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يف خضـــم مـــا يعانيـــه االقتصـــاد العاملـــي مـــن تداعيـــات ســـلبية 
ـــية  ـــرب الروس ـــاءت الح ـــد - 19، ج ـــة كوفي ـــي جائح ـــن تف ـــة ع ناجم
ـــث تســـببت  ـــة، حي ـــاة االقتصادي ـــة لتضاعـــف هـــذه املعان - األوكراني
ـــن  ـــة، وم ـــذاء والطاق ـــل الغ ـــية، مث ـــلع األساس ـــعار الس ـــاع أس يف ارتف
ثـــم ارتفـــاع معـــدالت التضخـــم، فضـــاً عـــن اضطرابـــات حركـــة 
ـــتقرار يف  ـــدم االس ـــة ع ـــم حال ـــتثامرات، وتفاق ـــع االس ـــارة، وتراج التج

ـــة. ـــة العاملي ـــواق املالي األس

ويف هـــذا اإلطـــار، يســـتعرض العـــدد )21( مـــن سلســـلة »رؤى 
عامليـــة«، أبـــرز مامـــح االقتصـــاد العاملـــي يف عـــام 2022، مـــن خـــال 
ـــن  ـــادرة ع ـــر الص ـــن التقاري ـــدد م ـــه ع ـــا تضمن ـــم م ـــى أه ـــز ع الرتكي
ــد  ــدوق النقـ ــدويل، وصنـ ــك الـ ــا البنـ ــة، ومنهـ ــات الدوليـ املؤسسـ
ـــة  ـــة ملجل ـــة التابع ـــتخبارات االقتصادي ـــدة االس ـــك وح ـــدويل، وكذل ال
ـــاع  ـــأن أوض ـــات بش ـــم التوقع ـــرض أه ـــك لع ـــت«؛ وذل »اإليكونوميس
االقتصـــاد العاملـــي واتجاهاتـــه ومؤرشاتـــه خـــال العـــام الجـــاري، 
ــا  ــي خلفتهـ ــائر التـ ــلبية والخسـ ــات السـ ــل التداعيـ ــة يف ظـ خاصـ
ـــى  ـــرب ع ـــذه الح ـــر ه ـــم تأث ـــة، وتقيي ـــية – األوكراني ـــرب الروس الح
ـــك  ـــا، وكذل ـــيا وأوكراني ـــة الســـبع، وروس ـــن اقتصـــادات مجموع كل م

دول الـــرق األوســـط وشـــامل أفريقيـــا.

• “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا 
يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر العامليــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف 

مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

• اآلراء الــواردة يف اإلصــدار تعــر عــن كُتّابهــا، وال تعــر بالــرورة عــن آراء “املســتقبل لألبحــاث 
والدراســات املتقدمــة”.
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أواًل: تراجع نمو االقتصاد العالمي 
أصـدر صنـدوق النقـد الـدويل تقريـره الـدوري 
 World Economic »آفاق االقتصـاد العاملي«
عنـوان:  تحـت   ،2022 أبريـل  يف   ،Outlook
العاملـي«)1(، حيـث  »الحـرب تعيـق االنتعـاش 
الكليـة  للمـؤرشات  الصنـدوق  توقعـات  تضمـن 

لاقتصـاد العاملـي، كـام يتبـن عـى النحـو التـايل:

 - الـرويس  الـراع  سـيؤدي  العاملـي:  االقتصـادي  منـو  تباطـؤ   -1
األوكـراين إىل تباطـؤ ملحـوظ يف منـو االقتصـاد العاملـي خـال عـام 
2022، وفـق صنـدوق النقد الدويل. وقـد خفض األخر من توقعاته 
ملعـدل النمـو العاملي إىل 3.6% خال عامـي 2022 و2023، مقارنًة 
بــ 4.4% و3.8% يف هذيـن العامـن عـى التـوايل، وفقـاً لتوقعـات 

الصنـدوق يف ينايـر 2022 قبـل انـدالع الحـرب األوكرانيـة.

2- ارتفـاع معـدل التضخـم: مـن املُتوقـع اسـتمرار ارتفـاع معـدل 
التضخـم العاملـي، يف ظـل تداعيـات الحـرب الروسـية - األوكرانيـة 
عـى أسـعار الغـذاء والطاقـة، ليصـل معـدل التضخـم السـنوي يف 
عـام 2022 إىل 5.7% بالنسـبة لاقتصـادات املُتقدمـة، و8.7% يف 
األسـواق الناشـئة واالقتصـادات الناميـة، وذلـك مقارنـًة بــ %3.9 
و5.9% عـى التـوايل، وفقـاً لتوقعـات صنـدوق النقـد الـدويل يف 
ينايـر 2022. وحـذر الصنـدوق مـن أن الحرب الحالية سـتؤدي إىل 
تزايـد احتـامالت انـدالع االضطرابات االجتامعيــة يف أنحاء مختلفة 
مـن العـامل، وذلك مع اسـتمرار ارتفــاع أســعار الغــذاء والطاقــة.

