
 ٪4.4إ��  ٪4.9من  2022صندوق النقد الدو�� يخفض توقعاتھ لالقتصاد العال�ي �� 

 

 ترجمة: إبراهيم مأمون 

 

بانخفاض �سبتھ  ٪4.4�� شهر أكتو�ر الما�ىي إ��  ٪4.9خفض صندوق النقد الدو�� توقعاتھ لنمو االقتصاد العال�ي من 

أوميكرون" وفرض العديد من الدول لإلجراءات االح��از�ة واستمرار ، وذلك �� ظل ز�ادة تف�ىي المتحور ا�جديد ل�جائحة "0.5٪

 أزمة سالسل التور�د.

وف ا�حالية الظر وأو�ح الصندوق، �� إصداره الر�ع سنوي آلفاق االقتصاد العال�ي �� شهر يناير الصادر اليوم الثالثاء، أن 

لالقتصادات الك��ى والناشئة، حيث توقع تباطؤ نمو دفعت الصندوق �خفض التوقعات، متأثًرا بالتوقعات الم��اجعة 

 .%3.8إ��  2023االقتصاد العال�ي �� 

 �� أكتو�ر الما�ىي، �� ظل اضطراب سالسل 
ً
وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع معدالت الت�خم لف��ة أطول مما �ان متصورا

 ع�� المدى القر�ب بمتوسط ؛ حيث من المتوقع أن يظل معدل الت�خم مرتالتور�د وارتفاع أسعار الطاقة
ً
��  ٪3.9فعا

، قبل أن ينحسر �� عام 2022�� االقتصادات األسواق الناشئة والبلدان النامية، خالل عام  %5.9االقتصادات المتقدمة و

2023. 

للنمو عا��م �عز�ز توقوأو�حت جيتا جو�يناث، كب�� ا�خ��اء االقتصادي�ن �� الصندوق، أن ارتفاع أسعار النفط أسهمت �� 

 .2022��  %4.3لت�جل نمًوا �سبتھ  %0.2االقتصادي �� منطقة الشرق األوسط ووسط آسيا بنسبة 

(وكالهما أقل بكث�� من  2022��  %58وأسعار الغاز الطبي�� بحوا��  %12أسعار النفط س��تفع بنحو وُيش�� التقر�ر إ�� أن 

 .مع استمرار انحسار االختالالت ب�ن العرض والطلب 2023) قبل أن ت��اجع �� عام 2021الز�ادات الم�حوظة �� عام 



 تبلغ حوا�� 
ً

 2022�� عام  ٪4و�قول الصندوق إنھ بالمثل ألسعار الطعام إذ من المتوقع أن ترتفع األسعار بوت��ة أك�� اعتداال

 . �� العديد من البلدان.2023وتنخفض �� عام 

ادات منطقة اليورو خالل التقر�ر الصادر اليوم مقارنة بتقر�ر وخفض الصندوق توقعاتھ لالقتصادات المتقدمة واقتص

 أكتو�ر.

عن توقعات أكتو�ر، �� المقابل رفع  %1.2فقط ب��اجع  %4توقع الصندوق أن ��جل االقتصاد األمر��ي هذا العام نمًوا و 

 %0.4منطقة اليورو بنسبة خفض الصندوق توقعاتھ لالقتصادات  ، كما%2.6لت�جل نمًوا  %0.4بنسبة  2023توقعاتھ لعام 

توقعات ، وتراجعت كذلك %2.5لي�جل نمًوا  %0.5العام ا�جاري، ورفع توقعاتھ للعام المقبل بنسبة  %3.9لي�جل نمًوا 

 .%0.8بانخفاض �سبتھ  2022��  %4.8الصندوق �شأن نمو االقتصاد الصي�ي لي�جل 


