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التوترات التجارية تلقي بظاللها على اآلفاق المستقبلية

«الوطني» :انتكاسة قاسية لطموحات ترامب
للحد من خلل الميزان التجاري
قال تقرير �صادر عن بنك الكويت
ال��وط��ن��ي ان���ه يف ال��وق��ت ال��ذي
تلقي فيه التوترات التجارية
وال�ضبابية ال�سيا�سية بظاللها على
الآفاق امل�ستقبلية يف جميع �أنحاء
العامل� ،أ�صدرت منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية الأ�سبوع
�را ق��امت��ا ب�ش�أن
املا�ضي ت��ق��ري� ً
نظرتها �إلى االقت�صاد العاملي.
حيث ال ي��زال ال�ضعف يت�شبث
مبنطقة اليورو وال�صني ،بينما
يتباط�أ منو التجارة ب�شكل حاد
كما ت�ستمر مع�ضلة الربيك�ست.
وخ� ّف�����ض التقرير م��ن ت�صنيف
كل اقت�صاد من اقت�صادات دول
«جمموعة الع�رشين» تقريب ًا الأمر
الذي خيب الآم��ال حيال النظرة
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��رى ب����أن م�صادر
ال�ضعف التي ظهرت يف نهاية
ع��ام  2018كانت م�ؤقتة .ومت
تخفي�ض النمو يف �أوروب���ا �إلى
 %1من  ،%1,8وانخف�ض النمو
يف ال�صني �إل��ى  %6من ،%6.2
وانخف�ضت توقعات النمو للمملكة
املتحدة �إلى  %0.8من .%1.4
ومع ذلك هناك بع�ض الدالئل على
�أن االقت�صاد العاملي �سوف يتعافى
قريباً� .إذ يبدو �أن التوترات
التجارية بني الواليات املتحدة
وال�صني خفت حدتها يف الأ�شهر
الأخرية ،ما يعزز الثقة ب�أنه قد
يتم التو�صل �إلى هدنة قريبا بني
�أكرب اقت�صادين يف العامل.
و�أ���ض��اف التقرير« :يف انتكا�سة
ق��ا���س��ي��ة ل��ط��م��وح��ات الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب للحد من
خلل امليزان التجاري ،قفز العجز
التجاري الأمريكي �إلى  621مليار
دوالر يف العام املا�ضي ،وهو
الأكرب على الإطالق منذ العام 2008

عندما بلغ العجز  709مليارات
دوالر �أمريكي� .أما ال�صني ،التي ال
تزال غارقة يف املفاو�ضات احلالية
مع الواليات املتحدة بعد �أ�شهر

من الرفع املتبادل للتعريفات،
ت�ستحوذ على ما يقارب الن�صف من
الإجمايل .وقد ي�شكل تعهد ترامب
بحماية الواليات املتحدة ما ي�صفه

الجنيه اإلسترليني واجه صعوبات
منذ التصويت على «بريكست»
من املقرر �أن تخرج اململكة املتحدة
من االحتاد الأوروب��ي يف  29مار�س،
وعلى بعد �أيام قليلة من احلدث باتت
املفاو�ضات �أ�صعب.
و�ستح�صل رئي�سة الوزراء ترييزا ماي
على فر�صة �أخرى يف مترير اتفاقها من
خالل الربملان غد ًا ،الذي من �ش�أنه �أن
يعك�س الهزمية التاريخية بواقع 200
�صوت يف يناير.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني �أن
ماي �ست�سعى الآن �إلى �إجراء تغيريات
قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية
على خطة «�شبكة الأمان» وهي ال�سيا�سة
املثرية للجدل امل�صممة ملنع �إقامة
نقاط تفتي�ش على احلدود بني �إيرلندا
ال�شمالية وجمهورية �إيرلندا.
وي��ري��د امل��ط��ال��ب��ون الرئي�سيون

