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أبرز النقاط




ارتفاع اإلصابات ضمن الموجة الثانية التي تضرب االقتصادات المتقدمة أدت إلى إعادة فرض عدد من القيود وحظر التجول كما جددت
المخاوف بشأن آفاق النمو االقتصادي في ظل مراجعة صندوق النقد الدولي آلفاق النمو العالمية لعام  2021وتخفيضها إلى .%.5.2
استمرار ايجابية بيانات االقتصاد األمريكي إيجابية بشكل عام مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة األمريكية في  3نوفمبر .وقد يؤدي فوز
الديمقراطيين إلى رفع الضرائب ،إال انه قد يؤدي ايضا ً إلى زيادة حزمة التحفيز المالي على المدى القصير.
توقعات بتراجع الناتج المحلي اإلجمالي األوروبي للربع الرابع من عام  2020في ظل تزايد حاالت اإلصابة الجديدة بالفيروس ،ورئيس
الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدعو الشركات لالستعداد النفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي "بدون اتفاق" نهاية العام
الحالي رغم إمكانية محاولة انتزاع بعض التنازالت التجارية من االتحاد األوروبي.

شهدت األسابيع القليلة الماضية تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا
عبر االقتصادات المتقدمة الرئيسية ،مما أدى إلى إعادة فرض القيود
االحترازية وحظر التجول وإغالق أنشطة األعمال وتجدد المخاوف بشأن
االفاق االقتصادية .وفي أحدث تقاريره ،قام صندوق النقد الدولي بخفض
آفاق النمو العالمي للعام  2021إلى  ،%5.2وذلك بالرغم من اإلشارة
إلى أن تداعيات الجائحة حتى اآلن كانت أقل حدة مما كان متوقعاً ،كما
حذر من أن مسار التعافي سيكون طويالً ومحاطا ً بحالة من عدم اليقين.
ومن المفترض أن يصل انتقال العدوى إلى مستويات متدنية في كل مكان
مع نهاية عام  .2022وقد توقف االنتعاش في أسواق األسهم في سبتمبر،
حيث انخفضت المؤشرات األمريكية بنسبة تراوحت ما بين  %5-2نتيجة
حالة عدم اليقين تجاه االنتخابات الرئاسية الوشيكة ،على الرغم من اآلمال
المتذبذبة حول إقرار حزمة التحفيز المالي .كما حافظت أسعار النفط على
استقراراها بصفة عامة ،إذ ما تزال تتداول في نطاق يتراوح ما بين -40
 45دوالراً للبرميل ،في ظل تزايد المخاوف حول اضطرار منظمة أوبك
وحلفائها إلى وقف زيادة االمدادات مستقبالً في حال استمرار تراجع
االقتصاد العالمي والطلب على النفط.
االنتخابات والتحفيز المالي يولدان حالة من عدم اليقين في الواليات
المتحدة
ما تزال البيانات االقتصادية األمريكية إيجابية إلى حد كبير على الرغم
من ارتفاع حاالت اإلصابة الجديدة بالفيروس ،وظروف عدم اليقين قبيل
االنتخابات الرئاسية ،والمخاوف المتعلقة بخطة التحفيز المالي إلى جانب
انحسار الزخم في سوق العمل ،مما أثر على آمال االنتعاش االقتصادي.
وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد
إدارة التوريدات إلى  57.8نقطة في سبتمبر بفضل االرتفاع القوي
لسجالت الطلبيات ،وذلك على الرغم من إقرار الشركات بضبابية
التوقعات .إال ان مؤشر القطاع التصنيعي تراجع إلى مستوى  55.4نقطة
مقارنة بالمستويات التي سجلها في شهر أغسطس خالل ذروه انتعاشه.
