
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

عدم اليقين بشأن النمو وتشديد السياسات النقدية يعصفان باألسواق 
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 أبرز النقاط

  األسواق المالية العالمية تتكبد خسائر فادحة في ديسمبر وسط تصاعد المخاوف بشأن مستقبل االقتصاد العالمي وتأثير تشديد السياسات

 .النقدية

  نقطة أساس في ديسمبر، رغم بوادر تباطؤ االقتصاد األميركي 25متوقع، بنك االحتياطي الفدرالي يرفع أسعار الفائدة بمقدار كما هو. 

 تعليقات رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي تشير إلى التخفيف من وثيرة تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة. 

 شراء األصول ولكنه يخفض توقعاته بشأن النمو والتضخم، نظرا الستمرار عدم اليقين بشأن المركزي األوروبي يؤكد نهاية برنامجه ل

 .انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي

 

 

 

 إدارة البحوث االقتصادية
+965 2259 5500  
econ@nbk.com 

 

 االقتصادي الموجز
2019 يناير I   15  إدارة البحوث االقتصادية  

 االقتصاد الدولي

عانت األسواق المالية العالمية من خسائر فادحة في ديسمبر الماضي 

وسط تنامي القلق حيال مستقبل االقتصاد العالمي، وتأثير تشديد السياسة 

الصينية،  –النقدية، وعدم وجود حل للحرب التجارية األميركية 

باإلضافة إلى حالة عدم اليقين الذي سادت في نهاية الشهر جراء 

جزئي للحكومة األميركية نتيجة النزاع على التمويل الجدار اإلغالق ال

الحدودي مع المكسيك.  فقد استمرت أسعار النفط بالتراجع، ليس فقط 

بسبب توقعات بتباطؤ الطلب ولكن أيضا بسبب  زيادة اإلمدادات التي 

أدت الحقا إلى إعالن أوبك عن خفض االنتاج في محاولة لدعم األسعار.  

الة عدم اليقين تحوال كبيرا في سوق السندات، حيث وخلقت أيضا ح

تراجعت عوائد السندات الحكومية بعد أن خفّض المستثمرون توقعاتهم 

بشأن احتماالت رفع أسعار الفائدة نظرا لتراجع النمو وانخفاض 

 التضخم.

 وتيرة رفع سعر الفائدة قد تنخفض بعد زيادتها في ديسمبر

تياطي الفيدرالي األميركي سعر الفائدة كما كان متوقعا، رفع بنك االح

نقطة أساس في اجتماعه خالل ديسمبر الماضي، و تعد تلك  25بمقدار 

الزيادة  الرابعة خالل العام، ليصل بذلك نطاق سعر الفائدة المستهدف 

(.  و على الرغم من خفض  1)الرسم البياني  2.50% - 2.25إلى 

ص توقعات رفع سعر الفائدة في الفدرالي توقعاته للنمو والتضخم وتقلي

من ثالث مرات إلى مرتين، إال أنه أعلن عن عدم تغيير خططه  2019

إلبطاء برنامجه لشراء السندات )" التشديد الكمي"(، وهو أمر لم 

تستوعبه األسواق المالية، ما أدى إلى عمليات بيع حادة لألسهم. والزال 

سعار الفائدة  فاألسواق توقع المجلس مخالفا لرأي اإلجماع بالنسبة أل

وهي  – 2019% لرفع سعر الفائدة في 5اآلجلة  تضع احتماال نسبته 

نظرة أضعف بكثير فيما يتعلق  بتشديد السياسة النقدية مقارنة بأسابيع 

قليلة مضت. ولكن تعليقات رئيس بنك االحتياطي الفدرالي جيروم باول 

ديد السياسة النقدية في في بداية يناير تشير إلى التخفيف من وثيرة تش

 الفترة المقبلة.

 البنوك المركزيه -أسعار الفاىده   1الرسم البياني 

(%) 

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر  
 

ومن جهة أخرى، انخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي األميركي قليال 

