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 خفض جديد لتقديرات نمو االقتصاد العالمي

يره النقد الدولي أصدر صندوق حول  نصف السنوي تقر

ع الماضي. في القتصاد العالمي ا كما جرت العادة واألسبو

توقعات النمو العالمي  تعديلقد تم ففي السنوات األخيرة، 

االقتصاد  بأنإلى أسفل. ويتوقع صندوق النقد الدولي اآلن 

، بانخفاض عن 1016في عام  %2.1العالمي سينمو بنسبة 

في يناير. واشار صندوق  %2.3 انسبتهالتي اكنت  التوقعات

فقدان زخم النمو في االقتصادات أن  إلىالنقد الدولي 

النقدية،  اتجز السياسعاالعتقاد السائد بوالمتقدمة، 

القوى السياسية بعض و ،واالضطرابات في االسواق المالية

تخفيض  التي أدت إلىسبا  األمن ضمن  اكنتوالطبيعية 

هذا  %2.1بنسبة  فعليا  ينمو سإذا اكن العالم و . النمو تقديرات

النمو  معدلعلى  ا  طفيف ا  تحسن إالذلك مثل فلن يالعام، 

 .في العام الماضي المسجل% 2,1الضعيف 

 

 صندوق النقد الدوليمن قبل تخفيض هذا ال ويمثل

لسنة الرابعة ا ،1016 فيالعالمي  االقتصاد نمولتقديرات 

منذ عام ف. هتوقعاتالتي يقوم فيها بتخفيض  على التوالي

صندوق النقد الدولي لمبكر الالتفاؤل اصطدم ، 1012

يل من لك عام، و. الواقعحقائق ب صندوق  قامبين يناير وأبر

في  %0.10لنمو بنسبة اتوقعات بخفض النقد الدولي 

ترتفع في بداية لك اآلمال اكنت قد و. في لك عام المتوسط

ز فرصاألزمات السابقة  نتهاءبمؤشرات العام   وتعز

ولكن سرعان ما اكن يجيء مستوى النمو مخيبا  ، االنتعاش

 ا  اكن االنتعاش "بطيئفقد في نهاية المطاف.  لتلك اآلمال

ير صندوق في كما جاء "، لفترة طويلة جدا   جدا   عنوان تقر

 .النقد الدولي

 توقعات النمو العالمي لصندوق النقد الدولي تعديالت

(%) 

