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العقوبات

العقوبات االقتصادية تنشأ عنها صدمات عاملية أكبر من أي وقت مضى ويسهل جتنبها.

مل

نيكوالس مولدر

يخضــع اقتصــاد يف حجــم روســيا منــذ الثالثينــات
لطائفــة واســعة مــن القيــود التجاريــة كتلــك التــي تــم
فرضهــا بســبب الغــزو الروســي ألوكرانيــا .ولكــن علــى
عكــس إيطاليــا واليابــان يف الثالثينــات ،تعــد روســيا يف الوقــت
احلــايل مــن كبــار مصــدري النفــط واحلبــوب وغيرهما من الســلع
األوليــة األساســية األخــرى ،كمــا أصبــح االقتصــاد العاملــي
أكثــر تكامــا إىل حــد كبيــر .ونتيجــة لذلــك ،أصبــح للعقوبــات
حاليــا تداعيــات اقتصاديــة عامليــة أكبــر كثيــرا ممــا عهدنــاه
مــن قبــل .وينبغــي أن يكــون حجــم هــذه العقوبــات دافعــا إلعــادة
النظــر يف مفهــوم العقوبــات كأداة قويــة مــن أدوات السياســات
ملــا ينشــأ عنهــا مــن تداعيــات اقتصاديــة عامليــة ملموســة.
غير أن العقوبات ليســت هي املصدر الوحيد لالضطرابات
التــي يشــهدها االقتصــاد العاملــي .فقــد ســجلت أســعار الطاقــة
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ارتفاعــا مســتمرا منــذ العــام املاضــي بســبب فــرط األعبــاء
املفروضــة علــى سالســل اإلمــداد الــذي أدى بــدوره إىل إعاقــة
مســار التعــايف مــن اجلائحــة .كذلــك ارتفعــت األســعار العامليــة
للغــذاء بنســبة  %28عــام  2020و %23عــام  ،2021كمــا
ســجلت زيــادة حــادة قدرهــا  %17هــذا العــام خــال الفتــرة مــا
بيــن فبرايــر ومــارس فقــط .ونتجــت عــن احلــرب أضــرار مباشــرة
يف أوكرانيا أيضا ،حيث أدت إىل غلق املوانئ الوطنية املطلة
علــى البحــر األســود ،ممــا منــع أوكرانيــا مــن تصديــر القمــح
والــذرة وزيــت عبــاد الشــمس وجمموعــة مــن الســلع األخــرى.
وأدت صدمتــان أكثــر حــدة إىل تفاقــم اآلثــار الناجمــة عــن
انقطــاع اإلمــدادات مــن أوكرانيــا :العقوبــات التــي فرضتهــا
علــى روســيا  38حكومــة يف أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وآســيا،
واســتجابة الشــركات والبنــوك العامليــة لتلــك التدابيــر .وســاهم

عامل أكثر تشتتا

هــذا الكــم الهائــل مــن القيــود القانونيــة والتجاريــة واملاليــة
والتكنولوجيــة يف فــرض معوقــات حــادة أمــام نفــاذ روســيا
إىل االقتصــاد العاملــي ،كمــا أحــدث زيــادة كبيــرة يف أعــداد
الســلع األوليــة التــي تتوفــر بالبلديــن والتــي مل يعــد لوصولهــا
إىل األســواق العامليــة ســبيل .وقــد اقترنــت هــذه العقوبــات
الكاســحة ضــد روســيا باألزمــة يف سالســل اإلمــداد العامليــة
واالضطرابــات التــي تشــهدها أوكرانيــا بســبب احلــرب ،ممــا
تســبب يف صدمــة اقتصاديــة قويــة غيــر مســبوقة .وســيؤدي
فــرض عقوبــات إضافيــة علــى صــادرات النفــط والغــاز الروســية
إىل تفاقــم هــذه التداعيــات.