 بسبب 3.4إلى % 3.5بعد المراجعة من % 2018في الربع الثالث من 

تراجع طفيف نوعا ما )رغم أنه ال زال قويا( في إنفاق المستهلك، ولكنه 

ال زال مدعوما من مخزون جيد. وكانت المخاطر قد هيمنت على األنباء 

. ومن بين 2019في الشهر الماضي، لتثير بذلك القلق من تباطؤ في 

هذه المخاطر تدهور أسعار األسهم وتأثير تشديد سياسة االحتياطي 

لي، وعدم وجود حل للحرب التجارية مع الصين، باإلضافة إلى الفدرا

اإلغالق الجزئي للحكومة بسبب النزاع بين الرئيس ترامب والكونغرس 

ديسمبر  22حول تمويل الجدار الحدودي المقترح مع المكسيك منذ 

 800،000، مما أّثر على نحو 2019الماضي والممتد إلى مطلع 

م من أنه ال يتوقع أن يكون التأثير موظف فدرالي. وذلك على الرغ

االقتصادي المباشر كبيراً، فإنه يؤكد المخاوف حيال مأزق السياسة 
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 والمواجهة مع الديموقراطيين الذين  يستحوذون على مجلس النواب.

وقد تشير البيانات االقتصادية المتاحة بشكل عام إلى أن النمو يستمر في 

. فقد تراجع مؤشر مديري التراجع وإن كانت في مستويات قوية

في  53.6في نوفمبر إلى  54.4المشتريات المركب بشكل طفيف من 

ديسمبر، ولكنه يبقى بقوة في منطقة النمو. ولكن كانت هناك مفاجأة 

كبيرة في بيانات سوق العمل في ديسمبر، حيث تجاوز التوظيف 

، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير 312،000التوقعات ليرتفع بمقدار 

.  ويتوقع 3.2الماضي، في حين تسارع نمو األجور ليصل إلى %

في الربع الرابع من  2.7مجلس احتياط أتالنتا أن يسّجل النمو %

في سنة  2.9، وهي نسبة  إن تحققت، ستجعل نسبة النمو 2018%

.  وقد بلغت 2015، فيما ستكون حينها النسبة األعلى منذ  2018

في  2.3ب مجلس االحتياط الفدرالي %توقعات النمو بعد المراجعة بحس

2019. 

وفي هذه األثناء استمرت معدالت التضخم بالتراجع، لتعكس غالبا تأثير 

التراجع األخير في أسعار النفط على تكاليف البنزين. فقد بلغ تضخم 

 1.8شهرا عند % 11اإلنفاق االستهالكي الشخصي أدنى مستوى له في 

الذي يستثني تكاليف  –م األساسي في نوفمبر، بالرغم من أن التضخ

 –الغذاء والطاقة وهو المقياس المفضل لدى مجلس االحتياط الفدرالي 

(. وال تزال 2)الرسم البياني  1.9ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى %

اإلشارات قليلة حول تأثير إجراءات الرسوم الجمركية األخيرة على 

ما تم رفع الرسوم  أسعار المستهلك، ولكن هذا األمر قد يتغير إذا

في مارس حين  25إلى % 10الجمركية على الواردات الصينية من %

 تنتهي فترة الهدنة الحالية.

 نفقات االستهالك الشخصي االمريكي  2الرسم البياني 

 (على أساس سنوي)% 

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر  
 

 المركزي األوروبي ينهي برنامج شراء األصول

استمرت  األوضاع االقتصادية في منطقة اليورو بالتراجع في ديسمبر. 

، وهو أدنى 51.3فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات اإلقليمي إلى 

مستوى في أربع سنوات، وذلك بسبب ضغط االضطراب السياسي وعدم 

اليقين بشأن نشاط التصنيع والخدمات. وكان في طليعة هذا التراجع 

رنسا عقب أسابيع من االحتجاجات في الشوارع. انكماش واسع في ف

واستمر أيضا عدم اليقين بشأن التجارة العالمية بالتأثير سلبا على قطاع 

التصدير األلماني وعلى الثقة في قطاع األعمال األلماني. ولكن األجور 

في منطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة لها منذ األزمة المالية، لترتفع بنسبة 

، وتعكس بذلك استمرار تشديد 2018بع الثالث من في الر %2.4

 أسواق العمل.

وأكد البنك المركزي األوروبي نهاية برنامجه لشراء األصول في 

ديسمبر، ولكنه أعاد تأكيد نيته إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 

