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 2023في عام  االقتصادي في النمو ياديالر دورهاتستعيد أن  توقعمن الممنطقة جنوب شرق آسيا 

كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر الجائحة، قبل تفشي 

الفرص والنمو  تحفز ظلت فقد، في العالم شاطا  ناالقتصادية  المناطق

بشكل خاص  األمر ينطبقكان هذا وعقود. عدة على نطاق واسع ل

-آسيان) اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا على أكبر ستة

زيا وفيتنام والفلبين. إندونيسيا وتايالند وسنغافورة ومالي وهي، )6

على معظم البلدان األخرى  6-آسيان ، تفوقت اقتصاداتفي الواقع

 .2020ما يتعلق بنمو الناتج المحلي اإلجمالي حتى بداية عام في

حدث تغير ملحوظ في هذا المشهد الذي ظل سائدا  لعدة  مع ذلك،و

فبعد الصدمة  .19-لتحّول الناتج عن جائحة كوفيدعقود وذلك بفعل ا

 6-حول العالم، أصبحت دول آسيان 19-الناجمة عن انتشار كوفيد

متأخرة بعد أن كانت تتصدر الدول من حيث األداء االقتصادي على 

حمالت ل البطيئةالبداية  ذلك هو السبب وراءكان و المدى القصير.

لم والصين. أداء وتباطؤ  قتصاديةوقلة الحوافز اال ةالشامل طعيملتا

 إلعادةكافية  العام الماضيفي  إعادة االفتتاح الجزئي عمليات تكن

، خاصة بعد عام طبيعيةاألداء النسبي الات مستوي إلىالمنطقة 

 دول تتعافىما. لكننا نتوقع أن ا  نوعفيه األداء ف ضعذي ال 2021

 عالميالللنمو  الرئيسية ورالمحاكواحدة من  مجددا   تألقلت 6-آسيان

 .2023في عام 

 6-آسياندول واالقتصادات المتقدمة بين نمو الفي فارق ال
  نقاط األساس(بالرق ا)الف

 
 

 QNBتحليالت  ،صندوق النقد الدولي ،هيفرالمصادر:  

 بين دولجاوز فارق النمو ، من المتوقع أن يتألول مرة منذ عامين

األجل.  االقتصادات المتقدمة المعايير التاريخية طويلةو 6-آسيان

، لألسواق الناشئة لقياس "الفجوة" ا  رئيسي ا  عتبر فارق النمو مقياسي  و

خل الفرد أي النمو االقتصادي المطلوب للوصول إلى مستوى د

للحاق "ا عمليةب ا  يضأ الذي ي عرف، وفي االقتصادات المتقدمةالسائد 

الوقت المطلوب لسدها ، كلما طال الفجوة زادتكلما وبالركب". 

فترات ضعف  وتؤديق بالركب. النمو المطلوب للحاحجم وزاد 

عملية ، إلى تأخير الجائحة مباشرة مثل الفترة التي أعقبت، األداء

 .االقتصادات المتقدمة ركباللحاق ب

االقتصادات المتقدمة  فيكان متوسط النمو طويل األجل ، ا  تاريخي

% في 5 كان يبلغفي حين  ،في فترة ما قبل الجائحة %1.85يبلغ 

نقطة  315ق في النمو البالغ هذا الفارويشير . 6-آسياناقتصادات 

 وتيرة سريعة نسبيا  بيمكن أن تلحق  6-آسيان دولإلى أن  أساس

حافظت على  في حال بمستوى دخل الفرد في االقتصادات المتقدمة

 .لمزيد من الوقت هذا معدل النمو

مزيدا  من التباطؤ قتصادات المتقدمة اال يشهد أداءتوقع أن ومن الم

بقدر  6-اقتصادات آسيان فيه تتمتع الوقت الذي، في في العام الحالي

 تحققأن  لها وينبغي ،الحاليمرونة في السيناريو الكلي أكبر من ال

هناك ثالثة عوامل تدعم و. %5عند مستوى يقترب من  ا  قوي وا  نم

 .6-آسياندول  أداء متوسط بشأن ارتفاعتوقعاتنا 

 2023نمو الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع في عام 
 )حقيقي، على أساس سنوي، %(

 
 QNBالمصادر: هيفر، تحليالت 

آفاق االقتصادات المتقدمة صعبة بشكل خاص، بسبب أوال ، إن 

التراكم الكبير لالختالالت الكلية واألثر السلبي من الصدمات 

الجيوسياسية الخاصة. ويشمل ذلك التأثيرات المترتبة عن اإلفراط 

في التحفيز خالل فترة ما بعد الجائحة، وضيق أسواق العمل، 

اع معدالت التضخم، والحرب الروسية األوكرانية. من شأن ارتف

وانخفاض الدخل الحقيقي المتاح لإلنفاق، وارتفاع أسعار الفائدة، 

وانخفاض الدعم المقدم من خالل السياسات االقتصادية، وأزمة 

الطاقة األوروبية، أن تؤثر على النمو في االقتصادات المتقدمة، 

 مما ينتج عنه أداء أقل من المتوسط.

