
 

 

 

 تحليل اقتصادي 

 

 

QNB Economics 

economics@qnb.com 
 1036  يوليو 13

 التوقعات يستعصي على لنمو العالميا

ير  ، آفاق االقتصاد العالميحول  صدر مؤخرا  ه الذي في تقر

توقعاته للنمو العالمي في بتعديل صندوق النقد الدولي قام 

ويتوقع %. 1.3نقطة مئوية إلى  0.3بنسبة بتخفيضها  1036

االقتصادات المتقدمة  نموأن تحاليا  صندوق النقد الدولي 

المعلنة % 1.3 بنفس نسبةواألسواق الناشئة  %3.1بنسبة 

مفرطة أن توقعات النمو الجديدة ال تزال  وباعتقادنا. سابقا  

يد من التخفيض في األشهر  وقدفي التفاؤل،  تخضع لمز

حالة عدم ومن المرّجح أن يتأثر النمو العالمي سلبيا  بالمقبلة. 

وتداعيات  ،في الصيناالقتصادي اليقين السياسي، والتباطؤ 

 االقتصادات الناشئة.في انخفاض أسعار السلع األساسية 

 بتخفيض توقعاته السابقةصندوق النقد الدولي قام لماذا 

وج قرار المملكة المتحدة  لقد اكنللنمو العالمي؟  من بالخر

وبي  . وقد أدى وراء ذلك هو السبب الرئيسياالتحاد األور

يطاني عدم اليقينتفاقم  إلى  السياسي نتيجة ذلك القرار البر

في لنمو ل هخفض توقعاتبصندوق النقد الدولي قيام 

نمو االقتصاد العالمي بشلك لالقتصادات المتقدمة، وبالتالي ا

من  ه، يرى صندوق النقد الدولي أننفس الوقتعام. وفي 

يطانيا من يذكر تأثير أن ال يكون هناك  المرجح وج بر لخر

بي على االقتصادات الناشئة، وهو ما دعاه   ملعداالتحاد األور

 المجموعة.بلدان هذه نمو لالسابقة ه توقعات تغيير 

االقتصاد  نموبشأن  منحنى تخفيض التوقعات وقد ظل

منذ عام ف. مسارا  مألوفا   يتخذ السنوات األخيرة خاللالعالمي 

في بداية لك تم اإلعالن عنها التوقعات التي  ثبت أن، 1033

 ها وخفضها فيلتم تعديقد واكنت مفرطة في التفاؤل. سنة 

لك عام أن يبدو و وقت الحق من قبل صندوق النقد الدولي. 

يضة بانتهاء األزمات السابقة آمالببدأ ي وبدء مرحلة  عر

دائما  يخيب تلك اآلمال  غير أن النمو اكن، مستديمانتعاش 

، فيتم تخفيض تلك التوقعات استنادا  إلى ي نهاية المطافف

 .حقائق الواقع 

هذه السنة؟ تبين اإلحصاءات فهل نتوقع حدوث أي اختالف 

أن الجواب هو ال، كما تشير إلى احتمال مراجعة توقعات 

، ظل 1033بتخفيضها أكثر. ومنذ عام  1036النمو لعام 

صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته للنمو بالتخفيض بمعدل 

نقطة مئوية بين يوليو وأكتوبر. وإذا استمر األمر على هذا  0.1

% عند 1.2وقع انخفاض النمو العالمي إلى المنوال، فإننا نت

 نشر المجموعة التالية من التوقعات في شهر أكتوبر القادم.

