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شهدت

آفــاق االقتصــاد العاملــي تدهــورا ملحوظــا
منــذ صــدور أحــدث تنبؤاتنــا يف عــدد ينايــر
مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي .وقــد
توقعنــا آنــذاك حتســن وتيــرة التعــايف العاملــي اعتبــارا مــن الربــع
الثــاين مــن العــام عقــب تداعيــات ســالة «أوميكــرون» املتحــورة
التــي مل تــدم طويــا .ولكــن اآلفــاق تدهــورت منــذ ذلــك احلين ،وهو
مــا يرجــع أساســا إىل الغــزو الروســي ألوكرانيــا — الــذي تســبب
يف أزمــة إنســانية فادحــة يف أوروبــا الشــرقية — والعقوبــات
الهادفــة إىل الضغــط علــى روســيا إلنهــاء العمليــات العدائيــة.
وبينمــا تتكشــف تطــورات األزمــة ،كان االقتصــاد العاملــي
بصــدد تصحيــح أوضاعــه ولكنــه مل يكــن قــد تعافــى بشــكل
كامــل مــن جائحــة كوفيــد ،19-وتباعــدت مســارات التعــايف
االقتصــادي بصــورة ملحوظــة بيــن االقتصــادات املتقدمــة مــن
ناحيــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة
مــن ناحيــة أخــرى .وعــاوة علــى احلــرب ،فرضــت الصيــن تدابيــر
اإلغــاق العــام علــى نحــو متواتــر يف مناطــق واســعة — شــملت
عــددا مــن املراكــز الصناعيــة الرئيســية — ممــا أدى أيضــا إىل
تباطــؤ النشــاط فيهــا ،وقــد يتســبب يف اختناقــات جديــدة يف
سالســل اإلمــداد العامليــة .كذلــك ســاهم تزايــد الضغــوط الســعرية
لفتــرة مطولــة واتســاع نطاقهــا يف تشــديد السياســة النقديــة
يف بلــدان عديــدة .وقــد ازدادت بحــدة اخملاطــر الكليــة احمليطــة
باآلفــاق االقتصاديــة وأصبحــت املفاضــات بيــن السياســات
أكثــر تعقيــدا مــن أي وقــت مضــى.
وبخــاف تداعيتهــا اإلنســانية املباشــرة ،ســتؤدي احلــرب إىل
انتكاســة حــادة يف التعــايف العاملــي ،ممــا ســيؤدي إىل إبطــاء
النمــو وزيــادة التضخــم جمــددا .وحســب التوقعــات الــواردة بهــذا
التقريــر ،يبلــغ النمــو العاملــي  %3,6يف عامــي  2022و2023
— وهــو مــا يمثــل تراجعــا قــدره  0,8نقطــة مئويــة و 0,2نقطــة
مئويــة عــن تنبــؤات ينايــر ،علــى الترتيــب .ويعكــس هــذا التراجــع
يف جــزء كبيــر منــه اآلثــار املباشــرة للحــرب علــى روســيا
وأوكرانيــا والتداعيــات العامليــة.
ويُتوقــع أن تشــهد روســيا وأوكرانيــا انكماشــا كبيــرا يف
مســتويات إجمــايل النــاجت احمللــي خــال عــام  .2022ويعــد
االنهيــار احلــاد يف أوكرانيــا نتيجــة مباشــرة للغــزو وتدميــر
البنيــة التحتيــة ونــزوح مواطنيهــا .ويف روســيا ،يأتــي هــذا
االنخفــاض احلــاد انعكاســا لتأثيــر العقوبــات وقطــع العالقــات
التجاريــة ،وانهيــار أنشــطة الوســاطة املاليــة احملليــة ،وفقــدان
الثقــة.
