
 

 

 الموجز االقتصادي
 2014 يونيو 24

 االقتصاد الدولي

 يخطف األضواء العالمية البنوك المركزيةنشاط 
 

                                                                                     www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2014( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

           

 

 

وقد  .بعد انتظار مطّولالحالي،  خالل الربع الثاني من العام تحرك البنك المركزي األوروبي

تراجع الدوالر إلى جديدة و مستويات األسهم نحو أدى هذا التحرك إلى ارتفاع أسواق

ة األوروبية بشكل عار الفائدانخفاض أس ، وإلىارتفعاته األخيرة مقابل اليورو األميركي بعد

وقد تم خفض الى بقاء أسعار الفائدة األميركية وغيرها في انخفاض.  مما أدى بدورهأكبر 

قام البنك  ،عد الخطوة التي قام بها صندوق النقد الدوليببعض التوقعات العالمية بشكل طفيف. ف

. كما قام 2014للعام  ٪2.2الى  ٪3.2الدولي بخفض نسبة النمو العالمي خالل شهر يونيو من 

  خيرة. األبيانات الباالستناد الى ن بإعادة تقييم توقعات النمو ألميركا والصين والمحلل

سيستمر حيث  البنوك المركزية وسياساتها. أبرزتحوم حول  الرئيسية وال تزال التساؤالت

القيمة الشهرية  لتصل ،التخفيف من شراء السندات القيام بعمليات مجلس االحتياط الفدرالي في

األسواق  تحاولكما مليار دوالر.  35الى  يوليووالتي تصل في  ،الى الصفر بحلول نهاية العام

التي تتراوح توقعات األسواق  ،أول ارتفاع في أسعار فائدة األموال الفيدراليةتوقيت  قياس

ويعد بنك إنجلترا  مع توفّر البيانات. تماشيا   وذلك ،و نهايته 2015بين منتصف العام  ما حولها

بحلول  ، ربما بعد فترة الركود االقتصادي يقوم برفع أسعار الفائدةيتوقع أن أول بنك المركزي 

على مستوى أسعار الفائدة في المركزي يحافظ بنك اليابان زفي  نفس األوقت  شهر ديسمبر

في الربع األول )محسوب  ٪6.7 سجل االقتصاد الياباني نموا قويا بلغ حيث  ،الوقت الحالي

البنوك  لدعمباتخاذ خطوات صغيرة حاليا   المركزي يقوم بنك الصين ،وأخيرا   شهرا(. 12لفترة 

         سوق العقار.ضبط محاولة االستمرار في  ، باإلضافة الىوالمؤسسات المحلية

وقد كان نشاط البنوك المركزية المذكورة أعاله السبب األول والرئيسي لتحركات أسعار 

بعض حيث توقف الدوالر األميركي عن االرتفاع مقابل اليورو وشهد الين الياباني  .الصرف

في صدد تسجيل أعلى مستوى له منذ خمس  االسترليني الجنيهباإلضافة الى أن  ،االرتفاع

 سنوات. 

 01أسعار الفائدة الرئيسية بنحو بخفض فقد قام  ،ما يخص البنك األوروبي المركزي أما في

والمعدل  ،نقطة أساس 01الى  شراءالمعّدل الفائدة على إّتفاقية إعادة نقاط أساس ليصل 

نقاط  01 -إلى البنك األوروبي المركزي لدى البنوك من الفائض في احتياطيات  الذي تكتسبه

التي اتخذها البنك عمليات إعادة تمويل  الكبيرةكما تضمنت بعض اإلجراءات  أساس )سلبي(.

حيث ستوفر عمليات إعادة التمويل طويلة األجل  ،زيادة السيولة باإلضافة الى ،طويلة األجل

 ،)مشروطة(نقطة أساس  25ما يقارب عند  ك باقتراض أموال لمدة أربع سنواتفرصة للبنو

البنك  قامفقد  ،آخرا  وأخيرا  وليس . وتمويل األعماليهدف الى تحسين السيولة  األمر الذي

من خالل  (خفض أسعار الفائدة لمدة طويلة) ةتباقياالس بزيادة توجيهاتهاألوروبي المركزي 

مماثال  لبرنامج التيسير الكمي وقد يكون ذلك شراء األصول بشكل جّدي.  عملية دراسةب وعهده

