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تحليل اقتصادي
أر بعة عوامل وراء تعافي منطقة اليور و

تشهد منطقة اليور و حالياً انتعاشاً يتوقع له أن يستمر مدفوعاً

للنمو بعد السنة الجار ية مع االنتعاش المتوقع في أسعار

بأر بعة عوامل قوية .فقد نما الناتج المحلي اإلجمالي

النفط.

لمنطقة اليور و بنسبة  %6,1على أساس سنوي في الر بع
األول من عام  .5162ويمثل هذا تسارعاً في النمو مقارنة
بعام  5162الذي نمت فيه المنطقة بنسبة  ،%1,0كما يمثّ ل
تحسناّ كبيراً بالقياس أليام الركود المظلمة للفترة -5165
 .5162وقد حدث التعافي على نطاق واسع حيث جاء النمو
في لك الدول األساسية والطرفية بمعدالت مماثلة .واكنت
االستثناءات الملحوظة هي اسبانيا -حيث اكن النمو فوق
المتوسط عند نسبة  -%2,1واليونان ،التي تقلّ ص فيها النمو
بنسبة  .%1,0ومن المرجح أن يستمر االنتعاش في منطقة
اليور و بمتوسط نمو تقدير ي نسبته  %6,2في عام  .5162و
رجح أن يكون هذا التعافي مدعوماً بأر بعة عوامل
من الم ّ
على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن ضعف النمو
الممكن في االقتصاد ،وارتفاع معدل البطالة ومخاطر رشح
سلبيات االقتصاد اليوناني لبلدان المنطقة األخر ى.

يؤدي ضعف عملة اليور و إلى دعم النمو
ثانياً  ،من المتوقع أن ّ
عن طر يق ز يادة صافي الصادرات .فمنذ مارس ،5162
انخفض سعر الصرف الحقيقي لليور و بنسبة  %62تقر يباً .
و ينبغي لذلك أن يجعل صادرات منطقة اليور و أكثر جاذبية
بالمقارنة مع منافسيها ،وبالتالي يجب أن يكون ذلك مفيداً
للتجارة والنمو في المنطقة .وبالرغم من أنه لن يتم نشر
التفاصيل الاكملة للناتج المحلي اإلجمالي للر بع األول حتى
ي تشير إلى أن
 2يونيو ،إال أن البيانات على المستوى القطر ّ
عامال دافعاً
بدال من أن تكون
عامال معيقاً
التجارة ال تزال
ً
ً
ً
للنمو ،على الرغم من التراجع في قيمة اليور و .ولكن من
المتوقع أن يتولّ د عن ضعف اليور و دفعة كبيرة للنمو في
المنطقة خالل أر باع السنة القادمة ،شر يطة أن ال يتعثّ ر النمو
العالمي أثناء ذلك.
1

يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تعز يز
ً
أوال ،من المتوقع أن ّ

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والموقف المالي
()%

النمو من خالل رفع االستهال ..فقد انخفض سعر مز يج

0.0

خام برنت بنحو  %21منذ يونيو  .5162وقاد هذا االنخفاض

-0.2

في أسعار النفط إلى تحقيق ز يادة في الدخل المتاح

-0.4

لالستهال( .أي الدخل بعد اإلنفاق على البنز ين) ،وهذا
بدوره يعطي حافزاّ لنمو الناتج المحلي اإلجمالي .وتشير

فعال في تحقيق
الناشئ عن انخفاض أسعار النفط قد بدأ
ً

لما ذكر أعاله ،فإننا نتوقع أن يتضاءل أثر هذا العامل الداعم

0.5

-1.0

-1.4

تتحقق عادة مع بعض التأخير .وإضافة
النفط على االستهال.
ّ

1.0

-0.8

البيانات األخيرة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا أن التحفيز

الفوائد في المستقبل ،إذ أن اآلثار الاكملة النخفاض أسعار

الموقف المالي المحور األيمن
1.5

-0.6

-1.2

تحقق المز يد من
ز يادة في االستهال ..ومن
المرجح أن ي ّ
ّ

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي المحور األيسر

2.0

0.0
-0.5

-1.6

-1.0

-1.8
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يعرف الموقف المالي على أنه التغيير الذي يحدث في عجز الموازنة
ّ 1

الهيلكي .ولكما اكنت قيمة الموقف المالي أكبر  ،اكن ذلك مؤشراً لسياسة
ميسرة.
مالية ّ
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المصادر  :صندوق النقد الدولي ،وتحليالت وتوقعات مجموعة QNB

