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تحليل اقتصادي

مشاكل بسبب تباين األداء االقتصادي لدول منطقة اليورو
انخفض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في منطقة اليورو إلى
 %1.1فقط على أساس سنوي في الربع الثاني من عام  ،2019وهي
أبطأ وتيرة للنمو منذ عام  2014عندما بدأت منطقة اليورو في
التعافي من أزمة الديون السيادية .وقد لفتنا االنتباه إلى ضعف النمو
االقتصادي في منطقة اليورو العام الماضي .استمر هذا الضعف
وأجبر البنك المركزي األوروبي على التخلي عن مواصلة تطبيع
السياسة  .واآلن ،على الرغم من القيود المختلفة ،نعتقد بأن البنك
المركزي األوروبي يعمل على إعداد حزمة شاملة من الحوافز
النقدية التي سيتم اإلعالن عنها في اجتماع سبتمبر.
سوف نتطرق هنا إلى التباين في األداء االقتصادي داخل منطقة
اليورو .أوالً ،سننظر في التباين بين قطاعي الصناعة والخدمات،
ثم إلى االختالف بين البلدان األساسية (مثل فرنسا وألمانيا) والبلدان
الطرفية (مثل إسبانيا وإيطاليا).
يعد مؤشر مديري المشتريات أحد أكثر المؤشرات الرائدة استخداما ً
في قياس النشاط االقتصادي .ويستند هذا المؤشر إلى استبيانات يتم
ارسالها إلى مديري عدد كبير من الشركات على نطاق قطاعات
االقتصاد .ويطلب من هؤالء المديرين تقييم آفاق االقتصاد لألشهر
الثالثة القادمة بالمقارنة مع األشهر الثالثة السابقة .ثم يتم تجميع
الردود على االستبيان فيما يعرف باسم مؤشر االنتشار .إذا جاء
حاصل األرقام فوق  ،50فهو يشير إلى نمو اإلنتاج ،أما إذا كان أقل
من  ،50فهو دليل على تراجعه.

انتعشت أسواق العمل في جميع أنحاء منطقة اليورو بشكل أو بآخر
من المستوى الضعيف الذي كانت عليه خالل أزمة الديون السيادية،
ومع ذلك فإن التباين بين دول المنطقة واضح ،حيث ال تزال البلدان
الطرفية أضعف بكثير من البلدان األساسية (الرسم البياني .)1
وقد أتاحت هذه القوة في سوق العمل نمو األجور بأسرع معدل لها
في عقد من الزمن ودعم الطلب المحلي في منطقة اليورو .ويميل
الطلب المحلي نحو الخدمات ،وهو ما أبقى مؤشر مديري
المشتريات في قطاع الخدمات فوق  50عند  53.1في يوليو ،األمر
الذي يشير إلى استمرار النمو .وعلى الرغم من ذلك ،فإن هناك
عالمات مبكرة على أن الضعف في القطاع الصناعي قد بدأ في
إضعاف الطلب المحلي والخدمات.
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انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو ككل
أكثر تحت مستوى الـ  ،50مسجالً  46.5في يوليو  ،مما يشير إلى
انكماش في القطاع الصناعي .وبلغ مؤشر مديري المشتريات
الصناعي لمنطقة اليورو ذروته عند أعلى من  60في ديسمبر
 ،2017حيث كان القطاع مدفوعا ً بمزيج إيجابي من نمو قوي في
الطلب العالمي وضعف في العملة (بلغ متوسط سعر اليورو 1.10
دوالر فقط لكل يورو واحد بين الفترة من أبريل  2015إلى أبريل
 .)2017غير أن التصعيد المستمر في الحرب التجارية بين
الواليات المتحدة والصين وارتفاع قيمة العملة (ارتفع سعر اليورو
إلى  1.16دوالر في المتوسط منذ مايو  )2017قد وضعا حدا ً لنمو
القطاع الصناعي في منطقة اليورو .كما جاءت تأثيرات سلبية أخرى
من تشديد معايير االنبعاثات ومخاطر خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي "بدون صفقة" .وكانت المحصلة النهائية هي تحول
القطاع الصناعي ،الذي كان محركا ً للنمو في منطقة اليورو ،إلى
عامل معيق بعض الشيء لالقتصاد كلما وقعت حرب تجارية بين
اثنين من أكبر عمالئها.
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المصادر :يروستات ،تحليل QNB

