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وستســاهم التدابــر املاليــة التي تتخذهــا الحكومــات األوروبية 
ملســاندة األفــراد والــركات حاليــاً يف تنشــيط اقتصاداتهــا 
والحيلولــة دون وقعوهــا يف فــخ الركــود، إال إذا واصلــت أســعار 

الطاقــة والغــذاء ارتفاعهــا. 

ظروف ضاغطة
ــكل  ــى هي ــات ع ــة تداعي ــرب األوكراني فرضــت تطــورات الح
ــك  ــة، وذل ــر مــن االقتصــادات األوروبي النمــو االقتصــادي لكث

ــايل: عــى النحــو الت

ــاط  ــر النش ــد يتأث ــة: ق ــات اإلنتاجي ــى العملي ــر ع 1- مخاط
اإلنتاجــي للعديــد مــن املنشــآت والــركات يف أوروبــا يف ظــل 

ــة: العوامــل التالي

أ- نقــص إمــدادات الطاقــة: تعــاين بعــض الــركات األوروبيــة 
ــط  ــات النف ــع تدفق ــع تراج ــا م ــة له ــة الالزم ــاً يف الطاق نقص

ــا  ــر بعضه ــا اضط ــة، م ــواق األوروبي ــيني لألس ــاز الروس والغ
ــة.  ــرات مؤقت ــع لف ــالق املصان ــة، وإغ ــض اإلنتاجي لخف

ــض  ــع بع ــاز دف ــن الغ ــدادات م ــع اإلم ــظ أن تراج وياُلح
الــدول األوروبيــة نحــو تفعيــل املرحلــة األوىل مــن خطــة إمداد 
ــذار  ــي “اإلن ــل، وه ــالث مراح ــن ث ــة م ــة املكون ــاز الطارئ الغ
ــة  ــذار” و”الطــوارئ”. ويف حــال تطبيــق املرحل املبكــر”، و”اإلن
األخــرة ســيتم تزويــد بعــض القطاعــات الصناعيــة بإمــدادات 
الغــاز مــن دون غرهــا، مــا ســيؤثر عــى النشــاط اإلنتاجــي.

ــف  ــر التكالي ــكل كب ــاج: زادت بش ــف اإلنت ــاع تكالي ب- ارتف
ــم  ــا فاق ــة؛ وم ــف الطاق ــًة تكالي ــركات، خاص ــة لل اإلنتاجي
األمــر عــدم قــدرة الــركات عــى نقــل كامــل تكاليــف اإلنتــاج 

ــل. املرتفعــة إىل املســتهلكني بشــكل كام

ــوك  ــن البن ــد م ــدأت العدي ــان: ب ــر االئت ــديد معاي ج- تش
املركزيــة األوروبيــة بتشــديد معايــر االئتــان للــركات خــالل 
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باتــت العديــد مــن االقتصــادات األوروبيــة علــى وشــك دخــول مرحلــة الركــود االقتصــادي المصحــوب 
بارتفــاع معــدالت التضخــم نتيجــة الزيــادات القياســية فــي أســعار الســلع األساســية، كالطاقــة والغــذاء 
علــى مســتوى العالــم. وواجهــت بعــض البلــدان األوروبيــة تباطــؤًا ملحوظــًا فــي النشــاط االقتصــادي فــي 
النصــف األول مــن عــام 2022 خاصــة مــع تراجــع العمليــات اإلنتاجيــة، وانخفــاض اإلنفــاق االســتهالكي 

الخــاص. 

مؤشــرات خطــر: فــرص ركــود االقتصــادات األوروبيــة بســبب الحــرب األوكرانيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1583، 30 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الربــع األول مــن عــام 2022، مــا أدى إىل صعوبــة إيجــاد 
ــان  ــر االئت ــديد معاي ــم تش ــع أن يت ــن املتوق ــل. وم التموي
ــدم  ــة ع ــي حال ــة، يف ظــل تنام ــر يف األشــهر املقبل بشــكل أك

ــرب. ــن الح ــة ع ــني الناتج اليق

د- اضطرابــات سالســل التوريــد: كانــت أوروبــا تواجــه بالفعــل 
اضطرابــات شــديدة يف سالســل التوريــد نتيجــة لجائحــة 
كورونــا، بيــد أن الحــرب قــد ضاعفــت مــن تلــك االضطرابــات؛ 
ــص  ــة، وأدت إىل نق ــاالت الجوي ــئ واملج ــالق املوان ــبب إغ بس

املــواد الخــام.