العرض من االئتمان .ونتيجة لذلك ،انخفضت أسعار الفائدة
على القر وض الجديدة للشراكت الصغيرة والمتوسطة غير

ثالثا ،من المتوقع أن يكون الموقف المالي أقل إعاقة للنمو
في المستقبل .فقد اكن أحد األسباب الرئيسية وراء الركود
عامي  5162-5165في منطقة اليور و هو
الذي حدث خالل
ّ
المتشددة للغاية .وقد تقلّ ص العجز المالي
السياسة المالية
ّ
اإلجمالي في منطقة اليور و بأكثر من النصف خالل السنوات
األر بع الماضية ،حيث انخفض من  %1,6من الناتج المحلي
ويقدر أن
اإلجمالي في عام  5161إلى  %5,2في عام .5162
ّ
تسبب في فقدان  6,1-1,2نقطة
المتشدد قد
الموقف المالي
ّ
ّ

المالية بنسبة  %6,6في إيطاليا و  %6,5في إسبانيا منذ مايو
 .5162وعالوة على ذلك ،تقلص الفار ق بين أسعار الفائدة
في هذين البلدين ونظيرتهما ألمانيا بمتوسط  %1,2خالل
تحسن قنوات االئتمان
نفس الفترة .ومن المتوقع أن يؤدي
ّ
إلى نمو اإلقراض بشّك أسر ع ،وهو ما سيؤدي بدوره إلى
ارتفاع في نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
أسعار الفائدة على القر وض الجديدة للشراكت الصغيرة
والمتوسطة غير المالية

عامي  .5162-5165ولكن
مئوية من النمو السنوي بين
ّ

()%

تشدداً منذ ذلك الحين ،وهو
المنطقة تبنت موقفاً مالياً أقل
ّ

6.75

ما ساعدها في الخر وج من الركود في عام  .5162ويتوقع أن

6.25

تدرجا في المستقبل ،وهو ما
ّتتبع المنطقة ضبطاً مالياً أكثر ّ

5.75
إسبانيا

يعني أن السياسة المالية سيكون لها تأثير محايد على النمو،

5.25
4.75

السلبي الذي اكن لها في الماضي.
بدال من التأثير
ً
ّ

4.25

إيطاليا

رابعا ،من المتوقع أن يقود فتح قنوات االئتمان إلى تحسين

3.75
3.25

نمو الناتج المحلي اإلجمالي .فقد اكن النظام المالي في

2.75

ألمانيا

منطقة اليور و يعاني من التشظّ ي خالل الفترة ،5162-5165

2.25

وهو ما ّ
شّك أحد األسباب الرئيسية للتباطؤ االقتصادي .وهذا

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

يعني أن التيسير النقدي لم يكن قد تغلغل بالاكمل إلى

المصادر  :البنك المركزي األور بي ،وتحليالت وتوقعات مجموعة QNB

البلدان األور بية الطرفية ،ولكنه وجد طر يقه فقط إلى البلدان
األساسية .وقد تحسن الوضع منذ يونيو  5162عقب قيام
البنك المركزي األور وبي بمبادرات لخفض تاكليف التمويل
لدى البنو .وتوفير سيولة إضافية .وتم تتويج ذلك باإلعالن
السيادي في شهر يناير.
الكمي
عن برنامج التيسير
ّ
ّ
يبدو أن تدخالت البنك المركزي األور وبي قد استهدفت
المتصدعة وتحسين جانب
إصالح بعض قنوات االئتمان
ّ
لالتصال

جيد لالستفادة من
عموما ،تبدو منطقة اليور و اآلن في وضع ّ
هذه العوامل األر بعة الداعمة لنمو مستدام بنسبة  %6,2في
معوقات هيلكية،
عام ّ .5162إال أن المنطقة ال تزال تواجه
ّ
معدل البطالة،
معدل النمو الممكن ،وارتفاع
مثل بطء
ّ
ّ
والمزاج السلبي الذي قد ينشأ في حال انحراف المفاوضات
مع

اليونان

عن

مسارها

المرسوم.
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هاتف(+974) 4453-4643 :

هاتف(+974) 4453-4423 :

هاتف(+974) 4453-4646 :

هاتف(+974) 4453-4642 :

"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر ية :ال تتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر ير .إن اآلراء الواردة في
صر ح بخالف ذلك .يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ي اعتماداً على الظر وف الخاصة بالمستثمر ،وأن يكون مبنياً على
التقر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم ي َ
أساس مشورة استثمار ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة .إن هذا التقر ير يتم توز يعه مجاناً  ،وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جزئياً دون إذن من مجموعة ".QNB

