توقــ ّـعـــات
املنـــتدى االســرتاتيجي العــريب

التوجهات واألحداث
االقتصادية العاملية

التوجهات واألحداث
السياسية العاملية

التوجهات واألحداث
االقتصادية يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا

إعداد مجموعة يورآسيا

التوجهات واألحداث
السياسية يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا

التوجهات
واألحداث
االقتصادية
العاملية

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التوجهات واألحداث االقتصادية العالمية
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التوسع المالي سيؤدي إلى ارتفاع قيمة
ّ
ّ
سيحفز الحماية
الدوالر األمريكي ،مما
االقتصادية األمريكية
ستؤدي التخفيضات الضريبية إلى زيادة العجز في الواليات المتحدة بما ال يقل عن  1.5تريليون
يؤدي إلى ارتفاع العائدات وتعزيز قوة الدوالر .وستأتي استجابة إدارة دونالد ترامب
دوالر أمريكي ،مما ّ
على شكل تدابير حماية اقتصادية صارمة (مثل مكافحة اإلغراق التجاري) تستهدف الصين واالتحاد
األوروبي ،وتوجيه انتقاد شديد اللهجة بشأن اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية (نافتا).

التقييم

55%

85%

االحتمالية

األثــــر

المبررات المنطقية
ّ

•سيؤدي ارتفاع معدالت العجز يف امليزانية ج ّراء التخفيضات الرضيبية إىل جانب البيع التدريجي
للسندات األمريكية من قبل نظام االحتياطي الفدرايل مع إيقاف برنامج التسهيل الك ّمي إىل
زيادة عائدات السندات األمريكية ،متسبباً بارتفاع قيمة الدوالر األمرييك.

اآلثار المترتبة

•ستعمل سياسة الحامية االقتصادية عىل تحفيز ر ّد فعل أجنبي انتقامي ض ّد املصدّرين
األمريكيني الناجحني ورشكائهم يف قطاعات التكنولوجيا والزراعة والصناعات الفضائية.

•النزعة التجارية تشكل عنرصا ً أساسياً لشعبية ترامب بني قاعدته االنتخابية.

•ستشهد عالقات الواليات املتحدة مع االتحاد األورويب والصني مزيدا ً من التدهور ،كام
ستتصاعد الضغوط السياسية خالل السنة االنتخابية يف املكسيك.

تحسن قوة الدوالر األمرييك وارتفاع العائدات األمريكية إضاف ًة إىل الحامية االقتصادية
•سيشكّل
ُّ
املتزايدة مزيجاً يصعب عىل األسواق الناشئة التعامل معه.
المؤشرات

•حجم العجز الناتج عن حزمة خفض الرضائب األمريكية.
•التقدّم الجاري يف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشاملية.
•الترصيحات الصادرة عن مكتب املمثل التجاري األمرييك ،والواردة يف تقارير الخزينة حول
التالعب بالعملة.

التباين مع
اإلجماع العام

إن التفاعل بني السياسة املالية األمريكية وقوة الدوالر األمرييك والسياسة التجارية األمريكية،
بوصفه مزيجاً من اآلثار السلبية ،يتناقض مع االتجاه التصاعدي السائد ألسعار سوق األسهم
وتدفقات األموال إىل األسواق الناشئة.

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التوجهات واألحداث االقتصادية العالمية
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أوروبا سوف تواصل
تحقـيق مفــاجــآت
اقتصادية إيجـابيـة
ً
محققا نسبة نمو تصل إلى  2.0%في .2018
سيستمر االنتعاش االقتصادي في منطقة اليورو

التقييم

المبررات المنطقية
ّ

60%

75%

االحتمالية

األثــــر

•رشوط االئتامن تستمر باالنخفاض ،والزخم االقتصادي يظل مرتفعاً.
•اإلصالحات الهيكلية تعزز الثقة يف قطاع األعامل ،كام أن العالقة بني الرئيس الفرنيس إميانويل
ماكرون واملستشارة األملانية أنغيال مريكل تق ّوي الرشاكة بني البلدين.

•تسفر االنتخابات اإليطالية عن تحالف وسطي ال يثري املشاكل بشأن عضوية منطقة اليورو أو
االتحاد األورويب.
اآلثار المترتبة

•ستكون الظروف مواتية إلجراء إصالحات تدريجية مستم ّرة يف منطقة اليورو ،مام سيدعم
تكوين دائرة فعالة من النمو.
•تواصل األصول األوروبية تقديم أداء جيد.

المؤشرات

•املؤرشات العاطفية املتباينة ملنطقة اليورو
•نتائج االنتخابات اإليطالية.
•التقدّم امل ُحرز يف محادثات االتحاد املرصيف األورويب.

