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أبرز النقاط

 تحسن مستويات الثقة في آفاق نمو االقتصاد العالمي خالل شهر أبريل في ظل موجة من البيانات المشجعة للناتج المحلي اإلجمالي للربع
األول ،باإلضافة إلى االعتقاد في ذلك الوقت باقتراب الواليات المتحدة والصين من التوصل إلى صفقة تجارية ،وهو األمل الذي تالشى
الحقا.
 معدالت النمو في الواليات المتحدة عن الربع األول من العام تتخطى التوقعات وتصل إلى  ،%2.3وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم
دون المستوى المستهدف في مارس إال أن توقعات أسواق العقود اآلجلة فيما يتعلق بإقدام االحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة
خالل العام الحالي ال تتعدى .%05
 خالفا ً للتوقعات ،اقتصاد منطقة اليورو يرتفع بنسبة  %5.0على أساس ربع سنوي في الربع األول من العام مع خروج إيطاليا من حالة
الركود ،والبنك المركزي األوروبي يبقى على سياساته النقدية دون تغير في أبريل ،إال أنه يلمح إلى امكانية تطبيق المزيد من المعايير
التيسيرية في حالة استمرار ضعف األوضاع االقتصادية .
المعدل الرئيسي ،حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو في الربع الثاني
تحسنت مستويات الثقة حيال آفاق نمو االقتصاد العالمي خالل شهر أبريل
من العام.
في ظل موجة من البيانات المشجعة للناتج المحلي اإلجمالي للربع األول
من العام ،باإلضافة إلى االعتقاد في ذلك الوقت باقتراب الواليات المتحدة
الرسم البياني  :1الناتج المحلي اإلجمالي األمركي
والصين من التوصل إلى صفقة تجارية ،وهو األمل الذي تالشى مع إعالن
(ا %على أساس ربعي ،محسوب على أساس سنوي)
6
6
الرئيس ترامب فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية
الناتج المحلي اإلجمالي
ابتدا ًء من مايو .وبعد تراجع عائدات السندات في مارس ،عادت مرة
5
5
اإلستهالك الخا
أخرى لالرتفاع على خلفية تحسن مناخ النمو العالمي وخفض توقعات
4
4
دعم سياسة البنك الفيدرالي ،في حين تخطت أسعار النفط مستوى 05
3
3
دوالرً ا للبرميل للمرة األولى منذ خمسة أشهر ،ليس فقط على خلفية
2
2
توقعات النمو القوية ،بل أيضًا نتيجة لقرار الواليات المتحدة بإنهاء
اإلعفاءات األمريكية من العقوبات المفروضة على إيران.
1
1
نمو االقتصاد األمريكي يفوق التوقعات في الربع األول من العام 9102

