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تحليل اقتصادي

توقعات بتفاوت النشاط االقتصادي عبر مختلف المناطق حول العالم
في مطلع عام  ،2021عندما كانت العديد من االقتصادات الكبرى
تتعافى من تأثير الجائحة بفضل تدابير التحفيز ،شهدت مؤشرات
النشاط ارتفاعا كبيرا .وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع
العالمي ،وهو مؤشر قائم على االستطالعات يرصد مدى التحسن
أو التدهور في العديد من مكونات أنشطة التصنيع مقارنة بالشهر
السابق ،قد بلغ ذروته عند  56نقطة في مايو  .2021تقليديا ،تعتبر
عتبة الـ  50نقطة في المؤشر بمثابة حد فاصل بين التغيرات
االنكماشية (أقل من  50نقطة) والتوسعية (فوق  50نقطة) في
ظروف األعمال.

في الواليات المتحدة ،ومنذ بداية تفشي الجائحة ،ظل القطاع
الخاص في وضع جيد بفضل قوة سياسات التحفيز والدعم ،حيث
بلغ النمو ذروته في مارس  .2021وظلت معدالت النشاط في
الواليات المتحدة قوية ،ولكن بدأ خفض الدعم المالي وارتفاع
التضخم واعتماد بنك االحتياطي الفيدرالي لسياسات تتسم بقدر أقل
من التيسير ("مشددة") في التأثير سلبا على النمو في األشهر
األخيرة .ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ خالل األشهر العديدة
القادمة ،مع احتمال حدوث ركود في مرحلة الحقة.
الديناميكيات الرئيسية لمؤشر مديري
مشتريات قطاع التصنيع

ولكن مع االرتفاع الشديد في مستويات التضخم العالمي نتيجة
التأثير المشترك لتعزز الطلب وقيود سلسلة التوريد في قطاعي
الخدمات اللوجستية والطاقة ،بدأ زخم التعافي يتالشى .وقد نتج ذلك
عن سحب سياسات الدعم ،وتشديد السياسات النقدية ،واضطرابات
اإلمداد ،والديناميكيات غير االعتيادية عبر مختلف المناطق
الجغرافية .نتيجة لذلك ،ارتفع معدل التضخم مع تقلص الدخل
المتاح لإلنفاق على مستوى العالم.

(أحدث مستويات مؤشر مديري المشتريات مقابل الذروة أو القاع)
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المصادر :هيفر ،إتش آي إس ماركيت ،جي بي مورغان ،تحليالت QNB
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المصادر :هيفر ،إتش آي إس ماركيت ،تحليالت QNB

في حين أن القراءة األخيرة البالغة  52.4في مؤشر مديري
مشتريات قطاع التصنيع العالمي ال تزال بشكل مريح ضمن منطقة
التوسع ،إال أن هناك مؤشرات على حدوث تباطؤ أو تراجع في
النشاط االقتصادي .ولكن ،يمكن مالحظة أنماط مختلفة عبر مختلف
األقاليم والمناطق الجغرافية .يتعمق تحليلنا في الخصوصيات
اإلقليمية لشرح هذا التباين العالمي.

صفحة  1من 2

في منطقة اليورو ،حيث كان تأثير الجائحة على النشاط االقتصادي
أكثر قوة وتأخرت سياسات الدعم ،بلغ التعافي ذروته في يونيو
 .2021ويتباطأ النشاط االقتصادي حاليا بوتيرة سريعة للغاية في
منطقة اليورو ،حيث تواجه القارة صدمة ناتجة عن أربعة عوامل،
وهي قلة الدعم المالي ،وارتفاع التضخم ،والسياسات الميسرة
بدرجة أقل من قبل البنك المركزي األوروبي ،واالضطرابات
الجيوسياسية بفعل الصراع الروسي األوكراني .ومن المرجح أن
يدفع الوضع الجيوسياسي ،على وجه الخصوص ،منطقة اليورو
إلى حالة من الركود قبل نهاية العام .ومن غير المرجح أن يتغير
هذا الزخم السلبي في أي وقت قريب ،ألن ذلك سيتطلب حال
للصراع في أوروبا الشرقية أو بعض الحلول البديلة المستقرة
ألزمة الطاقة .وال يبدو أن حدوث هذا األمر مؤكد في الوقت
الحالي ،حيث دخل الصراع في حالة مطولة.
من ناحية أخرى ،فإن الصين في وضع مختلف تماما .فقد كان للبلد
استجابة أولية أكثر فاعلية للجائحة ،مما سمح بتعافي أسرع وفترة
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أقصر من السياسات التحفيزية .في الواقع ،بلغ التعافي االقتصادي
الصيني ذروته في نوفمبر  .2020ولكن األداء االقتصادي للصين
تدهور بشكل كبير بعد ذلك نتيجة للسحب المبكر لسياسات التحفيز،
والتشديد التنظيمي الشامل في القطاعات الرئيسية (العقارات
والمنتجات االستهالكية والتكنولوجيا) واعتماد سياسة "صفر
حاالت كوفيد" خالل الموجات الجديدة من الجائحة .وأدى استمرار
تفشي المتحور أوميكرون في األسابيع األخيرة إلى فرض عمليات
إغالق وإجراءات تباعد اجتماعي صارمة عبر مناطق تولد %40
من الناتج المحلي اإلجمالي للصين وتشحن  %80من صادراتها.
نتيجة لذلك ،تراجعت أرقام مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع
الصيني مؤخرا إلى منطقة االنكماش .ومع ذلك ،فقد اتخذت
السلطات التدابير الالزمة من خالل اعتماد سياسة مالية تتسم بمزيد
من التيسير ،وتخفيف موقف البنك المركزي تجاه السياسات،
وفرض تشديد تنظيمي أكثر اعتداال .عالوة على ذلك ،نتوقع تحسن
الوضع الحالي واآلفاق المستقبلية بمجرد انحسار موجة أوميكرون.

