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                 بيان صحفي

 
 

 القوة الشرائية الجديدة ُتظِهر أن االقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل  مماثالت
 ُتمثِّل نصف حجم االقتصاد العالمي

 
  2017القوة الشرائية الجديدة للسنة المرجعية  مماثالتاليوم  مقارنات الدوليةالبرنامج نشر  — 2020مايو/أيار،  19واشنطن  

 في تكلفة المعيشة بين مختلف االقتصادات. اتالفروق تراعيوالتي 

"، فقد  2017 لعام  مقارنات الدوليةالالقوة الشرائية وحجم االقتصادات العالمية: نتائج من برنامج  مماثالت" وفقا للتقرير الُمعنَون  
القوة الشرائية الجديدة، وساهمت مماثالت ا لقياس وفق 2017تريليون دوالر في   120بلغ حجم االقتصاد العالمي قرابة  

 االقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل بأكثر من نصف إجمالي النشاط االقتصادي. 

العالمي  اإلجمالي  % من الناتج المحلي 49بنسبة  ،% من سكان العالم 17، حيث يعيشوساهمت االقتصادات مرتفعة الدخل 
%  36القوة الشرائية. أمَّا اقتصادات الشريحتين العليا والدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي يعيش فيها  بحسب قياس مماثالت

. وبلغ نصيب االقتصادات منخفضة الدخل التي يعيش التوالي% على 16% و34فقد ساهمت بنسبة   ،% من سكان العالم40و
  وشّكلتالقوة الشرائية.  بحسب قياس مماثالتالعالمي جمالي اإلمن الناتج المحلي  %1أقل من % من سكان العالم 8فيها 

  20ن ناتج محلي إجمالي يقل قليال ع 2017، إذ سجَّل كٌل منهما في أكبر اقتصادين في العالمالصين والواليات المتحدة 
 ثلث االقتصاد العالمي. االقتصادان معًا، شّكلالقوة الشرائية.  بحسب قياس مماثالتتريليون دوالر 

  للدول"إن عالقات الشراكة القوية  البنك الدولي:في لشؤون سياسات التنمية والشراكات  لعامةالمديرة ا ،ماري بانغيستوقالت و  
تحسين  علىمقارنات الدولية. وستساعد البيانات الجديدة التنفيذ برنامج  من يمّكنوالمؤسسات اإلقليمية والهيئات الدولية هي ما 
في شتَّى أنحاء   الدوليمكن على أساسه قياس التأثير االقتصادي على  هام مرجعكفهمنا المشترك لالقتصاد العالمي، وُتستخَدم 

 ."أفضل نواتج تنميةتحقيق إلى في سعينا  العالم

برنامج المقارنات الدولية  ُينِتج  ،لع والخدمات مع إجمالي اإلنفاق عليهامن الس  عدد كبيربيانات أسعار  تجميعومن خالل  
مع مراعاة  من الدخل واالستهالك نصيب الفرد اتمقارنة األحجام النسبية لالقتصادات ومتوسط تمّكن منقوة شرائية  مماثالت
اإلجمالي  مؤشرات مستويات األسعار وتقديرات الناتج المحلي  كما يتم نشر. الدولفي مستويات األسعار بين مختلف  اتالفروق
 االستهالك واالستثمار.كالقوة الشرائية ومكونات اإلنفاق  مماثالتقياس  بحسب

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33623/9781464815300.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33623/9781464815300.pdf
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البنك الدولي تحت  م تنسيق أعماله من قبل إحدى أكبر المبادرات اإلحصائية في العالم ويتيشّكل مقارنات الدولية الرنامج إن ب 
تاسع مقارنة أنجزت منذ إطالق المبادرة  مقارنات الدوليةالبرنامج  من 2017دورة  مثِّلمم المتحدة. وتُ لأل اإلحصائية ة لجنالة رعاي
 . 2017اقتصادا مشاركا للسنة المرجعية  176غطِّي تُ  يعاما، وه 50أكثر من  منذ

"في هذه الشهور العصيبة،   االستشارية الفنية للبرنامج:السير أنغس ديتون الحائز على جائزة نوبل ورئيس المجموعة وقال  
أهمية بالغة، بل ربما أكثر  تونحن نواجه جائحة عالمية، من الصعب التركيز على أي شيء آخر. ومع ذلك، يظل القياس ذا

لم. ومع تعافي العالم،  العالمية من أحد أكبر أوجه التعاون اإلحصائي الدولي في العا سييقابهذه الم يتعلقأهمية، السيما فيما 
م." م هذه األرقام الجديدة معيارا مرجعيا أساسيا لرسم مسار ما نحرزه من تقدُّ  سُتقدِّ

بلغ فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي   دولهناك عشرة  ،مقارنات الدوليةالبرنامج  من 2017بحسب نتائج دورة  
% من سكان العالم. وبين  0.5ما نسبته شاملة بذلك ألف دوالر   60ر من  أكث اإلجمالي بحسب قياس مماثالت القوة الشرائية

