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 ع النمو العالمي ار تسبصندوق النقد الدولي متفائلة لتوقعات 

ير آفاق  إصدار في أحدث  ، توقع االقتصاد العالميمن تقر

عأن يصندوق النقد الدولي    2102 عامفي النمو العالمي  تسار

د اكن صندوق النقد وق. 2102في عام  9.2% من 9.9إلى 

يخيا   . بشأن النمو توقعات متفائلةإلصدار  يميل  الدولي تار

يب الصندوقالبياني أدناه أن الرسم   يظهرو  ، وحتى وقت قر

، ير إصدار لك  معلك مرة عّدل توقعاته اكن ي جدا   ة جديدة لتقر

 توقعات صندوق بأن ومع اعتقادنا. العالمياالقتصاد آفاق 

نتوقع من جانبنا أن يتباطأ ، مفرطة في التفاؤل النقد الدولي

. وعليه، فقد قام 2102% في 9.3نمو االقتصاد العالمي إلى 

بإعداد توقعاته الخاصة وسنستعرض  QNBقسم االقتصاد في 

بعة األسباب فيما يلي  تجعلنا نتوقع تباطؤ التي الرئيسية األر

 .2102في النمو العالمي 

  العالميلنمو للتوقعاته  صندوق النقد الدولي مراجعة

)%( 

 

 QNBالمصادر: صندوق النقد الدولي وقسم االقتصاد في 

البيانات االقتصادية إلى أن االقتصاد العالمي بدأ  آخر  ، تشيرأوال  

ي  آخر  ت نتائجاكنو. فعليا  التباطؤ في  استطالع لمؤشر مدير

يات العالمي يل، هي ، المشتر صادرة في بداية شهر أبر

 39.9 وبالرغم من أن قراءة المؤشر . شهرا   03األضعف خالل 

(، إال أنها أقل من متوسط 31التزال ضمن النطاق العالي )فوق 

آخر    تشيرعالوة على ذلك، و .%39.2البالغ  2102القراءات لعام 

الواليات  -العالم في اقتصاد النمو في أكبر حول مؤشرات ال

تشير أحدث أرقام حيث باطؤ. الحتمال حدوث ت -المتحدة

االحتياطي الفيدرالي في أتالنتا  التقديرات  التي يصدرها بنك

، إلى نمو لي اإلجمالي في الواليات المتحدةلناتج المححول ا

بع األول من عام  %2.1بنسبة  ، بانخفاض من 2102في الر

بع الرابع من عام  2.9%  2102لعام  %2.9من و 2102في الر

 كلك. 

، من المتوقع أن يتباطأ االقتصاد الصيني خالل   2102ثانيا 

بسبب االستمرار في تشديد السياسة النقدية. وتهدف السلطات 

إلى تهدئة سوق العقارات وكبح االستدانة في قطاع الظل 

لطاقة اإلنتاجية في الصناعات القديمة. االمصرفي وتقليص 

بع األول واكن نمو الناتج المحلي اإل جمالي مستقرا  في الر

بع الذي سبقه عند نسبة  %، لكن بانخفاض 3.2مقارنة بالر

كلك بنسبة  2102طفيف من معدل النمو المسجل في عام 

%. إلى جانب ذلك، يشير تباطؤ نمو االئتمان إلى  حدوث 3.9

يد من ال االقتصاد خالل ما تبقى من عام نمو في  تراجعمز

% على أساس سنوي 01.3الئتمان إلى تباطأ نمو اكما . 2102

وة التي  2102في مارس  مؤخرا  في يوليو  بلغهاوذلك من الذر

%.  وتعتبر الصين المساهم األكبر في النمو 09.2بنسبة  2102

العالمي، لذلك من المرجح أن يكون ألي تباطؤ في الصين تأثير 

 سلبي على عدد من االقتصادات األخرى، خصوصا  في آسيا.

، من المرجح أن تصبح السياسة النقدية العالمية أقل ثالثا  

. فمن المتوقع أن يواصل بنك االحتياطي 2102تيسيرا  في 

الفيدرالي جوالت رفع أسعار الفائدة المخطط لها، بينما قام 

ية من  ياته الشهر بي بتقليص مشتر البنك المركزي األور

متوقع األصول إلى النصف منذ األول من يناير الماضي ومن ال

يد من وتيرة التقليص ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. كما  أن يز

من المتوقع أن يقوم لك من بنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان 

المركزي بتشديد السياسة النقدية. ونتيجة لذلك، من المرجح 
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وف المالية العالمية مع ارتفاع عائدات السندات  تسوءأن  الظر

 ه أن يعيق النمو.طويلة األجل، ما من شأن

 ،  ،على النمو عبئا  أيضا   يشلكأسعار النفط أن الرتفاع يمكن رابعا 

المستوردة  دولفي ال ستهالكتقلل الدخل المتاح لالفهي 

ام وعاألالنفط خالل ولم ينتقل تأثير انخفاض أسعار للنفط. 

عدد من حيث استغل  ،المستهلك بالاكمل إلى 2102-2103

لم تتم العودة إلى  لكن. دعملخفض الالفرصة تلك  دولال

ُيرجح أن ذلك ولمنذ أن بدأت أسعار النفط ترتفع، اعتماد الدعم 

وبلغ  إلى المستهلكين.بالاكمل ارتفاع األسعار ينتقل تأثير 

يكي للبرميل في  33متوسط أسعار النفط  ، 2102دوالر أمر

 2102دوالر للبرميل في عام  39ونتوقع أن يبلغ متوسط األسعار 

سيؤثر هو اآلخر ارتفاع أسعار النفط لذلك، فإن ونتيجة  كلك.

 لنمو العالمي.سلبا  على ا

 في الواليات المتحدة ماليةمن المرجح أن تكون الحوافز الو

تضمن تو، في العام الحاليالمحرك الرئيسي للنمو العالمي 

يبية، مثل  تلك الحوافز ض يخفتعددا  من اإلصالحات الضر

يبة الشراكت من  ذكر صندوق النقد الدولي و%. 20% إلى 93ضر

ير له حول آفاق االقتصاد العالمي في  أن  توقعيأنه آخر تقر

نقطة  1.0الواليات المتحدة حوالي  تضيف الحوافز المالية في

مئوية إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في عام 

أعاله المذكورة  للنمو تقابل العوامل العديدة المثبطةسو. 2102

ق كبير التأثير الداعم للنمو الناتج عن ية في مالالحوافز ال وبفار

 فيلالتباطؤ المتوقع في الصين وحده كف ،الواليات المتحدة

، وذلك دون نقطة مئوية 1.0 بنحوالنمو العالمي  بتخفيض

االقتصادات األخرى. وفي األخذ في االعتبار اآلثار المترتبة على 

عام في % 9.2النمو العالمي من أن يتراجع ، نتوقع الختام

 .2102في عام % 9.3 إلى حوالي 2102
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ية:إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية  ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادا  على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ، وأن يكون مبنيا  على خاصة بافي التقر لمستثمر

، 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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