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ج هل  الركود؟النمو العالمي من حالة خر

بدأت الصين السنة فقد باألحداث.  حافل   عاما   7161اكن عام 

جاء تصويت الناخبين قيمة اليوان، ثم في مع انخفاض 

يطانيين  يكييالبر منظمة  وافقتوالتوقعات، بعكس ن واألمر

ثمان سنوات،  خلل اإلنتاجض في يخفتأوبك على أول 

اولة. واآلن من عملتها المتد %01.1الهند ما يقرب من  ألغتو

بعد أن أصدرت معظم البلدان أرقام الناتج المحلي اإلجمالي 

بع الرابع من عام  لدينا قراءة نهائية عن النمو توفرت ، 7161للر

ليس من عليها الصدمات. و التي هيمنتنة للسالعالمي 

 7161في عام % 1.6إلى منخفضا  أن النمو تعثر المستغرب 

لنمو منذ األزمة لأبطأ وتيرة  يوه، 7162في عام  %1.3من 

ع  تل ذلكالمالية العالمية. ولكن  نهاية  بحدود  لنمو لتسار

بع األخير من عام   العام. وقد أظهر بع  ارتفاعأول  7161الر ر

لك هذا النمو سنوي في النمو العالمي خلل سنتين، وقادت 

من االقتصادات المتقدمة واألسواق الناشئة. وخلصة القول 

، فإن قوة 7161حين تراجع النمو اإلجمالي في عام أنه في 

الدفع القوية من النصف الثاني، وال سيما من االقتصادات 

يات المتقدمة،   .7162للنمو في عام حملت بشر

وفي االقتصادات المتقدمة، تعكس قصة النمو تحوالت 

ية قوية بعد  في لك من النصف األول  نمو  ضعيف فيدور

. في الواليات بصفة أخص يابانالواليات المتحدة وال

يعود انخفاض النمو في النصف األول من العام المتحدة، 

النفقات الرأسمالية في قطاع الطاقة،  ألسباب انخفاض

ون  تراجعو التأثير من المتوقع، وحّدة أكثر بشلك المخز

لدوالر على الصادرات. أما في اليابان، فقد السلبي لقوة ا

في  السابق االرتفاعالصادرات بسبب تراجع النمو بفعل تباطؤ 

وانعاكساته لين وضعف الطلب الصيني على الواردات قيمة ا

ين السلبية  يين الرئيسيين اآلخر ليابان. لعلى الشراكء التجار

أسعار الطاقة أدى ارتفاع ولكن في النصف الثاني من العام، 

االستثمار في الطاقة في  إلى تلشي اآلثار السلبية على

 إنعاش إلى الين كما قاد ضعف قيمةالواليات المتحدة، 

عن الواليات المتحدة واليابان،  الصادرات اليابانية. وبعيدا  

زت االقتصادات المتقدمة األخرى في النصف الثاني من  تعز

ات تحفيز الناجم عن د أدى ارتفاع الطلب اللكي فق. 7161عام 

يادةإلى  النقديةالسياسة  و،  ز كما أن النمو في منطقة اليور

مثل في دول منتجين قد أفاد الأسعار السلع األولية  ارتفاع

ويج،  ز  األداء االقتصاديأستراليا وكندا والنر المملكة  في وتعز

يادة في االستهالمتحدة   والطلب الخارجي. لكبفضل الز

 نمو الناتج اإلجمالي العالمي

 )على أساس سنوي, %(

 

 
 ،المصادر: صندوق النقد الدولي، وناشيونال أاكونتس، وهيفر أناليتكس

 QNBوقسم االقتصاد في 

دولة تمثل  25ملحظة: النمو العالمي هو نسبة قائمة على تقديرات من 

 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي55.1ما يقارب 

 

. هناك  لكن القصة بالنسبة لألسواق الناشئة اكنت أكثر تعقيدا 

عوامل رئيسية تفسر التراجع العام في النمو ثم ارتفاعه  ثلثة

بع األخير من   .7161خلل الر

، تواصل تباطؤ النمو في الصين، لكن بوتيرة أكثر تنظيما   أوال 

يادة في  مما اكن متوقعا  في البداية، بل وحققت الصين ز

نمو خلل الفصل الرابع بفضل تحفيزات مرتبطة بالسياسة ال

% خلل الفصول الثلثة 1.2النقدية. وانخفض النمو إلى 

% خلل 1.5األولى من العام قبل االرتفاع بشلك طفيف إلى 

 الفصل األخير.
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وسيا في  يل ور ، دخلت البلدان المنتجة للسلع اكلبراز ثانيا 

ر السلع وتواصل ذلك مرحلة ركود طويلة بسبب تراجع أسعا

خلل النصف األول من العام عندما بلغ انخفاض األسعار 

مستويات قياسية لم تسجل منذ عدة سنوات. لكن أدى 

التعافي اللحق في أسعار السلع خلل النصف الثاني من 

وسيا على  7161 إلى دعم النمو في هذه البلدان وساعد ر

ب وج من مرحلة ركود دامت سنتين في الر ع األخير من الخر

7161     . 

ية قوية مع الواليات ا  ثالث ، تعافت البلدان التي لها علقات تجار

المتحدة، مثل المكسيك، بموازاة النمو القوي في الواليات 

المتحدة خلل العام بعد أن عانت من ضعف الطلب 

يكي على الواردات في وقت مبكر  من عام   .  7161األمر

له  7161على أن منحى النمو في في الختام، يجب التأكيد 

. وقد بدأ النمو في االقتصادات 7162على النمو عام   كبير تأثير 

المتقدمة يكتسب الزخم أخيرا  بعد سنوات من السياسات 

النقدية الميسرة على نحو مفرط. ويبدو أن الحقبة التي 

يقها للنتهاء  هيمن عليها انكماش األسعار في طر

بع األول من والمؤشرات االحصائية  تشير  7162األولية للر

إلى ارتفاع معدالت النمو والتضخم في مختلف االقتصادات 

ى، يرجح أن يظل النمو في  المتقدمة. ومن ناحية أخر

، ولكنه سيستفيد على األقل من ارتفاع  األسواق الناشئة هشا 

أسعار السلع األساسية وتزايد الثقة في االقتصاد الصيني 

م وانتعاش االقتصاد الهندي عقب عملية المتباطئ بانتظا

تغيير األوراق النقدية. وبشلك عام، يمكن القول أن النمو 

ج من حالة الركود.  العالمي قد خر
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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 بخلف 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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