التباين مع
اإلجماع العام

عىل الرغم من متتّع األسواق يف أوروبا بوضع إيجايب إىل حد كبري يف العام  ،2017فإنه مث ّة مخاوف
من أن يشهد العام  2018تجدّد املخاطر السياسية واالقتصادية.

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التوجهات واألحداث االقتصادية العالمية
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خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
سيضر باقتصادها دون
(بريكست)
ّ
أن يمتد أثره إلى أبعد من ذلك
سيواصل االقتصاد البريطاني معاناته من حالة االلتباس الناجمة عن الخروج من االتحاد األوروبي،
ً
جيدا.
فيمـا سـيكون أداء االقتـصاد األوروبي

التقييم

المبررات المنطقية
ّ

80%

80%

االحتمالية

األثــــر

التوصل إىل تسويات
•الخالفات السياسية املستمرة داخل اململكة املتحدة سوف تجعل من الصعب
ّ
مع االتحاد األورويب.
•أدّى خروج بريطانيا من االتحاد األورويب وما تبعه من مشكالت إىل تحصني الشعوب يف باقي أنحاء
أوروبا ض ّد محاولة تكرار التجربة.
•ال يزال االتحاد األورويب معارضاً بشدّة لتسهيل وصول بريطانيا إىل األسواق التجارية ،وخاصة فيام
يتعلّق بالخدمات.

اآلثار المترتبة

•سيواجه اقتصاد بريطانيا توقّعات أسوأ من ناحية النمو/التضخم ،مام قد يضط ّر بنك إنجلرتا إىل رفع
ظل اقتصاد يشهد منوا ً بطيئاً.
أسعار الفائدة بصورة قد تشكّل مجازفة يف ّ
•سيضعف دور لندن كمركز مايل أورويب وعاملي ،وذلك لصالح نيويورك وفرانكفورت ودبلن.
•سيستمر اليورو يف تحقيق أداء متف ّوق عىل الجنيه االسرتليني.

المؤشرات

•بقاء ترييزا ماي مبنصب رئاسة الوزراء أو تركها.
•التقدّم املحرز يف مفاوضات الخروج من االتحاد األورويب.

التباين مع
اإلجماع العام

ال بد من إعادة النظر يف رؤية السوق للجنية اإلسرتليني بأن قيمته من املتوقع أن تظل منخفضة عىل املدى
الطويل ،نظرا ً للمعوقات يف التدفق والتي من شأنها أن تؤثر يف صادرات الخدمات ذات القيمة العالية.

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التوجهات واألحداث االقتصادية العالمية
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صحوة سياسية واقتصادية
في الدولتين الكبريين في
أمريكا الالتينية
سيعمل خليط من التيارات المناهضة للنظام المؤسسي مع مشاكل “نافتا” وتباطؤ االقتصاد
الصيني على التسبب بصدمات سلبية كبرى للمكسيك والبرازيل.

التقييم

المبررات المنطقية
ّ

35%

80%

االحتمالية

األثــــر

•قد يتزامن موقف تفاويض أكرث رصامة للواليات املتحدة بشأن “نافتا” مع سنة
االنتخابات املكسيكية.
•سوف تجرى االنتخابات الربازيلية عىل خلفية مناخ سيايس يضم طبقة سياسية تفتقد
إىل املصداقية ،إىل جانب انخفاض أسعار السلع نتيجة للتباطؤ االقتصادي الذي شهدته
الصني مؤخرا ً.
كل
•ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية وازدياد قيمة الدوالر األمرييك سيزيد من الضغط عىل ّ
من الربازيل واملكسيك.

اآلثار المترتبة

•ستؤدي حالة عدم اليقني إىل انخفاض االستثامر يف املحافظ الداخلية واالستثامر
األجنبي املبارش يف املكسيك والربازيل.
•ستتزايد الضغوط عىل البنوك املركزية املحلّية للجوء إىل رفع أسعار الفائدة بشكل ال
يحظى بقبول سيايس.
•سيمتد تأثري األزمة إىل أصول األسواق الناشئة األخرى ،وخاصة يف ح ّيز الدخل الثابت
للعملة املحلّية.

المؤشرات

•ما إذا كانت مفاوضات “نافتا” ستستمر حتى بدء الحملة االنتخابية يف املكسيك.
•أسعار السلع الصناعية الرئيسية.
•ترشيحات األحزاب الرئيسية للرئاسة الربازيلية.

التباين مع
اإلجماع العام

مل يحسن السوق تقدير أثر تضافر العوامل االقتصادية الدولية والسياسية املحلية بالنسبة
للمكسيك والربازيل اللتني ينظر إليهام كمقياس يف األسواق الناشئة ،كام مل يحسن تقدير
املخاطر املحتملة النتقال األزمة.

