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ة متعثرة، تضرر فيها من سوء أحوال الطقس في الواليات المتحدة، واضطرابات بدأ االقتصاد العالمي هذا العام بداي

 2.4بالنقصان من  4102ونتيجة لذلك، تم تعديل تنبؤات النمو العالمي لعام  األسواق المالية والصراع في أوكرانيا.
كر، فمن المتوقع أن تتسارع وعلى الرغم من الضعف المب في المائة اآلن. 4.2في المائة في يناير/كانون الثاني إلى 

في  2.2، و4102في المائة في عام  2.2وتيرة النمو بمرور العام، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 
ذا تم التعبير عنه با ، وهو ما يتسق بوجه عام مع التنبؤات السابقة.4102المائة في عام   تعادل تقديرات ستخداموا 

 2.2إلى  4102في المائة في  2.0، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو العالمي من 4101 لعام الشرائية القوة
 على التوالي. 4102و 4102و 4102في المائة في األعوام  2.4و 2.1و
  

  التعافي يمضي قدما في البلدان مرتفعة الدخل
ومن المتوقع  اليات المتحدة ومنطقة اليورو(.سيأتي معظم التسارع في وتيرة النمو من بلدان مرتفعة الدخل )والسيما الو 

أن يساعد انحسار الضغوط على النمو من جراء ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسُّن أحوال سوق العمل، والتعافي 
المطرد للطلب الكامن في هذه البلدان في التغلُّب على أثر التراجع الذي شهده الربع األول للعام، ليزداد نمو إجمالي 

لى 4102في المائة في  0.2من  4102في المائة في  0.1اتج المحلي في البلدان مرتفعة الدخل إلى الن و  4.2، وا 
  .4102 و 4102في المائة في عامي  4.2

  
  بطء تعافي النمو في البلدان النامية...

الث على التوالي الذي يقل فيه ، وهو العام الث4102تشير آفاق النمو في البلدان النامية إلى أنه سيكون ثابتا في عام 
ويخفي  في المائة، ويعزى ذلك إلى التحديات التي تحفل بها البيئة االقتصادية العالمية بعد األزمة. 2معدل النمو عن 

 2.2و 2.2، ليصل النمو في البلدان النامية إلى 4102ثبات المعدل السنوي للنمو انتعاشا متوقعا للنشاط خالل عام 
  وهو ما يتسق عموما مع اإلمكانيات. –على التوالي  4102و  4102عامي في المائة في 

  
متضاربة. فمن ناحية، سيخلق تسارع النمو في البلدان مرتفعة الدخل ظروفا داعمة قوية،  تعكس آفاق المستقبل قوى

إلى قرابة  4102 في المائة في عام 21ومن المتوقع أن تزداد مساهمة هذه البلدان في النمو العالمي من أقل من 
. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة الطلب على الواردات في البلدان مرتفعة الدخل 4102في المائة في  21
، وأن 4102في المائة في  2.1وما يصل إلى  4102في المائة في  2.4في المائة العام الماضي إلى  0.1من 

 .4102في المائة في  2.2لمائة العام الماضي إلى في ا 2.3تقفز صادرات البلدان النامية من 
  

إال أن النمو في البلدان النامية لن يكون أكثر قوة، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن معظم البلدان النامية تعافت بالفعل 
ة بشكل كامل من األزمة وتسجل نموا قريبا من أقصى إمكانياتها. عالوة على ذلك، فإن األوضاع المالية العالمي

ستصبح في األمد المتوسط أكثر تشددا. غير أن توقيت حدوث ذلك ليس مؤكدا بالنظر للتوسع الكبير في تخفيف 
ح احتمال حدوث تسارع أكثر نشاطا لوتيرة النمو، منها  القيود االئتمانية في منطقة اليورو. وهناك عوامل أخرى ال ُترجِّ
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اتباع مواقف أكثر حيادية على مستوى السياسات في البلدان  إعادة الهيكلة في الصين، واالنتقال التدريجي نحو
  النامية، واستقرار أسعار السلع األولية أو حتى تراجعها للبلدان المصدرة لهذه السلع.