هـــ- خســائر محتملــة: تشــر تقديرات بنــك االســتثار األورويب 
إىل أن نســبة الــركات التــي ســتتكبد خســائر ماليــة ســرتفع 
إىل 15% مقارنــة بتوقعاتــه الســابقة البالغــة 8%، كا أن نســبة 
ــا  ــداد التزاماته ــن س ــف ع ــر التخل ــة لخط ــركات املعرض ال
ــابقاً.  ــة س ــة بـــ 10% املتوقع ــرتفع إىل 17% مقارن ــة س املالي
ومــن املتوقــع أن تكــون الــركات األقــرب جغرافيــاً إىل روســيا 
وأوكرانيــا، مثــل املجــر وبولنــدا والتفيــا وليتوانيــا األكــر تــرراً 

مــن غرهــا. 

ــل أن  ــن املحتم ــتهاليك: م ــاق االس ــع اإلنف ــر تراج 2-  مخاط
يتعــرض اإلنفــاق االســتهاليك للراجــع يف كثــر مــن االقتصــادات 
األوروبيــة، خاصــة بالنســبة لألســواق األكــر حساســية ألســعار 
الطاقــة والغــذاء. ويف هــذه الحالــة مــن املتوقــع أن تكــون دول 
وســط وجنــوب رشق أوروبــا هــي األكــر تــرراً، مقارنــة بــدول 

شــال وغــرب أوروبــا.

وهنــا، تظهــر نتائــج مســح املســتهلكني الــذي أجرتــه 
املفوضيــة األوروبيــة بــني فرايــر ومايــو 2022، أن املســتهلكني 
يف منطقــة اليــورو رفعــوا توقعاتهــم للتضخــم، يف حــني خفضــوا 

ــم للوضــع االقتصــادي يف املســتقبل.  توقعاته

تباطؤ النمو االقتصادي 
تواجــه العديــد مــن االقتصــادات األوروبيــة انخفاضــاً ملحوظــاً 
معــدالت  يف  بارتفــاع  املصحــوب  االقتصــادي  النشــاط  يف 

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــح ذل ــم، ويتض التضخ

1- تراجــع معــدالت النمــو: بلــغ معــدل النمــو االقتصــادي، يف 
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ــبة  ــاد األورويب نس ــدول االتح ــام 2022، ل ــن ع ــع األول م الرب
0.7% ودول منطقــة اليــورو نســبة 0.6%، مقارنــة بالربــع 
الرابــع مــن عــام 2021. كــا يتضــح تباطــؤ النمــو االقتصــادي 

ــا. ــط أوكراني ــدول الواقعــة يف محي ــوى يف ال بشــكل ق

ونتيجــة للتداعيــات الســلبية لألزمــة الروســية – األوكرانيــة، 
توقــع صنــدوق النقــد الــدويل يف أبريــل 2022 تراجــع معــدل 
منــو االقتصــادات األوروبيــة إىل حــوايل 1.1% عــام 2022، 
ونســبة 1.9% عــام 2023. بينــا عــى صعيــد منطقــة اليــورو، 
ــام 2022،  ــو 2.8% ع ــدل النم ــغ مع ــدوق أن يبل ــع الصن يتوق
و2.3% عــام 2023، مقارنــة بـــ 3.9% و2.5% عى التــوايل، وفقاً 

ــر 2022. لتوقعــات الصنــدوق يف يناي

2- تفاقــم معــدالت التضخــم: بلــغ تضخــم أســعار املســتهلكني 
يف منطقــة اليــورو ذروتــه ببلوغــه 8.1% عــى أســاس ســنوي 
يف  انخفــاض  يصاحبــه  قــد  الــذي  األمــر   ،2022 مايــو  يف 
اإلنفــاق االســتهاليك وتراجــع الطلــب عــى الســلع والخدمــات. 
وتشــر بعــض التقديــرات إىل أن التضخــم الناجــم عــن الحــرب 
األوكرانيــة قــد يقلــص االســتهالك الخــاص يف االتحــاد األورويب 
ــئ  ــديد املفاج ــر التش ــب مخاط ــذا إىل جان ــبة 1.1%، ه بنس

ــة. للسياســة النقدي

الحــرب  انــدالع  منــذ  التضخــم  توقعــات  وتتجــاوز 
مســتهدفات البنــك املركــزي األورويب. ويتوقــع صنــدوق النقــد 
الــدويل أن يبلــغ التضخــم يف أوروبــا بأكملهــا نحــو 12.6% عــام 
2022، ومــا نســبته 7.5% عــام 2023، عــى أن يبلــغ التضخم يف 
منطقــة اليــورو 5.3% و2.3% يف املتوســط خــالل عامــي 2022، 

و2023.

