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 بضعف عوامل العرض والطلبسلباً تأثر سيلمملكة المتحدة في انمو ال

 إعدادمجال عة طيبة في المملكة المتحدة بسم حظيتلطالما 

تقلبات األشهر القليلة الماضية  ها شهدت في، لكنالسياسات السليمة

فقد شغلت  ا ،جديد ا  قياسي ا  س رقما، سجلت ليز تر. في الواقعكبيرة

 ا  يوم 44استقالت بعد  ألقصر مدة، حيث بريطانياوزراء ة اسرئ

سياستها هو ما في الرئيسي خطأ الكان و. لمنصبها لمن تولي فقط

 وتجاوزت التعجيل بهاتم  ييسمى بـ "الميزانية المصغرة" الت

في المملكة  المعتاد من قبل مكتب مسؤولية الميزانية محيصالت

 .المتحدة

" ألنها مصغرةس "اتر ، لم تكن ميزانيةالسياساتإعداد  منظورمن 

 وتجدر اإلشارة إلى ات،في السياس كبيرةحاولت إجراء تغييرات 

بسبب التخفيضات الضريبية غير  ا  أوسعماليا  أنها تضمنت عجز

قيمة  الحاد في نخفاضاالتفاعلت األسواق المالية بقوة مع والممولة. 

 السنداتعائدات  شهدت( و1الجنيه اإلسترليني )الرسم البياني 

، . في الواقعارتفاعا  حادا  ( الممتازة لحكومية البريطانية )السنداتا

من  التقاعدق اضطر بنك إنجلترا إلى التدخل لحماية صنادي

بقاء عائدات  تفترض بالديونممولة  مراكزفقد كانت لديها ، اإلفالس

  منخفضة. الممتازة السندات

الدوالر األمريكي الجنيه اإلسترليني مقابل تطور : 1الرسم البياني 

  2022في عام 

 )دوالر أمريكي لكل جنيه إسترليني(

 
 

 QNBتحليالت بنك إنجلترا،  ،هيفرادر: المص 

رئيس  وتولى ريشي سوناك منصب تراسليز  ت، تنحنتيجة لذلك

دولة في  السلطةمقاليد  مسكلي، 2022أكتوبر  25الوزراء في 

تشديد السياسة  تتمثل في ة معاكسةتواجه أربعة رياح اقتصادي

خذة في التطور اآل طاقةال، وأزمة المالية، وتشديد السياسة النقدية

وج بريطانيا من خر عن الناتجنقص العمالة باإلضافة  ا،أوروب في

 .االتحاد األوروبي

 الذي كان يشغل سابقا  منصب، اء سوناك، أعلن رئيس الوزرأوال  

تشديد كبير للسياسة )وزير المالية البريطاني(، عن وزير الخزانة 

التي يرات يتغالجميع مسار إلى عكس فعليا  ، مما أدى المالية

، سوناك ومستشاره، جيريمي هانت يسعىو. تراسسياسة تضمنتها 

الزيادات  من خاللمليار جنيه إسترليني  50 ما مجموعه لتأمين

نت التفاصيل مهما كاوالضريبية وخفض اإلنفاق لموازنة الدفاتر. 

يجب أن  الميزانية الجديدةفإن ، هذا المسعىينطوي عليها التي 

ء سمعة للسياسة المالية من أجل إعادة بنا ا  كبير ا  تشديد تضمنت

تأثير سلبي كبير على حتما  سيكون له  ذلك ولكنالمملكة المتحدة. 

 .توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة

 30منذ أكثر من إلى أعلى مستوياته تضخم ال نظرا  الرتفاع، ا  نيثا

، بر( وضعف الناتج المحلي اإلجماليفي سبتم %10)حوالي  ا  عام

من المرجح أن وأسعار الفائدة بقوة.  لرفع مضطربنك إنجلترا فإن 

 واقعإضافية ب زياداتنقطة أساس في نوفمبر  75 ةالبالغ الزيادةتبع ت

يؤدي إلى س، مما يرنقطة أساس في كل من ديسمبر وفبرا 50

سيتزامن و .2023في عام  %4من  أكثرارتفاع أسعار الفائدة إلى 

هذا التشديد الصارم للسياسة النقدية مع التشديد المماثل في السياسة 

المالية المشار إليه أعاله. لذلك، فإن تشديد السياسة النقدية سيشكل 

متحدة، في أيضا  عوامل معاكسة كبيرة للتوقعات الخاصة بالمملكة ال

ظل تعزيز السياسة المالية للسياسة النقدية، بدال  من موازنة بعضهما 

 البعض.