  
 تفاوت اآلفاق اإلقليمية

يكا ستحول اختناقات جانب العرض دون تحقيق نمو أكثر قوة، السيما في مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ وأمر 
فمعظم البلدان في هذه المناطق تعافت تماما بالفعل من األزمة  الالتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء.

ل نموا قريبا من إمكانياتها. في المائة  3.1ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو في شرق آسيا قليال إلى  المالية وُتسجِّ
ن في منطقة أمريكا الالتينية بكامل طاقتها تقريبا، لكن من المتوقع أن يؤدي . وتعمل معظم البلدا4102بحلول عام 

في  0.1تحسن اإلنتاج في األرجنتين والبرازيل والمكسيك إلى رفع معدل النمو اإلقليمي من مستوى ضعيف قدره 
ن المتوقع أن . وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، م4102في المائة في عام  2.2المائة هذا العام إلى نحو 

من مستوى ثابت بوجه عام قدره  4102في المائة في  2.0يتحسن نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجيا ليرتفع إلى 
  .4102في المائة في عام  2.3

  
وفي منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، سيتأثَّر النمو بالصراع في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يهبط النمو في البلدان النامية 

في المائة في  2.1و 2.3في المائة هذا العام، قبل أن يعاود الصعود إلى  4.2إلى  4102في المائة في  2.2المنطقة من ب
. وعلى مستوى المنطقة الجغرافية األوسع )شاملًة بلدانا مرتفعة الدخل مثل روسيا وبولندا وبلدان 4102و 4102عامي 

 2.4إلى  4102في المائة في  0.3النمو تدريجيا من مستوى منخفض قدره البلطيق األخرى(، من المتوقع أن يرتفع معدل 
  .4102في المائة في 

  
وفي منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، من المتوقع أن ينتعش النمو بدرجة أقوى. ففي جنوب آسيا، 

فيف المعوقات القائمة في جانب العرض من المتوقع أن يتركز تسارع وتيرة النمو في الهند حيث تتخذ إصالحات لتخ
إلى  4102في المائة في  2.2ومن المتوقع أن يرتفع النمو اإلقليمي من  والسيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

أما في منطقة الشرق األوسط، فمن  على التوالي. 4102و 4102و 4102في المائة في األعوام  2.2و 2.1و 2.2
 2.2و 0.1نتعاش تدريجيا بدرجة أكبر، من الركود الذي شهده العام الماضي، إلى نمو نسبته المتوقع أن يكون اال

، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إنتاج النفط في إيران والعراق، 4102و 4102و 4102في المائة في السنوات  2.2و
  ت األخيرة.وانتعاش جزئي في مصر واألردن من المستويات المنخفضة التي أوجدها الصراع في السنوا

  
  انحسار المخاطر العالمية لكن آفاق المستقبل ما زالت شديدة التأثر بتقلب أسواق المال

تالشت إلى حد كبير المخاطر التي تنبع من البلدان مرتفعة الدخل على االقتصاد العالمي، وذلك بفضل إعادة الهيكلة 
وتتسم التحديات  ولكن ما زال يتعيَّن بذل المزيد من الجهود.الواسعة التي حدثت بالفعل في أوروبا والواليات المتحدة، 

والمخاطر التي تواجهها البلدان مرتفعة الدخل بأنها ذات طبيعة متوسطة األمد على نحو متزايد، بما فيها تلك التي 
لمتحدة واليابان(، تتصل باستدامة المالية العامة والخروج الُمنظَّم من سياسة نقدية غير تقليدية )أوروبا والواليات ا
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ا المخاطر قصيرة األمد  ومخاطر االنكماش )في أوروبا(، والحاجة إلى إصالحات هيكلية لتعزيز نمو اإلنتاجية. أمَّ
  فإنها أقل إلحاحا وأكثر توازنا من ذي قبل.

