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 2022المؤتمر المصرفي العربي لعام 
 2022مايو  19 – 18القاهرة: 

 تداعيات األزمة الدولية وتأثيرها على األوضاع االقتصادية في المنطقة العربية
 

 جلسة عمل: "المخاطر التي تواجه النمو االقتصادي العالمي في ظل األزمة الجيوسياسية الدولية"
 
  األزمة  ، وهيمخاطر أساسية تواجه النمو االقتصادي العالمي حاليا أربعةتحديد يمكن بصورة عامة

االرتفاع غير المسبوق في الدين وأزمة التضخم العالمي، و  وتباطؤ النمو االقتصادي، ،الجيوسياسية الدولية
 العام للدول بشكل عام.

 صدمة سببت أيضا في ت ناة اإلنسانية الهائلة فحسب، بلعلى المعاالحرب في أوكرانيا  ال تقتصر تداعيات
 اقتصادية عالمية وزيادة حادة في مخاطر "حرب باردة جديدة". 

 يفقد الزخم بالفعل بسبب ارتفاع  2022في عام  نتعاش االقتصاد العالمي، كان اقبل الحرب في أوكرانيا
 التضخم واختناقات العرض المستمرة. 

  يبا في إلى معدالت نموها قبل انتشار الوباء تقر في حين كان من المتوقع أن تعود االقتصادات المتقدمة
 ، كانت االقتصادات النامية متخلفة إلى حد كبير عن الركب.2023عام 

  5.7نسبة  نزوال من 2022في عام  %2.8من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة %
، على افتراض استمرار 2023ي عام ف %3.2. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج إلى 2021في عام 

 عدم اليقين الجيوسياسي واالقتصادي.
 لعام  %9.8ا من انخفاض ،2022في عام  %3.0أن ينمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة  يتوقع

علما أنها  يضا التجارة العالمية في الخدمات بما فيه شحن الحاويات والنقل الجوي،وستنخفض أ .2021
 2021% عام 15ارتفعت بنسبة 

 في الصين على تقليل مسار التعافي 19-كوفيدوإغالق  والعقوبات التي رافقتها تعمل الحرب في أوكرانيا 
إلى تباطؤ النشاط االقتصادي والتجاري، مما سيكون له أزمة قطاع العقارات في الصين  وستؤدي. العالمي

  شركائها التجاريين.تأثير على 
  ،ومما يثير القلق، أن التداعيات تزيد من تفاقم عدم المساواة حيث تؤثر الحرب على السلع واألسواق المالية

، فضال عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع ومعدالت والتجارة، وثقة المستثمرين والمستهلكين
واتخذت الواليات المتحدة  ب.التضخم، والتي كانت ترتفع أصال بسبب ازمة سالسل اإلمداد وارتفاع الطل
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، وال نستبعد أن مع توقع بالمزيد من الرفع في أسعار الفائدة الحقا مؤخرا سياسة تشددية لمواجهة التضخم
 .، مما سيكون له تأثير على االنتعاش الهش أصاليحذو االتحاد األوروبي حذوها

  فقرا وضعفا. مقابل كل زيادة بنسبة لقد أصابت ارتفاعات أسعار الغذاء الجميع وهي مدمرة ألشد الناس
 يين شخص في براثن الفقر المدقع.مال 10نقطة مئوية واحدة في أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن يقع 

  أدت االضطرابات التجارية بالفعل إلى ارتفاع أسعار الحبوب والسلع. تم تقليص صادرات القمح من موانئ
الشديد في أمريكا الجنوبية يقلل من إنتاج الغذاء العالمي. أسواق السلع البحر األسود بشكل حاد. والجفاف 

تميل إلى التكيف الذاتي مع االضطرابات في اإلنتاج.  -وبعد فترة تأخير  -الغذائية العالمية كبيرة وراسخة 
ألسمدة، وهي اإلمداد با -ومع ذلك، هناك عوامل إضافية تزيد من حدة مشاكل اإلمدادات الغذائية الحالية 

