا سال   مي
گذاري در توليـدات در    سهم سرمايه. دهند  يافته، تصوير مشتركي به دست نمي  كشورهاي توسعه

بينـي    ، كـاهش پيـدا كـرد و پـيش    2009در سال  17.8به  2007در سال  21.6اين كشورها از 
  .تر بماند  شود كه طي دو سال آينده سطح آن از دوره قبل از بحران، پايين  مي

  .ماند  درصد در كشورهاي در حال توسعه مي 5رشد صادرات و واردات احتماال باالي 
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از يـك بهبـود كامـل در سـال     پـس   – 2011رشد صادرات جهاني كاال و خدمات در سـال  
مسئول اين بهبـود  ). 1.6نمودار (درصد كاهش يافت  5.8 -نسبت به دوره پيش از بحران 2010

شده هستند كه سهم بزرگـي    كشورهاي در حال توسعه خصوصا اقتصادهاي آسيايي تازه صنعتي
رات كشورهاي شود كه حجم صاد  بيني مي  از سوي ديگر، پيش. در تجارت كاالهاي توليدي دارند

عملكـرد اقتصـادهاي   . باقي بماند 2007تر از سطح سال   پايين 2012يافته، حتي در سال   توسعه
فرآينـد رهـايي از    دهد كه  نشان مي كه باشد  ميالگوي مشابهي  گرخاورميانه و شمال آفريقا نشان
  .بحران هنوز در جريان است

  

  )د ساالنهتغيير درص(حجم صادرات كاال و خدمات 1.6نمودار 

دهد كه رشد حجم صادرات كشورهاي آمريكاي التـين و كارائيـب در     ا نشان ميه  بيني  پيش
هـا در    بينـي   پـيش .درصـد افـزايش خواهـد يافـت     8.3و  6.4به ترتيب بـه   2013و  2012سال 

رود   انتظـار مـي  . را دارند 2012انتظار بهبود در سال  ،خصوص اقتصادهاي آفريقاي جنوب صحرا
  . درصد رشد داشته باشد 7.3و  12كه حجم صادرات آنها طي اين دو سال به ترتيب 

پس از يـك  ). 1.7نمودار (واردات كاال و خدمات مشاهده شده است  در الگوهاي مشابهي نيز
، 2011، حجم واردات جهاني كـاال و خـدمات در سـال    2010درصدي در سال  12رونق شديد 

  . درصد كاهش يافت 5.82
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خصوص عملكرد صادارتي بايد گفت كه مناطق در حال توسعه آفريقاي جنـوب صـحرا و    در

اي كشـوري در كـل     هـاي منطقـه    سهم اين گروه. آمريكاي التين و كارائيب دوباره بهبود يافتند
شـود كـه رشـد واردات ايـن       بينـي مـي    واردات پس از بحران در حال افزايش بوده است و پـيش 

بـر عكـس،   . تر از رشد واردات ديگر گروههاي كشوري در جهان بـاقي بمانـد  گانه باال  مناطق سه
يافته و منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پـس    شود كه بهبود در اقتصادهاي توسعه  بيني مي  پيش

  . ، همچنان محدود باقي بماند2010از بهبود قوي در سال 

  
  )نهتغيير درصد ساال(حجم واردات كاال و خدمات  1.7نمودار 

  

نرخ رشد واردات در كشـورهاي توسـعه يافتـه، زيـر دو درصـد       2012رود در سال   انتظار مي
  .باشد
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شود كه مازاد حساب جاري در كشورهاي در حـال توسـعه ثابـت بـاقي       بيني مي  پيش
  بماند

گـذاري    انداز يك كشور منهـاي سـرمايه    هاي حساب جاري به سادگي عبارتست از پس  موازنه
دهد كه در طول بحران اقتصادي موازنه هاي حسـاب جـاري بـه طـور       نشان مي 1.8نمودار . آن

شده   صنعتي  تنها استثنا كشورهاي تازه. كلي در همه مناطق و گروههاي كشوري بدتر شده است
 هـا نشـان    بينـي   پيش. هاي حساب جاري انجاميد  آسيا هستند كه بحران در آنجا به بهبود موازنه

از سـوي ديگـر، در   . مانـد   دهد كه مازاد حساب جاري در كشورهاي در حال توسعه، ثابت مي  مي
مناطق آفريقاي جنوب صحرا، آمريكاي التـين و كارائيـب، بـدتر شـدن كسـري حسـاب جـاري        

درصـد توليـد    2.6و  1.96، در سـطح  2012رود تـا سـال    مـي  بيني شده است كه انتظـار   پيش
، مـازاد حسـاب جـاري در    2011و  2010افزايش قيمت نفت در سـال   با. ناخالص داخلي باشد

شـود كـه ايـن مـازاد بـه        بيني مـي   و پيش يافتمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا مجددا افزايش 
شود كـه    بيني مي  از سوي ديگر، پيش. برسد 2012درصد توليد ناخالص داخلي در سال  14.47

 2013و  2012اب جاري ثابت دست يابند و در سـال  يافته به يك كسري حس  كشورهاي توسعه
  . درصد توليد ناخالص داخلي باشد 0.17و  0.35به ترتيب، 
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  )درصد توليد ناخالص داخلي(موازنه حساب جاري  1.8نمودار 

  .كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي مازاد حساب جاري زيادي دارند 

 

  توليدكنندگان نفتهاي مالي به غير از   وخامت موازنه

يافتـه همچنـان در جريـان      دهد كه انقباض مالي در كشورهاي توسعه  ها نشان مي  بيني  پيش
درصـد توليـد    1.2، 2013سـال   بـراي برداشت مالي در اين اقتصـادها  ). 1.9نمودار (خواهد بود 

ر سـال  درصد توليـد ناخـالص داخلـي د    0.25بيني شده است، كه باالتر از   ناخالص داخلي پيش
درصـد   0.7، حـدود  2013سال  برايانقباض مالي  1در كشورهاي گروه بيست،. باشد  مي 2012

بيني شده   پيش -2012درصد توليد ناخالص داخلي در سال  0.1باالتر از  -توليد ناخالص داخلي
 1.5بيني شده است كه اين انقبـاض از    از سوي ديگر، در اقتصادهاي در حال توسعه، پيش. است

                                                 
1-the G-20 countries 
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انتظـار  . برسد 2012درصد در سال  0.1به كمتر از  2011صد توليد ناخالص داخلي در سال در
شـود    بينـي مـي    در حاليكه پيش ؛رود كه كشورهاي كم درآمد الگوي مشابهي به دست دهند  مي

ها، وضعيت موازنه مالي خـود را بهبـود     كه توليدكنندگان نفت با استفاده از افزايش سريع قيمت
، توليدكننـدگان نفـت تنهـا    2013و  2012شـود كـه در طـول سـال       بينـي مـي    يشپـ . بخشند

  .كشورهايي باشند كه مازاد بودجه خواهند داشت

  

  )درصد توليد ناخالص داخلي(هاي مالي   موازنه1.9نمودار 

. درصـد افـزايش يافـت    4.8، 2011هـاي طـرف عرضـه در سـال       تورم جهاني بخاطر شـوك 
در كشــورهاي  2كــه در راســتاي كاســتن از ريســك انقبــاض- 1انبســاطيهــاي پــولي   سياســت

بـازي   3فشـار فزاينـده   در ، نيز نقش مهمي-يافته در دوره پس از بحران ايجاد شده بودند  توسعه
، بـه  2011و  2010كشورهاي در حال توسعه هماهنگ با عملكرد رشـد خـود در سـال    . كردند

                                                 
1-Expansionary monetary policies 
2-deflation 
3-upward pressure 



44   1391-1392اقتصاد جهان اسالم  

   
ژاپن نيز در نتيجـه بازسـازي پـس از بحـران و     سطح كلي قيمت در . سمت بهبود حركت كردند

  . ديگر فاكتورها، باال رفت

شـود كـه تـورم      بينـي مـي    شود، پـيش   مشاهده مي 1.10با اين حال، همانگونه كه در نمودار 
با تداوم تقاضاي ضعيف و نرخ بـاالي بيكـاري،   . يافته نباشد  اي در كشورهاي توسعه  نگراني عمده

بينـي    درصد در طول دوره مورد پـيش  2م در حد متوسط باقي بماند و زير رود كه تور  انتظار مي
هـاي مصـرفي در كشـورهاي در حـال       قيمـت ميـانگين  شود كه   بيني مي  هرچند كه پيش. باشد

شود كـه    بيني مي  يافته باشد، اما همچنين پيش  درصد باالتر از كشورهاي توسعه 4توسعه حدود 
 و رشد ضعيف جهاني، تورم در بيشتر كشورهاي در حـال توسـعه در   تر كاال  در كنار قيمت پايين

  . كاهش يابد 2013و  2012سال 

  )درصد تغيير(تورم، ميانگين قيمت مصرفي  1.10نمودار 
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  ها در اكثر كاالها  بيني كاهش نسبي قيمت  پيش

قيمـت كاالهـا پـس از    . شته در حال افزايش بـوده اسـت  ذقيمت اكثر كاالها در طول دهه گ
شـروع بـه    2009، چندان ديري نپاييد و در فوريه سـال  2008كاهش شديد در نيمه دوم سال 

تـر از آن چيـزي بـود كـه       با اين وجود، تغييرات مثبت سريع). 1.11نمودار (برعكس شدن كرد 
در حال توسعه سـريعا در حـال رشـد را    شد، و تقاضاي شديد از جانب اقتصادهاي   بيني مي  پيش

  .كرد  منعكس مي

  )2005=100شاخص، (قيمت كاال  1.11 نمودار

 2005گروه كاالهاي اساسـي از سـال      شود، قيمت  مالحظه مي 1.11همانگونه كه در نمودار 
قيمت انرژي و غذا، حتي بـا وجـود كـاهش شـديد قيمـت در      . به بعد حداقل دو برابر شده است

، 2012در سـال  . به سطح مشابه قبل از وقوع بحـران رسـيد   2012طول دوره بحران، در ژوئيه 
ز سـوي كشـورهاي   تقاضاي فزاينده از جانب كشورهاي در حال توسعه در كنار تقاضـاي ثابـت ا  

خصوصـا در   –را افزايش دهد، اما عدم قطعيت اقتصادي اخيـر   ممكن است قيمتها ،يافته  توسعه
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هـا در اكثـر كاالهـا طـي دو سـال پـيش رو،         توجـه قيمـت    ظاهرا از افـزايش قابـل   -منطقه يورو

الهـا  هـا در ديگـر كا    به غير از فلزات و مواد معدني، كاهش نسبي قيمـت . جلوگيري خواهد كرد
شود كـه قيمـت محصـوالت      بيني مي  پيش). 1.1جدول (بيني شده است   پيش 2013براي سال 

كاهش يابد اما اين محصوالت با افزايش مصرف بازارهـاي در حـال    2013كشاورزي نيز در سال 
تغييـرات  . شوند  هاي طبيعي، مورد حمايت واقع مي  ظهور، رشد جمعيت و تأثير توليدات سوخت

شـده    شدن شديدا در حال افزايش و كاهش حاصـل   از جمله شهري –ر طرف عرضه ساختاري د
بيني تغييرات آب و هوايي بر   كشت، منابع رو به كاهش آب و نتايج غيرقابل پيش  هاي قابل  زمين

اي در قيمـت محصـوالت كشـاورزي محسـوب       هـاي عمـده    همگـي ريسـك   -الگوهاي آب و هوا
  .شوند  مي
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  )2005=100دالر آمريكا، (يني قيمت كاال پيش ب: 1.1جدول 

  پيش بيني  واقعي

  1980  1990  2000  2010  2011  2012  2013  2015  2020  2025  

  179.8  180.2 182.4  184.8  190.6 188.1 144.7 53.2 43.4  66  انرژي

ــاي  كاالهــ
  سوختيغير

102.2  84  72.2  173.9  209.9  192.2  188  174.8  171  173.7  

  171.3  172.8 174.3  184.2  192.8 209 170.4 78.7 90.5 119.6  كشاورزي

  150.7  153.1 156.6  163.5 168 208.2 182.1 76.8 90.5 157.7  ها نوشيدني

  173.6  176.3 179.7  192.8  204.4 210.1 169.6 76.6 90.6 124.6  غذا

  198.6  203.2 207.9  216.2  228.8 238.5 171.8 79.9 99.4 126.8  حبوبات

  176.3  174.3 170.2  173.8  177.1 206.7 166.3 84.7 90.2  88  مواد خام

  180.6  199 219.8  245.4 268 267 187.2 67 65.4 89.1  كود

فلـــــزات و 
  مواد معدني

68.1  72.8  59.5  179.6  205.5  182.4  189.2  170.7  164.3  177.8  

  178  165.8 171  184.9 174 193.2 169.2 63 78.1 73.9  فلزات پايه

Source: World Bank, Prospects for Global Economy June 2012. 2000=100, constant 2005$. 
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  بيكاري جهاني هنوز باالتر از سطح پيش از وقوع بحران است

در خصوص روند اشتغال جهاني، در سـال   1سازمان جهاني كار 2012سال  بر اساس گزارش
 -2007درصـد در سـال    5.5بـاالتر از   –درصد  6نرخ كلي بيكاري جهاني بطور متوسط  2011
ــود  ــرخ بيكــاري  ). 1.12نمــودار (ب ــا ن ــاالت متحــده ب ، يكــي از 2010درصــد در ســال  9.4اي

بيني كرد   لي كار پيشالمل  به طور كلي، سازمان بين. شود  هاي بيكاري اخير محسوب مي  خاستگاه
ميليـون بيكـار    197.2درصد خواهد بـود كـه معـادل     6، نرخ جهاني بيكاري 2012كه در سال 

نرخ بيكاري هم در ميان جوانان و هم در ميان بزرگساالن يك روند رو به افزايش را تجربه . است
 2009ال درصـد در سـ   4.7بـه   2007درصد در سـال   4بزرگساالن از  نرخ بيكاري. خواهد كرد

  .رسيد

 

 

  بيكاري در جهان 1.12نمودار 

                                                 
1- International Labor Organization (ILO) 
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طبق نظـر سـازمان جهـاني كـار،     . بيكاري باالي جوانان يك نگراني عمده در سراسر جهان است
. بود 2007ميليون بيكار در سال  70.7بيكار بودند كه باالتر  2011ميليون جوان در سال  74.7

در . تري در صف وارد شدن به بازار كار هستندتوجهي، در سراسر جهان جوانان بيش  به طرز قابل
بود  2010ميليون در سال  113.2خصوص گروههاي جنسيتي بايد گفت كه شمار بيكاران مرد 

بيكاري زنان الگـوي متفـاوتي را نشـان    . شود  نيز برآورد مي 2011و افزايش بيشتري براي سال 
انـد، هنـوز     كار پيـدا كـرده   2011و  2010رغم افزايش در تعداد زناني كه در سال   علي. دهد  مي

ميليون در دوره پـيش از بحـران، بـاالتر     73ميليون زن بيكار هستند كه بوضوح از ميزان  83.7
  .است



  



 



 



  

  

تحوالت اقتصادي اخير كشورهاي عضو سازمان  2بخش 
  همكاري اسالمي



  

  توليد، رشد، اشتغال. 2
هـا و    حـوزه گروه كشورهاي سازمان همكاريهاي اسـالمي بـه لحـاظ منـابع اقتصـادي بـالقوه در       

هاي مختلف از قبيل كشاورزي، انرژي و معدن، منابع انساني، بخوبي بهره منـد هسـتند و     بخش
با اين وجود، اين پتانسـيل ذاتـي خـود را در    . دهند مي يك منطقه تجاري استراتژيك را تشكيل

شكل سطوح منطقي توسعه اقتصادي و انساني در بسـياري از كشـورهاي سـازمان همكاريهـاي     
پنجـاه و هفـت كشـور سـازمان     . دهد  مي به صورت جداگانه و يا بعنوان يك كل، نشان نمياسال

 10.9، فقـط  2011درصد كل جمعيـت جهـان در سـال     22.8همكاريهاي اسالمي با دارا بودن 
دالر و بـر اسـاس برابـري قـدرت      روزبر اساس نرخ  –درصد از كل توليد ناخالص داخلي جهان 

  ).2.1نگاه كنيد به نمودار (. را توليد كردند -خريد
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  ) 2011(توليد ناخالص داخلي بر حسب برابري قدرت خريد : 2.1نمودار 

  رشد و توليد 2.1
همكاريهـاي اسـالمي سـهم خـود از      عضو سـازمان  سال گذشته، گروه كشورهاي 5در طول 

با ). 2.2ر نمودا(درصد رسانده است  10.9درصد افزايش به  0.6ميزان توليدات جهاني را فقط با 
در نظر گرفتن اين حقيقت كه برخي كشورها همچون اياالت متحده و چـين بـه تنهـايي سـهم     

بـه  (داشـتند   2011بيشتري از كل سازمان همكاريهاي اسالمي به عنـوان يـك گـروه در سـال     
توان گفت كـه مسـاعدت كشـورهاي ايـن سـازمان بـه توليـد          ، مي)درصد 14.3و  19.1ترتيب، 

از سوي ديگر، سهم سازمان همكاريهاي اسـالمي  . ستهاتر از پتانسيل آن  پايينمحصوالت جهاني 
در كل توليد ناخالص داخلي گروه كشورهاي در حال توسعه شديدا كاهش پيدا كرده است و بـه  

  ).2.2نمودار (رسيده است  2011درصد كاهش، در سال  1.3درصد، يعني  22.1
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  )دالر آمريكا(حسب برابري قدرت خريد توليد ناخالص داخلي بر : 2.2نمودار 

  

كاهش سهم كشورهاي سازمان همكاريهاي اسالمي در كل توليد ناخالص داخلي كشـورهاي در  
دهد كه اقتصاد سازمان همكاريهاي اسالمي در توسـعه توليـد محصـوالت،      حال توسعه نشان مي

ه برآوردها بـراي سـال   اگر چ. تري از ديگر كشورهاي در حال توسعه داشته است  عملكرد ضعيف
داللت بر اين دارد كه توليد ناخـالص داخلـي كشـورهاي سـازمان همكاريهـاي       2013و  2012

امـا  ) 2.3نگـاه كنيـد بـه نمـودار     (اسالمي به صورت يك كل به رشـد خـود ادامـه خواهـد داد     
سازمان همكاريهاي اقتصـادي در توليـد محصـوالت     عضو شود كه سهم كشورهاي  بيني مي  پيش
به هـر صـورت، تخمـين زده    . باقي خواهد ماند 2013درصد در طول سال  11اني در حدود جه
شود كه سهم كشورهاي سازمان همكاريهاي اسالمي در توليد كل كشورهاي در حال توسعه   مي

نمـودار  . (برسـد  2013درصد در سال  21.6و  2012درصد در سال  21.9با كاهش بيشتري به 
2.2.(  
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رشد  2011تا  2007ي كل سازمان همكاريهاي اسالمي در طول سالهاي توليد ناخالص داخل
 2007، در مقايسه با سـال  2011توليد ناخالص داخلي اين كشورها در سال . مداوم داشته است

در همين مـدت،  ). ، سمت چپ2.3نمودار (تريليون دالر رسيد  8.6تريليون دالر بود، به  6.9كه 
والت خود تجربـه كردنـد و توليـد    صد بيشتري در توليد محديگر كشورهاي در حال توسعه، رش
تريليـون   22.4، در مقايسه با 2011تريليون دالر در سال  30ناخالص داخلي در اين كشورها به 

  . ، رسيد2007دالر در سال 

، توليد ناخالص ملي بر اساس درآمد سرانه در كشورهاي سازمان همكاريهاي مدتدر همين 
بطور مداوم افزايش يافته اسـت و   -به نرخ دالر آمريكا و بر اساس برابري قدرت خريد –اسالمي 

، 2.3نمـودار  (، رسـيد  2007دالر در سـال   4.724، در مقايسه با 2011دالر در سال  5.507به 
سرانه توليـد ناخـالص داخلـي كشـورهاي عضـو      ميانگينبه هر صورت، شكاف بين ). سمت راست

تفاوت سـرانه  . صادي و ديگر كشورهاي در حال توسعه، بيشتر شده استسازمان همكاريهاي اقت
بـيش از دو برابـر شـده     2011تـا   2007توليد ناخالص داخلي بين اين دو گروه از فاصله زماني 

توليد ناخالص داخلي متوسط بر اساس درآمـد  . دالر رسيده است 1.497دالر به  739است و از 
هاي اسالمي در همين بـازه زمـاني، از متوسـط جهـاني نيـز      سرانه در كشورهاي سازمان همكاري

  . دالر رسيده است 5.984دالر به  5.438فاصله گرفته است و از 
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توليد ناخالص داخلي كل و سرانه توليد ناخالص داخلي، بر اساس برابري  2.3نمودار
  قدرت خريد

عضـو سـازمان    عالوه بر اين، مشاهده شده است كه كل توليـد ناخـالص داخلـي كشـورهاي    
، ده 2011در سـال  . شـود   تعداد كمي از كشورهاي عضو تهيه مي ي  بوسيله همكاريهاي اسالمي

درصـد از كـل محصـوالت     73.4كشور برتر اين سازمان بر حسب حجم توليد ناخالص داخلـي،  
عملكرد اقتصـادي  ). ، سمت چپ2.4نمودار (توليدي كشورهاي عضو اين سازمان را توليد كردند 

. كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي شديدا به توسـعه ايـن كشـورها وابسـته بـود     كلي 
عربسـتان سـعودي، نيجريـه، ايـران و      –كشـور   4سوخت، منبع اصلي صادرات است كه درآمد 

  ). IMF, 2012(دهد   كشور برتر را تشكيل مي 10از اين  -الجزاير
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مي در توليد ناخالص داخلي و سرانه ده كشور برتر سازمان همكاريهاي اسال 2.4نمودار 
  )2011(توليد ناخالص داخلي 

 ميـانگين برابرِ 18.7، باالترين سرانه توليد ناخـالص داخلـي را داشـت و    2011قطر، در سال 
ايـن وضـعيت   ). ، سـمت راسـت  2.4نمـودار  (كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي بـود   

  . حكايت از سطح باالي نابرابري درآمد بين كشورهاي عضو اين سازمان دارد

، متوسـط  2011كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، به عنوان يك گـروه، در سـال   
را در توليـد   -درصد بود 5.9، 2010رها در سال كه اين نرخ براي اين كشو–درصد  5نرخ رشد 

هرچند كه كشـورهاي ايـن سـازمان از تـأثيرات     ). 2.5نمودار (ناخالص داخلي خود، ثبت كردند 
رهـايي   -شـد   شـديدا لمـس مـي    2009كه در سـال   –هاي اقتصادي جهاني   منفي افت فعاليت

رود كـه در سـال     كه انتظار مي 2011در سال ] هاي اقتصادي  فعاليت[يافتند، اما كاهش سرعت 
دهد كه كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي       نيز ادامه داشته باشد، نشان مي 2013و  2012

از سوي ديگر، عملكـرد  . اسالمي از خطرات كاهنده پيش روي اقتصادي جهاني مستثني نيستند
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تاز آسـيا،  اقتصادي ديگر كشورهاي در حال توسعه تاكنون از سـرعت رشـد در دو اقتصـاد پيشـ    

ديگر كشورهاي در حال توسـعه   يانگيندر واقع، م. يعني چين و هند، شديدا تأثير پذيرفته است
به غير از چين و هند، در اين دوره تقريبا همانند نرخ رشـد توليـد ناخـالص داخلـي واقعـي آن      

 ميــانگين رشــد، 2011تــا  2009هــاي   در طــول ســال. بــود 2008و  2007كشــورها در ســال 
ديگـر كشـورهاي در حـال     ميانگين رشـد ي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، حتي از كشورها

عالوه بر اين، تأثيرات آشوب مالي جهاني بر متوسط . توسعه به غير از چين و هند، پيشي گرفت
كشـورهاي   بـر انـدازه تـأثير آن    بـه  هاي اسـالمي،   نرخ رشد در كشورهاي عضو سازمان همكاري

انـداز    به هر صورت، چشـم . ورهاي در حال توسعه و كل جهان، شديد نبوديافته، ديگر كش  توسعه
درصـدي در سـال    4.6انتظـار در متوسـط نـرخ رشـد       ، با يك كاهش قابـل 2013و  2012سال 

در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، نامشخص  2013درصدي در سال  4.4و  2012
شده براي گروه كشـورهاي    بيني  وسط نرخ رشد پيشبا اين وجود، اين نمودارها هنوز از مت. است

  ). 2.5نمودار (در حال توسعه غير از چين و هند و جهان به طور كلي، بهتر هستند 
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 رشد توليد ناخالص داخلي واقعي، تغيير درصد ساالنه2.5نمودار 

ترين اقتصاد رو به رشد هم در كشورهاي   ، سريع2011درصد در سال  18.8قطر با نرخ رشد 
نيجريـه، كـه در ميـان    ). 2.6نمودار (عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و هم در كل جهان بود 

كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در رتبه دهـم قـرار دارد، در همـان سـال بيسـت و      
يافته عضو سـازمان    وسعههيچكدام از كشورهاي كمتر ت. هفتمين اقتصاد در حال رشد جهان بود

و ) موزامبيـك (درصـد   7.1هاي اسالمي با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعـي بـين     همكاري
كشـور برتـر رو بـه رشـد ايـن سـازمان قـرار         10، قادر نبودند كه در ميان )يمن(درصد  -10.5
  1.بگيرند
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  )2011(ده كشور برتر بر حسب نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 2.6نمودار 

نرخ رشـد سـرانه توليـد ناخـالص      ميانگين، 2008و  2007در دوره پيش از بحران در سال 
 2.2و  3.7بـه ترتيـب،   (واقعي در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي مثبت بوده اسـت  

تر از جمعيت آنهـا    دهد كه توليد ناخالص داخلي آنها به طور متوسط، سريع  كه نشان مي) درصد
تواند به عنوان يك افزايش واقعـي در اسـتانداردهاي زنـدگي در      اين مسئله مي. ترشد كرده اس

، 2009به هر صـورت، در سـال   . جامعه كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، تعبير شود
 0.1رشد سرانه توليد ناخالص داخلي واقعي در كشورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي،     

درصد رشد پيدا  4به  2010هر چند كه نرخ رشد در سال ). 2.7ر نمودا(درصد كاهش پيدا كرد 
سـرانه توليـد ناخـالص داخلـي      ميـانگين كرد، اما اين روند رو به باال، عمـر چنـداني نداشـت و    

بينـي    پـيش ؛ رسـيد  2011درصـد در سـال    3.3كشورهاي اين سازمان، دوباره سقوط كرد و به 
بـه   .درصد برسد 2.6و درصد  2.7به ترتيب به  ين، اين ميانگ2013و  2012شد كه در سال   مي

طور كلي، سرعت رشد سرانه توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضـو سـازمان، تقريبـا مشـابه     
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سرانه توليد ناخالص داخلي جهان و ديگر كشورهاي در حال توسعه به غير از چين و هند بود، و 
با اين وجود، سـرعت  . ه، قابل مقايسه بوديافت  به نحو مطلوبي با سرعت رشد در كشورهاي توسعه

  . آن از سرانه توليد ناخالص داخلي ديگر كشورهاي در حال توسعه به عنوان يك كل، كُندتر بود

  

  

  سرانه توليد ناخالص داخلي واقعي، تغيير درصد ساالنه 2.7نمودار 

  فعاليتهاي عمده اقتصادي بر اساستوليد ناخالص داخلي  2.1.1

سهم متوسط ارزش افـزوده چهـار بخـش مهـم در كـل توليـد ناخـالص داخلـي          2.8نمودار 
كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي را در مقايسه با ديگـر كشـورهاي در حـال توسـعه     

شـود و    يك فعاليت اقتصـادي اساسـي شـناخته مـي     هر چند كشاورزي به عنوان. دهد  نشان مي
كند، اما اين موضوع   هاي در حال توسعه بازي ميشود كه نقش مهمي در اقتصاد كشور  فرض مي

در خصوص كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي بـه عنـوان يـك كـل، چنـدان صـدق        
در واقع، سهم كشاورزي در كل توليد ناخالص داخلـي كشـورهاي عضـو ايـن سـازمان      . كند  نمي
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بـا  . يافتـه اسـت   ، كـاهش 2008درصد در سـال   10.3به  2000درصد در سال  12.4تدريجا از 

در سهم صنعت غيرتوليدي، سهم بخش كشاورزي ] كاهش[شروع بحران مالي جهاني و انقباض 
 11.3كـاهش خفيـف بـه    يـك  بـا   2010قبل از اينكه در سال – 2009درصد در سال  11.5به 

روند مشابهي مشاهده شد، جايي كه نيز در ديگر كشورهاي در حال توسعه . رسيد -درصد برسد
 2010درصد در سـال   9.4به  2000درصد در سال  10.8ط كشاورزي در اقتصاد از سهم متوس

  ).2.8نمودار (كاهش پيدا كرد 

  

درصد توليد ناخالص (ي اقتصادي   هاي عمده  افزوده بوسيله بخش  ارزش 2.8نمودار 
  )داخلي

بـيش از يـك    2010در نظر بگيريم، بخش كشاورزي در سال مجزا اگر كشورها را به صورت 
افغانسـتان، بنـين،    –كشور عضـو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي      12سوم ارزش افزوده كل در 

را  -بوركينافاسو، كومور، گينه بيسائو، مالي، نيجر، نيجريه، سـيرالئون، سـومالي، سـودان و توگـو    
در همان سال، يـازده مـورد از آن كشـورها در     بندي سازمان ملل  تشكيل داد كه بر اساس طبقه
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سهم كشاورزي در توليد ناخالص داخلي در ميان . يافته قرار گرفتند  ميان كشورهاي كمتر توسعه
درصـد   60.2كشورهاي عضو اين سازمان به طور اساسي متفاوت بود كـه بـاالترين آنهـا، سـهم     

  . ه متعلق به قطر بوددرصد بود ك 0.1ترين آن،   بوسيله سومالي بود و پايين

ترين منبع درآمد، همچنان نقـش مهمـي در اقتصـاد      بر عكس، بخش خدمات به عنوان مهم
هاي انقباض   پس از بروز نشانه. بسياري از كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي بازي كرد