بالربيك�ست �ضمانة ب����أن ب��ن��د «
 »backstoلن ي��دوم �إل��ى �أج��ل غري
م�سمى لأنه �سي�ؤدي �إلى ارتباط اململكة
املتحدة باجلمارك الأوروبية حتى يتم
التو�صل �إلى ترتيبات بديلة.
و�أ���ض��اف ال��ت��ق��ري��ر�« :إذا مت رف�ض
الت�صويت يف الأ���س��ب��وع املقبل،
ٍ
عندئذ اختيار ما �إذا كان
ف�سيتعني
يجب اخل��روج من االحت��اد الأوروب��ي
بدون اتفاق �أو ت�أجيل تاريخ اخلروج.
ويحتاج مثل هذا التمديد لإجراءات
املادة � 50إلى موافقة بالإجماع من
االحتاد الأوروب��ي .وقد واجه اجلنيه
اال�سرتليني الكثري من ال�صعوبات
منذ ت�صويت الربيك�ست عام ،2016
وانخف�ض بن�سبة تفوق الـ  %11منذ
ذلك احلني».

الصين وضعت حداً ألهدافها

على مستوى التوسع االقتصادي
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني
�أنه يف الأ�سبوع املا�ضي ،و�ضعت
ال�صني ح ًدا لأهدافها على م�ستوى
التو�سع االقت�صادي ،وخف�ض
بنك ال�صني توقعاته لت�شديد
ال�سيا�سة ،وخف�ضت منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية
توقعاتها العاملية .ودفع قطاع
التكنولوحيا بالأ�سهم الأمريكية
�إل��ى االنخفا�ض و�ساعد البنك
امل��رك��زي الأوروب�����ي يف ذلك
بعد تقدمي توقعات اقت�صادية
قامتة.
وهبط م��ؤ��شر �ستاندارد �آند
بورز  500لليوم اخلام�س على
التوايل ،مت�أثر ًا بالأ�سا�س بـ
«�أم��ازون» ،و«مايكرو�سوفت»،
و«�آب�����ل» ،و«ف��ي�����س��ب��وك» .ويف
�أوروب��ا� ،سجل م�ؤ�رش �ستوك�س
 600الأوروبي االنخفا�ض الأكرب
يف ل�شهر بينما �سجلت �سوق
الأ�سهم ال�صينية �أكرب تراجع لها
منذ �أكتوبر.
وقال التقرير« :تراجعت �أ�سعار
النفط يوم اجلمعة بعد �أن وجه
البنك املركزي الأوروبي حتذير ًا
ب�ش�أن ال�ضعف االقت�صادي مع
حتقيق �أرق���ام قيا�سية جديدة
يف �إنتاج وت�صدير النفط اخلام
الأم�ي�رك���ي ،م��ا ق��و���ض جهود
�أوب��ك لتقلي�ص �إم��دادات ال�سوق
ال��ع��امل��ي��ة .وم��ن امل��رج��ح �أن
ي�ؤخر التباط�ؤ الكلي يف النمو
االقت�صادي العاملي الطلب على

ب�أنه التهديد الرئي�سي لالقت�صاد
الأم�يرك��ي  -العجز التجاري -
�رضر ًا �سيا�سي ًا فيما ي�ستعد حلملة
�إعادة انتخابه عام .2020

توقف النمو القوي في الوظائف األميركية
�أفادت وزارة العمل الأمريكية ب�أن الوظائف يف القطاعات غري الزراعية
ارتفعت بنحو  20.000فقط -وتعد هذه �أقل وترية يف � 17شهر ًا – وكانت
ً
انخفا�ضا حا ًدا
بعيدة ج ًدا من التوقعات البالغة  180.000وميثل كذلك
باملقارنة مع  311.000وظيفة متت �إ�ضافتها يف يناير.
ولكن ،ﺗم ﺗﻌوي�ض اﻟرﻗم اﻟﻣﺧيب ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣو ا�ﻷﺟور ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ %3.4
مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،ﻣ�ﺳﺟلة بذلك �أ�رسع وترية لها
ﻣﻧذ ﻋﺎم  .2009وح�سب تقرير «الوطني» اﻧﺧﻔ�ﺿت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑ�ﺷكل طﻔيف
ﻣن � %4إلى  .%3,8وارتفع متو�سط الأجور يف ال�ساعة بن�سبة  %0,4يف

