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 2018 أبريل       مستجدات آفاق االقتصاد العالميصندوق النقد الدولي يصدر 

 

 2018صندوق النقد الدولي على توقعات النمو العالمي للعام الحالي والعام القادم وفقاً ألحدث التقارير الصادرة عن الصندوق في أبريل  أبقي

في المائة لكل  3.9نسبته  ما 2019و 2018الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعامي  يبلغ نمو. حيث يتوقع ان 2018مقارنة بتقرير شهر يناير 

. حيث يتوقع 2018ما، إال ان صندوق النقد الدولي قام بتعديل توقعات دوافع النمو الخاصة لكل منطقة مقارنة بتلك الواردة في تقرير يناير منه

 حين ، في2018في المائة( مقابل توقعات يناير  2.5) 2018نقطة أساس في العام  20االن ان تسجل االقتصادات المتقدمة نمواً أسرع بواقع 

 2018 النامية للعامفي المائة( ولم يتم تعدليها. كما تم اإلبقاء على توقعات نمو األسواق الناشئة واالقتصادات  2.2)+ 2019قرت توقعات العام است

عديل . الى ذلك، تم ت2018( مقارنة بتوقعات يناير 5.1)+ نقاط أساس 10بمعدل  2019في المائة( دون تغير في حين تم رفع توقعات العام  4.9)

 3.7 نسبة في المائة مقابل 3.8 نسبة إلى 2018لتصل وفقاً لتوقعات أبريل  نقاط أساس 10توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بمعدل 

.  كما 2016في المائة من النمو العالمي الذي شهدناه في العام  75، وذلك على خلفية مساهمة ثلثي عدد الدول بنسبة 2018في المائة في يناير 

نقطة أساس(  30)+ 2019نقطة أساس( والعام  50)+ 2018ساهمت التجارة العالمية في دفع توقعات صندوق النقد الدولي لالرتفاع في العام 

استثمارات انتعاش على خلفية  لتجارة العالميةلحيث من المتوقع أن يستمر االنتعاش الدوري  ،على التوالي ،في المائة 4.7في المائة و 5.1بنسبة 

األسواق الناشئة  ضمنلدول المصدرة للسلع األساسية لوالطلب المحلي، إلى جانب تحسن معدالت نمو االستثمار االقتصادات المتقدمة 

 واالقتصادات النامية.

 

 بحوث كامكو ،2018ر صندوق النقد الدولي ابريل ريالمصدر: تق
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، حيث يتوقع ان يتراجع نمو الناتج المحلي 2018تقرير أبريل في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ب تباينت التوقعات المتعلقةمن جهة أخرى، 

في المائة نتيجة الستمرار إجراءات تعديل األوضاع المالية والمخاطر الجيوسياسية  3.2 نسبة نقطة أساس ليبلغ 20بواقع  2018اإلجمالي للعام 

نقطة أساس ليصل  30للمنطقة بواقع  2019الرغم من ذلك، تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي االجمالي للعام ط. وعلى فعلى مصدري النالمؤثرة 

 اتفاقية تخفيض اإلنتاج النفطي لدول األوبك واألخذ في االعتبار االرتفاع المتوقع لمعدالت اإلنتاج. انتهاء أجلفي المائة على خلفية  3.6 نسبة إلى

على محو أثر ارتفاع االنتاج النفطي، األمر الذي أدى  2019ودية فيتوقع أن تعمل تدابير تعديل األوضاع المالية في العام إال انه بالنسبة للسع

في المائة، في حين يتوقع من جهة أخرى ان يساهم ارتفاع  1.9 نسبة نقطة أساس ليصل إلى 30لتراجع توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي بواقع 

في المائة( حيث تم رفعه  1.7) 2018للعام  االجمالي ي تعافي الطلب المحلي فيما انعكس ايجابياً على توقعات نمو الناتج المحليأسعار النفط ف

باستثناء السعودية والبحرين، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعات نمو الناتج المحلي ، 2018س. إال انه بالنسبة للعام نقاط أسا 10بمعدل 

الناتج المحلي  نمو ، تم رفع توقعات2019. اما بالنسبة لتوقعات العام 2017ي لدول مجلس التعاون الخليجي األخرى مقابل توقعات أكتوبر اإلجمال

 10في المائة(، فيما تم تخفيض معدل النمو لإلمارات بواقع  2.3في المائة( والبحرين ) 3.8، الكويت )(ي المائةف 4.2عمان )اإلجمالي لكال من 

. اما بالنسبة للنطاق األوسع لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا بصفة عامة، فيتوقع صندوق النقد في المائة 3.0نقطة أساس ليصل الى نسبة 

