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 مـــالزخ دـقـيفمي ـالـو العـالنم

، خفض صندوق االقتصاد العالميآفاق لتقرير  إصدارة في أحدث 

% 7.3توقعات النمو العالمي على المدى القريب إلى   النقد الدولي

أن التوقعات  ورغم. 8103و 8102 عامي % لكل من7.3من 

الجديدة ال تزال تشير إلى أداء قوي، خاصة بالمقارنة مع العقد 

يبدو أن النمو العالمي قد بلغ ذروته و. أقل تفاؤالا  إال أنهاالماضي، 

مخاطر الهبوط. باإلضافة إلى ذلك،  مع استمرار ارتفاع وبروز

 أصبح التوسع، كما أقل لمفاجآت صعودية احتماالتهناك 

ساهمت أربعة وقد بين الدول. واتساقاا  أقل تزامناا  االقتصادي

 .توقعات النشاط العالمي عوامل رئيسية في االنخفاض األخير في

التجارية األعمال  وأبحاثأوالا، تشير البيانات االقتصادية األخيرة 

. كان آخر فعلياا  الزخميفقد بدأ قد الرئيسية إلى أن االقتصاد العالمي 

لمؤشر مديري المشتريات العالمي، الذي صدر في بداية  مسح

 مؤشرقراءة الأن  وبالرغم من. شهراا  84أكتوبر، هو األضعف في 

 ا(، إال أنه21)فوق  االرتفاعزال في منطقة تال نقطة  28,2 البالغة

االقتصادي  جاء النشاط وقد. 8103 لعام 27.2أدنى من متوسط 

قدمة الرئيسية، مثل المت االقتصادات في خاص مخيباا لآلمال بشكل

منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث تم تخفيض توقعات النمو 

 .على التوالي %0.1% من 0.4إلى % و8.4% من 8.1إلى 

النمو في أوروبا قد نتج عن عوامل دورية مؤقتة ضعف ويبدو أن 

األحوال الجوية، وارتفاع مستويات  وتشمل، أخرى أكثر ديمومةو

، وانخفاض نمو العماليةاإلجازات المرضية، واإلضرابات 

 .اتالصادرات واالستثمار

شاط االقتصادي ، بدأ بنك االحتياطي ثانياا، للتخفيف من فرط الن

الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يقوم بإجراء 

نقطة أساس  82أربع جوالت إضافية من رفع أسعار الفائدة بمقدار 

، وهو ما من شأنه تقييد النمو 8103في كل منها حتى نهاية عام 

 8102% في 8.3لغ في الواليات المتحدة من االرتفاع القوي البا

، أي أكثر قرباا من معدل النمو 8103% في 8.2إلى حوالي 

%. ومن المتوقع أن ينخفض النمو 8.1الممكن والذي يقدر بحوالي 

حيث سيوقف البنك المركزي  8103أكثر في منطقة اليورو في 

األوربي أخيراا برنامج التيسير الكمي تدريجياا بنهاية العام، وينظر 

 .8103فع أسعار الفائدة بنهاية في إمكانية ر

وعلى نحو هام، من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في 

االقتصادات المتقدمة الرئيسية إلى وضع مزيد من الضغوط على 

األسواق الناشئة مع زيادة متطلبات التمويل الخارجي. ويتسبب 

خروج رؤوس األموال ومخاطر االنخفاض غير المنتظم لقيمة 

في إجبار العديد من البنوك المركزية إلى تشديد سياستها  العمالت

النقدية، مما يقيد النمو. وفي الواقع، تمت مراجعة وتخفيض 

% لهذا العام والعام 4.3توقعات النمو في األسواق الناشئة إلى 

 .8103% لعام 2.0و 8102% لعام 4.3القادم وذلك من 

 الدوليتوقعات نمو االقتصاد العالمي لصندوق النقد 
 )نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، %(