ثالثا ، أدى االرتفاع القياسي ألسعار الغاز األوروبية إلى زيادة 

تكاليف المنتجين، وأسعار المستهلكين، واإلنفاق الحكومي من 

أدى  خالل تدابير الدعم، مثل الدعم التبادلي وسقوف األسعار. لقد

الخروج من االتحاد األوروبي إلى إعطاء المملكة المتحدة مرونة 

أكبر في السياسات، مما سمح لها بأن تكون أكثر استباقية في 

االستجابة لألزمة، بما في ذلك من خالل التنفيذ األسرع لتدابير 

الدعم لألسر والشركات مقارنة بدول االتحاد األوروبي. ومع ذلك، 

سعار الطاقة واستنزاف الموارد المالية الحكومية ال يزال ارتفاع أ

 بمثابة رياح معاكسة للتوقعات االقتصادية. 

رابعا ، يظل جانب العرض في اقتصاد المملكة المتحدة مقيدا  بنقص 

العمالة الذي يعد أحد تداعيات قرار المملكة المتحدة بمغادرة االتحاد 

يع والخدمات في األوروبي. لقد اعتادت قطاعات الزراعة والتصن

المملكة المتحدة على وفرة العمالة منخفضة التكلفة التي كانت تأتي 

من بلدان في وسط وشرق أوروبا. لكن ذلك تغير مع خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي واستبعاد المملكة المتحدة من سياسة 

-االتحاد األوروبي الخاصة بحرية تنقل العمالة. وأدت جائحة كوفيد

لعالمية إلى تفاقم الوضع حيث تعاني المملكة المتحدة حاليا  من ا 19

نقص حاد في العمالة في العديد من قطاعات االقتصاد. ويتسبب هذا 
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األمر بدوره في ضغوط تصاعدية مستمرة على األجور وبالتالي 

التضخم أيضا ، على الرغم من ضعف توقعات الطلب. لذلك، يمثل 

أخرى للتوقعات االقتصادية في المملكة  نقص العمالة رياحا  معاكسة

 المتحدة.

بشكل عام، يتولى رئيس الوزراء سوناك قيادة بلد يتعرض حاليا  

للعديد من عوامل عدم اليقين االقتصادية التي ستستمر في تعطيل 

العرض والطلب في نفس الوقت. من جهة، سيواجه المستهلكون 

تاح لإلنفاق. ومن جهة في المملكة المتحدة انخفاضا  في الدخل الم

أخرى، يتعرض المنتجون في المملكة المتحدة الرتفاع التكاليف 

ربحيتهم اإلجمالية. عموما ، ونقص القدرة التنافسية، مما يؤثر على 

كل من االستهالك واالستثمار، مما على  ا  هذا الوضع سلب ؤثرسي

 وسط.يحد من النمو في المملكة المتحدة على المدى القصير إلى المت
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 4642-4453 (974+)هاتف: 
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"( 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، سواء  كان صريحا  أو ضمنيا ،  QNBالتابعة. يُعتقد 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 QNBيُخلي 

محتوى هذه المواقع، وال يعتبر مسؤوال  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 مستشارا  ماليا  أو خبيرا  استشاريا  أو وكيال  فيما يتعلق بالمعلومات وال يق QNBبها. وال يتصرف 

هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي ال تعتبر نصيحة  أو عرضا  أو ترويجا  أو طلبا  أو توصية  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 QNBيا  دون إذن من مجانا  وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا  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 سواء  داخل قطرفإنه لم تتم مراجعة المعل

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