، سهم متوسط بخش 2008درصد در سال  44در طول دوره بحران و سپس كاهش سهم آن به 
دمات در كل توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي، شـروع بـه      خ

، 2010در سـال  ). ، سـمت چـپ  2.8نمودار (رسيد  2009درصد در سال  47.4بهبود كرد و به 
بخش خدمات شاهد كاهش در سهم متوسط خود در اقتصاد كشورهاي عضو اين سازمان بـود و  

به طـور   يد رسيد كه با افزايش سهم بخش صنعت غيرتوليددرص 45.8درصد كاهش به  1.6با 
در همان سال، سهم بخش خدمات به اقتصاد هنوز كمتر از يـك سـوم توليـد    . عمده جبران شد

كشـور عضـو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي بـود؛ آن كشـورها عبارتنـد از          9ناخالص داخلي در 
هـاي اصـلي     پايگـاه داده (طـر و سـومالي   آذربايجان، برونئي، چاد، گابن، گينه، ليبـي، نيجريـه، ق  

 21.9از  –سهم بخش خدمات در توليد ناخـالص داخلـي متفـاوت    ). UNSDهاي ملي،   حساب
همانند ديگر كشـورهاي در حـال توسـعه،    . بود -درصد در مالديو 82.8تا  گرفته درصد در ليبي

، سـمت  2.8نمـودار  (داد   بخش خدمات بيش از نيمي از كل توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي
  . درصد بود 53.4، 2010و سهم آن در سال ) راست

درصـد از كـل    42به طور متوسط  -با احتساب بخش توليد –، بخش صنعت 2010در سال 
توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي را بـه خـود اختصـاص داد       

، بـيش از بخـش   2008در سـال   درصـدي ايـن سـازمان    45.7سهم ). ، سمت چپ2.8نمودار (
بـرعكس شـد و صـنعت     2010و  2009خدمات بود، اما به هر صورت، ايـن وضـعيت در سـال    

همچنان در پي بخش خدمات، دومين بخش عمده در گروه كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي 
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، 2010فعاليت صنعتي در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسـعه كـه در سـال    . اسالمي بود

درصد توليد ناخالص داخلي را به خود تخصيص داد، ظاهرا در كشـورهاي عضـو سـازمان     37.4
  . تري از فعاليت اقتصادي را به خود اختصاص داد  همكاريهاي اسالمي، سهم بزرگ

به هر صورت، سهم صنعت در توليد ناخالص داخلـي يـك كشـور بـه خـودي خـود، سـطح        
بطـور خـاص در خصـوص كشـورهاي عضـو      . هـد د  شدن اقتصاد آن كشور را نشان نمـي   صنعتي

اي از كـل ارزش افـزوده بخـش صـنعت را       سازمان همكاريهاي اسالمي، صنعت نفت سهم عمده
، سهم بخـش توليـد   2007تا  2005دهد كه در طول سال   نشان مي 2.8نمودار . شود  شامل مي

پانـل سـمت   (رصد د 14در كل توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو اين سازمان كمي باالتر از 
تـر آمـد و در     ، سهم اين بخش از اين سطح پـايين 2008به هر صورت در سال . بوده است) چپ

. درصد افزايش پيدا كرد 14.4درصد رسيد و در سال بعد به  14.3با كمي بهبود به  2009سال 
ي با اين وجود، سهم بخش توليد در كل توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سازمان همكاريها

بر عكس، سهم بخش توليـد در كـل توليـد    . درصد بود 15.7تر از   پايين 2000اسالمي در سال 
  . درصد ثبت شده است 22.1، 2010ناخالص داخلي ديگر كشورهاي در حال توسعه در سال 

  محصوالت صنعتي

به بعد، سهم بخش خدمات در كل ارزش افزوده جهاني در حال  1970هر چند از اوايل دهه 
هـاي كليـدي در     كننـده   گرفتن از بخش صنعت بود، اما بخش صنعت هنوز يكي از تعيينپيشي 

درصـد از كـل توليـد ناخـالص      29 ،، محصوالت صـنعتي 2010در سال . عملكرد اقتصادي است
سهم كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي به عنوان يك گـروه،   1.جهاني را تشكيل دادند

درصد رسـيد   12.3شديدا افزايش يافت و به  2008هاني تا سال در كل ارزش افزوده صنعتي ج
، در نتيجـه كـاهش شـديد قيمـت سـوخت، سـهم       2009به هر صـورت در سـال   ). 2.9نمودار (

وقتي كه كشورهاي ايـن  . درصد رسيد 11.2درصد كاهش به  1.1كشورهاي عضو اين سازمان با 
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شـود كـه     گيريم، مشاهده مي  نظر مي سازمان را به عنوان بخشي از كشورهاي در حال توسعه در
در . درصـد مانـد   29حـدود   2008سهم اين كشورها در گروه كشورهاي در حال توسعه تا سال 

نيـز در همـين    2010درصد رسـيد و در سـال    26درصد كاهش به  3، اين سهم با 2009سال 
محصـوالت   انقباض نسبتا شديدتر سهم كشورهاي عضو اين سـازمان در ميـان  . سطح باقي ماند

بـه ايـن    -درمقايسه بـا سـهم جهـاني    –صنعتي كشورهاي در حال توسعه در طول دوره بحران 
معناست كه محصوالت صنعتي در ديگر كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي عضو 

اسالمي، به طور نسبي كمتر مستعد تأثيرات نامطلوب افت اقتصادي جهاني  يسازمان همكاريها
  .است

  

  

  )راست(محصوالت صنعتي، حجم و سهم 2.9ودار نم

  



68   1391-1392اقتصاد جهان اسالم  

   
  توليد ناخالص داخلي با معيار اقالم مصرفي عمده

سهم اقالم مصرفي عمده در كل توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي   
، 2010در سال . نشان داده شده است 2.10اسالمي و ديگر كشورهاي در حال توسعه در نمودار 

ترين قلم   هاي عمومي خانواده و حكومت است، همچنان بزرگ  مصرف نهايي كه متشكل از هزينه
درصـد از كـل توليـد     69.1مصرفي در گروه كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي بـود و  

اي پرداختي مصرف نهايي، ه  به عنوان مولفه). پانل سمت چپ(داد   ناخالص جهاني را تشكيل مي
. درصد توليد ناخالص داخلـي را تشـكيل داد   13.1و  56ها به ترتيب،   مصرف خانواده و حكومت

اين نمودارها هم نشانگر كاهش در مصرف خانوار و هم مصرف دولت نسبت به سال گذشته بود؛ 
يهـاي  جايي كه مصرف خانوار در كل توليـد ناخـالص داخلـي كشـورهاي عضـو سـازمان همكار      

 0.8، 2010هـاي دولتـي در سـال      درصد كاهش يافت در صورتي كه سهم هزينـه  2.1اسالمي، 
كاهش در سهم هزينه نهايي عمدتا در نتيجه گسترش سهم صادرات خالص . درصد كاهش يافت

از سـوي ديگـر، سـهم مصـرف     . بـود  2010درصد در سال  5.7به  2009درصد در سال  3.6از 
سـهم اقـالم    ،2010لص داخلي ديگر كشورهاي در حال توسعه در سال نهايي در توليد كل ناخا

مصرفي عمده در كل توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي و ديگـر  
، مصرف نهـايي  2010در سال . نشان داده شده است 2.10كشورهاي در حال توسعه در نمودار 

ترين قلـم مصـرفي در     كومت است، همچنان بزرگهاي عمومي خانواده و ح  كه متشكل از هزينه
درصد از كل توليد ناخالص جهاني  69.1گروه كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي بود و 

هاي پرداختي مصرف نهايي، مصرف خانواده   به عنوان مولفه). پانل سمت چپ(داد   را تشكيل مي
اين نمودارها هـم  . ص داخلي را تشكيل داددرصد توليد ناخال 13.1و  56ها به ترتيب،   و حكومت

نشانگر كاهش در مصرف خانوار و هم مصرف دولت نسبت به سال گذشته بود؛ جايي كه مصرف 
درصـد   2.1خانوار در كل توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي،    

. صـد كـاهش يافـت   در 0.8، 2010هاي دولتي در سـال    كاهش يافت در صورتي كه سهم هزينه
درصـد در   3.6كاهش در سهم هزينه نهايي عمدتا در نتيجه گسترش سهم صـادرات خـالص از   



   69 بخش دوم تحوالت اقتصادي اخير كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي
   
از سوي ديگر، سهم مصرف نهـايي در توليـد كـل    . بود 2010درصد در سال  5.7به  2009سال 

درصد ثبت شد و مصـرف   66.3، 2010ناخالص داخلي ديگر كشورهاي در حال توسعه در سال 
درصد سهم در توليد ناخالص داخلي، دوباره منبع عمـده مصـرف نهـايي در ايـن      51.3خانوار با 

  ). ، سمت راست2.10نمودار (كشورها بود 

  

  توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم مخارج عمده  2.10نمودار 
  )درصد توليد ناخالص داخلي(
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  گيري سرمايه ناخالص  شكل

اندازهاي موجود در يك اقتصـاد كـه بـه سـرمايه در       گيري سرمايه ناخالص، ميزان پس  شكل
درصد از توليد ناخالص داخلي  24.8، 2010در سال . كند  گيري مي  اند را اندازه  توليد تبديل شده

هــاي توليــدي   كــل توليدشــده در كشــورهاي عضــو ســازمان همكاريهــاي اســالمي در دارايــي 
رهاي در حال توسعه به طـور متوسـط   ديگر كشو). ، سمت چپ2.10نمودار (گذاري شد   سرمايه

بـه   2000از سال . درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به سرمايه توليدي تبديل كردند 32.9
، سـهم شـكل گيـري سـرمايه ناخـالص در توليـد ناخـالص كشـورهاي عضـو سـازمان           سـو اين 

يكـه ايـن   درصـد رسـيد، در حال   24.8درصد به  21.1درصد رشد از  3.7همكاريهاي اسالمي با 
بـا ايـن   . درصد افزايش يافـت  8.1سهم در همين بازه زماني در ديگر كشورهاي در حال توسعه، 

و اكثـر   هـا   فهرسـت توجـه در    گيري سرمايه ناخالص در ابتدا در نتيجه نوسانات قابل  وجود، شكل
از سـوي  . مربوط بـه بخـش صـنعت، نـاقص بـود      هاي  فرهستمواقع، عدم دسترسي به اطالعات 

هاي   هاي خالص دارايي  به يك شاخص بهتر در افزايش 1گيري سرمايه ناخالص ثابت،  ر، شكلديگ
رونـد   2.11نظر، نمودار   از اين نقطه. ايجادشده در يك سال مشخص، تبديل شده است 2توليدي
گيري سرمايه ناخالص ثابت را در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در مقايسه با   شكل

بر اساس اين نمودار، سهم كشورهاي عضـو ايـن   . دهد  ورهاي در حال توسعه، نشان ميديگر كش
 2010درصـد در سـال    8.2گيري سرمايه ناخالص ثابت بـه    سازمان به صورت يك كل، در شكل

رغم ايـن رونـد     علي. باشد  به اين طرف مي 2000درصدي از سال  3.7اين نشانگر افزايش . رسيد
گيري سرمايه ناخالص ثابـت كشـورهاي     ي عضو اين سازمان در كل شكلفزاينده، سهم كشورها

اين نشـانگر  . درصد در همان زمان رسيد 18.2درصد به  20.8در حال توسعه كاهش يافت و از 
گـذاري در    ي سـرمايه   عملكرد نسبتا ضعيف كشورهاي عضـو ايـن سـازمان در انباشـت سـرمايه     

  . ودمقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه ب

                                                 
 
2-the net additions ofproductive assets 
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 )راست(گيري سرمايه ناخالص ثابت، حجم و سهم   شكل 2.11نمودار 

  وري هبهر و اشتغال 2.2

  مشاركت نيروي كار 1.2.2

هـاي عمـده اقتصـاد كـالن در وضـعيت        هر چند كه نرخ بيكاري به عنوان يكـي از شـاخص  
-بازار كار را وري اقتصاد مورد پذيرش واقع شده است، اما اين شاخص ممكن است سالمت   بهره

كار در قبال دريافت دستمزد هسـتند و نـه    يبه صورت تمركز تعريف بر مردمي كه در جستجو
ها، بهتر   اين نارسايي ي  در نتيجه. به درستي منعكس نكند -كنند  دامنه افرادي كه عمالً كار نمي

رخ مشاركت ن. هاي اقتصادي همچون نرخ مشاركت بازار كار توجه كرد  است كه به ديگر شاخص
كنند و يا فعاالنه در جسـتجوي    سال و پانزده سال به باال كه يا كار مي 15بازار كار، نسبت افراد 

  . دهد  كار هستند را نشان مي
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نشان داده شد، در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي  2.12همانطور كه در نمودار 
درصـد   64.2در مقايسـه بـا    –درصـد   58.9سـال و بـاالتر از آن،    15نرخ مشاركت كلي افـراد  

در . بـود  -يافتـه   درصـد كشـورهاي توسـعه    60.4درصد كشورهاي در حال توسعه و  65جهاني، 
 77.6خصوص نرخ مشاركت نيروي كار مرد، كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي ركورد 

درصـد   68.9درصد كشورهاي در حال توسعه و  79درصد جهاني،  77.2در مقايسه با  –درصد 
دهد كه هـر چندكشـورهاي عضـو سـازمان       اين نشان مي. را ثبت كردند -يافته  كشورهاي توسعه

همكاريهاي اسالمي عملكردي قابل مقايسه با عملكرد جهاني بر حسب نرخ مشاركت نيروي كار 
تـر    تـوجهي پـايين    لكرد آنها در نرخ مشاركت نيروي كار زنان به نحو قابلمرد و كل دارند، اما عم

نشان داده شده است، در كشورهاي اين سازمان، نرخ مشاركت  2.12همانطور كه در نمودار . بود
درصـد   50.2درصـد جهـاني،    51.2تـوجهي از    درصد بود كه بـه نحـو قابـل    40نيروي كار زنان 

  . تر است  يافته، پايين  درصد كشورهاي توسعه 52.2كشورهاي در حال توسعه و 

  

  2010نرخ مشاركت نيروي كار،  2.12نمودار 
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را به ثبـت رسـاند و در   ) 86.8(%قطر به طور انفرادي، باالترين نرخ مشاركت نيروي كار كل 
و امــارات متحــده عربــي ) 80.8(%، توگــو )83.8(%، بوركينافاســو )84.7(%پــي آن، موزامبيــك 

 10 تمـام الزم به ذكر است كه به استثناي قطر و امارات متحـده عربـي،   . قرار داشتند )79.1(%
بـه  . درآمد و كشورهاي با درآمد متوسط تعلق دارند  به گروه كشورهاي كمكشور عملگراي عضو، 

ثبـت   را سازمان همكاريهـاي اسـالمي   ميانگينكشور عضو، نرخ مشاركت باالتر از  33طور كلي، 
در سـطح  . اين سـازمان بـود   ميانگينتر از   كشور عضو پايين 24يكه نرخ مشاركت كردند، در حال

جهاني، با در نظر گرفتن نرخ مشاركت نيروي كار كل، قطـر در رتبـه سـوم، موزامبيـك هفـتم،      
  . بوركينافاسو يازدهم، توگو پانزدهم و امارات متحده عربي در رتبه هفدهم قرار دارند

  

همكاريهاي اسالمي بر حسب نرخ مشاركت    برتر عضو سازمانده كشور  2.13نمودار 
  2010نيروي كار، 
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، باالترين نـرخ مشـاركت   2010نشان داده شده است، در سال  2.14همانطور كه در نمودار 

در پي اين كشور، بـا فاصـله كمـي كشـورهاي     . درصد متعلق به قطر بود 95.2با  مردنيروي كار 
قـرار  ) 88.3((%و سـنگال  ) 90.1((%، نيجـر  )90.5(%بوركينافاسـو  ، )92(%امارات متحده عربي 

قطر به لحاظ نرخ مشاركت نيروي كار مرد در سطح جهاني در رتبه اول، امـارات متحـده   . دارند
در انتهـاي  . عربي در رتبه سوم، بوركينافاسو در رتبه چهارم و نيجر در رتبه ششم قـرار داشـتند  

بـه ترتيـب   (ترين سطح مشاركت نيروي كار مـردان    ن پاييناين ليست، كشورهاي نيجريه و گاب
قـرار  ) 66.3(%و فلسـطين  ) 65.4(%را به ثبـت رسـاندند كـه در پـي آنهـا اردن      ) 64.9%و  %63

  . داشتند

 

كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي با باالترين نرخ مشاركت نيروي  2.14نمودار 
  كار مرد و زن
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روي كـار زنـان بـه طـور نسـبي در كشـورهاي عضـو سـازمان         هر چند كه نرخ مشاركت نيـ 
كشور از كشورهاي عضو اين سازمان نرخ مشـاركت   32همكاريهاي اسالمي خيلي پايين بود، اما 

همانطور كه در نمـودار  . به ثبت رساندند) 40(%اين سازمان  ميانگيننيروي كار زنان را باالتر از 
را به ثبت رسـاند  ) 86.3(%ين خصوص باالترين نرخ نشان داده شده است، موزامبيك در ا 14.2

قـرار  ) 72.4(%و گامبيـا  ) 76.2(%، اوگانـدا  )77.5(%، بوركينافاسـو  )80.3(%كه در پي آن، توگو 
به لحاظ نرخ مشاركت نيروي كار زنان، موزامبيك در سطح جهاني در رتبه سوم، توگـو  . داشتند

در انتهـاي ايـن   . دا در رتبه شانزدهم قرار داشـتند رتبه دهم، بوركينافاسو رتبه چهاردهم و اوگان
ليست، هشت كشور عضو به نـام سـوريه، عـراق، فلسـطين، الجزايـر، اردن، افغانسـتان، ايـران و        

  .درصد بود20در اين كشورهاكمتر از  عربستان سعودي بودند كه نرخ مشاركت نيروي كار زنان

  بيكاري

و از هـر سـه    شـود   محسـوب مـي  برانگيزترين مسايل   به لحاظ جهاني، بيكاري يكي از چالش
يك نفر در حال حاضر يا بيكار است يا بـه نـدرت    -ميليارد كارگر در كل جهان 3.3از  –كارگر 
جهاني كار در خصوص رونـدهاي اشـتغال جهـاني،     سازمان 2012بر اساس گزارش . كند  كار مي

رغم رشد ناچيز اقتصادي در   و عليدرصد ثبت شد  6.1، 2010نرخ كلي بيكاري جهاني در سال 
درصد در سال  5.5شد؛ نرخي كه هنوز باالتر از   درصد برآورد مي 6، اين نرخ در حد 2011سال 

سـال و بـاالتر از    24درصد نيروي كـار  (نرخ بيكاري بزرگساالن ). 2.15نمودار (باشد   مي 2007
بر اساس . شد  ميزان برآورد مي نيز همين 2011درصد بود و براي سال  4.6، 2010در سال ) آن

هـايي در نهايـت     ،چهارصد و پنجاه و شش ميليون كارگر بـا خـانواده  2011اين گزارش، در سال 
 233به بعد، يك كاهش  2000كردند كه از سال   دالر آمريكا در روز زندگي مي 1.25فقر يعني 

عالوه بـر ايـن، در حـدود    . ميليوني داشته است 38به بعد، يك كاهش  2007ميليوني و از سال 
 . گيرنـد   پذير قرار مي  ميليارد كارگر در سطح جهان در همان سال، در طبقه اشتغال آسيب 1.52
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به بعد، يك افزايش نزديك  2009ميليوني و از سال  136به بعد، يك افزايش  2000كه از سال 

  . ميليوني داشته است 23به 

بر بزرگساالن بيكار است، اميد به اشتغال براي افـراد  از آنجايي كه تعداد جوانان بيكار سه برا
ميليـون   75ها،   بر اساس آخرين ارزيابي. آورتر هم هست  حتي يأس) سال 24سال تا  15(جوان 

به  2007جوان در سراسر جهان بيكار هستند كه اين نشانگر يك افزايش چهار ميليوني از سال 
، متوسـط نـرخ   2010در سال ). ILO, Global Employment Trends, 2012(باشد   بعد مي

، هيچ پيشرفتي 2011ها براي سال   درصد بود در حاليكه ارزيابي 12.8بيكاري در سراسر جهان، 
شده از سوي سـازمان جهـاني كـار      عالوه بر اين، بررسي انجام. دهند  در آينده نزديك نشان نمي

انـد و در    ي يافتن شغل را از دسـت داده ميليون جوان اميد خود برا 6.4دهد كه حدود   نشان مي
  .اند  از بازار كار كنار كشيده 2008و  2007طول سال 

  

  

  نرخ ميانگين بيكاري جهاني 2.15نمودار 
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يافته نشئت گرفـت، امـا تـأثيرات منفـي آن بـه        هر چند كه اين بحران از كشورهاي توسعه 

همكاريهاي اسالمي، منتقل شد و به كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورهاي عضو سازمان 
نرخ بيكاري كل در مناطق و كشورهاي مختلف شديدا با هـم  . بدتر شدن بازار كار آنها منجر شد

درصد در آسياي جنوب شرق و پاسيفيك گرفته  2.7درصد در جنوب آفريقا،  2.3فرق دارد و از 
و اروپـاي جنـوب شـرق،    درصد در كشورهاي اروپاي مركـزي غيـر عضـو اتحاديـه اروپـا       7.2تا 

  . شود  درصد در شمال آفريقا را شامل مي 7المنافع و   كشورهاي مستقل مشترك

هاي موجود، كشورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي در طـول        بر اساس آخرين داده
توجه، نرخ بيكاري باالتري در مقايسه با متوسط جهـاني،    ، به نحوي قابل2010تا  2006سالهاي 
در ). 2.16نمـودار  (يافته و ديگر كشورهاي در حال توسعه را به ثبت رسـاندند    ي توسعهكشورها

طول اين مدت، نرخ بيكاري كل در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در ابتدا از باالتر 
بـه هـر صـورت، نـرخ     . كاهش يافت 2008درصد در سال  9به زير  2006درصد در سال  9.9از 

بـا كمـي    2010رسـيد؛ البتـه در سـال     2009درصد در سـال   9.7بحران به  بيكاري در نتيجه
با اين وجود، نرخ بيكاري در كشورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي    . درصد رسيد 9.4كاهش به 

) 6.8(%رغم ثبت يك روند رو به پايين، به نحو چشمگيري باالتر از متوسط جهاني   اسالمي، علي
، نرخ بيكـاري  2010بود در صورتيكه در سال ) 6.4(%وسعه و متوسط ديگر كشورهاي در حال ت

   .يافته بود  اين كشورها، يك درصد باالتر از نرخ بيكاري كشورهاي توسعه
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  )درصد نيروي كار كل(نرخ بيكاري كل  2.16نمودار 

، مجزا و انفـرادي نرخ بيكاري در ميان كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي به صورت 
كشور عضوي كه اطالعـات آنهـا در    34كشور از  2010،20در سال ). 2.17نمودار ( متفاوت بود

تـر از متوسـط نـرخ بيكـاري سـازمان        طول پنج سال گذشته در دست بود، نرخ بيكـاري پـايين  
كشور عضو ايـن سـازمان، نـرخ     13در . درصد را به ثبت رساندند 9.4همكاريهاي اسالمي يعني 

بـراي  . تر بود  هم پايين) درصد 6.8(يگر كشورهاي در حال توسعه بيكاري حتي از نرخ بيكاري د
مثال، افراد بيكار كمتر از يك درصد كل نيروي كـار را در ازبكسـتان، كـامرون و قطـر تشـكيل      

به هر صورت، در طول پنج سال گذشته خصوصا پس از بحران، بسياري از كشـورهاي  . دادند  مي
اين مسئله در برخـي  . يكاري نسبتا بااليي را ثبت كردندعضو سازمان همكاريهاي اسالمي، نرخ ب

از كشورها از قبيل الجزاير، عربسـتان سـعودي، سـنگال، تركيـه، اردن، آلبـاني، تـونس، ايـران،        
بود؛ در اين كشورها بيكاري هنوز يك نگرانـي عمـده اسـت و نـرخ      آشكارسودان، مالديو و يمن 

ا اين وجود، در ميان كشورهايي كـه اطالعـات آنهـا    ب. باشد  درصد مي 15درصد تا  10بيكاري از 
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درصـد   25درصد تا  15موجود است، عراق، نيجريه و فلسطين، نرخ بيكاري بين  2010در سال 
  . باشد  ي وخامت اين مشكل مي  دهنده  را به ثبت رساندند كه نشان

  

همكاريهاي در كشورهاي عضو سازمان ) درصد نيروي كار(نرخ بيكاري  2.17نمودار 
  اسالمي

نمودارهاي مربوط به بيكاري جوانان در كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي حتـي    
باالترين نرخ بيكـاري جوانـان در كشـورهاي عضـو ايـن سـازمان       . جاي اميدواري كمتري دارند

 2009سـال در سـال    24تا  15درصد از جوانان  46.9 كه در آن كشور، متعلق به فلسطين بود
، متعلـق بـه   2007درصد در سال  1.6ترين نرخ بيكاري جوانان به   ر بودند، در حاليكه پايينبيكا

  . قطر بود
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  نسخه تركيه: تغيير شكل دادن بحران: 1.2كادر 

 14و نـرخ بيكـاري    2009درصدي توليد ناخالص داخلي در سـال   5تركيه با كاهش تقريبا 
امـا بـر خـالف بسـياري از ديگـر      . درصدي، به طرزي منفي از بحران مالي جهاني تأثير پذيرفت

، نرخ بيكـاري بـه   2011تا اوايل سال . كشورهاي اروپايي، تركيه موفق شد نسبتا بهبود پيدا كند
بنـابراين،  . رسـيد  2011درصد در ماه مـارس   11ران رسيد و به كمي كمتر از سطح پيش از بح

  هايي اين امر را ممكن ساخت؟  چه سياستسوال اين است كه 

دولت، عالوه بر سياستهاي اقتصاد كالن در راستاي دستيابي مجدد به ثبات، تمهيداتي براي 
ها را به جاي كم كـردن    رو شركتهاي كار بدون دستمزد در پيش گرفت و از اين   كاستن هزينه

اين تمهيدات شـامل  . به استخدام كارگر تشويق كرد و استخدام غيررسمي كاهش يافت ،اشتغال
هايي براي بكارگيري جوانان، زنان و بيكـاران    هاي امنيت اجتماعي؛ مشوق  كاهش كلي مساعدت

گـذار در منـاطق     سـرمايه هاي عمده براي شركتهاي   مدت؛ ترويج آموزش، كاهش ماليات  طوالني
ثباتي، سن بـاال و    كاهش مساعدتهاي امنيت اجتماعي كارفرما به بي. شدند  يافته مي  كمتر توسعه

در  شغل هزار 61باعث خلق بيش از  ،دستمزدهاي ناخالص درصد 14.5درصد به  19.5مرگ از 
اي خاص دولتـي  ه  زير نظر طرح مشوق .شد 2010هزار شغل در سال  63و بيش از  2009سال 

درصد اشتغال توليـدي كـل در    17هزار كارگر، كه معادل  730يافته،   براي مناطق كمتر توسعه
سـازي    جالب است اشاره شـود كـه شـغل   . استخدام شدند 2011ماه اول سال دو تركيه بود، در 

كـارگراني  استخدام غيررسمي، يعني اسـتخدام   .براي زنان از متوسط كارگران مرد هم عبور كرد
بـه   2001درصد استخدام كل در سال  53اند، از   نام نشده  كه در هيچ نهاد امنيت اجتماعي ثبت

به هر صورت، اعطـاي يارانـه بـه مسـاعدتهاي امنيـت       .رسيد 2010درصد در سال  45كمتر از 
 اول، ايـن مسـئله باعـث افـزايش بـدهي     . كند  هاي متفاوتي را ايجاد مي  اجتماعي كارفرما چالش

هـاي مـرتبط     ها بطور مكرر بـراي پوشـش دادن بـه هزينـه      دوم، چنانچه ماليات. شود  دولتي مي
آخــرين و نــه لزومــا . افــزايش يابنــد، آنگــاه افــزايش اشــتغال ممكــن اســت چنــدان دوام نيابــد
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كننـدگان نيـز     كار بوسيله ماليات بر مصـرف ) رسمي(ترين، اينكه جايگزيني مالياتهاي   اهميت  بي

سايل مربوط به ارزش خالص، خصوصا در كشورهايي كه داراي بعد زيـادي از غيررسـمي   باعث م
  ).Source: Saget (2012 .شود  بودن هستند، مي

دهد كـه در شـش كشـور      نشان مي 2.18ها، نمودار   رغم محدوديت در دسترسي به داده  علي
تان سـعودي، آلبـاني و   عضو سازمان همكاريهاي اسالمي به نام فلسطين، تونس، بحـرين، عربسـ  

در طول هفت سـال گذشـته، نـرخ    . درصد رسيده است 25اردن، نرخ بيكاري جوانان به بيش از 
بيكاري جوانان در برخي از اعضاي سازمان همكاريهاي اسالمي از جمله سوريه، تركيه، مـراكش،  

در دوره مـورد   بـا ايـن وجـود،   . درصد رسيد 15لبنان، مالديو، اندونزي، ايران و مصر، به بيش از 
  . درصد بيكاري جوانان را به ثبت رساندند 10بررسي، هفت كشور عضو نرخ كمتر از 

رغم تأثيرپذيري كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي از بحـران،     روي هم رفته، علي
روشن است كه بيكاري يكي از مشكالت اقتصادي و اجتماعي عمده است كـه هنـوز بسـياري از    

. كننـد   هاي فوري بـراي آن طلـب مـي     حل  اين سازمان با آن مواجه هستند و راه كشورهاي عضو
همچنين روشن است كه از طريق افزايش مشاركت جوانان در بازار كار بايـد توجـه خاصـي بـه     

  . بيكاري آنها بشود
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درصد (نرخ بيكاري جوانان در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي  2.18نمودار 
  )سال 24-15 نيروي كار

