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 التضخم في األسواق الناشئة؟معدالت  أسباب تفاوتهي ما 

ً موضوعالتضخم  ارتفاع ظل ً ا  فيو. الحالي العام خالل رئيسيا

، بعوامل العرض والطلب اً ضخم مدفوع، كان التالبلدانمختلف 

ً والتي غالب غير  الصدمات الخارجية أو العوامل بفعل تزدادما  ا

فائض ل نتيجةفي الغالب  يكون ذلك، االقتصادية. من ناحية الطلب

للغاية في  الميسرةاالستهالك الناتج عن السياسات النقدية والمالية 

ر يتأثفيكون هناك ، جانب العرض أما فيتصادات المتقدمة. االق

، أسواق العملضيق سلسلة التوريد، وفي قيود ناتج عن ال يسلب

استخراج الوقود ات المرتبطة بالمستمر في االستثمار نقصوال

بسبب  اً ض مؤخرجانب العرفي قيود ال قد زادت حدةواألحفوري. 

ارتفاع أسعار الطاقة والسلع  أدت إلىالتي  الحرب في أوكرانيا

 .2022عام  مطلعفي  األساسية

هرة عتبر التضخم المرتفع أو المزمن في كثير من األحيان ظاي  

ً أيض ويحدث ذلك .األسواق الناشئة تشهدها في األوقات التي يكون  ا

هذه المقالة  تسلطفيها التضخم مصدر قلق في جميع أنحاء العالم. 

في تضخم لوراء ارتفاع ا من الضوء على العوامل المختلفة مزيدال

  األسواق الناشئة.

 2022أكتوبر  ذالتضخم العالمي من: 1الرسم البياني 

 (% تغيير، على أساس سنوي)

 
 

 QNBتحليالت  ،هيفرادر: المص 

أوروبا منطقة التضخم في  مستوىرتفاع ا السبب الرئيسي وراء

تأثر هذه المنطقة بشكل  الحالي هوالعام  خالل الوسطى والشرقية

على والحرب في أوكرانيا.  عن الناجمارتفاع أسعار الطاقة بمباشر 

بلدان  ، إال أنعلى مستوى العالمارتفعت أسعار الطاقة  أنالرغم من 

مصدر طاقة إيجاد تجد صعوبة أكبر في أوروبا الوسطى والشرقية 

خالل روسيا  منبتكلفة زهيدة تحصل عليه ظلت الذي  لغازلبديل 

التضخم  معدالت تراجعأن ت، نتوقع مستقبالً  م العقد الماضي.معظ

ة قاعدتأثير ال يؤدي ، حيثفي أوروبا الوسطى والشرقية ةالمرتفع

 .ةسنويال قارناتممن حيث الانخفاض أسعار الطاقة  إلى

 2022أكتوبر  ذمناألسواق الناشئة التضخم في : 2الرسم البياني 

 (% تغيير، على أساس سنوي)

 
 

