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ــاد  ــهدها االقتص ــي يش ــات الت ــل االضطراب ــك يف ظ ــأيت ذل وي
ــة،  ــية – األوكراني ــرب الروس ــات الح ــة لتداعي ــي، نتيج العامل
ــاره  ــدوالر باعتب ــى ال ــب ع ــاع الطل ــن ارتف ــززت م ــي ع والت
مــاذاً آمنــاً، فضــاً عــن تشــديد السياســة النقديــة مــن ِقبــل 
االحتياطــي الفيــدرايل. ومــن املتوقــع أن يســبب ارتفــاع 
الــدوالر يف خلــق بعــض التداعيــات الســلبية عــى االقتصادات 

ــة. العاملي

أسباب االرتفاع:
ــدوالر األمريــي عــى  مثــة عوامــل أدت إىل ارتفــاع قيمــة ال
حســاب العمــات الرئيســية األخــرى، ويتمثــل أهمهــا يف 

ــايل: الت

ــدوالر كمــاذ آمــن لاســتثامر أو  1- مــاذ آمــن: ينظــر إىل ال
ــع  ــاً، وم ــة. وحالي ــات االقتصادي ــات االضطراب ــار يف أوق االدخ
تزايــد احتــامل تعــرض كثــر مــن االقتصــادات املتقدمــة 
للركــود، ارتفعــت معــدالت الطلــب عــى الــدوالر، عــى نحــو 
ــارترد” إىل أن  ــتاندرد تش ــك “س ــار بن ــه. وأش ــن قيمت ــزز م ع
حــوايل 45% مــن قــوة الــدوالر األخــرة مســتمدة مــن وضعــه 

كمــاذ آمــن.

2- تشــديد السياســة النقديــة: ميكــن تفســر ارتفــاع الــدوالر 
هــذا العــام مــن خــال سياســة مجلــس االحتياطــي الفيــدرايل 
ــكا”. فخــال  ــك أوف أمري ــاً لــــ “بن ــة املتشــددة، وفق النقدي
ــدة بـــ  ــدرايل أســعار الفائ ــع االحتياطــي الفي ــو 2022 رف يولي
75 نقطــة أســاس، للمــرة الثانيــة عــى التــوايل، ويتوقــع بنــك 
ــة  ــدرايل السياس ــديد الفي ــتمرار تش ــاكس” اس ــان س “جولدم

النقديــة لفــرة أطــول. 

3- ارتفــاع عوائــد ســندات الخزانــة األمريكيــة: ارتفعــت 
عوائــد الســندات األمريكيــة، نتيجــة رفــع أســعار الفائــدة مــن 
قبــل االحتياطــي الفيــدرايل، مــام تواكــب معــه جــذب مزيــد 
مــن املســتثمرين الباحثــن عــن األصــول األمريكيــة، ومــن ثــم 

ارتفــاع الطلــب عــى الــدوالر.

4- وضــع أفضــل لاقتصــاد األمريــي: تبــدو أوضــاع االقتصــاد 
ــث  ــا، حي ــه، خاصــة أوروب ــن نظرائ ــي أفضــل حــاالً م األمري
ــض  ــعيها لخف ــع س ــة م ــة متفاقم ــة طاق ــرة أزم ــه األخ تواج
اعتامدهــا عــى مصــادر الطاقــة الروســية، مــام ضاعــف مــن 
ــن  ــر م ــتعد كث ــا، وتس ــة عليه ــة الواقع ــوط التضخمي الضغ

ــة انكــامش حــاد. ــة ملواجه ــدول األوروبي ال
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شــهد الــدوالر األمريكــي ارتفاعــًا قياســيًا أمــام العمــات الرئيســية عقــب الحــرب األوكرانيــة، ووصــل مؤشــر 
الــدوالر، والــذي يعتبــر متوســطًا مرجحــًا لقيمتــه مقابــل ســت عمــات عالميــة رئيســية إلــى أعلــى قيمــة لــه 

منــذ عــام 2002. 