  وري نيروي كار  بهره 2.2.3

شود تا درآمد   وري باعث مي  بهره. كند  وري نقشي محوري در توسعه يك اقتصاد بازي مي  بهره
وري   بهـره . بخشد  واقعي افزايش يابد و با تسريع رشد اقتصادي استانداردهاي زندگي را بهبود مي

برونداد نيروي كـار در   كار يا ر واحد دروندادمحصوالت توليدشده ه نيروي كار معموال به صورت
وري نيروي كار باعث شناسايي مسـاعدتهاي نيـروي كـار بـه       بهره. شود  هر ساعت كار تعريف مي

و تبيـين نـابرابري   مقايسه بين كشـوري  شود و مبنايي براي   توليد ناخالص داخلي هر كشور مي
 ).ILO, KILM 7th edition(كند   درآمد فراهم مي

تـا   2006هـاي    وند روزافزون در طول سال  وري نيروي كار در سطح جهاني، شاهد يك ر  رهبه
نشان داده شده است، توليدات جهاني هر كـارگر   19.2همانطور كه در نمودار . بوده است 2010

افـزايش يافتـه    2010هـزار دالر آمريكـا در سـال     27به  2006هزار دالر آمريكا در سال  23از 
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هـزار   27قطع شد و توليدات هر كـارگر از   2008وند فزاينده با بحران مالي در سال اين ر. است

كاهش يافت؛ بـه هـر صـورت، ايـن      2009هزار دالر در سال  25به  2008دالر آمريكا در سال 
يافته   وري بين كشورهاي توسعه  شكاف بهره. بازگشت 2008به سطح سال  2010ميزان در سال 

توسعه در طول دوره مورد بررسي، چشمگير بود؛ توليد بر حسب هر كارگر و كشورهاي در حال 
ثبت شد، در حاليكه اين رقـم در   2010هزار دالر آمريكا در سال  89يافته   در كشورهاي توسعه

معناسـت كـه يـك     اين به موضوع اين. هزار دالر آمريكا بود 11ديگر كشورهاي در حال توسعه 
ي در حال توسعه كمتر از يـك هشـتم محصـوالت يـك كـارگر      كارگر متوسط در ديگر كشورها

در همـين مـدت، كشـورهاي عضـو سـازمان      . كنـد   يافته توليد مـي   متوسط در كشورهاي توسعه
مقايسه با ديگر كشورهاي در حـال توسـعه     وري نيروي كار قابل  سطوح بهره ،همكاريهاي اسالمي
هـزار   9ي كار در سازمان همكاريهاي اسالمي وري نيرو  ، بهره2009در سال . را به ثبت رساندند

بـه هـر   . هزار دالر آمريكا بود 11دالر آمريكا بود در حاليكه در ديگر كشورهاي در حال توسعه، 
يافتـه    و كشـورهاي توسـعه  ) هزار دالر آمريكـا  27(صورت، اين سطح در مقايسه با سطح جهاني 

ايـن معناسـت كـه يـك كـارگر متوسـط در       ايـن بـه   . ، بسيار پايين بـود )هزار دالر آمريكا 89(
يك كارگر  ي  كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي كمتر از يك سوم محصوالت توليدشده

يك كارگر متوسـط در كشـورهاي    ي  متوسط در جهان و كمتر از يك دهم محصوالت توليدشده
  .كند  يافته را توليد مي  توسعه
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   )توليد ناخالص داخلي بر كارگر، دالر آمريكا(وري نيروي كار   بهره 2.19نمودار

كه اطالعـات آنهـا    عضو سازمان همكاريهاي اسالمي كشور 22به طور انفرادي و جداگانه، از 
را بـه خـود   ) هزار دالر آمريكـا  93(موجود است، كويت باالترين توليد هر كارگر  2010در سال 

هـزار دالر   52(، عربسـتان سـعودي   )يكـا هـزار دالر آمر  65(اختصاص داد كه در پي آن برونئي 
هـزار دالر   21(و مـالزي  ) هـزار دالر آمريكـا   27(، لبنـان  )هزار دالر آمريكا 31(، تركيه )آمريكا
كشور عضو اين سازمان، باالتر از سـطح   14در كل، توليد بر حسب كارگر در . قرار دارند) آمريكا

در سال  -هزار دالر آمريكا 9يعني  –ي ميانگين گروه كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالم
) هزار دالر آمريكـا  1.2(وري نيروي كار متعلق به بوركينافاسو   ترين سطح بهره  پايين. بود 2010

قـرار  ) هـزار دالر آمريكـا   3.1(و پاكسـتان  ) هزار دالر آمريكا 2.1(بود كه در پي آن، قرقيزستان 
توليد بر حسب كارگر مساوي با، يا بـاالتر از متوسـط جهـاني بـه      ،فقط پنج كشور عضو. داشتند

وري نيروي كار باالتر از ميـانگين كشـورهاي     ، بهره)كويت(ثبت رساندند و فقط يك كشور عضو 
  . يافته داشت  توسعه
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  2010وري نيروي كار در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي،   بهره 2.20نمودار 

  تورم 2.3
ها، يك   براي اولين در طول دهه 2003ي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در سال كشورها
از آن پس، نرخ ميانگين تورم قيمت مصرفي به غيـر از سـال   . رقمي را به ثبت رساندند  تورم تك

سابقه در قيمـت غـذا و انـرژي در طـول سـال        در نتيجه افزايش بي. رقمي باقي ماند  ، تك2008
رسيد و بار  2008درصد در سال  11.9م در كشورهاي عضو اين سازمان به ، تور2008و  2007

به هر صورت، تورم متوسط در نتيجه افت اقتصاد ). ، سمت چپ2.21نمودار (ديگر دورقمي شد 
با اين وجـود، در  . رسيد 2009درصد در سال  6.9جهاني و تقاضاي پايين براي غذا و انرژي، به 

قيمـت مصـرفي در كشـورهاي عضـو سـازمان      ميـانگين  تـورم  با افـزايش   2011و  2010سال 
، يـك  2011درصـد در سـال    8.6و سـپس   2010درصـد در سـال    7.1همكاريهاي اسالمي به 

درصـدي   51نمودارهاي تورم كلي نشانگر يـك افـزايش   . جريان معكوس در نرخ تورم ايجاد شد
نمـودار  (ذشـته اسـت   سـال گ  5هاي مصرفي در كشورهاي عضو اين سازمان در طـول    در قيمت

  ). ، سمت راست2.21



86   1391-1392اقتصاد جهان اسالم  

   

  

 )هاي مصرفي  قيمت(ميانگين تورم ساالنه 2.21نمودار 

شـده در ديگـر كشـورهاي در حـال       به طور واضح باالتر از افزايش متوسـط ثبـت   تورم، اين 
  .در همان مدت است) درصد 23(و همچنين متوسط جهاني ) درصد 36(توسعه 

  

 )2011(بر حسب ميانگين تورم ساالنه ده كشور برتر  2.22نمودار 
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هاي كاهنده و رو به پـايين، بـه عنـوان يـك       رغم اينكه ريسك  مدت، علي  انداز كوتاه  در چشم
ماننـد،    يافته به طور خاص باقي مـي   نگراني براي اقتصاد جهاني به طور عام، و اقتصادهاي توسعه

يهاي اسالمي در نتيجه تشديد تقاضـاي  فشارهاي تورمي براي كشورهاي عضو سازمان همكاراما 
هـاي    قيمـت  ميـانگين شود كـه رشـد در     بيني مي  پيش. داخلي در كشورهاي عضو، قوي هستند

بـه هـر   . خواهـد رسـيد   2012درصـد در سـال    8.9مصرفي در كشورهاي عضو اين سازمان بـه  
، سـمت  2.21نمودار (درصد برسد  7.9، تورم به 2013بيني شده است كه در سال   صورت پيش

 ). چپ

، بـاالترين ميـانگين نـرخ تـورم     2011درصـد در سـال    21.5، گينه با نرخ در سطح كشوري
نمـودار  (هاي مصرفي را به خود اختصاص داد كه در جهان نيز در جايگاه سوم قرار گرفت   قيمت
درصـد، در كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي       12.8ازبكستان با ميانگين نرخ تورم ). 2.22

  . المي در جايگاه دهم و در جهان در جايگاه بيست و يكم قرار گرفتاس



 

  تجارت خارجي. 3
تريليـون دالر در   17.8درصـد افـزايش بـه     19صادرات كاالي جهاني با  در ارزش كلي دالر

بـود و عمـدتا    2010سـال  مربوط به درصد  21تر از   كمي پايين ،اين افزايش. رسيد 2011سال 
يافتـه در نتيجـه     در حاليكه بيشـتر كشـورهاي توسـعه   . در نتيجه قيمت باالي كاالهاي اوليه بود

ي در صادرات تجربه كردند، صادرات كشورهاي در حال توسـعه  بحران اقتصادي، نرخ رشد ضعيف
هاي شديد در تايلند و   از چندين تحول نامطلوب ديگر از جمله قطع صادرات نفت از ليبي، سيل

  . زلزله ژاپن كه زنجيره ارزش جهاني را از هم گسيخت، تأثير پذيرفت

كه البته در منـاطق   – 2011درصد رشد در سال  11صادرات خدمات تجاري نيز با بيش از 
در حاليكـه بيشـتر منـاطق رشـد     . تريليـون دالر رسـيد   4به  -و كشورهاي مختلف يكسان نبود

درصد را در صادرات خدمات تجاري ثبـت كردنـد، صـادرات آفريقـا، در      14تا  10دورقمي بين 
ي براي مثـال صـادرات خـدمات تجـار     -نتيجه ناآرامي در برخي كشورهاي عربي شمال آفريقا، 

  . نرخ رشد صفر درصد را تجربه كرد -درصد سقوط كرد 20مصر و تونس تقريبا 

يافتـه، و    خصوصا در كشورهاي توسعه 2011رونق رشد اقتصادي در سال   رغم سرعت بي  علي
كاهش تقاضاي واردات از اقتصادهاي بزرگ، افزايش حجم تجارت جهاني درخورِ توجـه اسـت و   

بـر اسـاس گـزارش    . را نيز پشت سر گذاشت 2008دالر در سال تريليون  16.1اوج قبلي يعني 
، نرخ رشد واقعي تجـارت كـاال در   2012تجارت جهاني از سوي سازمان تجارت جهاني در سال 
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ــال  ــايين  5، 2011س ــه پ ــود ك ــي    درصــد ب ــران يعن ــل از بح ــانگين قب ــر از مي درصــد در  6ت
فزايش در حجم تجارت جهـاني هنـوز   در نتيجه، اين روند رو به ا. است 2008تا  1990هاي  سال

  . تر از سطح قبل از بحران است  ضعيف

با توجه بـه ايـن وضـعيت در تجـارت جهـاني، رشـد تجـارت در كشـورهاي عضـو سـازمان           
رغم عدم قطعيت در برخي كشورهاي عضـو،به نحـو چشـمگيري بهتـر       همكاريهاي اسالمي، علي

تا سهم خود در تجارت جهـاني كـل را در سـال     عملكرد بهتر اين كشورها به آنها اجازه داد. بود
   .افزايش دهند 2011

  كاال تجارت 3.1

  صادرات و واردات كاال 3.1.1

تريليـون   1.3تريليـون دالر بـه    1.9از  2009پس از كاهش شديد صادرات كل كاال در سال 
 1.7 دالر، صادرات كاالي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي شديدا افزايش يافت و بـه 

، نيز به باالترين سطح تـاريخي  2011در سال ). 3.1نمودار (رسيد  2010تريليون دالر در سال 
تريليـون دالر در سـال    1.9تريليون دالر رسيد و از اوج پـيش از بحـران يعنـي     2.1خود يعني 

اين افزايش از ميانگين جهاني باالتر بود و باعث افزايش سـهم   ،تر  از اين مهم. نيز گذشت 2008
اين سهم در مقايسـه بـا   . كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در كل تجارت جهاني شد

 12، بـه  2010درصدي سـال   11.1و سطح  2008درصدي پيش از بحران در سال  11.8سطح 
همكاريهاي اسالمي در صادرات كـل  سهم كشورهاي عضو سازمان . رسيد 2011درصد در سال 

 -درصـد رسـيد   29.8افزايش يافت و به  2011در حاليكه در سال  –كشورهاي در حال توسعه 
افزايش كمتر سهم كشورهاي عضو اين . بود 2008درصد پيش از بحران در سال  32.1پايين از 

ني، در نتيجـه  سازمان در صادرات كل كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با صادرات كل جهـا 
 .يافته بود  صادرات كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي توسعه افزايش سهم
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  صادرات كاال 3.1نمودار 

از سطح  2011سهم كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در صادرات كل جهاني در 
اسـالمي در  افـزايش در سـهم كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي        .بيش از بحران عبور كرد

صادرات كل جهاني و صادرات كل كشورهاي در حال توسـعه در نتيجـه رشـد نسـبتا شـديدتر      
، نـرخ رشـد صـادرات كشـورهاي عضـو      2010همانند سـال  ). 3.2 نمودار(صادرات كل كاال بود 

و ) 19.2(%از ميانگين نـرخ رشـد جهـاني    ) 28.1(% 2011سازمان همكاريهاي اسالمي در سال 
هر چند كشورهاي عضـو  . عبور كرد) 23.8(%ديگر كشورهاي در حال توسعه  ميانگين نرخ رشد

اين سازمان به عنوان يك گروه، در مقايسه با ميانگين جهـاني و ميـانگين ديگـر كشـورهاي در     
اند، اما سهم آنها در صـادرات كـل     حال توسعه در طول دو سال گذشته نرخ رشد باالتري داشته

  .باشد  سهم آنها از كل جمعيت جهان نمي مقايسه با  جهاني هنوز قابل

مدت در تجارت كاال و سهم بيشتر در صـادرات    با اين وجود، دستيابي به رشد قوي و طوالني
سازي و تمركز بيشتر بر   تر با سطح بااليي از متنوع  كل جهاني مستلزم داشتن اقتصادهاي رقابتي
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همكاريهاي اسالمي، در    كشورهاي عضو سازمانبرخي ). 3.1.2نگاه كنيد به (باشد   تكنولوژي مي
صادراتي با تكنولوژي پايين از جمله محصوالت كشـاورزي  اندك نتيجه وابستگي شديد به اقالم 

  .هاي بيروني هستند  و سوخت، هنوز شديدا در معرض شوك

  

  )اي  ميانگين تغييرات ساالنه(صادرات كاال  3.2نمودار 

روندي مشابه صـادرات كـاال    ،و سازمان همكاريهاي اسالميواردات كل كاالي كشورهاي عض
واردات كاالي ايـن  ). 3.3نمودار (افزايش يافت  2011تريليون دالر در سال  1.77طي كرد و به 

درصـد   50، در طول دو سال تقريبـا  2009تريليون دالر در سال  1.2كشورها پس از كاهش به 
سهم كشـورهاي  . را پشت سر گذاشت 2008سال  تريليون دالري 1.5افزايش يافت و نقطه اوج 

عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در واردات جهاني كاال در تمام دوره موردنظر افـزايش يافـت و   
از سوي ديگر، سهم آنها در واردات كل كاالي كشورهاي در . رسيد 2011درصد در سال  9.7به 

 2011درصد در سال  25.9كرد و به به يك روند رو به پايين را طي  2009حال توسعه از سال 
 . كاهش يافت
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  واردات كاال 3.3نمودار 

نرخ رشد واردات كاالي كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي بـه ميـانگين جهـاني      
تـر بـود كـه      ، پايين2009نزديك بود اما از ميانگين ديگر كشورهاي در حال توسعه پس از سال 

ن سـازمان در واردات كـل كـاال در كشـورهاي در حـال      نشانگر كاهش سهم كشورهاي عضو ايـ 
ميانگين نرخ رشد واردات كاالي كشورهاي عضـو ايـن سـازمان، در مقايسـه بـا      . باشد  توسعه مي

درصـد   22.9درصد ميانگين كشورهاي در حال توسعه، به  26.6درصد ميانگين جهاني و  19.8
گريبـانگير كشـورهاي    2011سـال   بحران اقتصادي كـه در ). 3.4نمودار (رسيد  2011در سال 
يافته بـود، تقاضـاي آنهـا بـراي كاالهـاي وارداتـي را كـاهش داد و واردات آنهـا در سـال            توسعه
تا حـدودي افـزايش سـهم كشـورهاي عضـو      وضعيت اين . درصد افزايش پيدا كرد 2011،16.7

  .دهد  سازمان همكاريهاي اسالمي در واردات كل جهاني را توضيح مي
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   )درصد ميانگين تغييرات ساالنه(واردات كاال  3.4 نمودار

  برتر در صادرات و واردات كاال كشور 10

بر حسب سهام كشورها به طور جداگانه در صادرات كل كاالي سازمان همكاريهاي اسـالمي،  
ي كل صادرات اين سازمان بوسيله تعداد كمـي از كشـورها     مشاهده شده است كه قسمت عمده

 35، پنج كشـور برتـر صـادركننده بـيش از     2011در سال ). ، چپ3.5نمودار (انجام شده است 
كشور برتر صـادركننده   10درصد صادرات كل كاالي همه كشورها را به خود اختصاص دادند و 

ميليـارد دالر   300ان سعودي با بيش از عربست. درصد آن را به خود اختصاص دادند 76بيش از 
امـارات متحـده   . بـود  2011درصد سهم در كل، بزرگتـرين صـادركننده سـال     15.5صادرات و 

   .ميليارد دالر صادرات در پي آن قرار دارند 200عربي، مالزي و اندونزي هر كدام با بيش از 
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   2011ريهاي اسالمي، ده صادركننده و واردكننده برتر سازمان همكا 3.5نمودار  
   )ميليارد دالر آمريكا(

   

واردات كاالي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي، هماننـد صـادرات آنهـا، توسـط      
ميليـارد دالر   240تركيه با بيش از ). ، راست3.5نمودار (تعداد كمي از كشورها انجام شده است 

رصد واردات كل كشورهاي اين سـازمان  د 13.6واردات، بر حسب حجم وادات كاال پيشتاز بود و 
امارات متحده عربي، مالزي و اندونزي، ديگـر كشـورهايي هسـتند كـه     . را به خود اختصاص داد

درصـد كـل واردات    53واردكننده برتر بيش از  5در حاليكه . درصد داشتند 10سهمي بيش از 
 71.4ر در اين زمينه كشور برت 10كشورهاي عضو اين سازمان را به خود اختصاص دادند، سهم 

   .درصد بود
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  ساختار صادرات 2.1.3

  سازي صادرات و وابستگي به كاال  متنوع

هـاي    المللي و ديگر شوك  پذيري كشورها به تغيير قيمتهاي بين  تراكم باالي صادرات، آسيب
ــي  ــزايش م ــي را اف ــد  بيرون ــوع . ده ــده متن ــل عم ــاهش ريســك   دلي ــادرات، ك ــازي ص ــا و   س ه

. باشـد   يا بازارها مـي /هاي برآمده از اتكا به درآمد بسيار طيف اندكي از محصوالت و  پذيري  آسيب
گرايـي    بيـرون  سازي و كشف محصوالت و بازارهاي جديد  ادبيات اخير نشان داده است كه متنوع

انـداز بهتـر بـراي رشـد       كند و به يـك چشـم    وري باالتر را تسهيل مي  كند، بهره  ايجاد مي 1مثبت
  . انجامد  مدت اقتصادي ميبلند

دهد كه رقابت را در گستره   سازي از آنجايي كه به كشورهاي در حال توسعه اجازه مي  متنوع
به عبـارت ديگـر، كشـورها    . تري از محصوالت توليدي گسترش دهند، داراي اهميت است  وسيع

انـد،    نجـام داده بواسطه يادگيري ساخت چيزهاي جديد، و نه اتكا بر آنچه به طور سنتي خـوب ا 
در راستاي ارزيابي سطح تنوع كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي، از   . يابند  توسعه مي

هـاي شـاخص بـراي تـراكم       ارزش) سمت چپ( 3.6نمودار . شود  استفاده مي 2شاخص هرفيندال
به طور واضح، بـا كـاهش سـهم كشـورهاي     . كند  را مقايسه مي 2010و  2006صادرات در سال 

و افـزايش سـهم اقتصـادهاي بيشـتر متنـوع،       ]بـه لحـاظ صـادرات اقتصـادي    [ شده  كمتر متنوع
شدن بيشـتر هسـتند و از وابسـتگي      كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در حال متنوع

، ايـن رونـد را در   3.6پانل سمت راست در نمودار . يابند  شديد به اقالم صادراتي اندك رهايي مي
ارزش شـاخص  (سـازي بيشـتر     دهد كه يك روند آشكار براي متنوع  گذشته نشان ميهفت سال 

ميـانگين مطلـق شـاخص تـراكم صـادرات      . گـذارد   در كشورهاي عضو را به نمايش مي) تر  پايين

                                                 
1-positive externalities 
2-the Herfindahl index 
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 0.18بود، اما به حدود  0.31، حدود 2006كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در سال 

   .نشانگر تنوع بيشتر در محصوالت صادراتي استكاهش يافت كه  2011در سال 

  

 تنوع صادرات در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي 3.6نمودار 

در حاليكه بهبود چشمگير در سطح تنوع صـادرات كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي       
ها بـه طـور   اي در سطح كشور  مالحظه  مشاهده است، تغيير قابل  اسالمي به عنوان يك گروه، قابل

شـدن و تنـوع     كشور برتر را بـا توجـه بـه سـطح تخصصـي      10، 3.7نمودار . جداگانه وجود دارد
تـرين كشـورها     شـده   هـاي موجـود، تخصصـي     بر اسـاس آخـرين داده  . دهد  صادراتشان نشان مي

 ، عـراق )0.97(عبارتند از گينه بيسـائو  ) كشورهاي با باالترين وابستگي به اقالم صادراتي اندك(
هـاي تجـارت     بر اسـاس پايگـاه داده  ). 0.67(و گابن ) 0.75(، آذربايجان )0.9(، سورينام )0.97(

مشترك سازمان ملل، گينه بيسائو عمدتا ميـوه و آجيـل صـادرات كـرد و بنـابراين، نسـبت بـه        
برخـي از ديگـر كشـورها    . پذير اسـت   ثباتي قيمت در اين محصوالت كشاورزي، شديدا آسيب  بي

هاي معدني براي صادرات وابسته هستند كه آنها را نسـبت    و سوخت 1كاالهاي اساسيشديدا به 

                                                 
1-primary commodities 
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اقتصادهايي كه بيشترين تنوع را در صادرات . كند  پذير مي  المللي شديدا آسيب  هاي بين  به قيمت
ايــن ). 0.04(و پاكســتان ) 0.03(، مــراكش )0.03(، تــونس )0.01(تركيــه : دارنــد، عبارتنــد از

تري از كاالها و محصوالت متنوع را بدون اينكه شديدا به يكي از آنها متكي   وسيع كشورها طيف
   .كنند  باشند، صادر مي

  

ترين كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي   شده  ترين و متنوع  شده  تخصصي 3.7نمودار 
 اسالمي
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  آيا نفرين منابع طبيعي وجود دارد؟ 1.3كادر 

كـه رشـد بلندمـدت     "نفـرين "طبيعـي بـه عنـوان يـك     ) يو كاالهـا (نگاه سنتي به منـابع  
كشورهاي در حال توسعه را محدود كرده است، از سـوي مطالعـات تجربـي جديـد و تغييـر در      

دهد كـه وابسـتگي بـه      شواهد نشان مي. بازارهاي كاالهاي جهاني، مورد چالش قرار گرفته است
 Lederman and(ادرات منابع طبيعي به خودي خـود خطـري نـدارد، بلكـه ايـن تمركـز صـ       

Maloney 2007 (در واقع، با افزايش تقاضا براي كاال و احتمال تداوم . است كه خطرناك است
سازي بـه سـمت كشـاورزي و كاالهـا بيشـتر و بيشـتر در دسـتور كـار           مدت، متنوع  آن در ميان

  .گيرد  درآمد قرار مي  كشورهاي كم

  :نگاه كنيد به
Lederman, D., and W. Maloney. 2007. Natural Resources: Neither Curse 

Nor Destiny. Washington, DC: World Bank and Stanford University Press. 

  1تكنولوژيك در صادرات توان

انداز بهتري براي رشـد اقتصـادي آينـده      تكنوژيك باالتر در صادرات به طور كلي چشم توان
تر از حدميانگين دارد و تأثيرات   با تكنولوژي باال، رشدي سريعتجارت محصوالت . كند  فراهم مي

ها بـراي فرآينـد     در حاليكه موهبت. محور دارد  هاي دانش  ها و فعاليت  بيشتري بر مهارت 2سرريز
هايي كه بر فرايند سـرريز    كشش تكنولوژيكي مهم هستند، اما اين توان ملي است كه تكنولوژي

هاي مربوط به هر كشور براي يادگيري   بنابراين، سياست. كند  و همساز مي گذارند را مهار  اثر مي
گـذاري مسـتقيم     تكنولوژي و واردات تكنولوژي، از جمله آنهـايي كـه در صـدد جـذب سـرمايه     

تواند يك مزيت نسبي بين كشورهاي با موهبت مشابه از قبيل نيـروي كـار،     خارجي هستند، مي
  .سرمايه و مهارت، ايجاد كند

                                                 
1-Technological Intensity of Exports 
2-spillover effects 
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تكنولوژي در كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي     توانتفكيك صادرات بر اساس 
اول، سهم بهترين گروه كاالي صادراتي، يعني ). 3.8نمودار (دهد   چندين روند جالب را نشان مي

كـاهش يافـت و    2010درصـد در سـال    48به  2006درصد در سال  59هاي معدني از   سوخت
دوم، سهم گروههـاي كـاال بـا كمتـرين تكنولـوژي،      . يانده افزايش يافتسهم ديگر كاالهاي باقم

 2010درصـد در سـال    14بـه   2006درصد در سـال   7.8يعني كاالهاي اوليه غير سوختي، از 
در اين مـدت، صـادرات   . كندي افزايش يافت  محور، به  سهم توليدات تكنولوژي. افزايش پيدا كرد

 5.8درصد، توليدات بـا تكنولـوژي متوسـط از     12.1درصد به  11.8توليدات با تكنولوژي باال از 
ظـاهراً،  . درصـد رسـيد   3.4درصـد بـه    3درصد، و كاالهاي با تكنولوژي پـايين از   7.1درصد به 

هاي معدني و كاالهاي اوليـه غيرسـوختي كـه      هايي بايدانجام شود تا اتكاي باال به سوخت  تالش
هـاي خاصـي بـراي      ته است، را كاهش دهـد و سياسـت  كمترين ميزان تكنولوژي در آن بكار رف

جذب و وارد كردن تكنولوژي باال به اجرا درآيد تا سهم كاالهاي بـا تكنولـوژي بيشـتر، افـزايش     
  .پذيري بيشتر در بازارهاي صادراتي، بهتر است  انداز رشد بلندمدت و رقابت  اين براي چشم. يابد

 

  توان تكنولوژيك صادرات3.8نمودار 
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، ده كشور برتري كه بيشترين سهم صادرات زيرگروههـاي خـاص را داشـتند، را    3.1ول جد

تمركـز صـادرات در گروههـاي خـاص بـه طـور خـاص بـراي محصـوالت اوليـه           . دهد  نشان مي
درصد فقط از اين دو  98برخي از كشورهاي عضو تا . هاي معدني، باالست  غيرسوختي و سوخت

توليدات بـا تكنولـوژي و مهـارت بـاال در     )43(%زي باالترين سهم مال. كنند  بندي، صادر مي  طبقه
. قرار دارنـد ) 24.7(%و مراكش ) 35.4(%صادرات كل را به خود اختصاص داد و در پي آن، اردن 

درصد، در مورد سهم كاالهاي با تكنولـوژي و مهـارت متوسـط، بيشـترين سـهم را       28تركيه با 
   .دارد

  توان تكنولوژيك صادراتده كشور برتر بر حسب 3.1جدول 

 

به طور واضح، سهم كاالهاي با كمتـرين تكنولـوژي در برخـي از كشـورهاي عضـو بـه طـور        
المللـي افـزايش داده اسـت و      هـاي بـين    پذيري آنهـا بـه شـوك قيمـت      افراطي باالست و آسيب

  . دهد  پذيري بلندمدت را كاهش مي  انداز آنها براي رقابت  چشم
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  خدمات تجارت 3.2
پذيري در صادرات و كاهش فقر، بسـيار اساسـي     خش خدمات براي توسعه اقتصادي، رقابتب
تر از تجارت كاال رشـد كـرده اسـت و سـهم       تجارت خدمات در سطح جهاني، خيلي سريع. است

اتحاديه اروپا . تجارت خدمات در كل تجارت جهاني در سه دهه اخير در حال افزايش بوده است
درصد صادرات خـدمات جهـاني را بـه خـود اختصـاص       60م هنوز بيش از و اياالت متحده با ه

دهند، اما صادرات خدمات اقتصادي برزيل، چين و هند در طول دهه گدشته، ساالنه رشـدي    مي
 ).world Bank, 2010(درصد داشته است  10باالي 

  

   صادرات خدمات3.9نمودار 

درصـد در   5صادرات جهـاني كـاال بـه    سهم كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در 
  .كاهش يافت 2010سال 
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در درون تجارت خدمات، خدمات تجاري از قبيل خدمات مالي، خدمات ارتباطات، و كسب  

، بخـش خـدمات بـيش از دو سـوم     2010در سـال  . اند  اي، بسيار پويا بوده  و كار و خدمات حرفه
درصـد در   54.8كشـورهاي پردرآمـد،   درصـد توليـد ناخـالص داخلـي در      74.3اقتصاد جهاني، 

 World(دهـد    درآمد را تشكيل مـي   درصد در كشورهاي كم 50كشورهاي با درآمد متوسط، و 

Bank WDI Database .(  

  واردات خدمات3.10نمودار 

 

 30، 2010تـا   2008واردات خدمات كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي از سـال   
  .درصد كاهش يافت

