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تحليل اقتصادي

التجارة العالمية تنتعش في االقتصادات الناشئة اآلسيوية والواليات المتحدة
بلغ تراجع التجارة العالمية منذ األزمة المالية إلى أدنى مستوى

(هل تنتعش التجارة العالمية أخيراً في عام 4102؟) .وتؤكد

له في منتصف عام  ،4102ولكن االنتعاش الذي بدأ الحقاً

أحدث البيانات بأن االنتعاش في التجارة العالمية قد استمر

يتواصل اآلن بقوة في  .4102وقد بلغ متوسط نمو التجارة

في النصف األول من عام  4102مع نمو حجم الواردات

العالمية  %0.2في عام  4102ثم ارتفع إلى  %2.0على أساس

والصادرات بنسبة  %2أو أكثر مقارنة مع  %0.2في عام .4102

سنوي في النصف األول من عام  4102مع وجود مؤشرات

النمو في تجارة البضائع العالمية

مبكرة على استمرار النمو القوي في األشهر األخيرة .وعند

( %على أساس سنوي)

دراستنا لهذا التسار ع في التجارة العالمية ،نجد أنه اكن أكثر
وضوحاً في الواردات إلى األسواق الناشئة ،وخاصة االقتصادات
اآلسيوية الناشئة ،بالرغم من أن نمو الواردات في الواليات
المتحدة قد ارتفع أيضاً بشلك ملحوظ .أما من حيث الصادرات،
فقد اكن االرتفاع في التجارة العالمية أوسع نطاقاً ولكن اكن
متركزا أيضاً في األسواق الناشئة اآلسيوية والواليات المتحدة
األمر يكية.
تراجع نمو التجارة العالمية إلى أدنى مستوياته في  4102منذ
األزمة المالية حيث تزامن عدد من التراجعات (انظر تقر يرنا
االقتصادي في سبتمبر ( ،4102تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى
أوال ،تباطأ نمو الناتج
أدنى مستوى له منذ األزمة المالية).
ً

المصادر :المكتب الهولندي لتحليل السياسات

المحلي اإلجمالي الحقيقي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ

وقسم االقتصاد في QNB

األزمة المالية مع تباطؤ حاد في االقتصادات المتقدمة بشلك
أخص .ثانياً  ،اكن النمو البطيء مصحوباً باستثمارات ضعيفة
(خاصة في الواليات المتحدة والصين) والتي تميل إلى
االعتماد على نسبة أعلى من التجارة مقارنة باألشلال األخر ى
من النمو مثل االستهالك .وثالثاً  ،تباطأ تحر ير التجارة مع
الز يادة في التدابير الحمائية والتأخير في تنفيذ اتفاقيات كبر ى
جديدة حول التجارة .وأخيراً  ،أدى انخفاض أسعار السلع
األساسية إلى انخفاض االستثمار وانخفاض الدخل في
البلدان المصدرة للسلع األساسية.

أوال ،بالنسبة لحجم الواردات العالمية ،اكن النمو يتركز في
ً
األسواق الناشئة ،التي تمثل ما يقرب من  %21من التجارة
العالمية .واكن أكبر مساهم في التجارة هو الواردات إلى
األسواق الناشئة اآلسيوية ،مع هيمنة الصين عليها .وقد ارتفع
النمو الحقيقي في الواردات الصينية من  %6.2في المتوسط
في عام  4102إلى  %04.1في النصف األول من عام .4102
ور بما يكون ذلك نتيجة لنمو أعلى بعض الشيء في الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي في الصين ،وارتفاع في االستثمار ،
وكذلك توفير المدخالت للصادرات الصينية  .كما اكنت الواليات