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التوجهات واألحداث االقتصادية العالمية
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أسعار النفط لن تشهد
ً
ارتـفاعـا في العام 2018
ً
ً
أمريكيا خالل
دوالرا
حتى مع النمو القوي على الطلب ،فستظل أسعار النفط ضمن الـ 50
العام  ،2018جراء عدم التزام بعض الدول األعضاء والدول غير األعضاء في منظمة الدول
المصدرة للنفط (أوبك) باتفاق خفض اإلنتاج ،إلى جانب ارتفاع المعروض من خارج منظمة
ّ
المصدرة للنفط (أوبك).
الدول
ّ

التقييم

75%

60%

االحتمالية

األثــــر

المبررات المنطقية
ّ

•عىل الرغم من وجود دالئل عىل أن مكاسب إنتاج النفط الصخري األمرييك ستصل إىل نقطة ترتاجع
فيها العائدات ،إال أن األسعار التي تبدأ من  55دوالرا ً أمريكياً فام فوق ستعمل عىل ترسيع معدّل
النمو أيضاً.

اآلثار المترتبة

•مع بقاء أسعار النفط الخام ضمن ال  50دوالرا ً أمريكياً خالل معظم العام  ،2018ستستم ّر الضغوط
املتعلقة باملوازنة عىل بعض املصدّرين الرئيسيني األضعف مالياً.
•وعىل العكس من ذلك ،ستحصل البلدان ذات االستخدام املكثف للنفط يف ناتجها املحيل اإلجاميل،
مثل الهند ،عىل حوافز اقتصادية أكرب من انخفاض األسعار.

المؤشرات

•استمرار املخاوف بني املنتجني الرئيسيني مام يشري إىل عدم رغبتهم برفع أسعار النفط إىل مستوى
من شأنه أن يعجل من منو العرض املنافس.
•استمرار املستويات القوية من االستثامر يف النفقات الرأساملية األولية يف الواليات املتحدة ،حتى
مع عدم ارتفاع تلك املستويات االستثامرية.

التباين مع
اإلجماع العام

العديد من املشاركني يف سوق النفط عىل الجانب امل ُضارِب للتجارة واثقون من أن منظمة “أوبك”
وروسيا قد تخطئان يف ما يتعلق برفع األسعار بشكل أكرب يف العام  ،2018مع تجاهل املخاوف بشأن
العرض املنافس.

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التوجهات واألحداث االقتصادية العالمية
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االتحاد األوروبي يضاعف
اإلجراءات الحـمــــائـية
في العام  ،2017كل األنظار اتجهت نحو تلويح الواليات المتحدة بإجراءات الحماية
ً
حديثا .في حين أن العام  2018ستكون هي
االقتصادية تحت إدارة ترامب المنتخب
ً
أيضا سياسات الحماية االقتصادية
السنة التي سيتضح فيها أن االتحاد األوروبي يتبع
بشكل متزايد ،بطريقته الخاصة.

التقييم

المبررات المنطقية
ّ

75%

70%

االحتمالية

األثــــر

كل من فرنسا بقيادة ماكرون وأملانيا بقيادة مريكل حذرا ً متزايدا ً من عمليات االستحواذ
•تبدي ّ
االسرتاتيجية من قبل املستثمرين األجانب ،وخاصة عمليات االستحواذ الصينية عىل مز ّودي
خدمات التكنولوجيا األوروبيني.
•هذه املخاوف تحركها أولويتان متداخلتان :حامية الوظائف األوروبية وتجنب االخرتاق األجنبي
للقطاعات الصناعية ذات الصلة باألمن الوطني.

اآلثار المترتبة

•قد يتفاجأ املستثمرون األجانب باتساع نطاق ما يسمى بـ “القطاعات االسرتاتيجية” التي ميكن
أن يت ّم فيها التضييق عىل االستثامرات أو إعاقتها.

•ميكن لنهج أوروبا تجاه الدبلوماسية االقتصادية أن يخلق توترات غري متوقعة يف الشؤون
الخارجية ألوروبا ،مبا يف ذلك مع القوى الناشئة الكربى.

•قد تلجأ القوى الناشئة بشكل متزايد إىل بعضها بعضا يف محاولة لتوسيع عالقاتها التجارية مع
كل من الواليات املتحدة واالتحاد األورويب إىل االنغالق عىل ذاتهام.
تح ّول ّ
المؤشرات

التخل عن مفاوضات اتفاق التجارة الحرة الجارية ،وال سيام مع الرشكاء يف رشق آسيا
ّ
•الركود أو
و/أو أمريكا الالتينية.
•تطبيق آليات جديدة لفحص االستثامرات شبيهة بلجنة االستثامر األجنبي يف الواليات املتحدة؛
حيث انطلقت العملية فعلياً عىل مستوى االتحاد األورويب واملستويات الوطنية.
•إنشاء ما يسمى بـ “املنافسني األوروبيني” بشكل مشابه ملا ت ّم بني “ألستوم-سيمنس”
و”فينكانتريي-إس يت إكس”.

