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 حدوث أزمة كبيرة ستبعدي  مالي العالمي يتباطأ لكن نمو الناتج اإلج

توقع ن تقرير آفاق االقتصاد العالمي، إصدار م آخرفي 

 صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط االقتصادي

% في 3.3)الناتج المحلي اإلجمالي( بشكل مؤقت إلى  العالمي

. وظل صندوق النقد 9102% في عام 3.6من  9102عام 

الدولي يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي اإلجمالي 

العالمي بصورة منتظمة خالل العام الماضي )انظر إلى الرسم 

 البياني(. 

تعافي نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي يتوقع الصندوق  لكن

سة سياباستمرار %، مدفوعاً 3.6إلى  9191في عام 

السوق في في الصين وتحسن المزاج االستثماري التحفيزات 

 المالية العالمية.

 معدل نمو النشاط االقتصادي العالمي )الناتج المحلي اإلجمالي(

 )نسبة تغيير، على أساس سنوي(

 
 QNB، تحليل قسم االقتصاد في صندوق النقد الدوليالمصادر: 

وتخفيض التوقعات إلى  9102في عام  النموتباطؤ يرجع 

 عوامل رئيسية: أربعة

بالرغم من أن االقتصاد األمريكي سجل أقوى أداء له في أوالً، 

%، إال 9.2، حيث نما بنسبة 9102ثالثة سنوات خالل عام 

. وبدأ زخم 9102أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 

شي المحفزات نمو الناتج المحلي اإلجمالي يتباطأ بفعل تال

المالية وتشديد األوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع 

الخاص. وقد أدى التشديد االحترازي للسياسة النقدية من قبل 

بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي إلى الحيلولة دون إنهاك 

االقتصاد األمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من 

 تدني معدالت البطالة.

 9102ع األول من عام تراجع النمو في الصين في الربياً، ثان

هدف إلى كبح جماح نظام الظل تي تال ةالتنظيمي قيودبسبب ال

المصرفي والحد من االستدانة. وأدى ذلك إلى مزيد من 

بالناتج المحلي  رتبطةاالنخفاض في جميع محركات الطلب الم

ابات االستهالك واإلنفاق االستثماري والحسك اإلجمالي

 اندالعالخارجية. وفي وقت الحق من العام، أدى التهديد ب

حرب تجارية بين الواليات المتحدة والصين إلى تدهور 

التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خالل 

 زيادة اإلنفاق االستثماري. وعالوة على ذلك، أثر التهديد

 اآلسيوية المجاورةقتصادات على اال حرب تجارية نشوبب

وأدى  (ندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوانسنغافورة وماليزيا وإ)

 االقتصادية. توقعاتهاإلى تراجع 

 بسبب، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخماً أكبر من المتوقع ثالثاً 

ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من األحداث 

 صناعة تد تضررالمستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة. فق

تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة  منالسيارات في ألمانيا 

السيارات الخفيفة  باالنبعاثات المعروفة باسم "إجراء اختبار

الموحد". وفي فرنسا، تأثر النمو سلباً بتأخر البرنامج  العالمي

اإلصالحي للرئيس ماكرون. وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن 

لي لمعايير التقارب الخاصة باالتحاد تجاوز العجز الما

األوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب 

 المستثمرين للتعويض عن المخاطر اإلضافية المتصورة.

مع تشدد األوضاع المالية العالمية  األسواقمزاج  تراجع، رابعاً 

االقتصادات المتقدمة في وقت الواليات المتحدة وفي المالية 

  على الطلب العالمي.ذلك سلباً أثر  وقدالحق من العام، 

شهدت األوضاع انفراجاً قليالً مع إشارة  منذ بداية هذا العام،

بنك االحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهالً بشأن 

افة سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية. وباإلض

إلى ذلك، أصبحت األسواق أكثر تفاؤالً فيما يخص احتمال 

. جزئي توصل الواليات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري

. إن 9191ويفتح هذا األمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 

سيكون مدفوعاً باستمرار سياسة  9191االرتفاع المتوقع في 

مزاج األسواق التحفيزات في الصين والتحسن األخير في 

المالية العالمية، وتالشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو 

 في منطقة اليورو.

ومن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم 

اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلباً على النمو من خالل إحداث 
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إعادة توازن هو ما سيؤدي إلى و، تدهور حاد في مزاج السوق

االستثمارية نحو المالذات اآلمنة، وتراجع التوقعات  المحافظ

 الهشة.  الناشئة االقتصادية بشكل عام، خصوصاً لالقتصادات

وهناك سببان آخران ُيحتمل أن يؤديا إلى تدهور حاد في مزاج 

السوق، وهما خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوربي دون 

شأن الوضع المالي التوصل التفاق، وزيادة حالة عدم اليقين ب

 مع ارتفاع عوائد السندات اإليطالية.  

ورغم هذه المعيقات، ال يزال نمو االقتصاد العالمي قريباً من 

المعدل المتوسط للمدى الطويل )انظر إلى الرسم البياني(. ومن 

المرجح أن يكون تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 

حقيقية مستبعداً. وبالفعل، بسيطاً، ويظل احتمال حدوث أزمة 

من الممكن أن تحدث مفاجأة إيجابية في النمو العالمي إذا تم 

حل الخالفات التجارية بسرعة، مما سيعزز الثقة في األعمال 

 التجارية ومزاج المستثمرين.      

 

 

    

 

  

 االقتصادي QNBفريق    

 عبد الرحمن الجهني
 محلل أبحاث 

 4436-4453 (974+)هاتف: 

   بينتو لويس
 اقتصادي

 4642-4453 (974+)هاتف: 

   *ماسون جيمس
 أول  اقتصادي
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أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية:"

لظروف الخاصة بالمستثمر، وأن الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على ا
ئياً دون إذن من أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جز يكون مبنياً على

 ."QNBمجموعة 
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