دمات، بر خالف تجارت كاال، به نحو چشمگيري در كشورهاي عضو سـازمان  حجم تجارت خ
. به بعد، تجربـه كردنـد   2008همكاريهاي اسالمي پايين ماند و آنها يك روند روبه پايين از سال 
در حاليكـه آنهـا در بـاالترين    . كشورهاي عضو اين سازمان، واردكننده خـالص خـدمات هسـتند   

ميليارد  397ليارد دالر خدمات صادر كردند، در همان سال، مي 237، 2008سطح خود در سال 



   103 بخش دوم تحوالت اقتصادي اخير كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي
   

ميليارد دالر و واردات خدمات  183، صادرات خدمات به 2010از سال . دالر خدمات وارد كردند
  .ميليارد دالر، كاهش يافت 288به 

  

  سهم كشورها در صادرات و واردات خدمات 3.11نمودار 

اريهاي اسـالمي در صـادرات جهـاني خـدمات از     بنابراين، سهم كشورهاي عضو سازمان همك
در حاليكـه  ). 3.9نمـودار  (كـاهش يافـت    2010درصد در سال  5به  2008درصد در سال  6.1

بر اساس رونـد   –كشورهاي در حال توسعه به طور مداوم سهم خود در صادرات جهاني خدمات 
اسـالمي در تجـارت    بخشيدند، سهم كشورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي     را بهبود مي -كنوني

، كشـورهاي عضـو ايـن سـازمان،     2008در سـال  . خدمات كشورهاي در حال توسعه، عقب ماند
درصد كل صادرات خدمات كشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص دادند، امـا ايـن    25.1

در واردات خـدمات، نيـز چنـين رونـدي     . درصـد كـاهش يافـت    20.7بـه   2010سهم در سال 
در واردات  كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي  سهم ). 3.10نمودار (مشاهده است   قابل

درصـد كـاهش يافـت، در حاليكـه سـهم آنهـا در        8.7درصـد بـه    10.9كل خدمات جهـاني از  



104   1391-1392اقتصاد جهان اسالم  

   
، كاهش 2010درصد در سال  28.8به  2008درصد در سال  35.7كشورهاي در حال توسعه از 

  . يافت
يافته و كشورهاي در حـال    همكاريهاي اسالمي، كشورهاي توسعه ، سهم سازمان3.11ر نمودا

يافته قسمت   در حاليكه كشورهاي توسعه. دهد  توسعه در كل تجارت خدمات جهاني را نشان مي
اي از تجارت جهاني خدمات را به خود اختصاص دادنـد، سـهم ديگـر كشـورهاي در حـال        عمده

سهم ديگر كشورهاي در حال توسعه در كل صادرات . توسعه نيز به طور يكنواخت افزايش يافت
پانل سمت (رسيد  2010درصد در سال  19.3به  2006درصد در سال  16.2جهاني خدمات از 

درصـد در   21.4بـه   2006درصـد در سـال    17.8سـهم آنهـا از واردات خـدمات نيـز از     ). چپ
   .رسيد2010سال

 24.3ن همكاريهـاي اسـالمي،   كشورهاي در حال توسعه به همـراه كشـورهاي عضـو سـازما    
درصـد از كـل واردات جهـاني خـدمات را در سـال       30درصد از كل صادرات جهاني خـدمات و  

  ).سمت راست(به خود اختصاص دادند  2010

  

  ها  صادرات خدمات، بر اساس زيربخش3.12نمودار  
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  ها  واردات خدمات بر اساس زيربخش 3.13نمودار 

وقتـي كـه تجـارت    ). 3.2كـادر  (شـود    زيرمجموعه تقسيم مي تجارت خدمات خود به دوازده
شـود،    هـاي فرعـي تفكيـك مـي      خدمات كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي بـه بخـش  

اي از تجارت خدمات آنها در بخش خدمات حمل و نقل و   توان مشاهده كرد كه قسمت عمده  مي
دهـد كـه صـادرات      نشـان مـي   3.12نمـودار  ). 3.13و  3.12نمـودار  (مسافرت انجام شده است 

خدمات مسافرت يك روند فزاينده دارد، در حاليكه صادرات ديگر انواع خدمات تجاري روندهاي 
  . كند  نسبتا مختلفي را طي مي

درصـد سـهم كـل صـادرات خـدمات       18.8 ، معـادل ميليـارد دالر صـادرات   34.4تركيه بـا  
بـود   2010، بزرگترين صادركننده خدمات در سال كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي

قـرار  ) 9.2(%و انـدونزي  ) 13(%، مصـر  )17.3(%در پي اين كشور، مـالزي  ). ، چپ14.3نمودار (
درصـد كـل صـادرات خـدمات كشـورهاي عضـو        89.4، ده كشور برتـر،  2010در سال . داشتند

ل، عربسـتان سـعودي   در همـان سـا  . سازمان همكاريهاي اسالمي را بـه خـود اختصـاص دادنـد    
درصـد كـل واردات خـدمات     26.6، برابـر بـا   )ميليارد دالر 76.7(ترين واردكننده خدمات   بزرگ

و ) 11.1(%، مـالزي  )14.5(%در پي آن، امارات متحـده عربـي   . كشورهاي عضو اين سازمان، بود
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ين سـازمان  درصد كل واردات خدمات ا 88.3واردكننده برتر،  10. قرار داشتند) 9.1(%اندونزي 

   ).سمت راست(را به خود اختصاص دادند 

 

 ميليارد دالر آمريكا( 2010ده كشور برتر در تجارت خدمات،  3.14نمودار 
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  تجارت خدمات 3.2كادر 

هايي كه در چارچوب موافقتنامه عمـومي تجـارت خـدمات سـازمان جهـاني        ي فعاليت  حوزه
اين خـدمات عبارتنـد   . اين جدول ارائه شده استشوند، در   تجارت، به عنوان خدمات تعريف مي

بر خالف تجارت كاال، خدمات اغلـب نامحسـوس،   . ارتباطات، ميانجيگري مالي، و حمل و نقل: از
در بسـياري از  . ناشدني هستند و معموال مستلزم توليد و مصرف همزمان هستند  نامرئي و خراب

كننـده يـا     كنـد كـه مصـرف     نده داللت مـي كننده و توليدكن  موارد نياز به همجواري بين مصرف
  .المللي را امكانپذير سازد  توليدكننده بايد سفر كند تا يك معامله بين

  :منبع
International Trade in Services – New Trends and Opportunities for 

Developing Countries, World Bank, 2010. 
  تجارت خدماتحوزه خدمات تحت پوشش موافقتنامه عمومي 

  خدمات تجارت
  خدمات مالي. 7

  خدمات ارتباطات
  خدمات بهداشتي و اجتماعي. 8

  خدمات ساخت
  خدمات توريسم و مسافرت. 9

  خدمات توزيع
  خدمات سرگرمي، فرهنگي و ورزشي.10

  خدمات آموزشي
  خدمات حمل و نقل. 11

  زيست  خدمات محيط
خدمات ديگري كه در جـاي ديگـري   . 12

  داده نشده اندپوشش 
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  تجاري موازنه 3.3
، كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي ساالنه يك مازاد موازنه 2011تا  2007از سال 

در طول اين مـدت، بـاالترين مـازاد    ). الف 3.15نمودار (تجاري در تجارت كاال، به ثبت رساندند 
تـرين آن    بـود و پـايين   2008سـال  در ) ميليارد دالر 389(تجاري كشورهاي عضو اين سازمان 

هر چند مازاد تجـاري كشـورهاي ايـن سـازمان در سـال      . بود 2009در سال ) ميليارد دالر 63(
ميليارد دالر بود كه نشانگر يـك بهبـود    350به سطح پيش از بحران نرسيد، اما بيش از  2011

  . باشد  شديد پس از بحران مي

  

  و خدمات موازنه تجاري در كاالها3.15نمودار 

   كاال) الف
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  خدمات) ب

 127، 2007كه در سال  –مازاد تجاري ديگر كشورهاي در حال توسعه نيز،  2010ر سال د
 27ميليارد دالري برسد، به  78به كسري موازنه  2011پيش از آنكه در سال  -ميليارد دالر بود

تمام اين سالهاي مـوردنظر،  يافته در   بر عكس، گروه كشورهاي توسعه. ميليارد دالر كاهش يافت
 2009ميليـارد دالر در سـال    474كرد، هر چنـد كـه آن بـه      كسري موازنه تجاري را تجربه مي

يافتـه بـا شـروع رهـايي اقتصـاهاي آنهـا از سـطح          كسري موازنه كشورهاي توسعه. كاهش يافت
  . افزايش يافت 2011ميليارد دالر در سال  876، به 2009ي سال   زده  بحران

بر عكس، كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در اين مدت مورد بررسي، در تجـارت  
 2008كسري آنها پس از اينكـه در سـال   ). ب 3.15نمودار (خدمات شاهد كسري موازنه بودند 

در سـال  . ميليارد دالر كـاهش يافـت   105به  2010ميليارد دالر رسيد، در سال  160تقريبا به 
د صادرات خدمات كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در بخش درص 50، حدود 2010

ها و دانشي بـا پيچيـدگي كمتـر نيـاز       مسافرت يا جهانگردي بود كه به طور نسبي به زيرساخت
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به هر صورت، در راستاي دستيابي به يك عملكرد بهتر در تجارت خدمات، كشورهاي عضو . دارد

هاي خدمات پويا از جمله خـدمات ارتباطـات،     يشتر در بخشگذاري ب  اين سازمان نياز به سرمايه
  . اي، دارند  خدمات مالي، خدمات بهداشتي و خدمات تجارت و حرفه

ديگر كشورهاي در حال توسـعه، هماننـد كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي،        
تر از   ايينواردكننده نهايي خدمات هستند؛ گرچه كسري موازنه تجاري آنها به نحو چشمگيري پ

هند، برزيل و چين از جمله كشـورهاي  . گروه كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي است
يافتـه،    از سوي ديگر، كشورهاي توسـعه . در حال توسعه با رشد شديد در تجارت خدمات هستند

اي در   سازي خدمات، از مازاد تجـاري عمـده    يافته در آماده  هاي شديدا توسعه  به خاطر زيرساخت
  .مند هستند  تجارت خدمات بهره

  اسالمي همكاريهاي سازمان درون در كاال تجارت 3.4
، كـل تجـارت كـاال بـين كشـورهاي عضـو       2009پس از تجربه يك كاهش شديد در سـال  

اوج سـال    بازگشـت و از نقطـه   2011ميليارد دالر در سـال   677سازمان همكاريهاي اسالمي به 
اين افزايش همزمان با بهبـود در تجـارت در كـل    ). ، قسمت باال3.16نمودار (نيز گذشت  2008

جهان بود، اما كشورهاي عضو اين سازمان به عنوان يك گروه، در مقايسه بـا ميـانگين جهـاني،    
سـازماني    ، سهم تجـارت درون 2010تا  2006از سال . رونق نسبتا شديدتري از خود نشان دادند

تجارت در درون سازمان . المي به طور مداوم افزايش يافتدر تجارت كل سازمان همكاريهاي اس
را بـه خـود اختصـاص     2010درصد تجارت كل اين سازمان در سال  17.6همكاريهاي اسالمي، 

  .درصد كاهش يافت 17.3به  2011داد؛ اين سهم در سال 
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گروهي در سازمان همكاريهاي اسالمي، حجم و سهم در   تجارت درون 3.16نمودار 
  كل تجارت
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گروهي سـازمان همكاريهـاي اسـالمي و هـم در صـادرات آن، الگوهـاي         هم در واردات درون

 گروهي سـازمان همكاريهـاي    ، صادرات درون2008تا  2006از سال . مشاهده است  مشابهي قابل
ميليارد دالر رسيد كه باعـث افـزايش سـهم صـادرات كـل       265ميليارد دالر به  161اسالمي از 

شـد   2008درصـد در سـال    14بـه   2006درصد در سال  13.1كشورهاي عضو اين سازمان از 
گروهـي سـازمان     رغم كاهش در حجم صادرات درون  ، علي2009در سال ). ، وسط3.16نمودار (

گروهي ايـن سـازمان در صـادرات      ميليارد دالر، سهم صادرات درون 201همكاريهاي اسالمي به 
داد كه صادرات كشورهاي عضـو    درصد رسيد كه نشان مي 15.8كل كشورهاي عضو سازمان به 

اين سازمان به كشورهاي غير عضو سازمان، بيش از صادرات به كشورهاي عضو سازمان سـقوط  
گروهي سازمان همكاريهاي اسالمي به بـاالترين    ن، هر چند كه صادرات درو2011در سال . كرد

ميليارد دالر رسيد، اما سهم آن در صادرات كل كشورهاي عضو سـازمان   322سطح خود يعني 
  .درصد رسيد 15.1درصدي بود و به  0.7شاهد يك كاهش 

 172گروهـي سـازمان همكاريهـاي اسـالمي، در مقايسـه بـا         به همين منـوال، واردات درون 
رسيد كه معادل افزايش سـهم   2008ميليارد دالر در سال  286، به 2006دالر در سال ميليارد 

). ، پـايين 3.16نمودار (درصد بود  19درصد به  18.2واردات كل سازمان همكاريهاي اسالمي از 
 217گروهي سازمان همكاريهاي اسـالمي بـه     ، كاهش واردات درون2009به هر صورت در سال 

در طـول دو سـال گذشـته، واردات    . درصـد منجـر شـد    18هش اين سهم به ميليارد دالر به كا
رسـيد كـه    2011ميليارد دالر در سال  354گروهي اين سازمان شديدا افزايش يافت و به   درون

  . درصد واردات كل سازمان همكاريهاي اسالمي بود 20معادل 

همكاريهـاي اسـالمي    گروهي سازمان  كشور برتر در صادرات درون 10، فهرست 3.17نمودار 
گروهـي سـازمان همكاريهـاي      درصـد از صـادرات درون   78.3، 2011در سـال  . دهد  را نشان مي

ميليـارد دالر   60.4امـارات متحـده عربـي بـا     . اسالمي از سوي ده كشور اين سازمان انجام شـد 
رار گروهي سازمان همكاريهاي اسـالمي در جايگـاه اول قـ     درصد كل صادرات درون 18.7معادل 
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ميليارد دالر پشـت   37.3ميليارد دالر و  45.3گرفت، كه عربستان سعودي و تركيه، به ترتيب با 
و ) ميليـارد دالر  24.9(اين كشورها بـه همـراه مـالزي    ). ، چپ3.17نمودار (سر آن قرار داشتند 

. دادندگروهي اين سازمان را انجام   درصد كل صادرات درون 59.2، )ميليارد دالر 22.9(اندونزي 
گروهـي ايـن     ايران، مصر، كويت، سوريه و پاكستان نيز در ميان ده كشور برتر در صـادرات درون 

  . سازمان قرار داشتند

صـادرات  از حجم تر   پايين نسبتاً با حجم ،برخي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي
همكاريهاي اسالمي در  گروهي سازمان  گروهي اين سازمان، سهم بيشتري از صادرات درون  درون

درصد از صـادرات سـومالي در سـال     97.1براي مثال، حدود . صادرات كل خود را گزارش دادند
گروهـي در جيبـوتي بـه      سـهم صـادرات دورن  . فقط به كشورهاي عضو اين سازمان رفت 2011
 –سـوريه  . درصد رسيد 67.6درصد و در سوريه به  67.9درصد صادرات كل، در لبنان به  95.5

بواسـطه حجـم صـادرات     هـم  تنها كشوري بود كـه  -گروهي  ميليارد دالر صادرات درون 10.5با 
. كشـور برتـر قـرار گرفـت     10گروهـي در ميـان     گروهي و هم بواسطه سهم صادرات درون  درون

جمهوري قرقيزستان، افغانستان، اردن، تاجيكستان، سنگال و ازبكستان نير در ميـان ده كشـور   
گروهي سازمان همكاريهاي اسالمي در صـادرات كـل خـود،      ترين سهم صادرات درونبرتر با باال

  ).، راست3.17نمودار (قرار داشتند 
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گروهي سازمان همكاريهاي   ي تجارت درون  ده كشور برتر صادركننده 3.17نمودار 
  )ميليارد دالر آمريكا، درصد كل( 2011اسالمي، 

  تجاري سياست 3.5

  فضاي باز

مخالفت بسيار كمي در خصوص ارتباط فضاي بـاز تجـاري بـا عملكـرد      ،اقتصادي در ادبيات
برنـدگان رشـد جهـاني، همگرايـي و       تـرين پـيش    تجارت يكي از مهـم . اقتصادي بهتر وجود دارد

هـايي در    به هر صورت، بحران اقتصادي جهـاني اخيـر باعـث بـروز بحـث     . كاهش فقر بوده است
رغـم تـرس از سياسـت محافظـت از       علـي . ي رفاه شده استخصوص فوايد فضاي باز تجاري برا

هايي   پس از بحران اقتصادي جهاني، كشورها عمدتا ترجيح دادند كه سياست 1محصوالت داخلي
بـا در نظـر گـرفتن    . هاي برآمده از فضاي باز تجاري را كاهش دهد  اتخاذ كنند كه بتواند ريسك
اند كه اقتصادهاي باز در مقايسه بـا اقتصـادهايي كـه      ها بر اين عقيده  تأثيرات اين بحران، تحليل

تـري در تجـارت و درآمـد خـود تجربـه        پيوند كمتري با بازارهاي جهاني داشتند، سقوط سـريع 
                                                 
1-protectionism 
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داشتند زودتـر تـرميم    ]با بازارهاي جهاني[از سوي ديگر، اقتصادهايي كه پيوند بيشتري . كردند
  . پيدا كردند

پـذيرتر    هـاي بيرونـي آسـيب     اقتصادهاي بـازتر نسـبت بـه شـوك    با توجه به اين واقعيت كه 
هستند، اين بخش بطور خالصه به مقايسه سطوح فضاي باز تجاري در كشورهاي عضو سـازمان  

حفـاظي آنهـا در مقابـل خطـرات برآمـده از شـوك         پردازد تا ميزان بـي   همكاريهاي اسالمي مي
ا توجـه بـه فضـاي بـاز تجـاري كشـورها،       اين بخش همچنين ب. تقاضاهاي خارجي را نشان دهد

  .دهد  اطالعاتي در خصوص پراكندگي كلي آنها به دست مي

ي قبل و بعد از بحران اقتصـادي    ، در راستاي ارزيابي تحوالت فضاي باز در دوره3.18نمودار 
هـاي    يـا كمتـرين داده  ( 2011با فضاي باز در سال  2007جهاني، به مقايسه فضاي باز در سال 

به طور واضح، اكثر كشورهاي عضو در نتيجه كاهش تجارت جهـاني در ايـن   . پردازد  مي) دموجو
موريتـاني در مقايسـه بـا ديگـر كشـورهاي      . مدت، شاهد كاهش در فضاي باز تجاري خود بودند

 2007درصد در سـال   104عضو سازمان، بيشترين افزايش در فضاي باز تجاري را داشت كه از 
  . رسيد 2011درصد در سال  155به 
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   )درصد توليد ناخالص داخلي(فضاي باز تجاري 3.18نمودار 

  )هاي متوسط تعرفه  نرخ(سياست حمايت از محصوالت داخلي 

اي و   كننـد كـه شـامل موانـع تعرفـه       كشورها عموماً از تمهيدات سياست تجاري استفاده مي
تمهيدات سياست صنعتي در  اي براي كاستن از واردات محصوالت خارجي، و همچنين  غيرتعرفه

بنـابراين، تمهيـدات حمـايتي بـراي     . شود  راستاي پيش بردن رشد صنعتي و تنوع اقتصادي، مي
رقابت  در برابرهاي صنعتي خاص، همراه با تعرفه يا ديگر تمهيدات در پي محافظت از آنها   بخش

چنـين  . كنـد   نيز تقويت مـي باشد و همزمان عملكرد صادراتي آنها را   خارجي در بازار داخلي مي
هـا را بكـار     اي، فعاليت و رفاه اقتصادي را نه تنها در كشوري كه اين سياست  هاي تجاري  سياست

   .دهد، بلكه در كشورهاي شريك آنها نيز تأثيرگذار است  گيرد تحت تأثير قرار مي  مي
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  الوداد  هاي ملتهاي كامله  تعرفه

الـوداد آن چيـزي     اي كاملههاي ملته  به طور متداول، تعرفه
از ديگـر   خـود  دهند كـه بـر واردات    است كه كشورها وعده مي

اعضاي سازمان جهاني تجارت تحميـل كننـد، مگـر اينكـه آن     
از قبيل يـك  (كشور عضوي از يك موافقتنامه ترجيحي تجاري 

ايـن بـه ايـن    . باشـد ) منطقه آزاد تجاري يـا اتحاديـه گمركـي   
الـوداد    هاي ملتهاي كاملـه   اي تعرفهه  معناست كه در عمل، نرخ

هسـتند كـه اعضـاي    ) تـرين شـكل    به محدودكننـده (باالترين 
  .دكنن  سازمان جهاني تجارت آن را از همديگر طلب مي

پذيري و افزايش رفاه است، اما   اي بهبود رقابت  هاي حمايتي  هر چند كه هدف چنين سياست
اين تجارت آزاد است كه در نتيجه تـأثير بـر سـعادت    . دهد  معموال شواهد عكس آن را نشان مي

اگـر  . كلي و توزيع درآمدها، از سوي انديشمندان صاحب شهرت مورد حمايت قرار گرفته اسـت 
ــا   سياســت حمايــت از محصــوالت داخلــي تشــديد شــود، انتظــار مــي  رود كــه در درازمــدت ب

ـ     سرمايه راي اصـالح سياسـتگذاري در   گذاري كمتر صادركنندگان، نتايج ناگوار باشـد و تـالش ب
تجربه ركـود بـزرگ دهـه    . تر باشد  كشورهاي فقير در مقايسه با يك اقتصاد سعادتمندتر، مشكل

هاي   قبال نشان داده است كه مدت بحران با عواقبت اقتصاد كالن جدي وقتي كه سياست 1930
  . يابد  شوند، امتداد بيشتري مي  تجاري محدودكننده به كار گرفته مي

هــاي ملتهــاي   هــاي موجــود در خصــوص تعرفــه  ، بــا اســتفاده از آخــرين داده3.19ودار نمــ
شـده در كشـورهاي عضـو سـازمان       گرايـي بـه كـار گرفتـه      الوداد، سطح ميـانگين حمايـت    كامله

. دهـد   همكاريهاي اسالمي را با ميانگين جهاني و ديگر اقتصادهاي عمده، مورد مقايسه قرار مـي 
درصدي،  11.3ن همكاريهاي اسالمي با بكارگيري يك نرخ متوسط تعرفه كشورهاي عضو سازما
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ايـن  . تـر از خـود نشـان دادنـد      گرايانه  درصد جهاني يك تصوير حمايت 9در مقايسه با ميانگين 

  .شود  يافته مهم، دوبرابر مي  شده با كشورهاي توسعه  اي بكارگرفته  هاي تعرفه  نسبت در نرخ

  

   هاي تعرفه  نرخ ميانگين 3.19نمودار 

ي بـاالتري از متوسـط جهـاني      هاي تعرفـه   كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، نرخ
  .كنند  تحميل مي

هــاي صــنعتي در پيشــبرد   عناصــر مهــم سياســت ،در حاليكــه تمهيــدات سياســت تجــاري
براي رفاه  هاي محدودكننده  گيري كارايي چنين سياست  پذيري داخلي هستند، براي اندازه  رقابت

هايي بـه طـور     گيري  اگر چنين اندازه. هاي دقيقي انجام شود  يك كشور در درازمدت، بايد تحليل
كامل تنظيم نشود، ممكن است اكثريت مردم آسيب ببينند، بدون اينكه مسـاعدت چشـمگيري   

  .به رفاه كلي كشور بشود

   



 

  و تامين مالي بيرونيموازنه پرداختها . 4
ها، همه معامالت بين واحدهاي مقيم و غيرمقيم در يك بازه زماني خـاص را    موازنه پرداخت

كند، در   موازنه حساب جاري موقعيت يك كشور نسبت به بقيه جهان را تعيين مي. كند  ثبت مي
. زينه شده استه] سرمايه و ماليه[دهد كه چگونه آن   حاليكه حساب سرمايه و مالي توضيح مي

هـا و تـأمين مـالي بيرونـي در كشـورهاي عضـو سـازمان          تحـوالت موازنـه پرداخـت    ،اين بخش
   .دهد  همكاريهاي اسالمي را مورد تحليل قرار مي

   جاري حساب موازنه 4.1

هـاي    ، بـه مـوازات بهبـود موازنـه    2009و  2007پس از مشاهده يك روند كاهشي بين سال 
حساب جاري در جهان، مازاد حساب جاري در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي در  

  ).4.1نمودار (دو سال بعد نيز افزايش يافت 
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   موازنه حساب جاري4.1نمودار 

درصد  8براي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، مازاد موازنه حساب جاري تقريبا 
. داد  تشكيل مي 2011را در سال  -2009درصد در سال  2ايسه با در مق –توليد ناخالص داخلي

هـاي شـديدا در حـال افـزايش       عمدتا بوسيله صادركنندگان نفت و به لطف قيمـت  ،اين افزايش
هايي وجود دارد، اما كسري   يافته هر چند پيشرفت  از سوي ديگر، در كشورهاي توسعه. نفت، بود

ثابت مانـده   ،درصد توليد ناخالص داخلي 1بعد، در حدود  به 2009موازنه حساب جاري از سال 
 300از  2007مازاد حساب جاري ديگر كشورهاي در حال توسعه، پس از اينكه در سـال  . است

موازنه حسـاب  . ميليارد دالر عبور كرد، مجددا در سراسر دوره مورد بررسي شروع به كاهش كرد
شروع شـد   2009ر اين، بهبود نسبي كه در سال عالوه ب. جاري كلي در جهان داراي مازاد است

  . برسد 2007مجددا به سطح سال  كه موازنه حساب جاري كليآن قدر بود 
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 سهم كل بدهي خارجي4.2نمودار 

  خارجي بدهي 4.2

 2006هـاي    هاي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در طول سـال   سهم كلي بدهي
، كل بدهي خارجي كشـورهاي عضـو ايـن    2010در سال . بودشاهد يك روند افزايشي  2010تا 

اين وضـعيت  . ، عبور كرد2009درصد افزايش نسبت به سال  8ميليارد دالر، يعني  1سازمان از 
بندي اخير بانك جهاني،   گيريم كه بر اساس طبقهبشود كه ما اين واقعيت را در نظر   بدتر هم مي

هاي اسالمي هنوز به عنوان كشورهاي فقير شـديدا  كشور از كشورهاي عضو سازمان همكاري 22
تـرين    توسـعه   عدد از آن كشورها همچنـين در طبقـه كـم    18شوند كه   بندي مي  طبقه 1مقروض
نشان داده شد، نسـبت بـدهي    4.2با اين وجود، همانطور كه در نمودار . گيرند  قرار مي 2كشورها

مكاريهاي اسالمي و سـهم آنهـا در بـدهي    به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضو سازمان ه
. كل كشورهاي در حال توسعه نشانگر يك رونـد كاهشـي در سراسـر دوره مـورد بررسـي اسـت      

 2006نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي كشورهاي اين سازمان به عنوان يك گروه، در سال 
                                                 
1-Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 
2-Least Developed Countries (LDC’s) 
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يافـت و در سـال    هاي بعد به طور يكنواخت كاهش  درصد بود؛ به هر صورت، در سال 23حدود 
در طول مدت پنج سال از . درصد رسيد 20به  -2009پس از يك افزايش اندك در سال  2010
، سـهم كـل بـدهي خـارجي كشـورهاي ايـن سـازمان نيـز در سـهم كـل           2010تا  2006سال 
ايـن سـهم از   . هاي خارجي كشورهاي در حال توسعه، يك سهم رو به كاهش بـوده اسـت    بدهي
دهد كـه افـزايش     رسيد كه نشان مي 2010درصد در سال  24.7به  2006درصد در سال  27.5

در سهم كل بدهي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي كمتر از سهم كشورهاي در حال 
  . توسعه بود

  

  2010بدهكارترين كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي،  4.3نمودار 

كشور عضو اين سازمان  15اين مدت فقط در نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در طول 
، )درصد 90درصد به  70(بندي عبارتند از كومور   پنج كشور برتر در اين طبقه. افزايش پيدا كرد

درصـد بـه    78(، مالـديو  )درصد 40درصد به  26(، آلباني )درصد 53درصد به  35(تاجيكستان 
 30كشـور بـا    6س، اين نسـبت در  بر عك). درصد 28.5درصد به  20.5(و سنگال ) درصد 86.5
 108از (، سيرالئون )درصد 63.3به  154.4از (درصد كاهش يافت كه عبارتند از گامبيا  90الي 
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، لبنـان  )درصد 69.1به  122از (، گينه )درصد 124.7به  182از (، گينه بيسائو )درصد 40.8به 

، فقط يـك كشـور بـا    2010ل از سا). درصد 20.3به  51.1از (و گابن ) درصد 60.6به  111از (
 124.7(درصد وجود داشت كه گينه بيسائو  100نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي باالتر از 

ميليـارد دالر،   293.8(پنج كشوري كه بيش از همه بدهكار بودند عبارتند از تركيه . بود) درصد
 26.07ر، معـادل  ميليـارد دال  179(، انـدونزي  )درصد توليد ناخالص داخلـي خـود   40.4معادل 

درصد توليد  94.29ميليارد دالر، معادل  118.71(، قزاقستان )درصد توليد ناخالص داخلي خود
درصـد توليـد ناخـالص داخلـي      35.4ميليارد دالر، معـادل   81.4(، مالزي )ناخالص داخلي خود

نمـودار  ) (درصد توليد ناخالص داخلـي خـود   31.2ميليارد دالر، معادل  56.7(و پاكستان ) خود
4.3 .(  

بـدهي بلندمـدت كـه    ) 1: (شـود   ها ايجـاد مـي    از بدهي گروهسهم كل بدهي خارجي از سه 
هـاي خصـوص     و بـدهي  1شـده از سـوي دولـت،     هـاي تضـمين    تركيبي از بدهي دولتـي، بـدهي  

  . المللي پول  استفاده از موجودي صندوق بين) 3(مدت، و   كوتاه   بدهي) 2(نشده است،   تضمين