 
 QNBفي  االقتصادقسم مصادر: صندوق النقد الدولي وال

فما الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاته 

بعة عوامل % 0.1بنسبة  في األشهر الثالثة األخيرة؟ هناك أر

وراء هذا التخفيض الذي تم على نطاق واسع، حيث شمل 

اقتصادات متقدمة وناشئة. أواّل، يبدو أن زخم النمو في 

االقتصادات المتقدمة قد تراجع. وينطبق ذلك تحديدا  على 

بع الرابع من  الواليات المتحدة، حيث تراجع النمو في الر

في المتوسط في  %2.0%  بعد أن اكن قد بلغ 1.3لى إ 1010

بعين اللذين سبقا ذلك. ويبدو أن النمو البطيء قد استمر  الر

بع األول من العام الحالي، حيث تبلغ التوقعات  في الر

غ. 1.1المجمع عليها للنمو   % بحسب بلومبير

، هناك   بأنه لم تعد لدى صناع القرار  حلول كثيرةاعتقاد ثانيا 

و واليابان،  لتحفيز االقتصاد. وخير مثال لذلك منطقة اليور

فقد أدى تخفيض السياسة النقدية بحدة في هاتين 

المنطقتين، بما في ذلك اعتماد أسعار فائدة سلبية، إلى رفع 

غير  قيمة العملة بدال  عن تخفيضها. ويشير هذا التطور 

بما تكون قد فقدت الثقة  المتوقع إلى أن األسواق المالية ر

ية على تحفيز االقتصاد في ظل  في قدرة البنوك المركز

 . السلبية معدالت النموصدمات 

، تراجعت أسعار النفط بشلك حاد في مطلع العام  مع ثالثا 

المخاطر في األسواق المالية. الرغبة في تحمل ل اؤتض

أن تراجع أسعار النفط له من المفترض وعلى الرغم من أن

ينبقدر ما يضر  ين ديدعم المستور ، لكن الدوليين بالمصدر

بة. وقد يكون السبب في  يبدو أن هناك علة في هذه المقار

االستجابة لهذه الصدمات. فبينما مدة ذلك هو اختالف 

تراجع دخل الدول المصدرة للنفط إلى تخفيض يؤدى 

ببطء تتحقق مباشر لإلنفاق، يبدو أن عملية جني الماكسب 

 في الدول المستوردة للنفط.    

 

، هناك عدد من العوامل غير االقتصادية التي اكن لها  رابعا 

تأثيرات سلبية على االقتصاد العالمي. ومن بينها عوامل 

سياسية كحالة عدم اليقين بشأن نتيجة االنتخابات 

وج المملكة  لواليات المتحدةاالرئاسية في  واحتمال خر

ب ي. كما هناك مخاوف أمنية المتحدة من االتحاد األور

و  األهلية اإلقليمية. بشأن الهج مات االرهابية  والحر

إضافة إلى ذلك، فإن الفيضانات القوية والجفاف الذي 
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تسببت فيه ظاهرة النينو قد أثر سلبا  على االقتصاد في 

 العديد من المناطق.

 

لصندوق النقد الدولي بنسبة  ةالجديد قديراتتالفهل 

؟ بشلك عام، يبدو ذلك واقعيا  ة لمي واقعي% للنمو العا2.1

بالرغم من وجود أسبا  للتشاؤم وأيضا  للتفاؤل. في 

يادة حالة االرتباك في  الجانب السلبي، هناك مخاطر ز

بسبب الرفع المبكر ألسعار الفائدة في األسواق المالية 

الواليات المتحدة، خصوصا  في ظل االعتقاد السائد 

ية في بقية العالم على فعل بعدم قد رة البنوك المركز

ي  الكثير. كما هناك مخاطر  باحتمال تسبب التحول الجار

في الصين من االستثمار إلى االستهالك في بعض 

النكسات في االقتصاد العالمي بالنظر إلى حجم الصين 

ودورها في النمو العالمي وتأثيرها على التجارة العالمية 

سلع. عالوة على ذلك، فإن مخاطر وأهميتها ألسواق ال

ؤوس األموال تظل مرتفعة مع احتمال تشديد  و  ر هر

السياسة النقدية في الواليات المتحدة وارتفاع ديون 

 األسواق الناشئة بالعملة األجنبية.

 

صندوق النقد  اتوفي الجانب اإليجابي، فإن توقع

( 1016دوالر للبرميل في عام  23.3الدولي ألسعار النفط )

على  مبنّي  تقديرهمبدو غارقا  في التشاؤم. ويبدو أن ت

أساس أسعار العقود اآلجلة التي تتسم بالتقلبات وتتحرك 

حسب األسعار اليومية. وبالفعل، تحركت أسعار العقود 

يره، اآلجلة ب قوة منذ كتابة صندوق النقد الدولي لتقر

 31وتشير في الوقت الحاضر إلى متوسط سعر بواقع 

يب من 1016دوالر للبرميل في اليوم في عام  . وهذا قر

دوالر للبرميل الذي يجمع ما بين  30.3توقعنا بمتوسط 

تحليالت العرض والطلب إلى جانب المعلومات التي 

 سعار العقود اآلجلة. يتضمنها إجماع التوقعات وأ

     

، فإن االقتصاد العالمي ال يزال معلقا  بسبب حالة  عموما 

وتيرة البطء في   ستمريعدم اليقين، كما يحتمل أن 

 .تعافيه
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ية:إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية " ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  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  على خاصة بافي التقر لمستثمر

، 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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