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هل يقترب الركود في القطاع الصناعي العالمي من نهايته؟
تباطأ االقتصاد العالمي بوضوح خالل األعوام القليلة الماضية.
وخالل هذه الفترة ،كان القطاع الصناعي العالمي هو السبب
الرئيسي وراء ضعف الطلب ،وقد أثر سلبا ً في نهاية المطاف
على قطاع الخدمات األكثر مرونة .ووصل مؤشر مديري
المشتريات الصناعي العالمي ،الذي يرصد المعلومات المتعلقة
باإلنتاج والتوظيف ،إلى مستوى مرتفع في ديسمبر  2017قبل
تراجعه إلى منطقة االنكماش عند أقل من  50نقطة في شهر مايو
من العام الحالي.
الركود الصناعي أدى إلى تراجع مؤشر مديري
المشتريات المركب العالمي
( = 50الحد الفاصل بين التراجع واالرتفاع)

الواليات المتحدة ،والصدمات السلبية في قطاعي السيارات
وأشباه الموصالت .وبعد  19شهراً من التباطؤ الحاد ،بدأ قطاع
التصنيع العالمي في إظهار عالمات تشير إلى تحول نحو فترة
أخرى من التوسع .ويتطرق تحليلنا لتلك العالمات وأيضا ً إلى
العوامل الدافعة المحتملة للتوسع المقبل.
بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي أدنى مستوى له
في يوليو وتحسن بعد ذلك ،متجاوزا ً الحد الفاصل بين التوسع
واالنكماش عند  49.8نقطة في قراءة أكتوبر األخيرة .وتشير
مؤشرات أخرى متزامنة ومستقبلية إلى استقرار أو حتى انتعاش
التصنيع العالمي .وبدأت أخيرا ً صادرات االقتصادات شديدة
االنفتاح أو ذات التقارير المبكرة في شرق آسيا ،والتي تعتبر
مقياسا ً موثوقا ً للطلب على الصناعات التحويلية ،في االستقرار
بعد ما يقرب من عامين من التباطؤ والتراجع .وارتفعت مؤخراً
أسعار األسهم في مؤشر  S&P 500لشركات التصنيع ،والتي
تقود عادة ً دورة التصنيع ،بعد ثمانية أشهر من التماسك .إن
االنتعاش الحاد في أسعار شركات معدات النقل بالشاحنات وأشباه
الموصالت يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل قطاع التصنيع.
المؤشرات الرئيسية على االستقرار والتعافي
(على أساس سنوي)% ،

المصادر :هيفر ،ماركيت/جي بي مورغان ،تحليالت QNB

يشكل قطاع الصناعة حصة كبيرة من االقتصاد العالمي
( ،)%16وبسبب مواصفاته غير االعتيادية ،فإن هذا القطاع
معرض بشدة للتغيرات الدورية .ونظرا ً ألن معظم المنتجات
الصناعية تعتبر سلعا ً معمرة ً (مثل السيارات والهواتف الذكية
وأجهزة الكمبيوتر) وتحتفظ بقيمتها لفترة أطول بكثير من
المنتجات أو الخدمات األخرى ،فإن فترات ازدهار المبيعات
الصناعية عادة ما تتبعها وفرة في المعروض وانخفاض في
مستويات اإلنتاج .وعلى مدى السنوات األربعين الماضية ،أدت
هذه الدينامية إلى ظهور سلسلة من الدورات الصناعية التي تمتد
لثالث سنوات (من ذروة ألخرى) وتنقسم عادة بالتساوي بين
التوسع والتباطؤ.
وقد شملت أحدث دورة صناعية التوسع الذي بدأ في عام 2016
والتباطؤ الحالي .وقد زادت حدة هذا التباطؤ بفعل عدد كبير من
العوامل المعاكسة ،بما في ذلك ظهور النزاعات التجارية،
وعمليات التخلص من الديون في الصين ،والتشديد المالي بقيادة

مصادر :هيفر ،تحليالت QNB

سيستفيد التوسع المحتمل في نشاط التصنيع من العوامل الدافعة
األربعة التالية .أوالً ،االنخفاض المتوقع في عمليات بناء
المخزون كجزء من التدابير الوقائية ضد االضطرابات في
العالقات التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،مما يتطلب
أوامر جديدة .ثانياً ،من المفترض أن يبدأ تيسير األوضاع المالية
العالمية الناتج عن "النهج المتساهل" لبنك االحتياطي الفيدرالي
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األمريكي في التغلغل داخل االقتصاد الحقيقي خالل األشهر
المقبلة ،األمر الذي سيحفز الطلب .ثالثاً ،من المرجح أن تؤدي
"المرحلة األولى" من الصفقة التجارية المحتملة بين الواليات
المتحدة والصين إلى الحد من عدم اليقين ،مما سيدعم استقرار أو
انتعاش النفقات الرأسمالية .رابعا ً ،سيؤدي تطبيق تقنية 5G
لتعزيز صناعة أشباه الموصالت التي تعاني من الضعف الشديد
حالياً.

معتدل في الناتج المحلي اإلجمالي في عام  .2020ومع ذلك ،ال
تزال هناك مخاطر كبيرة على االقتصاد العالمي مستقبالً ،بما في
ذلك احتمال تعطل المفاوضات التجارية بين الواليات المتحدة
والصين وظهور مفاجآت سلبية من البنوك المركزية الرئيسية.

وبشكل عام ،من المتوقع أن نرى بداية انتعاش النشاط الصناعي
خالل األشهر المقبلة ،وهو ما من شأنه أن يدعم حدوث تسارع
فريق  QNBاالقتصادي
جيمس ماسون
اقتصادي أول
هاتف(+974) 4453-4643 :

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

عبد الرحمن الجهني
محلل أبحاث
هاتف(+974) 4453-4436 :

*المؤلف المراسل
"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية :ال تتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا
ُصرح بخالف ذلك .يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتمادا ً على
التقرير .إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم ي َ
الظروف الخاصة بالمستثمر ،وأن يكون مبنيا ً على أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة .إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً ،وال
يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئيا ً دون إذن من مجموعة ".QNB

