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؟7102العالمي في عام ما الذي يدفع عجلة النمو 

 العالميتوقعاته لمعدل النمو  الدوليرفع صندوق النقد 

يره عن آفاق  للمرة االولى منذ خمس سنوات عندما اصدر تقر

ع  العالمياالقتصاد  . ويتوقع صندوق النقد الماضياالسبو

%  في عام 2.0الدولي اآلن أن يرتفع النمو العالمي من نسبة 

، مقارنة مع توقعاته السابقة 3102% في عام 2.3إلى  3102

. ومن المتوقع أن يسهم عدد من 3102% لعام 2.3البالغة 

يكي  يع النمو بما في ذلك االقتصاد األمر العوامل في تسر

، والسياسات الحك ومية، وتحسن في المزاج المزدهر

العالمي، وانتعاش أسعار السلع األساسية، وتحول لألفضل 

ون. غير أن صندوق النقد الدولي حذر من أن  في دورة المخز

عددًا من المخاطر يمكن أن تزعزع االنتعاش العالمي مثل 

ية، واألوضاع الجيوسياسية، وارتفاع الديون،  الحمائية التجار

 .ثكثر تدددا من المتوقعوالسياسات النقدية األ

لنمو ل هتوقعاتلصندوق النقد الدولي  مراجعات

 العالمي 

 (التغير السنوي)% 

  

  سفر أناليتيكيالمصادر: صندوق النقد الدولي، ه

 QNBوقسم االقتصاد في 

يادة النمو  من المتوقع لعدد من العوامل أن تؤدي إلى ز

 اً تصبح السياسات المالية أثكثر دعم أن يتوقعالعالمي. أواًل، 

ألزمة ردود الحكومات على ا جاءت. لقد 3102للنمو في عام 

وأزمة الديون السيادية  3112-3112المالية العالمية في الفترة 

وبية في   تنفيذ سياسة مالية أثكثر تقدفاً ب 3103-3100األور

. ومع ذلك، يقدر صندوق النقد الدولي أن 3103حتى عام 

ات المالية أصبحت داعمة للنمو بدلك طفيف في عام السياس

 المتأخرة لهذا التغيير  . ومن المرجح أن تسهم اآلثار 3102

السياسة المالية المحايدة بصفة عامة لهذا مع في الموقف 

يادة النمو في عام  . وعلى وجه الخصوص، 3102العام في ز

عام تقوم الصين بتقديم حوافز ثكبيرة من خالل االستثمار ال

في البنية التحتية والعقارات وسيكون  لذلك آثار على بقية 

 .العالمدول 

ميسرة بدرجة ثانيًا، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية 

في عدد من االقتصادات. حيث يواصل البنك المرثكزي  ثكبيرة

وبي سياسة أسعار ا الكمي، مم  الفائدة السلبية والتيسير  األور

يد من نمو ووضع بنك اليابان سياسة  .االئتمان يدفع إلى مز

ية للسندات لعدر سنوات. وعلى الرغم  تستهدف عوائد صفر

من أنه قد يتم تدديد السياسة النقدية في الواليات المتحدة، 

إال أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقابل ذلك تخفيف 

ى  .للسياسات في أماثكن أخر

السلع األساسية   ثالثًا، من المتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار

في النمو العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع 

إلى  3102دوالرًا للبرميل في عام  33أسعار النفط من متوسط 

كون ، على غرار توقعاتنا. وسي3102دوالرًا للبرميل في عام  32

لنمو العالمي حيث داعمًا ل هذا االرتفاع في أسعار السلع 

المرتفعة إلى انتعاش الدخل واإلنفاق في ستؤدي اإليرادات 

البلدان المصدرة للسلع األساسية، وذلك مع تعافي االستثمار 

 .في قطاع الطاقة، خاصة في الواليات المتحدة

ون في النمو في  رابعًا، من المرجح أن تساهم دورة المخز

أبطأ مما  جاء، حيث ثبت أن النمو 3102. وفي عام 3102عام 

في عدد من االقتصادات الكبيرة، قامت الدراكت  اكن متوقعاً 

وبا بخفض االستثمار والسحب  في الواليات المتحدة وأور

ون لمقابلة الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع بنحو  من المخز

أنه  نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي. غير  1.3

، بدأت الدراكت في إعادة بناء 3102منذ منتصف عام 
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ون  استمرارتوقع ، مع ات مما أدى إلى ارتفاع االستثمار المخز

في النمو في لك مهمًا يكون مساهمًا ل 3102ذلك خالل عام 

وبا  .من الواليات المتحدة وأور

 وأخيرًا، من المرجح أن تكون مداعر المستهلكين واألعمال

ية تسهم في نمو سأيضًا من العوامل الهامة التي  التجار

لواليات المتحدة. فقد ارتفعت عالمي أعلى، خاصة في ا

المؤشرات المستقبلية لألعمال وثقة المستهلكين عالميًا منذ 

على سبيل المثال، فإن ثقة المستهلكين في و. 3102أواسط 

الواليات المتحدة هي األعلى منذ األزمة المالية، ثكما أن 

مناخ األعمال في ألمانيا هو األعلى منذ منتصف  مؤشر 

السياسات بفضل زخم النمو العالمي   ارتفاع. ومع 3100

النقدية الميسرة، وارتفاع أسعار السلع األساسية، والتحسن 

يد من الثقة  ون، فإن ذلك سيؤدي إلى المز في دورة المخز

، ثكما  لتتوسعوسط الدراكت  يد  منه  وفرتيسفي االستثمار المز

 يغذيسلالستهالك، األمر الذي الذي سيوّجه من الدخل 

ي، واإلنفاق االستهالثكي،  عوامل الثقة، واالستثمار التجار

 .والنمو

وعلى الرغم من توقعاته اإليجابية، إال أن صندوق النقد 

 التي قد تضّر   أيضًا من عدد من المخاطر الدولي يحّذر 

يادة  ويأتي في مقّدمةالنمو. ب هذه التحديات التهديد بز

وج  الحمائية يكية الجديدة وخر نتيجة لسياسات التجارة األمر

وبي، األمر  يطانيا من االتحاد األور من  الذي يمكن أن يحّد  بر

التجارة والنمو العالميين. ثانيًا، عدم اليقين السياسي المتعلق 

يا الدمالية، فضاًل عن  بتصاعد التوتر  ق األوسط وثكور في الدر

في جميع  عة االستقرار احتمال أن تؤدي االنتخابات إلى زعز

وبا. وثالثًا،  يرتفع الدين على الصعيد العالمي وحيث أنحاء أور

إلى  يقودقد  فإن ذلكثكحصة من الناتج المحلي اإلجمالي، 

تخفيض حاد في الديون، وخاصة في الصين. ورابعًا، يمكن 

يكية يلبنك االحتياطي الفيدرالي أن  رفع أسعار الفائدة األمر

مر الذي قد يقضي على االنتعاش العالمي بسرعة ثكبيرة، األ

، يكتملقبل أن  النمو العالمي في  نعم قد يرتفع . وباختصار

 االنتعاشهذا من الوارد بقوة أن ال يدوم أنه   ، غير3102عام 

 العودة إلى معدالت النمو العالميألن ، إال ألمد محدود

يب     بعيد. احتمال غير المتدنية التي سادت في الماضي القر
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ية:" ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادًا على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ،في التقر وأن يكون مبنيًا على  خاصة بالمستثمر

يعه مجانًا، وال يجوز إعادة ندره بالاكمل أو جز ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيًا دون إذن من مجموعة أساس مدورة استثمار
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