ملخص واف
التوسع يزداد ضعفا
بعد أن حقق النشاط االقتصادي العاملي نموا قويا يف
 2017ومطلع  ،2018شهد تباطؤا ملحوظا يف النصف الثاين
من العام املاضي ،انعكاسا لطائفة من العوامل التي أثرت
على االقتصادات الكبرى .فقد انخفض النمو يف الصين عقب
إجراءات التشديد التنظيمي التي كانت الزمة لكبح نشاط
صيرفة الظل والتي تزامنت مع زيادة التوترات التجارية مع
الواليات املتحدة .وفقد اقتصاد منطقة اليورو زخما أكبر
من املتوقع مع ضعف ثقة املستهلكين واألعمال واضطرب
إنتاج السيارات يف أملانيا نتيجة لتطبيق معايير االنبعاثات
اجلديدة؛ كما هبط االستثمار يف إيطاليا مع اتساع فروق
العائد على السندات السيادية؛ وقلّ الطلب اخلارجي ،ال سيما
من آسيا الصاعدة .ويف مناطق أخرى من العامل ،تضرر
النشاط يف اليابان بفعل الكوارث الطبيعية .وأثرت التوترات
التجارية بصورة متزايدة على ثقة األعمال ،وبالتايل تدهور
املزاج السائد يف األسواق املالية ،مع زيادة ضيق األوضاع
املالية بالنسبة لألسواق الصاعدة املعرضة للمخاطر يف ربيع
 2018ثم االقتصادات املتقدمة يف أواخر العام ،مما أثر سلبا
على الطلب العاملي .وخفت حدة األوضاع يف  2019عندما
أشار االحتياطي الفيدرايل األمريكي إىل زيادة تيسير موقف
السياسة النقدية وازداد تفاؤل األسواق حيال االتفاق التجاري
بين الواليات املتحدة والصين ،لكن األوضاع ال تزال أكثر
مقارنة بما كانت عليه يف اخلريف.
تقييدا بقليل
ً
ً

النمو العاملي مهيأ للتراجع على املدى
القصير ،ثم يشهد حتسنا حمدودا فيما بعد
نتيجة لهذه التطورات ،يُتوقع حاليا أن يتباطأ النمو
العاملي من  %3,6يف  2018إىل  %3,3يف  ،2019قبل أن يعود
إىل  %3,6يف  .2020وقد خُفِّضت توقعات النمو لعام 2018
مقارنة بتوقعات عدد أكتوبر 2018
بمقدار  0,1نقطة مئوية
ً
من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي» ،تعبيرا عن ضعف النمو
يف النصف الثاين من العام ،كما يتم اآلن تخفيض التنبؤات
لعامي  2019و 2020بمقدار  0,4نقطة مئوية و 0,1نقطة
مئوية ،على الترتيب .وتشير التنبؤات احلالية إىل استقرار النمو
العاملي يف النصف األول من  2019ثم اكتسابه قوة أكبر بعد
ذلك (الشكل البياين  .)1ويرتكز التحسن املتوقع يف النصف
الثاين من  2019على التراكم املستمر لإلجراءات التنشيطية
التي تتخذها السياسات يف الصين ،ومظاهر التحسن يف
مزاج األسواق املالية العاملية مؤخرا ،وانحسار بعض
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املعوقات املؤقتة أمام النمو يف منطقة اليورو ،واالستقرار
التدريجي لألوضاع يف اقتصادات األسواق الصاعدة الواقعة
حتت ضغوط ،ومنها األرجنتين وتركيا .ويُتوقع استمرار
حتسن الزخم يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية عام  ،2020مما يرجع يف األساس إىل التطورات يف
االقتصادات التي تعاين حاليا من حالة عُسر على مستوى
االقتصاد الكلي — وهو تنبؤ يخضع لقدر كبير من عدم
اليقين .وعلى النقيض من ذلك ،يُتوقع استمرار تباطؤ النشاط
يف االقتصادات املتقدمة بالتدريج مع انحسار أثر التنشيط
املايل يف الواليات املتحدة وميل النمو نحو مستواه املمكن
احملدود للمجموعة.
وبعد عام  ،2020يُتوقع استقرار النمو العاملي عند حوايل
 %3,6على املدى املتوسط ،تدعمه زيادة احلجم النسبي
لالقتصادات ،على غرار اقتصادي الصين والهند ،اللتين
يُتوقع لهما حتقيق نمو قوي مقارنة باالقتصادات املتقدمة
واقتصادات األسواق الصاعدة التي تنمو بوتيرة أبطأ (وإن
كان نمو الصين إىل مستوى أكثر اعتداال يف نهاية املطاف).
وكما اُشارت أعداد سابقة من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي»،
صندوق النقد الدويل
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آفاق االقتصاد العاملي:

باخملاطر
تباطؤ يف النمو ،وتعاف حمفوف
WORLD ECONOMIC OUTLOOK: GROWTH SLOWDOWN, PRECARIOUS
RECOVERY

