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ال يزال االقتصاد العالمي في وضع جيد ،إال أن البيانات األخيرة تشير إلى تعدل النمو في كل من الواليات المتحدة وأوروبا مقارنة
بمستوياته المرتفعة في السابق.
ومن المرجح أن يعمل مزيج النمو القوي وارتفاع الضغوط التضخمية على تشجيع االحتياطي الفيدرالي على مواصلة تطبيع السياسة النقدية،
وذلك على الرغم من إبقائه على أسعار الفائدة دون تغير في اجتماع مايو.



في خطوة مفاجئة ،تخلى البنك المركزي الياباني عن بلوغ نسبة التضخم المستهدفة عند  %2في العام  2020في إشارة منه إلى توقع
استمرار جهود تعزيز األسعار لفترة طويلة.

ال يزال االقتصاد العالمي في وضع جيد ،إال أن البيانات األخيرة تشير إلى تعدل
النمو في كل من الواليات المتحدة وأوروبا مقارنة بمستوياته المرتفعة في
السابق  .وقد ساهم تراجع حدة توتر العالقات التجارية بين الواليات المتحدة
والصين في استقرار أسواق األوراق المالية الرئيسية وانتعاشها خالل شهر
أبريل .وهذا بعد االنخفاض الحاد الذي عاصرته أسواق األوراق المالية على
مدار شهري فبراير ومارس .من جانب آخر ،أثارت االضطرابات التي وقعت
مؤخراً في األرجنتين المخاوف بشأن أوجه الضعف في األسواق الناشئة في ظل
تشديد السياسة النقدية وقوة مركز الدوالر األمريكي ،رغم أن العديد من تلك
األسواق يبدو في وضع أفضل لمواجهة الصدمات مقارنة بالعقود السابقة.
تباطؤ هامشي لمعدالت النشاط االقتصادي في الواليات المتحدة واالحتياطي
الفيدرالي يبقي على أسعار الفائدة دون تغير
الرسم البياني  :1نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للواليات المتحدة
(المعدل الربعي على أساس سنوي)% ،
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في الواليات المتحدة ،ظل تدفق أحدث البيانات االقتصادية إيجابيا ً وإن كان يشير
بصفة عامة إلى تباطؤ معدالت النشاط االقتصادي عن المستويات القوية التي
شهدناها في أواخر العام الماضي .حيث تراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي في
الربع األول من العام  2018إلى معدل سنوي بلغت نسبته  %2.3مقابل
 %2.9في الربع الرابع من العام  - 2017ويعزى ذلك في األساس إلى ضعف
مستوى نمو قطاع المستهلك بنسبة  %1.1م قابل مستواه المرتفع في الربع
الرابع بنسبة  .%4.0ويحتمل أن يكون هذا التراجع نتيجة للتأثر بالعوامل
الموسمية ،وال تزال التوقعات تشير إلى تعافي النمو في الربع الثاني من العام
 2018على خلفية انكماش سوق العمل ومع بدء ظهور تأثير تخفيضات
الضرائب التي فرضت مؤخراً على نحو أوفى.
من جهة أخرى ،تشير الدالئل االستقصائية إلى أن النشاط التجاري قد يكون بلغ
ذروته ،مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات الصناعي وغير الصناعي
الصادر عن معهد إدارة التوريدات ( )ISMإلى  57نقطة في أبريل متراجعا ً من
حوالي  60نقطة في فبراير .وكشفت االستطالعات عن تزايد الضغوط على
الطاقة االستيعابية وأن األعمال التجارية أصبحت أكثر قلقا بشأن تأثير الرسوم
التي فرضت مؤخراً على نشاط األعمال والتكاليف.