اقتصاد

فرباير بعد ارتفاعه بن�سبة  %0.1يف يناير ،مما رفع الزيادة ال�سنوية يف
الأجور �إلى  .%3.4وتعر�ض الدوالر النتكا�سة بعد تقرير وزارة العمل،
و�أبقت الواليات املتحدة �أ�سعار الفائدة على حالها يف �شهر يناير وتعهدت
ب�أن تكون �أكرث ت�أنيا يف امل�ستقبل ،ومن امل�ستبعد �أن تغري هذه الأرقام من
موقف االحتياطي الفيدرايل فيما يقوم مبراقبة كيف �سيكون �أداء االقت�صاد
املحلي باملقارنة مع تباط�ؤ النمو العاملي .و�سجل كل من الإنتاج
ً
متوقعا يف �شهري دي�سمرب
انخفا�ضا غري
ال�صناعي ومبيعات التجزئة
ً
ويناير على حد �سواء ،يف حني تباط�أ قطاع الإ�سكان.

الوقود وال�ضغط على الأ�سعار.
�أما من جانب العر�ض ،فتلقت
الأ���س��ع��ار دع��م � ًا نتيجة حملة
تخفي�ض الإنتاج التي تقودها
�أوب��ك وحلفا�ؤها مثل رو�سيا.
ومت التعهد بتخفي�ض االنتاج
بنحو  1.2م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل يف
اليوم للم�ساعدة يف دعم الأ�سعار
وت�شديد الأ�سواق.
ولكن ت�أثرت هذه اجلهود بن�سب
�إن��ت��اج قيا�سية للنفط اخل��ام
الأمريكي والتي ارتفعت ب�أكرث

من  2مليون برميل يوميا منذ
�أوائ��ل عام  .2018وه��ذا يجعل
�أم�يرك��ا �أك�بر منتج يف العامل
بعد رو�سيا واململكة العربية
ال�سعودية وجتاوز �أع�ضاء �أوبك
مثل الإمارات العربية املتحدة،
والكويت ،و�إي���ران .ومنذ ذلك
احل�ين ،تعافت �أ�سعار النفط
من �أدنى م�ستوياتها يف .2018
ومنذ بداية العام ارتفع �سعر
خام برنت وخام غرب تك�سا�س
بنحو .%21