القوة الشرائية من ُعْشر  اإلجمالي بحسب قياس مماثالت مجموعات الدخل، تراوح متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 
  2017دورة  قارن الدخل. وتلدول مرتفعة العالمي في ا المتوسط ضعافمنخفضة الدخل إلى ثالثة أ دولل في االمتوسط العالمي 

لت أعلى مستوى في هذا المجال  تالبرنامج أيضا متوسط نصيب الفرد من االستهالك، و  من خلص إلى أن الواليات المتحدة سجَّ
 دوالرا.  44620وهو 

د من الدخل  واستمر التباين فيما بين البلدان، إذ إنَّ نحو ثالثة أرباع سكان العالم يعيشون في بلدان يقل فيها نصيب الفر  
 . التواليدوالرا على  10858دوالرا و 16596 ينالبالغ ينالعالمي ينواالستهالك عن المتوسط

العام مدير الالرئيسان المشاركان لمجلس إدارة البرنامج برافين سريفاستافا كبير خبراء اإلحصاء في الهند، وفيرنر هولزنر وقال 
م  حصاء في هيئة إحصاء النمسا:لإل في   التنافسيةللحكومات مؤشرات بالغة األهمية لقياس قدرتها  برنامج المقارنات الدولية"ُيقدِّ

 المؤسسية من خالل شراكة عالمية مفيدة." المعرفةعدها على تدعيم قدراتها اإلحصائية و االقتصاد العالمي، ويسا

نما أيضاما يشتريه الناسمن حيث ، ليس فقط وفي المستقبل، سيشهد البرنامج تطورا مستمرا ويتكيَّف مع تغيُّر االقتصاد من   ، وا 
. وسيتم توسيع مشاركة البلدان حتى ال يتم إغفال أحد، السيما المنافذ والمنصات التي يجرون من خاللها مشترياتهم ناحية نوعية

 البلدان المتأثِّرة بأوضاع الهشاشة والصراع. 

في البنك  بنك البياناتو  الموقع اإللكتروني للبرنامجمن خالل   2017 لعام  مقارنات الدوليةالويمكن االطالع على نتائج برنامج 
سياسة كما هو ُمبيَّن في  الدولي. ويستطيع المستخدمون طلب االطالع على نتائج غير منشورة وبيانات أساسية أكثر تفصيال

السابقة  ، وهي السنة المرجعية 2011النتائج الُمنقَّحة لسنة  كذلكُنِشرت كما . البرنامج لالطالع على البيانات والمحفوظات
. وسُتجرى المقارنة التالية  2016- 2012القوة الشرائية السنوية لفترة  مماثالتتقديرات  باإلضافة إلىمقارنات الدولية، اللبرنامج 

 . 2021للبرنامج للسنة المرجعية 

https://www.worldbank.org/en/programs/icp#5
https://databank.worldbank.org/home.aspx
http://pubdocs.worldbank.org/en/550841576791478325/pdf/ICP-Data-Access-and-Archive-Policy-December-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/550841576791478325/pdf/ICP-Data-Access-and-Archive-Policy-December-2019.pdf
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عرضة لألخطاء التي    هيو  ينبغي التعامل معها كتقديرات تقريبية للقيم الحقيقية،و تقديرات إحصائية،  القوة الشرائية مماثالت تمثل
القوة الشرائية كمؤشرات لتقييم العمالت بأقل أو أكثر  مماثالتينبغي استخدام ال و  قد ترد في العينات وأخطاء القياس والتصنيف.

 من قيمتها.

وذلك بالمشاركة مع   البنك الدولي، تنسيق عملية تنفيذ البرنامج حضنه وقد تولى المكتب العالمي لبرنامج المقارنات الدولية، الذي ي
لدول المستقلة واللجنة  لالبنك األفريقي للتنمية والبنك اآلسيوي للتنمية واللجنة اإلحصائية المشتركة بين الدول لكومنولث 

التابعة لألمم  ادية واالجتماعية لغرب آسيااالقتص اللجنةاالقتصادية لمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي التابعة لألمم المتحدة و 
 زارة التنمية الدولية البريطانيةوتولَّت و  والتنمية. االقتصادي والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي ومنظمة التعاون المتحدة 

 والبنك الدولي تمويل أنشطة التنسيق العالمي ووضع المنهجية والحوكمة. صندوق النقد الدوليو 

 . مقارنات الدوليةالالموقع اإللكتروني لبرنامج لمعلومات، يرجى زيارة للمزيد من ا

 لالتصال: 

 cfukuda@worldbankgroup.org ، بريد الكتروني: (202)473-9424تشيساكو فوكودا، هاتف:  في واشنطن: 
 dyoung7@worldbank.org، بريد إلكتروني: 473 (202)-4691ديفيد يونغ، هاتف:  لطلبات البث:

 
 

 
 تابعونا على: 

 http://www.facebook.com/worldbankفيسبوك:  
 //:www.twitter.com/worldbankhttpتويتر: 
 //:bankwww.youtube.com/worldhttpيوتيوب: 

 
 بيان صحفي
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