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ة ـالميـالعارة ــل التجـقبـمستراء ـقـاست

هيمنت موجة جديدة من التفاؤل على األسواق المالية في األسابيع 

األخيرة، مدفوعة بميل بنك االحتياطي الفيدرالي إلى التيسير 

والشائعات اإليجابية حول احتمال التوصل إلى صفقة تجارية بين 

الواليات المتحدة والصين. ولكن، في الواقع، لم يتحقق بعد تطور 

الطلب العالمي، كما ال تزال إمكانية استعادة التعافي  إيجابي في

احتماالً بعيداً،  2017-2016االقتصادي العالمي المتزامن للفترة 

خاصة مع استمرار وجود مخاطر سياسية كبيرة. وقد ظل الطلب 

العالمي يتراجع عبر االقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى 

ي واليابان والصين(، ما أدى )الواليات المتحدة واالتحاد األوروب

تبعاً إلى تراجع معدل النمو. وقد أدى ذلك إلى تقلص في نمو 

التجارة. ووفقاً للمكتب الهولندي لتحليل السياسات االقتصادية، 

وهو وكالة رائدة في مراقبة البيانات االقتصادية، فقد انخفضت 

% خالل األشهر الثالثة 0.9أحجام التجارة العالمية بنسبة 

وهو أكبر انخفاض فصلي مشترك في  -2018ألخيرة من عام ا

 .2009التجارة لفترة ما بعد األزمة المالية العالمية في عام 

يعد نمو التجارة أحد أهم مقاييس الطلب العالمي وأكثرها موثوقية. 

وقد كانت االقتصادات اآلسيوية الناشئة هي المحرك الرئيسي 

العام الماضي، حيث تقلصت لضعف التجارة العالمية في أواخر 

% في األشهر 4.2أحجام التجارة اإلجمالية في المنطقة بنسبة 

. وسنحاول في تحليلنا لهذا األسبوع 2018الثالثة األخيرة من عام 

قراءة بيانات التجارة اإلقليمية األكثر تواتراً من أجل تحديد 

األسباب الكامنة وراء هذا التقلص واستخالص استنتاجات حول 

 لظروف الحالية والمستقبلية على المدى القصير.ا

في حين ال تشمل البيانات الصادرة عن المكتب الهولندي لتحليل 

السياسات االقتصادية حول أحجام التجارة الفترة التي تلي ديسمبر 

، بإمكاننا االعتماد على البيانات المبكرة الصادرة عن 2018

ليابان وكوريا الجنوبية االقتصادات اآلسيوية شديدة االنفتاح )ا

وسنغافورة وتايوان( لتكوين نظرة أكثر دقة عن أوضاع التجارة. 

وبحسب هذا المؤشر الموازي، فقد تواصل تباطؤ التجارة العالمية 

وتحول إلى حالة من التراجع. وعلى نحو مقلق، فإن متوسط نمو 

على أساس سنوي انخفض من نمو برقم  أشهرالصادرات لثالثة 

إلى تراجع  2018فبراير  – 2017ي الفترة فبراير مزدوج ف

. وقد كان ذلك أول تراجع منذ 2019% في فبراير 1.7بنسبة 

 أكثر من سنتين. 

العنصر الرئيسي في قصة التجارة اآلسيوية هذه هو الصين. 

ويبدو أن البلد يواجه حالياً انعكاسات ما يسمى بتأثير الشحن 

االستباقي في التجارة بين الواليات المتحدة والصين، أي عمل 

الشركات المتواجدة في الواليات المتحدة على زيادة وارداتها من 

التعريفات  سرياني وتخزينها قبل الصين خالل بداية العام الماض

. وحيث أن المصدرين اآلسيويين الرئيسيين هم بمثابة الجديدة

موردين أساسيين لقطاع الصادرات الصيني، فإن امتداد هذا 

التأثير إلى التجارة البينية اإلقليمية هو أمر طبيعي. في الواقع، 

أساس سنوي تراجع متوسط نمو الصادرات لثالثة أشهر على 

الصين بنسبة  إلىمجموعة البلدان اآلسيوية ذات البيانات المبكرة ل

 .2019% في يناير 7.7

 المؤشرات الرئيسية للتجارة العالمية 
 شهور % على أساس سنوي( 3)متوسط 

 
 QNBالمصادر: بلومبيرغ، هيفر أناليتكس، تحليالت قسم االقتصاد في 

من المتوقع أن يظل األداء االقتصادي للصين المصدر الرئيسي 

للتغير في أحجام التجارة في األشهر المقبلة. والجدير بالمالحظة 

أنه فيما يتعلق بالظروف المستقبلية على المدى القصير، تتباين 

 المؤشرات الرئيسية للطلب في الصين. 

عي الصنا Spaceknowففي الجانب السلبي، تراجع مؤشر 

الصيني، الذي يرصد أكثر من ستة آالف منشأة صناعية في 

الصين عبر صور األقمار الصناعية ويستخدم الخوارزميات 

لقياس مستوى النشاط الصناعي من خالل تصنيف المواد 

السطحية، إلى مستويات لم تسجل إال خالل فترة الركود في 

يون أو بعد األزمة المالية العالمية وأزمة الد 2015-2016

 األوروبية.  
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، الذي يرصد Li Keqiangأما في الجانب اإليجابي، شهد مؤشر 

التغيرات في إقراض البنوك والشحن بالسكك الحديدية واستهالك 

الطاقة الكهربائية لتقدير النشاط والنمو، ارتفاعاً كبيراً بحسب 

قراءته األخيرة. وباإلضافة إلى ذلك، بدأ سيل من البيانات 

ي التدفق بفعل التحسن في الطلبيات الجديدة في مؤشر اإليجابية ف

مدراء المشتريات في القطاع الصناعي الصيني  والتسارع في 

النمو العام لالئتمان واإلنفاق االستثماري في األصول الثابتة 

ويعكس ذلك على األرجح اآلثار األولية  المرتبطة بالبنية التحتية.

والمالية الذي تم مؤخراً في الصين، للتخفيف في السياسة النقدية 

 .والذي تم اعتماده لدعم الطلب

وبشكل عام، مع تباطؤ االقتصاد العالمي وعدم اليقين الذي يحيط 

بتوقعات النمو في الصين، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة 

 .2019ضعيفة خالل عام 
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أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية:"

لظروف الخاصة بالمستثمر، وأن الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على ا
ئياً دون إذن من أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جز يكون مبنياً على

 ."QNBمجموعة 
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