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تحليل اقتصادي

سيتراجع النمو في منطقة اليور و خالل عام 7102
أبقى البنك المركزي األور وبي أسعار الفائدة دون تغيير في

وز يادة أسعار الفائدة .وباإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن

االجتماع األخير الخاص بالسياسة النقدية في  1مارس ،لكن

ترتفع أسعار الفائدة للمدى الطويل تدر يجياً بسبب ارتفاع أسعار

رئيس البنك المركزي األور وبي مار يو دراغي تحدث في

الفائدة األمر يكية ،وسينعكس هذا االرتفاع على قر وض الرهن

تصر يحات له عقب االجتماع بنبرة متفائلة حول تقدم اقتصاد

العقار ي وغيرها من تاكليف االقتراض طويل األجل في منطقة

منطقة اليور و .فقد أشاد رئيس البنك المركزي بالهبوط المطرد

المقدم من برنامج
إجماال ،من المتوقع أن يكون الدعم
اليور و .و
ً
ّ

في البطالة وارتفاع بيانات األنشطة االقتصادية والتحسن في

التيسير للبنك المركزي األور بي محدوداً وأن يقابله ارتفاع في

المزاج االقتصادي بوصفها أدلة على نجاح السياسة النقدية .وقد

أسعار الفائدة للمدى الطويل في عام  ،7192وهو ما سيجعل

أدت هذه التطورات بالتضافر مع نمو أعلى من المعتاد على مدى

أثر السياسة النقدية على النمو في حكم المعدوم.

العامين الماضيين ( %7.1في عام  7192و  %9.2في عام )7192
لخلق توقعات متفائلة لمنطقة اليور و في عام  .7192ومع ذلك
تفاؤال بشأن النمو في منطقة اليور و .فبالرغم من أننا ال
فإننا أقل
ً

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في منطقة اليور و
( ،%على أساس سنوي)

نزال نتوقع معدل نمو فوق المعتاد يبلغ  %9.2في عام  ،7192إال
أننا نتوقع أن يتراجع النمو مقارنة مع العامين الماضيين مع
تالشي أثر بعض العوامل الداعمة .وعالوة على ذلك ،نر ى أن
التفاؤل األخير قد تجاهل المخاطر السياسية الصاعدة التي
تخيم على مستقبل االتحاد النقدي.
أوال،
هناك ثالثة عوامل رئيسية تؤثر على النمو في منطقة اليور و.
ً
البد أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تباطؤ االستهالك ،وهو ما
اكن يمثل أحد المحراكت الرئيسية للنمو الشامل على مدى

المصادر :المكتب اإلحصائي للجماعات األور وبية وهيفر أناليتكس وقسم

العامين الماضيين .وقد أضاف عامل االستهالك ما يبلغ متوسط

االقتصاد في QNB

 9.9نقطة مئوية للنمو في عامي  7192و  ،7192أو ما يقرب من
 %21من النمو .و يعود ذلك لحد كبير إلى انخفاض أسعار النفط،
وهو ما عز ز مقادير الدخل واألر باح الحقيقية المتاحة .ومع توقع
ارتفاع أسعار النفط من  52دوالر للبرميل في عام  7192إلى 22
دوالر في عام  ،7192فإننا نتوقع أن يفرض ذلك عبئاً على النمو
يبلغ حوالي  1.0نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق.

ثالثاً  ،نتوقع أن يدعم ضعف اليور و صافي الصادرات لكن تراجع
الطلب الخارجي من قبل الشراكء التجار يين الرئيسيين لمنطقة
اليور و سيقلل جزئياً من هذا التأثير اإليجابي .وسيؤدي التباين
في السياستين النقديتين للك من البنك المركزي األور بي وبنك
االحتياطي الفيدرالي األمر يكي إلى توسيع فر وق أسعار الفائدة
بين الواليات المتحدة وأور وبا ،وهو ما سيجذب التدفقات الواردة

ثانياً  ،من المتوقع أن يتقلص الدعم المتأتي من السياسة النقدية

إلى الواليات المتحدة ويز يد من قيمة الدوالر األمر يكي مقابل

في عام  .7192وقد ساعد التيسير الكمي على ز يادة الطلب

اليور و .وسيعز ز ضعف سعر صرف اليور و تنافسية صادرات

المحلي على مدى العامين الماضيين من خالل خفض تاكليف

منطقة اليور و وسيعمل على دفع النمو البطيء في الواردات.

اإلقراض قصير األجل ،وهو ما اكن قد أدى بدوره إلى ز يادة

وحالياً تتوقع األسواق أن تنخفض قيمة اليور و مقابل الدوالر

االستثمار وساعد في تعافي سوق العمل .ولكن معظم التيسير

األمر يكي من متوسط  9.91في  7192إلى  9.12في  ،7192أو

قد تم استنفاده سلفاً وتحول النقاش اآلن إلى الموعد الذي

أنها ستشهد تراجعاً بنسبة  .%5.2ولكن من المرجح أن يتضر ر

سيقوم فيه البنك المركزي األور وبي بتخفيض برنامج التيسير

نمو الصادرات بسبب ضعف الطلب الخارجي من المملكة
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المتحدة ،نتيجة االنخفاض الحاد في قيمة الجنية االسترليني،

التجار ية .إلى جانب ذلك ،فإن االنتخابات الهامة في لك من

ومن الصين التي ال تزال معدالت نموها تتراجع .وتستورد

فرنسا وألمانيا قد تجلب قادة شعوبيين إلى السلطة ،مما يز يد

المملكة المتحدة والصين  %71من صادرات االتحاد األور بي من
السلع .ونتوقع أن يعمل صافي الصادرات على ز يادة النمو بواقع
 1.9نقطة مئوية فقط مقارنة بالعام السابق.

من المشاعر المعارضة لالتحاد األور بي وبر وز

شبح تفكك

منطقة اليور و نفسها.
لقد ظلت السياسة النقدية هي الركيزة األساسية لدعم النمو في

باإلضافة إلى ذلك ،تواجه اآلفاق المستقبلية لمنطقة اليور و
مخاطر رئيسية من األحداث التي يزدحم بها جدول العمل
السياسي في  .7192فمن المرتقب أن تبدأ الحكومة البر يطانية

منطقة اليور و خالل السنوات القليلة الماضية ،لكن يبدو أن هذه
السياسة قد بلغت أقصى وسع لها .وفي ظل تراجع المؤثرات
اإليجابية الناتجة عن أسعار النفط والطلب الخارجي ،قد يتحول

مفاوضات مع االتحاد األور بي حول شر وط الخر وج من

صناع القرار في منطقة اليور و نحو السياسة المالية لدعم النمو

فعال "خر وجاً خشناً "،
االتحاد .و إذا اكنت النتيجة النهائية هي
ً

في حال حدوث صدمة كبيرة جراء خر وج بر يطانيا من االتحاد

فإن من شأن ذلك إلحاق الضر ر بمنطقة اليور و مع إرجاء

األور بي أو أزمة سياسية أخر ى .لكن بشلك أو آخر  ،من المتوقع

الشراكت القائمة على التصدير لعمليات االستثمار وبدئها في
التحول بعيداً عن المملكة المتحدة ترقباً لز يادة الحواجز

أن يتباطأ النمو وأن يخضع قادة منطقة اليور و لضغوط ألجل
إيجاد سبل جديدة لتحفيز النمو.
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