وهناك أيضً ا مؤشرات تدل على التصاعد التدريجي للضغوط التضخمية وسط
النمو القوي ومخاوف الطاقة االستيعابية .حيث وارتفع معدل تضخم اإلنفاق
االستهالكي الشخصي ،والذي يعد من أهم المقاييس التي يتم مراقبتها عن كثب،
إلى  %1.9على أساس سنوي في مارس مقابل  %1.6في فبراير ،وهي نسبة
أقل بقليل من نسبة  %2المستهدفة من قبل االحتياطي الفيدرالي .وفي الوقت
الراهن ،ال يزال نمو األجور ضعي ًفا ،إال أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه في
العام الحالي مع استمرار قوة نمو الوظائف (ارتفعت أجور الوظائف غير
الزراعية إلى  200،000شهريا ً في المتوسط في الفترة ما بين يناير  -أبريل)
وتراجع معدل البطالة إلى نسبة  %3.9في أبريل ،أدنى مستوى له على مدى
 17عامًا.
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الرسم البياني  :2تضخم اسعار االستهالك واالنفاق الشخصي للواليات المتحدة
(التغيير السنوي)
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من  %2.8إلى  .% 2.5وقد يرتبط جزء من هذا التباطؤ بعوامل مؤقتة بما في
ذلك اإلضرابات وسوء األحوال الجوية ،إال أن ضعف مستوى مؤشرات مديري
المشتريات في أبريل يشير إلى استمرار هذا الوضع الضعيف في الربع الثاني
من العام .كما أن عاملي قوة اليورو (مرتفعا ً بنسبة  %9على أساس سنوي
مقابل الدوالر األمريكي في أوائل شهر مايو) وتوترات التجارة العالمية قد يمثال
عبئا ً على قطاع التصدير الرئيسي للمنطقة.
الرسم البياني  :4نمو منطقة اليورو
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ومن المرجح أن يعمل مزيج النمو القوي وارتفاع الضغوط التضخمية على
تشجيع االحتياطي الفيدرالي على مواصلة تطبيع السياسة النقدية ،وذلك على
الرغم من إبقائه على أسعار الفائدة دون تغير عند مستوى  %1.75-1.50في
اجتماع مايو .وبينما تنقسم آراء المحللين حول ما إذا كانت أسعار الفائدة سيتم
رفعها بمعدل مرتين أو ثالث مرات أو أكثر من ذلك خالل العام الحالي (التغير
القادم سيطبق على األرجح في يونيو) ،إال أن البيان األخير الحتياطي الفيدرالي
قلل من أهمية التباطؤ الذي شهده النشاط االقتصادي مؤخراً ،بما يدعم توقعات
ً
تشددا بالنسبة ألسعار الفائدة .كما ساهم المناخ القوي في دفع العائد على
أكثر
سندات الخزينة األمريكية ألجل عشر سنوات  -وهو سند قياسي عالمي –
لالرتفاع متخطيا ً نسبة  %3لفترة وجيزة في أواخر أبريل للمرة األولى منذ العام
.2014
الرسم البياني  :3العوائد على أذونات الخزينة األميركية لفترة العشر سنوات
(نهاية الشهر)% ،
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البيانات تشير إلى تباطؤ معدالت النمو االقتصادي بمنطقة اليورو
تتزايد اإلشارات الدالة على أن النمو في منطقة اليورو قد بدأ يفقد زخمه بعد
تفوق أدائه في العام الماضي  .حيث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة مخيبة
لآلمال بلغت  %0.4على أساس ربع سنوي في الربع األول من العام 2018
مقابل  %0.7في الربع الرابع من العام  ،2017مع انخفاض المعدل السنوي
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كما أن استمرار ضعف معدالت التضخم في منطقة اليورو يعد أي ً
ضا مصدر ًا
للقلق ،حيث انخفض المؤشر الرئيسي من  %1.3في مارس إلى  %1.2على
أساس سنوي في أبريل ،وهو معدل أقل بكثير من الرقم المستهدف من قبل البنك
المركزي األوروبي "قرابة  ."%2وقد أكد البنك المركزي األوروبي في أواخر
أبريل أنه سيواصل برنامج التحفيز الشهري البالغ  30مليار يورو حتى سبتمبر
المقبل على أقل تقدير ،إال أنه قد يقدم إرشادات مستقبلية مستحدثة في يونيو.
