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 المرصد االقتصادي

 

 أبرز النقاط
 ) 2017یونیو  16(بدءاً من 

 
من الثبات المعقول. ففي انعكاس لألدوار، یأتي  ةحال النشاط االقتصادي العالميیشھد  •

الجزء األكبر من التحفیز على النمو من منطقة الیورو، وھو ما یعوض توقعات االستھالك 
التي یتبعھا الرئیس ترامب، في الوقت الذي » تجارة اإلنعاش«والتراجع األمریكیة حیال 

باشر بنك االحتیاطي الفیدرالي یتعثر فیھ برنامجھ التشریعي. ولم یمنع التضخم غیر الم
نقطة أساس، على الرغم من أن ذلك ساعد فقط  25األمریكي من رفع أسعار الفائدة بمقدار 

على استواء منحنى العوائد. ومع ذلك كلھ، تتسم التجارة العالمیة بالقوة، مع تصدر 
نحو أكبر صادرات شرق آسیا للمشھد. فعلى الرغم من تقیید الصین للسیاسة النقدیة على 

 مما كان متوقعاً، تشیر مؤشرات عدیدة إلى تصاعد جید للغایة في االقتصاد.
 

حالة من االزدھار النسبي، مع توفر السیولة وانخفاض  تشھد األسواق المالیة العالمیة •
التقلب. فقد ساعد استواء منحنى العوائد في دعم األسھم األمریكیة، مع تصدر قطاع 

ع أن كثیرین یرون مغاالةً في تقییمات مؤشر ستاندرد آند بورز، التكنولوجیا للمشھد. وم
فلیس من الواضح أن ھناك تصحیحاً مستحقاً. وعلى الرغم من االنخفاض الشدید في عوائد 
السندات في الوالیات المتحدة وفي منطقة الیورو والیابان على وجھ الخصوص، ال یزال 

بین » مؤشر العوائد المرتفعة األمریكي«ان ھناك إقبال كبیر على األصول الخطرة. وقد ك
 أداًء جیداً في المجمل.» أصول إي إم«المستفیدین من ذلك، فیما قدمت 

 
 أسعار النفطفي دعم  2016أخفق مد خفض إنتاج أوبك حتى الربع األول من عام  •

دوالر للبرمیل، وسط استمرار الزیادة في  50التي أعادت التراجع إلى ما یقل عن 
إنتاج النفط الصخري األمریكي ومالزمة مخزونھ لالرتفاع. ومع أن إعادة موازنة 
المؤشرات األساسیة مرجحة بقوة، فإنھا تعتمد على االمتثال القوي لخفض اإلنتاج، 

اطؤ العرض من لیبیا ونیجیریا. وال یمثل أي من والنمو الصحي للطلب على النفط، وتب
ھذه العوامل حقیقة مؤكدة، فقد راجعنا توقعاتنا لألسعار، في ضوء ارتفاع في مخاطر 

 الھبوط.
 

لم تخلف التوترات الخلیجیة سوى تأثیر طفیف على المقاییس المالیة الرئیسة في  •
ر على خطابات االعتماد ، مع اقتصار النشاط إلى حد كبیالمملكة العربیة السعودیة

على —ألجل خمسة أعوام. فالسعر الرئیس المتداول بین المصارف یالزم االنخفاض 
ما یعكس وفرة في —الرغم من ارتفاع طفیف بعد رفع بنك االحتیاطي الفیدرالي للسعر

السیولة على الصعید المحلي. مع ذلك، فإن ذلك بدوره ناتج عن ضعف النشاط 
 ھو ما أكدتھ خمسة أشھر متتالیة من االنكماش.االقتصادي المحلي، و

 
واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً، غیر إن  اإلمارات العربیة المتحدةتمثل  •

تأثرھا بأسعار النفط ال یزال كبیراً، سواء عبر خفض اإلنفاق العام، أو خالل التداعیات 
ثقة. ففي الوقت الذي یقع فیھ السلبیة التي تشمل تباطؤ االقتصادات المجاورة وفقدان ال

تصحیح المالیات العامة بدرجة كافیة، فإن الضعف الحالي في األسعار تكشف النقاب 
ً عن صعوبات ال نزال نتوقع بالرغم من وجودھا أن یصل نمو إجمالي الناتج  تباعا

 .2018في المائة ھذا العام، مع مزید من المكاسب في  3المحلي غیر النفطي إلى 
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 انتضخم والنمو االقتصادیان العالمیال
 
بعد سنوات من ازدھار النشاط االقتصادي األمریكي وتردي األداء االقتصادي 
ً في األدوار قد شرع في الحدوث. فالنشاط  األوروبي، یبدو اآلن أن انعكاسا

المتزاید في ضوء استمرار دفع (االقتصادي) األوروبي یشھد حالة من الثبات 
التحسینات التي یشھدھا سوق العمل عجلة الطلب المحلي، یدعمھا في ذلك جزئیّاً 
تالشي المخاطر السیاسیة. على النقیض، تشھد الوالیات المتحدة تباطؤاً في نمو 
العمالة وتعثراً في استھالك األسر المعیشیة. ومع أن جار العادة في الوقت الحالي أن 

ون ھناك ارتفاع في األجور والتضخم، فإن عدم ارتفاعھما لم یعقد حسابات بنك یك
االحتیاطي الفیدرالي: إذ إنھ قرر، بالرغم من ذلك، تطبیق زیادة أخرى في سعر 

 –كما یذھب إلى ذلك كثیرون  –نقطة أساس في یونیو ال لشيء  25الفائدة مقدارھا 
ً یخفَّضھ ثانیة إذا  شرع االقتصاد في االنزالق إلى حالة من سوى لیكون لدیھ شیئا

 الركود.

ً تجاه صیرفة الظل أكثر صرامة مما  في بقاع أخرى، تتبع السلطات الصینیة نھجا
توقعھ كثیرون. ففي الوقت الذي تأثرت فیھ أسھم القطاع المصرفي (ھناك) من جراء 

صادرات ذلك، یبدو أن االقتصاد الحقیقي یُحسن التكیف مع األوضاع. كذلك، فإن 
شرق آسیا آخذة ھي األخرى في االرتفاع، مستجیبة في جانب كبیر منھا لتزاید الطلب 

 المؤشراتاألوروبي بالرغم من بقاء الصین على رأس أھم أسواقھا. وبالرغم من أن 
األساسیة ھناك أقوى منھا في التسعینیات، فإن الزیادة التدریجیة في االئتمان بالمنطقة 

 یبعث على القلق.

دى بنا التباطؤ الذي تشھده الوالیات المتحدة إلى خفض توقعاتنا للنمو في الوالیات أ
في المائة ھذا العام. فعلى افتراض أن الرئیس ترامب سیتمكن بال شك  2المتحدة إلى 

من إقرار خطتھ لإلنفاق على البنیة التحتیة، یكون من المتوقع حینئذ أن یتسارع النمو 
ام المقبل. كذلك، في ظل مالزمة إنتاج منطقة الیورو والصین في المائة الع 2.3إلى 

في المائة  3للثبات، نتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى ما یزید قلیالً عن 
 ھذا العام والعام الذي یلیھ.

  الوالیات المتحدة
 تواري الرئیس ترامب مع تالشي وعود حملتھ االنتخابیة

 

ً متفائالً لرئاسة دونالد ترامب قد یعتبرھا عمالً جاریاً. فقد اتسمت األشھر  إن وصفا
الخمسة األولى (من والیتھ) بانخفاض شدید في نسبة تأییده؛ وجدال متزاید في 
مناقشاتھ مع الصحف، والكونغرس، ووكاالت فیدرالیة متعددة؛ وعدم إحراز تقدم 

ملتھ االنتخابیة مثل اإلصالح الضریبي ملحوظ على صعید التعھدات الرئیسة لح
(برنامج أوباما » أوباماكیر» («قانون الرعایة الصحیة میسورة التكلفة«وإلغاء 

للرعایة الصحیة المیسورة)). فقد أنفق الرئیس ترامب، على خلفیة اتھامات لفریقھ 
ور االنتخابي بالتواطؤ مع روسیا خالل الحملة االنتخابیة، الجزء األكبر من الشھ

القلیلة الماضیة متواریاً، یرسل (عبر وسائل التواصل االجتماعي غالباً) انتقادات 
وإذا ». أخبار زائفة«الذعة لمتھمیھ، ویھزأ بمعظم االدعاءات القائمة ضده بقولھ إنھا 

ثبتت صحة التدخل الروسي، تظل إقالة الرئیس ترامب احتماالً لكنھ بعید نظراً 
 رس. الكونجلسي لسیطرة الجمھوریین على مج
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طواعیة  –مع ذلك، فإن احتماالت ترك السید ترامب منصبھ قبل انتھاء فترة والیتھ 
 لیست أكبر من ذلك بكثیر. –أو خالف ذلك 

 إعادة النظر في آمال اإلنعاش االقتصادي

 
األوامر تحققت بعض اإلنجازات، على الرغم من أنھا جاءت باألساس من خالل 

 اإلنجازات فرض قیود تمنع تحولولیس من طریق تشریعي. تتضمن تلك  التنفیذیة
، وتجمید معظم أشكال التوظیف الحكومي كبار المسؤولین إلى جماعات ضغط

للمدنیین، واالنسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحیط الھادئ واتفاق باریس بشأن 
ذلك، مرر مجلس الكندي. ك-المناخ، والموافقة على خط أنابیب كیستون األمریكي

(التي شددت الرقابة على » فرانك-دود«النواب مشروع قانون بإلغاء إصالحات 
). غیر أن مشروع القانون ھذا سیمر بموجة 2008القطاع المالي في أعقاب أزمة 

أشد صرامة في مجلس الشیوخ حیث یتمتع الجمھوریون بأغلبیة تزید بصوتین فقط. 
ن یتحتم أن یدخل في منافسة شرسة لكي یحظى عالوة على ذلك، فإن مشروع القانو

باالھتمام المالئم في قائمة أمنیات ترامب التي تشتمل على موضوعات أخرى مثل 
المسعى اآلخر المبذول على صعید إصالح الرعایة الصحیة، ومثل خفض الضرائب، 
وخطة اإلنفاق على البنیة التحتیة. كذلك، یجب رفع سقف الدین، مع احتمال تجاوز 
السقف الحالي في سبتمبر. في المجمل، یبدو من غیر المرجح لإلصالحات الرئیسة 

ً إال بعد » تجارة اإلنعاش«التي ترتكز علیھا  التي یمارسھا ترامب أن تصیر قانونا
بل —على أقرب تقدیر 2017انقضاء فترة لیست بالقصیرة من النصف الثاني من 

ه اإلصالحات ال یرجح ظھوره إال على األرجح. الحق إن تأثیر ھذ 2018من عام 
 .2018بعد انقضاء فترة لیست بالقصیرة من عام 

 
 
على نحو أكثر إیجابیة، فإن العوائق الداخلیة التي تواجھ الرئیس ترامب قد شغلتھ إلى 
حد كبیر عن تعطیل التجارة العالمیة. فنھجھ تجاه الصین كان حتى اآلن متصالحاً إلى 

آمال في إعادة صیاغة نافتا (اتفاق أمریكا الشمالیة للتجارة حد بعید، وھناك أیضا 
الحرة) بدالً من إبطالھا؛ إذ من المقرر أن تبدأ المحادثات المتعلقة بذلك في أغسطس 

 .المقبل
 

 
 المتعلقة بالوالیات المتحدة األمریكیةبیانات الاختالط 

 
تختلط البیانات االقتصادیة في العموم، غیر أن التركیز یوجھ نحو البیانات السلبیة.  

أن نسبة االرتفاع كانت أقل  فقد ارتفعت مشتریات التجزئة في أبریل، على الرغم من
سب في شھر مارس بعد حالة من االنخفاض. لكن بیانات امن المتوقع، بعد تحقیق مك

في المائة، على العكس  0.3مایو كانت مخیبة لآلمال، مع انخفاض المبیعات بنسبة 
 تماماً مما ذھبت إلیھ التقدیرات من مالزمتھا للثبات.

 
الكافیة عن االستھالك مع مؤشرات مشاعر المستھلكین. تتعارض ھذه البیانات غیر 

فمؤشر جامعة متشیغان الذي یراقبھ كثیرون عن كثب یقترب من بلوغ أعلى 
مستویاتھ على اإلطالق. واألھم من ذلك أن مؤشر توقعات متشیغان، الذي یتتبع آراء 

ع ذلك، قد ال األسر المعیشیة حول مستقبلھا المالي، مرتفع أیضاً وآخذ في التصاعد. م
یكون في ذلك بادرة على زیادة كبیرة جدیدة في االستھالك: فأولئك الذین ال یحملون 
شھادات جامعیة (وال ینتمون إلى جامعة متشیغان) أكثر تفاؤالً بكثیر عن أولئك الذین 
یحملون تلك الشھادات (المنتمون إلى جامعة متشیغان)؛ فنظراً إلى امتالك من 

لمزید من الدخول المتاحة لإلنفاق، ربما تكون توقعات االستھالك یحملون الشھادات 
 (لدیھم) أقل تفاؤالً مما یشیر إلیھ المقیاس العام.

