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تحليل اقتصادي

استطالعات األعمال الدولية تشير إلى أن التعافي العالمي يتعزز
يعتبر مؤشر مديري المشتريات ( )PMIمقياسا جيدا وفوريا
للتعافي االقتصادي العالمي .فهو يركز على األعمال والشركات
ويتم نشره في غضون أسابيع قليلة بعد جمع البيانات .أما الناتج
المحلي اإلجمالي ،فهو مقياس أوسع بكثير للنشاط االقتصادي،
ويتم نشره عادة بعد عدة أشهر .ولحسن الحظ ،يعد مؤشر مديري
المشتريات العالمي المركب مؤشرا جيدا لنمو الناتج اإلجمالي
العالمي ،ولذلك فإن ارتفاع هذا المؤشر إلى  58.4نقطة في شهر
مايو ،وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من  15عاما ،أمر مطمئن.

األنشطة ،مثل خدمات التوصيل إلى المنازل ،والطهي في
المنزل ،واألفالم المنزلية ،وألعاب الفيديو ،ومؤتمرات الفيديو،
إلى تحفيز الطلب على األجهزة اإللكترونية والمنزلية .عالوة
على ذلك ،أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى عزوف الناس
عن استخدام وسائل النقل العامة ،وتفضيلهم الستخدام المركبات
الخاصة ،األمر الذي زاد الطلب على السيارات الجديدة
والمستعملة ومكونات السيارات.
مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع
في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو

مؤشر مديري المشتريات العالمي
المركب لقطاعي التصنيع والخدمات

(فوق  50يشير إلى توسع ،أقل من  50يشير إلى انكماش)
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ومع ذلك ،فإن هذه الصورة العالمية المركبة تخفي اختالفات
مهمة بين قطاعي التصنيع والخدمات .في تقريرنا لهذا األسبوع،
سنحلل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من خالل
مقارنة التعافي في هذين القطاعين في الواليات المتحدة ومنطقة
اليورو.
من الواضح أن التعافي في قطاع التصنيع ظل يتعزز في كل من
الواليات المتحدة ومنطقة اليورو .وكان ذلك مدفوعا بعاملين
رئيسيين .أوال ،تعافى العرض بسرعة من المرحلة الحرجة
للوباء في أبريل  .2020فقد تمكنت المصانع وشركات نقل
البضائع والخدمات اللوجستية من تنفيذ تدابير فعالة للتباعد
االجتماعي بسهولة نسبية ،مما أتاح العودة السريعة إلى
مستويات قريبة من الطاقة اإلنتاجية الكاملة .ثانيا ،حفزت
إجراءات اإلغالق والبقاء في المنازل الزيادة المؤقتة في الطلب
على السلع االستهالكية والمعدات اإللكترونية ،مما ساعد على
جعل الحياة والعمل من المنزل أكثر متعة وفعالية .وأدت بعض

دعمت قوة تعافي قطاع التصنيع النشاط االقتصادي طوال
النصف الثاني من العام الماضي وخالل النصف األول من عام
 .2021في الواقع ،ظل االرتفاع في الطلب قويا جدا لدرجة أن
سالسل التوريد ونقل البضائع وإنتاج المكونات الرئيسية
أصبحت مقيدة .على سبيل المثال ،ال يستطيع قطاع إنتاج رقائق
الكمبيوتر القديمة المستخدمة في السيارات مواكبة الطلب .وعادة
ما تستجيب الشركات لالرتفاع في الطلب من خالل زيادة الطاقة
اإلنتاجية ،ولكن من المتوقع أن يتراجع قدر كبير من االرتفاع
في طلب المستهلكين على السلع مع تخفيف إجراءات التباعد
االجتماعي بشكل أكبر .لذلك فقد تراجعت الشركات عن بعض
االستثمارات .ونتوقع أن يستمر نشاط التصنيع في التوسع ،ولكن
بوتيرة أبطأ ،مما يعني أن مؤشرات مديري مشتريات قطاع
التصنيع ستتراجع مجددا لمستوى قريب من  50نقطة ،لكنها
ستبقى فوق الـ .50
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مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات
في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو
(فوق  50يشير إلى توسع ،أقل من  50يشير إلى انكماش)
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في المقابل ،نتوقع أن يقود قطاع الخدمات المرحلة التالية من
التعافي ،حيث أن نسبة كبيرة من السكان في الواليات المتحدة
و -بوتيرة أبطأ -في منطقة اليورو تم تطعيمهم .ونرى ثالثة
محركات رئيسية لهذا األمر .أوال ،األشخاص الذين تم تطعيمهم
أقل عرضة لنشر الفيروس وأقل عرضة لإلصابة بأعراضه

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

الخطيرة .في الواقع ،أصبح عدد اإلصابات الجديدة والحاالت
التي يتم إدخالها للمستشفيات اآلن عند مستوى منخفض بما يكفي
للواليات المتحدة ودول منطقة اليورو لمواصلة تخفيف إجراءات
التباعد االجتماعي ،مما يسمح بإعادة فتح اقتصاداتها .ثانيا ،مع
عودة الطقس األكثر دفئا سيكون من السهل على األشخاص في
الواليات المتحدة ومنطقة اليورو قضاء الوقت في الخارج ،حيث
ال ينتشر الفيروس بسهولة .ثالثا ،بعد إمضاء الكثير من الوقت
في المنزل ،هناك طلب مكبوت على إنفاق المزيد من الوقت
والمال على الخدمات المحلية ،مثل تناول الطعام في الخارج في
المطاعم واألنشطة الخارجية والترفيه .وتعتبر قوة التعافي في
الواليات المتحدة واضحة مع ارتفاع مؤشر مديري مشتريات
قطاع الخدمات إلى أكثر من  70نقطة .كما يمكن مالحظة بداية
التعافي في منطقة اليورو ،حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات
لقطاع الخدمات فوق  55نقطة في مايو.
ونتوقع أن يؤدي التحول في الطلب االستهالكي من السلع
المصنعة إلى الخدمات المحلية إلى دفع المرحلة التالية من
التعافي في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو.

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

*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 .يُعتقد 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.
يُخلي  QNBبشكل صريح مسؤوليته 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 سي قوم 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 بأ ي 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.