                                                 
1-publicly guaranteed debt 
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 هاي خارجي  تركيب سهم بدهي 4.4ودار نم

نشان داده شده است، تركيب بدهي كل خارجي كشورهاي عضو  4.4همانطور كه در نمودار 
هـر چنـد كـه    . كند  سازمان همكاريهاي اسالمي و ديگر كشورهاي در حال توسعه با هم فرق مي

شورها بـود، امـا سـهم    هاي خارجي در هر دو گروه ك  ترين سهم بدهي  هاي بلندمدت بزرگ  بدهي
بـراي  . آن در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي به طور نسبي در حد بااليي باقي ماند

درصـد در سـال    82.3هاي بلندمدت در بـدهي كـل از     كشورهاي عضو اين سازمان، سهم بدهي
به نحـو مشـابهي، در ديگـر كشـورهاي در     . ، كاهش يافت2010درصد در سال  78.5به  2006

كـاهش   2010درصـد در سـال    71.2به  2006درصد در سال  74.2ال توسعه، اين نسبت از ح
بـراي كشـورهاي عضـو سـازمان      2010مدت در بدهي كل در سال   هاي كوتاه  سهم بدهي. يافت

درصد بود، در  27.1درصد بود و براي ديگر كشورهاي در حال توسعه  19.7همكاريهاي اسالمي 
  . المللي پول در هر دو گروه تا حدودي پايين بود  وي صندوق بينصورتيكه استفاده از موج

بدهي بلندمدت بيش از ،كشور عضو سازمان همكاريهاي اسالمي 19در سطح كشوري نيز در 
درصد  98.5از  2010درصد كل بدهي خارجي را به خود اختصاص داد و اين سهم در سال  90

از سـوي ديگـر، اسـتفاده از موجـودي     . گرفـت   مـي را در بر درصد در ايران،  51در كشور چاد تا 
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شد، امـا    كشور عضو اين سازمان را شامل مي 18المللي پول، كمتر از يك درصد در   صندوق بين
درصـد   14.5درصـد و در سـيرالئون    15.3، در پاكستان 2010به هر صورت، اين قسم در سال 

درصد بود، با ايـن   5كمتر از  ،ر عضوكشو 17مدت در   هاي كوتاه  ، سهم بدهي2010از سال . بود
   .درصد بود 40.5درصد و نيجريه  43درصد، مالزي  48.9درايران  وجود سهم اين قسم

 1خارجي مستقيم گذاري سرمايه هاي  جريان 4.3

به بعد به نحـو چشـمگيري در حـال افـزايش      2009گذاري مستقيم خارجي از سال   سرمايه
درصد، به  16.45گذاري مستقيم خارجي با افزايش ساالنه   سرمايههاي جهاني   جريان. بوده است

هــا بــه ســوي كشــورهاي   رســيد كــه بيشــتر ايــن جريــان 2011ميليــارد دالر در ســال  1524
درصـد   68.8يافته مقصد   به بعد، كشورهاي توسعه 2007از سال ). 4.5نمودار (يافته رفت   توسعه

گذاري مستقيم خارجي بودند، با اين وجـود ايـن     رمايهميليارد دالر جريانهاي جهاني س 1975از 
گذاري مستقيم   رغم كاهش در سهم سرمايه  علي. درصد كاهش يافت 57به  2011سهم در سال 

يافته در طول سالها، ايـن كشـورها هنـوز مقصـد بـيش از نيمـي از         خارجي به كشورهاي توسعه
درصـد بـه سـمت     42 ر ايـن ميـان،  د بودنـد و  2011گـذاري جهـاني در سـال      جريان سـرمايه 

  . كشورهاي در حال توسعه سرازير شد

                                                 
1- Foreign Direct Investment (FDI) 
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  گذاري مستقيم خارجي  جريان به داخل خالص سرمايه 4.5نمودار  

گذاري مستقيم خارجي به كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي در      جريان سرمايه 
گـذاري در كشـورهاي     رونـد سـرمايه  با اين وجود، . طور كلي نااميدكننده بود  هدوره مورد بحث، ب

ميليارد دالر رسيد، ولي همزمان با روندهاي جهاني،  171.5به  2008عضو اين سازمان در سال 
، اندكي بـه حجـم   2010هر چند كه در سال . ميليارد دالر كاهش يافت 133به  2009در سال 
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 ميليـارد دالر  134مجـددا بـه    2011در سـال  امـا  گذاري مستقيم خارحي افزوده شـد،    سرمايه
گـذاري    سهم كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در كـل جريـان سـرمايه   . كاهش يافت

به بعد با كـاهش مواجـه    2009از سال  ،به كشورهاي در حال توسعه واردشده مستقيم خارجي
گـذاري مسـتقيم خـارجي      بنابراين، سهم آنهـا در كـل جريـان سـرمايه    ). 4.5نمودار (بوده است 

  .، كاهش يافت2011درصد در سال  8.79به  2009درصد در سال  11.1اني از جه

گـذاري    كند، جريان سـرمايه   عمده صدق مي هاي اقتصاد كالني  مجموعههمانطور كه در اكثر 
. مستقيم خارجي به كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي نيز در چند كشور متمركز شـد 

گذاري مسـتقيم خـارجي،     ميليارد دالر جريان به داخل سرمايه 18.9با  اندونزي ،2011در سال 
گـذاري مسـتقيم خـارجي كشـورهاي عضـو        سـرمايه  داخـل درصد كل جريان به  12.97معادل 

ميليـارد   16.4(سازمان همكاريهاي اسالمي، در جايگاه اول قرار گرفـت كـه عربسـتان سـعودي     
) ميليـارد دالر  11.9(و مـالزي  ) ميليارد دالر 12.9(، قزاقستان )ميليارد دالر 15.8(، تركيه )دالر

گـذاري    درصد از كل جريان به داخل سرمايه 52.1اين پنج كشور با هم، . در پي آن قرار داشتند
  ).4.6نمودار (مستقيم خارجي كشورهاي عضو اين سازمان را به خود اختصاص دادند 
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  اندونزي گذاري مستقيم خارجي در  جريان به داخل سرمايه: 4.1ر كاد

گذاري مستقيم خارجي ابتدا زماني اتفاق افتاد كه دولـت اولـين قـانون در خصـوص       سرمايه
منتشر كرد كـه بطـور رسـمي يـك چـارچوب قـانوني        1976گذاري خارجي را در سال   سرمايه

بر بخش نفت  1970گذاري مستقيم خارجي در اندونزي در طول دهه   سرمايه. مرتبط ايجاد كرد
پيـدا   تمايلهاي اقتصاد نيز   ، به ديگر بخش1990و  1980پس از آن، در دهه . كرد و گاز تمركز

در اواخـر دهـه   . گـذاري را تجربـه كـرد     كرد و اندونزي در اين مدت، يك افزايش شديد سـرمايه 
گـذاري مسـتقيم خـارجي در      ، سياست اقتصادي جديد دولت در راستاي تـرويج سـرمايه  1990

گـذاري    ترديـدي وجـود نـدارد كـه سـرمايه     . محور بود  صاد صادراتبخش توليدي و رشد يك اقت
كرد و منبـع عمـده درآمـدهاي      مستقيم خارجي به عنوان موتور جديد رشد در اندونزي كار مي

 1997صادرات غيرنفتي، براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي در طول بحران اقتصادي در سـال  
 see also Gray (2002), Ikhsan (2006) and Thee) (Parjiono, 2009)بود 

(2006) on the contribution of FDI on growth in Indonesia)
دهد كه بيشتر كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي هنـوز     اين تصوير كلي نشان مي

قادر به خلق يك محيط اقتصادي مطلوب و ايجـاد شـرايط مـورد نيـاز بـراي جـذب جريانهـاي        
با اين حساب، كشورهاي عضو اين سازمان، در كل، بايد . مستقيم خارجي نيستندگذاري   سرمايه

گـذاري خـارجي بيشـتر در      برخي تمهيدات را براي خلق يك محيط در راستاي جـذب سـرمايه  
را بهبـود   براي دستيابي به اين هدف، اصالحاتي الزم است تا فضـاي كسـب و كـار   . پيش گيرند

الزمه اين كار ايجـاد  . گذاران خارجي معرفي كند  گذاري را به سرمايه  هاي سرمايه  بخشد و مشوق
هاي توليـدي    هاي مدرن براي پيشبرد ظرفيت  گذاري در تكنولوژي  هاي كافي و سرمايه  زيرساخت

  .است كه هنوز در بسياري از اين كشورها با چالش مواجه است
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مي بر حسب جريان به داخل ده كشور برتر عضو سازمان همكاريهاي اسال 4.6نمودار 
 گذاري مستقيم خارجي  سرمايه

  1اي توسعه رسمي هاي  كمك هاي  جريان 4.4
اي هنوز يك منبع مهم تأمين مالي بـراي بسـياري از كشـورهاي در      كمكهاي رسمي توسعه

اين كمكها بخش مهمي از كل جريانهاي مالي خالص به ايـن كشـورها را   . دنباش  حال توسعه مي
، 2010در سـال  . كنـد   كليدي در رشد و توسعه اقتصادي آنها ايفـا مـي   يدهد و نقش  تشكيل مي

كنندگان به كشورهاي در حـال توسـعه     اي خالص از تمامي كمك  جريان كمكهاي رسمي توسعه
به هر صـورت، در  . رسيد -2006ميليارد دالر در سال  83در مقايسه با  –ميليارد دالر  91.5به 

طول اين مدت، جريان اين كمكها به كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي بـا كـاهش      
. رسـيد  2010ميليـارد دالر در سـال    41.5به  2006ميليارد دالر در سال  49.1و از  مواجه شد

                                                 
1-Official Development Assistance (ODA) 
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اي بـه    مان در جريـان كـل كمكهـاي رسـمي توسـعه     بنابراين، سهم كشورهاي عضـو ايـن سـاز   

درصـد در   45.3بـه   2006درصد در سال  59.1كشورهاي در حال توسعه نيز كاهش يافت و از 
اين به اين معناست كه كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي     ). 4.7نمودار (رسيد  2010سال 

اي كمتري دريافت   توسعهاسالمي در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه، كمكهاي رسمي 
   .كردند

  

  اي خالص  هاي رسمي توسعه  هاي كمك  جريان4.7نمودار 

شود كه جريان اين كمكها بـه كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي        همچنين مشاهده مي
ميليارد دالر  6.3، افغانستان با 2010در سال . اسالمي در تعداد كمي از اعضا متمركز شده است

، فلسـطين  )ميليـارد دالر  3.2(اين كمكها قرار گرفـت و در پـي آن، پاكسـتان     در صدر دريافت
در . قـرار داشـتند  ) ميليارد دالر 2.06(و نيجريه ) ميليارد دالر 2.19(، عراق )ميليارد دالر 2.51(

اي به كشورهاي عضـو    درصد از كل كمكهاي توسعه 40اين پنج كشور با هم، تقريبا 2010سال 
  . اسالمي را به خود اختصاص دادند سازمان همكاريهاي
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  اي به توليد ناخالص داخلي  هاي رسمي توسعه  نسبت كمك 4.8نمودار 

بـه عنـوان   اي خالص   هاي رسمي توسعه  كمك ،2008دهد كه تا سال   ، نشان مي4.8نمودار  
ايـن  . اسـت    درصدي از توليد ناخالص داخلي براي همه گروههاي كشوري در حال كاهش بـوده 

اي به عنوان درصدي از توليد   كمكهاي رسمي توسعه   بر عكس شد و جريان 2009روند در سال 
، بار ديگر ايـن رونـد   2010با اين وجود، در سال . ناخالص داخلي، پيشرفت اندكي را تجربه كرد

اي، در مقايسه   در كل، كمكهاي رسمي توسعه. براي همه گروههاي كشوري با كاهش مواجه شد
كشورهاي در حال توسعه، درصد بيشـتري از توليـد ناخـالص داخلـي كشـورهاي عضـو        با ديگر

اي به توليـد    نسبت كمكهاي رسمي توسعه. سازمان همكاريهاي اسالمي را به خود اختصاص داد
درصد  0.23به  2006درصد در سال  0.26ناخالص داخلي در ديگر كشورهاي در حال توسعه از 

نحو مشابهي، در كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي،    به. كاهش يافت 2010در سال 
  . ، كاهش يافت2010درصد در سال  0.83به  2006درصد در سال  1.51اين نسبت از 



132   1391-1392اقتصاد جهان اسالم  

   
توليـد   از درصـد  42اي،   جريان كمكهـاي رسـمي توسـعه    2010در سطح كشوري، در سال 

درصد، در موزامبيـك   24.9، ناخالص داخلي افغانستان را تشكييل داد و اين نسبت در سيرالئون
تـوجهي،    به طرز قابل. درصد بود 16.04درصد، و در گينه بيسائو  16.25درصد، در گامبيا  20.8

كمتر از يـك درصـد توليـد    ] سازمان همكاريهاي اسالمي[كشور عضو  11جريان اين كمكها در 
  . ناخالص داخلي بود

  

  اي  هاي رسمي توسعه  سرانه كمك 4.9نمودار 

اي   كمكهـاي رسـمي توسـعه      اي شاهد روندي مشابه جريان  ي كمكهاي رسمي توسعه  سرانه 
دالر در سال  34.3اين روند در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي از . خالص بوده است

اي كشورهاي   بر عكس، سرانه كمكهاي رسمي توسعه. رسيد 2010دالر در سال  26.7به  2006
). 4.9نمـودار  (رسـيد   2010دالر در سـال   21.6به  2006دالر در سال  20.5ز در حال توسعه ا

اي در كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي       در سطح كشوري، سرانه كمكهاي رسمي توسـعه 
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اسالمي در فلسطين، مالديو، گويان، سورينام و افغانستان در باالترين سطح بود كـه بـه ترتيـب،    
  .ر بوددال 185و  197، 202، 351، 606

  ذخاير وضعيت 4.5
 40تريليون دالر بـود كـه تقريبـا     10.1، 2011در سال  -به غير از طال –ذخاير كل جهاني 

يافته   تريليون دالر در كشورهاي توسعه 3.2از اين ميزان، . بود 2007درصد باالتر از ميزان سال 
). 4.10نمـودار  (تريليون باقيمانده در كشورهاي در حـال توسـعه بـود     6.9قرار دارد در حاليكه 

از ذخـاير كشـورهاي در حـال     2004يافته تا سال   الزم به ذكر است كه ذخاير كشورهاي توسعه
وضـعيت سـريعا در حـال تغييـر بـوده اسـت و        ايـن  توسعه بيشتر بود، اما از آن زمان بـه بعـد،  

) درصـد  68(به بعد، بيش از دو سوم كل ذخاير جهاني  2011رهاي در حال توسعه از سال كشو
هـاي تجـاري روزافـزون و      هر چند كه اين موضوع تا حدودي در نتيجه جريـان . اند  را مالك بوده

مازاد عظـيم برخـي از كشـورهاي در حـال توسـعه از قبيـل چـين، كشـورهاي آسـيايي اخيـراً           
ي صادركننده نفت در خاورميانه، بوده است، اما بيشـتر در نتيجـه تـالش    شده و كشورها  صنعتي

اي در   كـه بـا كسـري موازنـه دوره    -براي اصالحات مالي در برخي از كشورهاي در حال توسـعه  
بـه نظـر   . بـوده اسـت   ،در راستاي بهبود وضيت ذخاير خـود  -حساب جاري خود مواجه هستند

اب سـرمايه در كشـورهاي در حـال توسـعه، نيـاز بـه       رسد كه اجراي گسترده آزادسازي حس  مي
هـاي مـالي از قبيـل تغييـر       ثباتي  انباشت ذخاير بيشتر و بيشتر، در راستاي محافظت در برابر بي

پذيري آنها نسبت به بحرانهـاي مـالي جهـاني، را بـه       هاي سرمايه و كاهش آسيب  ناگهاني جريان
  .همراه آورده است
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   اي طالذخايركل منه4.10نمودار

تريليـون   1.09از  -به غير از طـال  –ذخاير كلي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي 
هماننـد كشـورهاي   . ، افـزايش يافـت  2011تريليـون دالر در سـال    1.5به  2007دالر در سال 

يافته و ديگر كشورهاي در حال توسعه، بيشترين افزايش ذخاير كشورهاي عضـو سـازمان     توسعه
از سوي ديگر، سهم كشورهاي عضـو ايـن   . به ثبت رسيد 2008اسالمي نيز در سال  همكاريهاي

سازمان در كل ذخاير كشورهاي در حال توسعه در طول دوره مورد بررسي، يك روند كاهنده را 
بـه   2011درصـد بـود، در سـال     25.71، 2007در حاليكه اين سهم در سال . تجربه كرده است

ين وجـود، مشـاهده شدهاسـت كـه قسـمت عمـده ذخـاير كـل         با ا. درصد كاهش يافت 22.13
كشورهاي عضو اين سازمان، هنوز در تعداد كمي از كشورهاي عضو انباشته شـده اسـت و فقـط    

نمـودار  (مالـك بودنـد    2011درصد كل ذخاير ايـن سـازمان را در سـال     86.3كشور عضو،  10
ذخـاير، بـيش از يـك سـوم كـل       ميليارد از اين 540.68عربستان سعودي به تنهايي با ). 4.11

الجزايـر، انـدونزي، ليبـي، تركيـه، عـراق، امـارات       . ذخاير كشورهاي عضو اين سازمان را داراست
  . گيرند  متحده عربي، نيجريه و لبنان، پشت سر عربستان سعودي قرار مي
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  2011ده كشور برتر سازمان همكاريهاي اسالمي بر حسب ذخاير كل، 4.11نمودار 

درصد از كشـورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي كـه        80كشوري، تقريبا در سطح 
بهبــود  2011تــا  2007هايشــان موجــود اســت، وضــعيت ذخــاير خــود را در طــول ســال   داده

نشانگر اضافه كردن به ايـن ذخـاير    "بهبود بخشيدن"با اين وجود، اگر چه اصطالح . اند  بخشيده
كه كشـوري در موازنـه حسـاب جـاري خـود دچـار       است، اين وضعيت ممكن است حتي وقتي 

هـاي مـالي     تواند باعث شود تا آن كشور از طريـق كانـال    كسري است نيز اتفاق بيفتند و اين مي
به جاي استفاده از ذخـاير خـود، بـه تـأمين     ) بدهي خارجي(خارجي از قبيل استقراض خارجي 

  . مالي كسري موازنه خود مبادرت ورزد
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  هاي واردات  كل معادل ماه ذخاير4.12نمودار 

بـه هـر   . انـد   در طول ساليان، بسياري از كشورهاي مختلف جهان ذخاير عظيمي ايجاد كرده
ارزش واردات سه مـاه، برابـر نگـه     باصورت، به نظر كارشناسان اقتصادي، كشورها بايد ذخاير را 

هـاي    شور در برابر شـوك ذخاير معموال به عنوان يك ابزار مهم براي محافظت از اقتصاد ك. دارند
ارزيـابي  "المللي پول تحت عنـوان    بر اساس بررسي صندوق بين. شوند  خارجي در نظر گرفته مي

، ذخاير نقش مهمي در كمك به بسياري از كشورها ايفـا كردنـد تـا از    )2011( "بسندگي ذخاير
  . تأثيرات منفي بحران مالي و اقتصادي اخير بكاهند

نشـان داده شـده اسـت، معـادل ذخـاير سـازمان همكاريهـاي         4.12همانطور كه در نمودار 
دهد كه در طول   اين نشان مي. ماه در نوسان بود 8.1و  6.5اسالمي نسبت به واردات ماهانه بين 

دوره مورد بررسي، به طور متوسط، كشورهاي عضو اين سازمان ذخايري بيشتر از ارزش واردات 
مدت، ديگر كشورهاي در حال توسعه نيز شـاهد بهبـود در    در همين. كردند  سه ماه، انباشت مي

 2010مـاه در سـال    5.6بـه   2006ماه در سال  4.2ذخاير خود بودند و از معادل ارزش واردات 
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يافته، معادل ذخـاير بـه واردات مـاه،      به هر صورت، از سوي ديگر، در كشورهاي توسعه. رسيدند
عملكرد پـايين  . مورد بررسي، به غير از دو سال آخر، بودتر از آستانه سه ماه در طول دوره   پايين

توضيح است كه معموال اين گونه است كه كشـورهايي    يافته با اين حقيقت قابل  كشورهاي توسعه
  . تري از ذخاير را در اختيار دارند  هاي خوبي در اختيار دارند، سطح پايين  كه نهادها و سياست

ماه  38.5بي با دارا بودن معادل ذخاير به ارزش واردات ، لي2010در سطح كشوري، در سال 
. در پي آن قرار داشـتند ) ماه 16.4(و لبنان ) ماه 29.7(در صدر قرار داشت و عربستان سعودي 

، به استثناي سودان، تمامي كشورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي كـه      2010در سال 
در حـد بـيش از ارزش واردات سـه مـاه، نگـه      هايشان موجود است، معادل ذخـاير خـود را     داده

  . داشتند

  1ها حواله و وجوه 4.6
به  2007درصد رشد در سال  26.1ها منفي بود و از   نرخ رشد جريان حواله كه رغم اين  علي

هـا بـه كشـورهاي عضـو سـازمان        رسيد، اما جريان بـه داخـل حوالـه    2010درصد در سال  8.3
 2010ميليـارد دالر در سـال    87.6به  2006ميليارد دالر در سال  58.7همكاريهاي اسالمي از 

 –يافته   با توجه به اين واقعيت كه بحران مالي شديدا به اقتصادهاي توسعه). 4.13نمودار (رسيد 
آسيب رسـانده   -كار هستند كه اكثريت كارگران از كشورهاي در حال توسعه در آنجا مشغول به

است، از آنجايي كه كارگران مهاجر كار خود را از دست دادند و يا ديگر قـادر نبودنـد بـه انـدازه     
ها به كشـورهاي    هاي خود پول ارسال كنند، جريان به داخل حواله  سطح پيش از بحران به خانه

بهي، كشورهاي در حال به نحو مشا. درصد سقوط كرد 3عضو سازمان همكاريهاي اسالمي حتي 
هـا    پس از افزايش جريان به داخل حواله. بينند  توسعه همچنين از بحران اقتصادي نيز لطمه مي

تـر از    ، پـايين 2010اين جريان تا سـال  . سقوط كرد 2009، اين جريان در سال 2008در سال 
  . سطح پيش از بحران بود

                                                 
1-Remittances 
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  ها  جريان حواله4.13نمودار 

  

  ها  كشور برتر سازمان همكاريهاي اسالمي بر حسب جريان به داخل حواله ده 14.4نمودار 
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هـا بـه     كند، جريان به داخل حواله  صدق مي هاي اقتصاد كالني  مجموعههمانطور كه در اكثر 
، 2010در سـال  . كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در كشورهاي كمي جمع شده بود

درصد از كل جريـان بـه    12.3ها، معادل   دالر جريان به داخل حوالهميليارد  10.85بنگالدش با 
ميليـارد   10.04(داخل كشورهاي اين سازمان، در جايگاه اول قرار گرفت و در پـي آن، نيجريـه   

ــارد دالر 9.69(، پاكســتان )دالر ــارد دالر 7.7(، مصــر )ميلي ــان )ميلي ــارد دالر 7.5(، لبن ، )ميلي
، تاجيكسـتان  )ميليـارد دالر  3.6(، اردن )ميليارد دالر 6.4(، مراكش )ميليارد دالر 6.9(اندونزي 

درصد كل  76.6اين ده كشور با هم، . قرار داشتند) ميليارد دالر 2(و الجزاير ) ميليارد دالر 2.2(
هاي كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي را بـه خـود اختصـاص        جريان به داخل حواله

  . دادند
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  ها در كشور بنگالدش  به داخل حوالهجريان : 4.1كادر 

بـه   1970، در طول سه دهـه از اواسـط دهـه    فراوان كارگر بابنگالدش، به عنوان يك كشور 
 Mamun(كشور جهان فرسـتاده اسـت    140ميليون كارگر مهاجر به بيش از  6.7بعد، بيش از 

and Nath, 2010 .( ـ      ، جريان به داخل حوالـه 2010در سال ه يـك سـطح   هـا بـه بـنگالدش ب
درصد توليد ناخالص داخلي اين كشـور   10.28درصد صادرات كاال يا  74العاده يعني تقريبا   فوق

برابـر   11.8اي و   هـاي رسـمي توسـعه     برابـر بيشـتر از كمـك    7.5عالوه بر اين، اين رقـم  . رسيد
مطالعـات موجـود در ايـن    . شده بوسـيله بـنگالدش اسـت     گذاري مستقيم خارجي جذب  سرمايه

كننـد و مـورد     ها درآمدي بالغ بر خانوارمنتقل مـي   خصوص نشان داده است كه بيشتر اين حواله
هـا بـه كـاهش      دهد اين حواله  به هر صورت، شواهدي هست كه نشان مي. گيرند  مصرف قرار مي

همـانطور كـه بـروين و    ). Mamun and Nath, 2010(فقر در بنگالدش هم كمك كرده است 
ها باعث يك انقالب اقتصادي خـاموش در بـنگالدش شـده      حواله": گويند  مي) 2005( 1كودوس

  ."است
 

  

                                                 
1-Bruyn and Kuddus 



 

  توسعه بخش مالي. 5
هـاي اوليـه بـه      اندازكننـده   نقش بخش مالي در يك اقتصـاد، هـدايت كـردن منـابع از پـس     

توانـد در كنـار سـاير      سيسـتم مـالي كارامـد مـي    بنـابراين، يـك   . گذاري است  هاي سرمايه  پروژه
اندازهاي داخلي بـه    ،راههايي براي توسعه اقتصادي سريع از طريق تخصيص كارامد پسفاكتورها

اهميت ايـن نقـش، توجـه زيـادي در ادبيـات اخيـر در       . فعاليتهاي اقتصادي توليدي، ايجاد كند
نظر قوي در طـول دهـه گذشـته      خصوص رشد اقتصادي را به خود جلب كرده است و يك اتفاق

). 5.1كـادر  (هاي مالي كارامد، تأثير مهمي بر رشد اقتصادي دارنـد    حاصل شده است كه واسطه
تواند بـه صـورت يـك      عالوه بر اين و بر حسب سياستگذاري پولي، يك سيستم مالي كارآمد مي
انك مركزي در خصوص كانال انتقال موثر براي اجراي سياست پولي از طريق تسهيل كنترل بر ب

درجه توسعه  .دنتايج سياستگذاري از قبيل رشد اقتصادي، تورم، نرخ مبادله، و بيكاري، عمل كن
 ]از كشوري بـه كشـور ديگـر   [ مالي در درون منطقه سازمان همكاريهاي اسالمي به طور اساسي

شـوراي  برخي كشورهاي عضو، از جمله مـالزي، تركيـه، اردن و كشـورهاي عضـو     . كند  فرق مي
، 1همكاري خليج فارس از جمله عربستان سعودي، بحرين، قطر، امارات متحـده عربـي و كويـت   

اي از جملـه بانكـداري     يافته  هاي مالي توسعه  اند و بطور نسبي سيستم  نسبتا خوب پيشرفت كرده
، بيمه و ديگر نهادهاي مالي؛ و نظارت مالي و رژيمهـاي نظـارتي مـوثر دارنـد، در حاليكـه      موفق
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روي هم رفتـه، ايـن بـه    . اند  هاي توسعه مالي، عقب مانده  بسياري ديگر از اعضا بر اساس شاخص

توجهي براي بهبود و نيازهاي بيشتر بـراي بهبـود فضـاي نهـادي و ارتقـاء        نوبه خود، فضاي قابل
  . كند  بخش مالي در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، فراهم مي توسعه

و  هـاي پـولي    مجموعـه مفهوم توسعه مالي يـك مفهـوم چنداليـه اسـت و نـه تنهـا شـامل        
شود، بلكه همچنين ابعاد درازمدت از قبيـل كيفيـت تنظـيم و نظـارت،       هاي پرتكرار مي  شاخص

هاي نهادي، رخنه خدمات مالي، و تنوع و عمق بازارهـا و    درجه رقابت، فضاي باز مالي، و ظرفيت
، اين بخش بر سـه شـاخص عمـده بـراي     موضوع با در نظر گرفتن اين. شود  محصوالت مالي مي

كنـد و    شناسايي سطح توسعه مالي در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي تمركـز مـي   
بـه معيـار   يافتـه    ين كشـورهاي توسـعه  آنها را در مقابل ديگر كشورهاي در حال توسعه و همچن

دسترسي به ماليه و فضاي باز مالي بـر   1اين سه شاخص عبارتند از تعميق مالي،. كند  مي تبديل
   .حسب چارچوبهاي نرخ مبادله و كنترلهاي حساب سرمايه از طريق چارچوبهاي سياست پولي

   

                                                 
1-financial deepening 
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  توسعه و رشد مالي : 5.1كادر 

كند كـه عـالوه بـر بسـياري از       اقتصادي از اين فرض حمايت مييك شاخه بزرگ از ادبيات 
مدت اقتصادي يك كشور به وضعيت توسعه   ديگر فاكتورهاي مهم، عملكرد و رشد و رفاه طوالني

هر چقدر درجه توسعه مالي بـاالتر باشـد، خـدمات مـالي     . بخش مالي آن كشور، مرتبط هستند
ايـن مسـئله سـير رشـد     . شـود   سازي ريسك مـي   بيشتري موجود خواهد بود كه به باعث متنوع

كند و نهايتا با دسترسي به خدمات مـالي، رفـاه و سـعادت      مدت يك كشور را تشديد مي  طوالني
پيوند بين توسعه مالي و رشد اقتصادي بـه  . بخشد  كنندگان و توليدكنندگان را بهبود مي  مصرف

و اخيـرا نيـز در   ) Schumpeter, 1912(كار سميناري جوزف شومپيتر در اوايـل قـرن بيسـت    
اين پيوند اكنون بر حسب شـواهد تجربـي   . گردد  برمي 2و ادوارد شاو، 1كينون  كارهاي رونالد مك