كــام ســيفرض ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة العامليــة مـــع تشـــديد 
البنـــوك املركزيـــة للسياســات النقديــة ملواجهة التضخم، ضغوطـــاً 
ــدد  ــة. وش ــئة والنامي ــادات الناش ــات االقتص ــى عم ــدة علـ متزاي
الصنــدوق يف تقريــره عــى أهميــة يقظــة البنـــوك املركزيـــة 
العاملية لتتبع تأثيـــر الضغـــوط الســـعرية الراهنة علـــى التضخـم، 

واإلفصـــاح عنهــا بوضــوح مــع مرونــة السياســـة النقديـــة. 

3- تراجــع منــو التجــارة العامليــة: خفــض صنــدوق النقــد الــدويل 
مــن توقعاتــه ملعــدل منــو التجــارة العامليــة )وهــو متوســط لقياس 
معــدل النمــو الصــادرات والــواردات( خــال عامــي 2022 و2023، 
ُمحققــاً نســبة 5% و4.4% عــى التــوايل، مقارنًة بنحــو 6% و%4.9 

عــى الرتتيــب وفقــاً للتوقعــات الســابقة يف ينايــر 2022.

ثانيًا: رصد 10 اتجاهات لالقتصاد العالمي
ــك« يف  ــه بن ــن »دويتش ــادر ع ــر ص ــلط تقري س
 Top-10 themes « ديســمرب 2021، بعنــوان
اتجاهــات   10 عــى  الضــوء   ،)2(»for 2022
لاقتصــاد العاملــي خــال عــام 2022، مــع 
قــد  التقريــر  هــذا  أن  االعتبــار  يف  األخــذ 
ــل  ــه صــدر قب ــا لكون ــة لحــد م ــن نظــرة تفاؤلي تضم
انــدالع الحــرب الروســية – األوكرانيــة. وميكــن اســتعراض هــذه 

االتجاهــات عــى النحــو التــايل:

1- التفــاؤل بشــأن مواجهــة جائحــة »كوفيــد- 19«: عــى الرغــم 
مــن املخــاوف التــي تكتنــف النظــرة املســتقبلية لاقتصــاد العاملي 
بعــد تفــي جائحــة كورونــا، فــإن هنــاك بعــض األســباب التــي قد 
ــا. ويف  ــا وفاعليته ــا انتشــار لقاحــات كورون تدعــو للتفــاؤل، ومنه
ضــوء التجــارب التاريخيــة الســابقة، فــإن العديــد مــن الفروســات 
ــه يف ظــل  ــم، فإن أصبحــت أقــل خطــورة مبــرور الوقــت. ومــن ث
التطــور الحــايل يف مواجهــة فــروس كورونــا، تتزايــد الثقــة بشــأن 

تجــاوز البريــة لهــذا الوبــاء.

2- تعــاٍف بطــيء لاقتصــاد العاملــي: ال تــزال االقتصــادات العاملية 
ــد - 19«،  ــات الســلبية لتفــي جائحــة »كوفي تتعــاىف مــن التداعي

توقعات »البنك الدولي« ألسعار السلع 
األساسية في 2022

• يتوقـع البنـك الـدويل، يف تقريـر »توقعـات أسـواق السـلع«، 
الصـادر يف أبريـل 2022، اسـتمرار تفاقم أسـعار الطاقـة والغذاء 
حتـى نهايـة عـام 2024؛ بسـبب الحـرب الروسـية - األوكرانيـة. 
ومـن املُرجـح ارتفـاع أسـعار الطاقـة بنسـبة تفـوق 50% خـال 
و2024.   2023 عامـي  خـال  ترتاجـع  أن  قبـل  الجـاري  العـام 
وسـيبلغ متوسـط سـعر خـام برنـت 100 دوالر للربميـل يف عـام 
2022، وهـو أعـى مسـتوى لـه منـذ 2013، فضـاً عـن ارتفـاع 
خـال  الضعـف  مـن  بأكـر  أوروبـا  يف  الطبيعـي  الغـاز  أسـعار 

2022، مقارنـًة بالعـام املـايض.