 مراجعات توقعات صندوق النقد الدولي 

 للنمو العالمي

 )نسبة تغيير سنوي(

 
 

 QNBالمصادر: صندوق النقد الدولي وقسم االقتصاد في 

 

وأهم من ذلك، هناك أيضا عوامل اقتصادية تدفع لالعتقاد 

% التي 1.3باحتمال انخفاض النمو العالمي ألقل من نسبة 

. وبالمقارنة مع السنة السابقة، 1032تم تحقيقها في عام 

 ، نجد هناك ثالثة عوائق كبيرة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو. أوال 

المستوى هناك تزايد لحالة عدم اليقين السياسي على 

يطانيا من  وج بر العالمي مقارنة بالعام الماضي. ويعد خر

بي أحد أسباب حالة الغموض هذه لكنه ليس  االتحاد االور

السبب الوحيد. كما أن عدم اليقين مرتبط أيضا باالنتخابات 

الرئاسية في الواليات المتحدة التي ستنظم في نوفمبر 

وسياسية حول القادم، عالوة على العديد من المخاطر الجي

العالم. ومن شأن حالة عدم اليقين التي تنتج عن هذه 

العوامل أن تمثل عبئا  لالقتصاد العالمي في ظل احتمال 
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واالستهالك إلى حين تراجع حالة  تأجيل قرارات االستثمار 

 عدم اليقين السياسي. 

، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين في عام   1036ثانيا 

يو المتفائل بعدم 1032مقارنة مع  . وحتى في ظل السينار

حدوث هبوط حاد، فمن شأن التباطؤ طويل األمد للنمو في 

القتصاد العالمي. ا تأثير  سلبي علىالصين أن يشلك عامل 

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في الصين من 

. وبما أن الصين تمثل ما 1036في  6.6إلى  1032% في 6.2

 % من االقتصاد العالمي، فمن شأن تباطؤ31صة يقارب ح

نقاط أساس من النمو  2بمفرده أن ينقص  اقتصادها

 .العالمي

 ، أسعار السلع األساسية  تراجع من المحتمل أن يؤديثالثا 

المنتجة. وقد انتعشت أسعار  دولال فيالنمو في إلى تباطؤ 

ها أنب هناك توقعاتزال تلكن ال و ،السلع األساسية مؤخرا  

تكون أقل في المتوسط هذا العام مقارنة بالعام الماضي. س

يخه، و   ا  دوالر 13ر النفط اسعأمتوسط  أن يبلغنتوقع حتى تار

الذي  1032أقل من متوسط عام  أي ،1036للبرميل في عام 

 تراجع ضغطا  علىال ويشلك هذاللبرميل.  ا  دوالر 21 بلغ

يؤدي إلى خفض  مماالموارد المالية للدول المنتجة للنفط، 

 . دولال تلكاإلنفاق وتباطؤ النمو في 

هو  سيعوض جزئيا  عن هذه العوامل السلبيةلكن األمر  الذي 

النقدية في االقتصادات األكثر  سياسةاحتمال تخفيف ال

المركزي بنك ال ، حيث ُيتوقع أن يقوم لك منتقدما  

يطاني وال وبي  ياليابان المركزيبنك البر والبنك المركزي األور

. الحالي في وقت ما من العام ةنقدي بتقديم محفزات

الناتج عن ذلك سعر الفائدة في نخفاض االيمكن أن يؤدي و 

وب ر  إلى بحثا  عن  األسواق الناشئةال إلى ومس األؤوهر

هذه  علىضغوط التمويل  وهو ما سيخفف ائد،وع

 الناشئة. قتصاداتاال

النقدية  السياسة تخفيفأن يعوض ،  ال نتوقع بشلك عام

حالة عدم اليقين السياسي، وتباطؤ بالاكمل عن اآلثار  السلبية ل

الصين، وانخفاض أسعار السلع االقتصادي في النمو 

النمو العالمي  أن يبلغ لذلك فإننا نتوقعونتيجة األساسية. 

منذ األزمة المالية معدل نمو أبطأ  وهو، 1036في عام  1.2%

ويبدو أن االقتصاد العالمي سيخيب . 1002في عام العالمية 

 .اآلمال مجددا  على الرغم من التوقعات المتفائلة
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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 اعتمادا  على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ، وأن يكون مبنيا  علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز يعه مجانا  ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيا  دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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