فئة خمتلفة

حروب الغزو
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الرسم التوضيحي:

خــال الفتــرة مــن أكتوبــر  1935إىل يونيــو  ،1936تراجــع
اإلنتــاج الصناعــي يف إيطاليــا بنســبة  ،%21,2كمــا انخفضــت
الصــادرات خــال األشــهر اخلمســة األوىل مــن تنفيــذ العقوبــات
بنســبة  %47قبــل أن تســتقر عنــد حــوايل ثلثــي مســتوى مــا
قبــل العقوبــات .وأدى احلظــر الــذي فرضتــه عصبــة األمم علــى
الــواردات مــن إيطاليــا إىل زيــادة األســعار الدوليــة للمنتجــات
الغذائيــة مثــل اللحــوم والفاكهــة والزبــد ،واملــواد اخلــام
واملنتجــات املصنعــة مثــل الصــوف واملنســوجات واملنتجــات
اجللديــة .غيــر أنــه جتــدر اإلشــارة إىل أن العقوبــات مل تنجــح
يف وقــف الغــزو اإليطــايل إلثيوبيــا ،وهــو مــا يرجــع يف جــزء
كبيــر منــه إىل أن الواليــات املتحــدة وأملانيــا ،وهمــا أول وثالــث
أكبــر االقتصــادات علــى مســتوى العــامل ،مل يكونــا مــن البلــدان
األعضــاء يف عصبــة األمم ومل يشــتركا بالتــايل يف تنفيــذ
العقوبــات .ونتيجــة لذلــك ،اســتمرت إيطاليــا يف اســتيراد الفحــم
والنفــط (راجــع دراســة  )Ristuccia 2000وجنحــت يف التصــدي
لصعوبــات شــديدة طــوال ثمانيــة أشــهر.
ويف أواخــر الثالثينــات ،كانــت اليابــان ســابع أكبــر اقتصــاد
علــى مســتوى العــامل وأحــد البلــدان التجاريــة التــي فاقــت
إيطاليــا يف انفتاحهــا .وخــال الفتــرة مــا بيــن صيــف 1939
وأغســطس  ،1941اتفــق عــدد متزايــد مــن الــدول الغربيــة
الراغبــة يف كبــح الغــزو اليابــاين للصيــن علــى فــرض عقوبــات
أدت تدريجيــا إىل تراجــع عــدد الشــركاء التجارييــن (دراســة
 .)Maddison 2006ومــع بدايــة احلــرب العامليــة الثانيــة،
فرضــت اإلمبراطوريــة البريطانيــة ومســتعمراتها وغيرهــا مــن
األراضــي الواقعــة حتــت ســيادتها قيــودا علــى صــادرات املــواد
اخلــام االســتراتيجية وجعلــت األولويــة الســتخدامها بيــن
األراضــي التابعــة لإلمبراطوريــة.
ومــع نهايــة العقــد ،أصبحــت اليابــان أكثــر اعتمــادا مــن ذي
قبــل علــى واردات املــواد اخلــام (ال ســيما النفــط واحلديــد اخلــام
والنحــاس وخــردة احلديــد) مقارنــة بالواليــات املتحــدة ،وهــي
االقتصــاد األكبــر علــى اإلطــاق يف منطقــة احمليــط الهــادئ
الــذي ظــل علــى احليــاد .واســتجابة لعمليــات الغــزو التــي قامــت
بهــا اليابــان يف عامــي  1940و ،1941صعــدت الواليــات
املتحــدة تدابيرهــا االقتصاديــة تدريجيــا وصــوال إىل فــرض
حظــر كامــل علــى النفــط يف نهايــة املطــاف ،وذلــك باالشــتراك
مــع اإلمبراطوريــة البريطانيــة وهولنــدا .كذلــك قامــت بتجميــد
احتياطيــات اليــن احملتفــظ بهــا يف الواليــات املتحــدة (دراســة
 .)Miller 2007وقــرب نهايــة عــام  ،1941تراجعــت جتــارة
اليابــان بنســبة  %20إىل  %25خــال  18شــهرا فقــط .وانهــارت
قدرتهــا علــى الوصــول إىل الــواردات األساســية ،ممــا دفعهــا إىل

