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تكسٜس خمتصس عٔ
آفام ايُٓ ٛاالقتصاد ٟايعامل ٞاملتٛقع يًعاّ 2102
متٗٝد:
ٜعاْ ٞاالقتصاد ايعامل َٔ ٞعد ٠خماطس تعسقٌ َطريت٘ حن ٛايتعايف َٔ األشَ١
املاي ١ٝايعامل .١ٝفبعد إٔ بًغ َعدٍ ايُٓ ٛاالقتصاد ٟايعامل %2.2 ٞعاّ ،2101
ٚشٜاد ٠حجِ ايتجاز ٠ايعامل ١ٝمبعدٍ  %02.1يف ْفظ ايعاّ ٚحتَ ٍٛعدالت ايُٓٛ
ايطايب ١يًعدٜد َٔ ايد ٍٚاملتكدَ ١يف عاّ  2112إىل َعدالت َٛجب ،١إذا
مبٛج ١جدٜد َٔ ٠املداطس تعٛم ٖرا ايتطٛز اإلدنابٚ ٞتعسقٌ َطري ٠ايتعايف
االقتصاد ، ٟمتجًت تًو املداطس يف أشَ ١ايد ٕٜٛايطٝاد ١ٜبد ٍٚاالحتاد األٚزٚبٞ
ٚاملداطس املاي ١ٝيف االقتصاد األَسٜهٚ ٞايشهٛى ح ٍٛجد ٣ٚاإلجسا٤ات
املاي ١ٝيف تًو ايبًدإ يف َٛاجٗ ١االيتصاَات املاي ١ٝاملطتكبً ١ٝايٓاجت ١عٔ
ضٝاضاتٗا االقتصادٚ .١ٜيف ٖرا ايتكسٜس املدتصس ْتٓا ٍٚأِٖ َالَح ايُٓ ٛاملتٛقع١
يًعاّ  2102يف ايعامل ٚأِٖ املٓاطل املدتًفٚ ١خنتتِ ايتكسٜس بأفام ايُٓ ٛيف
االقتصاد ايهٜٛيت.
 .0تٛقعات ٚآفام ايُٓ ٛاالقتصاد ٟايعامل ٞيف عاّ 2102
َ عدالت ايُٓ ٛعاّ 2100
 بًغ َعدٍ ايُٓ ٛيف عاّ  2100حنٚ %8.3 ٛفكاً يتكسٜس آفام ايُٓ ٛيصٓدٚم
ايٓكد ايدٚي ٞايصادز يف ٜٓاٜس .2102
ٖ را املعدٍ احملكل نإ أقسب يًُعدالت املتشا َ٘ٓ ١ُ٥يًُعدالت
املتفاٚ ١ً٥اييت ناْت تتٛقع ٚصَ ٍٛعدالت ايُٓ ٛيف عاّ  2100إىل %4.8
يف بدا ١ٜعاّ ٚ 2100اييت مت تعدًٜٗا بعد ذيو باالخنفاض إىل .%4
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 ناْت أشَ ١ايد ٕٜٛايطٝاد ١ٜيف أٚزٚبا ٚايٛضع املاي ٞيف ايٛالٜات
املتحدَٚ ٠ا ْتج عٓ٘ َٔ شهٛى ح ٍٛاألدا ٤االقتصادٚ ٟضعف ثك١
املطتًٗهني ٚاملطتجُس ٜٔباإلضاف ١إىل ضٝاضات ايتكشف َٔ أضباب ذيو
االخنفاض يف َعدالت ايُٖٓ .ٛرا باإلضاف ١إىل َعدالت ايُٓ ٛيف ايدٍٚ
ايٓاش ١٦خالٍ عاّ  2100ناْت أقٌ َٔ ايتٛقعات .فكد بًغ َعدٍ منٛ
االقتصاد ايصٝين  ٖٛٚ %2.2أقٌ َٔ املعدٍ املتٛقع  ،%2.9نُا إٔ َعدٍ
ايُٓ ٛاالقتصاد ٟباهلٓد بًغ عاّ  2100حنَ %1.4 ٛكازْ ١باملتٛقع %3.2
ٚنرا فإٕ االقتصاد ايرباش ًٜٞقد بًغ َعدٍ من ٙٛخالٍ ْفظ ايعاّ %2.2
َ ٖٛٚا ٜكٌ نجريا عُا نإ َتٛقعاً .%4.0
