تقديرات المستقبل Future Briefs

مؤشرات خطر:
فرص ركود االقتصادات األوروبية بسبب احلرب األوكرانية
العدد  30 ،1583يونيو 2022

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 تباطــؤاً ملحوظــاً فــي النشــاط االقتصــادي فــي
النصــف األول مــن عــام  2022خاصــة مــع تراجــع العمليــات اإلنتاجيــة ،وانخفــاض اإلنفــاق االســتهالكي
الخــاص.

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
فرضــت تطــورات الحــرب األوكرانيــة تداعيــات عــى هيــكل
النمــو االقتصــادي لكثــر مــن االقتصــادات األوروبيــة ،وذلــك
عــى النحــو التــايل:
 -1مخاطــر عــى العمليــات اإلنتاجيــة :قــد يتأثــر النشــاط
اإلنتاجــي للعديــد مــن املنشــآت والــركات يف أوروبــا يف ظــل
العوامــل التاليــة:
أ -نقــص إمــدادات الطاقــة :تعــاين بعــض الــركات األوروبيــة
نقصــاً يف الطاقــة الالزمــة لهــا مــع تراجــع تدفقــات النفــط

والغــاز الروســيني لألســواق األوروبيــة ،مــا اضطــر بعضهــا
لخفــض اإلنتاجيــة ،وإغــاق املصانــع لفــرات مؤقتــة.
ويُالحــظ أن تراجــع اإلمــدادات مــن الغــاز دفــع بعــض
الــدول األوروبيــة نحــو تفعيــل املرحلــة األوىل مــن خطــة إمداد
الغــاز الطارئــة املكونــة مــن ثــاث مراحــل ،وهــي “اإلنــذار
املبكــر” ،و”اإلنــذار” و”الطــوارئ” .ويف حــال تطبيــق املرحلــة
األخــرة ســيتم تزويــد بعــض القطاعــات الصناعيــة بإمــدادات
الغــاز مــن دون غريهــا ،مــا ســيؤثر عــى النشــاط اإلنتاجــي.
ب -ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج :زادت بشــكل كبــر التكاليــف
اإلنتاجيــة للــركات ،خاصــ ًة تكاليــف الطاقــة؛ ومــا فاقــم
األمــر عــدم قــدرة الــركات عــى نقــل كامــل تكاليــف اإلنتــاج
املرتفعــة إىل املســتهلكني بشــكل كامــل.
ج -تشــديد معايــر االئتــان :بــدأت العديــد مــن البنــوك
املركزيــة األوروبيــة بتشــديد معايــر االئتــان للــركات خــال