ISTOCK / NUTHAWUT SOMSUK

يغــدو حجــم العقوبــات ضــد روســيا أكثــر وضوحــا بالنظــر
إىل التاريــخ االقتصــادي علــى مــدار القــرن املاضــي .فحتــى
العقوبــات األكثــر حــدة خــال فتــرة احلــرب البــاردة ،مثــل
العقوبــات التــي فرضتهــا منظمــة األمم املتحــدة والبلــدان
الغربيــة ضــد روديســيا (زمبابــوي حاليــا) وضــد جنــوب
إفريقيــا يف عهــد الفصــل العنصــري ،أو العقوبــات األمريكيــة
علــى كوبــا وإيــران ،مل تســتهدف االقتصــادات الكبــرى .وبعــض
العقوبــات املفروضــة حاليــا — ال ســيما ضــد إيــران وكوريــا
الشــمالية وفنزويــا — يعــد أكثــر صرامــة مقارنــة بالعقوبــات
ضــد روســيا ،وإن كان وزن هــذه البلــدان أقــل كثيــرا ســواء يف
االقتصــاد العاملــي أو التجــارة الدوليــة.
ويعــد تأثيــر العقوبــات ضــد روســيا مــن فئــة خمتلفــة
تمامــا .فروســيا تأتــي يف املرتبــة احلاديــة عشــرة ضمــن أكبــر
اقتصــادات العــامل ،كمــا أن دورهــا كأحــد مصــدري الســلع
األوليــة الرئيســيين يف جمموعــة األســواق الصاعــدة يضفــي
أهميــة هيكليــة علــى مركزهــا .ووحدهــا الواليــات املتحــدة
وكنــدا وأســتراليا يف جمموعــة االقتصــادات املتقدمــة هــي
التــي تملــك بصمــة مماثلــة يف االقتصــاد العاملــي والزراعــة
وأســواق املعــادن .ومنــذ نهايــة احلــرب البــاردة أيضــا ،وبفضــل
جهــود تعزيــز التكامــل خــال مــا يزيــد علــى عقديــن ،أصبحــت
روســيا مــن االقتصــادات شــديدة االنفتــاح ،حيــث ســجلت
نســبة التجــارة إىل إجمــايل النــاجت احمللــي لديهــا  %46حســب
البيانــات الصــادرة عــن البنــك الــدويل .وضمــن جمموعــة
األســواق الصاعــدة الســبع الكبــرى ،تفوقــت املكســيك وتركيــا
وحدهمــا علــى هــذه النســبة يف عــام  %78( 2020و.)%61
وفتــرة الثالثينــات هــي العقــد الوحيــد خــال القــرن املاضــي
الــذي شــهد عقوبــات مماثلــة ضــد دول مــن الــوزن نفســه يف
االقتصــاد العاملــي .فخــال ســتة أســابيع مــن غــزو بينيتــو
موســيليني إلثيوبيــا يف أكتوبــر  ،1935فرضــت عصبــة األمم
جمموعــة مــن العقوبــات ضــد إيطاليــا ،وهــي ثامــن أكبر اقتصاد
علــى مســتوى العــامل .واشــتركت يف تنفيــذ العقوبــات  52دولــة
مــن الــدول ذات الســيادة التــي بلــغ عددهــا آنــذاك  60دولــة علــى
مســتوى العــامل (راجــع دراســة  .)Baer 1976وتضمنــت هــذه
التدابيــر حظــر األســلحة وجتميــد املعامــات املاليــة ومنــع
تصديــر عــدد مــن املــواد اخلــام الضروريــة لإلنتــاج خــال

فتــرة احلــرب ،غيــر أن التدبيــر األكثــر حــدة علــى اإلطــاق كان
حظــر جميــع الــواردات مــن إيطاليــا .وأمكــن ذلــك بســبب العجــز
الهيكلــي يف احلســاب اجلــاري إليطاليــا الــذي جعــل هــذا احلظــر
أكثــر ضــررا إليطاليــا منــه للــدول التــي شــاركت يف تنفيــذ
العقوبــات.
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ﺻﻌﻮد اﻟﺘﺠﺎرة

أﺻﺒــﺢ ﻧﺼﻴــﺐ اﻟﺘﺠــﺎرة ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎﰋ اﻟﻌﺎﳌــﻲ أﻛﺒــﺮ ﻛﺜﻴــﺮا ﰲ اﻟﻌﺼــﺮ اﳊــﺎﱄ ﳑــﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴــﻪ
ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت.
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الهجوم على مســتعمرات الواليات املتحدة وأوروبا يف جنوب
شــرق آســيا للحصــول علــى املــواد اخلــام الالزمــة الســتمرار آلــة
احلــرب .وبينمــا حتملــت إيطاليــا وطــأة احلظــر املفــروض علــى
صادراتهــا والــذي أدى إىل احلــد مــن قدرتهــا علــى كســب النقــد
األجنبــي ،تعرضــت اليابــان لضربــة أكثــر حــدة نتيجــة جتميــد
أصولهــا األجنبيــة ومنعهــا مــن احلصــول علــى واردات حيويــة
مــن شــريكها التجــاري الرئيســي الوحيــد املتبقــي.