ٖ را االخنفاض يف َعدالت ايُٓ ٛاالقتصادَ – ٟكازْ ١مبا نإ َتٛقعاً–
أثس ضًبٝاً عً ٢حسن ١ايتجاز ٠ايعاملٚ ١ٝاييت بًغ َعدٍ منٖٛا يف
عاّ 2100حن ٖٛٚ %9.2 ٛأقٌ َٔ املتٛقع ٚ ،%3.2قد جا ٤االخنفاض
األضاض ٞيف َعدالت من ٛايتجازْ ٠تٝج ١الخنفاض ٚازدات ايد ٍٚاملتكدَ١
بشهٌ أضاضٚ ٞاييت بًغت َعدالت منٖٛا َ %4.3كازْ ١مبتٛقع حن،%9 ٛ
نُا بًغت َعدالت من ٛصادزاتٗا حنَ %2.2 ٛكازْ ١مبا نإ َتٛقعاً
 ،% 9.3يف حني مل تتأثس ٚازدات ايد ٍٚايٓاشٚ ١٦ايٓاَ ١ٝبشهٌ أضاض ٞبٌ
نإ االخنفاض يف َعدالت ايُٜٓٓ ٛصب بصٛز ٠أضاض ١ٝيف صادزاتٗا
ٚاييت منت مبعدٍ َ %2كازْ ١مبا نإ َتٛقعاً .%00.2
 بايٓطب ١يد ٍٚايشسم األٚضط ٚمشاٍ إفسٜكٝا ،فإٕ َعدالت ايُٓ ٛاالقتصادٟ
بًغت  %8.0يف عاّ ٖٚ 2100ر املعدٍ أقٌ مما نإ َتٛقعاً يٓفظ ايعاّ
ٚاير ٟقدز ي٘ حنٚ ،%4.2 ٛقد نإ ايطبب ايسٝ٥ظ يف ذيو ٖ ٛاألثس ايطًيب
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ملا عاْت٘ بعض االقتصادات ايعسب َٔ ١ٝجسا ٤ثٛزات ايسبٝع ايعسب ٞباإلضاف١
إىل ايرتاجع يف َعدالت األدا ٤ايعاملٚ ٞتأثري ذيو ضًبٝاً عً ٢حسن١
ايتجاز ٠ايدٚي.١ٝ
َ عدالت ايُٓ ٛاملتٛقع ١عاّ 2102
 َٔ املتٛقع إٔ ٜصٌ َعدٍ ايُٓ ٛايعامل ٞعاّ  2102إىل حن .%8.8 ٛبُٓٝا
ترٖب ايتٛقعات املتشا ١ُ٥إىل بًٛغ َعدٍ ايُٓ ٛيف عاّ  2102إىل %2.2
نُا أشاز ايبٓو ايدٚي ٞيإلْشاٚ ٤ايتعُري ،يف حني ٖٓاى َٔ ٜس ٣أٜضا إٔ
َعدٍ ايُٓ ٛقد ٜصٌ إىل  ٖٛٚ %2أقٌ املعدالت يف ٖرا ايطٝام.
ٜٚ عٛد ايطبب يف اخنفاض ايتٛقعات ملعدالت ايُٓ ٛعاّ َ 2102كازْ١
بايتٛقعات ايطابك ١إىل املداطس اييت ٜتعسض هلا االقتصاد ايعاملْ ٞتٝج١
تٛقع دخَٓ ٍٛطك ١ايٛٝز ٚيف حاي َٔ ١ايسنٛد االقتصاد ٟايطفٝف بطب
ازتفاع تهًف ١االقرتاض عً ٢ايطٓدات ايطٝادْٚ ١ٜتٝج ١الخنفاض
عًُٝات اإلقساض اييت تكدَٗا ايبٓٛى يف َٓطك ١ايٛٝزْٚ ٚتٝج ١أٜضا
يطٝاضات ايتكشف اييت تتبعٗا تًو ايد ٍٚيًطٝطس ٠عً ٢عجص املٝصاْ١ٝ
ٚختفٝض ايد ٜٔايطٝاد .ٟنُا أْ٘ َٔ املتٛقع إٔ ٜٓدفض َعدٍ ايُٓٛ
يف ايد ٍٚايٓاشٚ ١٦ايٓاَْ ١ٝتٝج ١تساجع َعدالت من ٛايد ٍٚاملتكدََٔٚ ١
ثِ االقتصاد ايعامل ،ٞباإلضاف ١إىل ضعف ايطًب احملً ٞعٔ تعٜٛض
ايتدٖٛز يف ايطًب اخلازج ٞخاص ١يف ايد ٍٚاييت تعتُد بصٛز ٠أضاض١ٝ
عً ٢ايتصدٜس نُصدز يًُٓ.ٛ