«المركزي األوروبي» يخفض

توقعات نمو الناتج المحلي

امل�ستهدفة طويلة الأج���ل»� ،أو
ق���ال رئ��ي�����س ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
 ،TLTRO-IIIو�سيبد�أ يف �سبتمرب
الأوروبي ماريو دراجي �أنه قد مت
 2019وينتهي يف مار�س .2021
تخفي�ض التوقعات اجلديدة للبنك
و�ستوفر القرو�ض التي �سيقوم
املركزي الأوروب��ي لنمو الناجت
البنك املركزي الأوروب��ي بتوفري
املحلي الإجمايل ال�سنوي ب�شكل
ب�أ�سعار فائدة منخف�ضة للبنوك يف
كبري .وح�سب تقرير «الوطني»
منطقة اليورو ،ظروف ائتمانية
�أعلن البنك املركزي �أنه �سيثبت
�أف�ضل للعمالء .والهدف من ذلك
�أ�سعار الفائدة «حتى نهاية هذا
هو حتفيز االقت�صاد حيث �سيحاكي
العام على الأقل».
ال�ضخ الثالث احلوافز الآلية التي
وجاء هذا البيان امتدا ًدا لتوقعات
مت تقدميها لأول مرة يف عام 2014
البنوك ال�سابقة ب�إبقاء �أ�سعار
وللمرة الثانية يف عام .2016
الفائدة على حالها حتى �صيف
كما مت خف�ض توقعات الت�ضخم،
عام  2019و�سط خم��اوف ب�ش�أن
• ماريو دراجي
حيث يتوقع �أن تكون الأ�سعار عند
منو و�إنتاجية منطقة اليورو.
ن�سبة  %1.2مقابل توقعات �سابقة
«ي��ع� ّ�د تخفي�ض
وق��ال التقريرُ :
توقعات الناجت املحلي الإجمايل هذا العام ب�شكل عند � %1.6أي �أقل من الهدف الذي كان ي�صبو البنك
ح��اد �إل��ى  %1.1من  %1.7قبل ثالثة �أ�شهر فقط� ،إليه وهو  .%2ويتما�شى هذا املوقف مع ذلك املتبع
بالإ�ضافة �إلى متديد برنامج اقرا�ض البنوك طويل من قبل كال من االحتياطي الفيدرايل الأمريكي وبنك
املدى يف منطقة اليورو �إ�شارات �إلى مدى قلق �صانعي �إنكلرتا اللذين ا�ستبعدا �أي�ضا رفع �أ�سعار الفائدة يف
�أي وقت قريب مع ت�ضا�ؤل الطلب العاملي .وانخف�ض
ال�سيا�سات يف البنك املركزي الأوروبي».
برناجما �آخر لتحفيز الإقرا�ض امل�رصيف اليورو �إلى �أدنى م�ستوى له منذ  2017بعد هذا الإعالن
و�أطلق البنك
ً
يف منطقة اليورو ُيدعى «عمليات �إع��ادة التمويل الى .1.1182

تباطؤ مفاجئ في االقتصاد الكندي
�أ�شار تقرير «الوطني» �أنه فيما تواجه
كندا تباط�ؤًا مفاج ًئا ودراماتيك ًيا يف
النمو االقت�صادي للبالد يف نهاية
عام  ،2018يعيد �صانعو ال�سيا�سات
التفكري يف زيادة الت�شديد النقدي.
يوم الأربعاء املا�ضي� ،أبقى البنك
املركزي الكندي �سعر الفائدة ثابتًا
كما هو متوقع على نطاق وا�سع عند
�أعلى م�ستوى له خالل � 10أعوام عند
.%1.75
فقد �أث���رت ال��ت��وت��رات التجارية
وال�ضبابية على الثقة والن�شاط
االقت�صادي حيث �أظهرت بيانات
الأ�سبوع املا�ضي �أن االقت�صاد الكندي

قارب عتبة التوقف يف الربع الرابع
من عام .2018
وارتفع الناجت املحلي الإجمايل
بن�سبة  %0,4فقط على �أ�سا�س
�سنوي ،ما ي�شري �إلى �أ�ضعف وترية
منو يف ثالث �سنوات وهبوط حاد من
امل�ستويات التي ُ�سجلت بنحو %2
و %2.9على التوايل يف الربعني
ال�سابقني .ويف بيانه ،قال البنك
املركزي �إنه يتوقع الآن �أن يكون
النمو يف الن�صف الأول من عام 2019
�أ�ضعف من املتوقع ب�سبب البيانات
ال�ضعيفة.
و�أ���ض��اف التقري« :يعد انخفا�ض

�أ�سعار النفط وتباط�ؤ ا�ستهالك
الأ�رس و�ضعف الإنفاق اال�ستثماري
كلها عوامل دفعت االقت�صاد �إلى
�شبه التوقف خالل الأ�شهر الثالثة
الأخ�يرة من عام  .2018و�شهدت
�اري��ا قيا�س ًيا يف
كندا ع��ج��زً ا جت� ً
دي�سمرب من عام  ،2018ويعود ذلك
تقري ًبا �إلى انهيار يف �أ�سعار النفط
اخلام.
فقد بلغ العجز التجاري م�ستوى
قيا�س ًيا بن�سبة  3.44مليارات دوالر
يف دي�سمرب من  1.5مليار دوالر يف
نوفمرب ،وه��و ما يفوق ويتخطى
بكثري توقعات االقت�صاديني.