ونشــهد يف الوقــت احلــايل انتشــارا بعيــدا وواســعا لآلثــار
االقتصاديــة للحــرب — كانتشــار املوجــات االرجتاجيــة مــن
بــؤرة الزلــزال — مــن خــال أســواق الســلع األوليــة والتجــارة

والروابــط املاليــة خصوصــا .ونظــرا ألن روســيا تعــد مــن أكبــر
مــوردي النفــط والغــاز واملعــادن ،وكذلــك القمــح والــذرة إىل
جانــب أوكرانيــا ،أدى التراجــع احلــايل واملرتقــب يف إمــدادات
هــذه الســلع األوليــة إىل ارتفــاع حــاد يف أســعارها .ويقــع التأثيــر
األكبــر لهــذا التراجــع علــى أوروبــا ،والقوقــاز وآســيا الوســطى،
والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،وإفريقيــا جنــوب الصحــراء.
وســيؤثر ارتفــاع أســعار الغــذاء والوقــود تأثيــرا ســلبيا علــى األســر
األقل دخال على مســتوى العامل — بما يف ذلك يف األمريكتين
وآســيا.
وكمــا يــرد بالتفصيــل يف الفصــل األول ،تــؤدي احلــرب إىل
تفاقــم سلســلة مــن صدمــات اإلمــداد التــي حلقــت باالقتصــاد
العاملــي أثنــاء اجلائحــة ،وتنشــأ عنهــا بالتــايل نوبــات إضافيــة
من العجز تتجاوز قطاعي الطاقة والزراعة إىل قطاعات أخرى.
ومــن خــال سالســل اإلمــداد العامليــة شــديدة التداخــل ،يمكــن أن
تتصاعــد انقطاعــات اإلنتــاج يف بلــد مــا لتطــول العــامل ســريعا.
فالشــركات يف روســيا وأوكرانيــا تقــوم بتوريــد أنــواع خاصــة
مــن املدخــات ،وقــد أدى نقــص البعــض منهــا إىل تداعيــات
بالفعــل علــى شــركات تصنيــع الســيارات يف أوروبــا .وترتبــط
بعــض البلــدان يف أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى بروابــط
مباشــرة مهمــة مــع روســيا مــن خــال التجــارة والتحويــات.
ويُتوقــع تراجــع النشــاط يف هــذه االقتصــادات .كذلــك ســيؤدي
نــزوح أكثــر مــن  4مالييــن مواطــن أوكــراين إىل البلــدان اجملــاورة،
وال ســيما بولنــدا ،إىل جانــب رومانيــا ومولدوفــا وهنغاريــا
أيضــا ،إىل تفاقــم الضغــوط االقتصاديــة يف املنطقــة.
وحتــى قبــل بدايــة احلــرب ،كانــت اقتصــادات عديــدة قــد
شــهدت ارتفاعــا حــادا يف معــدالت التضخــم بســبب الزيــادة
الكبيــرة يف أســعار الســلع األوليــة واختــاالت العــرض والطلــب
الناجمــة عــن اجلائحــة .كذلــك تعرضــت البنــوك املركزيــة يف عــدد
مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات املتقدمــة،
مثــل بنــك االحتياطــي الفيــدرايل األمريكــي والبنــوك املركزيــة
يف أمريــكا الالتينيــة ،إىل ضغــوط قبــل احلــرب ،ممــا أدى بهــا
إىل تشــديد سياســاتها النقديــة يف وقــت مبكــر .وسيســاهم نقــص
اإلمــدادات نتيجــة احلــرب يف تفاقــم هــذه الضغــوط ،وال ســيما
مــن خــال ارتفــاع أســعار الطاقــة واملعــادن والغــذاء .ورغــم
أنــه يُتوقــع انحســار هــذه االختناقــات يف نهايــة املطــاف مــع
اســتجابة مســتويات اإلنتــاج يف قطاعــات أخــرى الرتفــاع
األســعار وتشــغيل طاقــات إنتاجيــة جديــدة ،يُتوقــع اســتمرار
عجــز اإلمــدادات يف بعــض القطاعــات حتــى عــام .2023
ونتيجــة لذلــك ،يُتوقــع حاليــا أن تظــل معــدالت التضخــم مرتفعــة
لفتــرة أطــول مقارنــة بتنبؤاتنــا الســابقة ،وذلــك يف االقتصــادات
املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
الناميــة.