  
مخاطر الركود في  وفي البلدان النامية، أصبحت المخاطر قصيرة األمد أيضا أقل إلحاحا، وهو ما ُيعَزى جزئيا إلى أن

وقت سابق تحققت على مدى العام الماضي دون أن تتسبب في اضطرابات كبيرة، وألن التصحيحات االقتصادية 
وعلى النقيض من ذلك، ال تزال ضغوط األسعار واألجور  خالل العام الماضي قلصت مواطن الضعف والقصور.
ومع أن هبوط معدالت العائد في البلدان النامية منذ  ل وتركيا.المحلية قوية وعجوز الحسابات الجارية كبيرة في البرازي

أبريل/نيسان يكون ذا أثر إيجابي مساند في األمد القصير، فإنه قد يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الكامنة التي ال 
راء زيادة تزال قائمة في عدة بلدان إذا بدأ االئتمان والطلب على الصعيد المحلي في التوسع بسرعة كبيرة من ج

التدفقات المالية الوافدة. وقد يؤدي اشتداد المخاطر في واحد أو أكثر من هذه االقتصادات إلى انتقال عدواها إلى 
  بلدان أخرى.

  
  ضرورة تقييد سياسات االقتصاد الكلي على األمد القصير...

ية في البلدان مرتفعة الدخل هو مع أن حدوث تصحيح سلس يؤدي إلى العودة إلى الظروف الطبيعية للسياسة النقد
السيناريو األكثر احتماال، فإن األسواق ال تزال قلقة متوترة. ويمكن توقع المزيد من نوبات التقلُّب مع تكهنات األسواق 

  بشأن توقيت التغيُّرات في السياسات الكلية وحجم هذه التغيرات.
  

ات التقلُّب على قوة االقتصادات المحلية وحجم حيز السياسات وستتوقف قدرة البلدان النامية على إدارة مزيد من نوب
وتتيح الظروف المالية العالمية الميسرة اليوم فرصة سانحة )ال تبقى طويال( لتصحيح  المتاح لمواجهة الصدمات.

مما ، وعلى الرغم 4113فقد تدهورت حسابات المالية العامة تدهورا كبيرا منذ عام  أوضاع االقتصادات المحلية.
في المائة أو أكثر من إجمالي الناتج المحلي في أكثر من  01تحقق من نمو قوي، فإن مستويات المديونية زادت 

  نصف البلدان النامية.
  

أما في البلدان متوسطة الدخل التي تجمع بين ارتفاع معدالت التضخم واتساع عجوز الحسابات الجارية، فإن الحاجة 
وفي أماكن  د الكلي واضحة، والسيما حيثما تقترب أسعار الفائدة الحقيقية من الصفر.إلى تقييد سياسات االقتصا

أخرى، تكون الدعوة إلى تقييد تدريجي للسياسة نابعًة أكثر من الرغبة في التحوُّط. وسيكون من المستحب لبلدان كثيرة 
يا، والسيما في بيئة متوسطة األمد من أن تعيد بناء احتياطيات ماليتها العامة من خالل خفض عجز الميزانية تدريج

المحتمل أن تزداد فيها تكاليف خدمة الدين، وفي حالة البلدان المصدرة للسلع األولية، من المحتمل أن تتراجع 
ومع تباطؤ وتيرة نمو االئتمان، فإن المخاطر المالية المحلية باقية، والسيما في جنوب آسيا  اإليرادات الحكومية.

 امية في أوروبا وآسيا الوسطى حيث ُتشكِّل القروض المتعثرة شاغال مستمرا يبعث على القلق.والبلدان الن
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  ... النمو في األمد المتوسط يجب أن ينبع من إصالحات هيكلية

في عالم من المتوقع أن تتجه فيه الظروف المالية الخارجية نحو مزيد من التقييد وتبقى حافلة بالتحديات، يجب أن 
وقد  النمو في المستقبل نابعا على نحو متزايد من الجهود المحلية لتعزيز اإلنتاجية والقدرة على المنافسة. يكون

أظهرت البلدان النامية قدرتها على االزدهار، حتى مع تراجع نمو البلدان مرتفعة الدخل ووارداتها، ولكن االستمرار 
لتي تراجع االهتمام بها إلفساح المجال أمام التعامل مع على هذا الحال سيتطلبَّ تنشيط اإلصالحات المحلية ا
دارة الطلب في فترة ما بعد األزمة.  المشكالت الناشئة، وا 

  
صالحات سابقة في بلدان  وتساعد برامج إصالح طموحة ومتقدمة في بعض البلدان )الصين والمكسيك والفلبين( وا 

 على مواجهة األوضاع المالية العالمية المعاكسة.أخرى )كولومبيا وبيرو( على تحسين قدرة هذه البلدان 
  

التزام الصين بتحسين نهجها في  4102وتظهر خطط اإلصالح التي أعلن عنها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 
لكن إعادة توازن االقتصاد مع الحد من عدم االستقرار  تخصيص الموارد وزيادة دور قوى السوق في االقتصاد.