 بايٓطب ١يًد ٍٚاملتكدَ ١فإٕ َعدٍ ايُٓ ٛاملتٛقع عاّ ٜ 2102بًغ %0.2
 ٖٛٚأقٌ َٔ احملكل عاّ ٚ 2100اير ٟبًغ حنٚ .%0.9 ٛتعد َٓطك ١ايٛٝزٚ
ٖ ٞأنجس املٓاطل تأثساً  ،إذ ٜتٛقع إٔ ٜرتاجع َعدٍ ايُٓ ٛفٗٝا يٝصٌ إىل
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َعدالت ضايب ١تبًغ حن %1.2- ٛيف حني إٔ ايتٛقعات بايٓطب ١يًٛالٜات
املتحد ٠تشري إىل بكاَ ٤عدٍ ايُٓ ٛعٓد حدٚد  %0.3يف عاّ ٖٛٚ 2102
ْفظ َا حتكل خالٍ ايعاّ .2100
 بايٓطب ١يًد ٍٚايٓاشٚ ١٦ايٓاَ ١ٝفإْ٘ َٔ املتٛقع إٔ ٜصٌ َعدٍ ايُٓٛ
االقتصاد ٟعاّ  2102إىل حن ٖٛٚ %2.4 ٛأقٌ َٔ احملكل عاّ ٚ 2100ايرٟ
بًغ  .%9.2فُٔ املتٛقع إٔ  ُٜٛٓاالقتصاد ايصٝين عاّ  2102مبعدٍ منٛ
 %3.2يف حني إٔ ايُٓ ٛاملتٛقع يالقتصاد اهلٓد ٟيف حدٚد ٖٞٚ %1
َعدالت أعًَ َٔ ٢عدالت من ٛاالقتصاد ايرباش ًٜٞاملتٛقعٚ ١ايبايغ%8 ١
ٚنرا أعً َٔ ٢املعدالت املتٛقع ١يف نٌٍ َٔ زٚضٝا – حن–%8.8ٛ
ٚاملهطٝو – حن.%8.2 ٛ
 بايٓطب ١يد ٍٚايشسم األٚضط ٚمشاٍ إفسٜكٝا فإْ٘ َٔ املتٛقع إٔ ٜصٌ
َعدٍ ايُٓ ٛاالقتصاد ٟإىل  ٖٛٚ %8.2أعًَ َٔ ٢عدالت ايُٓ ٛاحملكك ١عاّ
 2100يف ظٌ ايتٛقع باضتعاد ٠االقتصادات ايعسب ١ٝاييت تشٗد اضطسابات
َٔ جسا ٤ايجٛزات ايعسب ١ٝخاصَ ١صس ٚتْٛظ يعافٝتُٗا بعد حتكل ْطيب
يف االضتكساز ايداخً ،ٞباإلضاف ١إىل إٔ اضتكساز أضعاز ايٓفط ْطبٝاً – ٚإٕ
تٛقع اخنفاضٗا عاّ َ 2102كازْ ١بعاّ ٚ –2100ايتٛضع املاي ٞيف ايدٍٚ
ايٓفط َٔ ١ٝاملتٛقع إٔ ٜطاِٖ يف ايتأثري إدنابا عًَ ٢طاز ايُٓ ٛيف َٓطك١
ايشُاٍ األفسٜكٚ ٞايشسم األٚضط.
 َٔ املتٛقع إٔ ٜصٌ َعدٍ من ٛايتجاز( ٠ايطًع ٚاخلدَات) إىل  %8.3يف عاّ
ٜ ٖٛٚ 2102كٌ عٔ َعدٍ ايُٓ ٛاحملكل عاّ ٚ 2100ايبايغ َ ٖٛٚ .%9.2ا
ٜعهظ تساجعاً يف َعدالت من ٛايتجاز ٠يف ظٌ ايشهٛى ٚايتشاؤّ
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حَ ٍٛطاز ايُٓ ٛاالقتصاد ٟايعاملٚ ٞايٛضع املاي ٞاملرتد ٟيف َٓطك ١ايٛٝزٚ
ٚاخنفاض َعدالت ايُٓ ٛيف ايد ٍٚاملتكدَ ١اييت تشهٌ حسن ١ايتجاز٠
ايعاملٚ ١ٝتطتحٛذ عًٗٝا.
جد ٍٚزقِ (َ :)0عدالت ايُٓ ٛاالقتصاد ٟايفعًٚ ١ٝاملتٛقع ١يالقتصاد ايعاملٞ
ٚعدد َٔ ايدٚ ٍٚاملٓاطل املدتاز٠
ْطب)%( ١ٜٛ٦َ ١
فع ليا ت