 QNBتحليالت  هيفر،ادر: المص 

عدة عوامل. ل نظراً  الً أكثر اعتدا يكا الالتينيةالتضخم في أمري عتبر 

 اتالسياس عبر دعمال القدر من نفسعلى المنطقة  تحصل، لم أوالً 

ً ني. ثافترة الجائحةالسيولة طوال  كميات كبيرة من النقدية مع ضخ ، ا

من تفادي العديد من البنوك المركزية في أمريكا الالتينية  تمكنت

، أسعار الفائدة في العام الماضي رفعتقادمة والتضخمية الدورة ال

ً كان والتضخم. كبير في  قبل حدوث ارتفاع معظم ل ذلك مخالفا

صدمة  حجم، التي تأخرت في إدراك البنوك المركزية الكبرى

ت مكونا، ترتبط . عالوة على ذلكالجائحةأعقبت  التي التضخم

سيما أسعار الغذاء والطاقة. ، وال كبيرة للتضخم العالمي بالسلع

نطقة مصدرة للسلع م في حد ذاتهات عتبر ألن أمريكا الالتينية  اً نظرو

بعض وكانت ل. تفادت من ارتفاع اإليرادات والدخ، فقد اساألساسية

ومة بالتشديد النقدي األكثر قوة دعمأمريكا الالتينية  دول عمالت

حال دون ، مما ابيةالبنوك المركزية وإيرادات السلع اإليجمن قبل 

 حدث فيعلى غرار ما حاد في أسعار الواردات ارتفاع  حدوث

تشير توقعات التضخم في وخرى. األاشئة بلدان األسواق الن بعض

، لتضخما طفيف في معدالت تراجعحدوث لالتينية إلى أمريكا ا

ً ويرجع ذلك أيض ويأتي في سياق ، ةقاعدتأثير ال إلى بصفة رئيسية ا

عدم اليقين السياسي مع انتهاء االنتخابات الرئاسية في  تراجع

 .البرازيل

هو األدنى لسببين التضخم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

ن ع ةالناتج ةط االنكماشيوضغهو ال األولالسبب رئيسيين. 

القوة  فهو ،ثانيأما السبب اللنشاط في الصين. في المستمر الضعف ا

ن المراكز الخارجية ، التي تستفيد عادةً ملنسبية للعمالت اآلسيويةا

ً القوية نسبي التي من العوامل اإلضافية والكبيرة.  اتحتياطياالو ا

حقيقة أن  يفي آسيا ه ةالتضخم منخفض تعدت في إبقاء معدالسا

صادرات السلع األساسية سمحت لماليزيا وإندونيسيا بخفض 
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افتراض تسارع النمو بو تقبالً مس. تدابير الدعمالتضخم عن طريق 

ً  الصينفي  ، فإننا نتوقع أن تواجه االقتصادات اتناتوقعل وفقا

ً ية ضغوطاآلسيو البنوك  تضطر، قد ى. نتيجة لذلكتضخمية أقو ا

بنك االحتياطي اتباع نهج  االستمرار فيالمركزية اآلسيوية إلى 

 .في المستقبل أكثررفع أسعار الفائدة والفيدرالي 

التضخم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أقل بكثير  فإن، بشكل عام

هذا  يقلمما هو عليه في أوروبا أو أمريكا الالتينية. لكننا نتوقع أن 

 العام المقبل. في في ضغوط التضخم عبر األسواق الناشئة التفاوت

 

 االقتصادي QNBفريق   

 جيمس ماسون 

 اقتصادي أول 

 +)974 (4453-4643هاتف: 

 

 لويز بينتو

 اقتصادي أول

 4642-4453 (974+)هاتف: 

 المؤلف المراسل*

"( ويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته QNB"( من قبل بنك قطر الوطني )ش.م.ع.ق( )"المعلومات: تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة )"إخالء مسؤولية

ال يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع، سواًء كان صريحاً أو ضمنياً،  QNBالتابعة. ي عتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن 

المسؤولية بأي شكل من األشكال )بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير( عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.  فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما ال يتحمل

قع إلكترونية خاصة بشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين. يتم توفير بعض الروابط لموا QNBي خلي 

محتوى هذه المواقع، وال يعتبر مسؤوالً عنه، وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة  QNBثالثة فقط لراحة القارئ، وال يؤيد بأطراف 

دم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية. إن المعلومات بصفته مستشاراً مالياً أو خبيراً استشارياً أو وكيالً فيما يتعلق بالمعلومات وال يق QNBبها. وال يتصرف 

هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي ال تعتبر نصيحةً أو عرضاً أو ترويجاً أو طلباً أو توصيةً فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في 

المتلقي بالحصول  QNBقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري. يوصي فقط على أساس أن المتلقي سي

ذه المطبوعة هي آراء المؤلف في ه على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. اآلراء الواردة

أو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه  QNBالذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. ال يتحمل  QNBكما في تاريخ النشر. وهي ال تعكس بالضرورة آراء 

ي شكل من األشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. يتم توزيع هذه المطبوعة أو وكالئه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأ

، QNB. وعلى حد علم QNBياً دون إذن من مجاناً وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كلياً أو جزئ

أو  ومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سواًء داخل قطرفإنه لم تتم مراجعة المعل

 بطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات. QNBخارجها، كما لم يقم 
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