وقد تراجعت أسعار  أ فيه نمو االئتمان ويجري تنفيذ إصالحات مالية ليس باألمر الهيِّن.المالي في وقت يتباط
المساكن، مع انخفاض مبيعات البيوت وأنشطة إنشاء العقارات، األمر الذي يشير إلى أن السوق العقارية 

رة داخل منطقة والقروض المرتبطة بها مبعث قلق متزايد. وأي هبوط حاد ستكون له آثار غير مباشرة وكبي
  شرق آسيا وعلى مصدري السلع األولية.
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 الظروف العالمية

GNFS(2.72.64.15.25.4( حجم التجارة العالمية

   أسعار السلع األساسية )بالدوالر األمريكي(      

0.1-0.6-2.5-7.2-8.6 السلع غير النفطية
105.0104.1102.899.398.1 سعر النفط )بالدوالر األمريكي للبرميل الواحد( 1

ناتج المحلي اإلجمالي (    نامية )النسبة من ال بلدان ال تدفقات رؤوس األموال الدولية إلى ال

 البلدان النامية

2تدفقات رؤوس األموال الدولية إلى البلدان النامية  )% من إجمالي الناتج المحلي(

5.25.65.65.45.1 البلدان النامية

4.86.15.95.45.0صافي التدفقات الرأسمالية الوافدة

7.36.98.08.48.0 شرق آسيا والمحيط الهادئ

5.45.95.85.85.5أوروبا وآسيا الوسطى

2.32.21.71.81.8 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

5.63.94.54.54.4 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

6.45.85.25.35.4 جنوب آسيا 

 أفريقيا جنوب الصحراء 
 النمو الحقيقي للناتج الوطني اإلجمال3

2.52.42.83.43.5 العالم
3.23.13.44.04.2 بند مذكرة: العالم )أوزان تعادل القوة الشرائية(4

1.51.31.92.42.5 دخل مرتفع

1.11.81.9-0.4-0.6منطقة اليورو

1.41.51.31.31.5 اليابان

2.81.92.13.03.0 الواليات المتحدة األمريكية

نامية بلدان ال 4.84.84.85.45.5 ال

7.47.27.17.17.0 شرق آسيا والمحيط الهادئ

1.93.62.43.74.0أوروبا وآسيا الوسطى

2.62.41.92.93.5 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

1.93.63.5-0.60.1 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

5.04.75.35.96.3 جنوب آسيا 

3.74.74.75.15.1 أفريقيا جنوب الصحراء 

توقعات العالمية    جدول 1.1 ملخص ال

نفط( فائدة وأسعار ال  )تغير النسب المئوية كل سنة، باستثناء نسب ال

 المصدر: البنك الدولي

 مالحظة:  e = تقدير؛ f = توقع

1.  متوسط دبي، وبرنت، وغرب تكساس الوسيط.

2. تتيح هذه الطبعة من تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية منهجية جديدة لقياس التدفقات الرأسمالية الدولية تستند بشكل أوثق إلى التعريفات المطبقة في الطبعة 

السادسة من دليل صندوق النقد الدولي لميزان المدفوعات. وباستخدام هذه المنهجية، تبلغ التدفقات الرأسمالية إلى البلدان النامية حوالي 0.5 نقطة مئوية أعلى من 

تلك الواردة في الطبعات السابقة من تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية التي جمعت بيانات من الطبعة الخامسة من دليل ميزان المدفوعات ودليل إحصاءات الديون 

الدولية الصادر عن البنك الدولي.

3.  تم حساب معدالت النمو اإلجمالي باستخدام أوزان الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار دوالر 2010 الثابتة. 

4. تم حسابه باستخدام أوزان تعادل القوة الشرائية لسنة 2010.