  ).Levine, 2004(ايجاد شده است 

انـد    هاي مالي بسيار كندتر از بهبودهايي بوده  به طور كلي، بهبودهاي اقتصادي پس از بحران
انـداز    ايـن چشـم  ). Kannan, 2010(هاي مالي اتفاق افتاد   به بحرانكه پس از ركود غيرمرتبط 

شده با بسياري از كشورها از زمان شروع بحـران    درستي خود را در فرايند بهبود اقتصادي تجربه
به هر صورت، همچنـين الزم اسـت كـه تـأثير مثبتـي كـه       . مالي جهاني اخير، ثابت كرده است

تواننـد بـر رشـد      هـاي مـالي پويـاتر كـه مـي       و همچنين سيسـتم تر كرد   توسعه مالي را گسترده
د نـ كن  تـر مـي    اين ايده را قوي ها  بررسي. اقتصادي بلندمدت تأثيرگذار باشند را مدنظر قرار دهيم

اند، بطور متوسـط، رشـد اقتصـادي      گاه را تجربه كرده  كه كشورهايي كه بحرانهاي مالي گاه و بي
 Ranciere, Tornell and(انـد    تر تجربه كرده  هاي مالي باثبات  سيستمبيشتري از كشورهاي با 

Westermann, 2008 .(مـدت بحرانهـا داراي اهميـت اسـت،       در حاليكه كاستن تأثيرات كوتاه
  .مالحظه توسعه مالي فراتر از صرف ثبات مالي نيز داراي اهميت است

                                                 
1 -Ronald McKinnon 
2 -Edward Shaw 



144   1391-1392اقتصاد جهان اسالم  

   
رشـد اقتصـادي و رفـاه اقتصـادي از     و بازارهاي مالي مستقيما به افـزايش   ميانجيگري مالي

اول، . كننـد   و نوآوري تكنولوژيك، كمك مـي ) گذاري  نرخ سرمايه(طريق تأثير بر انباشت سرمايه 
گـذاري بـا     هـاي سـرمايه    هـا بـه طـرح     اندازها و تخصيص  توسعه مالي بيشتر به بسيج بيشتر پس

يه، رشـد اقتصـادي را بهبـود    ايـن انباشـت فـراوان سـرما    . شـوند   باالترين بازگشت، منتهـي مـي  
حكمراني گذاري درست و ترويج   دوم، با تخصيص مناسب سرمايه به طرحهاي سرمايه. بخشد  مي

وري، رشد اقتصادي و رفاه را   ، توسعه مالي، نرخ نوآوري تكنولوژيك و رشد بهرهمشترك و استوار
  .كند  بيشتر مي

Source: WEF Financial Development Report 2011  

   مالي تعميق 5.1
هـا و كارگزارهـا     بخـش ) 1: (شـود كـه    به لحاظ مفهومي، عمق مالي اغلب اينگونه درك مـي 

گـذاري از جملـه در     انـدازها و تصـميمات سـرمايه     قادرند كه طيفي از بازارهاي مالي بـراي پـس  
قادرند كه حجم ها و بازارهاي مالي   واسطه) 2(سررسيدهاي مختلف را مورد استفاده قرار دهند؛ 

بيشتري از سرمايه را وارد عرصه كنند و حجم معامله بيشتري، بدون ضروري كـردن حركتهـاي   
توانـد طيـف وسـيعي از      ؛ بخش مالي مي)نقدينگي(ها، را مديريت كنند   همانند در قيمت دارايي

يك متريـك  ). 5.2كادر ) (سازي  سد كردن و تنوع(دار را ايجاد كند   ها براي اهداف ريسك  دارايي
به توليد ناخـالص داخلـي    1پراستفاده براي تعيين درجه تعميق مالي، نسبت پولهاي پخش شده

همـانطور كـه در   . يك نسبت باالتر عموما با نقدينگي و عمق مـالي بيشـتر مـرتبط اسـت    . است
اسـت، حجـم پولهـاي پخـش شـده در كشـورهاي عضـو سـازمان          نشان داده شـده  5.1نمودار 

درصد توليد ناخالص داخلي بوده است، در  50كمي باالتر از  2011مي در سال همكاريهاي اسال
حاليكه در ديگر كشورهاي در حال توسعه اين پول نزديك به ميزان توليد ناخالص داخلي بود و 

اين وضعيت به روشـني نشـان   . يافته از سطح توليد ناخالص داخلي گذشت  در كشورهاي توسعه
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كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، بر حسب نقدينگي كافي  دهد كه بخش مالي در  مي

تر از ديگر كشورهاي در حـال    ي كمتر در اقتصاد، پايين  گذاري بهتر با هزينه  و فرصتهاي سرمايه
   .باشد  يافته مي  توسعه و همچنين توسعه
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  نسبت پولهاي پخش شده به توليد ناخالص داخلي5.1نمودار 

را بـه   -هرچنـد بـا هشـدار    –شده كه تعميق مالي ثبات مهمـي   نظر پذيرفته با احتساب اين
كند، كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي ظـاهرا از مزايـاي ايـن ثبـات        اقتصاد اعطا مي

المللي پول، از طريقـافزايش در حجـم     براي مثال، بر اساس گزارش اخير صندوق بين. محرومند
تواند ظرفيت سيستم مالي يـك كشـور نسـبت جريـان سـرمايه        ميمعامالت مالي، تعميق مالي 

 ,IMF(هـاي مبادلـه را بهبـود بخشـد       ها و نرخ  اي بدون نوسانات عمده در قيمت دارايي  واسطه

اندازهاي خارجي را كمتر كند و از طريق افزايش فضـا    تواند اتكا به پس  آن همچنين مي). 2011
را  عدم تطابق ترازنامـه تر،   ز داخلي و در يك موعد پرداخت طوالنيها به ار  براي باال بردن سرمايه

تواند منـابع جـايگزيني بـراي      تر مي  بازارهاي مالي عميق). World Bank, 2011(كاهش دهد 
، همـانطور كـه در   1المللي فراهم كند كه سرريزهاي مخـالف   هاي فشار بين  سرمايه در طول دوره

تـر همچنـين     با اين وجود، بازارهاي مالي عميـق . كند  ا محدود ميبحران مالي اخير اثبات شد، ر

                                                 
1-adverse spill-overs 
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هاي سـرمايه فـرار را جـذب كنـد و مـديريت اقتصـاد كالنـي اقتصـاد كشـور را            تواند جريان  مي

بسيار به سـرعت اتفـاق افتـد و بـه رونـق      تواند   ميعالوه بر اين، تعميق مالي . كند  تر مي  پيچيده
يسـتميك، اگـر همـه ايـن فاكتورهـا بـه خـوبي مـديريت شـوند،          در سطح س. اعتبار منجر شود

هـاي خـارجي را كـاهش دهنـد، و در سـطح جهـاني، تعـديل          توانند نياز به انباشـت دارايـي    مي
   )Mazid et., 2011( اقتصادي را بهبود بخشند

  ماليه به دسترسي 5.2
كـه در جامـه از لحـاظ مـالي      يپذيري براي گروههاي  هر گاه از منظر كاهش ريسك و آسيب

يـا   1گـذاري مـالي    بينيم كه عمق مالي، شـديدا بـا درون    محروم هستند به ماجرا نگاه كنيم، مي
با اين وجود، هر چند . مرتبط هست -يك شاخص ديگر در توسعه بخش مالي –مالي  دسترسي

ه خدمات مالي اساسـي  رود كه تعميق مالي، توانايي افراد و خانوارها به دسترسي ب  كه انتظار مي
دهد كه عمق مالي   نشان مي) Demirguc-Kunt, 2012(را افزايش بدهد، اما اخير يك بررسي 

هـاي مـالي     و اينكـه سيسـتم   –مالي هستند    گذاري مالي ابعاد مجزا و متفاوتي از توسعه  و درون
  .توانند بدون ايجاد دسترسي براي همگان، عميق شوند  مي

درصـدد نظـارت بـر توانـايي      2"دسترسي به ماليه"المللي پول موسوم به   ابتكار صندوق بين
ايـن امـر از طريـق    . باشـد   اشخاص براي دسترسي به خدمات مالي مصرفي در سراسر جهان مي

هاي جغرافيايي و جمعيتي با استفاده از خدمات مالي و امدادرساني فيزيكـي آنهـا     گردآوري داده
هـاي بـانكي     هـا و وام   پرداخـت   هاي نسبي پـيش   ، اندازه2.5نمودار در اين بستر، . شود  محقق مي

در سـال  . كشد  تجاري را با توجه به توليد ناخالص داخلي در گروه مختلف كشوري به تصوير مي
ها در كشورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي      پرداخت  هاي بانكي تجاري و پيش  ، اندازه وام2010

ايـن  . درصـد توليـد ناخـالص داخلـي بـود      60و  47اسالمي به طور ميانگين، به ترتيب معـادل  

                                                 
1-financialinclusion 
2-Access to Finance 
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نمودارها چندان با ديگر كشورهاي در حال توسعه قابل مقايسه نيستند و اندازه نسبي وام هـاي  

يافتـه، ايـن     در كشورهاي توسعه .درصد بود 81و  67ها به ترتيب،   پرداخت  بانكي تجاري و پيش
رغم كاهش چشمگير در اعتبارات در طول آشفتگي مالي در   علي –درصد براي وامها  98نسبت 

  . پرداختها بود  درصد براي پيش 109و  -2008سال 

  

  هاي تجاري   هاي واريزنشده بانك  پرداخت  ها و پيش  وام 5.2نمودار 
  )درصد توليد ناخالص داخلي(

كـه  ديگر، يك يك رابطه مثبت قوي بين ناتواني اوليه در استفاده از خدمات مـالي،   از سوي
پرداختهاي بانكهاي تجاري بـه توليـد ناخـالص داخلـي       هاي واريزنشده و پيش  وام   بوسيله نسبت

اين نكتـه   5.3نمودار . ، و سرعت رشد در استفاده از اين خدمات، وجود داردشود  گيري مي  اندازه
در هر دو مورد، اكثريت كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي و ديگـر    . دهد  نشان ميرا 

استفاده نسبتا كمي از خدمات ) 2005(كشورهاي در حال توسعه كه در آغاز دوره مورد مطالعه 
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اند كه اين موضـوع در    خود بوده   كردند، شاهد رشد بيشتري در استفاده از خدمات مالي  مالي مي
پرداختهـاي بانكهـاي تجـاري بـا در نظـر        هاي نسبي وامها و پـيش   در اندازهركيبي ساالنه رشد ت

   .، نشان داده شده است2010تا  2005گرفتن توليد ناخالص داخلي در طول سال 

  

در مقابل سطح اوليه ) درصد توليد ناخالص داخلي(هاي بانكي تجاري   رشد وام5.3نمودار 
  )ناخالص داخلي صد توليددر(هاي بانكي تجاري   وام
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در مقابل ) درصد توليد ناخالص داخلي(هاي بانكي تجاري   پرداخت  رشد پيش5.4نمودار 
 )درصد توليد ناخالص داخلي( هاي بانكي تجاري  پرداخت  سطح اوليه پيش

يك مانع اساسي براي دسترسي به خدمات مالي اساسي در بيشتر مناطق در حال توسعه، به 
و كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي به طور خـاص، عـدم بسـندگي و عـدم      طور كلي

هـاي بـانكي و     اندازي شـاخه   در نتيجه هزينه تأسيس و راه. هاي فيزيكي است  كفايت امدادرساني
در . گذاري در مقايسه با مقياس اقتصاد، احتماال باال خواهند بـود   هاي سرمايه  خودپردازها، هزينه

خـدمات   نفـوذ كـه   5.5اول، در نمـودار  . كنند  اين استدالل را تأييد مي 6.5و  5.5نمودار  عمل،
هـزار فـرد بـالغ     100هاي بانكي تجاري و خودپردازها در   مالي در ميان جمعيت بر حسب شاخه

نشان داده شده است، كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي به طـور متوسـط در سـطوح    
شاخه بانـك بـه    10، كشورهاي عضو به طور متوسط 2010در سال . گيرند  مي بسيار پايين قرار
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بانـك، و   12هزار فرد بالغ داشتند كه اين نرخ در ديگر كشورهاي در حال توسعه  100ازاي هر 
  ).سمت چپ(بانك بود  33يافته،   در كشورهاي توسعه
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  ودپردازهاها و خ  نفوذ خدمات مالي بيش جمعيت از طريق شاخه 5.5نمودار 

  

  ها و خودپردازها  نفوذ خدمات مالي از طريق شاخه5.6 نمودار
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هر چند كه كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي بر حسب تراكم جمعيت و بانك بـه  
البتـه تـا زمانيكـه تـراكم      –مقايسـه هسـتند     طور نسبي با ديگر كشورهاي در حال توسعه قابل

رغـم    علي. اما اين نكته ديگر اعتبار چنداني ندارد -گرفته شودجمعيت و خودپردازها نيز در نظر 
سال مورد بررسي صورت گرفته است، تعداد ميانگين خودپردازها بـه   5پيشرفتهايي كه در طول 

فقـط   2010هزار نفر بالغ در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در سال  100ازي هر 
و همچنـين  ) خـودپرداز  60(شورهاي در حال توسعه عدد رسيد و هنوز پشت سر ديگر ك 14به 

نشـان داده   6.5دوم، همـانطور كـه در نمـودار    . هستند) خودپرداز 141(يافته   كشورهاي توسعه
هاي بانكي تجاري و خودپردازها نيز اسـتدالل مشـابهي،     شده است، براي تراكم سرزميني شاخه

پـايين   نفـوذ مكاريهاي اسالمي، داراي به طور متوسط، كشورهاي عضو سازمان ه. كند  صدق مي
تسهيالت بانكي هستند، خصوصا وقتي كه دسترسي به خودپردازها نيـز در ايـن كشـورها مـورد     

  .مالحظه قرار گيرد

  مبادله نرخ سياستهاي و مالي باز فضاي 5.3
اي اجراشـده بـا كشـورها را      هـاي مبادلـه    فضاي باز مالي در توسعه بخش مالي، تناسب رژيم

پردازد كه آيـا محـدوديتهاي چشـمگيري در تجـارت       كند و به بررسي اين مسئله مي  ارزيابي مي
هـاي    محـدوديت . هاي مالي يا ارز از سوي افراد خارجي يا ساكنان مقيم وجود دارد يا نـه   دارايي

به . تواند به طور چشمگير مانع تجارت كاال و خدمات بشود  موجود بر معامالت حساب جاري مي
توانند مـانع    اي درست همسونشده مي  هاي مبادله  اي چندگانه و نرخ  مين صورت، اعمال مبادلهه

به هر صورت، محدوديتهاي معامالت حساب سرمايه، مورد نيـاز  . تجارت و تخصيص منابع بشود
خواهند بود، مگر اينكه ترتيبات نهادي مناسب، از جمله تنظيمهـا و نظارتهـاي عاقالنـه، وجـود     

همانطور كه در بستر بحرانهاي مالي و ارز و آزادسـازي بحـث شـد، يـك حسـاب      . باشند داشته
بـه هـر   . تواند خطر سقوط مالي را افزايش دهد  سرمايه باز بدون مراقبت و باز بودن اطالعات مي

هـاي    توانـد از سـرمايه    صورت، يك اقتصاد كه به لحاظ مالي باز است، بـا نهادهـاي مناسـب مـي    
گـذاري داخلـي خـود و همچنـين تخصـيص        راي تأمين مالي طرحهـاي سـرمايه  سراسر جهان ب
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 ,Creane( .جهـاني، سـود ببـرد    در سـطح گـذاري    اندازهاي محلي به جايگزينهاي سـرمايه   پس

Goyal, Mobarak and Sab, 2004.(  

  ايتو،-  هاي ضميمه فضاي باز مالي چين  توزيع كشورها بر اساس ارزش5.7نمودار 
 2010-2000  
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ايتو يك ضميمه وجود دارد كه درجه فضاي باز حساب سـرمايه را در يـك   -در ضميمه چين
اين شاخص بر اساس متغييرهـايي اسـت   ). Chinn and Ito, 2008(كند   گيري مي  كشور اندازه
المللي پـول    كه در گزارش ساالنه صندوق بين مرزيعامالت ماليتهاي   بندي محدوديت  كه جدول

. كنـد   ، را كدبنـدي مـي  موجـود اسـت   اي  اي و محـدوديتهاي مبادلـه    ات مبادلهدر خصوص ترتيب
كشورهاي با كمتـرين  "گيرد كه به ترتيب،   را در بر مي 2.46و  -1.86ارزشهاي اين ضميمه بين 

توزيع كشـورها در   5.7نمودار . دهد  را نشان مي "كشورهاي با بيشترين فضاي باز"و  "فضاي باز
بر اساس اين نمـودار، در سـال   . دهد  نشان مي را ي ضميمه آنها،  اساس نمرههر گروه كشوري بر 

درصد از كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در دسته كشورهاي بـا فضـاي    53، 2010
ايـن عـدد حتـي     2000در سـال  . ، قرار گرفتند-تر از منفي يك  اي پايين  با نمره–باز مالي پايين

در اين خصوص، كشورهاي عضو به سختي بـا  . رصد كشورهاي عضو بودد 60باالتر بود و معادل 
به ترتيـب،   2010مقايسه هستند كه در سال   يافته قابل  ديگر كشورهاي در حال توسعه و توسعه

از سـوي ديگـر، در   . گرفتنـد   بندي قـرار مـي    درصد از اعضايشان در زير اين طبقه 3درصد و  41
اي بـاالتر از    ايتو نمـره -در ضميمه چين 2010يافته در سال   درصد كشورهاي توسعه 84حاليكه 

درصـد كشـورهاي عضـو     16فقط  ،فضاي باز مالي است داشتند كه نشانگر باالترين سطح 2.00
روي هم رفته، اين نمودارهـا نشـان   . بندي قرار گرفتند  سازمان همكاريهاي اسالمي در اين طبقه

كـارتر    هـاي سـرمايه خـود محافظـه      مديريت حساب دهند كه كشورهاي عضو اين سازمان در  مي
هستند و محدوديتهاي نسبتا شديدتري بر جريـان سـرمايه از طريـق سيسـتمهاي مـالي خـود،       

كند كه بخش مالي در ايـن كشـورها كمتـر      اين به نوبه خود، بر اين داللت مي. اند  تحميل كرده
كمك بازارهاي مـالي كارامـد و محصـوالت    المللي با   قادر به مديريت موثر جريانهاي سرمايه بين

  . مناسب است

هاي مـالي خـارجي و     عالوه بر اين، بخاطر ارتباط داشتن فضاي باز مالي با جايگزيني دارايي
ها، انتخاب چارچوب سياست پولي و رژيـم    گذاري اين دارايي  داخلي، و ورود نرخ مبادله به قيمت

اي   انتخاب يك رژيم نـرخ مبادلـه  . فضاي باز مالي است نرخ مبادله، نمايانگر يك عنصر اساسي از
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كه به احتمال براي منافع يك كشور سودمند خواهد بود، در كنار ساير عوامل به سـطح توسـعه   

باثبـات و نـرخ مبادلـه واقعـي      ي  براي اينكه يك رژيم نـرخ مبادلـه  . مالي آن كشور بستگي دارد
حمايتي از جمله يك بخش مالي قـوي، ضـروري    رقابتي بماند، نياز به يك محيط سياستگذاري

محتاطانه مبادله exposureشده با مديريت بهتر، از جمله يك   بهتر نظارتنظام مالي يك . است
و همچنين ظرفيت مديريت ريسك بخش مالي، يك شرط مهم بـراي يـك رژيـم نـرخ     خارجي 
. رانهـاي ارز اجتنـاب كنـد   پـذيري را حفـظ كنـد و از بح     است تا به شكلي موفق، رقابـت    مبادله
كننده شوك عمـل كنـد و ظرفيـت      تواند به عنوان يك جذب  پذيري رژيم نرخ مبادله مي  انعطاف

از سوي ديگر، مطالعات . دهد  يك كشور در برابر شوكهاي اقتصادي و مالي خارجي را افزايش مي
هاي   تري دارد كه رژيميافته به لحاظ مالي احتمال بيش  دهد كه كشورهاي كمتر توسعه  نشان مي

بـه   5.1در ايـن بسـتر، جـدول    ). Lin and Ye, 2011(نرخ مبادله كمتر منعطفـي را بپذيرنـد   
اي كه از   بر اساس رژيمهاي نرخ مبادله بندي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي  تقسيم
المللـي پـول در     اند، كه در گزارش ساالنه صندوق بين  در پيش گرفته – 2011آوريل  30تاريخ 
در ضميمه خود، يـك جـدول بـا    5.9كادر ). IMF, 2011b(پردازد   مي -آمده است 2011سال 

  . شناسي مورداستفاده در چارچوب سياست پولي، دارد  يك توضيح مختصر در خصوص واژه

انـد،    ارز خود را شـناور كـرده   موقتكشور عضو كه بصورت  8، به غير از 5.1بر اساس جدول 
آنها موجود اسـت، بـراي متنـوع كـردن انـدازه از طريـق       هاي   دادهكشوري كه  56كشور از  48

از قبيـل   هـاي متعـارف    گيـره ، currency boardاز قبيـل  ي سـخت و متصـلب     هاي گيره  رژيم
، يا رژيمهـاي واسـطه از قبيـل شـناور     ي خزنده  گيرههاي نرم از قبيل   گاه نرخ مبادله، رژيم  تكيه
 190كشور از  124در سطح جهاني،  .اند  شده، محدوديتهاي حساب سرمايه را اجرا كرده  يريتمد

كشـور عضـو سـازمان،     8فقـط  . اند  بندي شده  كشور موجود در اين گزارش، به اين صورت طبقه
بـر  . انـد   تري از قبيل رژيمهاي نرخ مبادله شناور و شناور آزاد را اجـرا كـرده    چارچوبهاي منعطف
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المللـي پـول     اقتصاد در جهـان كـه از سـوي صـندوق بـين      34كشور از  30س اين گزارش، اسا
  . گيرند  بندي قرار مي  اند، در اين طبقه  شناخته شده "پيشرفته"

هاي سياست پولي در   بندي موقت ترتيبات نرخ ارز و چارچوب  طبقه 5.1جدول 
 كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي
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يبات نرخ مبادلـه دوفـاكتوي كشـور عضـو در     تاگر تر. آوريل به بعد 30هاي تاريخ   اساس دادهبر : يادداشت

  .بندي شده است، تاريخ اين تغيير در پرانتز آمده است  دوره اين گزارش، مجددا طبقه

گاه اسـمي ذكرشـده ندارنـد، بلكـه بـه نظـارت         شامل كشورهايي است كه بطور واضح يك تكيه -1
 .پردازند  يشبرد سياستهاي پولي ميشاخصهاي مختلف در پ

يك  2006شده براي يك ارز مركب، بانك المغرب در سال   در چارچوب يك نرخ مبادله تنظيم -2
چارچوب سياستگذاري پولي بر اساس شاخصهاي مختلف تـورم بـا نـرخ بهـره فـوري بـه عنـوان        

از مـاه  . رفـت هدف عملياتي خود براي پيگيري هدف عمده خود يعني ثبـات قيمتهـا، در پـيش گ   
 .بود 3.25%، نرخ بهره اين بانك 2009مارس 

 . خ مبادله براي دالر آمريكاسترگاه ن  چارچوب سياست پولي دوفاكتو يك تكيه -3

بنـدي قبلـي را ناديـده      بنـدي شـد و طبقـه     ناپذير مجددا تقسـيم   ترتيبات نرخ مبادله به طور برگشت -4
 .گرفت

 . نرخ مبادله مركب است گاه  چارچوب سياست پولي دوفاكتو يك تكيه -5

 .كند  اين كشور در اتحاديه اقتصادي و پولي غرب آفريقا مشاركت مي -6

 .كند  اين كشور در اتحاديه اقتصادي و پولي آفريقاي مركزي مشاركت مي -7
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  ترتيبات نرخ مبادله و چارچوب سياست پولي  موقتيبندي   طبقه: 5.3كادر 

كاركنـان صـندوق   بوسـيله  بندي بر ترتيبات عملي و دوفاكتوي اعضا، كـه    اين سيستم طبقه
كه ممكن است از ترتيباتي كه بطور رسـمي اعـالم شـده     المللي پول انجام شد، مبتني است  بين

اي كه بر اسـاس    اين سيستم در ابتدا ترتيبات نرخ مبادله را بر اساس درجه. است، متفاوت باشد
كنـد كـه نرخهـاي      بنـدي مـي    شود، طبقـه   ام رسمي با بازار تعيين ميآن نرخ مبادله به جاي اقد

 هـاي سـخت و متصـلب     گيره اين سيستم بين. اند  تر بوده  شده بوسيله بازار از بقيه منعطف  تعيين
 هاي نرم  گيره؛ )اي بدون ترتيبات گسترده سوخت و ارز حقوقي جداگانه  از قبيل ترتيبات مبادله(
هـاي    شده در دسته  اي تثبيت  اند، نرخهاي مبادله  كه بطور متعارف تثبيت شده از قبيل ترتيباتي(

از قبيـل  (؛ رژيمهـاي شـناور   )خزنـده   شده، و ترتيبات شـبه   ، ترتيبات ثابتهاي خزنده  گيرهافقي، 
  .شود  بندي باقيمانده، و غيره، تمايز قايل مي  ؛ و يك طبقه)شناور و شناور آزاد

  مبادلهگاه نرخ   تكيه

شده آن يا در يك رديف خاص، بـه    نهاد پولي براي حفظ نرخ مبادله در سطح از پيش تعيين
گـاه اسـمي يـا      بنابراين نرخ مبادله به عنوان يك تكيـه . پردازد  خريد يا فروش مبادله خارجي مي

هـر  اين چارچوبها با ترتيبات نرخ مبادلـه، بـدون   . كند  اي سياست پولي، خدمت مي  هدف واسطه
با يـا بـدون   ) شده  يا ترتيبات ثابت( هاي  گيره، ترتيبات گسترده ارزگونه سوخت حقوق جداگانه، 

  .شده، مرتبط هستند  ، و ديگر ترتيبات مديريت)خزنده  يا ترتيبات شبه( هاي خزنده  گيرهدسته، 

 هاي پولي  هدف دسته

، از قبيـل  دسته پـولي نهاد پولي از ابزار خود براي دستيابي به يك نرخ رشد هدف براي يك 
گاه اسمي   كند و انباشت مورد هدف تبديل به يك تكيه  ، استفاده ميM2، يا M1اي،   پول ذخيره

  . شود  اي سياست پولي، مي  يا هدف واسطه
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همانطور –سازمان همكاريهاي اسالمي گيري، بخش مالي در كشورهاي عضو   به عنوان نتيجه

كه بواسطه شاخصهاي پر استفاده از قبيل عمق مالي، رخنه خـدمات مـالي و فضـاي بـاز مـالي      
هنـوز در مراحـل ابتـدايي توسـعه خـود اسـت و در مقايسـه بـا ديگـر           -توضيح داده شده است

كشـورهاي  عمـق در    بطور ميانگين، سيستمهاي مـالي كـم  . گروههاي كشوري، هنوز عقب است
، -كه يك بايسته مهـم بـراي ثبـات بازارهـاي مـالي اسـت       -عضو توسعه سطوح كافي نقدينگي 

. اندازد  خدمات مالي در دسترس و ظرفيتهاي بهتر مديريت خطر در درون صنعت، را به عقب مي
از سوي ديگر، رخنه پايين خدمات مـالي بـه نـاتواني، خصوصـا در بخشـهاي فقيـر جامعـه، بـه         

هاي برآمده از آن، باثبـات كـردن جريانهـاي      هاي پيچيده روابط مالي و ريسك  وعهمديريت مجم
هايشـان يـا در اقتصـادهاي      گـذاري در بچـه    نقدي آنها، ذخيره براي خريدهاي بزرگ، و سـرمايه 

نهايتا، به طور متوسط كمبود فضاي باز مالي، كشورهاي عضو سازمان . كند  كوچكشان، كمك مي
اي را از ضربه زدن به سرمايه در سراسر جهان براي   با نيازهاي باالي سرمايه همكاريهاي اسالمي

المللـي، آن    تر طبقات دارايي بين  دارد، و از طريق يك طيف گسترده  توسعه اقتصادي خود باز مي
  . را از متنوع كردن اوراق بهادار خود منع كند   دسته از كشورهاي با مازادهاي سرمايه

 



 

 





  

  

  گزارش هاي خاص 3بخش 



 

  منابع انرزي در كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي.6
يك فاكتور كليدي براي توسعه اقتصادي و بنابراين، باال بـردن اسـتانداردهاي زنـدگي    انرژي 

ها گرفته تـا    انرژي در تمامي تقاضاهاي اساسي، از كشاورزي، آموزش و پروش و زيرساخت. است
در حاليكه انرژي خـود يـك فـاكتور اساسـي در توسـعه و رشـد       . رود  خدمات اطالعات، بكار مي

بينـي تغييـرات در مصـرف      شده در پـيش   هاي مالحظه  ترين پويايي  ميان مهماقتصادي است، در 
شـده در همبسـتگي رشـد اقتصـادي و       رغم اجماع مالحظـه   علي. گيرد  جهاني انرژي نيز قرار مي

گيـران    مصرف انرژي، اما جهت تصادف و اتفاق بين اين دو متغير در ميان اقتصاددانان و تصميم
بايـد قـادر بـه توليـد آن      يـا براي مصرف انرژي، كشـورها  . شترك استسياسي نيز يك موضع م

بنابراين، خيلي مهم است كه هم مالك منابع انرژي بود و هـم  . باشند يا بتوانند آن را وارد كنند
  . قادر به توليد آن بود

اين گزارش خاص روندهاي منابع انرژي در كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي از   
به طور واضح نشان داده شده است كه هر چنـد كـه   . دهد  د و مصرف آنها را نشان ميجمله تولي

كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي از نعمت ثروت منابع انرژي برخوردارند، امـا آنهـا از   
بـرداري از ايـن منـابع برخـوردار       براي بهره اي  و توسعه يگذاري پژوهش  تكنولوژي الزم و سرمايه

