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؟7102أخيرًا في عام هل تنتعش التجارة العالمية 

منذ األزمة المالية في  مطردا   شهد نمو التجارة العالمية تراجعا  

 ولكن. 2102وانخفض إلى مستوى جديد في عام  2118عام 

تشير البيانات األخيرة إلى أن االتجاه التنازلي المستمر في نمو 

وأوائل  2102هاية عام بنالتجارة العالمية قد بدأ في االنعاكس 

  2102في عام  ية، ونتوقع أن تتعافى التجارة العالم2102عام 

 الرغم من استمرار ب، إلى التباطؤالعوامل التي أدت  نظرا  النحسار 

 بعض المخاطر.

 التجارة العالمية ونمو الناتج المحلي اإلجمالي

 (السنوي التغير)% 

 

 QNB: صندوق النقد الدولي وقسم االقتصاد في المصادر

، حتى بالمقارنة مع نمو الناتج تتراجع العالمية التجارةت ظلو

-2112في  قبل األزمة الماليةوالمحلي اإلجمالي العالمي. 

من ضعف معدل الناتج  ، نمت التجارة العالمية بأكثر 2112

 0.1إلى  الحقا   المحلي اإلجمالي العالمي، ولكن انخفض هذا

 1.0و  2102-2100الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في من مرة 

النمو الحقيقي للتجارة العالمية وتراجع . 2102مرة فقط في عام 

 السنوات في سنويا   %8.2في السلع والخدمات من متوسط 

منذ األزمة المالية  %1.1الية إلى الم لألزمة السابقة الخمس

إلى ، وصل 2102في عام وفيما بعد، . 2102-2100خالل الفترة 

 .فقط %2.2 نسبته نموب 2110أدنى مستوى له منذ عام 

إلى تباطؤ نمو  ويعزى التباطؤ في نمو التجارة العالمية جزئيا  

 كما. مماثال   اتخذ مسارا  الناتج المحلي اإلجمالي العالمي الذي 

يد من موجة الحمائية إلى  تصاعدأدى  نمو  التباطؤ فيمز

بلدان مجموعة  أدخلتالتجارة العالمية. ومنذ األزمة المالية، 

ين قرابة  ية من التدابير  20111العشر  .الجديدة الحمائية التجار

، اكن هناك سببين رئيسيين 2102في اآلونة األخيرة، في عام 

بالمقارنة مع نمو الناتج  ةخاص، لتجارة العالميةلضعف أداء ا

في عام  ، اكن االستثمار ضعيفا  المحلي اإلجمالي العالمي. أوال  

. وقد أظهرت البحوث الجديدة أن االستثمار ينطوي على 2102

ى بين نسبة أعلى من التجارة من  لناتج المحلي لالمكونات األخر

اإلجمالي، وال سيما االستهالك. وبالتالي، أدى ضعف االستثمار 

 إضعافه إلى إضعاف التجارة العالمية أكثر من 2102في عام 

 االستثمار  قد اكن تراجعولعالمي. لناتج المحلي اإلجمالي ال

الخاص في الواليات المتحدة والتحول المستمر من االستثمار 

التجارة تباطؤ  من أهم أسبابإلى االستهالك في الصين 

 .2102في  العالمية

أثر سلبي على  2102النفط في عام  ، اكن النخفاض أسعار وثانيا  

أدى انخفاض حيث بالعامل األول  التجارة. ويرتبط ذلك جزئيا  

 كما قاداالستثمار في قطاع الطاقة.  إلى تراجعأسعار النفط 

إلى انخفاض الدخول في البلدان  أيضا   انخفاض أسعار النفط

المرتبطة المصدرة للنفط، ما أدى إلى انخفاض الواردات 

 الالزمةالنتيجة تحقق نفس الوقت، لم ت باالستهالك. وفي

يادة في  ‒ لذلكالمتوقعة  المرتبطة الواردات أي حدوث ز

 االستهالك في البلدان المستوردة للنفط.ب

 حيث 2102في عام  بكثير أفضلالتجارة العالمية  ويبدو أن آفاق

تحسنت  فقد. 2102في عام  هانمو أعاقتالعوامل التي  تتراجع

النمو منذ أواخر ارتفاع معدالت قعات االقتصادية العالمية مع التو

