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 كتب: إبراهيم مأمون 
 

توقعت مديرة صندوق النقد الدو�� كريستالينا جورجيفا، اليوم ا�خميس، خفض الصندوق توقعاتھ للنمو االقتصادي 

 لمعظم الدول سيظل �� النطاق اإليجا�ي.، إال إن النمو بالنسبة ٢٠٢٣و ٢٠٢٢العال�ي �� عامي 

�� اجتماعات الر�يع لصندوق النقد الدو�� والبنك الدو�� األسبوع المقبل، أن » رفع الستار«وأضافت، �� �لمة �� خطاب 

، ٢٠٢٠��  ١٩-ا�حرب الروسية األوكرانية أضافت أزمة قو�ة ع�� األزمة العالمية ال�ي ُ�عان��ا العالم منذ تف�ىي جائحة �وفيد

من إجما�� الناتج  ٪٨٦دولة حول العالم، ما ُيمثل  ١٤٣لتدفع بآثارها السلبية نحو المساهمة �� خفض التوقعات االقتصادية لـ

 ا�ح�� العال�ي.

ونوهت جورجيفا إ�� أن االنتعاش العال�ي �ان قد بدأ يفقد زخمھ بالفعل قبل ا�حرب ع�� أوكرانيا، وعزت ذلك جزئًيا إ�� 

، ومنذ ذلك ٢٠٢٢لعام  ٪٤٫٤المرتبطة بمتحور أوميكرون، فقد خفض الصندوق توقعاتھ للنمو العال�ي إ��  االضطرابات

ا�ح�ن تدهورت التوقعات �ش�ل كب�� �سبب ا�حرب وتداعيا��ا، وكذلك ارتفاع معدالت الت�خم والتشديد الما�� وعمليات 

حدث اضط
ُ
 رابات �� سالسل التور�د العالمية.اإلغالق واسعة النطاق والمتكررة �� الص�ن، وال�ي ت

أضافت للعالم أزمة جديدة أال و�� أزمة الغذاء العال�ي ل��يد  -الُمدمر لالقتصاد األوكرا�ي  –وقالت إن أزمة ا�حرب �� أوكرانيا 

رسل صدمات اقتصادية �� �افة أنحاء العالم.
ُ
عا�ي م��ا دول العالم وت

ُ
 من االضطرابات ال�ي �

اقب اقتصادية �عيدة المدى لُتصيب مختلف الدول حول العالم بالضعف االقتصادي، و�� ارتفاع أسعار ونجم عن ا�حرب عو 

 الطاقة والغذاء، وألول مرة منذ سنوات عديدة أصبح الت�خم خطًرا وا�ًحا وقائًما �� العديد من الدول حول العالم.
 

 نكسة لالنتعاش االقتصادي

االقتصادي ا�حا�� فمن الناحية االقتصادية أصبح النمو ينخفض حول العالم وأو�حت جورجيفا أنھ عند قراءة الوضع 

وترتفع معدالت الت�خم، بينما من المنظور اإل�سا�ي ما �شهده حاليا هو انخفاض �� دخل األفراد وز�ادة المصاعب ال�ي 

 يواجهو��ا �� حيا��م اليومية.

وقدرتنا ع�� التعامل معها تزداد �عقيًدا �سبب تزايد خطر آخر، أال  وأضافت أن هذه األزمة المزدوجة ما ب�ن ا�جائحة وا�حرب

 وهو تجزئة االقتصاد العال�ي إ�� كتل جيوسياسية بمعاي�� تجار�ة وتقنية مختلفة وأنظمة دفع وعمالت احتياطية مختلفة.

حمل �� ات اإلنتاج، وستتونوهت بأن هذا التحول سيتسبب �� اإلضرار �سالسل اإلمداد والتور�د والبحث والتطو�ر وشب�

 ال��اية البلدان الفق��ة وطأة هذه االضطرابات.



ون��ت إ�� أن هذا التدهور �� ا�حوكمة العالمية هو أخطر تحد للقواعد ال�ي حكمت العالقات الدولية واالقتصادية ألك�� من 

نا العالم، فهو يضعف بالفعل قدرتعاًما، وساعدت �� تحقيق تحسينات كب��ة �� مستو�ات المعيشة �جميع الدول حول  ٧٥

 ع�� العمل مًعا �حل األزمت�ن ال�ي نواجههما.
 

 ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة

من صادرات القمح العالمية؛ حيث قدمت روسيا  ٪٢٨ون��ت مدير الصندوق إ�� أنھ قبل ا�حرب، قدمت روسيا وأوكرانيا 

فيما �شهد أسعار ا�حبوب اآلن �عد ا�حرب ارتفاًعا �� أسعار ا�حبوب من صادرات البوتاس، وهو سماد حيوي،  ٪٤٠و�يالروسيا 

 والذرة، و�خ���ي القادة �� جميع أنحاء إفر�قيا والشرق األوسط أن اإلمدادات آخذة �� االنخفاض.

وأو�حت أن أسعار الغذاء والطاقة إ�� جانب مشكالت سالسل التور�د �ستمر �� دفع الت�خم إ�� االرتفاع، فقد وصل 

الت�خم بالفعل إ�� أع�� مستوى لھ �� أر�عة عقود بالنسبة لالقتصادات المتقدمة، ومن المتوقع أن يظل مرتفًعا لف��ة أطول 

 مما �ان متوقًعا �� السابق.
 

 أ��وا ا�حرب اآلن

عا�جة ائحة وموشددت ع�� أن العالم يواجھ ضرورة حقيقية وأولو�ة عاجلة و�� ضرورة إ��اء ا�حرب �� أوكرانيا والتصدي ل�ج

 أزمة الديون والت�خم.

ظهر لنا أن الصراعات وا�حروب �� العدو الدائم للتنمية واالزدهار؛ فقد أصابت الت�لفة 
ُ
وأكدت ع�� أن التجر�ة العالمية ت

 تضررة.المالباهظة ل�حرب الشلل للعديد من البلدان، لذا يجب علينا بذل �ل ما �� وسعنا لمساعدة أوكرانيا وجميع الدول 
 

 ارتفاع الت�خم

وحذرت من االرتفاع الم��ايد لمعدالت الت�خم بوصفھ ��ديد لالستقرار الما�� وضر�بة ع�� األ�خاص العادي�ن الذين 

ي�افحون لتغطية نفقا��م، ففي العديد من الدول، أصبح هذا مصدر قلق رئي�ىي، وأصبح هناك أيًضا خطًرا م��ايد من أن 

صبح توقعات الت�خم 
ُ
ا و�صعب السيطرة عليھ.ت

ً
 غ�� ثابتة، مما قد يجعل الت�خم أك�� رسوخ

عدل السياسة المالية �ش�ل يتناسب مع 
ُ
و�� مواجهة هذا التحدي، يجب ع�� البنوك المركز�ة أن تتصرف �ش�ل حاسم وأن �

النقدي  التداعيات ا�حتملة للتشديدالمعدالت ا�حالية، فيما تواجھ االقتصادات الناشئة والنامية مخاطر إضافية تتمثل �� 

 �� االقتصادات المتقدمة، ليس فقط من حيث ارتفاع ت�اليف االق��اض ولكن أيًضا مخاطر تدفقات رأس المال ا�خارجة.

ولكن ح�ى مع المساعدة، يواجھ العديد من صا��� السياسات المهمة الصعبة المتمثلة �� معا�جة الديون الم��ايدة، وهذا 

 �� ضرورة إعطاء األولو�ة لإلنفاق �عناية ع�� شب�ات األمان وال�حة والتعليم وتوج��ها إ�� الفئات األك�� ضعًفا. هو السبب



من الدول منخفضة الدخل ال�ي �عا�ي بالفعل من ضائقة ديون أو تق��ب من ذلك،  ٪٦٠و�النسبة لبعض البلدان، خاصة ب�ن 

 ست�ون هناك حاجة إ�� إعادة هي�لة الديون.

ختتمت مديرة صندوق النقد الدو�� �لم��ا بقولها إن العالج الوحيد الفعال للمخاطر ال�ي تواجھ العالم اآلن هو التعاون وا

ا وأك�� قدرة ع�� الصمود.
ً
 الدو��، إنھ أملنا الوحيد �� مستقبل أك�� إنصاف