• يُرجــح البنــك الــدويل ارتفــاع أســعار الســلع الزراعيــة واملعادن 
بنســبة 20% خــال عــام 2022، وأن تقفــز أســعار القمــح أكــر 
ــن  ــاق م ــى اإلط ــا ع ــتوى له ــى مس ــل إىل أع ــن 40% لتص م
حيــث القيمــة االســمية؛ مــام يضــع ضغوطــاً عــى االقتصــادات 
ــن  ــًة م ــة، خاص ــواردات الزراعي ــى ال ــد ع ــي تعتم ــة الت النامي

ــا. روســيا وأوكراني
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ومــن املُتوقــع أن يدعــم التحفيــز االقتصــادي الضخــم، الــذي 
جــرى إنفاقــه عــى الصعيديــن املــايل والنقــدي يف العــامل، خــروج 
ــدالع  ــد أن ان ــة. بي ــد الجائح ــه بع ــن مأزق ــي م ــاد العامل االقتص
الحــرب الروســية - األوكرانيــة يُفاقــم مــن األزمــة االقتصاديــة 
ــبة  ــًة بالنس ــادي، خاص ــو االقتص ــرص النم ــف ف ــامل، ويُضع يف الع

ــة.  ــادات النامي لاقتص

3- انتعــاش تدريجــي لســوق العمــل: يســتغرق األمــر مــا بــن 4 
إىل 7 ســنوات حتــى يتعــاىف ســوق العمــل العاملــي بعــد األزمــات 
ــدأ تعــايف ســوق العمــل بشــكل  ــة، لكــن هــذه املــرة ب االقتصادي
أرسع، وإن كان تدريجيــاً. ويف هــذا اإلطــار، أشــار تقرير »دويتشــه 
بنــك« إىل تراجــع معــدل البطالــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ــة  ــتويات املُتحقق ــن املس ــرتب م ــر 2021، ليق إىل 4.2% يف نوفم
ــاركة  ــدالت مش ــت مع ــام ارتفع ــا. ك ــة كورون ــي جائح ــل تف قب
القــوى العاملــة يف الــدول األوروبيــة مثــل فرنســا وإســبانيا. لكــن 
يُثــر ذلــك، يف الوقــت نفســه، مزيــداً مــن املخــاوف بشــأن ارتفــاع 

التضخــم يف ظــل منــو األســعار املدفــوع بنمــو التوظيــف. 

4- تركيــز الــركات عــى كفــاءة إدارة األصــول: مــن املُتوقــع أن 
ــاءة  ــز كف ــى تعزي ــام 2022 ع ــركات خــال ع ــز ال ينصــب تركي
إدارة األصــول، يف ظــل الضغــوط التــي تتعــرض لهــا عائــدات 
حقــوق امللكيــة، وهوامــش الربــح؛ نتيجــة مطالبــات العــامل برفــع 
األجــور، إىل جانــب ارتفــاع أســعار الفائــدة عامليــاً، والتــي ســتزيد 

مــن تكاليــف االقــرتاض. 

مــن جهــة أخــرى، يشــر تقريــر »دويتشــه بنــك« إىل أن أحــد 
ــاع نســبة »دوران  ــل يف ارتف ــركات يتمث ــات تحســن أداء ال عام

األصــول« - هــو مــؤرش يقيــس مبيعــات الركــة بالنســبة لقيمــة 
أصولهــا - للــركات املُقيــدة يف مــؤرش »ســتاندرد آنــد بــورز 500« 
ــأن  ــاؤل بش ــن التف ــد م ــث مبزي ــا يبع ــة، مب ــرتة املاضي ــال الف خ
ــة  ــل األزم ــا قب ــدل »دوران األصــول« إىل مســتويات م ــودة مع ع
ــد  ــادة عوائ ــه زي ــترتتب علي ــذي س ــر ال ــام 2008، األم ــة لع املالي

األســهم مبقــدار الثُلثــن.

5- بنــاء أرصــدة مــن املخزونــات: يف ظــل اســتمرار أزمــة ساســل 
ــون  ــار واملُصنع ــرص التج ــح أن يح ــن املُرج ــة، م ــد العاملي التوري
عــى بنــاء أرصــدة كافيــة مــن مخــزون الســلع الوســيطة ومــواد 
الخــام؛ ملواجهــة أي نقــص ُمحتمــل يف الســلع باألســواق، والتكيــف 
ــه  ــح »دويتش ــياق، يُرج ــذا الس ــتهلكن. ويف ه ــات املس ــع طلب م
بنــك« أن تكــون معــدالت منــو الطلــب وإنفــاق املســتهلكن أقــل 
مــن املُتوقــع، حيــث إن طلــب العمــاء ال يتعــاىف بالرسعــة التــي 
تعتقدهــا الــركات، فضــاً عــن ميــل املســتهلكن نحــو االدخــار 
وســط األزمــات الحاليــة، مــام ســينجم عنــه حــدوث وفــرة وفائــض 

كبــر يف حجــم املخزونــات.