البيئة العاملية

أدت الصدمــة الناجمــة عــن الكســاد العظيــم إىل تقويــض جانــب
كبيــر مــن الثقــة والتعــاون اللذيــن ســاهما يف دعــم االســتقرار
السياســي الــدويل .وتصاعــدت حــدة احلــروب التجاريــة لتتحــول
إىل نزاعــات دبلوماســية ،ممــا أدى إىل ظهــور توجــه نحــو تكويــن
تكتــات سياســية واقتصاديــة .وكان لزامــا علــى عصبــة األمم،
باعتبارهــا الكيــان املنــوط بحفــظ النظــام يف حقبــة مــا بعــد
احلــرب العامليــة األوىل ،إنفــاذ العقوبــات ضــد الــدول التــي تهــدد
الســام العاملــي .واتضــح مــن العقوبــات أن القــوى الغربيــة
تشــكل ثقــا كبيــرا يف االقتصــاد العاملــي .غيــر أن األوضــاع
املعاكســة التــي ســادت حقبــة الكســاد وانعــدام التعــاون املــايل
والنقــدي بيــن البلــدان كانــا دليــا علــى أن العقوبــات تســببت
يف توتــرات إضافيــة ومل تنجــح يف احلفــاظ علــى الســام يف
نهايــة املطــاف.
ويتضــح مــن التاريــخ خــال الفتــرة الفاصلــة بيــن احلربيــن
العامليتيــن أن البيئــة االقتصاديــة العامليــة حتــدد الصيغــة
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احملتملــة للعقوبــات وتشــكل تأثيرهــا .وقــد شــهدت حقبــة
الكســاد أزمــة زراعيــة وانهيــار النظــام النقــدي وتراجع التجارة.
ونتيجــة لهــذه التطــورات ،تراجعــت الصــادرات العامليــة،
وتفككــت تكتــات العملــة ،وانخفضــت األســعار العامليــة خــال
اجلــزء األكبــر مــن الفتــرة مــا بيــن عامــي  1928و .1939ومــن
ناحيــة ،أدى ذلــك إىل تراجــع أربــاح التصديــر ،وانخفــاض
تكلفــة انقطــاع الروابــط االقتصاديــة أيضــا .ولكــن مــن الناحيــة
األخــرى ،انخفضــت أســعار الــواردات لتضمــن بذلــك فرصــة
مســتمرة للحصــول علــى االحتياجــات األساســية مــن املعــادن
والغــذاء والطاقــة .ويف الوقــت الــذي اسـتُخدمت فيــه العقوبــات،
كان العــامل يشــهد درجــة متزايــدة مــن االكتفــاء الذاتــي،
وتراجعــا يف االعتمــاد املتبــادل بيــن االقتصــادات الوطنيــة
إىل احلــد األدنــى الضــروري .لذلــك فــإن عقوبــات الثالثينــات
مل تتســبب ســوى يف أضــرار طفيفــة القتصــاد عاملــي حمطــم
بالفعــل .ولكنهــا هــددت معيشــة املواطنيــن علــى نحــو تطلــب
تصعيــدا عســكريا.
وعلــى العكــس ،جنــد أن نســبة التجــارة العامليــة إىل
إجمــايل النــاجت احمللــي أعلــى كثيــرا يف الوقــت احلــايل
(انظــر الرســم البيــاين) ،مدعومــة بنظــام مــايل عاملــي قائــم
علــى الــدوالر يتســم بدرجــة كبيــرة مــن التكامــل .وبــدال مــن
انخفــاض األســعار ،تشــهد األســواق العامليــة يف الوقــت
احلــايل ضغوطــا تضخميــة هائلــة .وتنشــأ عــن ارتفــاع أســعار
الســلع األوليــة أربــاح اســتثنائية يف البلــدان املصــدرة ،بينمــا
تشــجع االقتصــادات املســتوردة للطاقــة علــى التحــول إىل
مصــادر الطاقــة املتجــددة .ويف الوقــت نفســه ،ازداد التكامــل
بيــن األســواق املاليــة ،ممــا يجعــل التدفقــات الرأســمالية مــن
االقتصــادات املتقدمــة عامــا أساســيا للنمــو واالســتثمار يف
اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة .وبفضــل
هــذا التعاضــد ،يتمتــع االقتصــاد العاملــي يف الوقــت احلــايل
بمكاســب هائلــة ،حيــث تتيــح التجــارة فــرص عمــل لنســبة أكبــر
مــن القــوة العاملــة ،وأصبــح باإلمــكان احلصــول علــى الــواردات
مــن عــدد أكبــر مــن املصــادر .ولكنــه يواجــه خماطــر متزايــدة
نظــرا إلمكانيــة اختنــاق النقــاط احملوريــة يف تدفقــات الســلع
األوليــة واملعامــات املاليــة والتكنولوجيــا بســبب املشــكالت
التــي تواجــه سالســل اإلمــداد ،أو اســتهدافها مــن خــال
العقوبــات احلكوميــة.