 2019في المائة( والعام  5.2) 2018للطلب المحلي واإلصالحات الهيكلية بما يؤدي إلى ارتفاع معدالت النمو في مصر للعام  أكبرالدولي زخماً 

 .2017نقطة أساس مقابل توقعات أكتوبر  20نقطة أساس و 70في المائة( حيث تم مراجعة التوقعات ورفعها بواقع  5.5)

 

على  2018مقارنة بالتقرير الصادر في يناير  2018في معدالت نمو االقتصادات المتقدمة للعام  أكبرويري صندوق النقد الدولي حالياً ارتفاعاً 

نقطة أساس لكال من عامي  20نمو الواليات المتحدة بواقع  توقعاتنمو الخاصة بالواليات المتحدة وأوروبا. حيث تم رفع لخلفية رفع معدالت ا

وتوقع ارتفاع الطلب الخارجي إلى  2017في المائة( نتيجة الرتفاع قاعدة النشاط االقتصادي في العام  2.7) 2019و (في المائة 2.9) 2018

 نقطة أساس إلى 20كما تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو بواقع  جانب تأثير التغييرات المستحدثة للسياسات المالية.

على خلفية توقع تحقيق معدالت نمو أكثر ارتفاعاً لكل من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا وإسبانيا مقارنة بتوقعات  2018لعام في المائة ل 2.4 نسبة

. هذا ويعزى رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته إلى نمو الطلب المحلي 2019، في حين تم اإلبقاء على توقعات المنطقة عن العام 2018يناير 

باإلضافة إلى السياسات المالية الداعمة وتوقعات الطلب الخارجي. وقد استند ارتفاع  بأسرها على مستوى منطقة اليوروقعاً أكثر مما كان متو

نقطة أساس  40للبرازيل بواقع  االجمالي إلى حد كبير على رفع نمو الناتج المحلي 2019توقعات نمو األسواق الناشئة واالقتصادات النامية للعام 

 نقطة أساس(. 80نقطة أساس( وجنوب أفريقيا )+ 30رق األوسط وشمال افريقيا )+ومنطقة الش

 

دوالر أمريكي  62.3) 2018دوالر للبرميل في العام  9.6وقد تم بناء افتراضات صندوق النقد الدولي على أساس تحسن سعر النفط بواقع 

. في حين اتجهت التوقعات نحو التراجع بصفة 2017أمريكي للبرميل في العام دوال  52.7للبرميل( على أساس أسعار عقود النفط اآلجلة مقابل 

أكثر ارتفاعا  2019و 2018دوالر للبرميل، ومع ذلك تأتي توقعات كال من عامي  58.2مع توقع ان يصل السعر الى  2019هامشية بالنسبة للعام 

ندوق النقد المتعلقة بأسعار النفط أقل من المتوسط والوسط الحسابي وتعتبر افتراضات ص .2018عن التوقعات التي وردت في تقرير يناير 

دوالر أمريكي للبرميل. ومن المتوقع ايضاً ان  65تتراوح في حدود  والتي 2019و 2018للتوقعات التي يجمع عليها محللي قطاع النفط لعامي 

جلس التعاون الخليجي حيث انه من المتوقع ان تشهد جميع تلك الدول ينعكس هذا االرتفاع في أسعار النفط على أرصدة الحسابات الجارية لدول م

فائض الحساب الجاري في الكويت كنسبة . ويتوقع ل2017ة بتوقعات أكتوبر مقارن 2019و 2018تحسناً في أرصدة الحساب الجاري خالل عامي 

، 2018في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  5.8 نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ان يكون األعلى على مستوى المنطقة ببلوغه

 2019نقطة أساس في حين يتوقع ان يتحسن فائض الحساب الجاري فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة للعام  720بما يعكس تحسناً بواقع 

 2018خفيض توقعات التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي للعام اما على صعيد التضخم، فقد تم ت في المائة(. 3.6نقطة أساس ) 500 بمعل

تضخم باستثناء االمارات والتي نرى من وجهة نظرنا ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل احتساب تكاليف الطاقة قد تسبب في رفع توقعات 
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في المائة. كما تتوقع بحوث كامكو ان يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى توفير  4.2 نسبة نقطة أساس ليصل إلى 130أسعار المستهلك بواقع  مؤشر

ما زلنا نتوقع ان تكون المبادرات  إال اننامزيداً من المرونة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بخططها المستمرة لتعديل األوضاع المالية. 

 ً عن األعوام الماضية، حيث انه من المرجح ان تلجأ كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي  الرامية لتعزيز االقتصاد غير النفطي أقل اتساقا

  ألدوات مالية مختلفة لدعم مواردها المالية.

 