ن الستة نفس أنواع االختالالت االقتصادية ثانيا ، ال تواجه بلدان آسيا

التي ي توقع أن تعاني منها معظم االقتصادات المتقدمة خالل األرباع 

العديدة القادمة. على النقيض من البلدان التي تعاني من ضيق أسواق 

العمل وارتفاع التضخم وقيود إمدادات الطاقة واستنفاذ حيز 

 تزال أغلب دول آسيان الست السياسات لتقديم مزيد من التحفيز، ال
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تعمل ببعض الطاقة الفائضة منذ صدمة الجائحة. ويشير هذا األمر 

إلى أن هناك مساحة أكبر لنمو أو حتى تحفيز اقتصاداتها بما يتجاوز 

إمكانات الناتج المحلي اإلجمالي لبعض الوقت دون إنتاج تضخم 

ان الست مستمر ال داعي له. عالوة على ذلك، تتوفر لدى دول آسي

مصدات خارجية كافية للتخفيف من آثار تشديد السيولة العالمية 

وتباطؤ النمو في االقتصادات المتقدمة. وهذا يحمي عمالتها من 

انخفاض القيمة وبالتالي يمنع االرتفاع المزعزع في األسعار 

المستوردة، مما يسمح بسياسات نقدية أقل تقييدا  وشروط ائتمان 

 أكثر دعما .

، من المقرر أن يمتد تأثير إعادة االنفتاح االقتصادي الصيني ثالثا  

د الصين بسرعة عن إلى منطقة آسيا األوسع، مما يحفز النمو. وتبتع

كوفيد، مثل حظر السفر وفرض اإلغالق  تسياسات صفر حاال

وإجراءات التباعد االجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح 

روس. باإلضافة إلى ذلك، موجات حاالت اإلصابة الجديدة بالفي

تعمل الصين، التي ت عتبر أكبر اقتصاد آسيوي، أيضا  على تسريع 

جهودها من خالل السياسات لتحفيز اقتصادها. للنمو الصيني تأثير 

مضاعف كبير، وغالبا  ما يمتد على مستوى العالم وال سيما إلى 

 ىدول آسيان الست. وينطبق هذا األمر على الدول التي تعتمد عل

في "مراكز التصنيع اآلسيوية"، مثل  التصنيع ألغراض التصدير

تايالند وماليزيا وفيتنام ومنتجي السلع األساسية، مثل إندونيسيا 

وماليزيا والفلبين. ومن شأن السياحة اإلقليمية أن تتلقى أيضا  دفعة 

كبيرة مع عودة المسافرين الصينيين. ويشكل هذا األمر خلفية 

 للنمو عبر بلدان آسيان الستة.إيجابية ملموسة 

بشكل عام، فإن تباطؤ النمو في االقتصادات المتقدمة، واألسس 

الكلية المحلية األكثر قوة، وإعادة االنفتاح الصيني يجب أن يفضي 

. في حين أن 6-آسياندول ق للمتفوإلى عودة األداء االقتصادي ا

اللحاق باالقتصادات المتقدمة قد عاد هذا أمر إيجابي ويشير إلى أن 

لذكر أن معدل نمو اقتصادات إلى المسار الصحيح، فمن الجدير با

 %.  5ال يزال أقل من متوسط النمو قبل الجائحة البالغ  6-آسيان
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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. ي عتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن 

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

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

هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة  محتوى هذه المواقع، وال يعتبر مسؤوال  عنه، وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة QNBبأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ، وال يؤيد 

محاسبية. إن المعلومات  بصفته مستشارا  ماليا  أو خبيرا  استشاريا  أو وكيال  فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو QNBبها. وال يتصرف 

أو ترويجا  أو طلبا  أو توصية  فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة  المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي ال تعتبر نصيحة  أو عرضا  

لحصول المتلقي با QNB. يوصي فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري

في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف  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  QNBدون إشعار. ال يتحمل الذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت و QNBكما في تاريخ النشر. وهي ال تعكس بالضرورة آراء 

ات. يتم توزيع هذه المطبوعة أو وكالئه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من األشكال باعتماد أي شخص على المعلوم

، QNB. وعلى حد علم QNBدة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا  أو جزئيا  دون إذن من مجانا  وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعا

ل قطر أو استشارية سواء  داخ فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو

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