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آفاق االقتصاد العاملي :احلرب تُدِث انتكاسة يف التعايف العاملي
وأصبــح التضخــم شــاغال أساســيا يف العديــد مــن البلــدان.
ففــي عــدد مــن االقتصــادات املتقدمــة ،بمــا يف ذلــك الواليــات
املتحــدة وبعــض البلــدان األوروبيــة ،ســجل التضخــم ارتفاعــا
غيــر مســبوق فيمــا يزيــد علــى  40عامــا يف ظــل تشــديد أســواق
العمــل .وهنــاك احتمــال متزايــد بــأن تنفلــت توقعــات التضخــم
عــن الركيــزة املســتهدفة لهــا ،ممــا ســيؤدي بالبنــوك املركزيــة
إىل تشــديد سياســاتها علــى نحــو أكثــر حــدة .ويف اقتصــادات
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،يمكــن أن يــؤدي
ارتفــاع أســعار الغــذاء والوقــود إىل زيــادة ملحوظــة يف خطــر
انــدالع االضطرابــات االجتماعيــة.
ويف أعقــاب الغــزو مباشــرة ،شــهدت اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة زيــادة ملحوظــة يف التدفقــات
الرأســمالية اخلارجــة ،ممــا أدى إىل تشــديد األوضــاع املاليــة
بالنســبة للمقترضيــن املعرضيــن للخطــر ومســتوردي الســلع
األوليــة علــى أســاس صــاف ،وفــرض ضغــوط خافضــة لقيــم
العمــات يف معظــم البلــدان املعرضــة للمخاطــر .وقــد تمــت
إعــادة التســعير علــى نحــو متــوازن يف معظــم احلــاالت .غيــر أن
عــدد إبريــل  2022مــن تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي يلقــي
الضــوء علــى عــدد مــن خماطــر الهشاشــة املاليــة .فقــد تتعــرض
جمموعــة أكبــر مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة لضغــوط
يف حالــة تســارع وتيــرة التشــديد النقــدي العاملــي جمــددا ،وال
ســيما يف الواليــات املتحــدة ،أو بــدء موجــة أكثــر حــدة مــن إعــادة
التســعير يف األســواق املاليــة ،ممــا ســيلقي عبئــا أكبــر علــى
اآلفــاق العامليــة.
وعلــى صعيــد املاليــة العامــة ،أدى اإلنفــاق الضــروري
املرتبــط بجائحــة كوفيــد 19-إىل تــآكل احليــز املتــاح مــن
خــال سياســة املاليــة العامــة بالفعــل يف كثيــر مــن البلــدان.
وســجلت مســتويات الديــن ارتفاعــا ملحوظــا ،وكان مــن املتوقــع
ســحب الدعــم املــايل االســتثنائي خــال الفتــرة .2023-2022
وستســاهم احلرب والزيادة الوشــيكة يف أســعار الفائدة العاملية
إىل تقليــص احليــز املــايل بدرجــة أكبــر يف العديــد مــن البلــدان،
وال ســيما يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
الناميــة املســتوردة للنفــط والغــذاء .ويشــير التحليــل الــوارد يف
الفصــل الثــاين إىل ارتفــاع مســتويات الرفــع املــايل يف قطاعــي
الشــركات غيــر املاليــة واألســر يف العديــد مــن البلــدان خــال
اجلائحــة ،حيــث ســاعدت حكومــات عديــدة يف ضمــان اســتمرار
توافــر االئتمــان طــوال األزمــة .وقــد تنشــأ عــن ذلــك مواطــن
ضعــف يف أســواق االئتمــان مســتقبال مــع ارتفــاع أســعار الفائــدة
وعــاوات اخملاطــر ،ممــا ســيؤثر بالتــايل علــى االســتقرار املــايل.