0

تشير التقديرات األولية إلى تسارع نمو الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي
من  %3.2في الربع الرابع من  3512إلى  %2.3في الربع األول من
 ،3519متخطيا ً النسبة المتوقعة عند مستوى  .%3.2وتم تسجيل هذا
النمو القوي على الرغم من تأثير إغالق الحكومة الفيدرالية ،الذي يقدر
أنه ساهم في خفض معدالت النمو بنسبة  ،%5.2إلى جانب المخاوف من
اتساع نطاق التباطؤ المرتبط بتشديد السياسات النقدية ،وتالشي تأثيرات
التحفيز المالي ،والحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين وضعف
االقتصاد العالمي .وعلى الرغم من إشادة الرئيس ترامب بذلك النمو
باعتباره "رقم مذهل" إال أن األداء الفصلي القوي كان مدفوعًا بارتفاع
المخزونات ،التي قد تنبئ في بعض األحيان بنمو أضعف في المستقبل،
وعجز تجاري أقل ،بما يعكس في الغالب انخفاض الواردات ،في حين
أن نمو اإلنفاق االستهالكي انخفض إلى النصف تقريبًا وصوالً إلى
 .%1.3وبناء على ذلك ،فإن الوضع العام أضعف قليالً مما يشير إليه
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وعلى الرغم من ضعف مساهمة االنفاق االستهالكي في معدالت النمو في
الربع األول ،إال أن هناك أسبابًا تدعو إلى التفاؤل إذا أخذنا في االعتبار
استمرار قوة سوق العمل .حيث سجلت الوظائف نموا فاق التوقعات في
أبريل ،وصوالً إلى  302،555وظيفة وتراجع معدل البطالة إلى أدنى
مستوى في  09عامًا ،حيث بلغ  ،%2.0في حين زادت األجور بنسبة
 %2.3على أساس سنوي ،متخطية نسبة  %2للشهر التاسع على التوالي.
من جهة أخرى ،كانت تقارير قطاع األعمال التجارية أقل تفاؤالً .حيث
تراجع المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد األمريكي ( )03.2وغير
الصناعي ( )00.0على حد سواء في أبريل ،وعلى الرغم من جودة تلك
المستويات ،إال أنها أدنى بكثير من المستوى القياسي البالغ  05المسجل
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في أغسطس  /سبتمبر وذلك على خلفية تراجع الطلبيات وتقارير عن ندرة
العمل .وهناك أيضًا إشارات متباينة حول معدالت النمو الخاصة ببيانات
التجارة الدولية ،حيث تقل العجز إلى  09مليار دوالر في فبراير (نمو
إيجابي) إال انه كان نتيجة لتراجع الواردات على أساس سنوي للمرة
األولى منذ العام .3510
وكما كان متوقعاً ،أبقى االحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير
ضمن النطاق المستهدف  %3.05-3.30في بداية مايو .إال أنه في سياق
التعليقات الصادرة بعد االجتماع ،تبنى رئيس االحتياطي الفيدرالي باول
لهجة أكثر تشد ًدا مما كان متوقعًا ،مشيرً ا إلى أنه "ال توجد حجة قوية
للتحرك في أي االتجاهين بشأن الفائدة" ومشيراً إلى أن معدالت التضخم
الضعيفة مؤخراً تعزى لعوامل قطاعية "مؤقتة" ،حيث تراجع مؤشر
تضخم االنفاق االستهالكي الشخصي ،الذي يفضل االحتياطي الفيدرالي
استخدامه لقياس معدالت التضخم ،إلى  %1.0فقط على أساس سنوي في
مارس ،أقل بكثير من المعدل المستهدف البالغ نسبته  .%3وربما كان
الدافع وراء هذه التعليقات هو الرغبة في مقاومة فرض تصورات محددة
لسياسات االحتياطي الفيدرالي في ضوء مناداة الرئيس ترامب بخفض
أسعار الفائدة .وفي الوقت الحاضر ،خفضت أسواق العقود اآلجلة احتمال
خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الحالي إلى أقل من  ،%05في حين
استقر الدوالر األمريكي بالقرب من أعلى مستوياته منذ عامين وفقا ً للسعر
المرجح للتبادل التجاري في مستهل شهر مايو.
الرسم البياني  :3أسعار الفائدة األمريكية والتضخم
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بالضغوط الناتجة عن ضعف قطاعات الصناعات التحويلية على مستوى
العالم ،بدأ بالتحسن تدريجيا ولكن يبقى متؤثراً بالقرارات األمريكية
األخيرة برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
وأبقى البنك المركزي األوروبي سياساته النقدية دون تغيير في اجتماع
أبريل الماضي ،حيث التزم بعدم المساس بتكاليف االقتراض حتى نهاية