البنك المركزي الياباني يلغي التاريخ المستهدف لبلوغ معدل التضخم إلى %2
في خطوة مفاجئة ،تخلى البنك المركزي الياباني عن هدفه في بلوغ نسبة
التضخم المستهدفة عند  %2في العام  2020في إشارة منه إلى توقع استمرار
جهود تعزيز األسعار لفترة طويلة .وكان البنك المركزي قد تخلى ست مرات
عن معدل التضخم المستهدف بنسبة  %2منذ العام  ،2013وأدت تلك التغيرات
المتكررة إلى التأثير على مصداقيته وتوقعات السوق نحو تطبيق إجراءات
تحفيزية إضافية .وتباطأ معدل التضخم إلى  %1.1فقط في مارس .وعلى
الرغم من حفاظ االنتعاش االقتصادي على مساره بصفة عامه ،إال ان نمو الناتج
المحلي اإلجمالي قد تعثر إلى ما يقارب الصفر في الربع األول من العام 2018
على أثر ضعف مستويات التصدير وعوامل مؤقتة أخرى .هذا ومن المتوقع أ ن
يتعافى النمو في الربع الثاني من العام  2018وأن يصل إلى حوالي  %1في
العام .2018
أسعار النفط تصل إلى  75دوالرا للبرميل بسبب تشديد أوضاع المقومات
الرئيسية للسوق
واصلت أسعار مزيج خام برنت ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي في شهر
أبريل بنمو بلغت نسبته  %7لتصل بذلك إلى  75دوالرً ا للبرميل ،اي أعلى
مستوياتها منذ ثالثة أعوام ونصف .وتواصل أسعار النفط االستفادة من تزايد
شدة المقومات الرئيسية للسوق المرتبطة بتزايد الطلب العالمي على النفط وقلة
العرض نتيجة لقيام منظمة األوبك وشركائها بقيادة روسيا بخفض معدالت
االنتاج .إال أن العوامل الجيوسياسية قد لعبت دوراً هي األخرى ،ومن ضمنها
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تزايد المخاوف بعد قيام الرئيس ترامب باتخاذ قرار انسحاب أمريكا من االتفاق
النووي اإليراني في مايو و"وإعادة تطبيق" العقوبات المفروضة على الطاقة،
األمر الذي قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى  500ألف برميل يوميا ً من
الصادرات اإليرانية  .في غضون ذلك ،يستمر إنتاج الواليات المتحدة في
االرتفاع إلى مستويات قياسية جديدة ( 10.6مليون برميل يوميا ً في أبريل) بما
يشكل أكبر التحديات امام جهود خفض اإلنتاج التي تبذلها األوبك.
الرسم البياني  :5سعر مزيج برنت
(دوالر للبرميل)
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ارتفاع أسعار النفط يعزز من آفاق النمو االقتصادي في دول مجلس التعاون
الخليجي
أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز التوقعات االقتصادية لمنطقة الخليج .ففي
أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن مستجدات آفاق االقتصاد
اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،قام صندوق النقد بمراجعة
توقعاته للنمو االقتصادي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام
 2018ورفعها إلى نسبة  %2.7مقابل  %2.4في تقريره الصادر في أكتوبر
الماضي وعزى ذلك إلى تخفيف وتيرة االصالحات المالية كسبب رئيسي لرفع
المستويات المتوقعة للنمو .إال أنه على الرغم من ذلك ،تشير البيانات الحديثة
إلى تباين وتيرة التحسن على مستوى المنطقة ،فعلى سبيل المثال ،ارتفع مؤشر
مديري المشتريات في أبريل في اإلمارات إلى مستوى  55.1نقطة مقابل 54.8
نقطة في مارس بفضل النمو المسجل في قطاعات السفر والسياحة والتصدير.
إال أن نفس المؤشر سجل في المملكة العربية السعودية أدنى مستوى تاريخي له
عند  51.4نقطة  -بالقرب من مستوى "ال تغيير" البالغ  50نقطة  -على خلفية
استمرار تباطؤ الطلب المحلي واألجنبي.
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