كذلــك أدت احلــرب إىل زيــادة احتمــاالت جتــزؤ االقتصــاد
العاملــي بشــكل دائــم إىل كتــل جغرافية-سياســية لــكل منهــا
معاييــر تكنولوجيــة ونظــم مدفوعــات عبــر احلــدود وعمــات
احتياطــي خاصــة بهــا .وستنشــأ عــن هــذا التحــول احلــاد تكاليــف
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مرتفعــة للتكيــف مــع األوضــاع اجلديــدة وتراجــع يف مســتويات
الكفــاءة علــى املــدى الطويــل بســبب إعــادة تصميــم سالســل
اإلمــداد وشــبكات اإلنتــاج .وتفــرض احلــرب حتديــات كبيــرة
أيضــا أمــام اإلطــار القائــم علــى القواعــد الــذي ســاهم يف تنظيــم
العالقــات الدوليــة واالقتصاديــة علــى مــدار الســبعين عامــا
املاضيــة.
ونظــرا للطبيعــة غيــر املســبوقة لتلــك الصدمــة ،حتيــط بهــذه
التوقعــات درجــة كبيــرة مــن عــدم اليقيــن تتجــاوز احلــدود
املعتــادة .فمــن املمكــن أن يــزداد تباطــؤ النمــو علــى نحــو
ملحــوظ بينمــا يتجــاوز التضخــم املعــدالت املتوقعــة إذا مــا
طالــت العقوبــات الهادفــة إىل إنهــاء احلــرب جمموعــة أكبــر مــن
صــادرات الطاقــة وغيرهــا يف روســيا .وتــرد هــذه االحتمــاالت
علــى نحــو أكثــر تفصيــا يف «إطــار الســيناريو» الــوارد يف
الفصــل األول .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن اجلائحــة ال تــزال مســتمرة.
وقــد يــؤدي اســتمرار انتشــار الفيــروس إىل ظهــور ســاالت أكثــر
فتــكا بمقدورهــا مقاومــة التطعيمــات أو املناعــة املكتســبة مــن
اإلصابــات الســابقة ،ممــا قــد تنشــأ عنــه موجــة جديــدة مــن تدابيــر
اإلغــاق العــام وانقطاعــات اإلنتــاج.
ويف ظــل هــذه األوضــاع الصعبــة التــي يخيــم عليهــا عــدم
اليقيــن ،يصبــح للسياســات الوطنيــة الفعالــة واجلهــود متعــددة
األطــراف أهميــة أكبــر يف تشــكيل النتائــج االقتصاديــة .وســيكون
علــى البنــوك املركزيــة إجــراء تصحيحــات أكثــر حــدة يف
سياســاتها النقديــة يف حالــة بــدء انحــراف التوقعــات التضخميــة
عن األهداف التي حددتها البنوك املركزية على املدى املتوسط
أو الطويــل أو اســتمرار االرتفــاع املزمــن يف مســتويات التضخــم
األساســي .ونتيجــة لتشــديد سياســات البنــوك املركزيــة يف
االقتصــادات املتقدمــة وارتفــاع أســعار الفائــدة يف هــذه البلــدان،
يمكــن أن تواجــه اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
الناميــة خــروج املزيــد مــن رؤوس األمــوال وتراجعــا أكبــر يف
قيمــة عمالتهــا ،ممــا قــد يــؤدي إىل زيــادة الضغــوط التضخميــة.
وللحــد مــن خماطــر التصحيحــات املربكــة ،ســيتعين علــى البنــوك
املركزيــة اإلفصــاح بوضــوح عــن دوافــع التضخــم وإعــان
إرشــادات استشــرافية حــول آفــاق السياســة النقديــة ،وســن تدابيــر
تكميليــة — عنــد اللــزوم — إلدارة التدفقــات الرأســمالية يف
ضــوء الرؤيــة املؤسســية املنقحــة للصنــدوق بشــأن تدفقــات رأس
املــال.