الواليــات  ســتتجه  االحتــكار:  املنافســة ومكافحــة  تعزيــز   -6
املتحــدة لتحســن قواعــد املنافســة بالســوق يف عــام 2022، ومــن 
املُرجــح أن تحــذو بقيــة دول العــامل الغــريب حذوهــا. فقــد أصــدر 
ــتهدف  ــاً يس ــراً تنفيذي ــو 2021، أم ــدن، يف يولي ــو باي ــس ج الرئي
ــادرة  ــن إطــاق 72 مب ــاً ع ــركات، فض ــن ال ــة ب ــز املنافس تعزي
للتصــدي للتحديــات املُتعلقــة باملنافســة واالحتــكار. وعليــه، 
يتوقــع التقريــر أن يشــهد عــام 2022 عــراً مــن »املنافســة 
املُعــززة«، ومزيــداً مــن العقبــات أمــام عمليــات االســتحواذ 

ــة. الضخم

ــع  ــة« يف أســواق األســهم: مــن املُتوق ــة »األمــوال املجاني 7- نهاي
أن يــؤدي ســحب التحفيــز الــذي جــرى تقدميــه ألســواق األســهم 
ــعار  ــاع يف أس ــع االرتف ــب م ــاً إىل جن ــا، جنب ــة كورون ــد جائح بع
الفائــدة األمريكيــة؛ إىل إعــادة ترتيــب وهيكلــة األســواق املاليــة، 
ولكــن ليــس انهيارهــا. وســيتضح ذلــك جليــاً يف تباطــؤ تدفقــات 
االســتثامر بالبورصــات، خاصــًة مــع توجــه املســتثمرين نحــو 

ــة. ــتثامرات البديل ــندات واالس ــواق الس أس

أن »عســكرة  التقريــر  يــرى  الفضــاء«:  8- تصاعــد »عســكرة 
ــدويل  ــامم ال ــيتصاعد االهت ــي س ــا الت ــم القضاي ــن أه ــاء« م الفض
بهــا يف عــام 2022، ُمبينــاً أن املُعضلــة الرئيســية بشــأنها تتمثــل يف 
تجنــب األطــراف الدوليــة التوصــل إىل اتفــاق بشــأن وضــع قواعــد 
ــع أن يتصاعــد  ــات »عســكرة الفضــاء«. ومــن املُتوق تحكــم عملي
التهديــد العســكري يف الفضــاء العــام الجــاري، خاصــًة مــع تزايــد 
ــة،  ــكرية للمراقب ــة عس ــامراً صناعي ــق أق ــي تُطل ــدول الت ــدد ال ع
فضــاً عــن وجــود تطــور جوهــري آخــر يتعلــق باســتكامل بنــاء 

ــام 2022. ــج« يف ع ــة »تيانجون محطــة الفضــاء الصيني

ــن  ــع: م ــة إىل واق ــوك املركزي ــة للبن ــات الرقمي ــول العم 9- تح
املُتوقــع أن تحــل عمــات البنــوك املركزيــة الرقميــة محــل النقــود 
تدريجيــاً، فحاليــاً تقــوم نحــو 86% مــن البنــوك املركزيــة يف العــامل 
بتطويــر عمــات رقميــة خاصــة بهــا، ومــن املُرجــح أن يكــون لــدى 
الغالبيــة العظمــى مــن الــدول عمــات رقميــة خــال الخمــس أو 
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ــك« إىل أن  ــه بن ــر »دويتش ــار تقري ــة. وأش ــنوات املقبل ــت س الس
ــذا الســباق. ــتقود ه ــئة س ــادات الناش االقتص

10- منــو إصــدارات ســندات الحوكمــة البيئيــة واالجتامعيــة: 
مــن املُرجــح أن تشــهد إصــدارات ســندات الحوكمــة البيئيــة 
ــام 2022،  ــاً يف ع ــواً ملموس ــركات، من ــة ال ــة وحوكم واالجتامعي
لتســتكمل بذلــك مســارها القــوي الــذي بدأتــه يف العــام املــايض. 
فقــد باتــت الــركات أكــر إدراكاً أن املعايــر البيئيــة واالجتامعيــة 
وحوكمــة الــركات تؤثــر بشــكل كبــر عــى أعاملهــا واســتثامراتها. 

ثالثًا: آفاق اقتصادات »مجموعة السبع« 
وروسيا وأوكرانيا

أصــدرت وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة EIU التابعة 
ملجلــة »اإليكونوميســت« الربيطانيــة، تقريــراً يف 
ــي  ــاق االقتصــاد العامل ــارس 2022 بشــأن آف م
ــم  ــوان: »تقيي ــت عن ــام، تح ــذا الع ــال ه خ
مجموعــة  اقتصــادات  عــى  الحــرب  تأثــر 
ــر  ــلط التقري ــا«)3(. وس ــيا وأوكراني ــبع وروس الس
الضــوء عــى تأثــر الحــرب الروســية - األوكرانيــة عــى اقتصــادات 
ــا  ــادات أوروب ــن اقتص ــدداً م ــم ع ــي تض ــبع )الت ــة الس مجموع
ــان،  ــا، والياب ــا، وإيطالي ــكا الشــاملية؛ وهــي فرنســا، وأملاني وأمري
ــة إىل  ــدا(، باإلضاف ــدة، وكن ــات املتح ــدة، والوالي ــة املتح واململك

