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لمدى الطويلأفضل آفاق النمو لتتمتع ب آلسيويةالناشئة ا ألسواقا

المفضلة منطقة االستثمار هي األسواق الناشئة  ظلت

ين الدوليين  يع  اكنفقد منذ فترة طويلة. للمستثمر النمو السر

ن  خالل ين حاديالالعقد األول من القر في وخاصة ، والشعر

يكس" عرف ببلدانما ي وسي" )بر يل ور ا والهند والصين البراز

يقياوجنوب   ة ضخمة،أجنبيات استثمار إلى جذب  قد أدى (أفر

يد منبدورها ساعدت والتي  النمو في هذه  في تحقيق مز

االنتعاش بطء أن األزمة المالية العالمية و االقتصادات. غير 

تدفقات االستثمار  اكن لهما تأثير سلبي كبير علىأعقبها  الذي

 حيالحذر التفاؤل ال يشير اآلن، واألسواق الناشئة.  إلى

ع التوقعات المستقبلية لالقتصاد العالمي إلى  إماكنية تسار

ولكن في األسواق الناشئة. مجددًا  ةاألجنبيات االستثمار 

ين  الذي يوجهالسؤال  ما هي األسواق الناشئة  هو:للمستثمر

وانبغي أن التي ي ، نجد أن المدى الطويل في؟ فيها يستثمر

ق آسيا ه  ي األسواق التي تتمتع بأكبر الهند والصين وجنوب شر

  .النموإماكنيات من  قدر 

ن لعلى تحليل هذا يستند رأينا و  في مناطق األسواق لنمو مقار

ولهذا . 7101عام حتى على المدى الطويل الناشئة الرئيسية 

لناتج المحلي لنصيب الفرد من انموذج بتصميم  قمناالغرض 

ق آسيالاإلجمالي المحتمل  يقيا جنوب ، دول جنوب شر وأفر

ياك الالتينية ،الصحراء الصين والهند. إن نمو نصيب الفرد ، ووأمر

لدان الب  لمقارنات عبرجراء امن الدخل هو المعيار المفضل إل

النمو االقتصادي وكذلك حجم محراكت  يأخذ في االعتبارألنه 

ونمو الساكن. ستحتاج البلدان ذات النمو الساكني المرتفع إلى 

جل االقتصادي أل ى معدالت أعلى من النمو المحافظة عل

وتحسين مستويات المعيشة. وتفسر جديدة عمل توليد فرص 

ية االقتصادية بوصفها المدى الطويل  فيالنمو  عملية النظر

هم الذين الساكن عدد نتيجة للتغيرات في ثالثة عوامل رئيسية: 

ينظر . واإلنتاجية ،مالال رأس وإجماليفي سن العمل، 

 لغرضهذه العوامل الثالثة المرتبطة بتوقعات النموذجنا في 

على الناتج المحلي اإلجمالي من نصيب الفرد نمو   تقدير

  في مختلف المناطق.المدى الطويل 

أواًل، عدد الساكن الذين هم في سن العمل. وهذا عامل يساعد 

نحصل في مساهمة القوى العاملة في النمو االقتصادي. و

لمدى الطويل بشأن عدد الساكن الذين هم في اتوقعات  على

 سن العمل في لك منطقة من مصادر األمم المتحدة.

مال. ويشمل ذلك األصول المتاحة ال رأس إجماليثانيًا، 

ونية واألراضي التي يمكن  اكآلالت والمعدات والبرامج االلكتر

استخدامها إلنتاج السلع والخدمات، وبالتالي توليد النمو. 

مال من خالل تراكم ال رأس إلجماليحساب تقديراتنا ونقوم ب

يخية وانخفاض قيمة بعض هذ صول األ هاالستثمارات التار

لمراعاة عوامل مثل تقادم المعدات. وتستند توقعاتنا لالستثمار 

 إلى توقعات صندوق النقد الدولي.

