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تعتبر معيقاً مستمراً لتعافي االقتصاد العالمي  توريدالسالسل اضطرابات 

 يعتبر لسلع المصنعةالخاصة باالتوريد إن الطابع العالمي لسالسل 

 على مدىالمتزايد  الزدهار االقتصاديأحد المحركات الرئيسية ل

بـ  المعروفمفهوم ال بالفعل ، وهو يدعمعقود القليلة الماضيةال

، حيث تقوم (Factory Asia) "سيويةاآلالتصنيع مراكز "

تكلفة  التي تتميز بانخفاضالمصانع في االقتصادات اآلسيوية 

 التكنولوجيا الحديثة باستخدامتم تصنيعها  مكوناتبتجميع  العمالة

 ا  يتاريخ لعبت الصين وقد. ا  القتصادات اآلسيوية األكثر تقدمفي ا

 مع بعض الدول المجاورة، حيث أنتجت ا  في هذه العمليةكبير ا  دور

 الصين إلىمع سعي ، لكن. ويةسلع العالماليقرب من نصف ما 

التوترات التجارية ا  بفعل سلسلة القيمة، وأيض التحرك صعودا  في

، بدأت سالسل التوريد في التحول مع الواليات المتحدةالمستمرة 

منخفضة ادات آسيوية أخرى لتشمل المزيد من المصانع في اقتص

 .، مثل فيتنام وكمبودياالتكلفة

إلى حد  إجهاد سلسلة التوريد العالميةتسببت هذه التحوالت في وقد 

عام الماضي. اآلن، في ال 19-كوفيد جائحةتفشي ، حتى قبل ما

يتمثل في أن قيود سلسلة  تهديد، هناك جائحةالبفعل تداعيات و

 نهاية المطاف. قبل أن تتحسن في  ا  اد سوءالتوريد ستزد

غير  سالسل التوريد العالمية: الطلب تقيدهناك ثالثة عوامل رئيسية 

 ،الطاقة اإلنتاجيةفي  قيودالو ،المسبوق على السلع المصنعة

هذا األسبوع في تقريرنا ل واالختناقات اللوجستية العالمية. سنقوم

على التضخم والتعافي االقتصادي  وتداعياتها بتقييم هذه العوامل

 .العالمي

تدابير الطلب غير المسبوق على السلع المصنعة عن  نتج، أوال  

والعمل من  بقاءللالناس  واضطرارالمالي في البلدان الغنية  التحفيز

أدى التحفيز المالي إلى زيادة ومعظم العام الماضي.  خاللزل االمن

الدخل وقضاء المزيد من الوقت في المنزل مما أدى إلى زيادة 

والسلع االستهالكية المعمرة مثل  ةاإللكترونياألجهزة الطلب على 

، نتوقع أن يظل الطلب على السلع ستقبال  المنزلية. م المعدات

 بسبب وذلك الحاليالمصنعة عند مستوى مرتفع لبقية العام 

تراكم الشحن و ر عملياتانخفاض مستويات المخزون وتأخ

 الطلبات غير المنجزة.

وقد مقيدة  مراكز التصنيع اآلسيويةالطاقة اإلنتاجية في  ظلت، ا  ثاني

 هذا الوضع لفترة من الوقت. يستمر 

كبير من موجة دلتا من االقتصادات اآلسيوية بشكل تضررت 

من التطعيم  ا  بسبب المستويات المنخفضة نسبي الجائحة وذلك

استمرار  فإنلذلك، و. أسرع انتشارا  يعتبر دلتا  متحوروحقيقة أن 

، فقط محليمفروضة على المستوى ال، وإن كانت عمليات اإلغالق

خالل األشهر القليلة الماضية.  جائحةللسيطرة على ال ا  ريضرو كان

اإلنتاجية في بعض  طاقةال إلى تقييدبشكل مباشر وقد أدى ذلك 

سلسلة التوريد بسبب نقص المكونات  أثر أيضا  على، والمصانع

نخفاض الرئيسية. لحسن الحظ، بدأ عدد اإلصابات الجديدة في اال

المزيد من فرض قلل الحاجة إلى مما ي ،في معظم البلدان اآلسيوية

نقص  ستمرين من المتوقع أ، وعلى الرغم من ذلك. اتاإلغالق

 .عدة أشهرل المكونات

، يهدد االرتفاع المستمر في تكاليف الطاقة خالل الفترة القادمة

كثيفة قطاعات الاإلنتاجية في  قدرةعلى ال ةد جديدوقي بفرض

لمستويات أسعار الطاقة بقوة من ا فقد ارتفعتلطاقة. ااستهالك 

العام الماضي  جائحة خاللفي ذروة الالتي كانت سائدة المنخفضة 

مزيدا  من األسعار من المحتمل أن تشهد ( و1ياني سم الب)الر

في انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير ، خاصة إذا االرتفاع

وذلك قد . شتاءفصل ال خالل النصف الشمالي من الكرة األرضية

ض مستويات يخفتحيث يتم بالطاقة،  ترشيد استهالك يؤدي إلى

 ير التدفئةلضمان توفطاقة الكثيفة استهالك  القطاعاتاإلنتاج في 

 والطاقة لالستخدام السكني.