التباين مع
اإلجماع العام

رغم أن فكرة “قلعة أوروبا الحصينة” ليست جديدة ،إال أن وجود تصور بأن االنقسامات الداخلية تعوق
االتحاد األورويب اليوم إمنا يخفي وراءه الجهود الحقيقية التي تبذلها حالياً أطراف محلية لصياغة رؤية
اسرتاتيجية لحامية السوق األوروبية.

التوجهات
واألحداث
السياسية
العالــميـة

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التــوجهات واألحـــداث السيــاسـية العالمـية
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روسيا والصين لن تلزما الصمت
أو تقفا مكتوفتي األيدي إزاء
سياسة ترامب الخارجية
في العام  ،2017كانت ّ
كل من موسكو ّ
وبكين حريصتين على ّ
تجنب اتخاذ ردود فعل حازمة
تحركات ترامب في ما يتعلق بالسياسة الخارجية التي كانتا تعترضان عليها .ويرجع هذا
إزاء ّ
الحذر الى تركيز الرئيس الصينى شى جين بينغ على الحفاظ على االستقرار قبل انعقاد
المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني ،وإلى ّ
تطلع نظيره الروسي فالديمير
بوتين إلى إعادة ترتيب العالقات مع الواليات المتحدة .ومع انتفاء هذين االحتمالين ،فإن
ّ
ستتخليان عن حذرهما في العام  2018وتعودان إلى النهج المعهود أكثر من
الصين وروسيا
التصدي للواليات المتحدة.
قبلهما والمتمثل في
ّ

التقييم

75%

85%

االحتمالية

األثــــر

المبررات المنطقية
ّ

كل من الصني وروسيا مدفوعاً بعوامل خاصة بالعام  – 2017أي مؤمتر الحزب
•كان حذر ّ
الـ  19واألمل يف إعادة ترتيب العالقات – وهو أمر لن يكون موجودا ً يف العام .2018

اآلثار المترتبة

•قد تلجأ الصني إىل تكثيف ر ّد الفعل االنتقامي غري الرسمي ض ّد الرشكات األمريكية يف
السوق الصينية.

•من املرجح أيضاً أن تشعر كل من موسكو وبكني باإلحباط بسبب املزايا الضئيلة التي
حصلتا عليها يف مقابل استعدادهام للتوافق مع ترامب خالل العام  .2017وعىل
سبيل املثال ،من املرجح أن تشعر الصني باإلهانة ج ّراء الزيادة املحتملة يف اإلجراءات
التجارية التي ستفرضها إدارة ترامب ،بالنظر إىل اقتناع بكني بأنها ساعدت واشنطن يف
مسألة كوريا الشاملية.

•من جهتها ،قد تلجأ روسيا إىل عمليات إلكرتونية جديدة ض ّد الواليات املتحدة ،وقد
يكون ذلك من خالل قنوات غري مبارشة مثل دعم النشاطات اإللكرتونية لخصوم آخرين
للواليات املتحدة.
المؤشرات

•ترصيحات “بوتني” أو “يش” السلبية املو ّجهة إىل ترامب نفسه ،بدالً من الواليات
املتحدة بصفتها جهة فاعلة عامة.
•تراجع رغبة الصني وروسيا يف دعم الجهود األمريكية يف القضايا التي تحظى باهتامم
مشرتك (عىل سبيل املثال :إيران وسوريا واإلرهاب وكوريا الشاملية).

التباين مع
اإلجماع العام

مل يقدّر جمهور العامة كيف أن ر ّد الصني وروسيا الهادئ عىل اإلجراءات األمريكية يف العام
 2017ال يعكس حقيقتهام ،وبالتايل قد يُفاجأ املراقبون عندما تعود بكني وموسكو إىل
طبيعتهام املعهودة.