العامل الثالث هو الماكسب المجمعة لإلنتاجية من لك من 

س المال. وفي النموذج الذي نعتمده، فإن القوى العاملة ورأ

يخيًا أنه أقوى دافع  هذا هو العامل األكثر  وزنًا حيث أثبت تار

للنمو في المدى الطويل. ونستمد تقديراتنا لإلنتاجية من 

توقعات صندوق النقد الدولي للنمو وتوقعاتنا لعدد الساكن 

ين على العمل و   مال.ال رأس إجماليالقادر

 لفرد من الناتج المحلي توقعات نصيب ا

 اإلجمالي في األسواق الناشئة

 )متوسط معدالت النمو من حيث تعادل القدرة الشرائية(

 

المصادر: صندوق النقد الدولي وتوقعات األمم المتحدة لنمو ساكن العالم 

 QNBوهيفر أناليتكس وتوقعات قسم االقتصاد في 

مختلفة. أساسية  بسبب عواملهذه النتائج وقد تحققت 

ق آسيا هي توقع ي  التي الوحيدة المنطقة  فمنطقة جنوب شر
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ع في األ وتيرةب هارأسمال إجمالي ينموأن  من  عوام العشرةأسر

 باستمرارالتوقعات ذلك على األرجح عكس وي، 7101إلى  7171

االستثمار في تطوير البنية التحتية، في حين أن المناطق 

 هافي دوراتكثيرًا  خرةمتأأو  ما أكثر تقدماً إاألخرى هي 

لصين ومن المتوقع أن ينمو إجمالي رأس المال ل. يةستثمار اال

سيؤدي العقد القادم، مما  خاللبمعدل أبطأ من ذلك بكثير 

العقد السابق. مع مقارنة بالنصيب الفرد من الدخل  تراجع إلى

من الدخل نمو نصيب الفرد ينبغي أن يظل ، باإلجمالولكن 

وتيرة  بتباطؤ مدعوماً  ،متوسطال في% 2.1حيث سيبلغ  اً عالي

قبل العدد الهائل من ستهال  من االوارتفاع  ينمو الساكنال

ن االقتصادي ساكن ال بعيدًا عن بسبب عملية إعادة التواز

وقد ، أفضل أداء تحققمن المتوقع أن ف ،الهندأما االستثمار. 

يج من  يساعدها على ذلك  نتيجةة نتاجياالرتفاع في اإلمز

يياإلصالحات الداخلية التي   ،، ومثل الصينحالياً  تنفيذها جر

االستهال  وارتفاع النمو الساكني  تباطؤ ستستفيد الهند من

وة  بسبب نمو  .هامن ساكنالعدد الكبير  ثر

، وتعكس ما يةعلى أن هذه النتائج توضيح التشديد ويجب

ية قصيرة  يأخذ النموذج في االعتبار  الونعرفه اليوم.  عوامل دور

 ،األجل مثل التغييرات في السياسات االقتصادية أو االجتماعية

النمو  تدفع ثبت أنهاعلى االتجاهات الهيلكية التي فهو يركز فقط 

 واعدةة أكثر منطق ستظل آسياأن  طويل. ويبدوعلى المدى ال

، من وبشلك عامارتفاع نصيب الفرد من الدخل. ب فيما يتعلق

قوية على المدى الطويل، األسواق الناشئة تظل المتوقع أن 

 .ينالمستثمر  أن ينعكس ذلك إيجابيًا على مزاجوينبغي 

وإذا جمعنا هذه المعطيات، فإن النتيجة تشير إلى استمرار 

األسواق الناشئة اآلسيوية في وضعها أككثر االقتصادات الواعدة 

في المدى الطويل. ومن المتوقع أن تشهد الهند والصين 

ع للنمو في حصة الفرد  ق آسيا الوتيرة األسر ودول جنوب شر

ع نمو 7101من الدخل بحلول عام  . كما من المنتظر أن يتسار

يقيا جنوب  ياك الالتينية وأفر نصيب الفرد من الدخل في أمر

 .ن بوتيرة أبطأ مقارنة باالقتصادات اآلسيويةكالصحراء ل
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 باإلنابة قتصادرئيس قسم اال

 4643-4453 (974+)هاتف: 
 

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 صَر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ي  ، وأن يكون مبنيًا علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

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