ب يان
2010

ال توقعا ت
2011

2012

3.3
3.8
5.2
االقتصاد العالمي
1.2
1.6
3.2
االقتصاديات المتقدمة
1.8
1.8
3
الواليات المتحدة
-0.5
1.6
1.9
منطقة اليورو
0.3
3
3.6
المانيا
0.2
1.6
1.4
فرنسا
-1.7
0.7
-0.1
اسبانيا
1.7
-0.9
4.4
اليابان
0.6
0.9
2.1
المملكة المتحدة
1.7
2.3
3.2
كندا
2.6
3.3
5.8
اقتصادات متقدمة اخرى
5.4
6.2
7.3
االقتصادات الصاعدة والنامية
3.3
4.1
4
روسيا
8.2
9.2
10.4
الصين
7
7.4
9.9
الهند
3
2.9
7.5
البرازيل
3.5
4.1
5.4
المكسيك
الشرق االوسط وشمال أفريقيا
3.2
3.1
4.3
املصدز :صٓدٚم ايٓكد ايدٚي ،ٞآفام االقتصاد ايعامل ،ٞحتدٜح ٜٓاٜس .2102
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2013
3.9
1.9
2.2
0.8
1.5
1
-0.3
1.6
2
2
3.4
5.9
3.5
8.8
7.3
4
3.5
3.6

 .2األدا ٤املتٛقع يالقتصاد ايهٜٛيت
 َٔ املتٛقع إٔ ٜصٌ َعدٍ ايُٓ ٛيًٓاتج احملً ٞاإلمجاي ٞيًعاّ املايٞ
 2211/2212حن %4.3 ٛيف ظٌ افرتاض بًٛغ َعدٍ ايُٓ ٛعاّ َ 2211عدٍ
 .%5.3نُا أْ٘ َٔ املتٛقع إٔ ٜستفع َعدٍ ايُٓ ٛإىل حن % 5.1 ٛعاّ
َ 2212/2211دعَٛاً بازتفاع أضعاز ايٓفط اييت شٗدت ازتفاعاً ًَُٛضا يف
ايٓصف األ َٔ ٍٚايعاّ املايٚ 2211 ٞتٛاصٌ ازتفاعٗا عاّ .2212
 بايٓطب ١يًعاّ  2212حتدٜداً ،فإٕ ايتكازٜس ايدٚي ١ٝتشري إىل إٔ َعدٍ
ايُٓ ٛيف دٚي ١ايهٜٛت ضٛف ٜرتاٚح َا بني  %5.1إىل .%5.4
ٚ يهٔ تس ٣إداز ٠االقتصاد ايهًٚ ٞايطٝاض ١املاي ١ٝأْ٘ يف ظٌ ايتٛقعات
ح ٍٛتباطؤ َعدالت ايُٓ ٛايعاملَٚ ١ٝا ميهٔ إٔ ٜصاحب٘ َٔ اخنفاض
أضعاز ايٓفط فإْ٘ َٔ املتٛقع إٔ ٜتباطأ َعدٍ ايُٓ ٛخالٍ ايعاّ 2212
يٝصٌ إىل حنَ %4.7 ٛدعَٛاً بايتٛقعات املتشا ١ُ٥ح ٍٛأدا ٤االقتصاد
ايعاملٚ ٞحسن ١ايتجاز ٠ايعامل.١ٝ
جد ٍٚزقِ ( :)2تطٛز َعدالت ايُٓ ٛبدٚي ١ايهٜٛت
فع ليا ت

ب يان

2009 2008 2007
معدل النمو السنوي

5.26

ب يان

-4.5
4.46
فع ليا ت

ال توقعات المتفائ لة
2010
3.3

()%
ال توقعات المتشائ مة

2013 2012 2011 2013 2012 2011
5.3
5.4
5.3
ال توقعات المتفائ لة

4.2
5.1
4.4
ال توقعات المتشائ مة

2013/12 2012/11 2011/10 2013/12 2012/11 2011/10 2010/09 2009/08 2008/07 2007/06

معدل النمو (سنة مالية)

7.8

4.9

-0.02

4.3

-0.6

5.4

5.4

3.9

4.8

4.7

املصدز :حمطٛب بٛاضط ١إداز ٠االقتصاد ايهًٚ ٞايطٝاض ١املاي ١ٝاعتُادا عً ٢قاعد ٠بٝاْات صٓدٚم ايٓكد
ايدٚي ،ٞتكازٜس .(Economist Intelligence Unit) EIU
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