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 أبرز النقاط

  انهيار البنوك األمريكية، ومسار تشديد السياسات النقدية في الواليات المتحدة وأوروبا بات أقل وضوحاً. تعثر األسواق المالية في مارس بعد

 .فيما سيدعم التضخم المرتفع وقوة سوق العمل مواصلة رفع سعر الفائدة

  عاماً، إال أنه  40ألعلى مستوياته في  . وبالرغم من وصول التضخم2022تعافي نمو الناتج المحلي الياباني بوتيرة ضعيفة في الربع الرابع من

 .من غير المرجح التراجع عن السياسة النقدية التيسيريه بوتيرة سريعة، خاصة في ظل الضغوط العالمية األخيرة

 لعام  %5بة انتعاش االقتصاد الصيني مع إعادة فتح األنشطة االقتصادية بعد احتواء الجائحة، إال أن الحكومة استهدفت معدل نمو  متواضع بنس

 .. ومن المقرر أن يتجاوز النمو االقتصادي في الهند نظيره في الصين على الرغم من تباطؤ الزخم2023

أزمة البنوك األمريكية تثير الذعر في األسواق رغم تحسن 

 مؤشرات االقتصادات المتقدمة في اآلونة األخيرة

 االقتصادي الموجز
االقتصاديةإدارة البحوث   I   3220 مارس 20 
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أدت التداعيات الناجمة عن تعثر بعض البنوك األمريكية في اآلونة 

األخيرة لحدوث سلسلة من الصدمات في كافة أرجاء القطاع المالي على 

 مستوى العالم، مما جعل التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية للبنوك

المركزية أكثر حذراً وتعقيداً. وقبل وقوع تلك االضطرابات، أشارت 

البيانات االقتصادية المشجعة التي صدرت في الفترة األخيرة إلى أن 

فرص تعرض االقتصادات المتقدمة لركود عميق قد تراجعت لحد كبير. 

 -في حين ما زالت الضغوط التضخمية مرتفعة، على الرغم من تباطؤها 

يدفع باتجاه رفع أسعار الفائدة. إال أن هذا الرأي األكثر تفاؤالً وكالهما 

أصبح اآلن أقل تأكيداً. إذ كان من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو 

، باستثناء الصين 2022االقتصادي للدول الكبرى هذا العام مقابل عام 

ح في نهاية التقرير(. إذ ساهم إعادة فت 1)برجاء الرجوع إلى الجدول رقم 

االقتصاد الصيني بعد احتواء الجائحة واالنتعاش الناجم عن الطلب 

االستهالكي والصناعي في البداية لتعزيز ارتفاع أسعار السلع، وذلك على 

الرغم من أن اتخاذ مسار النمو اتجاهاً معاكساً منذ ذلك الحين. وما تزال 

ت النمو وتيرة تعافي الطلب في الصين من أبرز العوامل المؤثرة لتوقعا

 والتضخم العالمي هذا العام.

 تباطؤ وتيرة نمو االقتصاد األمريكي، إال أنه قد يفلت من قبضة الركود

بعد تراجعه  2022انتعش االقتصاد األمريكي في النصف الثاني من عام 

على مدى ربعين متتاليين في النصف األول، ليصل نمو الناتج المحلي 

. 2021في عام  %5.9مقابل  %2.1بأكمله إلى  2022اإلجمالي لعام 

 %2.7، نما الناتج المحلي بنسبة 2022وخالل الربع الرابع من عام 

في الربع الثالث، وسط ضعف  %3.2)على أساس سنوي(، مقابل 

مقابل  %1.4مؤشرات الطلب األساسية كاالستهالك الشخصي )+

( %3.5-مقابل  %4.6-( وإجمالي االستثمار الثابت الخاص )2.3%+

ارنة بالربع السابق. إال أن المؤشرات األخيرة جاءت أفضل من مق

التوقعات السابقة بدعم من استمرار زخم سوق العمل والتحسن المؤقت 

في ثقة المستهلك )سجل مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميشيغان أعلى 

