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ةالتجارة العالمي صمود تحليل

ً وقاتماً ليس  القتصاد العالمياوضع إن  ، . في الواقعبالكامل كئيبا

، حيث تستعد العديد من تفاؤل حذر اً مؤخراألسواق  ساد في

، على أمل أنشطتها ح"تافتا"إعادة  لعملياتاالقتصادات المتقدمة 

 صدمةال أن في شكالوباء. ال انتشار ذروة  أنها قد تجاوزت

اضطرابات غير مسبوقة في تسببت قد  19-الناتجة عن كوفيد

وستستمر على األرجح لعدة  كبيرة هاتداعيات، وفي األسواق

االقتصاد وصالبة قوة أوجه سيكون بإمكاننا تقييم . وفصول

جديدة البيانات النشر بعد بشكل أفضل  هضعفوجوانب العالمي 

ً أكثر وضوح التعافيالطريق إلى يصبح  دماعنو هذا  حلل. يا

 التراجعلتجارة العالمية خالل فترة وقوة ا صالبة مدى قريرالت

 .الحالية

لعرض في ااتساع االنهيار األخير مدى إلى عمق وبالنظر 

قد تجارة البضائع  أن لنا يتضح، والطلب في االقتصاد العالمي

 شهدتفقد . اً ى اآلن بشكل أفضل مما كان متوقعصمدت حت

ادات شديدة التقارير المبكرة واالقتص الدول ذاتصادرات 

 يمكن االعتماد عليهزامن مت مؤشر هيو االنفتاح في شرق آسيا،

ً التجارة اإلجمالية،  ترصد تطورال على  %19بنسبة تراجعا

 عتبري الرغم من أن ذلكوب. 2020أساس سنوي في أبريل 

ً تراجع األزمة  خلفتهاالنهيار الذي أقل بكثير من ، إال أنه اً كبير ا

، عندما انهارت 2009و 2008 بين عاميالمالية العالمية 

 المؤشر شيري، ى ذلك. عالوة عل%30الصادرات بأكثر من 

على أساس لثالثة أشهر  الصادرات أرقامتوسط لم األكثر سالسة

 %9 بنسبةهذا المؤشر  تراجعحيث  ،إلى صورة أفضل سنوي

  في أبريل.فقط 

  للتجارة العالميةالمؤشرات الرئيسية 
 (على أساس سنوي، %)

 
 QNBتحليالت بنك االحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، المصادر: هيفر، 

أن التجارة  تدل على مؤشراتهو وجود  األهم من ذلكلعل و

تشير  ، حيثى لهاأدنى مستوالعالمية ربما تكون قد وصلت إلى 

أوالً عالن عنها اإلالتي يتم الجنوبية، و اكوريلبيانات الصادرات 

الصادرات في  تراجعاستمرار ، إلى في وقت مبكر من الشهر

بشكل ر. وقد استقرت ين في معدل التغي، ولكن مع تحسمايوشهر 

ما يشير إلى وهو ، تحديدوجه ال على لصيناصادرات  ملحوظ

 كما أن. ح"تافت"إعادة اال بعد عمليات انتعاش سريعحدوث 

شركات  يضم، وهو مؤشر لألسهم مؤشر داو جونز لوسائل النقل

السكك عبر النقل و الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري

 واقعب عادةً الصادراتأدائه سبق وي الحديدية وشركات التوصيل

 انتعاش حدوثوإلى لى استقرار التجارة العالمية إيشير ، أشهر 3

 .دمةخالل األشهر القليلة القا ركبي

 الحالي للتجارة العالمية. صمودتساهم ثالثة أسباب في الو

 استبيان مؤشر مدراء المشتريات العالمي
 التوسع(عن االنكماش  العتبة التي تفصلهي  50)

 
 QNBإس ماركت، تحليالت  شالمصادر: هيفر، آي إت

طبيعة أنشطة الحاجة إلى التباعد االجتماعي وأوالً، بسبب 

، فإن االنتشار التي تتطلب التعامل المباشر مع العمالء الخدمات

بدرجة أكبر يؤثر على قطاع الخدمات  19 -العالمي لوباء كوفيد

. وهذا أمر غير معتاد التصدير القائم علىقطاع التصنيع من 

حيث أن التصنيع والتجارة يميالن إلى التأثر أكثر بالعوامل 

مات، أي أن التصنيع الدورية وهما أقل مرونة من قطاع الخد

 قطاع ما ينكمشان خالل فترات الركود أكثر من والتجارة عادةً 

إلى  يشير استبيان مؤشر مدراء المشتريات العالميوالخدمات. 

تقلص أعمق بكثير للخدمات هذه المرة مع نتائج قياسية منخفضة 

نقطة  50للتصنيع )نقطة  40لشهر أبريل مقابل نقطة  24تبلغ 

 .التوسع(واالنكماش بين هي العتبة التي تفصل 
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على قطاع التصنيع القائم على  19 -ثانياً، أثرت صدمة كوفيد

شهراً من التباطؤ الصناعي الحاد، عندما كانت  19التصدير بعد 

في تراكم الللتحول إلى وضع توسعي. وكان  مهيأةدورة التصنيع 

العالقات  راباضط منإجراءات الوقائية ب رتبطالمخزونات الم

قد  2018التجارية بين الواليات المتحدة والصين في عام 

طلبات إصدار ، مما تطلب 2019انخفض تدريجياً خالل عام 

لم يمحو الوباء تماماً وجديدة وزيادة في التدفقات التجارية. 

 .الحاجة إلى هذه الطلبات الجديدة

قوي بشكل خاص ثالثاً، تستفيد التجارة العالمية أيضاً من األداء ال

لقطاع اإللكترونيات وبعض القطاعات الفرعية المرتبطة 

والبنية  (5G)تبني تقنية الجيل الخامس لالتصاالت ف. ةباألزم

بشكل لعمل هذه التقنية المطلوبة تكنولوجيا المعلومات لالتحتية 

الطلب على صناعة أشباه الموصالت. كما  انصحيح يعزز

ً الطلب على األجهزة  دعمت متطلبات العمل من المنزل أيضا

 إلىواإللكترونيات. عالوة على ذلك، أدت األزمة الصحية 

ارتفاع الطلب على المنتجات الصيدالنية ومعدات الحماية 

  .الشخصية

يرة وبشكل عام، فإن تجارة البضائع أقل تأثراً بالصدمة الكب

الناتجة عن الوباء ويبدو أن قطاع التصنيع في وضع أفضل 

 يعد ذلكلالستفادة من "إعادة االفتتاح" التدريجي لالقتصاد. و

ً إيجابي اً تطور ً عمينبغي أن يقدم دو ا ً إضافيا لسيناريو المتفائل لا

 االقتصادي العالمي. بشأن تعافي
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 المؤلف المراسل*

أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية:"

لظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على ا

ئياً دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جز مبنياً على

QNB". 
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