تكاليــف إضافيــة: انعكاســات قــوة الــدوالر األمريكــي علــى االقتصــادات العالميــة ، العــدد 1644، 23 ســبتمبر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

الدوالر أمام العمالت العالمية:
العمــات  معظــم  أمــام  قويــاً  ارتفاعــاً  الــدوالر  حقــق 
الرئيســية يف العــامل، بينــا تبايــن أداؤه أمــام عمــات بعــض 
ــة، وهــو مــا ُيكــن إيضاحــه عــى  األســواق الناشــئة والنامي

ــايل: ــو الت النح

ــل  ــايض وص ــو امل ــال يولي ــورو: خ ــدوالر والي ــادل ال 1- تع
ــذ 20  ــرة من ــادل ألول م ــتوى التع ــورو إىل مس ــدوالر والي ال
عامــاً، ويتوقــع بنــك “مورجــان ســتانيل” أن يهبــط اليــورو إىل 
ــع  ــام تتوق ــع الجــاري مــن العــام، بين 0.97 دوالر خــال الرب

ــورو 0.95 دوالر. ــغ الي ــورا” أن يبل ــة “نوم رشك

األوروبيــة  االقتصــادات  تأثــر  ظــل  يف  ذلــك  ويــأيت 
أكــر  بدرجــة  األوكرانيــة   – الروســية  الحــرب  بتداعيــات 
ــدة  ــب املخــاوف املتزاي ــي، إىل جان ــة باالقتصــاد األمري مقارن
مــن دخــول االقتصــادات األوروبيــة يف حالــة ركــود، إذ يــرى 
ــود يف  ــدوث رك ــامالت ح ــاكس” أن احت ــان س ــك “جولدم بن
ــدة.  ــات املتح ــغ 30% يف الوالي ــام تبل ــغ 60% بين ــا تبل أوروب

2- تراجــع قــوي للــن أمــام الــدوالر: ارتفــع الــدوالر إىل 
ــاين يف  ــن الياب ــل ال ــاً مقاب ــذ 24 عام ــه من ــتوى ل ــى مس أع
ــاهلة  ــة املتس ــة النقدي ــتمرار السياس ــع اس ــايض، م ــو امل يولي
يف اليابــان، ومواصلــة التيســر الكمــي للحفــاظ عــى أســعار 

ــة. ــا الحكومي ــى ديونه ــة ع ــدة منخفض الفائ

أداء مؤشر الدوالر مقابل العمالت
 الرئيسية )نقطة(*

Source: U.S. Dollar Index (DXY), Wall Street Journal, 
2022, accessible at: https://on.wsj.com/3wLg0vT 

ــة أمــام ســلة  ــوة العمل ــي يقيــس ق ــدوالر األمري * مــؤرش ال
ــورو  ــن الي ــمل كاً م ــية تش ــة الرئيس ــات األجنبي ــن العم م
الكنــدي  والــدوالر  اإلســرليني  والجنيــه  اليابــاين  والــن 

والكورونــا الســويدية والفرنــك الســويرسي.

3- تبايــن أداء الــدوالر أمــام عمــات األســواق الناشــئة 
والناميــة: هبطــت قيمــة كثــر مــن عمــات األســواق الناشــئة 
أمــام الــدوالر عقــب الحــرب األوكرانيــة، عــى غــرار الروبيــة 
ــاض  ــن االنخف ــية م ــتويات قياس ــت مس ــي بلغ ــة، الت الهندي
ــه  ــى أدائ ــاً ع ــزال محافظ ــر ال ي ــض اآلخ ــراً، إال أن البع مؤخ
الجيــد أمــام الــدوالر، ال ســيام عمــات الــدول املصــدرة 

ــل. ــوال، والرازي ــا، أنج ــذاء، ومنه ــة والغ للطاق

ــن أفضــل العمــات أداًء  ــر م ــرويس، فيعت ــل ال ــا الروب أم
مقابــل الــدوالر هــذا العــام؛ وذلــك نتيجــة وفــرة النقــد 
األجنبــي مــع ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز، فضــاً عــن 
القيــود املفروضــة عــى حركــة رأس املــال يف الســوق املحــيل.

انعكاسات عالمية: 
بالنســبة  وفــرص  تحديــات  الــدوالر  ارتفــاع  يفــرض 

التــايل: النحــو  عــى  وذلــك  العامليــة،  لاقتصــادات 

1- االقتصاد األمريي:

مــن املتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع الــدوالر إىل خفــض التضخــم، 
ــك  ــركات، وذل ــة ال ــع ربحي ــه تراج ــيرتب علي ــه س ــر أن غ

ــايل: عــى النحــو الت

ــدوالر القــوي لخفــض معــدل  ــؤدي ال  أ- خفــض التضخــم: ي
التضخــم بالســوق األمريــي، وإن كان مبعــدالت ضئيلــة، 
حيــث يســاعد الــدوالر القــوي يف خفــض تكاليــف الــواردات. 
وتشــر تقديــرات بعــض املحللــن إىل أن قــوة الــدوالر ميكــن 
أن تقلــص مــا يــراوح بــن 0.2 – 0.3% من التضخــم اإلجاميل.