نقطة في فبراير(. وكان مؤشر مديري  67شهراً عند  13مستوياته في 

في فبراير،  55.1الخدمات قوياً، إذ وصلت قراءته إلى  المشتريات لقطاع

وذلك على الرغم من بقاء مؤشر القطاع الصناعي في منطقة االنكماش 

(. وفي ذات الوقت، كانت مبيعات 47.7للشهر الرابع على التوالي )

( بعد %0.4-التجزئة قوية هذا العام على الرغم من تراجعها في فبراير )

 المسجل في يناير. %3.2سبة االرتفاع الشديد بن

ويساهم عدد من العوامل في تعزيز بيانات األنشطة االقتصادية التي 

شهدناها مؤخراً، بما في ذلك قوة سوق العمل وزيادة الوظائف غير 

ألف وظيفة حتى بعد النمو القوي المسجل  311الزراعية في فبراير إلى 

، إال أنه لم يبتعد عن %3.6في يناير. في حين ارتفع معدل البطالة إلى 

في يناير. من جهة أخرى، واصل  %3.4عاماً عند  40أدنى مستوياته في 

التضخم، وعلى الرغم من ابتعاده عن مستويات الذروة، االرتفاع نسبياً 

على  %6على الرغم من تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير إلى 

، كما 2021مبر أساس سنوي، مسجالً بذلك أدنى مستوياته منذ سبت

. وعلى الرغم من أن اعتدال وتيرة %5.5انخفض التضخم األساسي إلى 

نمو إيجارات المساكن قد يساهم في خفض تضخم أسعار الخدمات في 

األشهر المقبلة، إال أن ارتفاع أسعار الخدمات األساسية )باستثناء القطاع 

مستوى السكني( سيساهم في بقاء معدالت التضخم أعلى بكثير من ال

 هذا العام. %2المستهدف من قبل االحتياطي الفيدرالي البالغ 

 التضخم وأسعار الفائدة في الواليات المتحدة  :1الرسم البياني 
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ً خالل  ً متذبذبا وكانت سياسات مجلس االحتياطي الفيدرالي تتخذ اتجاها

. إذ أعاد البنك وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 2023الربع األول من عام 

، %4.75-4.5نقطة أساس في يناير، مما رفع نطاق سعر الفائدة إلى  25

 مقراً بانخفاض معدل التضخم. إال أن ارتفاع معدالت التضخم في وقت

الحق وقوة بيانات سوق العمل دفعت جيروم باول لإلشارة إلى أن المجال 

 ما يزال مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وأدت اإلشارات الحادة وغير المتوقعة على هشاشة النظام المصرفي 

األمريكي والتي بدأت في الظهور في منتصف شهر مارس لتغير مسار 

وهذه المرة في اتجاه أكثر تشاؤماً. إذ  -مرة أخرى توقعات سعر الفائدة 

انهار بنك سيلكون فالي الذي تركزت أنشطته على الشركات الناشئة، 

مليار دوالر، بعد سحب الودائع  210والذي يصل إجمالي أصوله نحو 

بوتيرة غير اعتيادية وسط تسجيل خسائر ملحوظة لممتلكاته من أصول 

مت عن رفع االحتياطي الفيدرالي ألسعار الخزانة األمريكية والتي نج

الفائدة في وقت سابق. وخالل بضعة أيام، أغلقت الجهات الرقابية بنكاً 

" )تصل قيمة Signature Bankآخر مقره الواليات المتحدة، وهو "

