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تحليل اقتصادي

تباطؤ نمو التجارة يعتبر عائقا آخر القتصادات آسيا الناشئة
ظلت االقتصادات اآلسيوية الناشئة تتفوق لعدة سنوات على معظم
البلدان األخرى فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي اإلجمالي والمقاييس
األخرى للنشاط االقتصادي .لكن الوضع تغير مؤخرا خالل فترة
التعافي بعد الجائحة .ففي األشهر األخيرة ،انتشرت بسرعة موجة
اإلصابات بساللة دلتا من كوفيد 19-في آسيا ،مما تطلب فرض
عمليات اإلغالق وغيرها من تدابير التباعد االجتماعي .وكان الوضع
أكثر سوءا في أجزاء من جنوب شرق آسيا ،حيث أدى انخفاض
معدالت التطعيم واالفتقار إلى أنظمة التتبع الفعّال للمخالطين إلى بيئة
مليئة بالتحديات ،ال سيما في بعض بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا
(آسيان).
في ظل هذه الظروف الصعبة ،ال تزال هناك نقطة إيجابية القتصادات
آسيان ،وهي قطاع التصدير .فقد ازدهرت الصادرات ،مدعومة
بالطلب غير المسبوق على المنتجات المصنعة من االقتصادات
المتقدمة الرئيسية ،مما عوض جزئيا عن التراجع في القطاعات
األخرى .في الواقع ،نمت صادرات البضائع من دول آسيان6-
(إندونيسيا وتايالند وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام) بنسبة %41
بعد الركود العالمي الكبير الناتج عن الجائحة ،متجاوزة مستويات ما
قبل الجائحة ،بل وصلت إلى أعلى مستويات على األطالق.

أوال ،تشير البيانات عالية التردد من االقتصادات الرئيسية (الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان) بالفعل إلى تراجع نمو التجارة
العالمية .فقد سجلت االستطالعات السريعة لمؤشر مديري المشتريات
ثالثة أشهر متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة الواردة من
االقتصادات المتقدمة .ويتماشى هذا مع التباطؤ الكبير في نمو التجارة
في االقتصادات اآلسيوية المصدرة للسلع والتي تنشر تقاريرها بصفة
مبكرة (كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان) ،والتي تقود عادة
اتجاهات التجارة في آسيان ،نظرا لدورها المحوري في سالسل
التوريد اإلقليمية .وتشير مثل هذه التحركات إلى حدوث تباطؤ في
مجمل التجارة العالمية ،ومن المفترض أن ينتقل تأثيره إلى صادرات
دول آسيان.
نمو صادرات االقتصادات اآلسيوية ذات التقارير المبكرة
(على أساس سنوي)% ،

 46ذروة نمو التجارة

50
40

30

31

20
10

صادرات بضائع دول آسيان6-

0

(ربع سنوي ،مليار دوالر أمريكي)