"، وعّدل توجيهاته حول إعادة 2019"على األقل حتى نهاية صيف 

ائدات السندات المستحقة، الذي سيستمر إلى ما بعد استثمار حصيلة ع

أول رفع ألسعار الفائدة طوال المدة الضرورية. وفي هذه األثناء، خفّض 

ليصل  0.1بنسبة % 2019البنك توقعاته بشأن النمو والتضخم لسنة 

، فيما بقيت توقعات 1.6ومعدل التضخم إلى % 1.7معدل النمو إلى %

 على حالها.   2020

نسا، ألغى الرئيس ماكرون خططه بشأن الضريبة البيئية من وفي فر

بعد عدة أسابيع من االحتجاجات في الشوارع رفضا  2019ميزانية 

لضريبة البنزين ووقود التدفئة، وأعلن أيضا عن حزمة لتعزيز دخل 

العائالت ذات الدخل المتدني. وسترفع هذه اإلجراءات عجز الميزانية 

، ولكن يتوقع 2019تج المحلي اإلجمالي في من النا 3إلى أعلى من %

أن تكون إجراءات مؤقتة، إذ أن الرئيس ال زال يسعى لتنفيذ برنامجه 

اإلصالحي. وبالرغم من أن زيادة العجز في اإلنفاق الفرنسي عززت 

تصميم حكومة االئتالف الشعبوية في إيطاليا في معركتها مع االتحاد 

يطالي قد دفعها إلى التراجع من أجل األوروبي، فإن تراجع االقتصاد اإل

تجنب صدام أعمق مع بروكسل. ولذا، ستستهدف الحكومة اإليطالية 

من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بالنسبة السابقة  2اآلن عجزا نسبته %

(. وقد تراجع الناتج المحلي اإلجمالي 3)الرسم البياني  2.4البالغة %

 2018بعي في الربع الثالث من على أساس ر 0.1اإليطالي بنسبة %

بسبب تراجع الطلب المحلي، في حين كان مؤشر مديري المشتريات 

 في ديسمبر. 50للتصنيع أقل من 

 موازنه الميزانيه االيطاليه  3الرسم البياني 

 )من الناتج المحلي االجمالي %(

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر  
 

أما في بريطانيا، استمرت التوترات بشأن الخروج من االتحاد األوروبي 

مع اضطرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي في ديسمبر لسحب التصويت 

البرلماني على اتفاق االنسحاب الذي توصلت إليه مع االتحاد األوروبي 

لتجنب رفض االتفاق. فتم تأجيل التصويت حتى منتصف يناير، حتى 
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الحصول على المزيد من التنازالت من االتحاد األوروبي يمكن لماي 

لتأمين فوز سيظل غير محتمل.  وإذا لم تتم الموافقة على االتفاق، يعد 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في مارس بدون اتفاق ومواجهة 

 فترة طويلة من االضطراب االقتصادي والمالي احتماال يلوح في األفق.

اإلجمالي الياباني يشهد أكبر تراجع له في أكثر من أربع الناتج المحلي 

 سنوات

أظهرت مراجعة البيانات أن الناتج المحلي اإلجمالي الياباني قد انكمش 

، أي بأكثر 2018في الربع الثالث من  2.5على أساس سنوي بنسبة %

من  التوقعات السابقة، كما شّكل أكبر تراجع في أكثر من أربع سنوات، 

بب انخفاض الطلب، إلى جانب تأثيرات الكوارث الطبيعية. وقد وذلك بس

استمر ضعف الطلب أيضا باالنعكاس في بيانات األسعار، حيث سّجل 

(.  ومع توقع 4فقط في نوفمبر )الرسم البياني  0.9التضخم األساسي %

استمرار هذا التراجع، خفّضت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو 

المنتهية في مارس وللسنة  2018للسنة المالية االقتصادي والتضخم 

في السنة المالية  0.9، حيث يتوقع أن يبلغ النمو اآلن %2019المالية 

، فيما يتوقع أن يتراجع 1.5مقابل التوقع السابق البالغ % 2018

.  وفي محاولة لتعزيز النمو، 1.0التضخم بشكل طفيف ليصل إلى %

ياسته النقدية شديدة التيسير الشهر تمّسك بنك اليابان بموقفه بشأن س

 الماضي.

 النضخم في اسعار االستهالك الياباني  4الرسم البياني 

 )% من ربع الخر( 

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر  
 

 ضعف الطلب يؤثر على التصنيع الصيني

أدى تباطؤ نمو الطلب إلى جانب استمرار الحرب التجارية مع أميركا 

 Caixin/IHSإلى تراجع بيانات التصنيع الصينية. فقد تراجع مؤشر 

Markit  لمديري المشتريات إلى نطاق انكماشي للمرة األولى في أكثر

من سنة ونصف، وكان ذلك متماشيا بشكل واسع مع بيانات مؤشر 

مديري المشتريات الرسمية التي أشارت إلى انكماش في النشاط 

التصنيعي للمرة األولى في أكثر من سنتين ونصف. وقد تعهدت الصين 

عبر خفض الضرائب والمحافظة على  بزيادة جهودها لدعم االقتصاد،

مستويات كافية من السيولة. وفي محاولة لتهدئة التوترات التجارية مع 

أميركا، ألغت الصين الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات 

يناير، وستبدأ جولة جديدة من  1بالنسبة لسلع مختارة بدءا من 

فين حريصين على المفاوضات هذا الشهر في بكين، إذ يبدو أن الطر

 التوصل إلى اتفاق.