ــركات  ــن ال ــر م ــي كث ــركات: تجن ــة ال ــع ربحي  ب- تراج
األســواق  مــن  ومبيعاتهــا  إيراداتهــا  معظــم  األمريكيــة 
ــدوالر  ــاع ال ــرات إىل أن ارتف ــة، وتشــر بعــض التقدي الخارجي
ســيقلص 5% مــن منــو أربــاح الــركات املتضمنــة يف مــؤرش 
ــادل 100  ــا يع ــام، أو مب ــذا الع ــورز 500 ه ــد ب ــتاندرد آن س

مليــار دوالر. 

2- االقتصادات األوروبية: 

مــن املتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع الــدوالر إىل تأثــرات متباينــة 
عــى االقتصــادات األوروبيــة، ومنهــا:

 أ- ارتفــاع تكلفــة الــواردات: ســرتفع تكاليــف االســتراد 
ــد  ــام يزي ــدوالر، م ــة بال ــب مقوم ــي يف الغال ــا وه يف أوروب
العــبء عــى األرس والــركات األوروبيــة. وجديــر بالذكــر أن 
ــن الرئيســن  ــركاء التجاري ــن ال ــر م ــات املتحــدة تعت الوالي

ــاد األورويب. ــدول االتح ل

 ب- اســتقبال الســائحن األمريكيــن: يجعــل الــدوالر القــوي 
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بالنســبة  تكلفــة  أقــل  الخــارج  إىل  الســياحية  الرحــات 
ــة  ــدول األوروبي ــد تشــهد بعــض ال ــم ق ــن ث ــن، وم لألمريكي
تدفــق مزيــد مــن الســائحن األمريكيــن إليهــا، بيــد أن 
النفــط  أســعار  ارتفــاع  أن  إىل  تشــر  التقديــرات  بعــض 
ــد  ــد يح ــة ق ــدول األوروبي ــم يف ال ــدالت التضخ ــاع مع وارتف
مــن الوفــورات التــي ســيحققها الســائحون األمريكيــون مــن 

ــدوالر. ــاع ال ارتف

ــزي األورويب  ــيضطر املرك ــورو: س ــى الي ــدة ع ــع الفائ  ج- رف
ــع  ــر رف ــك ع ــواردات، وذل ــة ال ــورو وخفــض تكلف ــم الي لدع
وتــرة ســعر الفائــدة يف األشــهر املقبلــة، بيــد أن ذلــك ســيقلل 

مــن فــرص االئتــامن ويضعــف النمــو االقتصــادي.

3- األسواق الناشئة والنامية: 

مــن املتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع الــدوالر إىل بعــض التداعيــات 
الســلبية عــى األســواق الناشــئة، ومنهــا التــايل:

 أ- ارتفــاع تكاليــف االســتراد: باألســاس، يتــم تســعر الســلع، 
ــة  ــي بالتبعي ــا يعن ــذا م ــدوالر، ه ــح بال ــط والقم ــل النف مث
ارتفــاع تكاليــف واردات تلــك الســلع، خاصــة بالنســبة للــدول 
ــؤدي  ــة والغــذاء، مــام ي منخفضــة الدخــل املســتوردة للطاق

ــة. ــا التجاري ــد عجــز موازينه لتزاي

 ب- مزيــد مــن التضخــم: يــؤدي ارتفــاع أســعار الــواردات إىل 
تغذيــة الضغــوط التضخميــة يف تلــك الــدول. ويتوقــع صنــدوق 
ــئة  ــواق الناش ــم يف األس ــدل التضخ ــاع مع ــدويل ارتف ــد ال النق

ــام 2023. ــام 2022، و7.3% ع ــة ليصــل إىل 9.5% ع والنامي

ــئة  ــادات الناش ــم االقتص ــون: معظ ــكلة الدي ــم مش  ج- تفاق
ــوم  ــة مق ــا الخارجي ــن ديونه ــر م ــزء كب ــا ج ــة لديه والنامي
بالــدوالر. وبالتــايل، يعنــي قــوة الــدوالر ارتفــاع أقســاط 
ــة  ــدر وكال ــه. وتق ــة خدمت ــادة تكلف ــن زي ــون، فضــاً ع الدي
فيتــش أن متوســط الديــن الحكومــي بالعمــات األجنبيــة يف 
األســواق الناشــئة ارتفــع إىل 31% مــن الناتــج املحــيل اإلجاميل 
بنهايــة عــام 2021، مقارنــة بـــ 18% عــام 2013، وهــو مــؤرش 