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التــوجهات واألحـــداث السيــاسـية العالمـية
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نشوب صراع داخلي بين
أعضاء الحزب الجمهوري
مؤسسة حزبه والتي ال تتمتع بشعبية كبيرةُ ،م ً
لقيا
ضد
في العام  ،2018قد ينقلب ترامب
ّ
ّ
اللوم على أعضاء الحزب لعدم تحقيقه النجاح على المستوى التشريعي .وكان ستيف بانون،
مؤسسة
المستشار االستراتيجي السابق لترامب ،قد ترك البيت األبيض وأعلن الحرب على
ّ
الحزب الجمهوري .فإذا لم يحقق ترامب ما يكفي من االنتصارات التشريعية ،فإنه سينضم
إلى تلك الحملة ،وسيدعم المنافسين الرئيسيين ألعضاء الحزب الجمهوري الحاليين،
ً
عمليا.
ويحدث شرخا في الحزب

التقييم

المبررات المنطقية
ّ

40%

70%

االحتمالية

األثــــر

•قد مييل الرئيس األمرييك إىل إبعاد اللوم عنه بسبب عدم تحقيقه انتصارات ترشيعية بعيدا ً عن
البيت األبيض.
ملؤسسة الحكم – فقد فاز باالنتخابات األولية واالنتخابات العامة من خالل
•دوافع الرئيس مناهضة
ّ
الرتشّ ح ضد مؤسسة وصفها بأنها فاسدة ،وقد يتبنى ذلك املوقف ثانية إذا شعر بالتهديد.

اآلثار المترتبة

•يعلم ترامب أن ناخبيه سوف يستمعون إليه أكرث من استامعهم لقادة الكونغرس الجمهوريني الذين
ال يحظون بالشعبية.
رشعون الضعفاء يف الحزب الجمهوري أكرث لرتامب
•عىل املدى القصري ،من املرجح أن يذعن امل ّ
خوفًا من مواجهة التحديات يف االنتخابات األولية املقبلة.

جح أن يستعيد الدميقراطيون سيطرتهم عىل مجلس النواب والشيوخ نظرا ً لقيام
•من املر ّ
الجمهوريني برتشيح محافظني أكرث مام ينبغي للفوز يف االنتخابات العامة.
المؤشرات

التباين مع
اإلجماع العام

•عىل املدى الطويل ،من شأن هذا التحرك للرئيس أن يعمل عىل إضعاف الحزب وزيادة انقسام
قيادة الحزب وقاعدة ناخبيه.
•استمرار ترامب يف توجيه انتقاداته لقادة الكونغرس يف الحزب الجمهوري والنأي بنفسه عنهم
وإلقاء الالمئة عليهم بخصوص اإلخفاقات أو التأخري يف تنفيذ أجندته.
•دعم البيت األبيض بشكل رصيح املرشحني الجمهوريني الذين سيتنافسون يف االنتخابات األولية
املقبلة مع نظرائهم الحاليني من نفس الحزب.
الكثري من املراقبني ينظرون إىل ترامب بوصفه جمهورياً عادياً ،لكنه يف الواقع ليس ملتزماً أيديولوجياً
تجاه الحزب الجمهوري .ويقتيض أسلوبه السيايس وجود خصم يستطيع أن يص ّوره بأنه فاسد وانتهازي.
مؤسسة الحزب الجمهوري ميكن أن تكون
ولقد واجه صعوبة يف العثور عىل هذا العدو خالل رئاسته ،لكن
ّ
خيارا ً مغرياً.

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التــوجهات واألحـــداث السيــاسـية العالمـية
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االنتخابات اإليطالية المقبلة
ستقود إلى تشكيل حكومة
ضعيفة أخرى في أوروبا
ستخوض إيطاليا انتخاباتها المقبلة في النصف األول من العام  ،2018ومن غير المرجح أن
ّ
ّ
وستتمثل أسوأ النتائج
المحلي أو األوروبي.
تكون النتيجة إيجابية في ما يتعلق باالستقرار
يضم “حركة خمس نجوم”
بالنسبة لألسواق في ظهور ائتالف معارض للوحدة األوروبية،
ّ
يضم األحزاب
اعتداال
( )M5Sوغيرها من األحزاب الهامشية .لكن حتى وإن ظهر ائتالف أكثر
ً
ّ
ً
مستقرا أو يمتلك المقدرة السياسية لتطبيق إصالحات
الرئيسية على األرجح أال يكون
هيكلية.

التقييم

المبررات المنطقية
ّ

80%

65%

االحتمالية

األثــــر

•حزب “حركة خمس نجوم” يع ّد من بني األحزاب األكرث شعبية يف البالد ،وهو يف وضع
جيد للفوز باالنتخابات املقبلة.
•قد متنع اللوائح االنتخابية “حركة خمس نجوم” من تشكيل حكومة حتى لو فازت بغالبية
األصوات ،إال أنه سيكون من الصعب عىل البديل أيضً ا – املتمثّل يف جبهة مو ّحدة من
األحزاب الرئيسية غري املتجانسة إىل ح ّد كبري – تطبيق أجندة ب ّناءة.