ــا. ــيا وأوكراني ــادي روس اقتص

وبشــكل عــام، أوضــح التقريــر أن معــدل منــو االقتصــاد العاملي 
ســيبلغ 3.4% خــال عــام 2022، انخفاضــاً مــن توقعــات مــا قبــل 
ــة والبالغــة 3.9%. وســتؤثر هــذه الحــرب عــى  الحــرب األوكراني
منــو اقتصــادات مجموعــة الســبع مــن خــال 3 قنــوات رئيســية؛ 
هــي تأثــر العقوبــات الغربيــة عــى التجــارة بــن الغــرب وروســيا، 
ــد  ــات ساســل التوري وارتفــاع أســعار الســلع األساســية، واضطراب
)التــي تُضــاف لاختناقــات التــي ســببتها جائحــة كورونــا(. وتتمثل 

أبــرز توقعــات تقريــر »اإليكونوميســت« يف اآليت:

تعرضــاً  األكــر  تعــد  اليــورو:  اقتصــادات منطقــة  تــرر   -1
ــي  ــة املزدوجــة الت ــا؛ نتيجــة الصدم ــات الحــرب يف أوكراني لتداعي
تواجههــا هــذه االقتصــادات بســبب التأثــر الســلبي عــى حركــة 
ــاع  ــيُزيد االرتف ــة. وس ــعار الطاق ــاع أس ــة، وارتف ــارة الخارجي التج
الحــاد يف أســعار الســلع األساســية، مــن التضخــم املُرتفــع بالفعــل 
ــى  ــر ع ــام يؤث ــد؛ م ــل التوري ــات ساس ــن اضطراب ــا، وم يف أوروب
تعــايف تلــك االقتصــادات مــن جائحــة »كوفيــد- 19«. وبنــاًء عليــه، 
خفــض تقريــر »اإليكونوميســت« مــن توقعاتــه للنمــو يف منطقــة 
اليــورو خــال العــام الجــاري، لتصــل إىل حــوايل 3.3%، مقارنــًة بـــ 

ــابقاً. 4% س

2- تأثــر اقتصــادات أمريــكا الشــاملية: ســتتأثر هــذه االقتصــادات 
حتــامً بارتفــاع أســعار الســلع عامليــاً، والــذي ســيرتتب عليــه ارتفاع 
التضخــم، وتراجــع القــوة الرائيــة لــألرس. كــام يرجــح التقريــر أن 
تتعــرض اقتصــادات أمريــكا الشــاملية ملخاطــر الركــود التضخمــي 

)أي تباطــؤ النمــو، وارتفــاع معــدالت التضخــم(. 

االقتصاديــن  يف  النمــو  معــدالت  توقعــات  وعــى صعيــد 

ــه ملعــدل  ــر مــن توقعات ــدي، فقــد خفــض التقري ــي والكن األمري
منــو الناتــج املحــي األمريــي ليبلــغ 3% هــذا العــام، انخفاضــاً مــن 
ــه  ــى توقعات ــى ع ــام أبق ــة 3.4%. بين ــابقة البالغ ــات الس التوقع
ــيتم  ــث س ــد 3.8%، حي ــر عن ــدي دون تغي ــاد الكن ــو االقتص لنم
ــد  ــال العوائ ــن خ ــم م ــاع التضخ ــلبي الرتف ــر الس ــض التأث تعوي

ــاع أســعار النفــط. ــة الرتف اإليجابي

تقريـــر  عـــّدل  اليابـــان:  القتصـــاد  بطـــيء  تعـــاٍف   -3
»اإليكونوميســـت« مـــن توقعاتـــه لنمـــو االقتصـــاد اليابـــاين 
بشـــكل طفيـــف، ليبلـــغ 2.8% يف العـــام الجـــاري، حيـــث مـــن 
املُرجـــح أن يـــؤدي ارتفـــاع أســـعار الســـلع األساســـية العامليـــة 
ـــب  ـــاش الطل ـــن انتع ـــبياً م ـــل نس ـــام يقل ـــم؛ م ـــاع التضخ إىل ارتف
ـــي  ـــايف الناتـــج املح ـــر تع ـــام، يتوقـــع التقري ـــكل ع ـــي. وبش املح
ـــام 2022  ـــن ع ـــاين م ـــان ليصـــل خـــال النصـــف الث اإلجـــاميل للياب
ـــو  ـــام ه ـــأ م ـــار أبط ـــو مس ـــة، وه ـــل الجائح ـــا قب ـــتويات م إىل مس

ــبع.  ــة السـ ــادات مجموعـ ــه يف اقتصـ عليـ

4- انكـــامش االقتصـــاد الـــرويس: مـــن املُتوقـــع أن ينكمـــش 
بنســـبة 10% يف العـــام الجـــاري، متأثـــراً بالعقوبـــات الغربيـــة، 
وزيـــادة معـــدل التضخـــم والضغـــط عـــى القـــوة الرائيـــة لـــألرس، 
باإلضافـــة إىل خـــروج رؤوس األمـــوال األجنبيـــة مـــن االقتصـــاد 
ـــدول  ـــرويس، وتراجـــع صـــادرات النفـــط يف ظـــل فـــرض بعـــض ال ال

حظـــراً عـــى واردات الطاقـــة الروســـية. 