ولكن في عام  ،4102زالت العديد من عوامل إعاقة التجارة التي

المتحدة مساهماً هاماً في نمو الواردات العالمية ،حيث سجل

سادت خالل  .4102فقد تسار ع نمو الناتج المحلي اإلجمالي

نمو الواردات الحقيقي  %2.0في النصف األول من عام 4102

العالمي ،وتعافى االستثمار في الواليات المتحدة والصين،

مقارنة مع  %1.2في عام  .4102وقد أدى التحول في االستثمار

وارتفعت أسعار السلع األساسية (انظر تقر يرنا في مايو ،4102

مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي إلى
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ز يادة الواردات إلى الواليات المتحدة .واكنت أمر يلا الالتينية

األول من عام  .4102وقد تعز زت الصادرات األمر يكية بعامل

من مناطق األسواق الناشئة األخر ى التي اكن أداؤها جيداً من

ضعف الدوالر األمر يكي .فبعد أن حقق الدوالر األمر يكي

حيث ارتفاع نمو الواردات في النصف األول من عام ،4102

ارتفاعاً بنسبة  %6.2خالل عام  4102على أساس مرجح

خاصة مع خر وج البراز يل من ركود عميق في عام .4102

بالتجارة ،انخفض بنسبة  %2.2خالل النصف األول من عام

ثانياً  ،من حيث الصادرات ،توزع النمو في التجارة العالمية على
لك من االقتصادات المتقدمة واالقتصادات الناشئة .واكنت
األسواق الناشئة اآلسيوية ،خاصة الصين -مرة أخر ى -مسؤولة
عن معظم التسار ع في نمو الصادرات العالمية .فاألسواق

 .4102وكذلك جاء أداء قوي آخر في النصف األول من عام
 4102من لك من اليابان -باقتصادها الموجه نحو التصدير -مع
نمو بنسبة  ،%2.1واألسواق الناشئة في أور وبا الوسطى
والشرقية مع نمو بنسبة .%01.4

الناشئة اآلسيوية تلعب دور مركز التصنيع في العالم وقد أفاد

بعد سلسلة من السنوات التي شهدت ضعفاً في نموها ،يبدو

النمو العالمي هذه المنطقة أكثر من غيرها ،فنمت الصادرات

تحوال في عام  4102في تناغم
أن التجارة العالمية قد شهدت
ً

الصينية بنسبة  %0.1في النصف األول من عام  4102مقارنة

مع انتعاش االقتصاد العالمي .وبالرغم من أن بيانات التجارة

مع نمو نسبته  %4.2في عام  .4102واكنت الصادرات من

العالمية تشير إلى انعلاس تأثيرات إيجابية عبر

كثير من

الواليات المتحدة أيضاً مساهماً هاماً في ارتفاع نمو الصادرات

المناطق واالقتصادات ،إال أن الفوائد تتركز في أكبر مناطق

العالمية .فبعد التراجع بنسبة  %1.4في عام  ،4102ارتفعت

وبلدان التبادل التجار ي :أي االقتصادات الناشئة اآلسيوية

أحجام الصادرات بنسبة  %2.0على أساس سنوي في النصف

والصين ،التي تمثل مركز التصنيع العالمي ،والواليات المتحدة.

فر يق  QNBاالقتصادي
ر ور ي فايف*

علي جعفر ي

نانسي فهيم

عبد الرحمن الجهني

رئيس قسم االقتصاد باإلنابة

اقتصادي

اقتصادية

محلل أبحاث – متدرب

هاتف(+974) 4453-4643 :

هاتف(+974) 4453-4423 :

هاتف(+974) 4453-4648 :

هاتف)+022( 2216-2262 :

"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر ية :ال تتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر ير .إن اآلراء الواردة
صر ح بخالف ذلك .يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ي اعتماداً على الظر وف الخاصة بالمستثمر  ،وأن يكون مبنياً على
في التقر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم ُي َ
أساس مشورة استثمار ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة .إن هذا التقر ير يتم توز يعه مجاناً  ،وال يجوز إعادة نشره باللامل أو جزئياً دون إذن من مجموعة ".QNB