اآلثار المترتبة

•تع ّد إيطاليا ثامن أكرب اقتصاد يف العامل ،وثالث أكرب اقتصاد عىل مستوى منطقة
اليورو ،ومن ثم فإن متتُّع هذا االقتصاد بالعافية الصحية يشكل أمرا ً بالغ األهمية
بالنسبة لالستقرار االقتصادي األورويب والعاملي.

•كثريا ً ما يُنظر إىل إيطاليا عىل أنها تتصدّر الدول الواقعة يف املحيط الجنويب ملنطقة
اليورو ،ولذلك فإن استقرارها أمر بالغ األهمية لتج ُّنب تفيش األزمة إىل الدول األخرى.
•حتى لو مل يصل األمر إىل أزمة أو دوامة سحيقة ،فإن عدم وجود حوكمة فعالة يف
إيطاليا قد يعوق الجهود الرامية إىل تحسني وحدة منطقة اليورو.

المؤشرات

•أداء حركة خمس نجوم يف استطالعات الرأي ما قبل االنتخابات.
•وجود عالمات الوفاق (أو عدمه) بني حركة خمس نجوم واألحزاب األخرى املعارضة
للوحدة األوروبية.
•وجود تغيريات (أو عدمها) يف خطاب حركة خمس نجوم بشأن اإلصالحات املتعلّقة
باليورو ومنطقة اليورو.
•مدى شعبية األحزاب السياسية اإليطالية الرئيسية.

التباين مع
اإلجماع العام

رغم إدراك املراقبني خطورة انتصار حركة خمس نجوم ،إال أن الناس يبدون أقل إدراكاً ملسألة
أنه حتى وإن ُوجدت حكومة غري مناهضة للوحدة األوروبية فقد تكون مخ ّيبة لآلمال عندما
يتعلق األمر بقدرتها عىل األداء الحكومي الب ّناء.

التوجهات
واألحداث
االقتصادية يف
الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التوجهات واألحداث االقتصادية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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البنوك األوروبية واليابانية
ّ
ستتجنب القيام باستثمارات
كبرى في إيران
في ّ
ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران ،ستلتزم المؤسسات األوروبية
إن
واليابانية
بتوخي الحذر بشأن ّ
ّ
توقعاتها لعام  2018تجاه االستثمار في إيران .وحتى ْ
يتم إبطال الصفقة النووية اإليرانية (خطة العمل الشاملة المشتركة،)JCPOA-
لم ّ
فإن تزايد حالة ِ
العداء في المجال “غير النووي” من شأنه أن يثبط استثمارات كبيرة من
قبل معظم البنوك الكبرى.

التقييم

المبررات المنطقية
ّ

80%

65%

االحتمالية

األثــــر

•منذ تنفيذ خطة العمل الشاملة املشرتكة ،امتنعت البنوك األوروبية واليابانية الكربى عن بناء
العالقات مع إيران أو متويل املشاريع فيها ،مام أدى إىل إعاقة جهود طهران لالستفادة من
تخفيف العقوبات.
•ستعمل عودة التوتر بني الواليات املتحدة وإيران عىل ضامن استمرار هذا التوجه .وستعمل
االسرتاتيجية الجديدة إلدارة ترامب يف التعامل مع إيران ،والتي تؤكد عىل العقوبات غري
النووية واملواجهة مع إيران يف الرشق األوسط ،عىل إيجاد نقاط توت ّر متك ّررة.

اآلثار المترتبة

•سوف مت ّول بعض الرشكات الصفقات من تلقاء نفسها ،لكن معظم الرشكات الكربى لن
ترغب يف القيام بهذه املجازفة.
•من شأن عدم اهتامم البنوك إىل جانب خفض املزايا االقتصادية أن يجعل مناخ االستثامر
أكرث خطورة.

المؤشرات

•ترصيحات املسؤولني األمريكيني واإليرانيني املشكّكة يف قيمة االلتزام املستمر بخطة
العمل املشرتكة.
•اإلعالن عن عالقات مالية جديدة مع مقرضني روس وصينيني.

التباين مع
اإلجماع العام

تشري العناوين الرئيسية التي تحتفي بإبرام “صفقات” كربى بني الرشكات وإيران إىل تحقيق بعض
التقدّم ،إال أنها تتجاهل نقصاً عاماً يف التمويل للميض قدماً بهذه الرتتيبات.

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التوجهات واألحداث االقتصادية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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تمديد صفقة «أوبك»
سيدعم نمو اقتصادات
الخليج في العام 2018
من شأن تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط بين الدول األعضاء وغير األعضاء في
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن ينتج عنه استقرار نسبي في األسعار ،وزيادة
في اإليرادات لدول الخليج .وستستخدم الحكومات هذه األموال لدعم االستثمار
والنمو االقتصادي.