 

بالرغم من احتمال أن یكون ھناك عودة للتعافي بعد الضعف 
الشدید الذي شھده الربع األول من السنة، فتوجھات 

االستھالك األساسیة ال تبشر بخیر كثیر، ال سیما مع التعثر 
 الموازي في نمو العمالة.
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فیما یتعلق بمؤشرات األعمال، فإن مؤشرات مدیري المشتریات األحدث تبعث على 
االطمئنان في العموم. فالمتوسط المرجح لمؤشرات مدیري المشتریات التصنیعیة 

یر التصنیعیة الصادرة عن معھد إدارة التوریدات تقف عند مستوى یتسق مع نمو وغ
في المائة في السنة في الربع الثاني (على الرغم من أنھ ینبغي مالحظة وجود  3قدره 

شدید بین مؤشرات مدیري المشتریات ونتائج إجمالي الناتج المحلي للربع تعارض 
 ).األول من السنة

 
 على ما یبدو تعثر نمو العمالة

 
ال یبعث ضعف نمو العمالة على التفاؤل بدرجة كبیرة، في ضوء انخفاض كشوف 
المرتبات في شھر مایو عن مستوى التوقعات، وإجراء تنقیحات ھبوطیة حادة في 
شھري أبریل ومارس. وال یبدو أن ھذا یعكس ارتفاع تكالیف العمالة: ففي الواقع، 

 اضاً حاداً في شھري أبریل ومایو.سجل متوسط الكسب في الساعة انخف
 
في المجمل، في الوقت الذي یحتمل فیھ أن یسجل الربع الثاني ارتفاعاً في إجمالي الناتج 
المحلي نظراً لضعف طباعة العمالت في الربع األول، ھناك شعور بأن االقتصاد قد شرع 

جداً (على الرغم في فقدان الزخم. ویعكس ھذا وصول دورة األعمال إلى مرحلة متأخرة 
من أن الضغوط الناجمة عن األسعار ال تزال ضعیفة) ویوضح كذلك أن تنفیذ جدول 
ً أو على نحو مباشر. والحق إن استواء منحنى  أعمال ترامب االقتصادي لن یقع قریبا
العوائد وضعف إیرادات الضرائب الفیدرالیة یشیر، عند البعض، إلى ركود وشیك (انظر 

یة، أدناه). ومع أننا ال نتبنى ذلك الرأي، فقد قررنا خفض توقعاتنا األسواق األمریك
 في المائة. 2إلجمالي الناتج المحلي لھذا العام إلى 

 
 ...لكن بنك االحتیاطي الفیدرالي عازم على إقرار زیادة في سعر الفائدة

 
أدى ضعف نمو العمالة واألجور المقترن بانخفاض التضخم األساسي إلى ما یقل  

في المائة إلى تھیئة سیاق ال یبعث على اطمئنان صقور التضخم  2كثیراً عن 
الموجودین في لجنة السوق المفتوحة االتحادیة خالل اجتماعھم بمنتصف یونیو. فكما 

نقطة  25قدماً في إقرار زیادة مقدارھا  كان متوقعاً، مضى بنك االحتیاطي الفیدرالي
إذ كانت  –أساس في السعر المستھدف لعقود بنك االحتیاطي الفیدرالي اآلجلة 

ً في إقرار ھذه الزیادة. مع ذلك، فإن  مصداقیتھ ستكون محالً للشك ما لم یمض قدما
ا العام. ھذه الخلفیة الغائمة تلقي ظالالً من الشك على إمكانیة إقرار زیادة ثالثة ھذ

ومع أننا نحن نتمسك برأینا بأنھ سیكون ھناك زیادة أخرى ھذا العام، فإننا نتوقع 
 حدوثھا في دیسمبر.

 
على حدوث زیادة في » لجنة السوق المفتوحة االتحادیة«یحرص كثیرون في 

السیاسة النقدیة إلى حالتھا » تعید«األسعار الفائدة لیس فقط لطمأنة األسواق بأنھا 
، وإنما أیضاً ألنھا توفر قدراً من الحمایة (من خالل التخفیضات المحتملة في الطبیعیة

 4.5األسعار) في حال عدم سیر التراجع التدریجي في میزانیتھا العمومیة البالغة 
تریلیون دوالر وفقاً للخطة الموضوعة. وقد ُكشف النقاب اآلن عن بعض التفاصیل: 

فیة األوراق المالیة مستحقة اآلجال عند حد فسیسمح بنك االحتیاطي الفیدرالي بتص
ملیار دوالر شھریاً في البدایة؛ ومع أن التوقیت غیر واضح، فمن  10شھري سقفھ 

المرجح أن یقع ذلك في النصف الثاني من العام. وسیشھد بنك االحتیاطي الفیدرالي 
ً ومفھوم ةمتوقع ھذه التسویةمعاناة للتأكد من أن  ً جیداً من قبل السوق  ةعموما فھما

من أجل تجنب الوقوع مرة أخرى في موجة الخفض التدریجي التي وقعت عام 
عندما راحت األسواق تتراجع على خلفیة إشارات بإمكانیة خفض شراء  2013

ً كبیراً من الدین الحكومي یحل آجل  السندات. وما یزید األمور تعقیداً ھو أن مبلغا
ومن الممكن أیضاً أن یتسع العجز المالي اتساعاً امین المقبلین. استحقاقھ على مدار الع

كبیراً من خالل التخفیضات الضریبیة، ما یعني بدوره زیادة إصدار الدیون. وأخیراً، 
ال بد من رفع سقف الدین.

بالرغم من ضعف قراءات مستویات التضخم، مضى بنك 
 ً نقطة  25في إقرار زیادة مقدارھا  االحتیاطي الفیدرالي قدما

أساس إلى السعر المستھدف لألموال الفیدرالیة في یونیو. 
وستكون الخطوة التالیة ھي البدء في تخفیض میزانیتھ 
العمومیة، ویتحتم أن یجري التخطیط لذلك بعنایة فائقة 

 .لتجنب إحداث أي زعزعة باألسواق
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لبنك ى عدم استقرار النصف الثاني من العام بالنسبة وذلك كلھ إنما یشیر إل 
 ي.االحتیاطي الفیدرال

 

 أوروبا والیابان
 

 ثبات البنك المركزي األوروبي
 

ً ببرنامجھ الشھري لشراء األصول الذي » البنك المركزي األوروبي«یظل  ملتزما
ملیار یورو والذي من المقرر أن یبدأ تنفیذه في نھایة ھذا العام. ومع  60تبلغ قیمتھ 

االنخفاض في حدة المخاطر ذلك، وبالنظر إلى تعافي النمو االقتصادي، وإلى قدر من 
ً متزایداً عن أدلة حول الوقت والسرعة اللذین  السیاسیة، فإن األسواق تبحث بحثا
سیقلص بھما البنك المركزي األوروبي ھذه المشتریات؛ إذ سترفع أسعار الفائدة ما أن 
ً أن البنك المركزي األوروبي  تكون ھذه المشتریات قد انتھت. فمن المعتقد عموما

في سبتمبر من ھذا العام عن بدء تقلیص المشتریات (أي تخفیض المشتریات  سیعلن
ً إلى الصفر) في أوائل عام  ، مع احتمال استغراق ذلك لفترة 2018الشھریة تدریجیّا

أشھر. في الوقت نفسھ، یؤھل التوجیھ اآلجل من البنك  9إلى  6زمنیة قدرھا من 
یجي المعلق في السیاسة، ویسعى كذلك المركزي األوروبي المستثمرین للتقیید التدر

موجة الخفض التدریجي). عال وقائیة مفرطة داخل األسواق (إلى تجنب أي ردود أف
وبالفعل، شھد البنك المركزي األوروبي بدءاً من اجتماع یونیو إلغاء التحیز المخفف 

ً مفضالً  2019ألسعار الفائدة التي یقرھا. وعلى الرغم من أن عام  ال یزال تاریخا
إلقرار الزیادة األولى في سعر الفائدة بالبنك المركزي األوروبي، دون وقوع صدمة 

آخذة في األسواق  فإنیة كبیرة (في االنتخابات اإلیطالیة على وجھ الخصوص)، سیاس
 .2018احتمال حدوثھا في أواخر عام  ترجیح

 
  ال یعد ارتفاع معدل التضخم دائماً دون تكیف مطرد

 
% في أبریل، 1.9عاود معدل التضخم الرئیس في منطقة الیورو إلى االرتفاع بنسبة 

األساسي الذي كان منخفضاً فیما سبق (باستثناء الغذاء والطاقة) في حین قفز المعدل 
في المائة على  0.9و 1.5% قبل أن یتراجع االثنان في مایو (بنسبة 1.2إلى 

التوالي). فقد لعبت التحركات التي شھدتھا أسعار النفط دوراً في سعر الفائدة الرئیس، 
أن التضخم األساسي ال یزال  ویتمسك البنك المركزي األوروبي برأیھ الذاھب إلى

في  2ضعیفاً، وإلى أنھ ما من سبیل إلى تحقیق ھدفھ المتمثل في أن یقل التضخم عن 
المائة أو یقترب منھا، سوى على نحو تدریجي على المدى المتوسط مع استمرار 
التكیف النقدي بجانب ذلك كلھ. ویعكس ذلك باألساس وجود موارد كبیرة غیر 

تلقي بثقلھا على تكوین األسعار واألجور على الصعید المحلي.  مستخدمة ال تزال
وعلى وجھ الخصوص، بالرغم من انخفاض معدل البطالة، فإنھ ال یزال مرتفعاً، ما 

 یعوق نمو األجور.
 

 مالزمة النمو بمنطقة الیورو لالزدھار
 

مع  تظھر المؤشرات المتاحة أن التعافي االقتصادي بمنطقة الیورو یزداد صالبة 
استمرار دفع التحسینات التي یشھدھا سوق العمل عجلة الطلب المحلي. فقد ارتفع 

٪ مقارنة بالربع نفسھ من العام السابق، 0.6إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني بنسبة 
٪ في الربع األول، وتشیر البیانات األدق إلى مالزمة النشاط 0.5بعد أن كان 

 االقتصادي لالزدھار. 
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جرى التأكید على أن مؤشر مدیري المشتریات المركب لمنطقة الیورو قد سجل  وقد
ً بنمو قوي في  56.8 في مایو، وھو أعلى مستوى لھ في ست سنوات، مدفوعا

العمالة، وارتفاع كبیر في مستویات تفاؤل األعمال، وانتعاش قوي في صادرات 
مع انتخاب ماكرون في الصناعات التحویلیة. فقد تحسنت الثقة في قطاع األعمال 

فرنسا وتحسن احتماالت انتصار میركل في ألمانیا. وعلى الرغم من أن شروط 
ً عند حوالي  في المائة. وبصورة  2االئتمان ال تزال مستحبة، یظل النمو منخفضا

عامة، تبشر التوقعات المتعلقة بمنطقة الیورو بالخیر، ونرى اآلن ثبات النمو عند 
بانخفاض قلیل عن توقعات البنك المركزي  –% العام القادم 1.6% ھذا العام و1.7

%. فعلى الرغم من انخفاض حدة المخاطر 1.8% و1.9األوروبي الجدیدة البالغة 
 السیاسیة في األشھر األخیرة، فإنھا ال تزال تشكل عدداً من مخاطر الھبوط.

 
 استمرار صعود الیورو

 
في نھایة العام الماضي، راح یرتفع بثبات بعد تخبط الیورو أسوة بالدوالر األمریكي 

دوالر في یونیو. فانخفاض حدة المخاطر السیاسیة  1.12حتى وصل إلى أعلى من 
في فرنسا، والتسارع في اقتصاد منطقة الیورو، وضعف الدوالر حال إعادة تقییم 

ً دوراً كبیراً في ذلك، و—األسواق لتوقعات/توقیت التحفیز المالي في قد لعبوا جمیعا
الوقت الحالي خفَّضت صنادیق التحوط من رھانات الھبوط على الیورو إلى أدنى 

سنوات. وبینما ال یزال الیورو عرضة للتراجع بسبب المخاطر  3مستوى لھا في 
السیاسیة، مع استمرار البنك المركزي األوروبي في تأھیل السوق لتقیید السیاسات 

الیورو في تحقیق مكاسب بحلول نھایة العام،  النقدیة في نھایة األمر، نتوقع استمرار
 مع احتماالت إیجابیة طفیفة.

