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؟ النمو الاالميفي تنتاا  الااستداكمة كمنا  هل باإل

 برفع  في وقت سابق من هذا الشهر قام صندوق النقد الدولي

توقع اآلن أن يبلغ النمو يفهو القتصاد العالمي. ا توقعاته لمستقبل

يادة طفيفة عن توقعاته2102في عام  %6.3العالمي   ، أي بز

 2103في عام  حققتمن النمو الموأعلى ، %6.3السابقة البالغة 

الذي  النمو هذاالدافعة ل. من بين العوامل الرئيسية %6.2 البالغو

 :2102على معدل نمو عالمي منذ عام اآلن أن يكون أ يتوقع له

، وتيسير ، وارتفاع أسعار السلع األساسيةالدولية التجارة انتعاش

 السياسة النقدية. 

في النمو العالمي؟  باإلماكن استدامة هذا االنتعاشهل  ،ولكن

حيث يقّدر  أن يرتفع يبدو أن صندوق النقد الدولي يعتقد ذلك، 

 .أقل تفاؤالا  غير أننا. 2121حتى  %6.2النمو العالمي إلى  متوسط

على االقتصاد  مؤخراا  التحسن الملموس الذي طرأالرغم من فب

 ال يتوقع لهارة للنمو العالمي كبي معوقاتالعالمي، ال تزال هناك 

ز  اثنان على وجه  من بين هذه المعوقات أن تتالشى بسهولة. ويبر

مخاطر الوارتفاع  مستوى العالمعلى : تدني اإلنتاجية الخصوص

 المالي. االستقرار على 

ولياا  وقد شهد نمو اإلنتاجية في االقتصادات المتقدمة اتجاهاا  نز

في جداا تباطأ بشلك كبير  ولكنه، الماليةألزمة الفترة السابقة ل منذ

المثال، بلغ  على سبيلالمتحدة  السنوات األخيرة. ففي الواليات

المقياس الرئيسي  - للفرد النمو في اإلنتاج الحقيقيمتوسط 

 نسبةمقارنة ب 2103 - 2102فقط خالل الفترة  %1.3 - لإلنتاجية

تزايد نسبة المسنين عوامل  عّد . وت2112 - 2111الفترة  خالل 2.2%

، وبين  ضآلة نمو المبتكرات التكنولوجية الساكن، وتباطؤ االستثمار

 العواملتباطؤ وتيرة نمو التجارة العالمية من بين و اإلحاللية،

وليالرئيسية لالتجاه  االستثمارات  حدث انتعاش في وبينما. النز

معدالت ال زال دون   االنتعاشن هذا إال أ، 2102في عام والتجارة 

يخية و أعلى في  نمو المستويات الالزمة لتحفيز أقل من النمو التار

  .اإلنتاجية

خطيرة فإن لتراجع اإلنتاجية انعاكسات  ، وبغض النظر  عن أسبابه

ففي حال عدم ارتفاع  على مستقبل النمو االقتصادي العالمي.

يادة  سيتباطأ اإلنتاج، مما سيؤدي بدوره إلى مردودية العمال ز

 تراجع األجور  وانخفاض االستهالك.من خالل  على النمو  رالتأثي

، كيف سيتم إيقاف هذا  االتجاه الذي يسير ومن غير  الواضح، حالياا

يد من االستثمارات فيه االقتصاد العالمي دون  يادة تحفيز  المز وز

لقد ظلت جهود الحكومات التخصص. االعتماد على التكنولوجيا و

يز  ل يادة اإلنفاق النمو من خاللتعز وتخفيف الضرائب غير اكفية  ز

 ةالمالي اتلقدرل وذلك الفتقارها و النطاقسواء من حيث الحجم أ

الستهداف قطاعات محددة بشلك فعال  العملية والمعرفة

 تراجع اإلنتاجية. ةمشلكوتصحيح 

 توقاات صندوق النقد الدولي للنمو الاالمي

 تغيير()% 

 

 QNBصندوق النقد الدولي وقسم االقتصاد في المصادر: 

استدامة النمو العالمي على  للمعوقات المحتملةالمجال الثاني و

جعل يو ما ، وهالمالي ارتفاع المخاطر التي تواجه االستقرار هو 

ونعني بذلك  متوقعة. لصدمة غير  االقتصاد العالمي معرضاا 

بلغ فقد  التراكم الكبير للديون منذ األزمة المالية. ذلك بالتحديد

ين مجتمعة ما المتراكمة مستوى الديون  لدى مجموعة العشر

يادة % من الناتج المحلي اإلجمالي221يفوق  نقطة  21، أي بز

هذا المستوى المرتفع للديون يجعل إن  .2112مئوية منذ عام 

أزمة ن تحدث الطلب، أكفي لصدمة االقتصاد العالمي معرضاا 

با أو اكرثة جيوسياسية كبيرة. مصرفية ويمكن لذلك أن  في أور

ُيصعب عملية إعادة سداد الديون ويرفع عائدات السندات ويقود 

ي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى  إلى تدهور كبير في المزاج االستثمار

المرة خفض النمو العالمي. ولكن األمر األهم المختلف هذه 

يع هو محدودية قدرة  والذي سيحول دون حدوث تعاف سر

ية على االستجابة. فالحيز المالي ال يزال  الحكومات والبنوك المركز

ضيقاا في أعقاب األزمة وأسعار الفائدة تحوم حول مستويات الحد 

يبةاألدنى ال ، وهو ما يحد من قدرة السلطات على  قر من الصفر
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إن لم تكن الصدمة بنفس عمق المناورة. وبالتالي، فإنه  حتى و

، فإن عملية تحقيق التعافي 2112-2112األزمة المالية العالمية في 

 لضبط معدالت النمو ستكون أكثر صعوبة.

ى،  ع أزمة كبر من المرجح أن فإن ولكن حتى في حال عدم وقو

تهدف إلى  يستمر صناع السياسة حول العالم في فرض تدابير 

االستقرار المالي، وهذه التدابير  الحد من المخاطر التي تهدد

يجي  نفسها ستؤثر سلباا على النمو العالمي. ويعد التشديد التدر

ي حالياا في الواليات  والممنهج للسياسة النقدية الذي يجر

المتحدة أحد األمثلة على ذلك. وفي نهاية المطاف، سيؤدي ارتفاع 

قلل أيضاا أسعار  الفائدة إلى تقليل محفزات االقتراض، ولكنه سي

 من محفزات الشراكت لتوسيع نطاق اإلنتاج.

ولسوء الحظ، ال توجد حلول سهلة ونحن لسنا متفائلين بشأن 

استدامة معدالت النمو العالمي الحالية على المدى المتوسط نظراا 

لتأثير المعوقات التي سلف ذكرها. فتدني اإلنتاجية يستوجب إجراء 

ياد ة االستثمار بدرجة أكبر. إصالحات أعمق في سوق العمل وز

ويمكن للتنفيذ الفعلي للتحفيز المالي الكبير الذي وعدت به بعض 

االقتصادات المتقدمة العام الماضي أن يدعم ذلك. أما فيما يتعلق 

باالستقرار المالي، فإن المهمة الشاقة المتمثلة في خفض االعتماد 

لك دون على الديون هي الحل الحقيقي الوحيد، ولكن القيام بذ

.  التأثير سلباا على النمو العالمي قد يكون أمراا صعباا
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، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز يعه مجاناا ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئياا دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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