التقييم

المبررات المنطقية
ّ

80%

85%

االحتمالية

األثــــر

•ييسعى ويل العهد األمري محمد بن سلامن إىل تحقيق استقرار يف األسعار.
•أبدى الرئيس الرويس حرصه عىل زيادة العائدات النفطية قبل االنتخابات املزمع إجراؤها يف
ربيع .2018

جح أن يلجؤوا إىل التحايل يف رشوط
•سيستفيد منتجون آخرون من ذلك أيضاً ومن املر ّ
الصفقة بشكل يح ّد من ارتفاع األسعار.
اآلثار المترتبة

•سيبلغ متوسط سعر خام برنت ما يقارب  60دوالرا ً أمريكياً لكنه لن يرتفع كثريا ً أعىل من ذلك
عىل أساس ثابت.

المؤشرات

•قرارات منظمة “أوبك”.
•احرتام اتفاقيات منظمة األوبك بالنسبة للدول األعضاء وغري األعضاء.

التباين مع
اإلجماع العام

ال نتوقع حدوث اتفاق ال يتضمن إشارة إىل شكل من أشكال التخفيض.

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التوجهات واألحداث االقتصادية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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تطوير موارد الغاز
ّ
سيقلل
الطبيعي في مصر
من العجز في الحساب
الجاري والعجز المالي
على الرغم من كون مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا ،فقد أصبحت
ً
ً
ّ
ً
المحلي المتزايد
نتيجة للطلب
صافيا للغاز
مستوردا
خالل السنوات القليلة الماضية
ً
تغير سلسلة من االكتشافات
مدفوعا بتوليد الطاقة .ومع ذلك ،من المرجح أن ّ
البحرية األخيرة هذا المسار في السنوات القليلة المقبلة ،حيث سيؤدي جلب حقول
“زهر” و”شمال اإلسكندرية” و”نورس” البحرية على الخط إلى خفض واردات الغاز
الطبيعي إلى الصفر وتعزيز اإليرادات المالية بحلول نهاية العام  .2018وسيساعد هذا
األمر على تقليل العجز في الحساب الجاري والعجز المالي للبالد.

التقييم

المبررات المنطقية
ّ

85%

70%

االحتمالية

األثــــر

•بعد تخفيض قيمة الجنيه املرصي وزيادة االحتياطيات من العمالت األجنبية ،أعطت
السلطات املرصية األولوية لتسوية املستحقات املتأخرة يف قطاع الطاقة يف سبيل
تعزيز االستثامر .وسيؤدي هذا التط ّور إىل ترسيع االستثامر األ ّويل ،وبالتايل متكني رشكات
النفط من الوفاء باملواعيد النهائية لإلنتاج.
•ستسمح كميات الغاز الطبيعي اإلضافية يف نهاية املطاف ملرص بوقف استرياد الغاز،
كام سيساعد تباطؤ الواردات ،مقرتناً بتخفيض قيمة العملة والتدابري التقشفية ،عىل
تقليص العجز يف الحساب الجاري والعجز املايل.

اآلثار المترتبة

•ستستمر املخاطر االقتصادية الخارجية يف االنخفاض مع تراجع طلب مرص عىل رأس
املال األجنبي.
•ستنخفض كذلك الحاجة طويلة األجل إىل استمرار املساعدة املقدّمة من صندوق النقد
الدويل ،وسيظل التفاؤل سائدا ً بني املستثمرين األجانب بشأن وضع البالد.

المؤشرات

•أي تأخري أو مشاكل يف استكامل هذه املشاريع البحرية أو يف مضاعفة اإلنتاج.
•تقلبات أسعار الرصف ،األمر الذي قد يضاعف أو يخفف من القيود االقتصادية.

التباين مع
اإلجماع العام

مثة حالة تفاؤل بشأن املسار االقتصادي يف مرص ،رغم أن العديد من املراقبني يرون أن مثة
تحديات كثرية يتعني عىل البالد التعامل معها.

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التوجهات واألحداث االقتصادية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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إنتاج ليبيا من النفط
ً
تدريجيا إلى
سيرتفع
 1.25مليون برميل
ً
يوميا خالل عام 2018
ّأدت االضطرابات المتكررة بسبب استمرار حالة عدم االستقرار وعدم الوصول إلى
اتفاق سالم إلى إعاقة إنتاج النفط خالل عام  ،2017مما حال دون وصول ليبيا إلى
ً
يوميا بحلول نهاية العام .ومع ذلك ،فقد تمكنت من
هدفها البالغ  1.25مليون برميل
ً
زيادة اإلنتاج خالل األشهر القليلة الماضية إلى نحو مليون برميل يوميا .وسيستمر
هذا االتجاه التصاعدي البطيء في العام  2018ليصل إجمالي الناتج إلى نحو 1.25
ً
يوميا بحلول نهاية العام.
مليون برميل

التقييم

70%

65%

االحتمالية

األثــــر

المبررات المنطقية
ّ

•ستكون هذه الزيادة التدريجية يف إنتاج النفط ممكنة بفضل قيام البنك املركزي بتخصيص أموال
ألعامل اإلصالح يف قطاع النفط والغاز ،إضاف ًة إىل قدرة املؤسسة الوطنية للنفط عىل التفاوض
عىل الهدنات بني امليليشيات حول املنشآت النفطية الرئيسية.