ويُرجـــح أن تســـعى روســـيا للحصـــول عـــى دعـــم الصـــن، 
ـــة  ـــركات الغربي ـــروج ال ـــن خ ـــكو ع ـــوض موس ـــد يُع ـــا ق ـــو م وه
ـــايف  ـــت« تع ـــر »اإليكونوميس ـــع تقري ـــط. ويتوق ـــزيئ فق ـــكل ج بش



7
  رؤى عالمية - العدد 21، 22 يونيو 2022

اتجاهات االقتصاد العالمي 2022 بين تباطؤ النمو وتفاقم التضخم

الناتـــج املحـــي اإلجـــاميل لروســـيا يف عـــام 2025 إىل مســـتويات مـــا 
ـــة.  قبـــل الحـــرب األوكراني

ــع أن  ــن املُتوقـ ــراين: مـ ــاد األوكـ ــة يف االقتصـ ــائر ضخمـ 5- خسـ
يســـجل هـــذا االقتصـــاد ركـــوداً بنســـبة 46.5% يف عـــام 2022، 
وســـط الخســـائر البريـــة، وتدمـــر البنيـــة التحتيـــة، واآلفـــاق 
ـــايف  ـــر تع ـــح التقري ـــاد. وال يرج ـــامر الب ـــادة إع ـــأن إع ـــة بش القامت
ــل  ــا قبـ ــتويات مـ ــا إىل مسـ ــاميل ألوكرانيـ ــي اإلجـ ــج املحـ الناتـ

الحـــرب، ألكـــر مـــن عقـــد.

رابعًا: تباين أداء اقتصادات الشرق األوسط
ـــره  ـــل 2022 تقري ـــدويل يف أبري ـــك ال ـــدر البن أص
الـــدوري بشـــأن أداء اقتصـــادات منطقـــة 
الـــرق األوســـط وشـــامل أفريقيـــا، تحـــت 
ـــو  ـــؤات النم ـــق: تنب ـــة الحقائ ـــوان: »مراجع عن
ـــا  ـــامل أفريقي ـــط وش ـــرق األوس ـــة ال يف منطق
Reality Check: Fore- «يف أوقـــات عـــدم اليقـــن
casting Growth In The Middle East And North Af-

rica In Times Of Uncertainty)4(. وميكـــن عـــرض أبـــرز 
نتائـــج التقريـــر يف اآليت:

1- تحســـن النمـــو االقتصـــادي: مـــن املُتوقـــع منـــو اقتصـــادات 
ـــا بنســـبة 5.2% خـــال  ـــرق األوســـط وشـــامل أفريقي ـــة ال منطق
عـــام 2022، مقارنـــًة بحـــوايل 3.3% يف عـــام 2021. وعـــى الرغـــم 
ـــإن  ـــام 2016، ف ـــذ ع ـــو من ـــدل من ـــد أرسع مع ـــذا يُع ـــن أن ه م
ـــة مـــن عـــدم اليقـــن الناتجـــة عـــن  ـــه حال ـــزال تكتنف مســـاره ال ي
ـــروس  ـــة إىل التطـــورات الخاصـــة بف ـــا، باإلضاف الحـــرب يف أوكراني

ـــا.  كورون

2- تفـــاوت معـــدالت النمـــو: يكشـــف البنـــك الـــدويل أن 
ـــاوت يف األداء،  ـــض التف ـــي بع ـــة تخف ـــادات املنطق ـــات اقتص بيان
ـــعاره،  ـــاع أس ـــن ارتف ـــط م ـــة للنف ـــدول املُنتج ـــتفيد ال ـــث تس حي
إىل جانـــب ارتفـــاع معـــدالت التطعيـــم ضـــد فـــروس كورونـــا. 
يف حـــن يتأخـــر النمـــو االقتصـــادي يف الـــدول األخـــرى التـــي 

تعـــاين هشاشـــة األوضـــاع االقتصاديـــة، إذ تشـــر البيانـــات إىل 
ــامل  ــط وشـ ــاداً يف الـــرق األوسـ ــل 17 اقتصـ ــن أصـ أن 11 مـ
ـــل  ـــا قب ـــام 2022 إىل مســـتويات م ـــة ع ـــود بنهاي ـــن يع ـــا ل أفريقي

الجائحـــة.

