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  أين تكمن ثروة األمم؟ 
 قياس رأس المال للقرن الحادي والعشرين

   
  تأليف البنك الدولي

 األولى: الطبعة

 ٢٠٠٨: تاريخ النشر

  ٢٣٥: عدد الصفحات
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  أين تكمن ثروة األمم؟ قياس رأس المال للقرن الحادي والعشرين

  مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيةعرض 

  
  البنك الدولي تأليف

 األولى: الطبعة

 ٢٠٠٨: تاريخ النشر

  ٢٣٥: عدد الصفحات

  الملخص
ً، يطرح سؤاال رئيسيا هوأعده فريق في البنك الدوليهذا الكتاب الذي  أين تكمن ثروة األمم؟ والهدف من : ً

. محاولة تكوين فهم أفضل آلفاق التنمية المستدامة في دول العالم، وفرصهااإلجابة على هذا التساؤل هو 
 في الدول ذات الدخل المنخفض؛ رأس المال الطبيعي يشكل ربع إجمالي الثروة النظر أن ويلفت الكتاب
 توفير إدارة مثلىُّويدل هذا على أن . َحصته من الثروة أكبر من حصة رأس المال المنتج منهاومن ثم فإن 

ًسيكون عامال رئيسياللمنظومات اإليكولوجية والموارد الطبيعية   التنمية، في الوقت ؛ لضمان ديمومة عمليةً
.  ورأس مالها المؤسساتيتأسيس بناها التحتية وبناء رأس مالها البشريالذي تعمل فيه هذه الدول على 

ًويخلص هذا البحث إلى أن قيمة نصيب الفرد الواحد من رأس المال الطبيعي تميل فعليا إلى االرتفاع مع 
إن : االعتقاد السائد بين جمهور الباحثين، والقائلالدخل عند تفحص أوضاع الدول المعنية، وهذا يتناقض و

 .التنمية تفرض بالضرورة استنزاف البيئة
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النظرة الشاملة إلى أهمية رأس المال البشري والحكم الصالح وتنطلق التحليالت الواردة في هذا الكتاب من 
فالشواهد التي جاء بها هذا ؛ والدور الرئيسي الذي تقوم به إدارة الثروة من خالل االستثمارات والمدخرات

َ، توحي أن االستثمارات الموظفة في رأس المال المنتج ورأس المال البشري  دولة١٢٠وشملت الكتاب، 
 في الدول النامية، إذا ما اقترنت ارتفاع مستويات الرفاهية إلى -ً مستقبال -ونظام الحكم يمكن أن تفضي 

فتقديرات الثروة تشير إلى أن الشكل . ارد الطبيعية تستهدف التعويض عن نضوب الموبجهود ادخارية
؛ أي رأس المال البشري ونوعية المؤسسات الرسمية وغير رأس المال غير الملموسًالطاغي لها عالميا هو 

ويميل نصيب رأس المال الطبيعي من إجمالي الثروة إلى االنخفاض مع الدخل، على حين تتجه . الرسمية
فالدول ًوتنطوي هذه النقطة األخيرة على معنى سليم تماما؛ . إلى االرتفاع حصة رأس المال غير الملموس

ات التي تدعم وجودة المؤسس، الغنية ليست في المقام األول كذلك، إال بفضل مهارات شعوبها وخبراتها
 .نشاطاتها االقتصادية

كون الدول ذات : ويخلص الكتاب إلى أن النتائج الرئيسية المستخلصة من تحليل الثروة تشتمل على ما يأتي
؛ وكون نصيب رأس المال الطبيعي في هذه الدول أكبر ًتعتمد كثيرا على الموارد الطبيعيةالدخل المنخفض 

) ًتقريبا% ٧٠(، األراضي المحاصيلية والمراعي تشكل الحصة الكبرى َمن نصيب رأس المال المنتج؛ وكون
؛ وكون رأس المال غير الملموس يمثل )ّباستثناء الدول المصدرة للنفط(من الثروة الطبيعية في الدول الفقيرة 

ه َ قسم الجزء األغلب من الثروة في جميع الدول من الناحية العملية، مع تزايد هذ- على وجه التعميم -
 وغير الملموسة في معظم االقتصادات َالتوظيف غير الكفء لألصول المنتجةالحصة بتزايد الدخل، لكن 

 الممثلة بالحصص السلبية الواضحة يقف وراء المحصلة غير السويةالشديدة االعتماد على الموارد مابرح 
الثروة الطبيعية يرتفع وكون مستوى حصة الفرد الواحد من لرأس المال الملموس في هذه االقتصادات؛ 

 .ًفعليا بارتفاع الدخل

  المحتويات
 مقدمة 

  كلمة شكر 

 خريطة منطقية:  البحث عن ثروات األمم

  موجز تنفيذي

 احتساب الثروة: الجزء األول 
 تقويم رأس مال األلفية  : تقديم:  الفصل األول-  
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 تقديرات مخزون الثروة  :  الفصل الثاني-

 ات في الثروةالتغير: الجزء الثاني 
 التقديرات الحديثة لالدخار الحقيقي :  الفصل الثالث-  

 فرضية مضادة لقاعدة هارتويك : أهمية استثمار ريع الموارد:  الفصل الرابع-

 التغيرات في نصيب الفرد من الثروة : أهمية ديناميات السكان:  الفصل الخامس-

 اختبار االدخار الحقيقي :  الفصل السادس-

 الثروة واإلنتاج والتنمية: الثالثالجزء  
 دور رأس المال البشري والمؤسسات : تفسير رأس المال غير الملموس المتبقي:  الفصل السابع-  

 الثروة واإلنتاج   :  الفصل الثامن-

 التجارب الدولية: الجزء الرابع 
 تطوير الحسابات البيئية واستخدامها :  الفصل التاسع-  

 األساليب المصادر و:  المالحق

  الهوامش

  المراجع
  


