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 2018 يناير       مستجدات آفاق االقتصاد العالميصندوق النقد الدولي يصدر 

 

وذلك في أحدث  2017رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد العالمي للعامين الحالي والقادم بالمقارنة بتوقعاته األخيرة في أكتوبر 

. حيث يتوقع في الوقت الحاضر ان يصل النمو في عامي 2018ان مستجدات آفاق االقتصاد العالمي الصادر في يناير وتقاريره الصادرة تحت عن

لى خلفية سياسات في المائة في كال من العامين، بما يعكس زيادة زخم النمو العالمي وخاصة في الواليات المتحدة ع 3.9 نسبة إلى 2019و 2018

واليابان التغييرات الضريبية. حيث تمثلت الدوافع الرئيسية لذلك النمو في ارتفاع معدالت النمو في الواليات المتحدة وتسارع نمو منطقة اليورو 

لنمو االقتصادات المتقدمة  يفع توقعات صندوق النقد الدولباإلضافة إلى تحسن أوضاع األسواق المالية العالمية ومعنويات االستثمار، بما أدى لر

نقطة  50في المائة وكان متوقعاً ارتفاعه بمعدل  3.7إلى  2017. وتشير التوقعات وصول معدل النمو العالمي في العام 2019و 2018في عامي 

نظراً لتوقع نمو  النمونطاق ، اتسع وفقاً لصندوق النقد الدوليو . 2017نقاط أساس عن توقعات أكتوبر  10و 2016أساس عن مستويات العام 

. وتقف كل من أوروبا وآسيا 2017النمو في العام  فيالي العالمي ليشهد العالم طفرة اقتصاداً عالمياً تساهم بثالثة أرباع الناتج المحلي اإلجم 120

الناشئة واالقتصادات النامية بواقع ، حتى مع ارتفاع نمو كل من االقتصادات المتقدمة واألسواق 2017وراء ذلك النمو الهائل الذي شهده العام 

ً في العام  10 بدعم من ارتفاع األنشطة االستثمارية من جانب االقتصادات  2017نقاط أساس لكل منها. كما حققت التجارة العالمية نمواً قويا

ن المتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية ، م2019و 2018المتقدمة وزيادة إنتاج الصناعات التحويلية في االقتصادات اآلسيوية. وبالنسبة لعامي 

 نقطة أساس( مع استمرار االتجاهات سالفة الذكر. 50في المائة ) 4.4نقطة أساس( و  60في المائة )+  4.6للسلع والخدمات بنسبة 

 

 2018تقرير صندوق النقد الدولي لشهر يناير المصدر: 

 

تقديرات 2019تقديرات 2018تقديرات 2019تقديرات 2018تقديرات 2019تقديرات 20172018نمو الناتج المحلي اإلجمالي

%1.9%2.3%0.6%0.4%2.5%2.7%2.3الواليات المتحدة

%1.7%1.9%0.3%0.3%2.0%2.2%2.4منطقة اليورو

%1.6%1.5%0.1-%0.0%1.5%1.5%1.7المملكة المتحدة

%0.8%0.7%0.1%0.5%0.9%1.2%1.8اليابان

%1.5%1.6%0.0%0.1%1.5%1.7%1.8روسيا

%6.3%6.5%0.1%0.1%6.4%6.6%6.8الصين

%7.8%7.4%0.0%0.0%7.8%7.4%6.7الهند

%2.0%1.5%0.1%0.4%2.1%1.9%1.1البرازيل

%1.6%1.0%0.6%0.5%2.2%1.5%0.7-المملكة العربية السعودية

%1.8%2.0%0.4%0.3%2.2%2.3%2.3االقتصادات المتقدمة

%5.0%4.9%0.0%0.0%5.0%4.9%4.7اقتصادات األسواق الصاعدة واألسواق النامية

%3.5%3.5%0.0%0.1%3.5%3.6%2.5الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

%3.7%3.7%0.2%0.2%3.9%3.9%3.7الناتج العالمي

تقديرات 2019تقديرات 2018تقديرات 2019تقديرات 2018تقديرات 2019تقديرات 20172018مؤشرات اقتصادية أخرى

