الموجز االقتصادي
 9أغسطس  I 2018إدارة البحوث االقتصادية

االقتصاد الدولي

االقتصاد األميركي ينمو بقوة ،في ظل تصاعد الخالف
التجاري مع الصين

تصدّرت التوترات التجارية العالمية المستمرة وتبعاتها على النمو عناوين األخبار
االقتصادية خالل الشهر الماضي .فعلى الرغم من توصّل أميركا واالتحاد
األوروبي إلى هدنة بشأن زيادة الرسوم الجمركية ،إال أن الخالف بين أميركا
والصين واصل تصاعده بالمقابل  ،حيث توعّد كال الطرفان بفرض تدابير جديدة،
بما في ذلك اقتراح أميركا بفرض رسوم جمركية بنسبة  ٪52على واردات بقيمة
 522مليار دوالر من الصين ،أي حوالي  ٪02من إجمالي الواردات .وقد
انعكست المخاوف بشأن األوضاع التجارية على العملة الصينية ،التي انخفضت
قيمتها في األسابيع األخيرة.
وعلى الرغم من تزايد المخاطر التجارية ،إال أن البنوك المركزية العالمية
ستواصل خطط التطبيع التدريجي للسياسة النقدية ،وذلك في ظل استمرار قوة
بيانات النمو وارتفاع التضخم .حيث كان بنك انجلترا المركزي هو آخر بنك رفع
أسعار الفائدة في أغسطس على الرغم من عدم اليقين بشأن تداعيات
"البريكست" ،كما من المتوقع أن يرفع االحتياطي الفيدرالي األميركي أسعار
الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.
ارتفاع النمو في أميركا في الربع الثاني بدعم من قطاع المستهلك
كما كان متوقعاً ،استعاد نمو الناتج المحلي اإلجمالي األميركي قوته في الربع
الثاني من العام  ،5202وذلك بعد ضعفه في الربع األول بسبب عوامل موسمية
وتأخر استرداد الضرائب .فقد بلغ النمو السنوي في الربع الثاني أقوى مستوياته
منذ العام  5200بنسبة  ٪0.0وكان من الممكن أن يصل إلى  ٪2لوال السحب
من المخزونات .وقد جاء هذا النمو القوي مدعوما ً في الغالب من قوة إنفاق
المستهلك الذي بلغ  ٪0.2مقارنة بـ  ٪2.2فقط في الربع األول ،ومن قوة
االستثمارات الخاصة ( )٪ 2.0 +والصادرات ( .)٪3.9 +ويعزى ارتفاع
األخيرة إلى محاولة المشترين األجانب تجنّب الزيادات المحتملة في الرسوم
الجمركية .ويرى معظم المحللين أن الربع الثاني يمثّل نقطة تحوّل كبيرة في نمو
االقتصاد األمريكي هذا العام ،وذلك رغم أن البيانات العالية التواتر تشير إلى أن
النشاط االقتصادي سيظل قويا ً في الربع الثالث.
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( ٪النمو الربع سنوي ،سنويا)
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حافظت جميع مؤشرات قطاع المستهلك األساسية على قوتها .فقد انخفض معدل
البطالة إلى  ٪ 9.9في يوليو ليقترب من أدنى مستوى حققه في مايو منذ ثمانية
عشر عاما ،وذلك بعد بلوغه  ٪ 4في يونيو .وقد جاء ذلك على الرغم من
االرتفاع المتواضع في عدد الوظائف غير الزراعية الذي بلغ  151ألف وهو
أقل بكثير من متوسطه خالل النصف األول من العام البالغ  224ألف .وربما
يعود ذلك إلى محدودية المؤهالت الناشئة .وفي الوقت نفسه ،ال تزال ثقة
المستهلك عند مستويات عالية للغاية ،بدعم من خفض الضرائب واعتدال نمو
األجور .أما قطاع اإلسكان ،فقد شهد بعض الضعف والركود ،حيث ارتفعت
أسعار المنازل بنسبة  ،٪0.2على أساس شهري ،في مايو للشهر الثاني على
التوالي ،بينما انخفضت مبيعات المنازل القديمة والجديدة في يونيو.
ال تزال هناك بضعة مؤشرات تد ّل على تفاقم تداعيات الخالفات التجارية