ووفقا لعدد إبريل  2022من تقرير الراصد املايل ،ســيتعين
علــى عــدة اقتصــادات ضبــط أرصدتهــا املاليــة ،غيــر أنه ينبغي أال
يحــول ذلــك دون توفيــر دعــم حكومــي موجــه لالجئيــن املهجريــن
بســبب الصــراع ،واألســر التــي تعــاين مــن ضيــق املعيشــة بســبب
ارتفــاع أســعار الغــذاء والوقــود ،والفئــات املتأثــرة باجلائحــة.
وينبغــي االســتمرار يف إيــاء األولويــة لإلنفــاق االجتماعــي
والصحــي بوجــه عــام .ويمكــن تنفيــذ هــذه املبــادرات املاليــة مــن
خــال إطــار متوســط األجــل يتضمــن مســارا واضحــا وموثوقــا
نحــو اســتقرار الديــن العــام ،وهــو مــا قــد يســاعد أيضــا يف إتاحــة
احليــز الــازم لتقديــم الدعــم الضــروري.

تقديم
وحتــى وإن انصــب تركيــز صنــاع السياســات علــى التخفيــف
مــن آثــار احلــرب واجلائحــة ،ســيتعين مواصلــة االهتمــام
باألهــداف األطــول أجــا .ويتضمــن ذلــك تزويــد العمالــة بمهــارات
جديــدة ملواكبــة التحــول الرقمــي اجلــاري مــع تســهيل التحــول
الــازم يف ســوق العمــل للوصــول بمســتوى صــايف االنبعاثــات
إىل الصفــر ،وهــو مــا يناقشــه الفصــل الثالــث مــن هــذا التقريــر.
وللمســاعدة يف التعجيــل بالتحــول األخضــر ،يمكــن تصميــم نهــج
شــامل يجمــع بيــن تســعير الكربــون واالســتثمار يف مصــادر
الطاقــة املتجــددة وتعويــض الفئــات املتضــررة مــن هــذا التحــول.
وتتضمــن األهــداف األخــرى طويلــة املــدى حتســين صالبــة
سالســل اإلمــداد العامليــة وفقــا ملــا تــرد مناقشــته يف الفصــل
الرابــع .ويوضــح التحليــل الــوارد يف هــذا الفصــل أن سياســات
إعــادة توطيــن األنشــطة يمكــن أن جتعــل االقتصــادات أكثــر
عرضــة النقطاعــات اإلمــداد ،وليــس العكــس.
وال يــزال التعــاون متعــدد األطــراف عامــا أساســيا لدعــم
هــذه األهــداف .وتتمثــل إحــدى األولويــات امللحــة يف إيجــاد حــل
ســلمي للحــرب .وعلــى صعيــد املنــاخ ،يتعيــن ســد الفجــوة بيــن
املطامــح املعلنــة والتحــركات الفعليــة علــى مســتوى السياســات.
وســيكون مــن الضــروري وضــع حــد أدنــى دويل لســعر الكربــون
حســب مســتويات الدخــل يف خمتلــف البلــدان وإطــاق مبــادرات
تمويليــة متعــددة األطــراف لتنســيق اجلهــود الوطنيــة الهادفــة
للحــد مــن خماطــر أحــداث املنــاخ الكارثيــة .ومــن املهــم أيضــا
ضمــان قــدرة جميــع البلــدان علــى الوصــول العــادل إىل جمموعــة
شــاملة مــن وســائل التصــدي لكوفيــد — 19-االختبــارات
والعالجــات والتطعيمــات — الحتــواء الفيــروس ،فضــا عــن
احلاجــة إىل التصــدي لقضايــا الصحــة العامليــة األخــرى ذات
األولويــة.