 وأسعار الطاقة، والقيود المفروضة ذاتيا على تصدير الغذاء.
  في  60إن مواطن الضعف المتعلقة بالديون حادة بشكل خاص في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يعاني

معظم اقتصادات األسواق الناشئة والبلدان و  المائة بالفعل من ضائقة الديون أو يتعرضون لها بشكل كبير.
تكلفة التأمين ضد  ومن أهم مؤشرات المخاطر أنغير مستعدة لمواجهة صدمة الديون القادمة.  النامية

 التخلف عن السداد في األسواق الناشئة، قد وصل إلى أعلى نقطة له منذ بداية الوباء.
  إلى أشير في هذا الصدد إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية المقترضة وصلت

 .2021% في عام 120
  مليار دوالر  28حوالي ترجح دراسة لإلسكوا أن تبلغ خسائر المنطقة العربية من جراء الحرب في أوكرانيا

مليون شخص خالل  3.7زيادة عدد الفقراء في المنطقة العربية بمقدار كما تتوقع  للعامين الحالي والمقبل.
المصدرة للطاقة وحدها والبلدان العربية  مليون شخص. 126العام المقبل، ليصل إلى رقم قياسي يقارب 

 نتيجة لزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أسعارها،% 0.7ناتجها المحلي اإلجمالي بنحو ستشهد زيادة في 
  .الشركات في القطاع الخاص في نفس الوضع، فليست الحكومات هي الوحيدة التي عليها ديون ضخمة

الثقافة ، على سبيل المثال في السياحة و الشركات العاملة في قطاع الخدماتي وهنا نفكر بشكل أساسي ف
، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع ب سالسل التوريد العالمية، فإن اضطراوالطيران. عالوة على ذلك

 ، كلها عوامل تثير القلق بين الشركات.تكاليف نقل البضائع
  ا مهًما للطاقة في مصدر تعد ا روسيف. مع صدمة ارتفاع األسعارتتشابك التداعيات المالية لصدمة الطاقة

 .بما في ذلك النفط والفحم والغاز العالم،
 من جراء المتزايدة ، علينا اال نغفل قوى التجزئة الرقمي في العصر وبينما يتطلع الجميع إلى المستقبل

األزمات الجيوسياسية، خصوصا في أوكرانيا، والحرب التجارية المستمرة بين الصين والواليات المتحدة، 
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وتدفقات رؤوس األموال على األسواق  األسواق الماليةو  االقتصاد العالمي التي سيكون لها تداعيات علىو 
 .الناشئة

  المخاطر والتهديدات العالمية مثل التغير المناخي، علينا أن نبني بنية تحتية ومثلما نعمل معا لمواجهة
، عبر الحدودمع زيادة كفاءة المدفوعات ف .ومناسبة للعصر الرقمي فعالة وشمولية وتكامليةمالية عربية 

 ستستمر تدفقات رأس المال في التطور.
  .ولكن هناك بالفعل عالمات واضحة على أن قد ال تتضح الصورة الكاملة لبعض اآلثار لسنوات طويلة

الحرب وما أفضت إليه من قفزة في تكاليف السلع األولية الضرورية ستزيد من المصاعب التي تواجه 
االقتصادات والقطاع الخاص وصناع السياسات لتحقيق التوازن الدقيق بين احتواء التضخم ودعم التعافي 

 االقتصادي من الجائحة.
  من الضروري العين التداعيات االقتصادية واالجتماعية على بلداننا العربية، فإننا نرى وفيما نلمس بأم

خفض الحواجز التجارية واإلجراءات والرسوم الجمركية لتسهيل تجارة األغذية والحبوب والمواد الغذائية 
غذائي لمواجهة إنشاء صندوق عربي لطوارئ األمن ال والمبادرة إلىاألساسية في ما بين الدول العربية، 

 األزمة الحالية واألزمات المستقبلية.
 