 
 QNBالمصادر: صندوق النقد الدولي، وتحليالت قسم االقتصاد في 

 
إلنفاق، الدخل المتاح لخفض في أسعار النفط ارتفاع ساهم ثالثاا، ي

النمو، ال سيما في يخفض معدالت ضعف االستهالك ووهو ما ي  

إعانات بإلغاء عدة بلدان  لقيامونظراا لنفط. لالبلدان المستوردة 

انخفاض أسعار النفط ب التي اتسمتالوقود خالل الفترة الماضية 

للتأثر ن أكثر عرضه يالمستهلكفإن ، 8101و 8102 يعام بين

خام برنت  سعرمتوسط وقد بلغ ارتفاع أسعار النفط هذه المرة. ب

 بلغ متوسط سعره، و8103في عام دوالر أمريكي للبرميل  55

          الحالي. العام فيحتى اآلن والر أمريكي للبرميل د 73

مرتفعة ة يوالتوترات التجار يسياسالعدم اليقين  مستويات، رابعاا 

السياسة  بشأن مؤشر عدم اليقينفقد شهد  آخذة في التصاعد.و

حجم عدم اليقين استناداا إلى  االقتصادية العالمية، الذي يقيس

االقتصادات الرئيسية، اداا من اقتص 81تغطية الصحيفة في ال

يقترب من بلوغ السنة حتى تاريخه، وفي % 31.3نسبة ارتفاعاا ب

 أعلى مستوى له على اإلطالق.

تصاعد النزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين، ويؤثر 

واألعمال  ينالمستهلك سلباا على ثقةأكبر اقتصادين في العالم، 

تعريفات على فرض الواليات المتحدة بالفعل  أقدمتقد فالتجارية. 

اردات من الودوالر أمريكي مليار  821 ما قيمته علىجمركية 

 تعريفات جمركية على صادراتبفرض  ، وردت الصينالصينية

الواليات لتهديد  ونظراا دوالر أمريكي. مليار  110 أمريكية بقيمة

 دوالرار ملي 811 إضافية بقيمةالمتحدة بفرض تعريفات جمركية 

محادثات تعثر المطلع العام المقبل و الصينية في الوارداتعلى 

أن يشهد هذا النزاع توقع ، ي  في الوقت الراهنالمتوقفة بين البلدين 
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على  ةطاا إضافيوضغيضع أن  وذلك من شأنه ،تصعيدالمن  اا مزيد

المتمثلة في تسريع  هالتحقيق أهداف تكافح يالسلطات الصينية وه

صندوق أبقى في حين و. المالية وتقليص المديونية نمومعدالت ال

 8102عام توقعاته بشأن النمو في الصين في النقد الدولي على 

للعام القادم من  هتوقعات إال أنه خفض، %1.1 دون تغيير عند

 %.1.8 % إلى1.4

تميل توقعات النمو العالمي إلى الجانب السلبي. فحيث تعتبر 

ي هبوط ألمو العالمي، فإن من المرجح الصين أكبر مساهم في الن

في االقتصاد الصيني أن يكون له تأثير متالحق على عدد من 

االقتصادات األخرى، وخاصةا على كبار المصدرين اآلسيويين 

للسلع األساسية ومصدري المنتجات الصناعية ذات القدرة 

 التنافسية العالية.

التحاد األوروبي ؤثر خروج المملكة المتحدة من ايحتمل أن كما ي

بطريقة غير منظمة وبدون اتفاق في مارس القادم أيضاا على آفاق 

 النمو في االقتصادات المتقدمة في العام المقبل.

وفي الجانب اإليجابي، يمضي االقتصاد األمريكي بسرعة فائقة، 

ويبدو أن احتمال حدوث مفاجآت سلبية أمر مستبعد. وعلى الرغم 

لتي يمكن أن تحدث في االقتصادات األكثر من المشكالت الفردية ا

ضعفاا، إال أن النمو في االقتصادات الناشئة عموماا سيكون سليماا، 

ومن غير المرجح أن يتغير الكثير ما لم تحدث صدمات شديدة 

غير متوقعة. باختصار، ال يزال النمو العالمي قوياا، ولكن يبدو أن 

 ر تتزايد أكثر.مستوى الذروة قد أصبح وراءنا وأن المخاط
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 عبد الرحمن الجهني 
 محلل أبحاث 
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   *بينتو لويس
 اقتصادي

 4648-4453 (974+)هاتف: 
 كاتب التقرير *  

أو المؤلف أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل  QNBال تتحمل مجموعة  وإقرار حقوق الملكية الفكرية:إخالء مسؤولية 

 على الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنياا على أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتمفقط، ما لم ي صَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداا 

 .QNBتوزيعه مجاناا، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئياا دون إذن من مجموعة 
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