األخيرة ،مع احتمال ارتفاع عددها في حال تم فرض المزيد من التدابير .فقد
تراجعت بيانات مؤشري مديري المشتريات والنشاط الصناعي األميركي في
شهر يوليو ،لكنها ظلت أعلى من متوسطاتها على المدى الطويل (خاصة في
مجال التصنيع) ،واعتبر بعض المحللين أن ذلك كان بمثابة استراحة لالقتصاد
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مرحب بها في ظل المخاطر المحتملة من تصاعد حدّة التوترات .ومع ذلك،
اتسع العجز التجاري لميزان السلع والخدمات في يونيو إلى  44مليار دوالر بعد
تراجعه على مدى ثالثة أشهر متتالية ،مع تالشي أثار زيادة صادرات فول
الصويا إلى الصين في أبريل ومايو لتج ّنب ارتفاع الرسوم الجمركية .وستكون
وتدقيق خالل األشهر المقبلة ليس فقط بسبب
األوضاع التجارية مح ّل فح
التأثيرات الجمركية المحتملة ،ولكن أيضا بسبب قوة الدوالر مؤخرا (مقابل
الرنمينبي الصيني أيضا) باإلضافة إلى مؤشرات تباطؤ نمو االقتصاد العالمي.
وكما كان متوقعا ،أبقى بنك االحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في
أغسطس عند مستوى  ،٪2.00-1.15وذلك على الرغم من تقييمه المتفائل
لآلفاق االقتصادية .مما يدعم احتمال قيامه برفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا
العام ،وذلك بعد أن رفعها مرتين بواقع  25نقطة أساس في مارس ويونيو.
ووفقا للعقود اآلجلة ،تجاوز احتمال رفع سعر الفائدة الفيدرالية  ٪90في سبتمبر
بواقع  25نقطة أساس ،وبنسبة الثلثين على احتمال رفع إضافي في ديسمبر.
وسيستفيد البنك المركزي من بقاء مؤشر اإلنفاق االستهالكي الشخصي
األساسي ،الذي يع ّد مقياس التضخم المفضل لديه ،دون تغيير عند  ٪1.9على
أساس سنوي في يونيو ،على الرغم من قوة القطاع االستهالكي.
الرسم البياني  : 2مؤشر نفقات االستهالك واإلنفاق الشخصي في أميركا
( ٪النمو السنوي)
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الرسم البياني  :9الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو
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ورغم ذلك ،وبعد االستراحة التي حظي بها الشهر الماضي ،ال يزال النمو
المرتبط بالصادرات في منطقة اليورو عرضةً للمخاطر بعد التصادم الذي شهده
مع الرئيس "ترامب" في وقت سابق من هذا الربع .ف في تحول غير متوقع في
نبرة الخطاب األميركي ،تمت الموافقة على تحسين العالقات التجارية بين أميركا
واالتحاد األوروبي وتهدئة المخاوف بشأن قيام حرب تجارية بين االقتصادين
الكبيرين .إذ قد يؤدي ذلك ،إن تحقق ،إلى خفض الرسوم الجمركية وغيرها من
الحواجز التجارية .في غضون ذلك ،اتفق االتحاد األوروبي على مخطط التجارة
الحرّة مع اليابان ،مما أدى بدوره إلى إنشاء كتلة اقتصادية تجارية كبرى تش ّكل
 022مليون نسمة وحوالي ﺛلث الناتج المحلي اإلجمالي العالمي .حيث سيتم إلغاء
 ٪33من الرسوم التي تُكلّف الشركات في االتحاد األوروبي واليابان ما يقارب
مليار يورو .وال تزال هنالك حاجة لمزيد من العمل حتى تدخل هذه االتفاقية حيّز
التنفيذ.
على الرغم من مؤشرات اعتدال النمو ووجود المخاطر أمام األفاق التجارية،
يبدو أن البنك المركزي األوروبي ملتزم بتقليل دعمه القتصاد منطقة اليورو من
خالل إنهاء برنامج شراء السندات في ديسمبر ،مع وجود مؤشرات حذر تمثّلت
في تأجيله رفع سعر الفائدة إلى ما بعد صيف .5203

نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو يتباطأ بصورة تفوق التوقعات

بنك اليابان المركزي يبقي الفائدة دون تغيير ،وعوائد السندات ترتفع

لقد تحققت المخاوف من استمرار تباطؤ النمو بعد أن تراجع نمو منطقة اليورو
في الربع الثاني من العام  5202بنسبة دون التوقعات بلغت  ٪2.9على أساس
ربع سنوي ،بعد أداء بنسبة  ٪2.0في الربع األول .وقد جاء هذا الفتور تماشيا ً مع
عدد كبير من البيانات التي أشارت إلى نمو ضعيف خالل الربع الثاني ،حيث
تراجع كل من مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات الثقة االقتصادية إلى
مستويات غير مسبوقة منذ ما قبل التسارع الذي سُجّ ل في النصف األول من
العام.

أبقى بنك اليابان المركزي السياسة النقدية ﺛابتة ،محافظا ً على هدفه لعوائد
السندات الحكومية لفترة العشر سنوات عند ما يقارب  ،٪2ومعدل الفائدة على
المدى القصير عند  .٪2.0-ولكنه أضاف أنه سيتبنى منهجاً أكثر مرونة لتحقيق
هدف العوائد على المدى الطويل ،مما سيوفّر لعوائد السندات لفترة العشر سنوات
حيّزاً للتحرّك بشكل أكبر .وقد جاء هذا القرار بعد ظهور تقارير تشير إلى أن
البنك في صدد إيجاد طرق لتحقيق استدامة السياسات األمر الذي ساهم في رفع
عائدات السندات الحكومية .واستقرت العوائد على السندات الحكومية لفترة العشر
سنوات عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين بنسبة تجاوزت  ٪2.0في
أوائل أغسطس .كما أوضح بنك اليابان أيضا ً بأن هناك حاجة لمزيد من الوقت
لتحقيق هدف التضخم البالغ  .٪5في الوقت نفسه ،من المتوقع أن يظهر التقدير
األولي للناتج الم حلي اإلجمالي في الربع الثاني (المزمع إصداره هذا الشهر)
مستوى إيجابي بنسبة  ٪2.9على أساس ربع سنوي ،بعد انخفاضه في الربع
األول.

ومع ذلك ،هناك عالمات على أن يعاود النمو انتعاشه .فقد تجاوز التضخم هدف
البنك المركزي األوروبي البالغ  ٪5في شهر يوليو وذلك ألول مرة منذ ديسمبر
 ،5205رغم أنه كان مدفوعا ً بارتفاع أسعار الطاقة .وفي الوقت نفسه ،ظل نمو
االئتمان الممنوح للشركات ولألفراد عند أعلى مستوياته منذ العام  ،5223في
حين أنهت البطالة الربع الﺛاني م ن العام مسجلة أدنى مستوياتها منذ ما يقارب
العشر سنوات عند .٪2.9
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الرسم البياني  :5سعر مزيج برنت

الرسم البياني  : 4عوائد السندات اليابانية لفترة العشر سنوات

(دوالر للبرميل ،نهاية الشهر)
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النمو في الصين يتباطأ والعملة الصينية تتراجع
انخفض نمو الناتج المحلي اإلجمالي الصيني إلى  ٪0.6على أساس سنوي في
الربع الثاني من العام  5202من  ٪0.2في الربع األول وسط مخاوف من ارتفاع
مستويات الديون وتراجع اإلنفاق على البنية التحتية وتصاعد التوترات التجارية
مع أميركا ،ولكنه ال يزال أعلى بقليل من هدف الحكومة المقدّر بنحو ٪0.2
للعام .وتشير االستطالعات إلى أن النمو قد يتراجع أكثر في الربع الثالث من
العام .فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي أن النشاط الصناعي قد ضعف
بشكل طفيف في يوليو منخفضا ً إلى  20.5نقطة من  20.2نقطة في يونيو ليصل
إلى أدنى مستوى له منذ فبراير ،كما انخفض أيضا ً مؤشر مديري المشتريات
للخدمات للمرة األولى منذ خمسة أشهر ليصل إلى  20.2نقطة من  22.2نقطة
في يونيو .وقد أدت مخاوف النمو إلى جانب التوترات التجارية إلى انخفاض قيمة
الرنمينبي في األسابيع األخيرة ،حيث تراجعت ،على سبيل المثال ،بواقع ٪2
مقابل الدوالر منذ بداية شهر أبريل.
أسعار النفط تسجل أول تراجع شهري لها منذ فبراير
سجّل سعر مزيج برنت في يوليو أول تراجع شهري له منذ خمسة أشهر،
منخفضاً بواقع  ٪0.2ليصل إلى  60.9دوالراً للبرميل .ويأتي هذا التراجع بعد
االنتعاش المتواصل الذي ساهم في رفع أسعار النفط بنحو الثلثين منذ منتصف
العام  5206في ظل تشدد أساسيات السوق وذلك نتيجة خفض اإلنتاج من قبل
أوبك وشركائها وقوة الطلب العالمي وانخفاض المخزون العالمي .كما جاء هذا
التراجع مدفوعا بمزيج من القلق حول توترات التجارة العالمية ومؤشرات بدء
أوبك وشركائها في زيادة اإلنتاج بعد قرار تخفيف القيود السابقة اعتباراً من
يوليو .وتشير التقارير األولية إلى أن اإلنتاج من قبل السعودية ،أكبر الدول
األعضاء المنتجة ،ربما يكون قد اقترب من أعلى مستوى له على اإلطالق عند
 02.02مليون برميل يوميا ً في يوليو ،وذلك على الرغم من أن المسؤولين في
أوبك أوضحوا الحقا ً أن إنتاجها قد انخفض .وقد ساهم ارتفاع اإلنتاج في تخفيف
المخاوف من تبعات تراجع اإلنتاج اإليراني في أعقاب بدء العقوبات األميركية
في األشهر المقبلة.
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