 أسعار النفط  تواصل التراجع وسط مخاوف بشأن الطلب

تكّبد سعر خام برنت المزيد من الخسائر في ديسمبر )بالرغم من أنه 

متراجعا بنسبة  2018لينهي  8انتعش قليال في يناير(، وتراجع بنسبة %

وتراجعت أسعار (.  5$ للبرميل )الرسم البياني 53.8تقريبا عند  %20

النفط وسط عمليات بيع واسعة في األسواق المالية تزامناً مع مخاوف 

من زيادة المعروض وتوقع بتراجع الطلب على النفط ليساهم ذلك في 

$ للبرميل 86تقريبا من سعر الذروة الذي بلغ  40تراجع النفط بنسبة %

ميركي، الذي في بداية أكتوبر. وكانت الطفرة الجديدة في إنتاج الخام األ

، من بين 2018+( في 20مليون برميل يوميا )% 1.9قفز بمقدار 

العوامل التي أدت إلى هذا التراجع، ولكن كان ارتفاع إنتاج أوبك 

وغيرها من الدول المصّدرة للنفط أيضا عامال في ذلك.  وفي هذا 

السياق، فإن قرار الرئيس ترامب بمنح فترة استثناء من العقوبات مدتها 

يوما لكبار مشتري الخام اإليراني فاجأ السوق، وأرغم أوبك  180

وغيرها من الدول المصّدرة للنفط على االجتماع مجددا في ديسمبر 

مليون برميل يوميا  1.2واالتفاق على تخفيضات في اإلنتاج قدرها 

لفترة ستة أشهر كحد أدنى( إلعادة  التوازن إلى  2019)بدءا من يناير 

وإضافة إلى ذلك، أعلنت قطر أنها ستنسحب من أوبك  العرض والطلب.

 بدءا من يناير، إلعادة التركيز على صادراتها من الغاز.

 سعر نفط برنت الخام  5الرسم البياني 

 )دوالر للبرميل ، نهاية الشهر(

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر  
 

مجلس التعاون الخليجي، استمرت المؤشرات بالتحسن، حيث ارتفع  وفي

مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى أعلى مستوى له في سنة عند 

في نوفمبر وارتفع مؤشر مديري المشتريات في اإلمارات  55.2

. 55.8العربية المتحدة ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 

توقعات األولية الصادرة مؤخرا للناتج المحلي وإلى جانب ذلك، أكدت ال

اإلجمالي السعودي التحسن العام في النشاط، حيث ازداد النمو في الربع 

في  1.6%على أساس سنوي وبنسبة %2.5بنسبة  2018الثالث من 

على أساس سنوي.  وباإلضافة إلى ذلك، تميزت  2018الربع الثاني من 

برفع اإلنفاق بنسبة  2019ق في أكبر ميزانية للسعودية على اإلطال

 4.2% مقارنة بميزانية السنة السابقة، مع تقليص العجز قليال إلى 13%
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من الناتج المحلي اإلجمالي. فمن الواضح أن السلطات السعودية تنوي 

االستمرار في دعم االقتصاد غير النفطي من خالل تحفيز القطاع 

ف من حدة التقشف والقيام الخاص، ومنح العالوات االجتماعية التي تخف

باستثمارات منتجة في البنية التحتية.  ولكن تكاليف االقتراض في 

المنطقة في ارتفاع بعد أن تبعت السعودية واإلمارات والبحرين أميركا 

، فرفعت سعر الفائدة على 2018في رابع رفع ألسعار الفائدة في 

يت، سعر نقطة أساس، ورفعت قطر، مثل الكو 25اإلقراض بمقدار 

نقطة أساس.  ومن خارج مجلس  25الفائدة األساس على الودائع بمقدار 

التعاون، أبقت مصر أسعار الفائدة على حالها في ديسمبر، إذ تراجع 

التضخم إلى النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي والذي يتراوح بين 

، ويتوقع أن ترتفع األسعار بعد خفض دعم الوقود 16و% %10

 ه الحقا هذه السنة.المخطط ل
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