%2.0%1.7%0.1%0.2%2.1%1.9%1.7أسعار المستهلك لالقتصادات المتقدمة

%4.1%4.4%0.2%0.1%4.3%4.5%4.1أسعار المستهلك لألسواق الصاعدة واألسواق النامية

%3.9%4.0%0.5%0.6%4.4%4.6%4.7حجم التجارة العالمية

نقد الدولي توقعات صندوق ال
حالية توقعات ال ال

االختالف 
توقعات السابقة ال

أكتوبر-2017يناير-2018

النسبة المئوية

النسبة المئوية



 بحوث كامكو           
 

KAMCO/20180123/81 

 
Page 2 

 
  

 

 1.7 متراجعاً من نسبةفي المائة،  0.7بواقع  2017وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي السعودي في العام 

على الرغم الناتج المحلي اإلجمالي النفطي على خلفية خفض اإلنتاج وفقاً التفاقية األوبك. إال انه تراجع  نتيجة 2016في العام  ةالمسجل في المائة

في المائة  2.2في المائة و 1.6بنسبة  2017أكتوبر  تقرير من ذلك، يتوقع أن يحقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نمواً أعلى مما كان متوقعاً في

األنشطة غير النفطية على التوالي.  وقد تم رفع التوقعات على الرغم من تراجع اإلنتاج النفطي نظراً لتوقع تزايد نمو ، 2019و 2018في عامي 

وقد يشير رفع  .2018على خلفية الجهود الرامية للتنويع في ظل بيئة ارتفاع أسعار النفط السائدة والخطط الحكومية لزيادة االنفاق العام في العام 

النفطي لهذا العام بالمقارنة بالتوقعات للسعودية إلى ارتفاع الناتج المحلي االجمالي غير  2018توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للعام 

مقارنة بالعام  2018في المائة(، حيث من المتوقع أن يظل الناتج المحلي اإلجمالي للنفط مستقرا في العام  1.3) 2017الصادرة في أكتوبر 

ول مجلس في داالقتصادي تنويع ، فعلى الرغم من توقع استمرار جهود ال2018، وذلك بسبب استمرار خفض اإلنتاج. وبالنسبة للعام 2017

ً مثل تزايد النشاط االستثماري لالقتصادات المتقدمة، وزيادة حجم التجارة  التعاون الخليجي، إال ان هناك عوامل أخرى ستلعب دوراً ايجابيا

ارتفاع العائدات النفطية. إال انه على  العالمية، ونمو االنتاج الصناعي في آسيا، حيث نرى قيام تلك العوامل بدعم أسعار النفط بما ينعكس في هيئة

 الرغم من ذلك، قد تواجه أسعار النفط مخاطر من ارتفاع اإلنتاج الوشيك من الواليات المتحدة وليبيا ونيجيريا وفنزويال.

 

 2019و 2018للمملكة العربية السعودية لعام  اإلجماليالناتج المحلي 
 

 

 2018تقرير صندوق النقد الدولي لشهر يناير المصدر: 

في المائة في عامي  2.2في المائة و  2.3ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، تشير التوقعات الحالية إلى بلوغ معدل نمو االقتصادات المتقدمة 

في المائة  2.5و  2018نقطة أساس( في العام  40في المائة )+ 2.7على التوالي، على خلفية نمو الناتج المحلي اإلجمالي بواقع  2019و 2018

رجي، والتأثير المتوقع ، ونمو الطلب الخا2017. وتأتي تلك التوقعات انعكاساً الرتفاع مستويات النمو في العام 2019نقطة أساس( في العام  60)

لإلصالح الضريبي على خفض معدالت ضرائب الشركات والسماح المؤقت بتحميل تكلفة االستثمار كاملة على المصروفات. ويتوقع أن يؤدي 

يطاليا وهولندا. أما كال من قوة الطلب المحلي وارتفاع الطلب الخارجي إلى دفع نمو منطقة اليورو والسيما الناتج المحلي اإلجمالي في ألمانيا وإ

