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المفاهيم والتعاريف
التعريف:
إن األثر المادي هو نسبة استخراج المواد العالمية إلى الطلب النهائي المحلي للبلد .مجموع األثر المادي هو
مجموع األثر المادي للكتلة الحيوية والوقود االحفوري وخامات المعادن وخامات غير المعادن.
األساس المنطقي:
من شأن األثر المادي لالستهالك أن يبلغ عن كمية المواد األولية المطلوبة لخدمة الطلب النهائي لبلد ما ويمكن
اعتباره مؤشر لمستوى المعيشة  /ومستوى رسملة اقتصاد ما .وتشير حصة الفرد من األثر المادي إلى متوسط
معدل استخدام المواد للطلب النهائي.
المفاهيم:
ّ
مظهري االقتصاد،
يغطيان
يجب النظر إلى االستهالك المحلي للمواد وإلى األثر المادي بالتوازي بما أنهما
ّ
أي االنتاج واالستهالك .ويبلّغ االستهالك المحلي للمواد عن الكمية الفعلية من المواد في اقتصاد ما ،واألثر
المادي عن الكمية المفترضة المطلوبة عبر سلسلة االمداد لخدمة الطلب النهائي .إذ يمكن ،على سبيل المثال،
أن يكون االستهالك المحلي للمواد في بلد ما مرتفعا ً جدا ً ألنه يملك قطاع انتاج أولي كبير جدا ً للتصدير أو أن
يكون استهالكه المحلي للمواد منخفضا ً جدا ً ألنه استنفذ معظم العملية الصناعية المعتمدة على المواد إلى بلدان
أخرى .ويعمل األثر المادي على تصحيح الظاهرت َين.

التعليقات والقيود:

تستند تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفقات المواد الوطنية من االتحاد االوروبي إلى اليابان ،والبيانات
المقدّرة لباقي دول العالم.
المنهجية
طريقة االحتساب:
يتم احتساب المؤشر على أنه المواد الخام المكافئة لالستيراد( )RMEIMزائد االستخراج المحلي ( )DEناقص
المواد الخام المكافئة للتصدير ( .)RMEEXوبالنسبة الحتياجات المواد االولية للطلب النهائي يتم استخدام إطار
عمل للمدخالت والمخرجات العالمية والمتعددة المناطق .إن وسيلة االيعاز المستندة إلى أدوات تحليل خاصة
بالمدخالت والمخرجات يتم شرحها بالتفصيل في ( .)Wiedmann et al. 2015وهي تستند إلى إطار
المطور في جامعة سيدني ،استراليا ( )Lenzen et al. 2013وهو اإلطار الدولي األفضل
()EORA MRIO
ّ
واألكثر تفصيالً وموثوقية عن المدخالت والمخرجات المتعددة المناطق المتوفّر حتى الحين.
التفصيل:
متنوع من القطاعات االقتصادية التي
يمكن تفصيل األثر المادي بحسب أربع فئات أساسية من المواد ،وعدد ّ
تتطلب انفاقا ً على المواد ،وبحسب ثالثة قطاعات من الطلب النهائي المحلي (االستهالك األسري ،استهالك
الحكومة واستثمار رأس المال) والطلب النهائي االجنبي (أي الصادرات).
معالجة القيم الناقصة:
 على مستوى البلد
يتم احتساب القيمة صفر عندما ال يتم رسميا ً تسجيل أي قيمة حقيقية ايجابية ،في مجموعات البيانات االساسية
تعوض هذا المجموع الكلّي .وبالتالي " "0.0يمكن أن تمثّل إما
المستخدمة ألي من العناصر المعنية التي ّ
الحسابات القومية أو  0.0حقيقية ،أو (بشكل حاسم) مزجا ً بين االثنين ،وهو األمر الشائع .األمر الذي يسمح
جراء احتساب القيم الناقصة على أنها  ،0.0قد تمثّل المجاميع
بالمزيد من الدمج؛ إال أنه من الجدير بالذكر أنه ّ
قيمة أدنى من الموقف الفعلي.
 على المستويَين االقليمي والعالمي
بالمثل ،يتم احتساب القيم الناقصة على أنها صفر في المجاميع االقليمية والعالمية .إال أنه ،في حالة انعدام
وجود بيانات بلد معين حينها تعتبر تقديرات حصة الفرد وحصة الناتج المحلي االجمالي كمعدالت موزونة
للبيانات المتوفرة.
المجاميع االقليمية:
راجع:

http://uneplive.unep.org/media/docs/graphs/aggregation_methods.pdf

مصادر التفاوت:
مصادر البيانات

الوصف:
تستند تدفقات المواد العالمية إلى حسابات تدفقات المواد القومية من االتحاد االوروبي إلى اليابان ،والبيانات
المقدّرة لباقي دول العالم .يتم انتاج البيانات المقدّرة على قاعدات البيانات المتوفرة من مجموعات البيانات
الوطنية والدولية المختلفة في مجال الزراعة واالحراج ومصائد االسماك والتعدين واحصاءات الطاقة .أما
المصادر الدولية لالحصاءات الخاصة باالستهالك المحلي للمواد واالثر المادي فتشمل وكالة الطاقة الدولية،
مؤسسة الواليات المتحدة للمسح الجيولوجي ( )USGSومنظمة األغذية والزراعة ( )FAOوقاعدة البيانات
االحصائية لتجارة السلع االساسية (.)COMTRADE
عملية الجمع:
يقوم الفريق العامل على التدفقات المادية العالمية وانتاجية الموارد التابع للمشروع االقاليمي على جمع البيانات
من البلدان ومن مصادر أخرى.
توافر البيانات
الوصف:
تغطي البيانات أكثر من  070بلداً.
السالسل الزمنية:
تغطي مجموعة البيانات كل بلد بشكل فردي ،على فترة زمنية تغطي  00عاما ً (.)0000-0770
الجدول الزمني
جمع البيانات:
قيد النقاش.
إصدار البيانات:
المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
مكاتب االحصاءات القومية.
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