كذلــك ينبغــي أن يضمــن صنــاع السياســات فعاليــة شــبكة
األمــان املــايل العامليــة يف مســاعدة االقتصــادات املعرضــة
للمخاطــر يف التكيــف مــع رفــع أســعار الفائــدة يف مواجهــة
التضخــم .وبالنســبة لبعــض االقتصــادات ،ســيعني ذلــك ضمــان
احلصــول علــى ســيولة كافيــة للتغلــب علــى صعوبــات إعــادة
التمويــل علــى املــدى القصيــر .غيــر أنــه ســيتعين علــى اقتصــادات
أخــرى تصميــم نهــج شــامل إلعــادة هيكلــة الديــن الســيادي
لتحريــر املــوارد الالزمــة لإلنفــاق الضــروري علــى االحتياجــات

الصحيــة واالجتماعيــة واإلنمائيــة .ويتضمــن اإلطــار املشــترك
الــذي وضعتــه جمموعــة العشــرين ملعاجلــة الديــون إرشــادات
حــول إعــادة الهيكلــة ،وإن كان مل يتــم تنفيــذه حتــى اآلن .ويعــد
غيــاب إطــار فعــال وســريع بمثابــة صــدع يف النظــام املــايل
العاملــي .وينبغــي أيضــا التركيــز بوجــه خــاص علــى االســتقرار
الكلــي للنظــام االقتصــادي العاملــي للتأكــد مــن عــدم تفــكك
اإلطــار القائــم علــى القواعــد الــذي ســاهم يف حتريــر مئــات
املالييــن مــن براثــن الفقــر.
وجتــدر اإلشــارة إىل وجــود تفاعــات معقــدة بيــن هــذه
اخملاطــر والسياســات علــى املــدى القصيــر واملتوســط والطويــل.
فارتفــاع أســعار الفائــدة واحلاجــة إىل حمايــة الفئــات الســكانية
املعرضــة للمخاطــر مــن ارتفــاع أســعار الغــذاء والطاقــة وزيــادة
اإلنفــاق األمنــي جميعهــا عوامــل تــزداد معهــا صعوبــة احلفــاظ
علــى اســتدامة املاليــة العامــة .ويــؤدي تــآكل احليــز املــايل بــدوره
إىل زيــادة صعوبــة االســتثمار يف التحــول املناخــي ،يف حيــن
أن إرجــاء التعامــل مــع أزمــة املنــاخ يجعــل االقتصــادات أكثــر
عرضــة خملاطــر صدمــات أســعار الســلع األوليــة ،ممــا يــؤدي إىل
تضخم األســعار وزعزعة االســتقرار االقتصادي .وتســاهم حالة
التشــتت اجلغرايف-السياســي يف اشــتداد وطأة هذه املفاضالت
مــن خــال زيــادة خطــر الصــراع والتقلبــات االقتصاديــة وخفــض
الكفــاءة ككل.
ويف غضون أســابيع قليلة ،شــهد العامل جمددا صدمة كبيرة
نتجــت عنهــا حتــوالت حــادة .فبمجــرد أن بــدأت مالمــح التعــايف
الدائــم مــن االنهيــار االقتصــادي العاملــي الناجــم عــن اجلائحــة
تلــوح يف األفــق ،خلفــت احلــرب احتمــاالت واقعيــة للغايــة تنــذر
بالقضــاء علــى جانــب كبيــر مــن املكاســب التــي أمكــن حتقيقهــا
مؤخــرا .وهنــاك قائمــة طويلــة مــن التحديــات تقتضــي اتخــاذ
تدابيــر مالئمــة ومنســقة علــى مســتوى السياســات الوطنيــة
ومتعــددة األطــراف للحيلولــة دون تدهــور النتائــج وحتســين
اآلفــاق االقتصاديــة للجميــع.
بيير-أوليفييه غورينشا
املستشار االقتصادي ومدير إدارة البحوث
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