تراجع قطاع اإلسكان في أستراليا

أسوأ أداء مسجل في األعوام الثالثة الماضية

�شهد االقت�صاد الأ�سرتايل واحدة من �أطول فرتات النمو اخلالية من الركود
يف العامل املتقدم .وهذا يرجع �أ�سا�سا �إلى ارتفاع معدالت النمو ال�سكاين
وامل��وارد املعدنية الوفرية .ويف الوقت احل��ايل ،تقاوم �أ�سرتاليا
تباط�ؤ النمو يف ال�صني والتي تعد �أكرب �رشيك جتاري لها ،وتراجع
قطاع الإ�سكان املحلي ب�سبب ال�رشوط االئتمانية ال�صارمة وعدم القدرة
على حتمل التكاليف ،وح�سب تقرير الوطني انخف�ضت �أ�سعار املنازل
بن�سبة  %10يف �سيدين و %9يف ملبورن خالل الأ�شهر الـ  12املا�ضية.
ويف غ�ضون ذلك� ،أبقى البنك االحتياطي الأ�سرتايل يوم الثالثاء �أ�سعار
الفائدة ثابتة عند  ،%1.5يف حني ترك الباب مفتوحا �أمام �إمكانية
تخفي�ض املعدالت ب�سبب التحديات احلالية التي تواجه االقت�صاد.
ربا �أن
و�ألقى حمافظ بنك االحتياطي الأ�سرتايل
خطاب�أ �أكرث تفا�ؤال ،معت ً
ً
�سوق العمل يف حالة جيدة حيث و�صل معدل البطالة �إلى  %5وهو �أدنى
م�ستوى له منذ فرتة طويلة .وانخف�ض الدوالر الأ�سرتايل بن�سبة %10
تقري ًبا مقابل الدوالر الأمريكي خالل � 12شهر ًا.

 % 1.8تراجع مستويات الطلب على الشحن الجوي

ارتفاع سعة الشحن بالشرق األوسط % 4.1
�شهدت �رشكات الطريان الأوروبية
تراجع ًا يف مع ّدل الطلب على ال�شحن
اجلوي بن�سبة  %3.1يف يناير 2019
ً
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام
ال�سابق ،يف ح�ين ازدادت �سعة
ال�شحن بواقع  %2.8على �أ�سا�س
�سنوي .حيث ت�أثر مع ّدل الطلب
بظروف الت�صنيع ال�ضعيفة بالن�سبة
�إلى امل�صدرين ،وف�ترات الت�سليم
للموردين ،وال �سيما يف
الأق�رص
ّ
�أملانيا التي تعترب �أحد �أكرب �أ�سواق
الت�صدير يف �أوروبا.
كما �ساهمت التوترات التجارية
وع��دم اليقني ب�ش�أن التو�صل �إلى
اتفاق �شامل ب�ش�أن خروج بريطانيا

من االحت��اد الأوروب���ي بدورها يف
�إ�ضعاف معدالت الطلب .وك�شفت
الناقالت اجلوية يف ال�رشق الأو�سط
ع��ن انخفا�ض يف كميات ال�شحن
اجل��وي بن�سبة  %4.5خالل يناير
 ،2019وذل���ك م��ق��ارن��ة بالفرتة
ذاتها من العام املا�ضي ،علم ًا �أن
ذلك ترافق مع ارتفاع �سعة ال�شحن
يف املنطقة بن�سبة  .%4.1وبد�أ
الطلب على ال�شحن اجلوي الدويل
واملع ّدل مو�سمي ًا باالنخفا�ض،بعد
�أن �شهد ارتفاع ًا خالل الأ�شهر الثالثة
املا�ضية مدفوع ًا بالزيادة القوية
يف عمليات التبادل التجاري من
و�إلى �أوروبا و�آ�سيا.

