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يكية ال أسعار الارتفاع       ؤوس األموال لألسواق الناشئةفائدة األمر  يمثل تهديدًا كبيرًا لتدفقات ر

بعناية تطورات  يتابعوناألسواق الناشئة ظل المراقبون في 

ارتفاع التضخم وقد يعني التضخم األخيرة في الواليات المتحدة. 

ع للسياسة تشديد ا  مما اكن متوقع ثكرر أل وهو ما يرير  مخاوف ، أسر

ين إلى  ض من أن يؤدي ذلك إلى عودةالبع يد من المسترمر المز

تدفقات  ويعيق بذلك عن عائدات أعلى الواليات المتحدة بحرا  

ؤوس األموال إلى األسواق الناشئة بدرجة ثكبيرة. غير  أننا  نرى ال  ر

يكية أن  ا  ثكبيرا  تهديدتشلك مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة األمر

طالما أن ف. 5102في عام  اق الناشئةاألموال إلى األسولتدفقات 

ع مما  الناشئة األسواقالنمو في  عليه في  هويرتفع بشلك أسر

من المرجح   - متوقع على نطاق واسع أمر وهو  - الواليات المتحدة

ين العالميين إلى  أن يقود ذلك إلى هذه اجتذاب المسترمر

يز و األسواق   .5102في عام  القادمة إليهاتدفقات صافي ال تعز

 

قولألسواق الناشئة  الرأسماليةتدفقات الصافي   أسعار فوار

 لواليات المتحدةمع االفائدة 

 

  

 QNBوقسم االقتصاد في  ،المصادر: معهد التمويل الدولي، وصندوق النقد الدولي

ؤوس األموالتدفقات صافي  تكون: يملحوظة  52من أثكبر إلى األسواق الناشئة  ر

تدفقات صافي الصين ألن اد استبعقد تم الصين. و بخالف هذه األسواقفي  اقتصادا  

ؤوس األموال  اكن مدفوعا  بعوامل خاصة في السنوات األخيرة، وعلى في الصين  ر

يفؤدي إلى ذلك فإن إدخالها سي  العامة لألسواق الناشئةصورة ال تحر

يخيا   ؤوس األاكن هناك محفزان رئيسيان لتدفقات  تار إلى  موالر

الفائدة والنمو أسعار )باسترناء الصين(: األسواق الناشئة 

 ،األسواق الناشئةالفائدة والنمو في  أسعار ارتفاع فاالقتصادي. 

إلى جذب  يؤدي في العادةبالنسبة إلى االقتصادات المتقدمة، 

ؤوس األموال إليها ين.  ألن ذلك يعطي عائدات ر أعلى للمسترمر

وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في األسواق 

فوائد المحملة الالناشئة يجذب االسترمارات األجنبية في األصول 

فهي  ،االقتصادي النمو قوة  أما. البنوكودائع ومرل السندات 

ين تعمل تقليديا  على   األسهمفي  إلى االسترمار جذب المسترمر

يد من االسترمار ل حفز تو تحقيق  أملاألجنبي المباشر على  لمز

باح أعلى في المستقبل.  أر

ومنذ األزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو األسواق الناشئة 

تتحدد بشلك رئيسي حسب معدالت النمو النسبية وليس حسب 

أسعار الفائدة. وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى األسواق 

. 5102و 5102، لكنه تعافى ما بين 5102و 5101الناشئة ما بين 

ق أسعار الفائدة ما بين  وخالل اكمل هذه الفترة، ظلت فوار

األسواق الناشئة والواليات المتحدة مستقرة بشلك عام، بل حتى 

أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 

ق النمو في األسواق الناشئة 5102 . وفي الفترة ذاتها، اكنت فوار

 5101ن تراجع النمو ما بي وحينمامتماشية مع التدفقات الرأسمالية. 

