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 19 -كوفيد الناتج عنالوضع الجديد مع  للتأقلماالقتصاد العالمي طريق وعرة أمام 

 2020أكتوبر شهر تحديث  ا  مؤخر نشر صندوق النقد الدولي

تقرير الضوء على اليسلط و .لتقريره حول آفاق االقتصاد العالمي

االنخفاض غير المسبوق في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في 

في المائة  85حوالي  تم إغالق، عندما 2020الربع الثاني من عام 

 ."الكبير غالق"اإل ـإلى ذلك ب ا  ، مشيرمن االقتصاد العالمي

 ،األزمةهذه ل ةقيعمالالتداعيات من  تعافىاالقتصاد العالمي يوقد بدأ 

قد ، يتوقع صندوق النا  من اآلن فصاعدولكن الوباء لم ينته بعد. 

يمثل ذلك ، و2021في عام  متقطعالدولي حدوث انتعاش جزئي و

" )الرسم البياني ةالصعود الطويلرحلة " أسماه الصندوقبداية ما 

 ا  "طريقلكننا نعتبرها ، هذه النظرةتفق بشكل عام مع نحن نو(. 1

أن االقتصاد فكرة  حبذإلى وضع طبيعي جديد" ألننا ال ن وعرة  

 .مماثل طويل هبوطب العالمي مر

 مستويات الناتج المحلي اإلجمالي العالمي: 1الرسم البياني 

 )100 =  2019)مؤشر 

 
 

  صندوق النقد الدولي المصادر:

في وجود كم هائل من التدابير الوضع الطبيعي الجديد ويتمثل 

 وفي ظلالقتصاد العالمي. ا لدعمالمطلوبة االقتصادية االستثنائية 

الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة بعد  تعافيعدم 

 ل االهتمام، تحو  2008 سنةاألزمة المالية العالمية لمن تداعيات 

وق النقد الدولي أن ، يقدر صندإلى السياسة المالية. في الواقع

من الدعم أمريكي تريليون دوالر  12"الحكومات قدمت حوالي 

 تلكعن  بمنأىلم تكن البنوك المركزية والمالي لألسر والشركات". 

ض أسعار الفائدة إلى الصفر في يخفتاستجابت لألزمة ب فقد، الجهود

كثير من الحاالت وضخ كميات غير مسبوقة من السيولة في البنوك 

، مما لك إلى الحفاظ على تدفق االئتمانوأسواق االئتمان. وقد أدى ذ

 .األعمال االستمرار في مزاولةساعد ماليين الشركات على 

فعالية  من حيثالبلدان  بين مختلفكبير  تفاوت يوجد، ومع ذلك

 السياساتعبر دعم توفير الاحتواء الوباء وقدرتها على تدابير 

يد من االقتصادات المتقدمة، بما في ذلك بالنسبة للعدف. ةاالقتصادي

االنكماش االقتصادي  ال يزال ،واالتحاد األوروبيالواليات المتحدة 

)الرسم  ا  أقل اضطرابمستقر و بشكلالصين  تتعافىبينما  ،ا  مؤلم

 (.2البياني 

 : نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي2الرسم البياني 
 )على أساس سنوي، تغيير %(

 

 
 

 المصادر: صندوق النقد الدولي

. اليقين من عدمغير مسبوقة تخيم على المسار المستقبلي حالة 

اللقاحات والعالج في تقليل  إيجاد يمكن أن يساعد التقدم السريع فيو

ى الوضع الطبيعي معدالت العدوى والوفيات وتسهيل الطريق إل

الوضع  تفاقم، خاصة إذا أيضا   ا  تزداد األمور سوء قد، لكنالجديد. 

  .معدالت اإلصابة في العديد من البلدان ظل ارتفاع الحالي في

حاالت اإلفالس ، بما في ذلك ارتفاع ال تزال المخاطر مرتفعة

األسواق  وفقدان الوظائف والمبالغة المحتملة في التقييم في بعض

، أصبحت العديد من البلدان أكثر عرضة المالية. في الوقت نفسه

ة المالية ارتفعت مستويات الدين بسبب االستجابفقد طر. اخملل

إيرادات الشركات في العديد من قطاعات واالنخفاض الكبير في 

يقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل واالقتصاد. 

في المائة من الناتج المحلي  100إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 

 .2020اإلجمالي في عام 

 السياسات. عصنانسلط الضوء على ثالث أولويات ل

االختبار وتتبع عمليات لعالج الفعال وفا، حماية صحة الناس. أوال  

وكذلك التعاون  حكومي. ومن شأن التمويل الأمر حيوي المخالطين

تصنيع اللقاح وتوزيعه الجهود الرامية لأفضل لتنسيق بشكل الدولي 

كما يقول صندوق النقد الدولي: "فقط من خالل و. يساعدا في ذلكأن 
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االنتعاش االقتصادي  ضمانهزيمة الفيروس في كل مكان يمكننا 

 الكامل في أي مكان".

مخاطرة  اتالسياس المقدم عبردعم مبكر للالسحب العد ، ي  ثانيا  

، في االنتشار والمناطق التي يستمر فيها الوباءفي البلدان فواضحة. 

من المهم الحفاظ على شريان الحياة للشركات والعاملين األكثر 

، بما في ذلك التأجيل الضريبي وضمانات االئتمان تأثرا  

ال تزال هناك حاجة إلى وألجور. والتحويالت النقدية وإعانات ا

ودعم السيولة لضمان تدفق االئتمان  ةالنقدي اتاستمرار التحفيز

 والسيولة للحفاظ على الوظائف واالستقرار المالي.

تبدو  وذات الطابع االستشرافي، ال تزال السياسة المالية المرنة ثالثا  

ث حدوعجلت هذه األزمة قد فمطلوبة لتحقيق انتعاش مستدام. 

. ةملاالعاليد رأس المال و توزيعتحوالت هيكلية عميقة تتطلب إعادة 

فرص عمل  خلقعملية يمكن للسياسة المالية أن تساعد في تحفيز و

 جديدة.

 اتالسياس اعنصيلتزم تفترض توقعات صندوق النقد الدولي أن 

، لكنه لن يكون سهال . مبدئيا  ، وهو أمر معقول هذه األولويات بتنفيذ

 ا ،سلبيعامال   مما يشكل ،مرتفعةظل تالمخاطر سأن  نرى، فإننا لذلك

تى يصبح ونتوقع أن تظل كل من الشركات والمستهلكين حذرين ح

 وأقل صعوبة. ا  الطريق أمامنا أكثر وضوح
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 المؤلف المراسل*

أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية:

خاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنيا  في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ي صَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتمادا  على الظروف ال

ئيا  دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجانا ، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جز على

QNB. 
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