QNB Economics
economics@qnb.com

تحليل اقتصادي

 26نوفمبر 2017

مصادر تدفقات ر ؤوس األموال العالمية
يشهد العالم ارتفاعاً كبيراً في تدفقات السيولة .فبعد

األموال األجنبية في  ،7102كما اكن عليه األمر دائما .وقد

عامين من تراجع التدفقات ر ؤوس األموال العالمية،

ارتفع اجمالي تدفقات ر ؤوس األموال إلى ما يفوق 7.7

توجه المستثمر ون في عام  7102إلى األصول المعرضة

تر يليون دوالر أمر يكي في النصف االول من  7102على

للمخاطر في االقتصادات المتقدمة والناشئة ،وجاءت

أساس سنوي مقارنة بـ  1.2تر يليون دوالر أمر يكي ختال

معظم تلك االستثمارات األجنبية في شلك تدفقات

اكمل  .7102وفي منطقة اليور و ،من المتوقع أن تظل

رأسمالية (تشمل األسهم وسندات الدين واالستثمارات

السياسة النقدية مخففة حتى العام القادم ،مما يبقي

األخر ى وهي في األساس معامتات مصرفية ..وهذه

على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية و يدفع

الشهية المتصاعدة تجاه المخاطر مدفوعة ببيئة االقتصاد

المستثمر ين إلى الخار ج بحثاً عن الر بح .ونتيجة لذلك،

اللكي الداعمة ،المتمثلة في تسار ع النمو العالمي على

ستكون منطقة اليور و مصدر اً رئيسياً لر ؤوس األموال

نطاق واسع وانخفاض أسعار الفائدة وتراجع قيمة

نحو العالم هذا العام كما اكنت عليه في .7102

الدوالر .سنسلط الضوء فيما يلي على العوامل الرئيسية
الثتاثة التي أدت إلى ارتفاع التدفقات الرأسمالية العالمية
حتى اآلن في عام  ،7102كما سنناقش التوقعات بالنسبة
لعام .7102

وفي الواليات المتحدة ،اكنت تدفقات ر ؤوس األموال
قوية أيضاً رغم أن بنك االحتياطي الفيدرالي ظل يشدد
السياسة النقدية بشلك تدر يجي .فقد اكن ارتفاع النمو
وز يادة قيمة عمتات خار ج الواليات المتحدة محفزاً

تدفقات المحافظ من الواليات المتحدة

للمستثمر ين لوضع ر ؤوس أموالهم في الخار ج.

ومنطقة اليور و

وبالتالي ،فإن الواليات المتحدة ،مثل منطقة اليور و،

(مليار دوالر أمر يكي :المتوسط المتحرك للك ثتاثة أر باع.

ستشهد ارتفاعاً في صافي التدفقات الخارجة لر ؤوس
األموال في .7102
شهد مجال السيولة العالمية تغييراً مهماً تمثل في تراجع
هر وب ر ؤوس األموال من آسيا ،وبالتحديد من الصين.
واكنت موجات هر وب ر ؤوس األموال من هونغ كونغ
وسنغافورة وكور يا الجنوبية والصين مرتفعة في 7102
حيث بلغت  211مليار دوالر أمر يكي .وقد عكس ذلك
بصفة رئيسية تباطؤ النمو في الصين ،مما دفع

المصادر :صندوق النقد الدولي ومصادر مستقلة بلك بلد
وقسم االقتصاد في QNB

المستثمر ين إلى تحويل ر ؤوس األموال إلى الخار ج.
وقد تباطأ هر وب ر ؤوس األموال إلى  945مليار دوالر

شلك المستثمر ون من منطقة اليور و والواليات المتحدة

أمر يكي على أساس سنوي في النصف األول من .7102

الغالبية الساحقة من التدفقات الخارجة العالمية لر ؤوس

مع هدوء حدة المخاوف بشأن تعثر النمو في الصين
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(وما لذلك من تأثير سلبي على المنطقة .وأيضاً بسبب

ميزانيته العمومية ،كما يخطط البنك المركزي األور بي

تشديد الضوابط على ر ؤوس األموال في الصين.

الكمي .ومن
للبدء في خفض برنامجه الخاص بالتيسير
ّ

ومستقبتا ،نر ى أن هذه األنماط قد تتغير في  7102مع
ً
التحول في مشهد االقتصاد اللكي العالمي .ففي الصين،
تتجه سياسة االئتمان نحو التشديد ويتوقع للنمو أن
يتباطأ في  .7102وفي نفس الوقت ،يخطط بنك
االحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة وتقليص حجم

المرجح أن تقود هذه التطورات إلى ز يادة في تدفقات
ر ؤوس األموال الخارجة من آسيا في الوقت الذي
ستستقر فيه التدفقات الخارجة من الواليات المتحدة
ومنطقة اليور و .وبالرغم من ذلك ،فإن من المرجح أن
تظل الواليات المتحدة ومنطقة اليور و

أكبر مصدر

للسيولة العالمية في .7102
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