ــة. ــات الحــرب األوكراني ــيتفاقم يف ظــل تبع س

وعــى الرغــم مــن ذلــك، تتمتــع بعــض االقتصــادات 
ــة، والســلع  ــك املصــدرة للطاق ــة تل ــئة- خاص ــة والناش النامي
الزراعيــة- مبســتويات كافيــة مــن االحتياطيــات مــن العمــات 
األجنبيــة، واملــواد األوليــة، لتغطيــة خدمــات الديــون يف 

ــب.  ــتقبل القري املس

ــد خــروج األمــوال  ــة: تزاي  د- خــروج رؤوس األمــوال األجنبي
الســاخنة مــن أســواق األســهم والســندات باالقتصــادات 
ــات  ــاميل التدفق ــغ إج ــد بل ــدوالر. وق ــوة ال ــع ق ــئة م الناس
الخارجــة مــن األســواق الناشــئة حــوايل 9.8 مليــار دوالر 
يف يوليــو 2022، وهــو مــا يعتــر تخارجــاً قياســياً للشــهر 

ــوايل. ــى الت ــس ع الخام

ويــأيت ذلــك يف ضــوء رغبــة املســتثمرين يف االســتفادة مــن 
العوائــد املرتفعــة لســندات الخزانــة األمريكيــة، عــى حســاب 
األصــول األخــرى يف األســواق الناشــئة والناميــة، عــى الرغــم 
ــع  ــدا، برف ــييل وبولن ــل وتش ــل، الرازي ــا مث ــام بعضه ــن قي م
ــا  ــي بدأه ــدي الت ــديد النق ــل دورة التش ــدة قب ــعار الفائ أس

االحتياطــي الفيــدرايل.

اســتنزفت  العملــة:  لدعــم  االحتياطيــات  ســحب   ه- 
االقتصــادات الناميــة مــا يقــدر بنحــو 379 مليــار دوالر مــن 
ــدوالر،  ــل ال ــم مقاب ــم عماته ــة لدع ــات، يف محاول االحتياطي
بيــد أن هــذه الجهــود مل تســفر ســوى عــن اســتقرار محــدود 

ــدول. ــك ال ــي لتل ــرف األجنب ــواق ال يف أس

هل يستمر الدوالر في االرتفاع؟ 
ــدوالر  ــتقبيل لل ــاه املس ــن باالتج ــب التكه ــن الصع ــدو م يب
األمريــي، ولكــن أغلــب التقديــرات تشــر إىل اســتمرار 
ارتفــاع الــدوالر، الســيا يف األمــد القصــر، يف ظــل اآليت:

لألفــراد  آمنــاً  مــاذاً  الــدوالر  ســيظل  آمــن:  أصــل   -1
واملســتثمرين، خاصــة يف ظــل اســتمرار الــراع الــرويس 
ــهد  ــبة للمش ــن بالنس ــدم اليق ــة ع ــاع درج ــراين، وارتف األوك

العاملــي.  االقتصــادي 

2- وتــرة التشــديد النقــدي: مــن املتوقع أن يســتمر الفيدرايل 
األمريــي يف رفــع األســعار الفائــدة للســيطرة عــى التضخــم، 
ــى عــام  ــدوالر، عــى األقــل، حت ــوة ال مــام ســيحافظ عــى ق
2023. ومــن املرجــح أن تصــل أســعار الفائــدة األمريكيــة إىل 

3.4% عــام 2022، و3.8% عــام 2023.

ويف الختــام، ميكــن القــول إن الــدوالر األمريــي قــد يكــون 
يف طريقــه نحــو االرتفــاع حتــى العــام املقبــل، ويغــذي 
ذلــك اســتمرار التوتــرات الجيوسياســية مــع روســيا، واآلفــاق 
ــام ســيدفع املســتثمرين نحــو  ــي، م ــة لاقتصــاد العامل القامت
العمــات  عــى حســاب  األمريكيــة،  بالعملــة  االحتفــاظ 

ــرى.  ــول األخ واألص
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