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 تحليل اقتصادي

 ؟2023في عام  ةنمو متفوقمعدالت تعود األسواق الناشئة لتحقيق سهل 

 نموذجا  على مدى العقد الماضي، كانت األسواق الناشئة 

للديناميكية االقتصادية والفرص والنمو. في الواقع، تفوقت 

اقتصادات األسواق الناشئة على معظم البلدان األخرى عندما 

يتعلق األمر بتوسع الناتج المحلي اإلجمالي ومقاييس النشاط 

. ومع ذلك، فقد تغيرت هذه الصورة 2020األخرى حتى بداية عام 

ه تمع التحول الذي أحدثالتي امتدت لعدة عقود بشكل ملحوظ 

ة الناجمة عن االنتشار في أعقاب الصدمف. 19-جائحة كوفيد

نمو  تمعدال، عانت بلدان األسواق الناشئة من العالمي للجائحة

وانخفاض األداء على أساس نسبي مقابل دون المتوسط 

هي األسباب الرئيسية لذلك في البداية كانت االقتصادات المتقدمة. 

سلسلة التوريد، ب المرتبطةمعدالت التطعيم، والقيود تدني 

. كما أدى التباطؤ الكبير يسيرا  والسياسات النقدية والمالية األقل ت

األسواق  التي واجهتفي الصين إلى زيادة الرياح المعاكسة الكلية 

 الناشئة.

 االقتصادات المتقدمةواالقتصادات الناشئة بين نمو الفارق 
 نقاط األساس(ب)الفرق 

 

 QNB تحليالت المصادر: صندوق النقد الدولي،

ق النمو بين االقتصادات الناشئة ارتشير التقديرات إلى أن فو

، وهي 2022و 2021واالقتصادات المتقدمة قد تقلصت في عامي 

أقل بكثير من المعايير التاريخية )انظر الرسم البياني(. وهذا يعني 

العامين الماضيين، نمت بلدان األسواق  خاللأنه في المتوسط 

أسرع من االقتصادات  %1.42بنسبة و % فقط1.3الناشئة بمعدل 

 %2.88 نسبة مع ا  صارخ ا  تناقض األمر هذاويشكل المتقدمة. 

ق النمو إلى تباطؤ وارفضيق شير يوالمعتادة من األداء المتفوق. 

المستويات األعلى اللحاق بالركب أو تقارب النمو نحو عملية 

للناتج االقتصادي واإلنتاجية ومستويات المعيشة الموجودة في 

 االقتصادات المتقدمة.

ضعف األداء في األسواق  نوبةومع ذلك، من وجهة نظرنا، توشك 

هذا العام من  %4.2الناشئة على االنتهاء، مع تسارع النمو إلى 

 في نموالتباطأ ي، بينما من المقرر أن 2022في عام  3.7%

في نفس الفترة. وهذا  %2.6من  %0.9االقتصادات المتقدمة إلى 

نقطة أساس لصالح  330من شأنه أن يدعم فارق نمو قدره 

نقطة  42االقتصادات الناشئة مقابل االقتصادات المتقدمة، أي 

 أساس أعلى من المتوسط طويل األجل.

 2023نمو الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع لعام 
 ، والفرق في نقاط األساس(%، على أساس سنوي)

 

 QNBالمصادر: تحليالت 

في  المتفوق داءألل ةالمحتمل العودةهناك عامالن رئيسيان يفسران 

 .2023األسواق الناشئة في عام 

أقوى مرة أخرى في  لتصبح س االقتصاد الكليعادت أس أوال ،

فقد راكمت معظم األسواق الناشئة مقارنة باالقتصادات المتقدمة. 

سياسات العديد من االقتصادات المتقدمة اختالالت حادة من 

والحرب الروسية األوكرانية.  جائحةالتحفيز المفرط في أعقاب ال

الضغوط لحماية دخل األسر والشركات تصاعد  وحدث ذلك جراء

لسلبية الكبيرة. في المقابل، كان لدى معظم بلدان من الصدمات ا

أصغر إلجراءات السياسة االقتصادية،  األسواق الناشئة حيز

في التكيف مع الظروف االقتصادية،  أكثر انضباطا   وظلت

خم الجامح والسيطرة عليه قبل واالستجابة بشكل فوري أكثر للتض

اقتصاداتها. ونتيجة لذلك، في  أكثر الوضع التضخمي يسوءأن 

ضغوط مستوى أقل من اللحاليا  تتعرض بلدان األسواق الناشئة 

إلى ، كما أن اقتصاداتها قد تكيفت والمالية سياساتها النقديةلتشديد 

  .األقل اعتداال   الظروف العالمية حد كبير مع

، كان التباطؤ في الصين بمثابة رياح معاكسة قوية بشكل ثانيا  

. ويرجع ذلك إلى كل 2022خاص لدول األسواق الناشئة في عام 
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األسواق  منظومةلالقتصاد الصيني في  ا  نسبيالكبير من الحجم 

الناشئة وروابطه التجارية والمالية المباشرة وغير المباشرة مع 

ثل االقتصاد الصيني حوالي ثلث يمواألسواق الناشئة األخرى. 