مرونة محتملة
االقتصاديــة  النــرة  يف  األورويب  املركــزي  البنــك  أوضــح 
الصــادرة يف يونيــو 2022، أن مثــة بعــض االختالفــات بــني 
الوضــع االقتصــادي الحــايل وفــرة الســبعينيات عندمــا تعرضت 
ــلطات  ــدى الس ــث إن ل ــود، حي ــة للرك ــادات األوروبي االقتص
ــة األوضــاع  ــزم ملواجه ــا يل ــر يف اتخــاذ م ــة أك ــة حري األوروبي
ــن  ــه م ــع ب ــا تتمت ــالل م ــن خ ــك م ــة، وذل ــة القامئ االقتصادي

ــة.  ــة واملالي ــات النقدي ــة السياس مرون

وعــى الرغــم مــن املــؤرشات الســلبية ســالفة الذكــر، 
فإنــه مــن املتوقــع أال تتعــرض االقتصــادات األوروبيــة للركــود 
التضخمــي عاجــالً، فــا تعانيــه مــن تباطــؤ يف النمــو وارتفــاع 
التضخــم مــا هــو إال أحــداث عارضــة ميكــن تجاوزهــا، وذلــك 

ــة: ــارات التالي ــر إىل االعتب بالنظ

1- تراجــع معــدل التضخــم: يتوقــع البنــك املركــزي األورويب أن 

يشــهد معــدل التضخــم تراجعــاً بدايــة مــن عــام 2023 ليبلــغ 
ــك  ــغ نحــو 2.1% عــام 2024، ليقــرب بذل 3.5%، عــى أن يبل
مــن املســتويات املســتهدفة مــن قبــل البنــك املركــزي األورويب 

والبالغــة %2.

2- اســتمرار تحســن الطلــب: ال تــزال التوقعــات الحاليــة لنمــو 
ــب يف  ــاش الطل ــاً انتع ــس جزئي ــي تعك ــج املح ــايل النات إج
أعقــاب الجائحــة، ليــس فقــط يف ظــل تخفيــف القيــود وإعادة 
فتــح االقتصــاد، بــل أيضــاً يف ظــل اســتمرار السياســات الداعمة 
والخطــط الوطنيــة ملســاعدة األرس عــى التعامــل مــع زيــادات 
ــة  ــور الحقيقي ــاع األج ــات بارتف ــن التوقع ــالً ع ــعار، فض األس

خــالل العــام املقبــل، وفقــاً لتقديــرات املفوضيــة األوروبيــة.

ــدر  ــرر أن تص ــن املق ــادي: م ــم األداء االقتص ــط لدع 3- خط
ــورو )52.7  ــار ي ــة 50 ملي ــندات بقيم ــة س ــة األوروبي املفوضي
مليــار دوالر( ملســاعدة الــدول األعضــاء كجــزء مــن برنامجهــا 

ــادي. ــاش االقتص لإلنع

4- مــؤرشات إيجابيــة أخــرى: عــى الرغــم مــن اآلفاق الســلبية 
لبعــض املــؤرشات االقتصاديــة، فــإن االقتصــاد األورويب مــا زال 
متاســكاً ويتمتــع بصالبــة كبــرة، ويتضــح ذلــك عــى النحــو 

التــايل:

أ- مرونــة النشــاط الصناعــي: ســجل مــؤرش مديري املشــريات 
التصنيعــي يف منطقــة اليــورو 54.6 نقطــة يف مايــو 2022، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــل 2022، وع ــة يف أبري ــة بـــ 55.5 نقط مقارن
هــذا الراجــع، فــإن قــراءة املــؤرش ال تــزال أعــى مــن املســتوى 
املحايــد، واملقــدر بحــوايل 50 نقطــة، وهــو مــا يشــر إىل توســع 

القطــاع. 

وبحســب نتائــج املــؤرش، فعــى الرغــم مــن املخــاوف 
ــإن  ــد، ف ــل التوري ــب وسالس ــم والطل ــاق التضخ ــة بآف املحيط
ــاج  ــأن اإلنت ــة بش ــت متفائل ــورو كان ــة الي ــركات يف منطق ال
خــالل األشــهر الـــ 12 املقبلــة. كذلــك، ووفقــاً لبيانــات املكتــب 
ــاج  ــع اإلنت ــتات”، ارتف ــورو س ــاد األورويب “ي ــايئ لالتح اإلحص
الصناعــي يف أبريــل 2022 بنســبة 0.4% يف منطقــة اليــورو 
وبنســبة 0.3% يف االتحــاد األورويب، مقارنــة مبــارس 2022. 