مليار دوالر( ألسباب مماثلة. وكان تعثر بنك سيلكون  110أصوله إلى 

ها النظام المصرفي األمريكي منذ فالي من أكبر االزمات التي تعرض ل

والذي على ما يبدو أنه بسبب التعرض الكبير لقطاع الشركات  2008عام 

الناشئة الذي يعاني بالفعل من ضائقة مالية. وضخت وزارة الخزانة 

واالحتياطي الفيدرالي أمواالً طارئة للقطاع المصرفي، بما في ذلك كال 

ي إطار مساعيها الحتواء االزمة. من بنك سيلكون فالي وسيجنتشر بنك، ف

ً على األسواق المالية، مما أدى لكبح  إال أن تلك التطورات أثرت سلبا

 نقطة أساس هذا العام. 75التوقعات السابقة برفع أسعار الفائدة بمقدار 

ولم تقتصر التحديات المالية على هذا الحدث فقط، بل وصل سقف ديون 

، وبدأت وزيرة الخزانة جانيت يلين تريليون دوالر في يناير 31.4إلى 

تطبيق إجراءات إدارة نقدية استثنائية لكسب بعض الوقت حتى الصيف 

القادم لتجنب التخلف عن السداد لبضعة أشهر. إال أن مساعي خفض 

النفقات التي يتبناها الجمهوريين الذين يسيطرون اآلن على الكونجرس 

 ى رفع سقف الديون سهالً.األمريكي لن تجعل التوصل التفاق سياسي عل

 أوروبا تظهر عالمات أقوى على التعافي االقتصادي

بدأ اقتصاد منطقة اليورو أدائه هذا العام بوتيرة جيدة مع استمرار عالمات 

االنتعاش االقتصادي على مدار األشهر القليلة الماضية. وساعد في ذلك 

أسعار الطاقة. موسم الشتاء المعتدل نسبياً، وتوافر الغاز، وانخفاض 

وبالرغم من أن قراءة الناتج المحلي األخيرة )الربع الرابع من عام 

( كانت ضعيفة، إال أن البيانات الرئيسية األخرى كمؤشر مديري 2022

المشتريات والتضخم والبطالة تشير إلى نتيجة أفضل مما كان متوقعاً في 

في الربع الرابع  السابق. وبقي الناتج المحلي ثابتاً على أساس ربع سنوي

في الربع الثالث، مما أدى لتسجيل معدل نمو  %0.2مقابل نمو نسبته +

في الربع الثالث  %2.1مقابل  %1.8أضعف على أساس سنوي بنسبة 

(. وكانت البيانات األخيرة لمؤشر مديري 2من العام )الرسم البياني 

كب المشتريات مشجعة أكثر. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المر

 47.8لشهر فبراير مقابل  52وصوالً إلى  50بشكل ملحوظ فوق حاجز 

(. إال أن قطاع 52.7في نوفمبر بدعم رئيسي من أداء قطاع الخدمات )

 (.48.5التصنيع بقي في حالة انكماش )

وواصل مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو تباطؤه خالل شهر 

مقابل مستويات الذروة على أساس سنوي  %8.5فبراير، إذ وصل إلى 

على خلفية تراجع أسعار الطاقة  2022في أكتوبر  %10.6البالغة 

والخدمات. إال أنه فاق التوقعات وأعلى بكثير من مستوى البنك المركزي 

. كما ارتفع معدل التضخم األساسي إلى %2األوروبي المستهدف البالغ 

وروبي في فبراير في يناير. وقام البنك المركزي األ %5.3مقابل  5.6%

، مع %2.5نقطة أساس إلى  50برفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 

والتي قد تشمل  –توقع تطبيق المزيد من الزيادات خالل الفترة القادمة 

نقطة أساس أخرى خالل الشهر الحالي.  50رفع سعر الفائدة بمقدار 

ً دون تغيير يذكر منذ بداية العام  مقابل الدوالر واستقر اليورو نسبيا

ً خالل الربع الرابع من عام  %10األمريكي بعد ارتفاعه بنسبة  تقريبا

، ومن المقرر أن تساهم تلك المكاسب الكبيرة التي تم تسجيلها في 2022

في دعم توقعات تضخم أسعار السلع  2022الربع الرابع من عام 

 المستوردة، بما في ذلك منتجات الطاقة.