مؤشــرات خطــر :فــرص ركــود االقتصــادات األوروبيــة بســبب الحــرب األوكرانيــة ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  30 ،1583يونيــو ،2022
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الربــع األول مــن عــام  ،2022مــا أدى إىل صعوبــة إيجــاد
التمويــل .ومــن املتوقــع أن يتــم تشــديد معايــر االئتــان
بشــكل أكــر يف األشــهر املقبلــة ،يف ظــل تنامــي حالــة عــدم
اليقــن الناتجــة عــن الحــرب.
د -اضطرابــات سالســل التوريــد :كانــت أوروبــا تواجــه بالفعــل
اضطرابــات شــديدة يف سالســل التوريــد نتيجــة لجائحــة
كورونــا ،بيــد أن الحــرب قــد ضاعفــت مــن تلــك االضطرابــات؛
بســبب إغــاق املوانــئ واملجــاالت الجويــة ،وأدت إىل نقــص
املــواد الخــام.
هـــ -خســائر محتملــة :تشــر تقديرات بنــك االســتثامر األورويب
إىل أن نســبة الــركات التــي ســتتكبد خســائر ماليــة ســرتفع
إىل  %15مقارنــة بتوقعاتــه الســابقة البالغــة  ،%8كام أن نســبة
الــركات املعرضــة لخطــر التخلــف عــن ســداد التزاماتهــا
املاليــة ســرتفع إىل  %17مقارنــة بـــ  %10املتوقعــة ســابقاً.
ومــن املتوقــع أن تكــون الــركات األقــرب جغرافيـاً إىل روســيا
وأوكرانيــا ،مثــل املجــر وبولنــدا والتفيــا وليتوانيــا األكــر تــررا ً
مــن غريهــا.
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 -2مخاطــر تراجــع اإلنفــاق االســتهاليك :مــن املحتمــل أن
يتعــرض اإلنفــاق االســتهاليك للرتاجــع 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 تــررا ً ،مقارنــة بــدول
شــال وغــرب أوروبــا.
وهنــا ،تظهــر نتائــج مســح املســتهلكني الــذي أجرتــه
املفوضيــة األوروبيــة بــن فربايــر ومايــو  ،2022أن املســتهلكني
يف منطقــة اليــورو رفعــوا توقعاتهــم للتضخــم ،يف حــن خفضــوا
توقعاتهــم للوضــع االقتصــادي يف املســتقبل.
تباطؤ النمو االقتصادي
تواجــه العديــد مــن االقتصــادات األوروبيــة انخفاضـاً ملحوظـاً
يف النشــاط االقتصــادي املصحــوب بارتفــاع يف معــدالت
التضخــم ،ويتضــح ذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1تراجــع معــدالت النمــو :بلــغ معــدل النمــو االقتصــادي ،يف
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الربــع األول مــن عــام  ،2022لــدول االتحــاد األورويب نســبة
 %0.7ودول منطقــة اليــورو نســبة  ،%0.6مقارنــة بالربــع
الرابــع مــن عــام  .2021كــا يتضــح تباطــؤ النمــو االقتصــادي
بشــكل قــوى يف الــدول الواقعــة يف محيــط أوكرانيــا.
ونتيجــة للتداعيــات الســلبية لألزمــة الروســية – األوكرانيــة،
توقــع صنــدوق النقــد الــدويل يف أبريــل  2022تراجــع معــدل
منــو االقتصــادات األوروبيــة إىل حــوايل  %1.1عــام ،2022
ونســبة  %1.9عــام  .2023بينــا عــى صعيــد منطقــة اليــورو،
يتوقــع الصنــدوق أن يبلــغ معــدل النمــو  %2.8عــام ،2022
و %2.3عــام  ،2023مقارنــة بـــ  %3.9و %2.5عىل التــوايل ،وفقاً
لتوقعــات الصنــدوق يف ينايــر .2022
 -2تفاقــم معــدالت التضخــم :بلــغ تضخــم أســعار املســتهلكني
يف منطقــة اليــورو ذروتــه ببلوغــه  %8.1عــى أســاس ســنوي
يف مايــو  ،2022األمــر الــذي قــد يصاحبــه انخفــاض يف
اإلنفــاق االســتهاليك وتراجــع الطلــب عــى الســلع والخدمــات.
وتشــر بعــض التقديـرات إىل أن التضخــم الناجــم عــن الحــرب
األوكرانيــة قــد يقلــص االســتهالك الخــاص يف االتحــاد األورويب
بنســبة  ،%1.1هــذا إىل جانــب مخاطــر التشــديد املفاجــئ
للسياســة النقديــة.
وتتجــاوز توقعــات التضخــم منــذ انــدالع الحــرب
مســتهدفات البنــك املركــزي األورويب .ويتوقــع صنــدوق النقــد
الــدويل أن يبلــغ التضخــم يف أوروبــا بأكملهــا نحــو  %12.6عــام
 ،2022ومــا نســبته  %7.5عــام  ،2023عــى أن يبلــغ التضخم يف
منطقــة اليــورو  %5.3و %2.3يف املتوســط خــال عامــي ،2022
و.2023
مرونة محتملة
أوضــح البنــك املركــزي األورويب يف النــرة االقتصاديــة
الصــادرة يف يونيــو  ،2022أن مثــة بعــض االختالفــات بــن
الوضــع االقتصــادي الحــايل وفــرة الســبعينيات عندمــا تعرضت
االقتصــادات األوروبيــة للركــود ،حيــث إن لــدى الســلطات
األوروبيــة حريــة أكــر يف اتخــاذ مــا يلــزم ملواجهــة األوضــاع
االقتصاديــة القامئــة ،وذلــك مــن خــال مــا تتمتــع بــه مــن
مرونــة السياســات النقديــة واملاليــة.
وعــى الرغــم مــن املــؤرشات الســلبية ســالفة الذكــر،
فإنــه مــن املتوقــع أال تتعــرض االقتصــادات األوروبيــة للركــود
التضخمــي عاجـاً ،فــا تعانيــه مــن تباطــؤ يف النمــو وارتفــاع
التضخــم مــا هــو إال أحــداث عارضــة ميكــن تجاوزهــا ،وذلــك
بالنظــر إىل االعتبــارات التاليــة:
 -1تراجــع معــدل التضخــم :يتوقــع البنــك املركــزي األورويب أن