ب- تحســن ســوق العمــل: وصــل معــدل البطالــة يف االتحــاد 
ــل 2022،  ــد 6.2% يف أبري ــة عن ــتويات متدني األورويب إىل مس
ــورو  ــة الي ــغ يف منطق ــل 2021. وبل ــة بـــ 7.5% يف أبري مقارن
6.8% يف أبريــل 2022، مقارنــة بـــ 8.2% يف أبريــل 2021. وعى 
ــدم  ــن ع ــة م ــا أضفــت حال ــن أن الحــرب يف أوكراني ــم م الرغ
اليقــني عــى توقعــات التوظيــف، فإنــه مــن املرجــح أن يظــل 

ــة. ــاً خــالل األشــهر املقبل ســوق العمــل األورويب قوي



30 يونيو 2022العدد 1583 | 4

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

اآلفاق المستقبلية
ــى  ــلباً ع ــر س ــل أن تؤث ــل املحتم ــض العوام ــاك بع ــل هن يظ
اآلفــاق املســتقبلية لالقتصــادات األوروبيــة ومنها سياســة ســعر 
الفائــدة، باإلضافــة إىل تطــورات الحــرب الروســية – األوكرانيــة، 
وتوقعــات أســعار الســلع األساســية، وهــو مــا مُيكــن إيضاحــه 

عــى النحــو التــايل:

ــك  ــدأ البن ــرر أن يب ــن املق ــة: م 1- اســتجابة السياســة النقدي
املركــزي األورويب يف رفــع أســعار الفائــدة بـــ 25 نقطة أســاس يف 
يوليــو 2022، ومُيكــن أن يرتــب عــى رفــع ســعر الفائــدة كبــح 
النمــو االقتصــادي دون الســيطرة الكاملــة عــى التضخــم. ويعد 
ارتفــاع معــدالت التضخــم يف أوروبــا ناجــم باألســاس عــن أزمــة 

معــروض نتيجــة ارتفــاع أســعار الطاقــة والســلع الغذائيــة.

وبالتــايل، فــإن زيــادة أســعار الفائــدة قــد ال تنجــح يف 
الســيطرة الكاملــة عــى التضخــم، بــل ســتكون لهــا آثار ســلبية 
أخــرى كزيــادة تكلفــة االقــراض والديــون الســيادية. ومــن ثــم، 
قــد يضطــر البنــك املركــزي األورويب لتعديــل السياســة النقديــة 

الحقــاً لتنشــيط االقتصــاد.

ــط  ــعار النف ــتمرت أس ــا اس ــة: لطامل ــعار الطاق ــاع أس 2- ارتف
ــن  ــد م ــي مزي ــك يعن ــإن ذل ــاع، ف ــي يف االرتف ــاز الطبيع والغ
التأثــرات الســلبية عــى اإلنفــاق االســتهاليك وعمليــات اإلنتاج، 
والتــي ســتقود حتــاً لضعــف النشــاط االقتصــادي يف القــارة 

ــة. األوروبي

ويذكــر أن رشكــة “ريســتاد إنرجــي” تتوقــع ارتفــاع أســعار 
ــب يف  ــر مكع ــكل 1000 م ــي إىل 3500 دوالر ل ــاز الطبيع الغ
الشــتاء املقبــل يف أوروبــا، مــع اســتمرار الحــرب. كــا تتوقــع 
العديــد مــن املؤسســات ارتفــاع أســعار النفــط، ومنهــا: بنــك 
“جولدمــان ســاكس” التــي تــرى أن أســعار خــام برنــت ســتصل 

ــو 2023. 135 دوالراً للرميــل حتــى يولي

ــهد  ــة تش ــادات األوروبي ــول إن االقتص ــن الق ــاً، ميك وختام
ــدادات الحــرب  ــة ارت ــن الضعــف االقتصــادي نتيج ــة م مرحل
الروســية – األوكرانيــة، وتأثرهــا ســلباً عــى اإلنفــاق االســتهاليك 
الخــاص وعمليــات الــركات، غــر أن بعض التقييــات تعترها 
أحــداث عارضــة ميكــن تجاوزهــا، إال إذا اســتمرت أســعار 

ــاع.   ــة يف االرتف الطاق
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