  الناتج المحلي لمنطقة اليورو: 2الرسم البياني 

)%( 

 

 Refinitivأطراف أخرى من * توقعات   Haver ، Refinitiv المصدر:
 

كما كان أداء المملكة المتحدة مفاجئاً بصورة إيجابية خالل األشهر القليلة 

الماضية، إذ تجنبت بفارق هامشي الوقوع في الركود المتوقع على نطاق 

توقعات مؤشر مديري المشتريات والتضخم أداًء واسع، في حين تشير 

أفضل مما كان متوقعاً في السابق. إذ سجل الناتج المحلي اإلجمالي نمواً 

على أساس سنوي في الربع الرابع من العام )ولم يسجل  %0.4بنسبة 

على أساس  %0.2-) %1.9تغيراً يذكر على أساس ربع سنوي( مقابل 

ما ارتفعت قراءة مؤشر مديري ربع سنوي( في الربع السابق. ك

في يناير، وكان  48.5في فبراير مقابل  53.1المشتريات المركب إلى 

( مرة أخرى هو المحرك الرئيسي. من جهة 53.5قطاع الخدمات )

على أساس  %0.3أخرى، نما الناتج المحلي اإلجمالي في يناير بنسبة 

في  %0.5ة شهري، أي بوتيرة أفضل من المتوقع، مقابل تراجعه بنسب

ديسمبر بفضل النمو القوي لقطاع الخدمات، بينما تراجع أداء القطاع 

الصناعي. وعلى الجانب المالي، يبحث وزير المالية البريطاني اإلعفاءات 

 الضريبية المحتملة لتحفيز األنشطة االقتصادية.

 %10.1واستمر نمو مؤشر أسعار المستهلكين في التباطؤ وصوالً إلى 

في  %11.1نوي لشهر يناير مقابل مستوى الذروة البالغ على أساس س

ً إلى  . وفي شهر %5.8أكتوبر، مع انخفاض المعدل األساسي أيضا

، %4نقطة أساس إلى  50فبراير، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 
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نقطة أساس أخرى هذا  50ويبدو أنه من المقرر أن يتم رفعها بمقدار 

عليقات األخيرة لبنك إنجلترا تشير إلى أن سعر الشهر أيضاً. إال أن الت

 الفائدة ليس بعيداً عن الوصول لمستوى الذروة.

 انسحاب اليابان بوتيرة بطيئة من السياسة النقدية التيسيريه

انتعش االقتصاد الياباني بوتيرة أقل من المتوقع في الربع األخير من عام 

على  %0.1إلجمالي إلى . إذ تم تعديل معدل نمو الناتج المحلي ا2022

أساس سنوي، مسجالً أداًء أفضل من الربع الثالث من العام الذي بلغت 

وذلك على خلفية إعادة فتح حدود البالد، إال أنه كان  %1.1-نسبته 

. %0.5أضعف من التوقعات التي اشارت إلى وصول معدل النمو إلى 

لباً على المعدل وساهم األداء الضعيف لإلنفاق االستهالكي في التأثير س

متباينة، إذ انخفض  2023الكلي. وكانت بيانات الربع األول من عام 

اإلنتاج الصناعي في يناير، إال أن مبيعات التجزئة جاءت أقوى من 

المتوقع، ولم تشهد قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب تغيراً يذكر 

مما يشير إلى  في فبراير )القراءة األولية(، 50.7إذ استقرت عند مستوى 

 تسجيل نمو متواضع.

كما تسارعت وتيرة نمو معدل تضخم أسعار المستهلكين ألعلى مستوياتها 

ً في شهر يناير وصوالً إلى  40المسجلة في  على أساس  %4.3عاما

. وساهم ارتفاع %3.2سنوي، بينما ارتفع معدل التضخم األساسي إلى 

ة للمنطقة السلبية على مدار معدالت التضخم في تزايد دفع األجور الحقيقي

عشرة أشهر متتالية، وقد تساهم مفاوضات "التحويل" السنوية المقبلة 

لألجور في الربيع بين اإلدارة والعمالة في رفع المعدل االسمي لألجور. 