يادة في التوقعات 2102عام  لعام  المجمع عليها مما أدى إلى ز

نهاية عام  فيفي الواليات المتحدة  االستثمار نتعش. وا2102

، وفي الصين، تباطأ التحول إلى 2102وأوائل عام  2102

، حيث استخدمت السلطات 2102عام  في أواخر االستهالك 

النفط، ونتوقع  ، تعافت أسعاراالستثمار لتحفيز االقتصاد. وأخيرا  

 .2102ما اكنت عليه في م 2102في  %22أن تكون أعلى بنسبة 
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فقد ، تشير أحدث البيانات إلى تحسن التجارة العالمية. وبالفعل

على أساس  %00.2ارتفعت تجارة السلع والخدمات بنسبة 

لصندوق النقد الدولي،  سنوي في يناير من حيث القيمة، وفقا  

 عام فيفي المتوسط  %2 نسبته مع تراجع بلغتمقارنة بال

 تحراكت الوحيد في ذلك هو سببال يكون أن رجحوال ي  . 2102

 على %2.2 نما بنسبة السلع تجارة حجم ألن  نظرا   النفط أسعار

ين في سنوي أساس  مقارنة 2102 عام من األولين الشهر

 هولندا لمكتب وفقا   ،2102 عام في %0.2 بمتوسط نمو نسبته

الحاويات في  عدد. وقد بلغ االقتصادية السياسات لتحليل

مؤشر  كما بلغ، 2102أوائل عام  الموانئ مستويات قياسية في

يات القائم على مسح  راءمد طلبات التصدير المتوقعة المشتر

يل من العام  .الحالي أعلى مستوى له منذ األزمة المالية في أبر

ش التجارة انتعا تعيقأن من المخاطر  عددل يمكنومع ذلك، 

لناتج المحلي أن االنتعاش في ا ثبت ففي حالالعالمية. 

، فإن التجارة العالمية طويال   ستمري ناإلجمالي العالمي ل

 يسرعا من تزايدك تطوران رئيسيان يمكن أن وهنا. ستعاني أيضا  

ياك أوال   ةاسسي أدت، الحمائية. أوال   الرئيس التي ينتهجها " "أمر

يكي  ين إلى تخلي بالفعل  ترامبدونالد األمر مجموعة العشر

في مارس،  لحمائية في بيانها الصادر تجاه ماكفحة االتزامها  عن

يد من التدابير تأن  لتلك السياسات ويمكن  ؤدي إلى مز

وج الحمائية. ثانيا   ، قد يؤدي الفشل المحتمل لمفاوضات خر

وبي إلى اإلضرار  يطانيا من االتحاد األور وبا. تجارة في أبال بر ور

جهود الحمائية أمام التجارة العالمية  صمدرجح أن تي  ومع ذلك، 

في العالمية، والعضوية الواسعة  مدادترابط سالسل اإلبسبب 

التي توفر الدعم القانوني للتجارة،  منظمة التجارة العالمية

ية إقليمية كبيرةو  .وجود اتفاقات تجار

 فاق منذ األزمة المالية مطوال   وقد شهدت التجارة العالمية هبوطا  

التراجع في نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، ووصلت 

. ومع ذلك، من 2102التجارة العالمية إلى مستوى منخفض في 

. 2102في عام معاكسا  اتجاه المنحنى هذا  يأخذالمرجح أن 

ز  من شأن ذلك أنو  ستدعمحيث  يالعالم االقتصاد تعافييعز

وة والتجارة انتشار الت تسمح لالقتصادات الفردية سكنولوجيا والثر

 .نقاط القوة التي تتمتع بهاتركيز على بال
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ية:إخالء مسؤولية وإقرار " ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

ي اعتمادا  على الظ ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار صَر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ي  ، وأن يكون مبنيا  على في التقر وف الخاصة بالمستثمر ر

، 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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