نظيراتها من قبل المجلس لن تكون شبيهة لم إال أن األرقا ،التابع لمجلس االحتياط الفدرالي

 بأن تبدأ ن. ويتوقع محللو بنك إنجلترا المركزي او بنك اليابان المركزياالحتياط الفدرالي او 

يعتمد إذ  ،2015ومنتصف العام  2014هذه التغيرات بشكل فعلي خالل الربع األخير من العام 

معدل تضخم أسعار متوسط  بلغتوفر بيانات التضخم. فقد مدى ذلك على الصعوبات الفنية و

 ،على أساس سنوي خالل فترة الثالثة أشهر من مارس حتى مايو ٪0.6المستهلك األوروبي 

الناتج  نمو . وقد جاء٪2.0وذلك مقابل الهدف الذي وضعه البنك األوروبي المركزي عند 

على أساس ربع  ٪0.2المحلي اإلجمالي الفعلي ألوروبا دون اآلمال خالل الربع األول عند 

 . على أساس سنوي ٪0.2سنوي أو 

خالل الربع األول من العام  ٪0.1-وقد تمت مراجعة الناتج المحلي اإلجمالي األميركي الى 
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جعت الكثير من التوقعات ارتوقد  والذي يعود معظم الضعف فيه الى عوامل مناخية. 2104

٪. ونعتقد أنه من الصعب أن يفوق المعدل 3.1 بشأن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الى أقل من 

النصف الثاني من  وال يمنع ذلك من إمكانية تحسن وتيرة النمو خالل ٪ هذا العام.2.5نسبة 

. فقد اخذت المخاطر منحنى آخر نحو ارتفاع أسعار الفائدة 2015دخوال  بالعام  2014العام 

األميركية في الفترة القادمة. وتعتبر بيانات التضخم األهم للسوق األميركي حيث يقف معدل 

)وهو مؤشر أوسع من مؤشر أسعار  مصروفات االستهالك الشخصيفي أسعار  التضخم

مصروفات  معدل تضخم في مؤشر أسعاربلغ  كمل .٪2.0اآلن عند أقل من  مستهلك(ال

٪ على أساس 1.4 )أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة( االستهالك الشخصي األساس

فمن المحتمل أن ترتفع التوقعات بشأن  بنهاية العام، ٪2.0عند  بلغسنوي خالل أبريل. وإذا ما 

 فعليا.أسعار الفائدة  حتى أن ترتفع أسعار الفائدة أو

فيه في أبريل وانخفاض معدل البطالة  البريطاني،قتصاد لالالبيانات الجيدة  كل من وقد ساهمت

قطاع ال بعض التساؤالت حول باإلضافة الى) ،٪6.6الى أقل مستوى منذ خمس سنوات عند 

فقد لّمح  االرتفاع المترقب في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا المركزي. دعمفي  ي(العقار

 . يأتي أبكر مما هو متوقعقد  التغير مثل هذا المحافظ كارني أن

 2104٪ للربع األول من العام 6.7وقد تمت مراجعة نمو الناتج المحلي اإلجمالي لليابان الى 

ولكن أيضاً نتيجة قوة نمو  (الضرائب خالل أبريللمقاومة زيادة )نتيجة ارتفاع االستهالك 

خالل الربع الثاني من العام  %(4-) يشهد النمو حركة تصحيحيةومن المتوقع ان  االستثمار.

من الوقت لفترة  عن القيام باتخاذ خطوات بنك اليابان المركزي يمتنعكما من المحتمل أن  2014

  وذلك من أجل تقييم األمور بشكل أفضل.

باإلضافة الى  ،٪7انخفض دون الذي  يالصين االقتصاد نمو تباطؤ في الخطر في آسيا ويتمثل

أسعار النفط نتيجة التطورات  ارتفعتوقد  التطورات الجيوسياسية في كل من أوكرانيا والعراق.

األسعار المرتفعة واالنقطاعات في االنتاج تشكل دعما  القتصادات دول  هذه وال تزال ،في العراق

 110 من  أكثرر النفط اآلن عند امجلس التعاون وأوضاعها المالية الجيدة. حيث تقف أسع

نمو الناتج المحلي اإلجمالي  بأن يتراوحوال نزال عند توقعاتنا .)مزيج برنت( دوالرات للبرميل 

       هذا العام. ٪5و ٪4 الخليجي بين التعاوندول مجلس لغير النفطي 
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