باالقتصادات المتقدمة لعدة أرباع بفعل المتحور دلتا من الجائحة،
وانخفاض معدالت التطعيم ،وتراجع الدعم المقدم عبر السياسات،
فإن هذه الدول تشهد حاليا بعض االنفراج .ووصل النشاط إلى أدنى
مستوياته جراء حالة الركود بسبب المتحور دلتا في أغسطس
 ،2021وظل يتعافى منذ ذلك الحين مع تحسن معدالت التطعيم
وتخفيف تدابير التباعد االجتماعي واستئناف مسار التعافي
االقتصادي .ونتوقع أن يكتسب النشاط االقتصادي مزيدا من الزخم
في االقتصادات المصدرة للسلع ،مثل إندونيسيا وماليزيا .من ناحية
أخرى ،سيكون النمو أقل في البلدان المستوردة للسلع األساسية،
مثل تايالند والفلبين وفيتنام .
بشكل عام ،في حين ظل االقتصاد العالمي يتباطأ ،فإن الصورة تبدو
متباينة للغاية عبر مختلف األقاليم والمناطق الجغرافية .ومع ذلك،
فإن هذا األمر يفترض تراجع معدالت التضخم ،وتالشي اختناقات
سالسل التوريد ،وعدم تفاقم الصراعات الجيوسياسية.

أخيرا ،تسير الدول األعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا
(أسيان) أيضا في مسار مختلف .فبعد أن تخلفت في األداء مقارنة
فريق  QNBاالقتصادي
جيمس ماسون
اقتصادي أول
هاتف(+974) 4453-4643 :

لويز بينتو*
اقتصادي
هاتف(+974) 4453-4642 :

*المؤلف المراسل
إخالء مسؤولية  :تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة ("المعلومات") من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (" )"QNBويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته
التابعة .يُعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ،ومع ذلك فإن  QNBال يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع ،سواء كان صريحا أو ضمنيا،
فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما ال يتحمل المسؤولية بأي شكل من األشكال (بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.
يُخلي  QNBبشكل صريح مسؤو ليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين .يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة
بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ ،وال يؤيد  QNBمحتوى هذه المواقع ،وال يعتبر مسؤوال عنه ،وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة
بها .وال يتصرف  QNBبصفته مستشارا ماليا أو خبيرا استشاريا أو وكيال فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية .إن المعلومات
المقدمة ذات طبيعة عامة ،وهي ال تعتبر نصيحة أو عرضا أو ترويجا أو طلبا أو توصية فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة .يتم تقديم هذه المطبوعة
فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده .وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري .يوصي  QNBالمتلقي بالحصول
على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري .اآلراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف
كما في تاريخ النشر .وهي ال تعكس بالضرورة آراء  QNBالذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار .ال يتحمل  QNBأو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه
أو وكالئه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من األشكال باعتماد أي شخص على المعلومات .يتم توزيع هذه المطبوعة
مجانا وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا أو جزئيا دون إذن من  .QNBوعلى حد علم ،QNB
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 استشارية سواء داخل قطر أو
خارجها ،كما لم يقم  QNBبطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.
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