لقد رأينا مسبقًا التباين في معدالت البطالة في بلدان منطقة اليورو،
لكن هذا التباين يظهر أيضاً في نمو االقتصاد ككل .أسوأ
االقتصادات أداء من بين األربعة الكبار في منطقة اليورو هي
إيطاليا ،التي تعاني من مشاكل هيكلية عميقة ومستويات مرتفعة
للغاية من الدين الحكومي .االقتصاد اإليطالي هو االقتصاد الرئيسي
الوحيد في منطقة اليورو الذي ال يزال إنتاجه أقل مما كان عليه قبل
األزمة المالية العالمية لعام ( 2009الرسم البياني  .)2في الواقع،
ال تزال إيطاليا هي األسوأ أداء في اقتصادات منطقة اليورو األربعة
الكبرى ،مع نمو صفري حتى اآلن في عام .2019
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الرسم البياني  :2مستوى الناتج المحلي اإلجمالي
(مؤشر )100=2007

حاليا هو الوحيد من بين االقتصادات األربعة الكبرى الذي ينمو
بمعدل يفوق  %2على أساس سنوي.
ال يخلو االقتصاد الفرنسي من المشاكل ،ولكنه ظل إلى حد بعيد
األكثر استقرارا من بين االقتصادات األربعة الكبرى ،مع أداء أعلى
من المتوسط بقليل بجميع المقاييس التي نستخدمها هنا (الرسم
البياني  1و.)2

المصادر :يوروستات ،تحليل QNB

البلد اآلخر الكبير في منطقة اليورو والذي عانى من أزمة الديون
السيادية عام  2013كان إسبانيا ،حيث تكمن المشكلة الرئيسية في
البطالة المزمنة وخاصة بطالة الشباب (الرسم البياني  .)1لكن،
دخلت إسبانيا في األزمة المالية العالمية لعام  2009بأدنى مستوى
من الديون الحكومية مقارنة باالقتصادات األربعة الكبرى ،مما
ساعد على منع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي فوق
 .%100باإلضافة إلى ذلك ،أدت اإلصالحات الهيكلية وإعادة
رسملة نظامها المصرفي المتعثر خالل أزمة الديون السيادية لعام
 2013إلى دعم االنتعاش المثير لإلعجاب في االقتصاد اإلسباني.
وقد عاد حاليا الناتج المحلي اإلجمالي إلى مستوى ما قبل األزمة
المالية العالمية لعام ( 2009الرسم البياني  ،)2واالقتصاد اإلسباني

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

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

يبرز االقتصاد األلماني باعتباره األفضل أداء بين االقتصادات
األربعة الكبرى ،وذلك بفضل قطاع الصناعات التحويلية ذي
المستوى العالمي .أصبح االقتصاد األلماني اآلن أكبر بنسبة %15
مما كان عليه في عام ( 2007الرسم البياني  ،)2وال يتعدى معدل
البطالة حاليا ( %3.1الرسم البياني  ،)1ويمكن للحكومة األلمانية
االقتراض بفعالية بمعدل فائدة صفر على مدى السنوات العشر
المقبلة .كل هذا جيد ،لكن االقتصاد األلماني هو أكثر االقتصادات
األربعة الكبرى عرضة للضعف في الطلب الخارجي الذي نشهده
نتيجة للحرب التجارية.
هذا التباين في األداء في منطقة اليورو يمثل مشكلة حقيقية لصناع
السياسة والبنك المركزي األوروبي بشكل خاص .يتسبب هذا
الوضع في إحداث عدد من القيود على قدرة البنك المركزي
األوروبي على تنفيذ السياسة النقدية المناسبة لمنطقة اليورو ككل.
فعلى سبيل المثال ،ال يوجد ما يكفي من ديون عند الحكومة األلمانية
يمكن للبنك المركزي األوروبي شراؤها ،في حين يوجد كثير من
الديون اإليطالية .ومن الحتمي أن األلمان الذين يعملون بجد
يترددون في تحمل عبء الديون اإليطالية.
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"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