تجديد، عملكرد كشورهاي عضو اين سـازمان در طـول دهـه      در مقوله منابع انرژي قابل. نيستند
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تـر از عملكـرد     اما به هر صورت، اين عملكرد هنوز خيلـي پـايين  . گذشته تأثيربرانگيز بوده است
  .يافته است و كشورهاي عضو اين سازمان در آغاز راه سفر خود هستند  كشورهاي توسعه

  انرژي منابع 6.1
. اي  تجديد و تـوان هسـته    سوختهاي فسيلي، انرژيهاي قابل: گروه منابع انرژي وجود دارد سه

ي   انواع عمـده (پذير   سوختهاي فسيلي، بقاياي تجزيه گياهان و حيوانان كه به صورت منابع پايان
انرژي قابل تجديـد  . گيرد  شكل مي) سنگ، نفت و گاز طبيعي  سوختهاي فسيلي عبارتند از زغال

اي از طريـق    از سوي ديگر، توان هسته. آيد  ز منابع طبيعي از قبيل باد، باران و نور خورشيد ميا
بـه هـر صـورت، از    . آيـد   هاي شكافتي و تركيبي به توليد انرژي از اورانيوم به دسـت مـي    واكنش

فقط اي به طور گسترده در دسترس نيست، اين بخش   هاي مربوط به توان هسته  آنجايي كه داده
  .كند  بر سوختهاي فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير تمركز مي

   فسيلي هاي  سوخت 6.2

  سنگ   زغال

سنگ يك سوخت فسيلي است كه از قرن هيجدهم، به طور گسـترده در توليـد انـرژي      زغال
گيرد كه برخي از آن اشكال، نسبت به ديگر   سنگ به اشكال مختلفي شكل مي  زغال. رود  بكار مي

سنگ در جهان تقريبا   تجديد زغال  ، منابع موجود قابل2008از سال . اشكال، بيشتر رايج هستند
منابع زغال سنگ در كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي   ). 6.1نمودار (ميليارد تُن بودند  948

درصد ذخاير اين نوع از سوخت، در كشـورهاي عضـو    5.75فقط . اسالمي، خيلي محدود هستند
درصـد كـل ذخـاير زغـال      67در سطح كشوري، قزاقستان . مكاريهاي اسالمي هستندسازمان ه

) 11.1(%سنگ كشورهاي عضو اين سازمان را به خود اختصاص داده است و در پي آن اندونزي 
  .قرار دارند) 4.7(%و تركيه 
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  سنگ  تجديد زغال  سهم منابع قابل 6.1نمودار 

بـه   2010بنابراين، توليد زغال سنگ كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي در سـال   
به هر صورت، همـانطور كـه در   ). 6.1جدول (درصد كل توليدات جهاني زغال سنگ رسيد  7.3

شود، توليد زغال سنگ كشورهاي عضو اين سازمان   مشاهده مي 6.1روندهاي تاريخي در جدول 
رغم كاهش اندك توليد اين محصول در برخي از   علي. فزايش بوده استدر طول زمان، در حال ا

ميليـون تـن در سـال     585بـه   1990ميليون تن در سال  72،اين توليد از 2000سالهاي دهه 
درصـد   8.9در مقايسه با  –درصد  13.1، 1990نرخ رشد ميانگين ساالنه در دهه . رسيد 2010

توجهي، نرخ رشد ميانيگين سـاالنه توليـد زغـال      ر قابلبطو. بود -در دهه اول قرن بيست و يكم
در سـال  . سنگ كشورهاي اين سازمان در اين بازه زماني، بسيار بـاالتر از متوسـط جهـاني بـود    

ايـن كشـور   . ، اندونزي در توليد زغال سنگ در كشورهاي عضو اين سازمان، پيشـتاز بـود  2010
ليدي كشورهاي عضو اين سازمان، توليد درصد كل زغال سنگ تو 63.2ميليون تن معادل  370
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و ) 3.7(، پاكسـتان  )ميليـون تـن   79(، تركيـه  )ميليون تـن  122(كرد كه در پي آن، قزاقستان 
  .قرار داشتند) ميليون تن 3.6(ازبكستان 

  )ميليون تن(سنگ،   توليد زغال 6.1جدول 

  

نيـز در ايـن   رشد ميانگين مصرف زغال سنگ كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي  
ميليون تن رسيد  297.9، اين مصرف به 2010در سال . بازه زماني، باالتر از ميانگين جهاني بود

نرخ ميـانگين رشـد مصـرف سـاالنه در دهـه      . باشد  مي 2000درصد باالتر از سطح سال  61كه 
مصـرف زغـال سـنگ    . درصـد بـود   4.9و يكـم،     درصد و در دهه اول قـرن بيسـت   8.1، 1990
درصد مصرف جهاني بود، در سال  1.5كه  1990اي عضو اين سازمان در مقايسه با سال كشوره
ميليون تـن معـادل    109.1در سطح كشوري، تركيه . درصد مصرف جهاني رسيد 3.7به  2010
درصد كل مصرف كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، مصرف كـرد و در پـي آن،    36.6

و پاكستان ) ميليون تن 21.3(، مالزي )ميليون تن 54.2(دونزي ، ان)ميليون تن 86.8(قزاقستان 
  .قرار داشتند) 11.5(
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   )ميليون تن(سنگ،   مصرف زغال6.2جدول  

 

  گاز طبيعي

درصد كمتر از زغال  50ترين سوختهاي فسيلي است كه   ترين و امن  گاز طبيعي يكي از پاك
كند، در حاليكه به همان ميزان انرژي   مياكسيدكربن توليد   درصد كمتر از نفت، دي 25سنگ و 
محيطـي،    هـاي زيسـت    بنابراين، استفاده از آن در سـطح جهـاني، بخـاطر نگرانـي    . كند  توليد مي

  . افزايش يافته است

اطالعاتي در خصوص سهم گروههاي مختلف كشوري از ذخاير جهاني گاز، فراهم  6.2 نمودار
تريليـون   6216.6ر گاز طبيعي در سراسر جهان تقريبـا  ، منابع تجديدپذي2011تا سال . كند  مي

شـود، كشـورهاي عضـو سـازمان       مشـاهده مـي   6.2همـانطور كـه در نمـودار    . متر مكعـب بـود  
. به خود اختصاص داده بودنـد  2011درصد كل اين سهم را در سال  62.1همكاريهاي اسالمي، 

ي غيــر عضــو ســازمان   عهيافتــه و كشــورهاي در حــال توســ  از ســوي ديگــر، كشــورهاي توســعه
  .درصد اين سهم را دارا بودند 35.7درصد و  5.2همكاريهاي اسالمي، به ترتيب 

 27شـده، بـه تنهـايي      متر مكعب كل گاز طبيعي كشـف  1045.7در سطح كشوري، ايران با 
درصد كل ذخاير گاز طبيعي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي را داراسـت و در پـي    

متـر   265(، تركمنسـتان  )متر مكعـب  275.7(، عربستان سعودي )متر مكعب 895.5(آن، قطر 



   169 بخش سوم گزارش هاي خاص
   

درصد سـهم   70اين كشور با هم . قرار دارند) متر مكعب 227.9(و امارات متحده عربي ) مكعب
  .كل كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي را به خود اختصاص دادند

  

 2011شده گاز طبيعي،   سهم ذخاير اثبات6.2نمودار 

جـدول  (توليد گاز طبيعي در پي تقاضاي بيست سال گذشته، در حال افـزايش بـوده اسـت    
متـر   9493كـه   1990كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در مقايسـه بـا سـال    ). 6.3

ميليارد متر مكعـب گـاز طبيعـي     35862، 2010مكعب گاز طبيعي توليد كرده بودند، در سال 
، و 2000و  1990درصـد بـين سـالهاي     8.52ب برابر با ميانگين ساالنه توليد كردند كه به ترتي

هـاي رشـدي بـه سـادگي نشـان        اين چنين نرخ. ، بود2010تا  2000درصد بين سالهاي  5.25
دهد كه آهنگ رشد توليد گاز طبيعي كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در سراسر   مي

  .هاني بوده استدوره مورد بررسي، باالتر از ميانگين ج
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  )ميليارد متر مكعب(توليد گاز طبيعي خشك  6.3جدول 

 

ز طبيعي در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي در تعـداد كمـي از اعضـا     اتوليد گ
درصد كل توليد گاز  14.3متر مكعب برابر با  5161، ايران به 2010در سال . متمركز شده است

متـر   4121(به خود اختصاص داد كـه در پـي آن، قطـر     طبيعي كشورهاي عضو اين سازمان را
 2917(و انـدونزي  ) متر مكعـب  2988(، الجزاير )متر مكعب 3095(، عربستان سعودي )مكعب

درصد توليد كل گاز طبيعي در كشورهاي  51 ،اين پنج كشور در مجموع. قرار دارند) متر مكعب
  .عضو سازمان را به خود اختصاص دادند

بيعي در كشورهاي عضو اين سـازمان نيـز در ايـن بـازه زمـاني، بـاالتر از       رشد مصرف گاز ط
درصـد   71.5متر مكعب رسيد كـه تقريبـا    25563، اين مصرف به 2010در سال . ميانگين بود

نرخ ميانگين رشد ساالنه مصرف گـاز طبيعـي در   ). 6.4جدول (است  2000باالتر از سطح سال 
مصـرف كشـورهاي عضـو    . بـود  5.5ن بيسـت و يكـم،   درصد و در دهه اول قر 8.2، 1990دهه 

درصد مصرف كل جهـاني بـود، در سـال     9.18، 1990سازمان همكاريهاي اسالمي كه در سال 
متر مكعب گـاز طبيعـي مصـرف     5105در سطح كشوري، ايران . درصد رسيد 22.64به  2010

مي اسـت؛ در  درصد مصرف كل كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـال   19.9كرد كه برابر با 
، )متـر مكعـب   2137(، امارات متحـده عربـي   )متر مكعب 3095(پي آن نيز، عربستان سعودي 

   .قرار دارند) متر مكعب 1614(و ازبكستان ) متر مكعب 1630(مصر 
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  )ميليارد متر مكعب(مصرف گاز طبيعي خشك 6.4جدول 

  نفت 

. شناختي در زير سطح زمين اسـت   بندي زمين  شده در چينه  ديگر سوخت طبيعي يافت ،نفت
شـود تـا تعـداد زيـادي محصـوالت        مـي    نفت از طريق يك سري از فرآيندها تصـفيه و تفكيـك  

  .شده از بنزين تا سوخت جت، پالستيك و محصوالت دارويي توليد شود  تصفيه

تريليون بشكه رسيد كه سهم كشورهاي عضو  1.5، ذخاير جهاني نفت خام به 2011تا سال 
يافتـه و    كشورهاي توسعه. ميليارد بشكه بود 911درصد برابر با  63ن همكاريهاي اسالمي سازما

درصد سهم كل جهـاني را بـه خـود     24درصد و  13ديگر كشورهاي در حال توسعه به ترتيب، 
شده جهـاني،    در سطح كشوري، عربستان سعودي به تنهايي، با كل ذخاير اثبات. اختصاص دادند

درصد كل سهم كشورهاي عضو  29درصدكل ذخاير نفت خام جهاني و  18ه، ميليارد بشك 263
، )ميليارد بشـكه  137(سازمان همكاريهاي اسالمي را به خود اختصاص داد كه در پي آن، ايران 

ميليـارد   97.8(، و امارات متحده عربـي  )ميليارد بشكه 104(، كويت )ميليارد بشكه 115(عراق 
درصد كـل ذخـاير نفـت خـام كشـورهاي عضـو        78.6كشور با هم  اين پنج. قرار داشتند) بشكه

  .سازمان همكاريهاي اسالمي را تشكيل دادند
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  و سهم گروههاي كشوري) ميليارد بشكه(ذخاير نفت خام  6.3نمودار 

درصـد   1.58در مقايسه بـا رشـد    –درصد 1.14، توليد نفت خام 2011تا  2000بين سال  
، توليــد نفــت خــام 2011در ســال ). 6.5جــدول (كــرد  رشــد -2000تــا  1990بــين ســالهاي 

درصد  5درصد توليد كل جهاني بود كه  44كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي برابر با 
   .بود 1990باالتر از سهم سال 

  

   )روز/هزار بشكه(توليد نفت خام 6.5جدول 

، مصرف جهاني نفت با نرخ ميـانگين رشـد سـاالنه    2011تا  2000از سوي ديگر، بين سالهاي  
افـزايش يافـت    -2000تا  1990درصدي در بازه زماني  1.44در مقايسه با رشد  –درصد  1.16
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دليل عمده كاهش اندك مصرف نفت، افـزايش شـديد قيمـت ايـن مـاده از سـال       ). 6.6جدول (
در سراسـر دوره مـورد بررسـي، مصـرف كشـورهاي عضـو سـازمان        . باشـد   مـي  2008تا  2000

ايـن چنـين چيـزي در خصـوص ديگـر      . همكاريهاي اسالمي باالتر از ميانگين جهاني باقي ماند
يافته بـين سـالهاي     و كشورهاي توسعه 2000تا  1990كشورهاي در حال توسعه در بازه زماني 

  . كند  ، نيز صدق مي2011تا  2000

  )روز/هزار بشكه(رف نفت خام مص 6.6جدول 

   

 23، كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسـالمي داراي يـك مـازاد تجـاري     2008ر سال د
ميليون بشـكه بـود    16.9، 1990اي نفت خام در روز بودند، كه اين مازاد در سال   ميليون بشكه

). 6.7جـدول  (كه به سادگي نشانگر افزايش چشمگير در صادرات نفت اعضاي اين سازمان بـود  
ميليـون بشـكه در هـر     1.1در همين بازه زماني، ديگر كشورهاي در حال توسعه توانستند فقط 

از سـوي ديگـر، كسـري تجـاري نفـت خـام       . روز، مازاد تجاري نفت خام خود را افزايش دهنـد 
ميليون بشكه در  26.1به  1990ميليون بشكه در هر روز در سال  17يافته، از   كشورهاي توسعه

  . رسيد 2008وز در سال ر

، كشـورهاي  2008نشان داده شده است، در سـال   6.7به هر صورت، همانطور كه در جدول 
ميليـون بشـكه نفـت خـام در روز تهيـه       38.3رغم اينكه   عضو سازمان همكاريهاي اسالمي، علي
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د تجـاري  ، مـازا 2008در سال . شده توليد كردند  ميليون بشكه نفت تصفيه 11.4كردند، تنها   مي

ميليون بشكه در روز بـه   2.6شده كشورهاي عضو اين سازمان به صورت يك كل، از   نفت تصفيه
از سوي ديگر، ديگر كشورهاي در حال توسعه و . كاهش يافت 1990ميليون بشكه در سال  1.5

هر دو دسته اين كشـورها، ظرفيـت   . يافته روند متفاوتي را به نمايش گذاشتند  كشورهاي توسعه
در سـال  . مالحظـه اسـت    يافته قابل  اي كشورهاي توسعه  ظرفيت تصفيه. اي بهتري داشتند  فيهتص

شود   مشاهده مي 6.7در جدول . ميليون بشكه بود 17.7، توليد نفت خام آنها در روز فقط 2008
از سوي ديگر، ديگر كشورهاي . يافته بيش از توليد خود، نفت تصفيه كردند  كه كشورهاي توسعه

، توليـدي معـادل   2008ميليون بشكه نفت خـام در سـال    29.3رغم توليد   حال توسعه، علي در
  . شده در روز به ثبت رساندند  ميليون بشكه نفت تصفيه 26.1

  )روز/ميليون بشكه(شده   توليد و تجارت نفت خام و محصوالت تصفيه6.7جدول 

  

 

كننـدگان    همكاريهاي اسـالمي عرضـه  بندي، هر چند كه كشورهاي عضو سازمان   براي جمع
عمده نفت هستند و داراي مازاد تجاري بااليي در نفت خام هستند، اما ايـن بـه معنـاي حضـور     
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رفيـت  ظشده نيست و دليل آن هم عـدم كفايـت     قوي در توليد و تجارت محصوالت نفت تصفيه
  . باشد  مي] اين كشورها[اي   تصفيه

  انرژي تجديدپذير منابع 6.3
ه بيشتر تقاضاي انرژي براي سوختهاي فسيلي است، امـا احتـراق سـوختهاي فسـيلي     اگر چ

تأثيراتي منفي بر سياره زمين از قبيل باران اسـيدي، تحليـل رفـتن منطقـه استراتوسـفر، و در      
هاي انـرژي امـن بايـد در      براي غلبه بر اين مشكالت، سياست. نتيجه، تغييرات آب و هوايي دارد

. رسد كه كارامدترين گزينـه ممكـن باشـد     ابع انرژي تجديدپذير، به نظر ميمن. پيش گرفته شود
بـه عبـارت ديگـر،    . همچنين همبستگي بااليي بين انرژي تجديدپذير و توسعه پايدار وجود دارد

توجـه، عرضـه منـابع انـرژي       به شكلي قابـل . الزمه توسعه پايدار، عرضه پايدار منابع انرژي است
پذير است؛ ديگر سوختها از قبيل خورشيدي، بادي و آبي، تجديدپذير   انهاي فسيلي، پاي  سوخت

  .هستند و در درازمدت، پايدار هستند

ميليـارد دالر   257گذاري جهاني در انرژيهاي تجديدپذير به ركـورد    ، سرمايه2011در سال 
ره بـر اسـاس ادا  ). Bloomberg, 2011(درصد بـود   65يافته،   رسيد كه سهم كشورهاي توسعه

هاي پژوهش و توسعه در انرژي به سمت توسعه منابع   درصد از همه هزينه 21، 1اطالعات انرژي
  . بادي و آبي هستند انرژي ،تجديدپذيرمهمترين منابع انرژي . سرازير شد تجديدپذيرهاي   انرژي

  انرژي بادي 

هـزار   240نشان داده شد، ظرفيت بـادي در سراسـر جهـان بـه      6.4همانطور كه در نمودار 
  . درصد بود 22، اين افزايش 2010در حاليكه در سال رسيد؛ 2011مگاوات در سال 

                                                 
1-Energy Information Administration 
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  )هزار مگاوات(شده كل جهاني   ظرفيت بادي نصب 6.4نمودار 

از اي   يافته هنوز قسمت عمده  كشورهاي توسعه، 2011دهد كه در سال   نشان مي 6.5نمودار 
گيگاوات را به خود اختصاص دادنـد كـه در پـي آنهـا      131تأسيسات كل جهاني با ظرفيت كل 

 2.2(، و كشورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي     )گيگاوات 3.8(اروپاي مركزي و شرقي 
  . قرار داشتند) گيگاوات

ورهاي گذاري در انرژي بادي يك نرخ رشـد چشـمگير در كشـ     به بعد، سرمايه 2006از سال 
گيگـاوات   0.53گـذاري از    اين سرمايه. عضو سازمان همكاريهاي اسالمي از خود نشان داده است

طبق نظر . رسيد كه تقريبا چهار برابر شده است 2011گيگاوات در سال  2.2به  2006در سال 
گذاري در مزارع انرژي بـادي در كشـورهاي عضـو سـازمان       ، سرمايه)2006(و ديگران  1سوپيان

درصد در هر سال به موازات بازارهاي بادي جهاني،  25همكاريهاي اسالمي با ميانگين نرخ رشد 
شده در بازارهاي مالي جهاني،   بيني  در نتيجه پيشرفتهاي پيش وضعيت اين. افزايش خواهد يافت

                                                 
1-Sopian  
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هاي توليد نيروي بادي، مشوقهاي مالياتي و مالي اضـافي، پـذيرش جهـاني      توسعه در تكنولوژي
Feed-in-Tariff  ،از ســوي كشــورهاي خــاص و مــدلهاي مالكيــت نيــروي جامعــه بهبوديافتــه

همانگونه كه در اسكاتلند، كانادا، استراليا و بسياري ديگر از نقاط جهـان، توسـعه يافـت و اجـرا     
با اين وجود، الزم به ذكر است كه درصد كل ظرفيت توليـد بـادي در كشـورهاي    . باشد  شد، مي

كاريهاي اسالمي فقط يك درصد از ظرفيت بادي در سراسر جهـان را تـا سـال    عضو سازمان هم
  . درصد برسد 2اين ظرفيت به  2020رود كه تا سال   انتظار مي. داد  ميتشكيل  2010

  )هزار مگاوات(هاي بادي كل بر حسب منطقه   انتصاب6.5نمودار 

درصـد   58(گـاوات  م 1274شـده    تركيه با ظرفيت نصـب  2010، در سال كشوريدر سطح 
مگـاوات از آن در سـال    477.5كـه  ) ظرفيت كل كشورهاي عضو سازمان همكاريهـاي اسـالمي  

مگـاوات،   550پشت سر تركيه، مصر با ظرفيت . اضافه شد، در جايگاه نخست قرار گرفت 2009
قـرار   2010در سـال  ) مگـاوات  20.7(و تـونس  ) مگـاوات  47.4(، ايـران  )مگاوات 286(مراكش 
  . داشتند
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  انرژي آبي 

ترين روشـهاي كارامـد توليـد نيـرو تـاكنون شـناخته         انرژي آبي كه به عنوان يكي از قديمي
دو مزيت مهم در انرژي آبي وجود . شود، توليد نيروي برقي از طريق انرژي جنبشي آب است  مي
دوم، از آنجايي . تجديد است  وقفه قابل  اول، بخاطر ماهيت مكررچرخه نيروي برقي، بطور بي. دارد

  . ندارددر پي كه آلودگي خاصي ندارد، هيچگونه زباله مستقيمي 

ميليون مگاوات ساعت نيروي برقي توليد كـرد كـه    3.23، جهان به طور كل، 2009در سال 
يافتـه، گـروه     كشـورهاي توسـعه  . بـود  1990درصد باالتر از ميران توليدشده در سال  30تقريبا 

درصـد كـل    38.4بودند كه  2009وليد الكتريسيته از منابع هيدروالكتريك در سال پيشتاز در ت
، كشـورهاي عضـو   2010در سـال  . شـود   انرژي هيدروالكتريك جهان در اين كشورها توليد مـي 

كشـورهاي در حـال   . اتحاديه اروپا موقعيت خود به عنوان دومين منطقه پويا را از دسـت دادنـد  
تـا   2000رتبه دوم قـرار گرفتنـد و ظرفيـت خـود را بـين سـالهاي        توسعه آسيا و پاسيفيك در

و آن را بـه   ميليون مگاوات ساعت به سهم خود افزودند 0.06درصد افزايش دادند و  24، 2002
عطف براي اين كشورها بـر    يك نقطه 2002بنابراين سال . ميليون مگاوات ساعت رساندند 0.28

، 2009تـا سـال   . باشـد   روند مهم بـراي شـروع مـي   شود كه يك   حسب انرژي آبي محسوب مي
برابر حجم مربوط به سـال   2.5ميليون مگاوات ساعت رسيد كه  0.7ظرفيت كل اين كشورها به 

  . بود 2002

ميليـون مگـاوات    0.19كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي بـه عنـوان يـك گـروه،     
 1990د باالتر از ميزان مربوط به سـال  درص 50تقريبا  ،ساعت، نيروي برق آبي توليد كردند كه

درصد كه باالتر از ميانگين اتحاديـه اروپـا    2بود و در همان مدت، يك ميانگين نرخ رشد ساالنه 
با اين حال، كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي قـادر  . است را داشته است) درصد 0.6(

  . بودند 2009سال درصد توليد نيروي برق آبي جهاني در  6.0به توليد فقط 
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  توليد الكتريسيته منابع برق آبي 6.6نمودار 

به بعد، تركيه كشور پيشتاز سازمان همكاريهـاي اسـالمي    1990در سطح كشوري، از دهه  
توانـد بـه     ، بيشتر اين توليد مي)2004( 1طبق نظر حاكاتنير. در توليد نيروي برق آبي بوده است

شـامل  در اين كشور نسبت داده شود كه شامل ساخت يك سيستم  2پروژه جنوب شرق آناتولي
هاي فرعـي    و شاخه 4و تيگريس 3هاي فرات  نيروگاه نيروي برق آبي بر سر رودخانه 19سد و  21

در پي تركيه، كشورهاي پاكستان، موزامبيك، تاجيكستان و مصر قرار دارند كه بـه  . شود  آنها مي
   .ميليون مگاوات ساعت نيروي برق آبي توليد كردند 0.013، و 0.016، 0.017، 0.028ترتيب، 

  نهايي مالحظات 6.4
از نعمت ثروت منابع انرژي خصوصا نفت خـام و   كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي

ي نفـت    شـده   آنها به عنوان يك گروه، تقريبا دو سوم ذخـاير اثبـات  . مند هستند  گاز طبيعي بهره
دانـيم كـه رشـد قـوي اقتصـادي خصوصـا در         به خوبي مي. ر دست دارندخام و گاز طبيعي را د

                                                 
1-Haktanir 
2-Southeastern Anatolia Project 
3-Euphrates 
4-Tigris 
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كه بـا كمـك تكنولوژيهـاي     -كشورهاي در حال توسعه، تقاضا براي انرژي طي سالهاي پيش رو

بنابراين خيلي مهم اسـت كـه هـم    . را افزايش خواهد داد -ها پيش افتاده است  كارامد از كاستي
به هر صورت، مشخص شده است كـه  . برداري از آن بود  بهره مالك منابع انرژي بود و هم قادر به

گذاري پژوهشـي    كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي در تكنولوژيهاي ضروري و سرمايه
براداري از نفت خام در راستاي توليد محصـوالت انـرژي بـا ارزش افـزوده،       اي براي بهره  و توسعه

شود كه استفاده تام از موقعيت برتـر    ثباتي منجر مي  ياين وضعيت به يك ب. دچار كمبود هستند
  . كند  اين كشورها در منابع اوليه انرژي را با مشكل مواجه مي

از سوي ديگر، همچنين بايد ذكـر كـرد كـه منـابع انـرژي مربـوط بـه سـوختهاي فسـيلي،          
ه زمين از جمله عالوه بر آن، احتراق سوختهاي فسيلي تأثيرات منفي بر سيار. پذير هستند  پايان

وهـوايي در پـي خواهـد      باران اسيدي، تحليل رفتن استراتوسفر اوزون و در نتيجه، تغييـرات آب 
بـاد، آب  (بنابراين، در پي رويارويي جهان با آينده ناپايدار انرژي، منابع تجديدپذير انرژي . داشت
ورت، كشـورهاي عضـو   به هـر صـ  . ها هستند  كارامدترين گزينه براي غلبه بر اين چالش) و غيره

سازمان همكاريهاي اسالمي، ساختار ناهمگني در توليد انرژيهاي تجديدپذير از منـابع آلترنـاتيو،   
  . اند  از خود نشان داده

چندين استراتژي در راستاي ارتقاي استفاده گسترده از تكنولوژي انرژيهـاي تجديدپـذير در   
ايجـاد آمـوزش و   . هاد شـده اسـت  ميان كشورهاي عضـو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي، پيشـن     

از سـوي ديگـر،   . تجديد خواهد انجاميد  سازي به فهم تكنولوژي انرژيهاي قابل  هاي ظرفيت  برنامه
تجديد و مكانيسم مالي به اين كشورها اجازه خواهد داد كه نيروي كار   خلق يك بازار انرژي قابل

هاي تجديدپذير با تكنولوژي بـاال    انرژيهاي مربوط به   گذاري  ماهر، كه ممكن است براي سرمايه
عالوه بر اين، چنين بازاري به كشورهاي ميزبـان  . وارد كنند] به داخل كشور خود[الزم باشد، را 

المللـي كـه از     اجازه خواهد داد كه مشوقها و مالياتهاي مناسبي براي جذب توليدكننـدگان بـين  
قبول و اجـراي سياسـتهاي كارامـد    . كار گيرند كنند، به  تكنولوژي انرژي تجديدپذير استفاده مي
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نهايتا اينكه، . انرژي به خلق يك فضاي كسب و كار سالم براي توليدكنندگان، كمك خواهد كرد
ارتقاي همكاريهاي صنعتي و فعاليت مربوط به پژوهشو توسعه در ميان كشورهاي عضو سـازمان  

ه تنهـا بـه سـرريز دانـش دسـت      همكاريهاي اسالمي به كشورهاي عضو كمك خواهد كرد كه ن
برداري از صرفه به مقياس در   اين وضعيت همچنين از بهره. برداري نيز بكاهند  يابند، بلكه از كپي

شدن تكنولوژيهاي جديد و انتقال نتايج پژوهشـي    پژوهش و توسعه حمايت خواهد كرد و بازاري
  .از دانشگاه به صنعت را تسريع خواهد كرد

 

   



  
 علم اقتصاد بالياي طبيعي در كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي. 7

اي در تعداد بالياي طبيعي در جهـان وجـود     مالحظه  در طول چهار دهه گذشته افزايش قابل
هر چند ايـن وضـعيت تـا حـدودي در نتيجـه ظرفيـت گسـترده در        ). 7.1نمودار (داشته است 

ها در خصوص بالياي طبيعي قابل توضيح است، اما افزايش اين باليـا عمـدتا در     آوري داده  معج
، ميـانگين  1970در دهـه  . باشد  ي افزايش قرار گرفتن در معرض اين خطرات طبيعي مي  نتيجه

مورد بود، اما در دهه اول قرن بيست و يكم تقريبـا بـه    100تعداد اين خطرات در سال كمتر از 
از سوي ديگر، تلفات مرگ و مير يك روند كاهشـي در همـين دوره را نشـان    . مورد رسيد 450
 250به حـدود   1970نفر در دهه  1000به طور متوسط، شمار قربانيان در حادثه از حدود . داد

  . نفر در دهه اول قرن بيست و يكم، كاهش يافت
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  1970- 2011تعداد حوادث و تلفات مرگ و مير، در طول سال 7.1نمودار 

توجهي بين كشورها و مناطق با توجه به سطح توسعه آنـان و    به هر صورت عدم تجانس قابل
) 2005( 1در اين راستا، كـان . پذيري آنها نسبت به خطرات طبيعي، وجود دارد  همچنين آسيب

گيرد در حاليكه كشورهاي ثروتمندتر بالياي طبيعي كمتر يـا كمتـر شـديدي تجربـه       نتيجه مي
سـرانه توليـد   (، يك كشور فقيـر  1990در سال . تر است  نند، مرگ و مير آنها شديدا پايينك  مي