-10

430

416

واألمر الالفت هو أن ذلك يحدث في ظل استمرار االختناقات الشديدة
وقيود اإلمداد الناتجة عن الجائحة في قطاعات رئيسية معينة ،مثل
قطاعي إنتاج الرقائق ولوجستيات الشحن.
ولكن في رأينا ،من المرجح أن يتراجع هذا التأثير الداعم لصادرات
آسيان الناتج عن البيئة الخارجية المواتية .وهناك ثالث نقاط رئيسية
تدعم تحليلنا.
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ثانيا ،بدأت توقعات المستثمرين بشأن النشاط االقتصادي في قطاع
النقل ،وهي مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية ،تشير
أيضا إلى اعتدال الطلب على السلع المادية .فقد بلغ مؤشر داو جونز
للنقل ،وهو مؤشر لألسهم يضم شركات الطيران والنقل بالشاحنات
والنقل البحري والسكك الحديدية والتوصيل ،ويتقدم أداؤه على أداء
الصادرات العالمية بواقع  3-2أشهر ،ذروته في مايو ،وظل يتراجع
منذ ذلك الحين .وال يشير المؤشر إلى توقف مؤقت في تسارع التجارة
العالمية فحسب ،بل يشير أيضا إلى تباطؤ كبير في النمو خالل األشهر
المقبلة .وبالنظر إلى أن آسيا تساهم بنسبة  %35من إجمالي التجارة
العالمية في السلع المادية ،فمن المتوقع أن يضعف ذلك آفاق الصادرات
من دول اآلسيان.
ثالثا ،تشير العوامل الهيكلية أيضا إلى ضعف مستمر في الطلب على
السلع االستهالكية .وكان نمو التجارة خالل التعافي العالمي مدفوعا
بالطلب االستثنائي على السلع المادية أثناء الجائحة .وحدث ذلك نتيجة
حول المؤقت في أنماط اإلنفاق
للتحفيز عبر السياسات االقتصادية والت ّ
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بعيدا عن قطاع الخدمات ،حيث أدت تدابير التباعد االجتماعي إلى
تقييد األنشطة المباشرة وجها لوجه واقتصاد الخدمات .لكن تأثير كال
العاملين بدأ ينعكس بالفعل ،في تحرك من المرجح أن تتسارع وتيرته
في عام  .2022فالتعافي االقتصادي القوي ونجاح حمالت التطعيم
الشاملة يؤديان إلى سحب تدريجي للحوافز االقتصادية ويعيدان
التوازن ألنماط اإلنفاق في قطاع الخدمات .عالوة على ذلك ،فإن
الطلب على السلع المادية ،مثل اإللكترونيات ومعدات بناء المنازل،
"تم تعجيله" أثناء الجائحة ،مما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك
فترة طويلة من ضعف الطلب على هذه السلع في المستقبل القريب.

فريق  QNBاالقتصادي
جيمس ماسون
اقتصادي أول
هاتف(+974) 4453-4643 :

ومع انخفاض اإلنفاق على السلع االستهالكية ،من المقرر أن يزداد
التباطؤ المستمر في التجارة العالمية ،مما سيزيد من قتامة التوقعات
بشأن صادرات دول آسيان.
بشكل عام ،من المرجح أن تتراجع على المدى القصير والمتوسط قوة
صادرات دول آسيان ،والتي كانت إحدى النقاط اإليجابية القليلة لألداء
االقتصادي للمنطقة في األرباع األخيرة .وذلك سيزيد من التحديات
المرتبطة ببيئة االقتصاد الكلي في دول آسيان.

لويز بينتو*
اقتصادي
هاتف(+974) 4453-4642 :

مينجي تانغ
اقتصادي
هاتف(+974) 4453-4736 :

*المؤلف المراسل
إخالء مسؤولية :تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة ("المعلومات") من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (" )"QNBويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته
التابعة .يعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ،ومع ذلك فإن  QNBال يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع ،سواء كان صريحا أو ضمنيا،
فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما ال يتحمل المسؤولية بأي شكل من األشكال (بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.
يخلي  QNBبشكل صريح مسؤو ليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين .يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة
بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ ،وال يؤيد  QNBمحتوى هذه المواقع ،وال يعتبر مسؤوال عنه ،وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة
بها .وال يتصرف  QNBبصفته مستشارا ماليا أو خبيرا استشاريا أو وكيال فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية .إن المعلومات
المقدمة ذات طبيعة عامة ،وهي ال تعتبر نصيحة أو عرضا أو ترويجا أو طلبا أو توصية فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة .يتم تقديم هذه المطبوعة
فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده .وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري .يوصي  QNBالمتلقي بالحصول
على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري .اآلراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف
كما في تاريخ النشر .وهي ال تعكس بالضرورة آراء  QNBالذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار .ال يتحمل  QNBأو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه
أو وكالئه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من األشكال باعتماد أي شخص على المعلومات .يتم توزيع هذه المطبوعة
مجانا وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا أو جزئيا دون إذن من  .QNBوعلى حد علم ،QNB
فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سواء داخل قطر أو
خارجها ،كما لم يقم  QNBبطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.
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