كما انه من المقرر أن يتولى كازو أويدا منصب محافظ بنك اليابان كخلف 

تبعد أن يتم التخلي عن سياسة التحكم لكورودا في أبريل المقبل. ومن المس

في منحنى عائد السندات والسياسات النقدية التيسيريه للغاية التي يتبعها 

بنك اليابان بسرعة، مع حرص أويدا على وصول معدل التضخم المستدام 

بدالً من انخفاضه إلى ما دون ذلك المستوى. إضافة  %2عند مستوى 

إخفاقات البنوك األمريكية للحد من  لذلك، أدت التداعيات الناجمة عن

الضغوط المتزايدة على سندات الحكومة اليابانية، مع انخفاض عائدات 

نقطة أساس، فيما يعد أقل بكثير  30سنوات إلى نحو  10السندات ألجل 

نقطة أساس.  50من سقف التحكم في منحنى عائد السندات الحالي البالغ 

طالت البنوك اليابانية نتيجة لحيازتها كما أن الخسائر غير المحققة التي 

لسندات الخزانة األمريكية )على الرغم من أن هذا التعرض يعد أقل أهمية 

من محفظة السندات الحكومية اليابانية( قد يساهم أيضاً في دعم إجراءات 

 بنك اليابان لتعزيز السيولة.

 آفاق نمو االقتصاد الصيني تشير إلى التفاؤل الحذر

، وهو 2022في عام  %3الناتج المحلي اإلجمالي الصيني إلى  تباطأ نمو

، ومتأثراً بسياسة صفر %5.5أقل من المستوى المستهدف رسمياً البالغ 

تبدو  2023كوفيد التقييدية وضعف السوق العقاري. إال أن توقعات عام 

أكثر إشراقاً إذ أدى الخروج المفاجئ من عمليات اإلغالق الصارمة في 

العام الماضي النتعاش النشاط االقتصادي. وارتفعت قراءات  ديسمبر من

مؤشر مديري المشتريات الرسمية للشهر الثاني على التوالي في فبراير، 

إذ قفزت قراءة المؤشر المركب إلى أعلى المستويات المسجلة على 

(. وتسارعت وتيرة نمو القروض مستحقة السداد إلى 56.4اإلطالق )

ي في يناير، مما يشير إلى زيادة الرغبة في على أساس سنو 11.3%

االقتراض في ظل تحسن المعنويات. وفي ذات الوقت، أظهرت مؤشرات 

التنقل انتعاشاً ملحوظاً هذا العام، بما في ذلك زيادة نشاط حركة الطيران 

 والمرور.

 الناتج المحلي الحقيقي للصين: 3الرسم البياني 

 (  النمو السنوي) 

 

 2023صندوق النقد الدولي لعام  ، توقعات Haverالمصدر: 
 

وفي المقابل، هناك بعض المخاطر السلبية. إذ حددت الحكومة مستوى 

"، وهو األدنى في تاريخها، مما %5بنحو " 2023مستهدف للنمو لعام 

يشير إلى الدعم المالي والنقدي المحسوب فقط. وعلى الرغم من أن 

ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بوتيرة صندوق النقد الدولي يرى 

، إال أن الرياح المعاكسة لالقتصاد الكلي العالمي %5.2أعلى بنسبة 

والصادرات الضعيفة قد تؤثر سلباً على انتعاش االقتصاد المحلي. ويكشف 

ضعف بيانات التجارة الطبيعة غير الواضحة إلحياء الطلب. إذ تراجعت 

ت تدعم االقتصاد قبل رفع القيود المتعلقة باحتواء الصادرات، التي كان

على أساس سنوي في خالل شهري يناير وفبراير،  %6.8الجائحة، بنسبة 

، مما يعكس جزئياً ضعف %10.2بينما تراجعت الواردات بنسبة 

االستهالك المحلي. وما يزال السوق العقاري يرزح تحت الضغوط بعد 

ن. إذ انخفضت أسعار المساكن الجديدة التشديد الحكومي وإفالس المطوري

 على أساس سنوي في يناير. %1.5بنسبة 

على أساس سنوي في  %1إضافة لذلك، تباطأت وتيرة التضخم إلى 

في يناير، بينما انخفضت أسعار المنتجين بنسبة  %2.1فبراير مقابل 

على أساس سنوي. ويكشف االنخفاض الشهري ألسعار  1.4%

السنة القمرية الجديدة عن هشاشة التعافي  المستهلكين بعد عطلة

 االقتصادي.