الت أعلى، في بالنسبة لالقتصادات األسيوية المتقدمة المرتبطة بآفاق التجارة واالستثمار العالميين، فيتوقع لها ايضاً أن تشهد تزايد أنشطتها بمعد
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في المائة في  1.2لليابان ليصل إلى حين ان رفع توقعات الطلب الخارجي والموازنة التكميلية من شأنهما ان يدفعا نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

   .2019في المائة( في العام  0.1في المائة )+ 0.9في المائة( و  0.5)+ 2018العام 

في المائة  4.9وعلى الرغم من قيام صندوق النقد الدولي باإلبقاء على توقعات نمو األسواق الناشئة واالقتصادات النامية دون تغيير عند معدل 

. ومن المتوقع أن تشهد 2017، إال أن مكونات النمو قد شهدت اختالفاً بالمقارنة بتقرير أكتوبر 2019في المائة في العام  5.0و 2018في العام 

، وأن تتسارع معدالت 2018في المائة في العام  6.5في المائة من النمو العالمي، نمواً بنسبة  50 نسبة آسيا الناشئة والنامية، التي تمثل أكثر من

ً لتصل إلى ال ، على خلفية ارتفاع النمو من جانب الصين بما يعكس قوة الطلب 2019في المائة( في العام  0.1في المائة )+ 6.6نمو هامشيا

ف الخارجي. ويعزى تسارع النمو في أوروبا الناشئة والنامية إلى ارتفاع معدالت النمو في بولندا وتركيا، حيث من المتوقع أن تساهم الظرو

 2019في المائة( وفي العام  4.0) 2018ة الميسرة وتزايد قوة الطلب على الصادرات من منطقة اليورو في رفع معدالت النمو في العام المالي

نقطة أساس. وفي أمريكا الالتينية، من المتوقع أن يؤدي تحسن اآلفاق في المكسيك بفضل زيادة قوة الطلب في الواليات  50في المائة( بواقع  3.8)

رة متحدة، وزيادة رسوخ التعافي في البرازيل، واآلثار اإليجابية الرتفاع أسعار السلع األولية، وتيسير شروط التمويل في بعض الدول المصدال

في المائة( فيما يوازن تخفيض توقعات بعض الدول األخرى مثل فنزويال.  2.6) 2019في المائة( في العام  0.2للسلع إلى رفع معدالت النمو )+

 0.1في المائة )+ 3.6صل إلى يانستان وباكستان لكما تشير التوقعات إلى تحسن النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك أفغ

 دون تغير. 2019في حين تم اإلبقاء على معدالت نمو العام  2018في المائة( في العام 

   

دوالر أمريكي للبرميل(  59.9) 2018دوالر للبرميل في العام  7.2صندوق النقد الدولي تحسن متوسط أسعار النفط بواقع  من المرجح حسبو

، يتوقع أن يشهد تراجعاً هامشياً 2019. إال انه في العام 2017دوالر للبرميل خالل العام  52.7استنادا إلى العقود اآلجلة للنفط، من المتوسط البالغ 

والوسط الحسابي لتقديرات محللي  االجماعلدولي ألسعار النفط أقل من دوالر أمريكي للبرميل. هذا وتبلغ توقعات صندوق النقد ا 56.4ى ليصل إل

دوالر أمريكي للبرميل. ومن شأن ذلك أن يعطي مجاال كافيا لدول مجلس التعاون الخليجي للمضي قدما  60والتي تبلغ حوالي  2018النفط للعام 

. عالوة على ذلك، من المرجح أن تتجه دول 2018في العام  يداالقتصا طها الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة وخطط التنويعفي خط

والحصول على أدنى تكلفة للتمويل، حيث من  2018عجز الموازنة العامة في العام نحو سوق السندات مرة أخرى لسد  مجلس التعاون الخليجي

تمكن الدوالر  وإذادوالر للبرميل،  60ديد أسعار الفائدة عالمياً. كما انه في حالة استقرت أسعار النفط عند مستوى أعلى من المتوقع أن يتم تش

بالنسبة لمصدري النفط الرئيسيين  2018األمريكي من المحافظة على استقراره النسبي، فإننا نتوقع أن تتحسن أرصدة الحسابات الجارية في العام 

 في المنطقة.

  

 