العام الحالي على أقل تقدير (مقابل مناقشته سابقا ً رفع أسعار الفائدة) ،إال
أنه أشار أيضا إلى إمكانية تيسير تلك السياسات في حالة استمرار ضعف
األوضاع االقتصادية .ومن الممكن أن يكون لألداء الجيد نسبيا ً في الربع
األول من العام وارتفاع معدالت التضخم إلى  %1.0على أساس سنوي
في أبريل ،مقتربة من مستوى  %3المستهدف ،قد ساهما في تخفيف
الضغوط على البنك المركزي لتطبيق المزيد من السياسات التحفيزية .كما
قد يتأثر تشكيل النظرة المستقبلية لسياسات البنك المركز األوروبي أيضًا
بإعادة النظر كليا ً في إستراتيجية البنك وتغييرها جوهريا ً من قبل بعض
المرشحين ليحلوا محل رئيس البنك المركزي األوروبي دراجي عندما
يترك منصبه في أكتوبر.
الرسم البياني  :2الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة اليورو
( %على أساس ربعي)
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النمو األوروبي يخالف التوقعات هو اآلخر في الربع األول
على غرار أداء الواليات المتحدة ،شكل نمو منطقة اليورو مفاجأة باتخاذه
اتجاها ً صعوديا ً في الربع األول من العام ،مما رفع اآلمال بشأن إمكانية
تجاوز االتحاد األوروبي كبوة العام الماضي .حيث ارتفع الناتج المحلي
اإلجمالي بنسبة  %5.0على أساس ربع سنوي ،وهو أعلى من التوقعات
بارتفاعه بواقع  %5.2وضعف معدل النمو الذي حققه في الربع الرابع
من العام  .3512كما تمكنت إيطاليا من التغلب على حالة الركود التي
شهدتها وسجلت نمواً بنسبة  ،%5.3بينما استقر نمو االقتصاد الفرنسي
عند مستوى  .%5.2ولم يتم اإلعالن بعد عن بيانات االقتصاد األلماني
البالغ األهمية ،إال أنه على الرغم من ثبات معدالت النمو في الربع الرابع
من العام  ،3512تشير االستبيانات إلى أن قطاع التصدير ،الذي تأثر
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ومن جانب آخر ،تواصل عملية انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد
األوروبي تأثيرها على األنشطة البريطانية .حيث وصل مؤشر مديري
المشتريات المركب إلى  05.9في أبريل ،بما يتفق مع تسجيل نمواً إيجابيا ً
بالكاد في بداية الربع الثاني من العام  3512مقابل التوقعات البالغة %5.0
على أساس ربع سنوي في الربع األول من العام على خلفية حالة عدم
اليقين المتعلقة بزيادة المخزونات .وعلى الرغم من أن الموعد النهائي
النفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي قد تم تأجيله حتى نهاية
شهر أكتوبر ،بما يمنح البرلمان البريطاني مزي ًدا من الوقت للموافقة على
صفقة الحكومة لالنسحاب من االتحاد األوروبي ،إال أن نتائج االنتخابات
المحلية في المملكة المتحدة في أوائل شهر مايو تشير إلى عدم رضا
الناخبين على نطاق واسع عن الحزبين الرئيسيين ،حيث استمرت الضغوط
على رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتنحي عن منصبها ،األمر الذي قد يؤدي
إلى انتخابات عامة من الممكن أن تغير المشهد السياسي واالقتصادي
بالكامل.
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ما زال القطاعين الخارجي والداخلي في اليابان يعانيان من التباطؤ
واصلت الصادرات اليابانية مواجهة الصعوبات في مارس ،حيث
انخفضت بنسبة  %3.0على أساس سنوي مقابل تراجعها بنسبة %1.3
في فبراير ،في ظل التوترات التجارية القائمة بين الواليات المتحدة
والصين وضعف مناخ االقتصاد العالمي .إال أن الواردات قد سجلت نمواً
بنسبة  %1.3مقابل انخفاض بنسبة  %0.0في فبراير .وأدى ضعف
مستويات الصادرات مؤخراً إلى تسجيل اليابان أول عجز تجاري لها منذ
ثالثة أعوام في السنة المالية  .3519/3512كما ال يزال االقتصاد المحلي
في اليابان بطي ًئا أيضا ،حيث بلغ معدل نمو مبيعات التجزئة  %5.0على
أساس سنوي في الربع األول من  .3519وتعهد بنك اليابان بالحفاظ على
سياسته النقدية الحالية لدعم النمو ،في ظل تراجع التضخم إلى معدالت
أقل من المستوى المستهدف البالغ  ،%3حيث بلغ  %5.0في مارس.
نمو االقتصاد الصيني بدعم من سياسات التحفيز الحكومي