ـــدرة  ـــدول املُص ـــو يف ال ـــدل النم ـــغ مع ـــع أن يبل ـــن املُتوق وم
ـــوايل %5.4  ـــي( ح ـــاون الخليج ـــس التع ـــم دول مجل ـــط )تض للنف
ــدرة  ــة املُصـ ــدول الناميـ ــاري، و4.7% يف الـ ــام الجـ ــال العـ خـ
ــة  ــدول الناميـ ــر(، و4% يف الـ ــراق والجزائـ ــا العـ ــط )منهـ للنفـ

املُســـتوردة للنفـــط )مثـــل تونـــس(. 

4.7

7

5.7

3.5

4.9
5.6

3.2

8.9

5.5

3
2.1

1.1
2.2 2

3.6
2.5

4
3.4

7.1

3.3

10

6.5

3.3
4

0

2

4

6

8

10

12

اإلما�ات  السعودية الكويت البح��ن  قطر  عمان  الج�ائر  الع�اق مصر  تونس  األردن المغرب 

معدل النمومعدل التضخم

توقعات البنك الدولي لمعدالت النمو والتضخم في اقتصادات الشرق األوسط خالل عام 2022 )%(
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مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

ــرب  ــلبية للح ــرات س ــة تأث ــة: مث ــوط التضخمي ــد الضغ 3- تصاع
ــث  ــة، حي ــادات املنطق ــض اقتص ــى بع ــة ع ــية - األوكراني الروس
يُتوقــع ارتفــاع مخاطــر انعــدام األمــن الغــذايئ فيهــا، مــع ارتفــاع 
الســلع الزراعيــة والغذائيــة. كــام ســتترر عائــدات الســياحة يف 
بعــض الــدول بســبب انخفــاض أعــداد الســائحن الوافديــن إليهــا 
مــن روســيا وأوكرانيــا، باإلضافــة إىل تدهــور املوازيــن الســلعية يف 
ــت  ــه حقق ــت نفس ــه يف الوق ــد أن ــط. بي ــتوردة للنف ــدول املُس ال
ــة  ــدات قوي ــط، عائ ــدرة للنف ــًة املُص ــة، خاص ــض دول املنطق بع

ــاً. ــة عاملي ــاع أســعار الطاق ــة بارتف مدعوم

ــام  ــال الع ــم خ ــدل التضخ ــاع مع ــدويل ارتف ــك ال ــع البن ويتوق
الجــاري ليبلــغ متوســطه 3% يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
و7.1% يف الــدول الناميــة املُصــدرة للنفــط، و3.7% يف الــدول 

ــط. ــتوردة للنف ــة املُس النامي

4- هشاشــة األوضــاع املاليــة: ســوف تتســبب الحــرب األوكرانيــة 
ــة،  ــادات املنطق ــى اقتص ــارشة ع ــر املب ــار غ ــن اآلث ــدد م يف ع
ــايل يف  ــتقرار امل ــة االس ــى حال ــلبي ع ــر الس ــا التأث ــل أبرزه ولع
ــن،  ــتويات الدي ــاع مس ــاين ارتف ــي تع ــًة الت ــدول، خاص ــض ال بع
بالتــوازي مــع رفــع البنــوك املركزيــة الرئيســية حــول العــامل 
أســعار الفائــدة ملواجهــة التضخــم املُرتفــع. كذلــك تتضمــن هــذه 
ــعار  ــاع أس ــة ارتف ــة نتيج ــات االجتامعي ــادة االضطراب ــار زي اآلث
ــول  ــب تح ــرب، إىل جان ــبب الح ــة بس ــة والطاق ــلع الغذائي الس
املســاعدات اإلنســانية بعيــداً عــن الــدول ذات األوضــاع الهشــة 
يف اإلقليــم، حيــث يتحــول املانحــون إىل أوكرانيــا ملواجهــة األزمــة 

ــاك. ــة الحــرب هن ــن حال ــة ع اإلنســانية الناجم

خامسًا: تأثير الحرب األوكرانية على بيئة 
األعمال الدولية 

أصـدرت وحـدة االسـتخبارات االقتصاديـة التابعـة 
 Five« :ملجلة »اإليكونوميسـت«، تقريراً بعنوان
 ways in which the war in Ukraine Will
change business«)5(، أوضحـت فيـه 5 مامح 
رئيسـية سـتتأثر من خالها بيئة األعـامل الدولية 
يف ضـوء الحرب الروسـية - األوكرانيـة، وذلك كام ييل: 

ــد  ــل التوري ــت ساس ــاً: تعطل ــد محلي ــل التوري ــن ساس 1- توط
بســبب جائحــة كورونــا، ويف هــذا الصــدد فــإن الصعوبــات التــي 
ســببتها الحــرب الروســية - األوكرانيــة ســتطيل هــذه االضطرابــات، 
ــة  ــة عــى الــركات يف قطاعــات حيوي وســتفرض ضغوطــاً إضافي
ــر  ــامل إىل تقص ــن يف الع ــك املُنتج ــيدفع ذل ــيارات. وس ــل الس مث
ساســل التوريــد، وهــو مــا قــد يعنــي زيــادة مخــزون املكونــات 