 االحتياطي الهندي يتوقع مواصلة رفع الفائدة

على أساس سنوي  %4.4تراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الهند إلى 

في الربع  %6.3مقابل  2022/2023في الربع الثالث من السنة المالية 

( على خلفية ارتفاع %4.6وقعة البالغة الثاني من العام )أقل من النسبة المت

قاعدة األساس وتالشي الطلب المكبوت. وأبقت الحكومة الهندية على 

للسنة المالية  %7توقعات تسجيل الناتج المحلي اإلجمالي لنمو بنسبة 

في العام السابق، مع توقع آخر مسح  %9.1، مقابل +2022/2023

خالل السنة المالية  %6.8-6اقتصادي تسجيل معدل نمو يتراوح ما بين 

المقبلة. وشهدت معظم المؤشرات التي صدرت مؤخراً أداًء جيداً ولكنها 

ً إلى تباطؤ الزخم، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور آفاق  أشارت أيضا
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ً على أنشطة األعمال. كما  االقتصاد العالمي، مما بدأ في التأثير سلبا

صناعي إلى أدنى مستوياته انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع ال

في فبراير وذلك على الرغم  55.3المسجلة في أربعة أشهر وصوالً إلى 

عاماً، إذ وصل  12من نمو مؤشر قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته في 

. وارتفعت القيمة اإلجمالية لتحصيل ضريبة السلع والخدمات، 59.4إلى 

المحلي وأنشطة األعمال والتي تعد من أبرز المؤشرات الرئيسية للطلب 

على أساس  %13بنسبة  -وإحدى المصادرة الهامة لإليرادات الحكومية 

، أي بتباطؤ مقارنة بنمو بنسبة 2023سنوي في أول شهرين من عام 

 .2022في الربع الرابع من عام  14%

من جهة أخرى، تراجع مؤشر تضخم أسعار المستهلكين بوتيرة أقل من 

في يناير،  %6.5في فبراير مقابل  %6.4ه إلى المتوقع، ووصلت قراءت

إذ بقي تضخم أسعار المواد الغذائية مرتفعاً. ونظراً للطقس الدافئ بشكل 

غير معتاد في اآلونة األخيرة، زادت فرص ضعف موسم الرياح الموسمية 

هذا العام، مما قد يؤثر على اإلمدادات الغذائية ويؤدي إلى ارتفاع األسعار. 

حتياطي الهندي برفع معدل إعادة الشراء بشكل مطرد بمقدار وقام بنك اال

منذ مايو من العام الماضي الستعادة  %6.5نقطة أساس إلى  250

استقرار األسعار. وقد تستمر الضغوط التضخمية في اتاحة المجال أمام 

بنك االحتياطي الهندي لمواصلة سياسته النقدية المتشددة، وإن كان 

 بب ضعف النمو االقتصادي.بمستويات معتدلة بس

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 1الجدول )

 )  النمو السنوي(

2024f 2023f 2022  
    

 الواليات المتحدة 2.1 0.7 1.2

 منطقة اليورو 3.5 0.5 1.2

 المملكة المتحدة 4.0 0.8- 0.8

 اليابان 1.3 1.0 1.1

 *الصين 3.0 5.2 4.5

 *الهند* 6.9 6.0 6.4

 

السنة المالية تنتهي في  توقعات صندوق النقد ادولي، ** )توقعات جهات أخرى(، * Refinitiv  المصدر:
 مارس من العام الالحق.
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