 : أسعار الطاقة 1الرسم البياني 
 (100=  2019مؤشر ال)

 
 QNB تتحليال، البنك الدوليالمصادر: 

عوامل في استمرار التأخيرات واالختناقات في ت عدة ثالثا ، ساهم

الشحن والخدمات اللوجستية العالمية. ويمكن رؤية النتيجة من 

الشحن الجوي )للشحنات تتمثل في خالل ثالثة مقاييس رئيسية، 

القابلة للتلف والعاجلة(، وأسعار الشحن الجاف )على سبيل المثال، 

 .(2ات )الرسم البياني للفحم أو خام الحديد(، وأسعار شحن الحاوي

كانت الزيادات في تكلفة الشحن البحري واالختناقات مدفوعة وقد 

على أطقم السفن. وأدت القيود  جائحةبشكل أساسي بتأثير ال

المفروضة على دخول البلدان ومتطلبات الحجر الصحي إلى زيادة 
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أطقم السفن واستبدالهم. وقد تسبب هذا األمر  تسريحصعوبة وتكلفة 

 .تأخير وزيادة التكاليف لجميع أنواع الشحن البحريفي 

 : تكاليف الشحن2الرسم البياني 
 (100=  2019 المؤشر)

 
 QNBالمصادر: بيانات بورصة البلطيق الخاصة بسوق الشحن، تحليالت 

في الوقت نفسه، أدت القيود المفروضة على السفر الدولي إلى 

حمل أيضا  قدرا  انخفاض كبير في عدد رحالت الركاب )التي ت

قامت شركات الطيران بتحويل و(. ةالجوي اتكبيرا  من الشحن

وحتى إعادة تجهيز بعض  ،الهبوط أماكنالموارد )الطيارون، و

يفوق  ظل، لكن الطلب االطائرات( نحو عمليات الشحن الخاصة به

 ارتفاع األسعار.تزايد مما أدى إلى  ،العرض

العوامل والتفاصيل الدقيقة تتطور هذه على الرغم من أن و

باستمرار، إال أن المشكالت ال تزال قائمة في سالسل التوريد 

له  األمر . وهذاحدوث تحسن كبيرالعالمية وقد تزداد سوءا  قبل 

 تعافيكل من التضخم وال بشأننظرنا  ةانعكاسات مهمة على وجه

 تعافيإلى كبح ال التوريدقيود سلسلة  تؤدي ، حيثاالقتصادي

المستحيل  وربما يكون من ،العالمي في النشاط االقتصادي

قد ال يتمكن اإلنتاج في بعض و. المفقود اجنتبعض اإلالتعويض عن 

الطلب على السلع والخدمات إلى  عودةقبل  تعافيالقطاعات من ال

ال سيما ، ةبينما قد تؤدي البطالة الجزئية للعمالاألنماط الطبيعية. 

الحيز المالي المحدود لدعمهم، إلى فقدان الدخل في البلدان ذات 

وانخفاض االستهالك. كما ستؤدي القيود المستمرة في سالسل 

العالمية إلى استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول. وهذا  التوريد

حيز المتاح للبنوك المركزية للحفاظ على المستوى البدوره يحد من 

السياسة النقدية  بشأن تشديد تلتوقعاليمكن والحالي للتحفيز النقدي. 

أن تكون بمثابة رياح معاكسة أخرى لتعافي النشاط االقتصادي 

  العالمي. 
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"( ويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته QNBقطر الوطني )ش.م.ع.ق( )""( من قبل بنك المعلومات: تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة )"إخالء مسؤولية

ال يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع، سواء  كان صريحا  أو ضمنيا ،  QNBالتابعة. يُعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن 

أو موثوقيتها كما ال يتحمل المسؤولية بأي شكل من األشكال )بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير( عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.  فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها

اقع إلكترونية خاصة بشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين. يتم توفير بعض الروابط لمو QNBيُخلي 

محتوى هذه المواقع، وال يعتبر مسؤوال  عنه، وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة  QNBبأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ، وال يؤيد 

ما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية. إن المعلومات بصفته مستشارا  ماليا  أو خبيرا  استشاريا  أو وكيال  في QNBبها. وال يتصرف 

هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي ال تعتبر نصيحة  أو عرضا  أو ترويجا  أو طلبا  أو توصية  فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في 

المتلقي بالحصول  QNB. يوصي فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري

ثماري. اآلراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار است

أو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه  QNBالذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. ال يتحمل  QNBكما في تاريخ النشر. وهي ال تعكس بالضرورة آراء 

قات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من األشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. يتم توزيع هذه المطبوعة أو وكالئه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نف

، QNB. وعلى حد علم QNBيا  دون إذن من مجانا  وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا  أو جزئ

استشارية سواء  داخل قطر أو  فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو

 بطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات. QNBخارجها، كما لم يقم 
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