اآلثار المترتبة

•سيؤدي ارتفاع إنتاج النفط ببطء إىل توليد إيرادات إضافية تشت ّد الحاجة إليها يف موازنة ليبيا.

المؤشرات

•قد يؤدي انقطاع النفط الذي طال أمده يف جنوب غرب ليبيا إىل تأخر زيادة إنتاجه.

•رغم متكن السلطات برسعة وسهولة من رفع اإلنتاج من حوايل  400,000برميل يومياً إىل حوايل
مليون برميل يومياً يف العام  ،2017فسيكون من الصعب تحقيق مكاسب إضافية يف العام 2018
بسبب التحديات الفنية.

•سيساهم ارتفاع إنتاج النفط أيضاً يف تخفيف أسعار النفط العاملية.

•من شأن الوصول إىل اتفاق سالم بني الفصائل الرئيسية أن يعزز إنتاج النفط مبا يفوق هذا الهدف.
التباين مع
اإلجماع العام

ال تزال معظم األطراف الفاعلة يف السوق متشكّكة بشأن قدرة ليبيا عىل تحقيق املزيد من املكاسب
يف إنتاج النفط يف العام .2018

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التوجهات واألحداث االقتصادية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

18

حكومات منطقة الشرق األوسط
ّ
تتخلى عن الدفع
وشمال أفريقيا لن
باتجاه تبني سياسات تقشفية
ستستمر السلطات ّ
بتبني اإلصالحات المالية إلدارة عجز ميزانيتها.

التقييم

المبررات المنطقية
ّ

80%

85%

االحتمالية

األثــــر

•تعاين بعض دول الخليج العريب قيودا ً مالية ،وإن كان العجز تحت السيطرة.
•تواجه بلدان شامل أفريقيا تحديات ج ّمة ،وستعطي األولوية إلدارة عجزها
املايل وتزايد عبء الديون عىل النمو االقتصادي.

اآلثار المترتبة

•ستتحسن قابلية منو اقتصادات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل
املدى الطويل.

المؤشرات

•سقف إنفاق موازنة عام .2018
•تشديد برامج صندوق النقد الدويل أو آرائه االستشارية عىل رضورة إعادة
التوازن املايل.

التباين مع
اإلجماع العام

عىل الرغم من بعض التحديات ،فإن الحكومات يف املنطقة ماضية قدماً يف تبني
سياسات إصالحية.

التوجهات
واألحداث
السياسية يف
الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

ّ
توقعات المنتدى االستراتيجي العـربي لعام 2018
التـوجـهات واألحداث السياسية في الشــرق األوسط وشمال أفريقيا
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الحكومة المركزية في العراق ستقوم
بتقويض الحكم الذاتي الكردي
سوف تتخذ الحكومة في بغداد خطوات ملموسة للحد من الحكم الذاتي
رد ًا على استفتاء االستقالل.
الكردي ّ

التقييم

90%

80%

االحتمالية

األثــــر

المبررات المنطقية
ّ

•سيسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إىل تحويل ميزان القوى بشكل دائم لتقليل مخاطر انقسام
الدولة يف املستقبل.

اآلثار المترتبة

•ستسمح السيطرة عىل املوارد النفطية لبغداد بفرض رشوط جديدة عىل املناطق الكردية.

لكل من عائلتي بارزاين
•من غري املرجح ظهور مقاومة فعالة نظرا ً النقسام األكراد بني الدعم ّ
وطالباين.

•ستنخفض تدفقات النفط الكردية املستقلة بشكل كبري ،وقد تتمكّن الحكومة املركزية من
السيطرة عليها.
المؤشرات

•االتفاق بني الحكومة املركزية واألكراد حول ترتيبات جديدة لتقاسم العائدات.
•نقل تركيا للنفط الذي يتدفق إىل ميناء جيهان إىل مخازن الحكومة املركزية.

التباين مع
اإلجماع العام

خالفًا للتص ّورات الشائعة ،فإ ّن املنطقة الكردية مل ت ُعد ذات رأي واحد ،وستفشل يف إحياء الهياكل
السياسية القدمية أو الخاصة بتقاسم اإليرادات.

www.arabstrategyforum.org