لألسواق الناشئة. عالوة على ذلك، فإن  اإلجمالي الناتج المحلي

ما يمتد إلى  الصيني له تأثير مضاعف كبير، وغالبا   االقتصاد نمو

األسواق الناشئة في آسيا ومصدري السلع في األسواق الناشئة. 

وبالتالي، فإن تباطؤ النمو في الصين العام الماضي، الذي عجلته 

المتأخرة للتشديد الكبير في  اترصفر كوفيد والتأثي سياسات

، أثر بشكل 2021السياسات النقدية والمالية والتنظيمية في عام 

انخفض نمو وى األداء االقتصادي للبلدان الناشئة. غير مباشر عل

 2021في عام  %8الناتج المحلي اإلجمالي الصيني من أكثر من 

، من المتوقع 2023العام الماضي. ومع ذلك، في عام  %3.2إلى 

لألسواق الناشئة، حيث للعوامل المساعدة  مصدرا  أن تكون الصين 

ا بالكامل من سياسات اقتصادهأن تتم إعادة انفتاح  من المرتقب

كوفيد، وستمضي السلطات قدما  في إجراءات التحفيز المالي 

 االقتصاديتسارع كبير في النمو األمر إلى هذا ؤدي والنقدي. وسي

 .%5.5الصيني إلى معدل طبيعي يبلغ 

، على الرغم من الخلفية الكلية اإليجابية بشكل عام في ثالثا  

األسواق الناشئة، فإن الظروف العالمية مواتية بشكل خاص 

فوائض في الحساب ب يتمتعونالذين  الرئيسيينلمصدري السلع 

وذلك ألنهم يستفيدون  ،الجاري، مثل دول مجلس التعاون الخليجي

م اإليرادات الخارجية من استمرار ارتفاع أسعار السلع، مما يدع

في فترة  منفعةأكثر  األمر يعد هذاووالحكومية على حد سواء. 

تكاليف االقتراض، فيها ترتفع و السيولة الدولية نقص فيها يحتدم

باستمرار اإلنفاق واالستثمارات والنمو. هذا الوضع سمح حيث ي

بالنسبة  وعلى النقيض من ذلك، فإن الظروف أقل اعتداال  

األساسية، ال سيما إذا كانوا يعانون لسلع ل ن الرئيسيينمستورديلل

من عجز في الحساب الجاري ويحتاجون إلى االعتماد على 

التمويل الخارجي المستمر للحفاظ على مستوى معين من 

  االستهالك واالستثمار.

األداء النسبي في األسواق الناشئة  تراجعبشكل عام، بدأت أسباب 

تتمتع معظم بلدان األسواق و. شيفي السنوات األخيرة في التال

أفضل من االقتصادات المتقدمة، ومن المقرر   بأسسالناشئة حاليا  

في نمو المعدالت  ارتفاع الصين في أن يدعم التعافي االقتصادي

للسلع األساسية  الرئيسيينالمصدرين  ويُعتبراألسواق الناشئة. 

الحساب الجاري في وضع جيد بشكل في فوائض ب يتمتعونالذين 

 .البيئة األكثر إيجابيةهذه ستفادة من خاص لال
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"( ويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته التابعة. QNB"( من قبل بنك قطر الوطني )ش.م.ع.ق( )"المعلوماتفي هذه المطبوعة )" : تم إعداد المعلومات الواردةإخالء مسؤولية

ال يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع، سواء  كان صريحا  أو ضمنيا ، فيما يتعلق  QNBيُعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن 

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

اصة بأطراف ثالثة فقط ليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين. يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خبشكل صريح مسؤو

هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة بها. وال يتصرف  محتوى هذه المواقع، وال يعتبر مسؤوال  عنه، وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة QNBلراحة القارئ، وال يؤيد 

QNB محاسبية. إن المعلومات المقدمة ذات طبيعة  بصفته مستشارا  ماليا  أو خبيرا  استشاريا  أو وكيال  فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو

أو ترويجا  أو طلبا  أو توصية  فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة فقط على أساس أن  عامة، وهي ال تعتبر نصيحة  أو عرضا  

لحصول على استشارات استثمارية المتلقي با QNBالمتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري. يوصي 

ء المؤلف كما في تاريخ النشر. وهي ال أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. اآلراء الواردة في هذه المطبوعة هي آرا

أو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه أو وكالئه أي مسؤولية عن أي  QNBدون إشعار. ال يتحمل الذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت و QNBتعكس بالضرورة آراء 

مجانا  وال يجوز توزيعها أو تعديلها خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من األشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. يتم توزيع هذه المطبوعة 

، فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل QNB. وعلى حد علم QNBدة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا  أو جزئيا  دون إذن من أو نشرها أو إعا

بطلب أو تلقي أي  QNBل قطر أو خارجها، كما لم يقم مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سواء  داخ

 موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.
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