يشــهد معــدل التضخــم تراجعـاً بدايــة مــن عــام  2023ليبلــغ
 ،%3.5عــى أن يبلــغ نحــو  %2.1عــام  ،2024ليقــرب بذلــك
مــن املســتويات املســتهدفة مــن قبــل البنــك املركــزي األورويب
والبالغــة .%2
 -2اســتمرار تحســن الطلــب :ال تـزال التوقعــات الحاليــة لنمــو
إجــايل الناتــج املحــي تعكــس جزئيــاً انتعــاش الطلــب يف
أعقــاب الجائحــة ،ليــس فقــط يف ظــل تخفيــف القيــود وإعادة
فتــح االقتصــاد ،بــل أيضـاً يف ظــل اســتمرار السياســات الداعمة
والخطــط الوطنيــة ملســاعدة األرس عــى التعامــل مــع زيــادات
األســعار ،فضــاً عــن التوقعــات بارتفــاع األجــور الحقيقيــة
خــال العــام املقبــل ،وفق ـاً لتقدي ـرات املفوضيــة األوروبيــة.
 -3خطــط لدعــم األداء االقتصــادي :مــن املقــرر أن تصــدر
املفوضيــة األوروبيــة ســندات بقيمــة  50مليــار يــورو (52.7
مليــار دوالر) ملســاعدة الــدول األعضــاء كجــزء مــن برنامجهــا
لإلنعــاش االقتصــادي.
 -4مــؤرشات إيجابيــة أخــرى :عــى الرغــم مــن اآلفاق الســلبية
لبعــض املــؤرشات االقتصاديــة ،فــإن االقتصــاد األورويب مــا زال
متامســكاً ويتمتــع بصالبــة كبــرة ،ويتضــح ذلــك عــى النحــو
التــايل:
أ -مرونــة النشــاط الصناعــي :ســجل مــؤرش مديري املشــريات
التصنيعــي يف منطقــة اليــورو  54.6نقطــة يف مايــو ،2022
مقارنــة بـــ  55.5نقطــة يف أبريــل  ،2022وعــى الرغــم مــن
هــذا الرتاجــع ،فــإن قـراءة املــؤرش ال تـزال أعــى مــن املســتوى
املحايــد ،واملقــدر بحــوايل  50نقطــة ،وهــو مــا يشــر إىل توســع
القطــاع.
وبحســب نتائــج املــؤرش ،فعــى الرغــم مــن املخــاوف
املحيطــة بآفــاق التضخــم والطلــب وسالســل التوريــد ،فــإن
الــركات يف منطقــة اليــورو كانــت متفائلــة بشــأن اإلنتــاج
خــال األشــهر الـــ  12املقبلــة .كذلــك ،ووفقـاً لبيانــات املكتــب
اإلحصــايئ لالتحــاد األورويب “يــورو ســتات” ،ارتفــع اإلنتــاج
الصناعــي يف أبريــل  2022بنســبة  %0.4يف منطقــة اليــورو
وبنســبة  %0.3يف االتحــاد األورويب ،مقارنــة مبــارس .2022
ب -تحســن ســوق العمــل :وصــل معــدل البطالــة يف االتحــاد
األورويب إىل مســتويات متدنيــة عنــد  %6.2يف أبريــل ،2022
مقارنــة بـــ  %7.5يف أبريــل  .2021وبلــغ يف منطقــة اليــورو
 %6.8يف أبريــل  ،2022مقارنــة بـــ  %8.2يف أبريــل  .2021وعىل
الرغــم مــن أن الحــرب يف أوكرانيــا أضفــت حالــة مــن عــدم
اليقــن عــى توقعــات التوظيــف ،فإنــه مــن املرجــح أن يظــل
ســوق العمــل األورويب قوي ـاً خــال األشــهر املقبلــة.
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اآلفاق المستقبلية
يظــل هنــاك بعــض العوامــل املحتمــل أن تؤثــر ســلباً عــى
اآلفــاق املســتقبلية لالقتصــادات األوروبيــة ومنها سياســة ســعر
الفائــدة ،باإلضافــة إىل تطــورات الحــرب الروســية – األوكرانيــة،
وتوقعــات أســعار الســلع األساســية ،وهــو مــا ُيكــن إيضاحــه
عــى النحــو التــايل:
 -1اســتجابة السياســة النقديــة :مــن املقــرر أن يبــدأ البنــك
املركــزي األورويب يف رفــع أســعار الفائــدة بـــ  25نقطة أســاس يف
ويكــن أن يرتتــب عــى رفــع ســعر الفائــدة كبــح
يوليــو ُ ،2022
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 االقـراض والديــون الســيادية .ومــن ثــم،
قــد يضطــر البنــك املركــزي األورويب لتعديــل السياســة النقديــة
الحقـاً لتنشــيط االقتصــاد.
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 -2ارتفــاع أســعار الطاقــة :لطاملــا اســتمرت أســعار النفــط
والغــاز الطبيعــي يف االرتفــاع ،فــإن ذلــك يعنــي مزيــد مــن
التأثـرات الســلبية عــى اإلنفــاق االســتهاليك وعمليــات اإلنتاج،
والتــي ســتقود حت ـاً لضعــف النشــاط االقتصــادي يف القــارة
األوروبيــة.
ويذكــر أن رشكــة “ريســتاد إنرجــي” تتوقــع ارتفــاع أســعار
الغــاز الطبيعــي إىل  3500دوالر لــكل  1000مــر مكعــب يف
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
 135دوالرا ً للربميــل حتــى يوليــو .2023
وختامــاً ،ميكــن القــول إن االقتصــادات األوروبيــة تشــهد
مرحلــة مــن الضعــف االقتصــادي نتيجــة ارتــدادات الحــرب
الروســية – األوكرانيــة ،وتأثريهــا ســلباً عــى اإلنفــاق االســتهاليك
الخــاص وعمليــات الــركات ،غــر أن بعض التقييــات تعتربها
أحــداث عارضــة ميكــن تجاوزهــا ،إال إذا اســتمرت أســعار
الطاقــة يف االرتفــاع.

المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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