ــن. ــن املحلي ــاج املوردي ــز إنت الرئيســية، أو االســتثامر لتعزي

2- تبنـي سياسـات غذائيـة ُمسـتدامة: عـززت الحـرب األوكرانيـة 
املخـاوف بشـأن األمـن الغـذايئ العاملـي. إذ سـتجر هـذه األزمـة 
العديـد مـن الحكومات عى مراجعة سياسـاتها الغذائية والزراعية، 
الزراعيـة  التكنولوجيـا  يف  االسـتثامرات  لزيـادة  بعضهـا  وسـيتجه 
والغذائيـة، أو حتـى طـرح منتجـات الروتن البديلة، كـام يف أملانيا.

3- تفـــاوت االســـتثامر يف الطاقـــة: تحـــت وطـــأة الحـــرب 
األوكرانيـــة، ســـتعمل الـــدول األوروبيـــة عـــى تعزيـــز برامـــج 
ـــى  ـــددة، حت ـــة املتج ـــة، والطاق ـــاءة الطاق ـــادة كف ـــتثامر لزي االس
ــلع  ــعار السـ ــاع أسـ ــة، وارتفـ ــات الدفاعيـ ــع امليزانيـ ــع توسـ مـ
ــى  ــب عـ ــن الصعـ ــيجعل مـ ــذا سـ ــراً. وكل هـ ــية مؤخـ األساسـ
ـــة يف االقتصـــادات  ـــايل للطاق ـــم الدعـــم امل ـــة تقدي ـــدول املُتقدم ال
الناشـــئة، وهـــو الدعـــم الـــذي مل يصـــل بالفعـــل إىل مســـتوى 

ــابقة.  ــدات السـ التعهـ

4- تشــعب النظــام النقــدي العاملــي: رداً عــى العقوبــات املاليــة 
ــدول  ــن ال ــا م ــكو وغره ــتضطر موس ــيا، س ــى روس ــة ع الغربي
ــدوالر  ــى ال ــزة ع ــة املُرتك ــة املالي ــل لألنظم ــن بدائ ــث ع للبح
ــن  ــئة ع ــل ناش ــل بدائ ــن بالفع ــيا والص ــدى روس ــي. ول األمري
ــاً،  ــل نضج ــا أق ــويفت«، ولكنه ــي »س ــات العامل ــام املدفوع نظ
وتتقــدم ببــطء. وبــدالً مــن ذلــك، ســترع بعــض الــدول 
ــى  ــامداً ع ــاً، اعت ــوال دولي ــل األم ــم تحوي ــل لنظ ــر بدائ لتطوي

ــة. ــوك املركزي ــن البن ــادرة ع ــة الص ــات الرقمي العم

5- تســييس التكنولوجيــا يف العــامل: باتــت التكنولوجيــا ُمسيســة 
وأكــر إقليميــة عــى نحــو متزايــد، حيــث نُظــر إىل التكنولوجيــا 
عــى أنهــا وســيلة لتعزيــز قــوة بعــض الــدول الكــرى يف مواجهــة 
األخــرى، وهــذا مــا يفــرس موقــف الواليــات املتحــدة مــن 
ــت  ــام أصبحــت شــبكة اإلنرتن ــع الصــن. في ــة م الحــرب التجاري
أكــر وطنيــة وأقــل عامليــة، فالصــن هــي الدافــع وراء هــذا 
التغيــر عــر اســتخدام »جــدار حاميــة وطنــي« لتقييــد الوصــول 
إىل املحتــوى الــذي تعتــره الحكومــة خطــراً، أو مــن خــال نهــج 

ــا.  ــات وتنظيمه ــة البيان ــاد األورويب لحامي االتح
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اتجاهات االقتصاد العالمي 2022 بين تباطؤ النمو وتفاقم التضخم

1- International Monetary Fund, World Economic Outlook: War Sets Back The Global Recovery, April 2022, accessible at: 
https://bit.ly/3mICBDX

2- Deutsche Bank Research, Top-10 themes for 2022, December 2021, accessible at:
https://bit.ly/3mJ9xfO

3- The Economist Intelligence Unit , Assessing the impact of war on G7 economies, Russia and Ukraine, March 2022, 
accessible at:
https://bit.ly/3zzPacA

4-World Bank, MENA Economic Update: Reality Check: Forecasting Growth in the Middle East and North Africa in Times of 
Uncertainty, April 2022, accessible at:
https://bit.ly/3xUm3Q5 

5- The Economist Intelligence Unit, Five ways in which the war in Ukraine will change business, 2022, accessible at:
https://bit.ly/3Md9LXy 

المصادر:
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مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة