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من جهة أخرى ،تراجع الدخل الشخصي في أغسطس بنسبة ،%2.7
على أساس شهري ،بعد شهر واحد من توقف إعانات البطالة وكذلك تباطأ
انتعاش اإلنفاق االستهالكي أيضا ً إلى  %1.0على أساس شهري ،إذ
انخفضت معدالت البطالة إلى  %7.9في سبتمبر مقابل  %8.5في
أغسطس ،إال ان زيادة معدالت التوظيف التي بلغت  661ألف وظيفة
فقط كانت أقل من نصف المستويات التي تم تسجيلها قبل شهر ولم يتم
استعادة سوى أقل من نصف الوظائف التي فقدت قبل الجائحة (الرسم
البياني  .)1وانخفض أيضا ً معدل المشاركة في القوى العاملة إلى
 %61.4مما يشير إلى خروج المزيد من األشخاص من سوق العمل
نهائياً.
الرسم البياني  :1معدل البطالة في الواليات المتحدة
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المصدرRefinitiv :

وقبل موعد االنتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في  3نوفمبر ،لم يتمكن
كال الحزبين السياسيين حتى اآلن من االتفاق على حزمة تحفيز مالي
جديدة لتعزيز تعافي االقتصاد الذي يتعرض لمخاطر التعثر .واقترح
الرئيس ترامب حزمة تحفيز مالي بقيمة  1.8تريليون دوالر ( %9من
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الناتج المحلي اإلجمالي) تتضمن تمديد استحقاقات البطالة وارسال شيكات
لألفراد فيما يعتبر أقرب الحلول للمطالب المقدمة من الديمقراطيين بقيمة
 2.2تريليون دوالر منه إلى اقتراح الجمهوريين السابق .وقد يكون لنتائج
االنتخابات أيضا آثار اقتصادية جوهرية ،اذ تشير استطالعات الرأي إلى
تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن حاليا ً والذي يؤدي فوزه بمنصب
الرئاسة إلى توقعات بزيادة الدخل الشخصي وزيادة ضرائب أرباح
الشركات واالرباح الرأسمالية باإلضافة إلى إقرار المزيد من اللوائح
التنظيمية البيئية ،خاصة إذا تزامن ذلك مع فوز حزبه أيضا بأغلبية مقاعد
مجلس الشيوخ .إال ان ذلك قد يؤدي إلى إقرار خطة تحفيز مالي قصيرة
األجل بقيمة اعلى إضافة إلى تراجع التوترات التجارية الدولية ،وكالهما
سيكون موضع ترحيب من قبل األسواق المالية .فيما قد تؤدي االنتخابات
إلى حالة من عدم اليقين السياسي قد تستمر على مدى أسابيع عدة إذا
كانت النتائج غير واضحة ليلة االنتخابات لتأخر جمع نتائج التصويت
البريدي أو حتى نتيجة بعض اإلجراءات القانونية.
الرسم البياني  :2معدل التضخم في الواليات المتحدة
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الموجة الثانية من الجائحة تهدد االقتصاد األوروبي
ادى زيادة حاالت اإلصابة بالفيروس في كافة أنحاء أوروبا إلى ضرب
آمال التعافي االقتصادي الذي كان قد بدأ يكتسب زخماً ،إذ عادت العديد
من الدول الكبرى ،بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة
لتطبيق إجراءات اإلغالق وفرض القيود االحترازية الحتواء تفشي
الجائحة مما سيقوض الثقة ويؤثر على الناتج المحلي اإلجمالي في الربع
الرابع .وقد انخفض مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ليدخل
منطقة الجمود بوصوله إلى مستوى  50.4نقطة في سبتمبر مقابل 51.9
نقطة في أغسطس على خلفية انكماش قطاع الخدمات (( )48.0الرسم
البياني  .)3ففي فرنسا على سبيل المثال ،تم فرض حظر التجول مجدداً
في كافة أنحاء المدن الكبرى من الساعة  9مسا ًء حتى الساعة  6صباحا ً
لمدة أربعة أسابيع على األقل ،وال تتوقع وكالة اإلحصاء الرسمية الفرنسية
 INSEEتسجيل أي نمو في الربع الرابع من عام  2020مع استمرار
مخاطر االنكماش بعد توقعاتها بتحقيق نمو بنسبة  ،%16على أساس ربع
سنوي ،في الربع الثالث من العام الحالي ،مما يؤدي إلى إبقاء معدل النمو
عند مستوى  %9-في عام  .2020وتعتبر تلك التوقعات أفضل قليالً
مقارنة باالنكماش بنسبة  %9.8-الصادرة عن صندوق النقد الدولي في
تقرير آفاق االقتصاد العالمي لشهر أكتوبر .إال ان اجماع اراء المحللين
يشير إلى أن الموجة الثانية من الجائحة والتي تعتبر أعتى من سابقتها قد
تتسبب في احداث أضرار اقتصادية أقل حدة من الموجة األولى ،إذ لم
تكن السلطات الوطنية مستعدة لمواجهتها آنذاك.
الرسم البياني  :3مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو في سبتمبر 2020
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المصدرRefinitiv :

وبعد إعالن االحتياطي الفيدرالي في أغسطس عن االنتقال إلى تبني
مستوى تضخم مستهدف أكثر مرونة (ما يزال  %2وان كان يحتسب
كمتوسط مع مرور الوقت) مع التزام االحتياطي الفيدرالي باتباع سياسة
نقدية شديدة التيسير (اإلبقاء على معدل الفائدة في حدود %0.25-0.0
وشراء سندات بقيمة  120مليار دوالر شهرياً) بغض النظر عن ما
ستؤول إليه نتيجة االنتخابات .إال ان مسؤولي االحتياطي الفيدرالي
يواصلون ممارسة الضغوط سعيا ً إلقرار خطة تحفيز مالي أكبر حجما ً
مع استمرارهم في التقليل من شأن المخاطر المحتملة بما في ذلك إمكانية
تزايد مستويات العجز ،إذ علق رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي جيروم
باول بإن مخاطر انخفاض حجم التحفيز المالي في الوقت الحالي أسوأ
بكثير من مخاطر التحفيز المالي الكبير ،في ظل عدم استقرار النشاط
االقتصادي .ومن جهة أخرى ،بقي معدل التضخم األساسي متواضعاً ،اذ
بلغ  %1.7في سبتمبر ،إال انه يعد مرتفعا ً إذا ما قورن بمستواه المنخفض
الذي بلغ  %1.2في يونيو (الرسم البياني  .)2كما ارتفع عائدات سندات
الخزانة األمريكية ألجل  10سنوات بنحو  10نقاط أساس إلى %0.78
خالل الشهر المنتهي إلى منتصف أكتوبر نتيجة استهداف االحتياطي
الفيدرالي لمعدل تضخم مرن وإمكانية إقرار حزمة التحفيز المالي ،إال ان
التزام االحتياطي الفيدرالي باإلبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات
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منخفضة من شأنه أن يكبح جماح أي تحركات حادة أخرى في المستقبل.
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المصدرRefinitiv :

أما على صعيد السياسة النقدية ،فقد أدى تزايد الضبابية حول آفاق النمو
االقتصادي نتيجة الموجة األخيرة من تفشي الفيروس (وفعالية احتوائها)
إلى دفع البنك المركزي األوروبي التباع نهج االنتظار والترقب قبل اتخاذ
أي اجراء جديد .إال ان التوقعات تتزايد بشأن اعالن البنك عن توسيع
نطاق أو تمديد أجل برنامج شراء االصول الطارئ لمواجهة آثار الجائحة،
والذي تبلغ قيمته  1.35تريليون يورو إلى غاية ديسمبر ،مع اإلبقاء على
سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى  .%0.5-وقد انخفض معدل التضخم
األساسي في منطقة اليورو في سبتمبر إلى أدنى مستوياته المسجلة على
اإلطالق عند مستوى  ،%0.2على أساس سنوي  -وإن كان الخفض
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المؤقت لضريبة القيمة المضافة األلمانية لعب دوراً في ذلك  -مما ساهم
في زيادة المطالبات باتباع سياسة نقدية أكثر مرونة .وفي المملكة المتحدة،
يدرس بنك إنجلترا التحول إلى أسعار الفائدة السلبية (تبلغ حاليا ً .)%0.1
إال أن التوقعات االقتصادية تشير إلى توقف ذلك على قدرة الحكومة على
إبرام اتفاق تجاري بعد انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي
قبل المهلة النهائية بنهاية أكتوبر ،مع توقف المفاوضات حول بعض
القضايا بما في ذلك حقوق الصيد واإلعانات .وكان رئيس الوزراء
بوريس جونسون قد أعلن في منتصف أكتوبر أنه يجب على الشركات
االستعداد لالنفصال "بدون صفقة" بنهاية العام الحالي ،وذلك على الرغم
من أن هذا التصريح قد يكون أيضا ً حيلة تفاوضية لمحاولة الحصول على
تنازالت من االتحاد األوروبي .وما يزال من الممكن التوصل إلى صفقة
خالل األسابيع القادمة.
ثقة المستهلك الياباني قوية لكنه ما زال يحرص على االدخار
تحسنت ثقة المستهلك الياباني في سبتمبر ،اذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين
إلى  32.7مقابل  29.3في أغسطس .وكان المؤشر قد تراجع إلى مستوى
 21.6في ذروة تفشي الجائحة في أبريل .من جهة أخرى ،ارتفع المؤشر
المتزامن ،وهو مؤشر مجمع للمؤشرات االقتصادية الرئيسية بمقدار 1.1
نقطة إلى  79.4في أغسطس ويشمل المؤشر مجموعة من البيانات
المختلفة التي تتضمن إنتاج المصانع والعمالة ومبيعات التجزئة .وكان
مؤشر المتغيرات االقتصادية الرئيسية قد ارتفع في أغسطس بمقدار 2.1
نقطة إلى  88.8مقارنة بمستويات شهر يوليو .وأدت تلك البيانات إلى
دفع الحكومة اليابانية إلى رفع توقعاتها والتصريح أن االقتصاد الياباني
قد توقف عن االنكماش بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في مايو .وجاء
التقييم الجديد في أعقاب التوقعات األكثر تفاؤالً التي صدرت الشهر
الماضي من بنك اليابان ،إذ خلص البنك النتفاء ضرورة ضخ المزيد من
حزم التحفيز لمواجهة تداعيات الجائحة.
إال ان السلطات مازال امامها طريق شاق لعكس توجهات المستهلكين
اليابانيين الحريصين على االدخار وتحويلها نحو زيادة االستهالك
الشخصي .إذ أظهرت بيانات رسمية أن معدل ادخار األفراد قد وصل
إلى أعلى مستوياته المسجلة في  20عاما ً عند مستوى  %44خالل
األشهر الخمسة المنتهية في شهر أغسطس الماضي ،ليتخطى بذلك
مستوياته المسجلة قبل عام والتي بلغت  %33خالل الفترة المماثلة من
العام الماضي .وارتفع النقد وودائع األفراد إلى  1.03كوادريليون ين
( 9.7تريليون دوالر) في الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو .وكانت
المساعدات النقدية التي قدمتها الحكومة لألسر اليابانية خالل الجائحة من
أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق ذلك إذ تم إيداعها في
البنوك بدالً من إنفاقها نظراً للقيود المفروضة على التنقل والتحفظ في
اإلنفاق بصفة عامة.
الخدمات والتصنيع يدعمان تعافي االقتصاد الصيني
يواصل االقتصاد الصيني التعافي ،إذ ارتفع معدل النمو االقتصادي إلى
 ،%4.9على أساس سنوي ،في الربع الثالث من العام الحالي ،مقارنة
بحوالي  %3.2و انكماش بنسبة  ،%6.8على أساس سنوي ،خالل
الربعين األول والثاني ،على التوالي .كما توقع صندوق النقد الدولي
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تسجيل االقتصاد الصيني لنمو نسبته  %1.9في  ،2020لتكون بذلك
الدولة الوحيدة من بين االقتصادات الكبرى التي لم تسجل ركودا هذا العام
(الرسم البياني  .)4كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي
الرسمي لشهر سبتمبر إلى  51.5نقطة مقابل  50.0الشهر السابق،
متخطيا ً توقعات المحللين بوصوله إلى  51.2نقطة .كما ارتفع مؤشر
قطاع الخدمات أيضا ً ليصل إلى  55.9نقطة مقابل  55.2في أغسطس.
وتزايدت األنشطة أيضا على خلفية عطلة األسبوع الذهبي في أوائل
أكتوبر ،حيث عمدت الشركات المصنعة إلى تسريع وتيرة اإلنتاج قبل
العطلة.
الرسم البياني  :4الناتج المحلي اإلجمالي للصين
( ٪على أساس سنوي)
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من جهة أخرى ،ساهم تحسن ظروف االئتمان على خلفية الحوافز
الحكومية في تعزيز هذا النمو .وصرح البنك المركزي الصيني أن
إجمالي التمويل خالل شهر سبتمبر قد بلغ  3.48تريليون يوان (517
مليار دوالر) ،مرتفعا بنسبة  ،%38.6على أساس سنوي ،نتيجة إصدار
سندات حكومية .ولم ينعكس التحسن في النشاط على أسعار المستهلكين
بعد ،اذ تراجع معدل التضخم في سبتمبر إلى  %1.7على أساس سنوي
مقابل  %2.4في أغسطس .ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى تباطؤ أسعار
المواد الغذائية ،في حين استقر معدل التضخم األساسي عند مستوى
 %0.5للشهر الثالث على التوالي مما يشير إلى أن نشاط إنفاق
المستهلكين األساسي لم ينتعش بالكامل في فترة ما بعد الجائحة.
تحسن النشاط االقتصادي الهندي
بعد االنكماش الشديد الذي سجله الناتج المحلي اإلجمالي للهند خالل الربع
الثاني من عام ( 2020الربع األول من السنة المالية )2021/2020
بنسبة  ،%24على أساس سنوي ،نتيجة لتداعيات الجائحة ،ظهرت بوادر
انتعاش اقتصادي بطيء خالل الربع الثالث من العام الحالي .إذ شهد
النشاط االقتصادي تحسنا تدريجيا منذ يوليو ،اذ ارتفع مؤشر مديري
المشتريات لقطاع الخدمات إلى  49.8في سبتمبر على الرغم من بقائه
في منطقة االنكماش ،في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي
إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثمان سنوات وصوالً إلى  56.8نتيجة
انتعاش الطلبات الجديدة والصادرات .وتمكنت قراءات مؤشر مديري
المشتريات في تخطي توقعات السوق بسهولة .أما على صعيد السياسات
النقدية ،فقد أبقى بنك االحتياطي الهندي على اسعار الفائدة الرئيسية
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(الريبو) دون تغيير عند مستوى  %4في اجتماعه السابق في ظل ارتفاع
معدالت التضخم ،وذلك بعد اقراره لخفضين طارئين متتاليين في أسعار
الفائدة في عام  2020إلبطاء وتيرة التراجع االقتصادي الناجم عن
الجائحة.