ؤوس األموال نحو األسواق 5102و ، انخفضت ثكذلك تدفقات ر

 .5102و 5102الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 

ق  صافي التدفقات الرأسمالية إلى األسواق الناشئة وفوار

 النمو مع الواليات المتحدة

 

 المصادر: معهد التمويل الدولي وصندوق النقد الدولي

 QNB وقسم االقتصاد في 

بشلك واسع من خالل األبحاث  أهمية معدالت النمويد ثكوقد تم تأ

ؤوس األموال إلى األسواق الناشئة.  االقتصادية حول تدفقات ر
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وتبين التقديرات أن التدفقات الرأسمالية نحو األسواق الناشئة 

مع النمو منها مع أسعار  مرة أثكرر  0.2  أصبحت تتفاعل وتتأثر

الفائدة خالل العامين الماضيين. إلى جانب ذلك، تراجع تأثير 

ؤوس األموال بحوالي  التغير في أسعار الفائدة على تدفقات ر

، بينما ظل 5112و 5112% مقارنة بفترة ما قبل األزمة ما بين 01

.      تأثر التدفقات بمعدالت النمو دون تغيير  يبا   تقر

م من أنها أقل أهمية من معدالت النمو النسبي، إال أن وعلى الرغ

ق أسعار الفائدة بين األسواق الناشئة والواليات المتحدة ال  فوار

ؤوس األموال إلى األسواق الناشئة. وقامت  تزال تدعم تدفق ر

ية في االقتصادات المتقدمة والناشئة بتخفيض  البنوك المرثكز

يخية في أعقاب األزمة أسعار الفائدة إلى أدنى المستويات ا لتار

 5102المالية وتم إبقاء أسعار الفائدة على انخفاض حتى عام 

عندما بدأت الواليات المتحدة في تطبيع السياسة النقدية. وظلت 

ية في األسواق الناشئة ترفع أسعار  الفائدة منذ عام  البنوك المرثكز

وذلك لعدة أسباب. فبعضها قام بذلك لمجاراة بنك  5102

تياطي الفيدرالي والبعض اآلخر اكن يحاول دعم عملته االح

المحلية والحد من التدفقات الرأسمالية الخارجة نتيجة لصدمات 

أسعار السلع األساسية أو المخاطر السياسية أو غيرها من الضغوط 

ق في سعر الفائدة بالمقارنة مع  الخارجية. ونتيجة لذلك، ظل الفار

 عام خالل فترة ما بعد األزمة، وهو الواليات المتحدة مستقرا  بشلك

ما حافظ على جاذبية األصول المحملة بالفوائد في األسواق 

ين األجانب. ونظرا  إلجماع اآلراء على أن  الناشئة بالنسبة للمسترمر

ع من الواليات  النمو في األسواق الناشئة سيرتفع بوتيرة أسر

ات ، نتوقع أن يستمر صافي التدفق5102المتحدة في عام 

ق ثكبير عن  الرأسمالية لتلك األسواق في االرتفاع وأن يعوض بفار

ق أسعار الفائدة األقل جاذبية. وبينما  أي تأثير ناتج عن فوار

سيؤدي إسراع بنك االحتياطي الفيدرالي في تطبيع السياسة 

النقدية إلى تأثير معاثكس، من الممكن أن يرد بعض صناع 

اذ تدابير لمقابلة ارتفاع أسعار السياسات في األسواق الناشئة باتخ

الفائدة الخاصة ببنك االحتياطي الفيدرالي ثكما فعلوا في السابق. 

وبشلك عام، ال ُيرجح أن يؤدي شعور مزاج السوق حيال ارتفاع 

ين عن األسواق الناشئة. ففي  أسعار الفائدة إلى إبعاد المسترمر

سترتفع أيضا  حال ارتفع النمو في األسواق الناشئة ثكما هو متوقع، 

 التدفقات الرأسمالية إلى تلك األسواق.
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ية:" ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادا  على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استرمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ، وأن يكون مبنيا  علىفي التقر  خاصة بالمسترمر

، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز يعه مجانا  ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيا  دون إذن من مجموعة أساس مشورة استرمار
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