التكلفة مقابل اخملاطر

نتيجــة لهــذه التغيــرات ،يمكــن أن تتســبب العقوبــات حاليــا يف
خســائر جتاريــة أكبــر مــن أي وقــت مضــى ،وإن كان يمكــن
التخفيــف مــن وطأتهــا مــن خــال حتويــل مســار التجــارة أو
العــزوف عنهــا .ويف الوقــت نفســه ،ال تشــكل العقوبــات يف
العصــر احلديــث تهديــدا مباشــرا بقــدر مــا كان عليــه احلــال يف
الثالثينــات ،ممــا يحــد مــن خماطــر التصعيــد العســكري .غيــر
أن زيــادة التكامــل بيــن األســواق أفســحت اجملــال النتشــار
الصدمــات الناجمــة عــن العقوبــات عبــر خمتلــف أجــزاء

عامل أكثر تشتتا

االقتصــاد العاملــي .وهكــذا فقــد أدت العوملــة خــال القــرن
احلــادي والعشــرين إىل زيــادة التكلفــة االقتصاديــة الســتخدام
العقوبــات ضــد االقتصــادات الكبــرى التــي تتمتــع بقــدر كبيــر
مــن التكامــل فيمــا بينهــا ،كمــا أتاحــت لهــذه البلــدان فرصــة
أكبــر للثــأر مــن خــال الروابــط االقتصاديــة والتكنولوجيــة بــدال
مــن التدخــل العســكري .وإجمــاال ،تغيــرت طبيعــة العقوبــات مــن
حيــث اخملاطــر والتكلفــة الناجمــة عنهــا ،بينمــا ظلــت قنــوات
انتشــارها كمــا هــي — ارتفــاع أســعار الســلع األوليــة وتكلفــة
املعامــات وزيــادة اختناقــات اإلمــداد واخلســائر التجاريــة،
وأصبحــت تؤثــر علــى املزيــد مــن املواطنيــن حــول العــامل.
وســرعان مــا تتضــح فداحــة التداعيــات الناجمــة عــن
العقوبــات ضــد بلــدان الشــريحة العليــا مــن االقتصــاد
العاملــي .فبينمــا تختفــي صــادرات الســلع األوليــة الروســية
مــن األســواق العامليــة بفعــل العقوبــات ،ترتفــع األســعار
مؤديــة إىل ضغــوط علــى فاتــورة االســتيراد واملــوارد العامــة
احملــدودة لــدى اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
الناميــة املســتوردة للســلع األوليــة علــى أســاس صــاف .ومــن
غيــر املســتغرب أن هــذه البلــدان نفســها مل تشــارك يف تنفيــذ
العقوبــات ضــد روســيا نظــرا ألنهــا األكثــر عرضــة ألزمــات
ميــزان املدفوعــات إذا مــا تــم تشــديد العقوبــات علــى الصــادرات
الروســية لفتــرة مطولــة.
ويمتلــك صنــاع السياســات اليــوم جميــع األدوات الالزمــة
لتجنــب تكــرار مــا حــدث خــال الثالثينــات .فنظــرا للزيــادة
الكبيــرة يف حجــم التكامــل االقتصــادي يف الوقــت احلــايل،
ســيتطلب األمــر قــدرا أكبــر كثيــرا مــن االضطرابــات الراهنــة
جلعــل خمــاوف انحســار العوملــة واقعــا ملموســا .كذلــك أصبــح
هنــاك املزيــد مــن االقتصــادات التــي تمتلــك مــا يكفــي مــن
املــوارد لتوفيــر مصــادر إمــداد بديلــة ،فضــا عــن توافــر أســواق
تصديــر للبلــدان املضطــرة لوقــف التجــارة مــع روســيا .كذلــك
تمتلــك االقتصــادات املتقدمــة جمموعــة أفضــل مــن أدوات
سياســة املاليــة العامــة عمــا كان عليــه احلــال يف مطلــع القــرن
العشــرين ،وحيــزا ماليــا أكبــر مقارنــة باقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،وإن كان اســتخدامها
لنقــاط القــوة تلــك لتعويــض الضغــوط الهائلــة التــي تفرضهــا
العقوبــات علــى االقتصــاد العاملــي يظــل اختيــارا سياســيا
يف نهايــة املطــاف .ويواجــه العديــد مــن اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة مزيجــا مــن األعبــاء امللحــة:
ارتفــاع الديــون ،وزيــادة تكلفــة التحــول إىل الطاقــة املتجــددة،
والنمــو املســتمر يف أســعار الفائــدة ،وحالــة الكســاد التضخمــي
العامليــة .وعلــى جمموعــة الســبعة واحلكومــات األوروبيــة التــي
شــاركت يف تنفيــذ العقوبــات اتخــاذ خطــوات جــادة نحــو تقديــم
الدعــم االقتصــادي لهــذه االقتصــادات.
فالتحــرك املشــترك يف مواجهــة تداعيــات العقوبــات ضــد
روســيا ســيصب يف صالــح رفاهــة ســكان العــامل واســتقرار
االقتصــاد العاملــي .وللمســاعدة يف هــذا الصــدد ،يمكــن اتخــاذ