فسيتجه نمو االقتصادات املتقدمة إىل االنخفاض على امتداد
فترة التوقع متأثرا بضعف نمو إنتاجية العمالة وتباطؤ توسع
القوى العاملة يف سياق شيخوخة السكان.
ويُتوقع استقرار النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية عند مستوى أقل قليال من  ،%5وإن
كان سيختلف من منطقة إىل أخرى ومن بلد إىل آخر .وال تزال
اآلفاق املتوقعة آلسيا الصاعدة مواتية يف السيناريو األساسي،
مع توقع حدوث تباطؤ تدريجي يف نمو الصين يقترب به من
املستويات القابلة لالستمرار ومع تقارُب االقتصادات الواعدة
نحو مستويات دخل أعلى .ويف املناطق األخرى ،أصبحت
اآلفاق معقدة بسبب مزيج من االختناقات الهيكلية ،وتباطؤ
النمو يف االقتصادات املتقدمة ،وكذلك ارتفاع الديون وضيق
األوضاع املالية يف بعض احلاالت .وهذه العوامل ،إىل جانب
تراجع أسعار السلع األولية والصراعات األهلية أو النزاعات
يف بعض احلاالت ،تساهم يف ضعف اآلفاق متوسطة األجل
لكل من أمريكا الالتينية ومنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وباكستان ،وأجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء .وعلى
وجه التحديد ،تبدو آفاق التقارب قاتمة بالنسبة حلوايل 41
اقتصادا من اقتصادات األسواق الصاعدة والنامية ،التي
تساهم بنحو  %10من إجمايل الناجت احمللي العاملي املقيس
على أساس تعادل القوى الشرائية ويقترب عدد سكانها الكلي
من مليار نسمة ،مع توقُّع زيادة هبوط نصيب الفرد من الدخل
إىل مستويات أقل من االقتصادات املتقدمة على مدار اخلمس
سنوات املقبلة.

ميزان اخملاطر يرجح كفة التطورات السلبية
بينما يمكن أن يحقق النمو العاملي مفاجأة سارة إذا
تمت تسوية اخلالفات التجارية بسرعة السترداد ثقة األعمال
وحتسين مزاج املستثمرين ،إال أن ميزان اخملاطر احمليطة
بآفاق االقتصاد ال يزال يرجح كفة التطورات السلبية .فمن
املمكن أن يزداد ضعف النمو إذا زاد تصاعُد التوترات التجارية
وما يصاحبه من زيادة يف عدم اليقين بشأن السياسات.
وال تزال االحتماالت تميل إىل جانب التدهور احلاد يف مزاج
األسواق ،مما قد يعني حدوث عمليات إعادة توزيع للحافظة
بعيدا عن األصول اخلطرة ،واتساع فروق العائد مقارنة بسندات
املالذ اآلمن ،ووجود أوضاع مالية أضيق بشكل عام ،وخاصة
بالنسبة لالقتصادات املعرضة للخطر .وتتضمن الدوافع
احملتملة لهذه احلالة انسحاب اململكة املتحدة من االحتاد
األوروبي دون اتفاق ،واستمرار ضعف البيانات االقتصادية
التي تشير إىل فترة مطولة من التباطؤ يف النمو العاملي،
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وامتداد فترة عدم اليقين بشأن املالية العامة وارتفاع العائدات
يف إيطاليا — وخاصة إذا صاحبها ركود أعمق — مع احتمال
انتقال التداعيات السلبية إىل اقتصادات أخرى يف منطقة
اليورو .ويمكن أيضا أن يزداد ضيق األوضاع املالية العاملية
إذا ما أجرت األسواق إعادة تقييم سريعة ملوقف السياسة
النقدية يف الواليات املتحدة .وعلى املدى املتوسط ،يشكل تغير
املناخ واخلالف السياسي القائم يف سياق تزايد عدم املساواة
خماطر بارزة يمكن أن تخفض الناجت العاملي املمكن ،مما
يُحْدِث انعكاسات حادة على بعض البلدان املعرضة للمخاطر
بوجه خاص.

أولويات السياسات
وسط تراجُع زخم النمو العاملي وحمدودية احليز املُتاح على
مستوى السياسات ملكافحة حاالت الهبوط االقتصادي ،ينبغي
أن يكون جتنب اخلطوات اخلاطئة التي يمكن أن تضر بالنشاط
االقتصادي على رأس أولويات السياسات .وينبغي أن تهدف
السياسة االقتصادية الكلية والسياسة املالية إىل منع املزيد
من التباطؤ حيثما كان من املمكن هبوط الناجت إىل أقل من
املستوى احملتمل وأن تهدف أيضا إىل تسهيل الهبوط الهادئ
يف النشاط االقتصادي عند احلاجة إىل سحب الدعم الذي
تقدمه السياسات .وعلى املستوى الوطني ،يقتضي هذا وجود
سياسة نقدية تضمن بقاء التضخم على املسار الصحيح الذي
يحقق هدف البنك املركزي (أو إذا كان قريبا من الهدف ،تضمن
استقراره عند هذا املستوى) وتكفل استمرار ثبات التوقعات
التضخمية .ويتطلب هذا أيضا حسن إدارة سياسة املالية العامة
للمفاضالت بين دعم الطلب والتأكد من استمرار الدين العام
على مسار يمكن االستمرار يف حتمله .وإذا كان األمر يتطلب
ضبطا ماليا يف وجود سياسة نقدية مقيدة ،ينبغي معايرة
وتيرة الضبط لضمان االستقرار مع جتنب اإلضرار بالنمو
على املدى القصير واستنزاف البرامج التي حتمي حمدودي
الدخل .وإذا تبين أن تباطؤ النشاط يف الوقت الراهن أشد حدة
وأطول أمدا مما يتوقعه السيناريو األساسي ،ينبغي أن تصبح
السياسات االقتصادية الكلية أكثر تيسيرا ،وال سيما إذا ظل
الناجت أقل من مستواه املمكن ومل يكن االستقرار املايل معرضا
للخطر .ويف جميع االقتصادات ،ال بد من اتخاذ إجراءات تدفع
نمو الناجت املمكن ،وتعزز طابعه االحتوائي ،وتدعم الصالبة
يف مواجهة الصدمات .على املستوى متعدد األطراف ،تتمثل
األولوية القصوى للبلدان يف تسوية اخلالفات التجارية على
أساس تعاوين ،دون زيادة احلواجز التشويهية التي من شأنها
أن تزيد من زعزعة االقتصاد العاملي املتباطئ.