مرگ در ميليون نفر در سـال تجربـه كـرد، در     9.4معموال ) دالر 2000ناخالص داخلي كمتر از 
 1.8فقـط  ) هـزار دالر  14سرانه توليد ناخالص داخلـي بيشـتر از   (حاليكه يك كشور ثروتمندتر 

ي مقـدار بيشـتر منـابع      عمـدتا در نتيجـه   ايـن تفـاوت،  . )Kahn, 2005(شـت  مـرگ و ميـر دا  
 . بوده است] خطرات[شده در تالشهاي پيشگيري و اجراي قانوني اصول كاهش   صرف

هـاي    توانند به طـور كامـل خـود را از آسـيب      كشورهاي اندكي در جهان وجود دارند كه مي
به موقعيـت جغرافيـايي خـود ممكـن اسـت در      بسياري از كشورها با توجه . حوادث حفظ كنند

منـاطق بوسـيله ايـن    /هـا   برخي ملت. آميز مختلف با تأثيرات متنوع، باشند  معرض حوادث فاجعه

                                                 
1-Kahn 
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برخـي  . اند، در حاليكه ديگر كشورها نسبتا به خوبي آماده هسـتند   حوادث غيرمتقربه گير افتاده
كشد را تجربه كنند، در   نيه طول ميلرزه بزرگ كه فقط چندين ثا  مناطق ممكن است يك زمين

اي باشند كه بـيش از يـك سـال طـول       حاليكه ديگر كشورها ممكن است در معرض خشكسالي
گذارند، در حاليكه برخي ديگر تأثير مخرب  مي برخي از حودث فقط بر زندگي انسانها اثر. بكشد

، هزينه كل بالياي 2011 بر اساس نظر بانك جهاني، فقط در سال. شديدي بر اقتصاد ملي دارند
هاي برآوردشده معادل و   كل هزينه. ميليارد دالر رسيد 360طبيعي در سراسر جهان به بيش از 

ي ژاپـن بـه     لـرزه   زمين. كشور جهان رسيد 214كشور از  187يا بيشتر از توليد ناخالص داخلي 
را  2011جهان در سال تنهايي دو سوم كل هزينه برآوردشده ناشي از بالياي طبيعي در سراسر 

هـاي    انـدازها و سـرمايه    توانـد پـس    برخي اوقـات تنهـا يـك حادثـه نابودكننـده مـي      . شامل شد
  . ي يك كشور را در يك لرزش نابود كند  چندساله

اثـرات  : كنـد   بنـدي تقسـيم مـي     تـأثيرات باليـاي طبيعـي را بـه سـه طبقـه      ) 2003( 1مچلر
در حاليكـه اثـرات بشردوسـتانه    . هـاي اقتصـادي    هزينـه محيطي و   بشردوستانه، اختالالت زيست

شامل از دست دادن زندگي، مردم تأثير ديـده، و اثـرات روانـي پـس از حادثـه اسـت، تـأثيرات        
. شـود   محيطي شامل از دست دادن زمـين، جنگـل و ضـرر بـه اكوسيسـتم مـي        اختالالت زيست

اثرات مسـتقيم،  ) 1: (شوند  تقسيم مي بندي  تأثيرات اقتصادي بالياي طبيعي، معموال به دو طبقه
اثـرات  ) 3(كنند كـه    بندي سومي را نيز اضافه مي  اثرات غيرمستقيم، و برخي محققان طبقه) 2(
و    اثرات مستقيم، ضررهاي مربوط بـه سـرمايه  . )Mechler, 2003(اقتصاد كالني است ) ثانويه(

خـام و منـابع طبيعـي قابـل اسـتخراج      ، ضـررهاي مـواد   )هـا   از جمله موجودي(هاي ثابت   داريي
هـاي فيزيكـي از دسـت      به عبارت ديگر، ضررهاي مستقيم، دارايي. )Cavallo, 2010(باشد   مي

ضـررهاي غيرمسـتقيم بـه عنـوان     . شود  يا دقيقا پس از حادثه را شامل مي/ رفته در زمان حادثه

                                                 
1-Mechler 
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و دستمزد در نتيجه وقفه در افتد و شامل ضررهاي توليد   نتيجه اين ضررهاي مستقيم اتفاق مي
  . )Mechler, 2003(شود   كسب و كار ناشي از حوادث طبيعي مي

  نشده  ريزي  برنامه ضررهاي مقابل در شده  ريزي  برنامه اندازهاي  پس7.1

كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي يك روند رو به بـاالي نسـبتا تنـدتر در فراوانـي     
فاجعه در سال در دهـه   20را تجربه كردند كه از  2011تا  1970بالياي طبيعي در طول مدت 

هاي دهه اول قرن بيسـت و يكـم افـزايش يافـت كـه        فاجعه در طول سال 120به تقريبا  1970
رونـد فزاينـده در بـروز باليـاي طبيعـي، بـا اسـتفاده از        . معادل يك افزايش شش برابري اسـت 

  . ترسيم شده است 7.2ر ساله، به طور واضح در نمودا 5ميانگين متحرك 

در موضوع هزينه در حادثه، مشاهده شده است كه هزينه پولي ضررهاي خطرات طبيعي در 
نشان داده شـده اسـت، در حاليكـه ميـانگين      7.3همانطور كه در نمودار . باشد  حال افزايش مي

در دهه اول  ميليون دالر 60ميليون دالر بود، اين هزينه به  26، 1970هزينه در حادثه در دهه 
  .قرن بيست و يكم رسيد
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  شمار بالياي طبيعي در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي 7.2نمودار 

 

  هزينه در حادثه در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي7.3نمودار 
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پذيري باالتر به باليـاي طبيعـي، نشـان      اقتصادهاي كوچك و نسبتا ناپايدار، در نتيجه آسيب
اند كه تأثيرات بالياي طبيعي بر جامعه، محيط زيست و اقتصاد، احتمـاال در كشـورهاي در     داده

شـود كـه     بـرآورد مـي  . )see Cavallo 2010, Mechler 2003(تـر اسـت     حال توسعه مخرب
ميليـارد بـوده اسـت كـه      250لرزه اخير و سونامي پس از آن در ژاپـن،    ي اقتصادي زمين  هزينه

هزينه كل اين ضرر بيشـتر از انـدازه كـل    . رصد توليد ناخالص داخلي آن كشور بودد 3.6معادل 
هـاي    ، هزينـه 2011تـا   1970در طول سـال  . اقتصاد بسياري از كشورهاي در حال توسعه است

ميليارد دالر  140كلي بالياي طبيعي در كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي متجاوز از 
درصد كل توليد ناخالص داخلي آنها بوده  1.25درصد و  0.11يي بين اين مسئله به ضررها. شد

رغم اين حقيقـت كـه     نشان داده شده است، علي 7.4همانطور كه در نمودار ). 7.4نمودار (است 
توليد ناخالص داخلي در حال افزايش بوده است، سهم ضرر تخميني در توليـد ناخـالص داخلـي    

 1998اين نسبت در دوره زماني سال . د بررسي داشته استيك روند فزاينده در طول دوره مور
درصـد توليـد ناخـالص داخلـي كـل       1.25، به بـاالترين ميـانگين سـطح خـود يعنـي      2000تا 

چنين سطح بااليي از ضرر عمـدتا در نتيجـه   . كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي رسيد
  . دوره بوده است لرزه تركيه در اين  شده در بنگالدش و زمين  توفان ثبت

گـذاري بيشـتر كمـك      انداز بـه سـرمايه    در تئوري توسعه، برداشت متعارف اين است كه پس
انـداز در كشـورهاي عضـو      هاي پس  نرخ. شود  هاي رشد باالتر منجر مي  كند و بنابراين، به نرخ  مي

ناخـالص   درصـد توليـد   4كنـد و از    سازمان همكاريهاي اسالمي به نحو چشمگيري تفـاوت مـي  
در سـالهايي كـه   ) عربستان سـعودي (درصد توليد ناخالص داخلي  49.6تا ) گينه بيسائو(داخلي 

بـه طـور متوسـط،    . شـود   موجود است، را شامل مـي  2011تا  1970هاي آن در طول سال   داده
درصد كـل توليـد    17.8كشوهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي به صورت يك گروه، ساالنه 

با اين وجود، مشـاهده  . كردند  انداز مي  را پس 2011تا  1970خلي خود در بازه زماني ناخالص دا
  . اند  اندازها در نتيجه بالياي طبيعي، تحليل رفته  شده است كه بيشتر اين پس
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نسبت ضرر تخميني بالياي طبيعي نسبت به توليد ناخالص داخلي در  7.4نمودار 
  اسالميكشورهاي عضو سازمان همكاريهاي 

تواند به توسعه انساني در كشورهاي در حال   هايي كه مي  با در نظر گرفتن محدوديت سرمايه
تـوجهي فرآينـد     توسعه اختصاص داده شود، روشن است كه ضرر خطرات طبيعي بـه نحـو قابـل   

ي   باليـاي طبيعـي در نتيجـه   . دهد  كند و فقر را در اين كشورها افزايش مي  توسعه را مسدود مي
هـا را بـدتر     ها براي پاسخ و بهبود، موقعيت مالي حكومت  اهش در درآمدها و افزايش در هزينهك

آوري پـول بيشـتر در راسـتاي پوشـش دادن بـه        ها تالش كنند كه براي جمع  اگر دولت. كند  مي
 -اي كـاهش يافتنـد    مالحظـه   هاي اقتصادي به نحو قابل  در زماني كه فعاليت –هاي فراوان   هزينه

سياست مالياتي خود را تغيير دهند، رفاه يك شـهروند متوسـط ممكـن اسـت در دروه پـس از      
اين ممكن است براي توزيع درآمد هم نتايجي در پي داشته . حادثه شديدا تحت تأثير قرار گيرد

عالوه بر اين، با توجه به سطح پايين پوشش بيمه خصوصا در كشورهاي در حـال توسـعه،   . باشد
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عي ممكن است در صورتي كه مقامات و نهادهاي مركزي قـادر بـه تـأمين نيازهـاي     بالياي طبي
  . آورتر شود  شان نباشند، عذاب  مردم در بازيافتن به اموال

اندازها در توليد ناخالص داخلي و ضرر تخميني نسـبت بـه كـل توليـد       سهم پس 7.5نمودار 
و  1970ي زمـاني بـين     بـازه  ناخالص داخلي كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي در   

در طـول همـين زمـان،    . كند  مقايسه مي 1ساله،  هاي متحرك پنج  را با استفاده از ميانگين 2011
بـراي مثـال،   . شـود   تأثيرات بالياي طبيعي بر اقتصادهاي ملي در سطح كشوري، مشـهودتر مـي  

تجربه كرد كه از  درصدي در توليد ناخالص داخلي خود 3تاجيكستان به طور متوسط يك ضرر 
شدت تأثيرات باليـاي طبيعـي بـر    ). 7.6نمودار (شود   ضررهاي ناشي از بالياي طبيعي ايجاد مي

درصـد بـه عنـوان     8انداز ساالنه   شود كه متوسط نرخ پس  اقتصاد تاجيكستان زماني آشكارتر مي
درصـد از   35ا تقريب. سهمي از توليد ناخالص داخلي در طول همين مدت نيز مد نظر قرار گيرد

هاي ناشي از باليا در طـول چهـار دهـه اخيـر       اندازهاي تاجيكستان براي تأمين مالي هزينه  پس
گـذاريِ    اندازهاي ملـي آن كشـور بـراي نـواحي جديـد سـرمايه        استفاده شد و فقط دو سوم پس

يكسـتان  هـايي كـه بـراي تاج     مشابه رياضـت ). 7.7نمودار (ها باقي ماند   احتمالي مثل زيرساخت
ي زماني، تأثيرات اقتصادي بالياي طبيعي بر اقتصادهاي گويـان و    پيش آمده بود، در همين بازه

درصد توليد ناخالص داخلي در سال رسيد؛ اين ميزان  1.5موزامبيك به سطح ميانگين باالتر از 
  . اندازهاي اين كشورها بود  درصد پس 15معادل 

                                                 
1-5-year movingaverages 
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  ز به عنوان سهمي از توليد ناخالص داخلياندا  ضرر در برابر پس 7.5نمودار 
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ضرر ناشي از بالياي طبيعي به عنوان سهم ميانگين توليد ناخالص داخلي در  7.6نمودار 
   2011تا  1970طول دوره 

پذيرتر باشـند، ممكـن اسـت ايـن       گر كشورها به طور نسبي در برابر خطرات طبيعي آسيبا
به هر صورت، برخـي باليـا اگـر تـأثيرات پايـداري بـر       . خطرات تبديل به باليايي پرهزينه شوند

ناپـذير تحـت     اقتصادها به جا بگذارند و به طور دائم راه توسعه اين كشورها را به شـكلي جبـران  
خصوصـا بـراي   . آميـز در تـاريخ تبـديل شـوند      تأثير قرار دهند، ممكن است به حـوادثي فاجعـه  

هـاي    هسـتند، مقابلـه بـا چنـين شـوك     اقتصادهاي كوچكي كه در معرض اين چنـين حـوادثي   
، ضــرر يــا آســيب ناشــي از 7.8بنــابراين، نمــودار . تــر هــم باشــد  توانــد ســخت  زادي مــي  بــرون
آميزترين باليا را به عنوان درصـدي از توليـد ناخـالص داخلـي كشـورهاي عضـو سـازمان          فاجعه

يان يك سيل شـديد  ، گو2005در سال . دهد  هاي مختلف نشان مي  همكاريهاي اسالمي در سال
در . را تجربه كرد كه بر بيش از نيمي از جمعيت آن كشور اثرگذار بود و جان بسياري را گرفـت 

بـه   –درصد از توليد ناخالص داخلي گويان 60به تنهايي حدود  "سيل بزرگ"معناي اقتصادي، 
 10خ ميـانگين  وقتي كه نـر . را از بين برد -غير از تأثيرات غيرمستقيم و اقتصاد كالني درازمدت

مـدنظر قـرار گيـرد، روشـن     ) به عنوان سهمي از توليد ناخالص داخلـي آن (اندازها   درصدي پس
تواند اقتصاد گويان را در درازمدت تحت تأثير قرار   شود كه اين سطح از ضرر با چه شدتي مي  مي
پـيش از  عالوه بر آن، خيلي دشوار نيست كه حدس زد كه براي اين كه كشـور بـه سـطح    . دهد

هاي اضافي نياز خواهد بود كه به احتمال زياد از منابع خـارجي بـا نـرخ      حادثه برسد، به سرمايه
  . ي نسبتا نامطلوب فراهم خواهد شد  بهره
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كشورها بر حسب ضررهاي ناشي از بالياي طبيعي به عنوان درصدي از  7.7نمودار 
  2011تا  1970اندازهاي ملي در طول سال   پس

  

   )درصد توليد ناخالص داخلي(ويرانگرترين باليا  7.8نمودار 
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   مالي و اقتصادي تأثيرات :طبيعي دخالت 7.2

اي از عوامـل    ي پيچيـده   پذيري يك اقتصاد در مقابل خطرات طبيعي بوسيله مجموعه  آسيب
ـ    در حاليكه برخي از بالياي طبيعي از قبيل خشكسالي، سيل، و توفان. شود  موثر تعيين مي ا هـا ب

آسيب رساندن به محصوالت كشاورزي، شديدا امنيت غـذايي را در كشـورهاي در حـال توسـعه     
كند، برخي از بالياي طبيعي از قبيل زلزله، شديدا سطح توليدات داخلـي را مسـتقيما     تهديد مي

هاي فيزيكي، متوقـف شـدن توليـد بـرق و گسـيختگي تسـهيالت         از طريق نابودي زيرساخت –
تواننـد دسترسـي مـنظم بـه كاالهـا و        بايد گفت، ايـن باليـا مـي   . دهند  مي كاهش -حمل و نقل

از . دهند  مدت يا درازمدت افزايش مي  خدمات را مسدود كنند؛ و از اين رو پديده فقر را در كوتاه
پذيري يك اقتصاد به بالياي طبيعي و همچنين نوع باليايي كه كشـورها ممكـن     آنجا كه آسيب

كند، ماداميكه كه تـأثيرات اقتصـادي بـالي      كشوري به كشور ديگر فرق مي است تجربه كنند از
بنابراين، ادامه اين بخش به . طبيعي مهم است، دستيابي به يك قانون جهاني خيلي دشوار است

تـر در    مطالعه موردي كشورها اختصاص داده شـده اسـت كـه حـاكي از يـك ارزيـابي گسـترده       
و زلزلـه  ) 1998(براي انجام اين كار، سـيل بـنگالدش   . باشد  خصوص تأثيرات بالياي طبيعي مي

  . گيرند  بطور خالصه مورد بررسي قرار مي) 1999(تركيه 

 ) 1998(سيل بنگالدش  7.2.1

بنگالدش با جمعيت پرتراكم خود در معرض ريسك بيش از يك نـوع فاجعـه طبيعـي قـرار     
برهماپوترا قرار گرفتـه اسـت، حـوادث    -گنگي   اين كشور كه در دلتاي كم ارتفاع رودخانه. دارد

ها همگي اخـتالالت    هاي گرمسيري، خشكسالي  ها، توفان  سيل. كند  طبيعي متنوعي را تجربه مي
اي در كنار از دست رفتن جان افراد زيـادي در    مالحظه  محيطي قابل  اقتصادي، اجتماعي و زيست

در  1998هـاي سـال     ر اقتصـادي، سـيل  بـه تعبيـ  . )Benson, 2003(اين كشور به بار آوردنـد  
اين حادثه بيش از دو . شده در تاريخ اين كشور بود  ترين فجايع ثبت  بنگالدش يكي از نابودكننده
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ميليون تن متريـك مزارعـه بـرنج آسـيب      2.04سوم جمعيت كشور را تحت تأثير قرار داد و به 

  . )del Ninno et al, 2001(بود  1999و  1998درصد توليد سال  10.5رساند كه معادل 

. اين توفان همچنين با كاهش غذا، زندگي بسياري از مردم خصوصا فقرا را در خطر قـرار داد 
درصـد   91درصد بـرنج زمسـتاني، و    82درصد محصوالت برنج پاييزي،  69ها،   بخاطر اين سيل

شده   ينيب  درصد ارزش كل محصوالت كشاورزي پيش 24از دست رفت كه معادل  1امان پيوندي
، 1970(به هر صورت، در مقايسه با فجايع گذشته . )del Ninno et al, 2001(در آن سال بود 

توانسـت در نتيجـه     شود كـه نوسـانات در قيمـت غـذا مـي       ، مشاهده مي)1987، 1984، 1974
محدود شود كه خود واردات بخش خصوصـي را توانمنـد    1990آزادسازي تجارت در اوايل دهه 

درصد افزايش يافتند و تورم غذا در عصر پـس از فاجعـه    12.4ها فقط   در نتيجه، قيمت. كرد  مي
 1974هاي غذا در سال   درصد در قيمت 58.2تر از تورم غذا در دوره قحطي بود كه   بسيار پايين

  . افزايش به بار آورده بود

غـذا بوسـيله اثـر    هـاي    توان استدالل كرد كه هرچند كه افزايش در قيمـت   با اين وجود، مي
پـذيرترين    تر از فجايع قبلي بود، اما رفـاه شـهروندان متوسـط خصوصـا آسـيب       جانشيني، پايين

در سال پـس از ايـن فاجعـه، سـطح     . هاي جامعه در نواحي روستايي را شديدا كاهش داد  بخش
بـر اسـاس   . اشتغال خصوصا براي كارگران روزمزد، نتوانسـت بـه سـطح پـيش از فاجعـه برسـد      

-، براي كارگران روزمزد، ميانگين درآمدهاي ماهيانه در دوره ژوئيـه )2001(محاسبات دل نينو 
عالوه بر آن، سيل همچنين بـه تنـزل   . بود 1997تر از سطح سال   درصد پايين 46، 1998اكتبر 

در كيفيت تسهيالت بهداشتي انجاميد؛ بدين معنا كـه دسـتيابي بـه آب سـالم كـاهش يافـت و       
  . يه شديدا افزايش يافتسطح سوء تغذ

                                                 
1-transplanted aman 
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  ) 1999(لرزه تركيه   زمين 7.2.2

اي نــواحي مرمــره و بولــو را در تركيــه لرزانــد و ضــرر فيزيكــي   لــرزه  ، زمــين1999در ســال 
اين ناحيه مركز محصوالت صـنعتي كشـور   . توجهي به بار آورد و جان افراد زيادي را گرفت  قابل
 7مجموعـا  ) كوكائلي، ساكاريا، بولو و يـالووا (پذيرفتند چهار شهري كه بيش از بقيه تأثير . است

درصـد ارزش افـزوده صـنعتي آن كشـور را تشـكيل       14درصد از توليد ناخالص داخلي تركيه و 
درصـد   16دهـد، امـا    مـي  درصد كل جمعيت را در خود جا 4هر چند كه اين منطقه، . دهد  مي

با احتساب ديگـر شـهرها   . )Bibble et al, 2000(دهد   درآمدهاي ملي را به خود اختصاص مي
ي   لرزه آسيب ديدنـد، ايـن منطقـه در برگيرنـده      كه غيرمستقيم از اين زمين) استانبول، بصري(

بـه ايـن دليـل، بـه تعبيـر      . باشـد   ترين بخش كشور مي  ترين و به لحاظ اقتصادي فعال  پرجمعيت
-EMبر اساس پايگاه اطالعـاتي  . نگر بودندمدت نسبتا ويرا  لرزه در كوتاه  اقتصادي، تأثيرات زمين

DATدرصـد توليـد    8.4ميليـارد دالر، معـادل    21لـرزه بـه تنهـايي      ، هزينه مستقيم اين زمين
اين زلزله خسارات سنگيني بويژه بر بخـش انـرژي، حمـل و نقـل، و     . ناخالص داخلي تركيه بود

  . ارتباطات وارد كرد

شـركت دولتـي    19فقط  1ريزي دولتي  له سازمان برنامهشده بوسي  هاي انجام  بر اساس ارزيابي
ضرر ارزش افزوده در بخش توليـدي  . ميليون دالر از دست دادند 880ي   در اين منطقه به اندازه
از . ميليـون دالر تخمـين زده شـد    700ميليون تا  600ريزي دولتي بين   از سوي سازمان برنامه

متضرر شدند و بيشتر سرمايه و محل كار خـود را از  سوي ديگر، شركتهاي كوچك بيش از همه 
تجـاري     هـزار محـل   31هزار كسب و كـار نابودشـده و    15ترين بخش از   آنها مهم. دست دادند

ميليارد تا  5ضررهاي واردشده به ثروت و درآمد بين . )Bibbee et al, 2000(ديده بودند  آسيب
 3درصد تا  0.5يد ناخالص داخلي، تلفات درآمد از به عنوان درصدي از تول. ميليارد دالر بود 14

هـاي تجـاري و آسـيب بـه       تلفات شـغلي نيـز در نتيجـه آسـيب بـه محـل      . درصد برآورد شدند

                                                 
1-State Planning Organization (SPO) 
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درصد از نيـروي كـار پـيش از فاجعـه در منطقـه را شـامل        50درصد تا  20بهداشت، از /حيات

  .شد  مي

هـاي ذكرشـده در     عالوه بر هزينـه . بود لرزه همچنينبر بودجه دولتي نيز تأثيرگذار  اين زمين
سـاخته مـوقتي و     هـاي پـيش    گذاري در خانه  اي برآمده از سرمايه  هاي مستقيم بودجه  باال، هزينه

هـاي امـدادي و     ي انتقالي بـراي كمـك    هزينه/شده، مصرف اضافي  هاي ويران  بازسازي زيرساخت
. اي ناشي از اين حادثـه، نيـز وجـود داشـت    ه  هاي امنيت اجتماعي اضافي در نتيجه مرگ  هزينه

خانـه، تسـهيالت مراقبـت كودكـان،       نهايتا، حكومت خـدمات اجتمـاعي اضـافي، از قبيـل يتـيم     
هـاي    هـاي اضـطراريِ هزينـه     تمام اشكال كمك. هاي سالمندان، و مراكز تربيتي فراهم كرد  خانه

در نتيجـه  . شـد   ن دالر برآورد ميميليو 700ايجاد شد، حدود  1999كه در سال    تركيبيِ بودجه
درصـد توليـد    1نشده، تأثير اين فاجعـه بـر بودجـه دولـت بـه        بيني  هاي دولتي پيش  اين هزينه

ميليارد دالر  5.9رسيد كه در كل معادل  2000درصد در سال  2و  1999ناخالص ملي در سال 
اي، و   ه وضعيت وخيم بودجههاي شديدتر بر بدهي دولت در نتيج  به عالوه، حق بيمه ريسك. بود

عالوه بر اين، . شد  هاي غيرمستقيم محسوب مي  از اين رو بار خدمات بدهي، از جمله ديگر هزينه
ميليـارد دالر   1، در طول يك هفته پس از اين حادثه، حدود )2000(و ديگران  1طبق نظر بيبي

  . سرمايه خصوصي به خارج از كشور فرار كرد

  نهايي مالحظه 7.3

اثرات بالياي طبيعي بر كشورها ممكن است بسته به فاكتورهـاي مختلـف از جملـه عمـق و     
به هر صورت، بسياري از محققان بر ايـن  . ي خطرات و اندازه اقتصاد كشور، متفاوت باشد  گستره
پـذيري بـاالتر     اند كه تأثيرات بالياي طبيعي بر كشورهاي در حال توسعه در نتيجه آسيب  عقيده
تأثيرات اين خطرات ممكن از مرزهـا فراتـر رود و ممكـن    . اين باليا، احتماال بيشتر است آنها به

                                                 
1-Bibbee 
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از ايـن رو الزم اسـت كـه    . تر بيش از يك كشور را تحت تأثير قرار دهـد   است يك منطقه وسيع
كشورهايي كه مستعد اين خطرات هستند براي مديريت موثر خطر حوادث با همديگر همكـاري  

كشورهاي عضو سـازمان همكاريهـاي اسـالمي مسـتعد ايـن حـوادث طبيعـي         از آنجا كه. كنند
ايـن كشـورها   . هستند، الزم است جهت بهبود مديريت باليا همكاري ميان خود را افزايش دهند

كه  1شده موسوم به استراتژي اسالمي براي مديريت خطر حوادث  بايد در استراتژي اخيرا تصويب
اي   المللي و منطقه  فعاالنه درگير شوند و در ديگر ابتكارات بينبا همكاري بانك جهاني تهيه شد، 

همكاري اقتصادي  3استراتژي عربي براي كاهش خطر حوادث،  2از جمله چارچوب عمل هيوگو،
نيـز   5مديترانـه بـراي پيشـگيري، آمـادگي و پاسـخ بـه حـوادث       -و برنامه يورو 4پاسيفيك،-آسيا

دهد و باعث كاهش   برابر بالياي طبيعي را افزايش مي همكاري موثر، مقاومت در. مشاركت كنند
  . شود  فشار بر اقتصاد مي

  

  

  

  

  

  

                                                 
1-Islamic Strategy forDisaster Risk Management 
2-Hyogo Framework for Action 
3-the ArabStrategy for Disaster Risk Reduction 
4-the Asia-Pacific Economic Cooperation 
5-theEuro-Mediterranean Program for the Prevention, Preparedness and Response 
toDisasters. 
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 26.7، كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اسالمي بـه عنـوان يـك گـروه،     2011در سال  .1
خصوصي توليـد ناخـالص داخلـي كـل،     -د مشاركت دولتيدرص 22.2درصد جمعيت كل، 

محاسـبه  (كل صادرات كاالي كشورهاي در حال توسعه را به خود اختصـاص دادنـد    29.8
 UN، و World Bank WDI Databaseهـاي اسـتخراج شـده از      شده بـر اسـاس داده  

COMTRADE Datatbase.(  
جهاني براي سرانه درآمد ناخالص ملـي  هاي بانك   بندي درآمد كشورها بر مبناي داده  طبقه .2

دالر  1.025درآمـد،    كشورهاي كم: اين گروهها اين چنين هستند. باشد  مي 2011در سال 
 دالر؛ 1.026 -4.035يا كمتر؛ كشورهاي با درآمد متوسط، 

  . يافته خارج شد  بندي كشورهاي كمتر توسعه  از طبقه 2011ژانويه  1مالديو در تاريخ  .3

4. UNSD National Account Main Aggregates Database 2011، دسامبر  
گيـري    و شـكل  (GFCF)گيـري سـرمايه ناخـالص ثابـت       به طور رسمي، رابطه بين شـكل  .5

  .باشد  منهاي تغيير ليست كاال مي GFCF=GCFبر اساس  (GCF)سرمايه ناخالص 
ي است كه پذير مقياسي براي سنجش چيزهاي  طبق نظر سازمان جهاني كار، اشتغال آسيب .6

يـار    طلب و كارگران كمك  پذيرتر اشتغال، به نام كارگران نفع  هاي آسيب  شود رتبه  تصور مي
يـار خـانواده بـه      طلب و كارگران كمك  اين به عنوان مجموع كارگران نفع. خانواده، هستند

  . شود  عنوان بخشي از اشتغال كل، محاسبه مي
7. http://kilm.ilo.org/manuscript/kilm17.asp 

 S. Lall, “The Technological Structure and Performance ofنگـاه كنيـد بـه     .8

Developing Country Manufactured Exports, 1985-98, “Oxford 
Development Studies, 2000, Vol. 28, No. 3, pp. 337-369.  

ــه  .9 ــد ب ــاه كني ــال نگ ــراي مث  World Economic Forum (WEF) Financial: ب

Development Report 2011 
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المللي پول، پولهاي پخش شده را به عنوان مجموع ارز بيرون از بانـك تعريـف     صندوق بين .10

هاي ارز   اندازها، و سپرده  هاي مورد تقاضا به غير از حكومت مركزي؛ زمان، پس  كرد؛ سپرده
هـاي مسـافرتي؛ و ديگـر      مركزي؛ بانك و چـك  هاي مقيم به غير از حكومت  خارجي بخش

 .اوراق بهادار از قبيل جواز سپرده و سند تجاري
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