عــدد مــن اخلطــوات لتصحيــح مســار السياســات .أوال ،ينبغــي
أن تركــز االقتصــادات املتقدمــة علــى االســتثمارات طويلــة
األجــل يف البنيــة التحتيــة للحــد مــن الضغــوط املفروضــة علــى
سالســل اإلمــداد ،بينمــا ينبغــي إيــاء األولويــة لدعــم الدخــل
يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.
وثانيــا ،ينبغــي أن تتجنــب البنــوك املركزيــة يف االقتصــادات
املتقدمــة التشــديد الســريع لسياســاتها النقديــة للحيلولــة دون
هــروب رأس املــال مــن األســواق الصاعــدة .وثالثــا ،يمكــن
التصــدي ملشــكالت الديــن وميــزان املدفوعــات التــي توشــك

زيادة التكامل بين األسواق أفسحت
اجملال النتشار الصدمات الناجمة عن
العقوبات عبر خمتلف أجزاء االقتصاد
العاملي.
االقتصــادات الناميــة علــى مواجهتهــا مــن خــال إعــادة
هيكلــة ديونهــا وزيــادة خمصصاتهــا مــن حقــوق الســحب
اخلاصــة التــي يوفرهــا صنــدوق النقــد الــدويل والتــي تعــد أحــد
أشــكال االحتياطيــات الدوليــة .ورابعــا ،ينبغــي توفيــر اإلغاثــة
اإلنســانية ،يف صــورة أغذيــة وأدويــة حتديــدا ،لالقتصــادات
التــي تمــر بأوضــاع حرجــة .وخامســا ،ينبغــي أن تقــوم
التكتــات االقتصاديــة الكبــرى حــول العــامل باملزيــد مــن أجــل
تنظيــم الطلــب علــى الغــذاء والطاقــة للحــد مــن الضغــوط الســعرية
الناجمــة عــن ممارســات االكتنــاز واملزايــدات التنافســية.
ومــا مل تطبــق هــذه السياســات خــال األشــهر القليلــة
التاليــة ،ســيكون ذلــك دافعــا لتنامــي خمــاوف عميقــة بشــأن
آفــاق عــام  2022ومــا بعــده .وهــا هــو الوقــت قــد حــان للتفكيــر
يف انعكاســات العقوبــات علــى االســتقرار االقتصــادي العاملــي
لتتســنى مواجهــة التدابيــر االقتصاديــة القســرية التــي أصبحــت
واقعــا جديــدا.
نيكوالس مولدر أستاذ مساعد يف التاريخ األوروبي
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