 
  ارتفاع حدة المخاطر السیاسیة في إیطالیا والیونان

 
في الوقت الذي مرت فیھ االنتخابات في ھولندا وفرنسا دون صدمات كبیرة (على 

قد توقفت  الرغم من أنھ تجدر اإلشارة إلى أن المفاوضات بشأن تشكیل حكومة جدیدة
في ھولندا)، ال تزال المخاطر السیاسیة تحظى باھتمام كبیر مع اقتراب إیطالیا من 

تقترب من الوصول  اإلیطالیةإجراء انتخاباتھا ھذا العام، ربما في سبتمبر. فاألحزاب 
المتناسب إلى التمثیل  یستند إلى حد كبیر جدیدإلى اتفاق بشأن وضع قانون انتخابي 

. 2018مایو  20التي یتحتم عقدھا قبل  –یمكن أن تقع ھذه االنتخابات الذي بموجبھ 
الشعبیة المعارضة » حركة الخمسة نجوم«وبینما یحتمل أن یشكل ذلك صعوبة أمام 

لزیادة سلطات االتحاد األوروبي، فیما یتعلق بتشكیلھا حكومةً، فإن األسواق مستمرة 
حركة الخمسة «ذلك إن  –ة شدیدة في دراسة المخاطر الدائرة حول ذلك كلھ بعنای

تنافس الحزب الدیمقراطي الحاكم في صنادیق االقتراع، على الرغم من أنھا » نجوم
تجرعت ھزیمة كبیرة في االنتخابات المحلیة األخیرة. في الوقت نفسھ، ال تزال 
األزمة المتعلقة بمسألة تخفیف أعباء دیون الیونان قائمة. ومع أنھ من المحتمل أن 

ل الیونان في نھایة المطاف على النقد الذي تحتاجھ من االتحاد األوروبي تحص
(وربما من صندوق النقد الدولي) لتجنب التخلف عن سداد الدیون على المدى 
القریب، فمن الواضح أن أزمة الدیون األساسیة ال تزال عالقة، ومن المرجح 

 .2018االستعانة ببرنامج إنقاذ مالي في 
 

 مع نتائج االنتخابات بالمملكة المتحدةوكذلك الحال 
 

في المملكة المتحدة، فشل حزب المحافظین الحاكم في الحصول على أغلبیة المقاعد 
یونیو. مع ذلك، فإنھم شرعوا في التحرك لتشكیل  8في االنتخابات التي أجریت في 

معحكومة أقلیة، معتمدین في ذلك على تحالف 



2017یونیو    
 

 عام
7 

 

الوحدویین بأیرلندا الشمالیة، لضمان الحصول على أغلبیة برلمانیة ضئیلة إلمرار  
والحزب الوحدوي  /318مقعداً، یمتلك حزب المحافظین  650السیاسات (من أصل 

وبعد أن دعت تیریزا ماي إلى عقد انتخابات  ).261وحزب العمل  10الدیمقراطي 
مبكرة لتعزیز األغلبیة السابقة للمحافظین في البرلمان، فإن منصبھا الحالي كرئیسة 
للوزراء بات على المحك. وبصفة عامة، فإن النتیجة غیر المتوقعة تثیر عدداً من 

تحاد في عملیة خروج بریطانیا من اال تأخیرالشكوك التي یمكن أن تؤدي إلى 
األوروبي (البریكسیت)، وسط وجود احتماالت قویة بأن یتسم ذلك الخروج باالفتقاد 

 ».الفوضویة«للقوة وبغیاب االتفاق و
 

  تباطؤ النمو في المملكة المتحدة، ارتفاع التضخم، عدم تغییر السیاسة النقدیة
 

خروج «على  بعد أن كان أداء المملكة المتحدة جیداً على غیر المتوقع منذ التصویت
في یونیو من العام الماضي، فإن اقتصادھا تبدو علیھ » بریطانیا من االتحاد األوروبي

عالمات تباطؤ یمكن أن تتفاقم بسبب تقلبات األوضاع السیاسیة الجدیدة. ویثیر القلق 
أن إنفاق المستھلكین اآلن یبدو ضعیفاً، مع تباطؤ في نمو إجمالي الناتج المحلي 

في المائة في  0.7في المائة في الربع األول من أصل  0.2اً لیسجل اإلجمالي عموم
الربعین السابقین. باإلضافة إلى ذلك، أفاد المصدرون من تراجع قیمة الجنیھ 
ً وسط تقلبات  ً لكن تعثرھا بات متوقعا ً قویّا اإلسترلیني، وشھدت االستثمارات نشاطا

في المائة من ربع سنة إلى  2.9لھ األوضاع السیاسیة الجدیدة. تجاوز التضخم، بتسجی
ً في الجنیھ  ربع سنة آخر، ھدف بنك إنجلترا. وجزء كبیر من ذلك یعكس ضعفا
اإلسترلیني، ونتوقع أن یُسمح بذلك التجاوز لفترة أطول حال توجیھ بنك إنجلترا 
اھتمامھ نحو المخاطر المتعلقة بخروج بریطانیا من االتحاد األوروبي. بناًء على ذلك 

 .2019، من المتوقع أن تالزم أسعار الفائدة الثبات حتى عام كلھ
 

 ثبات النمو في الیابانتؤكد البیانات 
 

في  1تؤكد البیانات النھائیة أن نمو إجمالي الناتج المحلي بلغ خالل الربع األول  
 0.3المائة عند مقارنة ربع سنة إلى ربع السنة نفسھ من العام السابق للعام بأكملھ (

ً بتعاف في  في المائة من ربع سنة إلى ربع السنة نفسھ من العام السابق)، مدعوما
ل الطلب االستھالكي. وقد تعزز الطلب االستھالكي الطلب الخارجي، وبدرجة أق

ً لیسجل ما یقل قلیالً عن  23بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لھ منذ  عاما
في المائة. وعلى الرغم من استمرار انخفاض نمو األجور، فإن بیانات مبیعات  2.8

كین في اإلنفاق. في المائة في شھر أبریل) تشیر إلى استمرار المستھل 3.2التجزئة (
وال یزال االستثمار یعاني من الركود وبینما یالزم اإلنتاج الصناعي قوة وثباتاً، تشیر 
بیانات استقصاءات مؤشر مدیري المشتریات إلى تراخٍ في الربع الثاني. مع ذلك، فإن 
یظل ذلك متسقاً مع ثبات النمو، ونتوقع أن یتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي الحقیقي 

 .2018و 2017في المائة في كل من  1
 

   بعید المنال لسیاسة النقدیة إلى طبیعتھا ھدفلكن إعادة ا
 
على الرغم من أن استمرار االقتصاد في تقدیم أداء جید وفق المعاییر الیابانیة، 

في المائة وعن  2فالتضخم أبعد ما یكون عن تجاوز ھدف استقرار األسعار البالغ 
االستمرار في االرتفاع عن ذلك على نحو ثابت كما ھو مستھدف من قبل بنك الیابان. 

في المائة في أبریل، بینما بلغ المعدل  0.4وقد وصل معدل التضخم الرئیس إلى 
األساسي (باستثناء األغذیة الطازجة والطاقة) الذي ینال استحسان بنك الیابان، 
صفراً. في ظل ھذه الظروف، یبدو أن ھناك فرصة ضئیلة أن یغیر بنك الیابان 
السیاسة ھذا العام. لذلك، ستستمر مشتریات األصول الشھریة من أجل تحقیق ھدف 

، وسیظل معدل »المقارب من الصفر«عشرة أعوام ألجل السندات الحكومیة  وائدع
 في المائة). 0.1-سعر الفائدة سالباً (
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وفي حال استمرار االقتصاد في تقدیم أداء جید مع وجود تسارع في معدل التضخم، 
ربما یلجأ بنك الیابان إلى تقیید السیاسة المالیة العام المقبل، وذلك في البدایة من 

عشرة أعوام. مع ذلك، یواصل بنك ألجل طریق رفع ھدف عوائد السندات الحكومیة 
 ت لتقیید السیاسة النقدیة.الیابان نفي أي توقعا

 
 مكاسب الین بعد انخفاض قیمتھ في أعقاب االنتخابات األمریكیة

 
أحرز الین الیاباني، بعد االنخفاض الحاد في قیمتھ في أعقاب االنتخابات األمریكیة، 

ً مطرداً ھذا العام، وجرى تداولھ حول حاجز  في أوائل » دوالر 1ین/ 110«تقدما
الذي یظل فیھ التباین في السیاسة النقدیة مع الوالیات المتحدة یونیو. وفي الوقت 

صارخاً، یستمر الین في االستفادة من الصفقات المأمونة بعد التعدیالت التي أجریت 
على توقعات األسواق لسیاسات التحفیز في الوالیات المتحدة وسط نوبات من التقلب 

ع مجلس االحتیاطي الفیدرالي السیاسي. مع ذلك، في ضوء التوقعات القائلة برف
األمریكي ألسعار الفائدة مرة أخرى ھذا العام، ما زلنا نتوقع أن یالزم الین الثبات 

ً في وقت الحق من »دوالر 1ین/ 110«فوق حاجز  ، مع احتمال أن یشھد ضعفا
 العام الحالي.

 
 الناشئة آسیاالصین و

 
االستقرار في النمو االئتماني مع اقتراب تكثیف السلطات للجھود الرامیة إلى تحقیق 

 مؤتمر الحزب
 

من بلوغ منتصف مدة رئاستھ التي » شي جینبینج«بینما یقترب الرئیس الصیني 
تستمر عشر سنوات، فإن االنفصال طویل األمد بین بین نمو إجمالي الناتج المحلي 

یلوح المؤتمر  ال یزال قائماً. وبینما—وخطر حدوث فقاعة ائتمانیة دائمة التزاید
التاسع عشر للحزب الشیوعي المقرر عقده في خریف ھذا العام في االفق، تزداد 
المجازفات حدة. فذلك المشھد الذي یؤدى مرة واحدة كل خمس سنوات یمثل فرصة 

لیس لمجرد دعم قاعدة سلطتھ —لكي یضمن تبوء مؤیدیھ» شي«مھمة للرئیس 
الحیلولة دون الھجمات السیاسیة (أو على كرئیس للبالد فحسب، وإنما للمساعدة في 

 األحرى التحقیقات المتعلقة بالفساد) التي سیتلقاھا ما أن یغادر منصبھ.
 

، تحل خلفیة من النمو االقتصادي القوي محل ترحاب. لكن »شي«بالنسبة للرئیس 
 الرجل، مع ذلك، على درایة متزایدة بالفقاعة االئتمانیة المصاحبة لذلك النمو، وبـ

في المائة من  277ذلك النمو. فقد بلغ االئتمان (أي الدین) ما یقدر بنسبة » نوعیة«
نقطة مئویة منذ األزمة  133إجمالي الناتج المحلي في نھایة العام الماضي، بزیادة 

المالیة، قد تسبب في الجزء األكبر منھا نظام مصرفي یستخدم أدوات خارجة عن 
ف توجیھ االئتمان إلى الحكومات المحلیة، ومطوري المیزانیة ومتباینة الجودة بھد

العقارات، وما شابھ ذلك. في الوقت نفسھ، حدق الخطر بجودة النمو بسبب توطن 
التلوث الحضري وجموح أسعار المنازل. وقد أشار الرئیس إلى عدم ارتیاحھ إزاء 

إن  سيالفقاعة االئتمانیة في أبریل الماضي عندما قال في اجتماع المكتب السیا
 في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.» ستراتیجیةاذو أھمیة «االستقرار المالي 

 

أفاد الین الیاباني من التدفقات المأمونة؛ لكننا نتوقع، مع ذلك، 
أن یستمر في االنخفاض أمام الدوالر األمریكي حال 

 التباین. استمرار السیاسات النقدیة ذات الصلة في
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بدا أن ذلك كان المؤشر الذي استند إلیھ البنك المركزي لتكثیف جھوده من أجل 
إحداث انكماش في الفقاعة االئتمانیة. فرئیس ھیئة الرقابة على األنشطة المصرفیة 

، الذي یتمیز بالطموح، قد وجھ ناظریھ نحو »ینججوه شوتش«الجدید بالصین؛ 
التي تمثل القلب النابض لنظام صیرفة الظل. تبیع المصارف » منتجات إدارة الثروة«
تریلیون دوالر في نھایة عام  3.6تلك التي بلغت قیمتھا نحو » منتجات إدارة الثروة«

فیة التقلیدیة. وتضم ، إلى العمالء بوصفھا بدیالً مرتفع العائد للودائع المصر2016
ھذه المنتجات في العادة مجموعة من األصول متباینة الجودة (التي تُصنف فیھا 

، منذ تولیھ »جوه«وقد أصدر السید »). غیر قیاسیة«العناصر األقل جودة على أنھا 
ً من القواعد الجدیدة التي تھدف إلى السیطرة على  المنصب في فبرایر، عدداً ضخما

ى كثیرون أنھا أشبھ بتلك األصول التي أوصلت النظام المالي األصول التي یر
. في الوقت الحالي، لم یعد من المسموح بھ 2008األمریكي إلى حافة االنھیار عام 

في األصول غیر القیاسیة، ولكن ینبغي أن » منتجات إدارة الثروة«أن تُستثمر 
سھم وأصول سوق المال. تقتصر استثماراتھا على األصول القیاسیة مثل السندات واأل

منتجات «وتشتمل القواعد الجدیدة التي یجري تنفیذھا على نسب استدانة قیاسیة لـ 
المنظمة؛ إذ إن األموال المقترضة كثیراً ما كانت تستخدم في رفع » إدارة الثروة

» منتجات إدارة الثروة«عوائد تلك المنتجات. باإلضافة إلى ذلك، سیُحظر على 
وتلك ممارسة تذكرنا —أخرى كأصول أساسیة لھا» ت إدارة ثروةمنتجا«استخدام 

التي ذاع صیتھا في الوالیات بالتزامات الدیون المدعومة بضمانات والمصطنعة، 
 .المتحدة قبل األزمة المالیة

 
 تسبب القواعد الجدیدة في زعزعة السوق...

 
بنك «ومع استخالص في السوق. األطراف الفاعلة لم تلق القواعد الجدیدة استحسان 

ھو اآلخر لبعض السیولة من النظام المالي، تسبب عملیات بیع » الشعب الصیني
األصول واسعة النطاق في بلوغ عوائد السندات إلى أعلى مستویاتھا في عامین، بل 
وأدت كذلك إلى انعكاس نادر الظھور في منحنى العوائد. في الوقت نفسھ، تكبدت 

ملیار دوالر في شھرین فقط ببورصة  38قدرھا  أسعار أسھم البنوك خسارة
شنغھاي. وتشیر عملیات بیع األصول إلى أن المستثمرین قد تعرضوا للمباغتة بقرار 

وذلك أمر طبیعي عند النظر إلى —رئیس ھیئة الرقابة على األنشطة المصرفیة
فة السنوات المنفقة في المحاوالت الفاترة وغیر المجدیة للسیطرة على معضلة صیر

 الظل.
 

 تحقق التأثیر المطلوب المتبعةلكن یبدو أن السیاسة  ...
 
مع ذلك، لیس ھناك إلى اآلن ما یشیر إلى وجود أزمة ائتمانیة. فال شك في أنھ جرى 
تقیید السیولة، وأن أسعار إعادة الشراء قصیرة اآلجل تالزم التقلب الشدید. مع ذلك، 

بوتیرة ترضى عنھا السلطات على األرجح.  یبدو أن إجمالي النمو االئتماني ینخفض
في المائة فقط، من ذروة بلغت  14.4فقد تباطأ النمو االئتماني في أبریل لكن إلى 

في المائة العام الماضي. غیر أنھ بتضییق نطاق البحث والنظر، یظھر أن  16.6
عناصر صیرفة الظل، مثل الدین الحكومي المحلي، والقروض الموثقة، وشھادات 

 قبول المصرفیة، كانت ھي ما یرزح تحت ضغط شدید.ال
 

 تكیف االقتصاد الحقیقي مع األوضاع دون أي معاناة واضحة
 

یبعث على التفاؤل بالدرجة نفسھا عدم وجود أي أدلة (حتى اآلن) على معاناة 
االقتصاد الحقیقي من جراء الموقف النقدي األكثر تشدداً من قبل السلطات. فمن 
الجدیر بالذكر أن أرباح الشركات ومبیعات األراضي أعلى بكثیر مقارنة بالعام 

الماضي. 
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ویعني ذلك أن الشركات والحكومات المحلیة لدیھا أموال لتغطیة تكالیف التشغیل 
وسداد الدیون واإلنفاق الرأسمالي حتى في ظل تباطؤ اإلقراض. كذلك، من المجدي 

) وخفض رنمینبيتریلیون  10إعادة ھیكلة دیون الحكومة المحلیة (التي تقدر بمبلغ 
. وأخیراً، یواصل 2014منذ أواخر عام نقطة أساس  165أسعار الفائدة بمقدار 

البنك المركزي الضخ المالي الصافي من طریق منح مزید من القروض عبر ما لدیھ 
 ».األجلتسھیل لإلقراض متوسط «من 

 
ساعد ذلك كلھ في تخفیف حدة تأثیر تقیید السیاسات النقدیة. فكانت ھناك ثمان حاالت 

العام، وھي نسبة كبیرة بالنسبة للصین،  تخلف عن سداد الدیون بین الشركات ھذا
ولكنھا ال تكاد تُذكر بالنسبة لمعظم االقتصادات. وقد انخفض مؤشر مدیري 
المشتریات التصنیعي غیر الرسمي للشھر الثالث على التوالي في مایو، وعلى الرغم 
من أن االستقصاءات المتعلقة بالمؤشرات غیر التصنیعیة (الرسمیة وغیر الرسمیة) 

د سجلت ارتفاعاً، فكالھما أقل مما كانتا علیھ في مطلع العام. كذلك، شھد نمو ق
ً بنسبة  ً عن نسبة  15.5الصادرات ارتفاعا في المائة بالرنمینبي في مایو مرتفعا

في المائة التي سجلھا في أبریل. وعلى الرغم من أن ذلك یعكس إلى حد كبیر  14.3
فسیكون، حال  –ال سیما من أوروبا  –زیادة بالغة في معدل الطلب الخارجي 

 استمراره، دعامة قویة للقیادة واالقتصاد على نحو أعم.
 
لذلك كلھ، نرى، في المجمل، أن السلطات تبدي عزماً أشد وتتبع نھجاً أكثر حنكة في 
التعامل مع الفقاعة االئتمانیة. وحتى اآلن، سیبعث النتائج بالسرور في قلب الرئیس 

سیعلم أن األمور تفتقد إلى الوضوح وتبتعد كل البعد عن االكتمال. ؛ غیر أنھ »شي«
فقد تباطأ نمو اإلنتاج في الصین تباطؤاً كبیراً في السنوات األخیرة، ما یعني أن ھناك 

 –حاجة إلى مزید من االئتمان لتحقیق القدر نفسھ من اإلنتاج. فتصفیة ذلك االئتمان 
ً إلى –حتى لو بقدر ضئیل  انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي. وقد  سیؤدي قطعا

إلى أنھ راض عن انخفاض معدالت النمو، لكن مؤتمر الحزب » شي«أشار الرئیس 
المقبل سیختبر صدق عزمھ. فتراجع متوقع في اإلنتاج یمكن، مع ذلك، أن یؤدي إلى 

 ضخ مالي آخر، وھو ما لن یعود بالنفع على جھود البنك المركزي.
 

 مصدر قلق اقتصادات شرق آسیویة عدیدة  االئتمانتعاظم 
 

لیست الصین االقتصاد الشرق آسیوي الوحید الذي یعاني من مخاطر فقاعة 
ائتمانیة. فقد وضعت اقتصادات شرق آسیا بوجھ عام سیاسات نقدیة فضفاضة 
للغایة منذ أزمة االئتمان العالمیة في محاولة لتعویض ضعف نمو الصادرات. وقد 

قطاع الخاص. وكما تقول تُرجم ھذا بدوره إلى تعاظم سریع في النمو االئتماني لل
، تبعث، بصفة عامة، زیادة في االئتمان الخاص »كابیتال إكونومیكس«مؤسسة 

في المائة على مدار عقد من  30إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة تزید عن 
على القلق. ومع أن الصین ھنا تشذ بوضوح عن ھذه القاعدة، فھناك —الزمان

 ً لھذا المقیاس، مثل فییتنام ومالیزیا وكوریا دول أخرى تبدو عرضة للخطر وفقا
الجنوبیة وتایالند وسنغافورة. ففییتنام تأتي على رأس ھذه المجموعة بتحقیقھا 

في المائة في ائتمان القطاع الخاص على مدار العقد الماضي،  55مكسباً مقداره 
عاً في ھذه تلیھا سنغافورة وكوریا الجنوبیة. والواقع أن نمو االئتمان قد شھد ارتفا

الدول الثالث بل إنھ یتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي، وھو أمر یبعث على مزید 
 من القلق. 
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تتخذ كوریا الجنوبیة بعض الخطوات (المتأخرة) للتعامل مع فقاعتھا، مثل: رفع الحد 
األقصى لنسبة القرض إلى القیمة للممتلكات التجاریة واستحداث تدبیر لمنع المضاربة 
في سوق العقارات السكنیة. ویبدو أن السلطات الكوریة ال ترغب في رفع أسعار 

ً أخرى على الفائدة لمكافحة نمو االئتمان،  ألن ذلك من شأنھ أن یشكل ضغوطا
المیزانیات العمومیة للشركات واألسر المعیشیة. وذلك مأزق تواجھھ معظم 
الحكومات، مع أن الحال مختلف في سنغافورة إذ یعني وجود نظام سعر الصرف أن 
أسعار الفائدة یحددھا بنك االحتیاطي الفیدرالي األمریكي تحدیداً فعاالً. فالمسار 
الضحل المحتمل لزیادات أسعار الفائدة األمریكیة یشیر إلى أن الفقاعة االئتمانیة في 

تدریجیّاً. وال یمكن ضمان ذلك قطعاً، لكن النظام سنغافورة یُتوقع لھا أن تنكمش 
المصرفي المحلي لدیھ ھوامش أمان رأسمالیة كبیرة یتوقع أن تساعد على احتواء أي 

 صدمات في ھذا الخصوص.
 

 ...1997غیر المرجح وقوع أزمة على غرار أزمة عام  من
 

من فائض في االئتمان المیسر  1997نتجت األزمة المالیة اآلسیویة التي وقعت عام 
ومناخ جید فیما یتعلق بأسعار الفائدة. وقد شرع ذلك في التغیر مع قیام الوالیات 
المتحدة برفع أسعار الفائدة في منتصف التسعینیات، ما أدى إلى سحب قدر من 

ألصول الدوالریة أكثر جاذبیة. ردت  من المنطقة إذ باتت» أموال المضاربة«
المصارف المركزیة اآلسیویة، لحمایة أنظمة أسعار الصرف الثابتة بھا، على ذلك 
بزیادات من لدنھا على أسعار الفائدة. مع ذلك، أضر ھذا بالقدرة التنافسیة لصادراتھا، 

 ً على  ما دفع حساباتھا الجاریة إلى مزید من العجز، وشكل في الوقت نفسھ ضغوطا
المیزانیات العمومیة المحلیة في ظل ارتفاع تكالیف التمویل. ومع تزاید حاالت 
اإلفالس، نشأت حالة من الذعر، وبدأ االئتمان في التالشي، وبات من المتعذر التحكم 
بأعباء الدیون، وتعرض عدد من العمالت اآلسیویة لخفض حاد في قیمھا. فھل یمكن 

منطقة في ضوء استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في أن یقع السیناریو نفسھ في ال
 الوالیات المتحدة األمریكیة؟ 

 
یبدو األمر غیر مرجح، ألنھ، باألساس، لم یعد لدى الدول اآلسیویة، باستثناء 
سنغافورة وھونج كونج، ثبات في أسعار صرف. ومعنى ذلك أن المصارف المركزیة 

حركات بنك االحتیاطي الفیدرالي في المنطقة لیس علیھا مطابقة تحركاتھا بت
األمریكي. باإلضافة إلى ذلك، ال یزال كل من البنك المركزي األوروبي وبنك الیابان 
في وضع تیسیر كمي، ما یعني أنھ ال تزال ھناك سیولة عالمیة كبیرة تكفي لسد 
 الثغرات التي قد تتأتى من التدفقات الخارجة للدوالر األمریكي. األھم من ذلك یكمن

في أن معظم اقتصادات شرق آسیا تتمتع بفوائض في الحساب الجاري (أو على األقل 
حاالت عجز ضئیلة) وكذلك في أن رأسمالیة المحسوبیة التي كانت سمة رئیسة 
للمنطقة في التسعینیات قد حلت محلھا (أو ُعدلت إلى) بنظم أكثر شفافیة. وواحد من 

دیون الدوالریة التي أخذتھا شركات المنطقة بواعث القلق القائمة یتمثل في مقدار ال
الذي یحتمل أن تكون نتیجة ثانویة  –على مدى العقد الماضي: فقوة الدوالر األمریكي 

تنبئ بإمكانیة رفع تكالیف التمویل للشركات. مع  –الرتفاع أسعار الفائدة األمریكیة 
ذي صلة  ذلك، تتخذ شركات شرق آسیویة عدیدة إجراءات تحوطیة، ومن منظور

باالقتصاد الكلي، یتوقع أن تساعد قوة الدوالر األمریكي في دفع عجلة الطلب 
 األمریكي على صادرات شرق آسیا.
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 لكن التھاون یمكن أن یكون أبلغ األخطار ...
 
تزداد، عموماً، فوائد المؤشرات األساسیة في الوقت الحالي عما كانت علیھ في 

كابیتال «التسعینیات. لذلك، ربما تكون المشكلة الرئیسة ھي التھاون. بالنسبة لمؤسسة 
، تمثل فییتنام شغلھا الشاغل؛ إذ ینمو االئتمان فیھا بوتیرة تزید ثالثة »إكونومیكس

أضعاف عن وتیرة إجمالي الناتج المحلي ولكن السلطات ال تبدي أي میل لرفع أسعار 
الفائدة نظراً لوجود مناخ تضخمي جید (وھو أمر یثیر العجب). في الحقیقة، وبعیداً 

فقاعة االئتمان، تقول السلطات إنھا تستھدف نمواً في  عن محاولة إحداث انكماش في
ً في  17االئتمان بنسبة  في المائة ھذا العام، وھو المعدل نفسھ الذي كان مستھدفا

. وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا النھج المتراخي یستمر في إثارة مزید من القلق 2016
فیتنامیة ال تزال تتعافى من بسبب الحقیقة القائلة إن المیزانیات العمومیة للمصارف ال

عندما أدت أزمة في االئتمان إلى ارتفاع في معدل  2011مشكالت وقعت لھا عام 
، لیست الحكومة في وضع یمكنھا من تقدیم »كابیتال«القروض المتعثرة. وكما تقول 

—في المائة 65تعویض مالي نظراً ألن نسبة الدین إلى إجمالي الناتج المحلي تبلغ 
 نسبة في المنطقة.وھي أعلى 

 
 األسواق المالیة العالمیة

 
 األسھم

 
المضاربون المتشائمون (الدببة) یحذرون من فقاعة، ولكن سوق األسھم األمریكیة 

 یستمر في المضي قدماً بقوة
 

أي أدلة على االنخفاض.  –الذي یدخل عامھ الثامن اآلن  –ال یُظھر سباق الثیران 
ً جدیداً في أوائل یونیو » 500بورز ستاندرد آند «فقد سجل مؤشر  ً قیاسیّا رقما

في المائة على أساس سنوي. ویعود الفضل  9وبحلول منتصف الشھر ارتفع بنسبة 
في ذلك إلى قطاع التكنولوجیا، إذ ارتفعت فئة تكنولوجیا المعلومات على مؤشر 

 .في المائة خالل السنة وحتى تاریخھ 18بنسبة » 500ستاندرد آند بورز «
 

وقع االنتعاش الكبیر في قطاع التكنولوجیا على الرغم من تزاید المخاوف من أن 
القطاع یمثل فقاعة في طریقھا إلى االنفجار. فقد اعتبر ما یمثل نسبة قیاسیة قدرھا 

في المائة من مدیري تمویل اُستطلعت آراؤھم في تقریر صادر مؤخراً عن  44
األسھم قیمتھا مبالغ في تقدیرھا. وقد أن —»بنك أوف أمیركا میریل لینش«مؤسسة 

التداول «المثقل بشركات التكنولوجیا على أنھ » ناسدك المركب«ُصنف مؤشر 
 ً في المائة من المستثمرین إن أسھم اإلنترنت باھظة  57؛ إذ قال »األكثر ازدحاما

 ».شبیھة الفقاعة«في المائة منھم بصفة  18الثمن فیما وصفھا 
 

المصادفة أنھ بعد یومین من نشر االستقصاء، تعرض مؤشر لعلھ لیس من قبیل 
في المائة قبل أن یعوض نحو  3.5لخسارة دامت یومین، إذ انخفض بنحو » ناسدك«

 ثلث تلك الخسارة في األیام الالحقة.
 

 رواج أسھم النمو حال استمرار انخفاض عوائد السندات
 

خفاض عوائد السندات طویلة ثمة سبب وجیھ لرواج أسھم قطاع التكنولوجیا، وھو ان
األجل. فبالنسبة لألسھم، یعزز انخفاض العوائد طویلة األجل قیمة التدفقات النقدیة 
المستقبلیة، ویحمل في الوقت نفسھ إشارة إلى توقعات النخفاض النمو وللتضخم. في 
ھذا المناخ، تحظى تلك األسھم التي تحمل إمكانیة عكس االتجاھات، مثل سھم شركة 

 ، بالرواج.»یكأست«

تعتبر اقتصادات شرق آسیا عموماً أكثر استعداداً الحتمال 
األسھم المالیة. مع ذلك، فإن تعاظم ائتمان القطاع الخاص 

على نحو ما —االستخفاف بھفي دول مثل فییتنام ال یمكن 
 تفعلھ السلطات على ما یبدو.
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في الوقت نفسھ، تغلب المعاناة على وضع األسھم المالیة في ضوء استواء منحنى 
العوائد؛ إذ إنھا تمول نفسھا بالعجز وتقرض بأسعار فائدة أعلى. وھكذا، سجلت أسھم 
ً بعد انتخاب دونالد ترامب على أمل أن یرتفع صافي  المصارف األمریكیة ارتفاعا

للقطاع المصرفي مع ارتفاع معدل التضخم (ومن ثم العوائد). فلما ھوامش الفائدة 
 تعثر جدول األعمال التشریعي للرئیس، عاودت األسھم المصرفیة االنخفاض.

 
ال سیما بالنظر إلى توقعات یعمل بأقصى طاقتھ السوق أن في المجمل، یبدو 

 االستھالك
 

لكن ال یقتصر الشك في الربحیة على األسھم المصرفیة فقط. فالتوجھ العامة لالقتصاد 
األمریكي ال یتبنى تقدیم الدعم على نحو خاص، ال سیما مع األسھم المرتبطة 

المدرجة » الشركات الضخمة«بالمستھلك. ومع أنھ من المعلوم أن ارتفاع قدرة 
كاسب ربما تعني أنھا تستحق التداول على تحقیق الم» ستاندرد آند بورز«بمؤشر 

بمضاعفات أعلى، فمن الصعب تبریر إجمالي نسبة األسعار/المكاسب لمؤشر 
، خاصة إذا افترضنا أن التقیید في plus-20الخاص بمؤشر » ستاندرد آند بورز«

 وفرض ضغوطٍ سوق العمل سیؤدي في نھایة المطاف إلى زیادة كبیرة في األجور 
لو لم یتحقق ذلك، فإن توقعات أرباح الشركات تبدو قاتمة، لھذا على الھوامش. حتى 

 العام على األقل.
 

 توقف ارتفاع سوق األسھم األوروبیة
 

إنَّ انتصار ماكرون في فرنسا یقلل المخاطر السیاسیة في منطقة الیورو على نحو  
بالغ، وتجدر اإلشارة إلى أنھ ساعد على تعزیز ثقة المستثمرین ودعم األسھم. فقد 
ساعد التحسن الجید في النشاط االقتصادي وما یُرتأى على السیاسة النقدیة من 

على أن تبلي األسھم األوروبیة بالًء حسناً. ومع —مالزمتھا للمرونة الشدیدة ھذا العام
أن األسواق نجحت في تسجیل أعلى مستویاتھا في أوائل یونیو، كان مؤشر 

ً بنحو » یوروستوكس« في المائة في وقت كتابة ھذا  7اإلجمالي ال یزال مرتفعا
كات التقریر، وكذلك البورصات األلمانیة واإلیطالیة بأكثر من ذلك. أما أرباح الشر

فتتسم بالقوة وقد أفادت من انخفاض الضغوط المتعلقة بالتكالیف، ال سیما األجور. 
وكان على المصدرین أن یتعاملوا مع عملیة تعزیز للیورو، ولكن قابل ذلك االرتفاعُ 
العاُم في النمو والتجارة العالمیین. وبالنظر إلى األمام، یمكن أن تأتي الصعوبات من 

المخاطر السیاسیة الدائرة حول االنتخابات العامة اإلیطالیة والتقیید المخاوف المتعلقة ب
 .2018المحتمل للسیاسة النقدیة في 

 
 مؤشر نیكاي الیاباني یسجل ارتفاعاً طفیفاً خالل السنة وحتى تاریخھ

 
في الوقت الذي ینمو فیھ االقتصاد نمواً ثابتاً على ما یبدو، تظل أسعار األسھم متأثرة 

بالتطورات الطارئة على الین، مع ضعف العملة الذي یدعم أرباح المصدرین، بشدة 
والسوق، تبعاً لذلك، والعكس بالعكس. في ھذا السیاق، شكلت عملیة تعزیز الین ھذا 
العام تحدیاً. فقد كانت نتائج الربع األول مبشرة بالخیر، على الرغم من تأتي الجزء 

ف، مع مزید من االنخفاض في نمو اإلیرادات.األكبر منھا من تدابیر خفض التكالی
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ویتوقع، على فرض معاودة الین للتراجع في وقت الحق من العام حال رفع بنك 

استمرار مؤشر نیكاي في تحقیق —االحتیاطي الفیدرالي األمریكي ألسعار الفائدة
ً عند المقارنة بما سبق ً تقییمات جیدة نسبیّا . فقد مكاسب قویة، یكون أساسھا أیضا

 11في المائة، أو  4یونیو ارتفاعاً وصلت نسبتھ إلى  15سجل المؤشر اعتباراً من 
 في المائة عند تقدیر النسبة بالدوالر.

 
 
 سواق االئتمانأ
 

 استواء منحنى العوائد األمریكي حال تراجع توقعات اإلنعاش
 

في المائة،  2.2عشرة أعوام متوقفة عند نحو ألجل ال تزال عوائد السندات األمریكیة 
بعد أن بعد أن سجلت انحرافاً في ضوء ضعف قراءات العمالة ومستویات التضخم. 

نقطة أساس فقط من رفع بنك االحتیاطي الفیدرالي لسعر الفائدة بمقدار  13الحق إن 
عشرة ألجل قد ظھرت في عوائد السندات  —نقطة أساس في منتصف یونیو 25
م. واألھم من ذلك أن الفارق في العائد بین سندات العامین والعشر سنوات قد أعوا

تقلص تقلصاً حاداً، ما یعني تسجیل منحنى العوائد أشد مستویاتھ استواًء منذ انتخاب 
دونالد ترامب. وفي ذلك مؤشر على أن األسواق شارعة في تقلیل توقعاتھا بشأن 

الوقت الذي تناضل فیھ إدارة ترامب من أجل  تجارة اإلنعاش ذات الطابع المالي، في
ً ببرنامجھا التشریعي للتخفیضات الضریبیة وزیادة اإلنفاق على البنیة  المضي قدما
التحتیة (انظر الوالیات المتحدة، أعاله). فاستواء منحنى العوائد یمكن أن یكون نذیراً 

یُعیقھ كثافة إقبال للركود، على الرغم من أنھ تجدر اإلشارة إلى أن نمو العوائد 
المستثمرین األوروبیین والیابانیین الذین یمكنھم جني القلیل على درب العوائد في 

 على شراء السندات األمریكیة.—دولھم
 
 تزاید جاذبیة الدیون مرتفعة العوائد 

 
مع ضآلة العوائد على السندات الحكومیة، ال عجب في أن السندات مرتفعة العوائد ال 

باالستحسان بالرغم ما تنطوي علیھ من تھدید متمثل في ارتفاع أسعار تزال تحظى 
الفائدة وضعف أسعار النفط (تقع شریحة كبیرة من العوائد المرتفعة في قطاع النفط 
الصخري). وقد تقلصت فروق العوائد معدلة الخیار من بنك باركلیز إلى أدنى 

ع عوائد الخزانة حتى مع استمرار تراج 2014مستوى لھا منذ منتصف عام 
األمریكیة. ویتأتى جزء كبیر من اإلقبال على الدیون مرتفعة التصنیف من المشترین 
التقلیدیین، مثل شركات التأمین وصنادیق المعاشات التقاعد. فمدیرو حوافظ األوراق 
المالیة الذین یستثمرون في دیون الشركات األمریكیة عالیة الجودة قد أفادوا من 

تزامات الرأسمالیة، ما جعلھم یقبلون على الدیون األخطر واألطول موجة من االل
، في محاولة لتحقیق العوائد المستھدفة. »BB«أجالً التي تحظى بتصنیف ائتماني 

وتتمثل خلفیة ھذا التحول في التیسیر النقدي الجاري في الیابان ومنطقة الیورو، 
قلبات المنخفضة، واحتمال أن یعید واالرتفاع الشدید في تقییمات األسھم، وانخفاض الت

 بنك االحتیاطي الفیدرالي أسعار الفائدة إلى طبیعتھا تدریجیّاً.
 

یغلب على السندات مرتفعة العوائد، بوصفھا أحد األصول الخطرة، مطابقة األسھم 
في تحركاتھا. لكن نظراً ألن قیمة األسھم یُرتأى أنھا مبالغ في تقدیرھا، فربما یستمر 

وائد المرتفعة لفترة أطول في حال تحرك مستثمري سوق األسھم القلقین سباق الع
صوب السندات ذات العوائد األكثر ارتفاعاً. الحق إن الدیون مرتفعة العوائد ستكون 
أكثر جاذبیة إذا توقفت تجارة اإلنعاش التي یتبعھا ترامب واستمرت الضغوط 

الي إیقاف دورة تقیید السیاسات التضخمیة في التالشي، وقرر بنك االحتیاطي الفیدر
النقدیة من لدنھ لفترة طویلة األمد. وتجدر اإلشارة إلى أن تعافي أسعار النفط (الذي 
نتوقع حدوثھ) سیشكل مناخاً اقتصادیّا مالئماً للعوائد المرتفعة. فشركات الطاقة تشكل 

 في المائة من عالم العوائد المرتفعة. 10نحو 
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االستثنائي في األسعار المتداولة بین المصارف وسط سیولة استمرار االنخفاض 
 فائضة

 
شھدت أسعار الفائدة المتداولة بین المصارف في منطقة الیورو تغیراً طفیفاً، مع ثبات 

سعر «في المائة ومقیاس  0.35-عند » متوسط مؤشر الیورو على أساس یومي«
في المائة.  0.33-ھر عند لثالثة أش» الفائدة المعمول بھ بین المصارف بالیورو

كذلك، تواصل السیاسة النقدیة الفضاضة على نحو استثنائي دعم السیولة، من طریق 
كل من مشتریات أصول البنك المركزي األوروبي، وعملیة التمویل النھائیة 
المستھدفة األطول أجالً التي وقعت في مارس وقدمت تمویالً رخیصاً للمصارف. فقد 

جع في تكالیف تمویلھا من طریق خفض أسعار الفائدة على مرت المصارف بترا
القروض بمنطقة الیورو، بالرغم من مالزمة نمو االئتمان إلى القطاع الخاص 
للضعف. وذلك یعكس على نحو رئیس استمرار حالة الضعف بعدد من القطاعات 

برتغال) وال وإسبانیاالمصرفیة في الدول الواقعة على أطراف منطقة الیورو (إیطالیا 
 التي فیھا ال تزال القروض المتعثرة تمثل تحدیاً.

 
رضاء أسواق السندات السیادیة في منطقة الیورو بالسیاسة التدریجیة للبنك 

 المركزي األوروبي
 

ترضى أسواق السندات في منطقة الیورو على ما یبدو بالنھج التدریجي الذي 
یتبعھ البنك المركزي األوروبي إزاء تغیرات السیاسة النقدیة، وتظل مدعومة في 
ذلك بما یقوم بھ من مشتریاتھ أصول شھریة وخفض في توقعات التضخم. فقد 

ً مقداره عشرة أعوام األلمانیة المعألجل سندات السجلت عوائد   5یاریة ارتفاعا
 0.25نقاط أساس فقط حتى اآلن ھذا العام، وكانت تالزم الثبات عند نسبة قدرھا 

في المائة في یونیو. في الوقت نفسھ، ال تزال الغالبیة العظمى من العوائد السیادیة 
وإیطالیا والبرتغال. فقد تسبب  وإسبانیاأعوام سلبیة، باستثناء لیتوانیا  5لمدة 
عشرة أعوام (مقابل ألجل سندات الاب ماكرون في معاودة فروق عوائد انتخ

نقطة أساس،  40نقطة أساس إلى أقل من  75السندات األلمانیة) للتراجع من 
فضالً عن تقلص فروق العوائد بمنطقة الیورو إلى حد ما وبصفة عامة. مع ذلك، 

نقطة أساس، وتظل  200تواصل فروق العوائد اإلیطالیة ثباتھا عند ما یقرب من 
للضغوط المرتبطة باالنتخابات. وفي محاولة منا الستشراف المستقبل، نتوقع 
شروع العوائد في االرتفاع على نحو أكثر استدامة ما أن یبدأ البنك المركزي 

في » تقلیص مشتریات األصول طویلة األجل«األوروبي في اإلعالن عن نوایاه 
 سبتمبر.

 
 نطقة الیورو للنھج نفسھاتباع سندات الشركات بم

 
حذت أسواق سندات الشركات األوروبیة عموما حذو أسواق السندات السیادیة. فالبنك 
المركزي األوروبي مستمر، كجزء من برنامجھ لشراء األصول، في شراء سندات 

ملیارات یورو في الشھر. وقد ساعد ذلك، مع  7و 6الشركات بقیمة تتراوح ما بین 
نفسھ من النشاط االقتصادي، في دعم تقلیص فروق العوائد في كل تحسینھ في الوقت 

من مرتبة االستثمار والعوائد المرتفعة. ویبدو أنھ لیس ھناك كبیر مجال لمزید من 
الضغط، وقد بدأت تقییمات ائتمانیة تبدو وكأنھا ممطوطة إلى حد ما، على الرغم من 

 ً  لمؤشرات بلومبیرج، انخفضت أن ذلك ھو الحال بأسواق السندات السیادیة. ووفقا
نقطة  23فروق عوائد مرتبة االستثمار بالیورو (فروق العوائد معدلة الخیار) بمقدار 

نقطة أساس خالل السنة وحتى تاریخھ، وفیما سجلت العوائد المرتفعة  47أساس إلى 
 نقطة أساس. 244نقطة أساس إلى  76انخفاضاً مقداره من 
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 األسواق الناشئة 
 

تفاؤل المستثمرین في األسواق الناشئة بزیادة بنك االحتیاطي الفیدرالي ألسعار 
 الفائدة وبالرئیس ترامب

لم تجد سندات األسواق الناشئة صعوبة في التعامل مع زیادة بنك االحتیاطي الفیدرالي 
نقطة أساس. فقد اتسعت فروق عوائد سندات األسواق  25ألسعار الفائدة بمقدار 

فق مؤشر جي بي مورجان اتساعاً طفیفاً، مقداره بضعة نقاط أساس فقط، ثم الناشئة و
. وكان تقلص 2014تقلصت الفروق إلى مستویات لم یُشھد مثیل لھا منذ عام 

عشرة أعوام ألجل سندات الالفروض أوضح ما یكون ھذا العام نظراً النخفاض عوائد 
إلى » معھد التمویل الدولي«األمریكیة المعیاریة بدورھا. في الوقت نفسھ، یشیر 

ارتفاع كبیر في تدفقات الدیون إلى األسواق الناشئة عقب خسارة صافیة في النصف 
الثاني من العام الماضي. وقد كان ھناك اتجاه مماثل، وإن كان أقل وضوحاً، في 

مؤشر شركة مورجان ستانلي «التدفقات إلى أسھم األسواق الناشئة، بینما سجل 
 في المائة خالل العام وحتى منتصف یونیو. 17.5ارتفاعاً نسبتھ » ئةلألسواق الناش

 
ویستند جزء كبیر من االرتفاع األخیر إلى شعور االرتیاح الناتج عن عدم ترجمة 
خطاب الرئیس ترامب العدواني إبّان حملتھ االنتخابیة عن شرور التجارة العالمیة إلى 

من أنھ من المرجح أن یكون لقرار أفعاالً ذات مغزى، حتى اآلن. وعلى الرغم 
الرئیس ترامب سحب أمریكا من اتفاق الشراكة التجاریة عبر المحیط الھادئ تأثیر 
على طویل المدى، فمن الممكن لألسواق الناشئة أن تتنفس، في الوقت الحالي، 
الصعداء من عدم نشر اإلدارة المالیة األمریكیة الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة. 

إن توقعات التجارة العالمیة تبدو جیدة للغایة. فمؤشر شركة مورجان ستانلي  الحق
مؤشر «الرئیس للتجارة العالمیة، وھو مؤشر مركب من مؤشرات متعددة مثل 

، »مؤشر مدیري المشتریات التصنیعي في الوالیات المتحدة«، و»البلطیق الجاف
ثابت عند أعلى —شابھ ، وما»مؤشر توقعات األعمال من معھد إیفو األلماني«و

  (وإن كان قد عاود التراجع في األشھر القلیلة الماضیة). 2013مستوى لھ منذ عام 
 

یتوقع أن یقابل الضعف في الوالیات المتحدة األمریكیة قوة في الطلب من  
  الیابان ومنطقة الیورو

 
یمكن أن تختلط توقعات التجارة العالمیة. فضعف االستھالك في الوالیات المتحدة 

یستمر، بل وتزداد حدتھ، األمر الذي قد یشكل مشكلة رئیسة للعدید من المصدرین 
باألسواق الناشئة، ال سیما في أمریكا الالتینیة وشرق آسیا. مع ذلك، فإن النمو 
األوروبي یعاود االرتفاع بقوة بعد فترة طویلة من الركود، كما تشھد الیابان أیضاً 

یزال اقتصاد الصین، بسبب قضایاھا الھیكلیة، مصدراً رئیساً حالة من االنتعاش. وال 
في المائة بالعملة  22للطلب على الواردات، وسط ارتفاع الواردات ھنالك بنسبة 

ً أن یبقى ھذا المعدل القوي نظراً  المحلیة خالل العام وحتى مایو. وال یبدو مرجحا
ارثة، من المتوقع أن یسجل طلب لتقیید األوضاع النقدیة، غیر أنھ باستثناء وقوع أي ك

 .2016الصین على الواردات ھذا العام ارتفاعاً كبیراً عما كان علیھ عام 
 

  باتت األسواق الناشئة مستحقة اآلجال كفئة لألصول مع ازدیاد قوة االقتصادات
 

حتى إن كان من المرجح أن تشھد التجارة العالمیة تباطؤاً ملحوظاً، فمن غیر المرجح 
أن یُتخلص من األوراق المالیة المتداولة في األسواق الناشئة، نظراً للبحث الدائب عن 
العوائد. فاألسواق الناشئة كفئة لألصول باتت مستحقة اآلجال على مدار السنوات 

ى مع التطور االقتصادي المتزاید. ومعظم األسواق الناشئة العشر الماضیة بما یتماش
في دول شرق آسیا، على سبیل المثال، تحقق في الوقت الحالي فوائض في الحساب 

الجاري. 



2017یونیو    
 

 عام
17 

 

حتى لو لم تفعل ذلك، فإن المرونة التي تتسم بھا غالبیة أنظمة أسعار الصرف في 
الصدمات، وتشیر كذلك إلى أن المنطقة توفر أداة طبیعیة تمكنھا من استیعاب 

المصارف المركزیة العدیدة لیست مضطرة إلى الكد في جمع االحتیاطات األجنبیة. 
مة بالعمالت األجنبیة منخفضة في معظم أنحاء المنطقة، ما یحد  كذلك، فالدیون المقوَّ
من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة األمریكیة أو بازدیاد قوة الدوالر 

مریكي. واالستثناءات الرئیسة ھنا ھي سنغافورة وھونج كونج اللتان ینتقل فیھا األ
ارتفاع أسعار الفائدة األمریكیة إلى األسعار المحلیة، بسبب أنظمة أسعار الصرف 
بھما. وقد ال یكون ھذا األمر على درجة كبیرة من السوء في ھونج كونج إذا ما 

لعقارات الذي، بعد تصحیح جرى في تسبب في تخفیف حدة الضغوط داخل سوق ا
 ، یُظھر عالمات على ارتفاع غیر مستدام آخر.2016

 
 أسواق النفط

 
 تمدید أوبك والشركاء لخفض إنتاج النفط

 
بالنظر إلى بطء وتیرة اإلنھاء التدریجي للمخزون وضعف أسعار النفط، ال عجب في 

اآلخرین على تمدید خفض موافقة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركائھا 
إنتاجھم في اجتماع مایو. ومن شأن ذلك التمدید الذي یمتد لتسعة أشھر تنتھي في 

أن یشھد التزام الدول األعضاء في منظمة أوبك بخفض إنتاجھا بمقدار  2018مارس 
، والتزام الدول غیر 2016ملیون برمیل یومیّاً من المستوى المرجعي ألكتوبر  1.2

ملیون برمیل  0.6ألوبك، ھي األخرى، على خفض إنتاجھا بمقدار األعضاء في ا
یومیّاً، یتأتى نصفھا من روسیا. كذلك، أعادت منظمة أوبك التأكید على أن الھدف 
الرئیس من خفض اإلنتاج یتمثل في دفع المخزونات العالمیة إلى التراجع إلى متوسط 

 الخمسة أعوام الخاص بھا.
 

 فاعإخفاق األسعار في االرت 
 

على الرغم من االتفاق القائم بین األسواق، لم تحقق األسواق أي ارتفاع، وعاودت 
دوالر/برمیل. وجزء كبیر  50أسعار نفط البرنت المؤرخة االنخفاض إلى ما دون 

من ذلك األمر یعكس توقع األسواق زیادة مقدار الخفض، مثلما جاء في مناقشات 
إن المستویات القیاسیة ألحجام تجارة المضاربة منظمة أوبك. وكما الحظنا من قبل، ف

ً تحركات األسعار بناًء على مشاعر متبدلة. وفي  على عقود النفط اآلجلة تبرز أیضا
الوقت الحالي، لحق اإلحباط بمشاعر المستثمرین التي كان التفاؤل سمتھا الغالبة في 

فط لتوازنھا ال یزال بدایة العام، على الرغم من أن االعتقاد في استعادة أسواق الن
قائماً. مع ذلك، مع توجھ تركیز المستثمرین نحو الزیادة التي ال ھوادة فیھا في اإلنتاج 

في العرض  »المتوقع«وتعداد أجھزة الحفر بالوالیات المتحدة األمریكیة، فإن التقیید 
ن ال یثبت كفایتھ لتغییر األوضاع. فعلى الرغم من أن مستویات المخزون قد بدأت اآل

فإنھا تظل ثابتة عند مستویات مرتفعة على نحو  –غیر منتظم  –في االنخفاض 
استثنائي، وتستند إعادة التوازن المتوقعة في المؤشرات األساسیة إلى االمتثال القوي 
للخفض المتفق علیھ في اإلنتاج، وإلى استدامة نمو الطلب العالمي على النفط، وإلى 

یا اللتین ال تزاالن مستثنتین من اتفاقیة خفض اإلنتاج. تراجع العرض من لیبیا ونیجیر
وال یمثل أي من ھذه العوامل حقیقة مؤكدة، وإقناع األسواق بإفساح مجال واسع للنفط 

 سیستلزم خفضاً كبیراً في مخزونھ.
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 استئناف إنتاج النفط الصخري نموه السریع
 

الصخري األمریكي إزاء االنتعاش كانت االستجابة السریعة غیر المتوقعة من النفط 
 57المبكر/السابق ألوانھ في أسعار النفط (سجل سعر نفط البرنت لمتوسط قدره 

برمیل في الفترة بین دیسمبر ومارس) حجر العثرة الرئیس أمام زیادة تقیید لل دوالراً 
ً كبیراً، وارتفع  اإلنتاج المؤشرات األساسیة. فقد سجل تعداد أجھزة الحفر ارتفاعا

ً في یولیو من العام الماضي إلى  8.4األمریكي من  ملیون  9.3ملیون برمیل یومیّا
برمیل یومیّاً في مایو من ھذا العام. وقوبلت الفعالیة الملحوظة في التكالیف والجوانب 

دوالراً للبرمیل بالنسبة لكثیرین)،  50-40الفنیة بانخفاض حاد في تكالیف التعادل (
توقع، إضافة إلى التحوط من مخاطر اإلنتاج اآلجل، أن یتسبب في عودة األمر الذي یُ 

ً في السنة  1النفط الصخري األمریكي إلى إضافة ما یقرب من  ملیون برمیل/یومیا
إلى العرض في السنوات القادمة. وھناك مناقشات حول وتیرة النمو، والزیادة 

ت والتضخم وارتفاع أسعار المحتملة في تكالیف التعادل حال وضع محدودیة القدرا
الفائدة في الحسبان. ولكن ال شك على ما یبدو في أن األسواق سیكون علیھا التكیف 

 مع ارتفاع العرض األمریكي من النفط.
 

 استعادة السوق للتوازن ھذا العام ال تزال محتملة
 

المتوقع بالرغم مما قیل، ومع التزاید الواضح والقوي في إنتاج النفط األمریكي، من 
ألف برمیل یومیّاً فقط ھذا العام. وعلى فرض  420اإلنتاج بمقدار أن یرتفع متوسط 

االمتثال المعقول للخفض المتفق علیھ في اإلنتاج، فسیعوض ذلك انخفاُض مقداره 
برمیل یومیّاً في متوسط المعروض من الدول األعضاء في منظمة  700 000نحو 

ق من الدول غیر األعضاء في منظمة أوبك. وفي أوبك، مع دعم إضافي ضیق النطا
ملیون  1.3ظل ما یُتوقع من ارتفاع في نمو الطلب العالمي على النفط لیصل إلى 

برمیل یومیّاً، یُتوقع أن تكون القوى المحركة للعرض/الطلب كافیة للتسبب في 
 .2018الخفض الالزم للمخزون العالمي خالل الربع األول من 

 
 

 لكن التوقعات متوسطة األجل ال تزال منطویة على تحدیات 
 

بحال أفضل، في ضوء انخفاض  2018مع ذلك، حتى مع افتراض بدء األسواق لعام 
المخزون وتوازن المؤشرات األساسیة إلى حد ما، یظل السؤال الحاسم متعلقاً بكیفیة 

یضاً مخاوف من أن إنھاء منظمة أوبك التفاقیھا الخاصة بخفض اإلنتاج. فھناك أ
 100بعض المشاریع المتأخرة التي نفذت للمرة الثانیة عندما كان سعر النفط 

، ما یزید من 2018دوالر/برمیل ال یزال من المقرر البدء فیھا، على األقل في 
اً في برمیل/یومی 850000حوالي ط قدره احتمال تسجیل نمو الناتج األمریكي لمتوس

ا وجھة النظر التوافقیة القائلة إن النمو السنوي للطلب السنة. ولنضع في حسبانن
ملیون برمیل یومیّاً، وسیكون  1.2و 1العالمي على النفط یتوقع أن یتباطأ إلى ما بین 

من الصعب أن نرى أین ستجد أسعار النفط الدعم. فمن المعلوم أن كال من منظمة 
ستثمارات النفطیة التقلیدیة في أوبك ووكالة الطاقة الدولیة قد حذرتا من أن تراجع اال

ً إلى جنب مع تسارع معدالت االنخفاض في 2016إلى  2014الفترة من  ، جنبا
الحقول القائمة، یمھدان الطریق أمام أزمة في العرض وزیادة في األسعار. لكن ھذا 

. غیر أنھ في تلك األثناء، یبدو أن منتجي 2020لن یتحقق على األرجح حتى عام 
ً لألسعار، حتى لو بدأت األسواق النفط الصخر ي األمریكي األذكیاء سیضعون سقفا

  في توقع مزید من التقیید في أوضاع العرض المقبلة. 
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 خفض توقعات األسعار ورفع مخاطر الھبوط
 

بالنظر إلى التطورات األخیرة والضعف الحالي في مشاعر السوق، قمنا بمراجعة 
 58دوالراً للبرمیل ھذا العام، و 55توقعاتنا لألسعار وخفضناھا إلى متوسط قدره 

دوالراً للبرمیل للعام التالي. تعتمد تلك المراجعة على االمتثال القوي للخفض المتفق 
لمؤشرات األساسیة للسوق، من شأنھ أن یساعد على علیھ في اإلنتاج، وعلى تقیید ل

دوالراً للبرمیل في األشھر الالحقة من العام الحالي. وإن كنا  60رفع األسعار إلى 
إلنتاج في لنرى إن أوبك سوف تجد طرقا لتتمكن من إنھاء الخفض المتفق علیھ 

ً أن األسعار ستعاود التر2018الربع الثاني من عام  اجع إلى حد ، فنحن نرى أیضا
عندما تبدأ األسواق في إمعان النظر في  2018ما، لتعاود الثبات مرة في أواخر عام 

اإلمدادات المخفضة في العرض من خارج منظمة أوبك والوالیات المتحدة، وفي 
الثمن الالزم لتشجیع االستثمارات الالزمة. فتوقعاتنا، ربما أكثر من المعتاد، مرھونة 

سیما إن انخفض المخزون بدرجة أقل من المتوقع، وأمكن احتواء بمخاطر الھبوط، ال 
 برمیل لبعض الوقت.لل دوالراً  50و 45األسعار عند 

 
 المملكة العربیة السعودیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للتوترات الخلیجیة تأثیر ضئیل في المقاییس المالیة السعودیة 
 

كان للتوترات الدبلوماسیة في الخلیج تأثیر متباین، ولكنھ ضئیل باألساس، في 
المؤشرات المالیة السعودیة. فقد نجحت سوق األسھم إلى حد كبیر في التعامل مع 

أسعار النفط للعام الحالي.  األزمة، مواصلة اتجاھھا التنازلي بما یتماشى مع اتجاه
وسجل سعر الفائدة المحلي المتداول بین المصارف المحلیة (سعر الفائدة المعمول بھ 

ً طفیفاً، ما یعكس تحسن  3بین مصارف اللایر السعودي على مدار  أشھر) ارتفاعا
معقول في ظروف السیولة المحلیة (زیادة طفیفة الحقة عكست زیادة بنك االحتیاطي 

الي ألسعار الفائدة، التي قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الفیدر
أخرى من المشاركین في السوق » إجراءات«بمحاكاتھا). كذلك، كان ھناك 

الخارجیة، مع ارتفاع مقایضة العجز عن السداد االئتماني ألجل خمسة أعوام أكثر 
ربط اللایر  نقطة أساس في أربعة أیام فقط. إضافة إلى ذلك، تعرض 20من 

السعودي بالدوالر األمریكي لضغوط طفیفة، وسط تحقیق السعر اآلجل لللایر 
نقطة خالل الفترة نفسھ، ما أعاده إلى المستوى السائد في مطلع  300لمكاسب بمقدار 

ً من ھذا على األقل یحتمل ارتباطھ بأسعار النفط، في ضوء  العام. غیر إن بعضا
 رات في غضون بضعة أیام في أوائل یونیو.خسارة نفط البرنت ثالثة دوال

 
بتنحیة التحرك في جھة مقایضة العجز عن السداد االئتماني جانباً، فإن الشعور العام 
بین المشاركین في السوق الخارجیة یذھب إلى أن المملكة ال یرجح أن تتأثر مادیّاً 

المالیة كبیرة وتعرض ات یة كبیرة، والسیولة جیدة، والمصدبالنزاع. فالسوق الداخل
.محدودقطر دولة للشركات ل

 ٔأعقاب سوى ضغوطًا طفيفة يف السعودیة املالیة توا�ه املقایيس م
 .اخللیجیة ا�بلوماس�یة �زاید �دة التو�رات
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مع ذلك، سیتذكر المستثمرون األجانب أنھ حتى في منطقة الخلیج، التي تتسم 
باالستقرار طوال تاریخھا (باستثناء العراق والكویت)، یمكن أن تحتدم النزاعات دون 

مجلس التعاون إنذار مسبق. وذلك كلھ یضع التعاون والتنسیق االقتصادیین بین دول 
في موضع —الخلیجي بخصوص قضایا من مثل استحداث ضریبة القیمة المضافة

 الشك.
 
تشیر البیانات المالیة للربع األول إلى انخفاض العجز، ویرجع الفضل في ذلك 

 ... بدرجة كبیرة إلى تحسن أسعار النفط
 

ً كبیراً من  جانب الصحف، في الوقت الذي حازت فیھ التوترات الدبلوماسیة اھتماما
ربما كان األداء المالي للحكومة أولى بمزید من االھتمام. فقد نشرت وزارة المالیة 
السعودیة، رسمیّاً، تعزیزاً منھا لمبدأ الشفافیة، النتائج المالیة للربع األول من العام، 

% في 70وھي البیانات الفصلیة األولى من نوعھا. وأظھرت األرقام انخفاض بنسبة 
مقارنة بالعام السابق. وكان السبب الرئیس  2017ي الربع األول من عام العجز ف

للتحسن ھو ارتفاع في إیرادات النفط، ما یعكس الضعف الشدید في أداء أسعار النفط 
. ولم یكن ھناك سوى مكسب ھامشي في اإلیرادات 2016في الربع األول من عام 

 .2030لرؤیة غیر النفطیة التي كانت زیادتھا المحور األساسي 
 

...  ً  على الرغم من أن التقیید اإلضافي لإلنفاق كان لھ فضل أیضا
 

فیما یتعلق باإلنفاق، عاودت الحكومة الخفض الحاد للمشتریات خالل الربع األول 
(على الرغم من أن انخفاض التكالیف لعب ھو اآلخر دوراً في ذلك). كذلك، جرى 

ً بسبب إعادة  خفض أجور القطاع العام، على الرغم من أن ذلك قد انقلب جزئیّا
إعانات القطاع العام. وفي المجمل، سیتطلب تكوین تصور قوي لوتیرة تصحیح 
األوضاع المالیة بالمملكة االطالع على بیانات ربع سنوي آخر، وھو أمر یبعث على 

 التفاؤل.
 

أصابت المستثمرین حیرةُ من عدم استقرار األصول األجنبیة، ال سیما بالنظر إلى  
 إصدارات السندات األخیرة

 
إن واحدة من القضایا التي أصابت المستثمرین بالحیرة ھي السبب في استمرار 
انخفاض األصول المملوكة لساما بوتیرة ثابتة في ظل ھذا التحسن في األداء المالي 

إصدارین للسندات الخارجیة. فقد انخفض صافي األصول األجنبیة الرسمي ونجاح 
، وذلك أقل من 2011ملیار دوالر في أبریل للمرة األولى منذ عام  500إلى أقل من 

. والحق إن المعدل الشھري 2014ملیار دوالر في  730ذروة بلغت قیمتھا 
 6.7( 2016لعام توسط ملیار دوالر، أعلى من الم 8.9لالنخفاض ھذا العام، وھو 

دوالر ملیار). وذلك على الرغم من إصدار الحكومة للمرة األولى سندات خارجیة 
 9، وصكوك خارجیة بقیمة 2016ملیار دوالر أمریكي في أكتوبر  17.5بقیمة 

 ملیارات دوالر في أبریل.
 

 للتمویللن یتم استخدامھا عوائد السندات في الخارج أو تبقى أن من المحتمل 
 المالي

 
في أكتوبر أوالً: تشیر بیانات میزان المدفوعات للربع  الصادرةالتعامل مع السندات 

ملیار دوالر إلى البالد وقیدھا، على ما یبدو، كأرصدة دائنة  17.5األخیر إلى دخول 
لحساب ودائع المؤسسات الحكومیة لدى ساما. 
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السعودي، الذي یُعاد » صندوق االستثمار العام«ویفترض أن متسلم تلك األموال ھو 
ً بأي دور مرئي تشكیلھ  لیصبح صندوق الثروة السیادیة للبالد، وھو ال یضطلع حالیّا

 .في أنشطة التمویل المالي
 

ملیارات دوالر. فال تتوفر أي بیانات  9تزید صعوبة تحدید الصكوك التي تبلغ قیمتھا 
لمیزان المدفوعات تغطي شھر أبریل، ومن ثم فال یمكن التعامل مع تلك الصكوك 

فقات داخلة. لكن لیس ھناك أي عالمة على المال في النظام المالي على أنھا تد
المحلي. وھناك تفسیرات محتملة عدیدة لذلك، على الرغم من أن أیّاً منھا لیس مؤكداً. 
فقد یكون السبب في ذلك ھو عدم دخول ھذا المال إلى البالد بعُد، ربما بسبب اتخاذ 

قراراً بتركھ في الخارج في » مار العامصندوق االستث«الحكومة المركزیة أو ربما 
 الوقت الراھن.

 
في ذلك كلھ، من المھم أن نتذكر العالقة الوثیقة بین نشاط التمویل المالي والتدفقات 
المتصلة بمیزان المدفوعات. ففي اقتصاد یعتمد على االستیراد، في ظل محدودیة في 

مفتوح، سیجد جزء كبیر فرص االستثمار المحلیة محدودة ووجود حساب رأسمالي 
من المدفوعات الحكومیة للدائنین المحلیین طریقھ للخروج من البالد إما من طریق 
واردات السلع والخدمات أو التدفقات على الحساب المالي. من ثم، فإن األموال التي 
تجمع في الخارج وتعاد إلى البالد وتسدد للدائنین المحلیین یحتمل أال تبقى بالضرورة 

ل المملكة. ومن الجدیر بالمالحظة أن الحساب الجاري تراجع إلى حالة العجز في داخ
الربع األخیر من العام الماضي عندما دفعت فیھا الحكومة مبالغ كبیرة للمقاولین 

 المحلیین.
  

  بعد تنحیة ذلك كلھ جانباً، تبعث توقعات التمویل المالي على الرضاء
 

بعد أن ننحي ذلك كلھ جانباً، راضین عن توقعات التمویل المالي على المدى  ،نظل
ً افتراضاتنا حدوث تعاٍف مطرد  المتوسط. وال شك في أن ذلك التفاؤل أساسھ جزئیّا
ً أن الحكومة ستظل ملتزمة بنھجھا في  في أسعار النفط، ولكن من الواضح أیضا

فیما یتعلق بمخصصات القطاع العام  اإلصالح المالي الجاري (مع أن تغییر المسار
في المائة في اإلنفاق  1.21جدیر بأن یبعث على القلق). فنحن نتوقع انخفاضاً نسبتھ 

الحكومي ھذا العام، على الرغم من أن ھناك مخاطرة للجانب اإلیجابي لألمر تتأتى 
أن یساعد من تزاید الضغوط المترتبة على تقیید اإلنفاق. ومن المتوقع لھذا االنخفاض 

في المائة من  14بلیون لایر، أو أقل بقلیل من  300على وصول العجز إلى نحو 
إجمالي الناتج المحلي. ومع أن ذلك الرقم ال یزال كبیراً للغایة، لكنھ سیمثل انخفاضاً 

 بلیون لایر. 400بقیمة  2016كبیراً في العجز المسجل في 
 

التفاؤل الذي تمتلكھ الحكومة حیال التوقعات بالرغم من أننا ال نمتلك القدر نفسھ من 
ً العام المقبل بسبب  ً مالئما متوسطة المدى إلیرادات النفط، لكننا نتوقع ارتفاعا
استحداث ضریبة القیمة المضافة. فمن المتوقع أن یسمح ذلك االستحداث بزیادة 

جز لیوازي ضئیلة في اإلنفاق الحكومي، لكن ال یزال من المتوقع أیضاً أن یتقلص الع
في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ونعتقد أنھ، بحلول عام  11ما یقرب من 

في المائة من إجمالي  3، سیكون العجز قد خفت حدتھ إلى ما یزید قلیالً عن 2021
 الناتج المحلي.

  
لذلك، من المتوقع أن تتقلص متطلبات التمویل المالي، وذلك بدوره یتوقع أن یساعد 

 ».صافي االستثمارات األجنبیة«ي تقلیل الضغوط على دون شك ف

» صافي األصول األجنبیة«أدى استمرار االنخفاض في 
الرسمي إلى حیرة المستثمرین. ویبدو مرجحاً أن جزءاً 

كبیراً من عوائد السندات األخیرة قد اُحتفظ بھا في الخارج 
السعودي » صندوق االستثمار العام«و/أو اُستخدمت إلمداد 

 برأس المال.
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(بعد عجز ضئیل ھذا  2018وعودة الحساب الجاري إلى تحقیق الفائض في عام 
العام) وتعزیز تدفقات االستثمار األجنبي من شأنھما أن یساعدا في على تصحیح 

یسجل لساما یُتوقع أن » صافي األصول األجنبیة«األوضاع. ویوحي لنا ذلك بأن 
ملیار دوالر (تظل غطاًء شدید القوة  440في العام المقبل عند نحو أدنى مستویاتھ 
شھراً) قبل أن یشرع في التحسن التدریجي لیصل إلى ما یقرب  44للواردات لمدة 

 .2021ملیار دوالر بحلول عام  600من 
  

األجنبي مع ذلك، فنحن غیر راضین وندرك أن قدراً كبیراً من تدفقات االستثمار 
(ال سیما الخصخصة) وترتیبھا من  2030متوقف على تنفیذ العناصر الرئیسة لرؤیة 

حیث األولویة على الوجھ الصحیح. لكن من الواضح أن علینا أن نعي أنھ یمكن أن 
 تتعرض أسعار النفط و/أو بیئة االستثمار اإلقلیمیة لصدمات أخرى.

 
 نفاق الحكومياستمرار تردي االقتصاد في مواجھة تقیید اإل

 
تصحیح األوضاع المالیة ھذا، في الوقت الراھن، ھو استمرار معاناة » ثمن«إن 

االقتصاد من انخفاض الطلب. وتؤكد مؤشرات عدیدة ذلك: فقد سجلت واردات مواد 
البناء انخفضت مرة أخرى حال استمرار إعراض المقاولین عن االحتفاظ بمخزونات 

في المائة  13لمحلیة لألسمنت بنسبة كبیرة، في الوقت الذي انخفضت فیھ المبیعات ا
في أبریل مقارنة بالعام السابق. وال تزال أھمیة نقاط معامالت البیع (وكیل مبیعات 
التجزئة) آخذة في االزدیاد، ولكن نمو الحجم أقوى بكثیر، ما یعكس االنكماش وبحث 

ً التي تتشابھ أشكالھا دون  جودتھا. المتسوقین األكثر فطنة عن السلع األرخص ثمنا
وقد تضرر اإلنفاق التقدیري بشدة، وكانت قطاع السیارات األكثر تضرراً. فقد 

ً مذھالً بلغ  في المائة في أبریل (خطابات  70انخفضت واردات المركبات انخفاضا
اعتماد جدیدة)، لكن ال یزال لدى التجار فائض كبیر من المخزون الذي یكافحون من 

مر أسعار العقارات في التردي مع انخفاض قیمة أخرى، تست أماكنأجل بیعھ. وفي 
 في الربع األول.كبیرة العقارات التجاریة بنسبة 

 
 ازدیاد حدة الضغوط االنكماشیة

 
في المائة خالل  0.7ذلك كلھ على مؤشر أسعار المستھلك الذي انخفض بنسبة یظھر 

یمكن أن تزداد العام وحتى مایو، وھو االنكماش الشھري الخامس على التوالي. فھل 
حدة ذلك االنكماش؟ ال یرى معظم المراقبین ذلك إن كان السبب الوحید لذلك 

االنكماش ھو الزیادات المخطط لھا في أسعار البنزین وغیره من الخدمات العامة 
. 2018(والمقرر تطبیقھا في منتصف العام) وإدخال ضریبة القیمة المضافة عام 

سیتسبب في إلى تحویل اتجاه مؤشر أسعار المستھلك فمع أن كالً من ھذین العاملین 
ألعلى، فإن االقتصاد المحلي یمر بصدمة رئیسة في الطلب وال بد (تباعاً) أن یبدو 
النمو األساسي في األسعار سلبیّاً. ومع أنھ یمكن القضاء على االنكماش من طریق 

 زیادة اإلنفاق العام، فھذا بدوره سیفتك باالستدامة المالیة.
 

 تراجع مؤشر مدیري المشتریات
 

یحمل مؤشر مدیري المشتریات بعض األخبار السارة، على األقل ظاھریّاً. فقد بلغت 
التي تعزل  50، وھي أعلى بكثیر من عالمة 55.3النتیجة اإلجمالیة لشھر مایو 

التوسع عن االنكماش في االقتصاد غیر النفطي.
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في المؤشر، وأن » نزعة تفاؤلیة« مع ذلك، یتفق معظم المراقبین على وجود 
االتجاه، ولیس العدد الكلي، ھو ما ینبغي مراقبتھ (الحق إن إجمالي الناتج المحلي 
االسمي یتتبع مؤشر مدیري المشتریات في العموم). وعلى ھذا األساس، یبدو أن 
ھناك قدراً من التعافي في النشاط في األشھر األخیرة من العام الماضي وإلى الربع 
األول من ھذا العام كما جرى تسویة الجزء األكبر من المتأخرات المستحقة 
للمتعاقدین لدى الحكومة. مع ذلك، لم یُحافظ على ذلك الزخم، وكان ھناك تراجع 

 ملحوظ في مؤشر مدیري المشتریات في األشھر األخیرة.
 

 
 اإلمارات العربیة المتحدة

 
یرجى االطالع الخارطة االقتصادیة لإلمارات العربیة المتحدة التي نشرناھا مؤخراً 

 یلي ملخص لھ.وفیما من أجل التعرف على آخر تحلیل لنا، 
 

بینما تظل توقعات أسواق النفط غیر مؤكدة، فمن المحتمل أن یكون األسوأ قد ولى، 
والعام الذي یلیھ. ومع أن ذلك سیدعم ویتوقع أن تشھد أسعار النفط ارتفاعاً ھذا العام 

الجھود المستمرة المبذولة لزیادة العوائد غیر النفطیة وسیضع األموال العامة على 
درب االستدامة، فمن الممكن اآلن حدوث زیادة طفیفة في اإلنفاق بعد عامین من 

 التصحیح الملحوظ لألوضاع المالیة.
 

مر اإلمارات العربیة المتحدة في تسجیل فباستبعاد صنادیق الثروة السیادیة، ستست
، على الرغم من أن تمویل تلك الحاالت 2018و 2017حاالت عجز مالي موحد في 

لن یمثل صعوبة. فالمدخرات الخارجیة كبیرة على نحو استثنائي، ومستویات إجمالي 
 الدین الحكومي منخفضة، بینما قد یدفع إدراج دخل صنادیق الثروة السیادیة المیزان

 لكیالالمالي إلى تحقیق الفائض. ومن المحتمل أن یزید اللجوء إلى التمویل الخارجي 
 یجري تشدید القیود على أوضاع السیولة المحلیة دون داع.

 
وسوف یساعد الموقف المالي المتیسر على دعم حدوث تعاٍف واضح في القطاع غیر 

انتعاش كبیر في النشاط  النفطي. فبیانات مؤشر مدیري المشتریات الشھري تشیر إلى
 56على مدار األشھر الست األخیرة. وقد سجل المؤشر الرئیس متوسطاً اقترب من 

لتوسع)، على الرغم  50على مدار السنة وحتى تاریخھ (في ظل تمثیل كل ما فوق 
من أن توفیر الوظائف كان أكثر انخفاضاً، والزم تضییق ھوامش األعمال 

 االستمرار.
 

دة ودائع القطاع العام لعافیتھا على مدار األشھر األربعة الماضیة على وساعدت استعا
ً أثناء  ، والقطاع المصرفي یالزم المرونة 2016عكس تقیید السیولة الذي كان جلیّا

في ظل ارتفاع ھوامش األمان الرأسمالیة. على الرغم من ذلك، یشھد نمو القروض 
لتراجع االقتصادي األخیر. فأداء تباطؤاً، وتتعرض نوعیة األصول للخطر بسبب ا

الشركات المدرجة كان متفاوتاً، وتالشى االرتفاع في أسواق األوراق المالیة في 
اإلمارات العربیة المتحدة عقب اتفاق أوبك المبرم في نوفمبر وما ارتبط بھ من تعاٍف 

یف، تظل في أسعار النفط. ومع أن األرباح المبلغ عنھا قد دعمھا تدابیر اقتطاع التكال
المؤشرات األساسیة منطویة على قدر كبیر من التحدي إذ شھدت اإلیرادات حالة من 

 الضعف العام.
 

 
ً في  ومع أن اإلمارات العربیة المتحدة تعد واحداً من االقتصادات األكثر تنوعا
المنطقة، فإن تأثرھا الشدید بأسعار النفط یظل قائماً، خالل تخفیض اإلنفاق العام، 

ثار السلبیة الواسعة الناجمة عن تباطؤ االقتصادات المجاورة والمضِعفة وعبر اآل
للثقة. 
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مع ذلك، فإن أي تقلب في التعافي الحالي في أسعار النفط یظل سلبیّاً، والتنامي األخیر 
 في ثقة المستھلكین یظل شدید الضعف.

 
بالمائة  3النفطي قدره في المجمل، نتوقع ارتفاعاً في نمو إجمالي الناتج المحلي غیر 

. مع ذلك، سیقابل ذلك انخفاٌض في 2018ھذا العام، إضافة إلى مكاسب أخرى في 
إنتاج اإلمارات العربیة المتحدة من النفط التزاماً من لدنھا باتفاقیات األوبك التي جرى 

. أما الضغوط التضخمیة الكامنة فتظل خافتة، مع 2018تمدیدھا للربع األول من 
قوة الدوالر بدور في ذلك. غیر أن إصالح اإلعانات واالستحداث المزمع اضطالع 

لضریبة القیمة المضافة یحتمل أن یدفعا، على نحو مؤقت، المعدل األساسي 
 .2018بالمائة في  5(للتضخم) نحو نسبة قدرھا 
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 إقرار إخالء املسؤولية
يستند هذا املنشور إىل معلومات متاحة للجمهور من مصادر موثوقة وحديثة حىت وقت النشر. ومع ذلك، 
ال تتحمل سامبا أبي شكل من األشكال أي مسؤولية من أي نوع عن دقة حمتواه أو اكتماله، كما ال 

إىل ذلك، فاملعلومات تتحمل أي مسؤولية عن أي عواقب تنجم عن الوثوق ابملعلومات الواردة فيه. ابإلضافة 
 واآلراء الواردة يف هذا املنشور: 

ليس مقصودًا منها أن تكون دراسة كاملة أو شاملة أو لتقدمي املشورة، وال ينبغي اعتبارها بديًال عن  .1
 الشورة املتخصصة أو العناية الواجبة لكل حالة على حدة.

 أي اسرتاتيجيات جتارية.ليس مقصوداً منها السعي لبيع أي أداة أو شرائها أو اختاذ  .2
 ليس مقصوداً منها أن متثل أي ضمانة لألداء املستقبلي. .3

وعليه، ال يتضمن هذا املنشور أي ادعاء أو ضمان، صريح أو ضمين، من حيث الواقع أو القانون، مبا يف 
النظر ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، الضما�ت الضمنية للرواج التجاري واملالءمة لغرض معني بغض 

 ضد سامبا.ة عن الشكل (مثل عقد، أو إمهال، أو غريه)، قد تُتخذ من خالهلا إجراءات قانوني
 

 جمموعة سامبا املالية
 السعودية، اململكة العربية 11421، الر�ض 833صندوق بريد 
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