الأ���س��واق العاملية لل�شحن
�أ�صدر االحت��اد ال��دويل للنقل
اجل��وي تراجع ًا ملحوظ ًا يف
اجلوي «�إياتا» قائمة البيانات
�شهر يناير،الأمر الذي يعود
املتعلقة بالأ�سواق العاملية
�سلب ًا على حالة ال�ضعف التي
لل�شحن اجلوي ،والتي �أظهرت
�شهدتها الأ�سواق يف منت�صف
انخفا�ض ًا مب�ستويات الطلب
ُ
العام املا�ضي ،وال يوجد
«املقا�سة بطن ال�شحن لكل
�أمل كبري يف حتقيق انتعا�ش
كيلومرت  »FTKsبن�سبة %1.8
�رسيع للأ�سواق ،ما مل يتم
خالل �شهر يناير  ،2019وذلك
��د من
قيا�س ًا بالفرتة ذاتها من العام
ات��خ��اذ اج�����راءات حت� ّ
التدابري احلمائية والتوترات
ال�سابق.
التجارية».
ويعترب هذا �أ�سو�أ �أداء ُم�سجل
ُ
و�سجلت منطقتان فقط من
يف الأعوام الثالثة املا�ضية.
امل��ن��اط��ق ال�ست زي���ادة يف
ك��م��ا �سجلت �سعة ال�شحن
م��ع� ّ�دل الطلب على �أ�سا�س
«والتي تقا�س بطن ال�شحن
• ألكسندر دو جونياك
�سنوي يف نوفمرب ،2019
املتاح يف الكيلومرت» ارتفاع ًا
بن�سبة  %4.0على �أ�سا�س �سنوي خالل �شهر يناير وذل��ك يف �أمريكا ال�شمالية و�أفريقيا .يف حني
 .2019ليكون هذا ال�شهر هو ال�شهر احلادي ع�رش �شهدت مناطق �آ�سيا واملحيط الهادئ وال�رشق
على التوايل الذي ت�سجل فيه ال�سعة منو ًا �أكرب من الأو�سط تراجع ًا ملحوظاً ،بينما حافظت �أمريكا
الطلب .وال يزال الطلب على ال�شحن اجلوي يواجه الالتينية على ا�ستقرارها و�شهدت �رشكات الطريان
يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ انخفا�ض ًا يف
�صعوبات كبرية.
حيث �شهد الن�شاط االقت�صادي العاملي �ضعف ًا الطلب على ال�شحن اجلوي بن�سبة  %3.6خالل
ملحوظ ًا وم�صحوب ًا بانخفا�ض م�ستويات الثقة �شهر يناير  2019باملقارنة مع الفرتة ذاتها
من العام املا�ضي ،حيث �أثرت ظروف الت�صنيع
لدى امل�ستهلك.
و�أظهر م�ؤ�رش مدراء امل�شرتيات لطلبات الت�صنيع ال�ضعيفة بالن�سبة للم�صدرين يف املنطقة �سلب ًا
والت�صدير �أن طلبات الت�صدير العاملية �سجلت على ال�سوق ،بالإ�ضافة �إلى التوترات التجارية
انخفا�ض ًا منذ �شهر �سبتمرب عام  .2018وقال امل�ستمرة وتباط�ؤ منو االقت�صاد ال�صيني .علم ًا
�ألك�سندر دو جونياك ،املدير العام والرئي�س �أن ذلك ترافق مع ارتفاع �سعة ال�شحن يف املنطقة
التنفيذي لالحتاد الدويل للنقل اجلوي�« :شهدت بن�سبة .%4.1