الرسم البياني  :0سعر نفط برنت الخام

تسارعت وتيرة النمو االقتصادي في الصين أكثر مما كان متوقعا ً بنمو
بلغ نسبته  %0.0على أساس سنوي في الربع األول من العام – 3519
وهي نفس مستويات الربع السابق – فيما يعزى جزئيًا إلى جهود الحكومة
الداعمة للنمو ،وفي ظل تأخر الواليات المتحدة (حتى ذلك الحين) عن
تطبيق أي تعريفات إضافية .إال اأنه على الرغم من ذلك ،ما زالت هناك
مخاطر تهدد بالتراجع ألسباب عديدة يتمثل أبسطها في التصعيد األخير
للتوترات التجارية مع الواليات المتحدة .من جهة أخرى ،تراجع مؤشر
مديري المشتريات لقطاع الخدمات من  00.2في مارس إلى  00.2في
أبريل ،وباعتبار الوضع الهش لالقتصاد الصيني ،يرجح إقدام الحكومة
على تطبيق المزيد من إجراءات التحفيز لدعم النمو .وفي واقع األمر ،قام
البنك المركزي بخفض متطلبات االحتياطي لبعض البنوك الصغيرة
والمتوسطة في محاولة منه لدعم الشركات الصغيرة والخاصة المتعثرة.
الرسم البياني  :0الناتج المحلي اإلجمالي في الصين
( %على أساس سنوي)
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ارتفاع أسعار النفط في ظل إنهاء الواليات المتحدة إعفاءات إيران
سجلت أسعار النفط مكاسب للشهر الرابع على التوالي في أبريل مرتفعة
إلى أعلى مستوياتها في  0أشهر في ظل استمرار تشديد أوضاع السوق
واتخاذ إدارة الرئيس ترامب مؤخراً قراراً بإنهاء اإلعفاءات األمريكية
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(دوالر للبرميل  ،نهاية الشهر)
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تزايد أنشطة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي
7.6

الربع األول

للعقوبات المفروضة على إيران .وارتفع سعر مزيج خام برنت إلى 00.0
دوالر للبرميل قرابة نهاية شهر أبريل – وهو المستوى الذي لم يشهده منذ
أكتوبر  – 3512إال أنه تراجع قليالً منذ ذلك الحين في ظل المحاوالت
األمريكية للضغط على السعودية واألوبك لضخ المزيد من النفط الخام
لتعويض تراجع اإلنتاج اإليراني ،هذا باإلضافة على استمرار زيادة انتاج
النفط الصخري األمريكي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة .أما بالنسبة
لنمو أسعار مزيج خام برنت منذ بداية  ،3519فقد ارتفعت بنسبة %23
حتى اآلن ،فيما يعد من أفضل معدالت النمو منذ سنوات .وبينما يعد تخطي
السعودية لمستويات االلتزام بخفض حص اإلنتاج وفقا ً التفاقية األوبك
وحلفائها ( %305في مارس) هو المحرك الرئيسي ،إال أن ارتفاع
المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بانخفاض امدادات الخام الفنزويلي  -أدنى
مستوى في  00عامًا ،حيث بلغت  023ألف برميل يوميا ً في مارس -
وتراجع اإلنتاج اإليراني كانا أيضا ً من العوامل المساهمة في ذلك.

على صعيد مجلس التعاون الخليجي ،استمرت أنشطة القطاع غير النفطي
في التحسن .حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في اإلمارات إلى أعلى
مستوى له منذ أكثر من عام وبلغ  00.0في أبريل بفضل قوة الطلبيات
الجديدة ونمو طلبات التصدير الجديدة ،بينما كان المؤشر السعودي ثاب ًتا
عند مستوى  ،00.2مع احتفاظ اإلنتاج بمستويات قوية ومواصلة انتعاش
السعودي ( %2.1+على
الصادرات .وأظهر ائتمان القطاع الخا
أساس سنوي) ونمو نقاط البيع بالتجزئة ( %35 +على أساس سنوي)
زخما ً جيداً في مارس .وفي الواقع ،أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه قد
يراجع توقعاته الخاصة بنمو االقتصاد السعودي ليرفعها من نسبة %1.2
في العام  3519باالعتماد جزئيا ً على تحسن النشاط غير النفطي أكثر مما
كان متوقعا .وفي ذات الوقت ،فإن الوضع المالي مازال آخذاً في التحسن،
حيث سجلت المملكة في الربع األول من العام  3519أول فائض مالي في
الموازنة منذ العام  30.2( 3510مليار لاير سعودي) على خلفية الزيادة
الهائلة في اإليرادات ( %02 +على أساس سنوي) وزيادة النفقات بوتيرة
معتدلة ( %2 +على أساس سنوي) .إال أن ذلك الفائض قد يكون مؤقتا ً
نظراً لتوقع ارتفاع النفقات الرأسمالية خالل الفترة المتبقية من العام.
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