وعلى الرغم من االرتفاع األخير الذي شهده النشاط االقتصادي ،إال ان
التعافي المحتمل قد يبدو هشا ً نظراً الستمرار ضعف معدالت التوظيف
في إطار االلتزام بمتطلبات التباعد االجتماعي .وقد يؤدي انخفاض
معدالت التوظيف إلى كبح ارتفاع الطلب .كما يواجه االقتصاد رياح
معاكسة أخرى والتي تتمثل في استمرار ارتفاع معدالت التضخم نسبيا ً
( %6.7في أغسطس) مما قد يحد من إمكانية خفض أسعار الفائدة إلى
مستويات أدنى ،في حين أن اإلنفاق الحكومي ،الذي كان مرتفعا ً في وقت
سابق  -مما ساهم في تخفيف تداعيات الجائحة على االقتصاد  -قد يكون
محدوداً نتيجة التساع فجوة العجز المالي .وباإلضافة الى ذلك ،هناك
مخاوف من إعادة فرض عمليات اإلغالق في ظل مكافحة الحكومة
للسيطرة على ارتفاع حاالت اإلصابة بالفيروس ،مما سوف يمثل مخاطر
سلبية شديدة .ووفقا ً ألحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي،
تم مراجعة معدل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي وخفضها إلى نسبة
 %10.3للسنة المالية  2021/2020على خلفية تباطؤ األداء االقتصادي
في الربع الثاني من العام الحالي أكثر مما كان متوقعاً ،ثم العودة لتسجيل
نمو بنسبة  %8.8في السنة المالية .2022/2021
مخاوف بشأن الطلب على النفط بعد عودة تفشي الفيروس
تغيرت معنويات سوق النفط بشكل ملحوظ في سبتمبر نتيجة لتزايد عدد
حاالت اإلصابة بالفيروس واالنعكاس السلبي لفرض المزيد من القيود
على حركة التنقل في فصل الخريف ،مما أثر سلبا ً على الطلب على النفط.
وقد شهدت أسعار النفط أول خسائر شهرية منذ مارس الماضي ،اذ
تراجعت أسعار العقود اآلجلة لمزيج خام برنت بنسبة  %9.6إلى 41.0
دوالراً للبرميل بنهاية تداوالت شهر سبتمبر (الرسم البياني  .)5إال ان
األسعار تمكنت من االرتفاع هامشيا ً منذ ذلك الحين ووصلت إلى حوالي
 43دوالراً للبرميل (كما في  16أكتوبر) ،وذلك بدعم من البيانات
الصادرة عن منظمة األوبك التي أظهرت ان امتثال منظمة األوبك التي
تتكون حاليا ً من  10أعضاء قد تخطى نسبة  %100للشهر الثاني على
التوالي في سبتمبر ،وأشارت إلى ارتفاع الطلب الصيني على النفط
واستمرار تراجع المخزون األمريكي ،وعلى الرغم من ذلك وفي ظل
مواجهة االقتصادات المتقدمة بصفة خاصة إعادة فرض حظر التجول
الجزئي وقيود التنقل ،فمن المرجح أن يتأخر تعافي نمو الطلب على النفط.
من جهة أخرى ،حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التوقعات "ما تزال
هشة" وأن هناك "حيزاً محدوداً" في السوق الستيعاب اإلمدادات اإلضافية
التي اقرتها األوبك وحلفائها بدءاً من شهر يناير  2021باإلضافة إلى
عودة الصادرات الليبية .وقد تتجه األوبك لإلبقاء على حصص خفض
اإلنتاج الحالية دون تغييرها عند عقد اجتماعها الوزاري المقبل بنهاية
نوفمبر.
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الرسم البياني  :5سعر خام برنت
(دوالر/برميل ،نهاية الشهر)
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وفي ذات الوقت ،تزايدت التكهنات الخاصة باإلطار الزمني لذروة الطلب
على النفط بعد أن أصدرت شركة النفط البريطانية العمالقة ،بريتيش
بتروليوم ،تقريراً صادما ً ذكرت فيه أن الجائحة قد تكون ساهمت في انهاء
طفرة الطلب على النفط وسرعت التحول بال رجعة عن استخدام الوقود
األحفوري ما يعني أن مستويات عام  2019البالغة  100مليون برميل
يوميا ستكون هي ذروة االستهالك .وجاء رأي األوبك مخالفا ً لذلك ،اذ
نشرت في تقريرها الشهري الذي صدر في وقت الحق" :تعتقد المجموعة
أن الطلب على النفط سوف يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام
 2022وسيستمر في النمو لمدة  20عاما ً" .وبدورها ،تتوقع وكالة الطاقة
الدولية أن يستقر النمو خالل  10سنوات ،لكنها اتجهت لتأكيد تأخر تعافي
الطلب على النفط على خلفية استمرار الجائحة.
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