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 أبرز النقاط

 كأحد المصادر الرئيسية للمخاوف االقتصادية واضطرابات األسواق 19-الغزو الروسي ألوكرانيا يتفوق على كوفيد. 

 الكبير في أنشطة التجارة، وفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق ضد روسيا وارتفاع أسعار السلع األساسية يؤثر سلباً على  االضطراب

 .تعافي االقتصاد العالمي

 مي. االقتصاد األمريكي سيتأثر بدرجة أقل من االقتصاد األوروبي، والنمو قد يتباطأ بسبب ارتفاع معدالت التضخم وضعف االقتصاد العال

 .ومجلس االحتياطي الفيدرالي يبدأ دورة رفع أسعار الفائدة ويرجح زيادتها عدة مرات خالل العام الحالي

  من المتوقع تباطؤ نمو منطقة اليورو هذا العام مع إمكانية مواجهة ركود اقتصادي نظراً الحتمال اضطراب إمدادات الطاقة. والبنك

 .برنامج التيسير الكمي، لكنه قد ينتظر وقتاً أطول قبل رفع أسعار الفائدةالمركزي األوروبي يسرع وتيرة إنهاء 

 

أحدث التهديدات التي تقوض  :الحرب الروسية األوكرانية

 نمو االقتصاد العالمي

 االقتصادي الموجز
2220 مارس I  21  إدارة البحوث االقتصادية  

PUBLIC 

ي ألوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي ستجاوزت تبعات الغزو الرو

كمصدر رئيسي للمخاوف  19-والصراع العسكري المحتدم جائحة كوفيد

 االقتصادية واضرابات األسواق، وهو ما أدى إلى التأثير سلباً على آمال

انتعاش االقتصاد العالمي بوتيرة سلسة هذا العام. وإلى جانب الخسائر 

البشرية، تسببت الحرب في اضطراب التدفقات التجارية واألسواق 

مما  ،المالية. كما تم فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق ضد روسيا

أدى إلى ارتفاع أسعار السلع األساسية، وهو األمر الذي سوف يمتد ليشمل 

التي تواجه اآلن ، ول خارج أوروبا، بما في ذلك الدول األشد فقراً دو

ً في تكاليف المواد الغذائية والطاقة. وحذر صندوق النقد الدولي  ارتفاعا

ويعد مصدري السلع من أن التأثير على االقتصاد العالمي سيكون "كبيراً". 

بما في  الجهات االقتصادية "الرابحة'' على المدى القريب األساسية أحد

ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ارتفعت أسعار مزيج خام برنت 

ً وصوالً إلى  14 لتبلغ أعلى مستوياتها المسجلة في دوالر  128عاما

العمليات البيعية، إال أنها ظلت مستقرة  ءللبرميل في أوائل مارس قبل بد

ت في منتصف الشهر عند مستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة في وق

دوالر للبرميل. كما أدى االرتفاع الحاد في األسعار إلى  100سابق فوق 

تعقيد األمور امام البنوك المركزية الرئيسية، التي يبدو أنها مستعدة اآلن 

الرغم من مخاوف ضعف ب ياسة النقدية للسيطرة على التضخملتشديد الس

 جديدة.وتيرة النمو في مواجهة صدمة اإلمدادات العالمية الكبرى ال

على  المخاطرعلى الرغم من  سعر الفائدةالفيدرالي يسرع وتيرة خفض 

 النمو

من الواضح أن الواليات المتحدة لن تفلت من تداعيات الحرب بين روسيا 

وأوكرانيا على الرغم من التوقعات بأن يكون التأثير أقل بكثير مما هو 

استوردت الواليات عليه في أوروبا نظراً النخفاض اعتمادها على الطاقة )

من النفط الخام والمنتجات المكررة في عام  %8المتحدة من روسيا 

(، هذا إلى جانب انخفاض التبادل التجاري والبعد الجغرافي. إال 2021

أن ارتفاع معدل التضخم إلى جانب التداعيات االقتصادية العالمية ستؤدي 

رغم من أن الركود إلى نمو اقتصادي أضعف في الواليات المتحدة، على ال

ال يعتبر في صدارة توقعات الحالة األساسية في هذه المرحلة. وتشير 

هذا العام )مقابل  %3و %2.5التقديرات الحالية إلى نمو يتراوح بين 

الربع  النمو خالل من المرجح أن يكونو(، 2021في عام  5.7%+

س على أسا ،%2أقل من  عند مستوىأضعف أداًء  2022األول من عام 

ربع سنوي. إال أن استمرار تدهور أوضاع االقتصاد العالمي على خلفية 

الحرب المستمرة قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط على النمو مما يزيد من 

إمكانية الركود، ال سيما في سياق قيام مجلس االحتياطي الفيدرالي بتشديد 

 السياسة النقدية. 

 لواليات المتحدة معدل البطالة في ا :1الرسم البياني 

%()  

 

  Haver: المصدر
 

في حين أن ارتفاع معدل التضخم وضعف ثقة المستهلك )وصول مؤشر 

ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى أدنى مستوياته المسجلة 

( يعتبران من العوامل المعاكسة للنمو، إال أن تحسن 2011منذ عام 

يعد من أبرز العوامل التي تدعم النمو. وواصل  19-أوضاع جائحة كوفيد

انتعاشه القوي بتسجيله مكاسب قوية على صعيد الوظائف سوق العمل 
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في فبراير ووصول معدل  %3.8مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 

، وكالهما يعتبر في أفضل %62.3المشاركة في القوى العمالة إلى 

 (.1حاالته منذ بداية الجائحة )الرسم البياني 

على أساس سنوي  %7.9وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 

(، فيما يعد %6.4في فبراير )معدل التضخم األساسي عند مستوى +

ومن المقرر أن يتحرك بوتيرة  1982أعلى مستوياته المسجلة منذ يناير 

أسرع نظراً الرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية على مستوى العالم 

الفيدرالي دورة  (. وفي هذا السياق، بدأ مجلس االحتياطي2)الرسم البياني 

 16في اجتماعه المنعقد في  %0.25رفع أسعار الفائدة بزيادة قدرها 

مارس والذي كشف خالله عن الرسم البياني لتصويت االحتياطي 

ارتفاعات إضافية هذا العام،  ةالفيدرالي على أسعار الفائدة مشيراً إلى ست

ً سبع قبل نهاية  ارتفاعات أخرى ةفيما يعكس سوق العقود اآلجلة حاليا

العام. وقد يبدأ الفيدرالي أيضاً في اتباع إجراءات التشديد الكمي في مايو 

على أقرب تقدير. كما يرى الفيدرالي اآلن وصول معدل تضخم نفقات 

)كانت أحدث  2022في عام  %4.3االستهالك الشخصي إلى مستوى 

 %2.6مقابل  2023في عام  %2.7( و%6.1قراءة عند مستوى 

ى التوالي وفقاً لتوقعاتهم السابقة. وأكد جيروم باول، رئيس عل %2.3و

مجلس االحتياطي الفيدرالي، على قوة االقتصاد األمريكي، وقدرته على 

التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة، ويرى أن احتماالت حدوث ركود في 

 الواليات المتحدة ليست مرتفعة.

 في الواليات المتحدة التضخم وسعر الفائدة: 2الرسم البياني 

 

 

 Haver المصدر:
 

من جهة أخرى، وقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي يحظر واردات 

ومنتجات النفط الروسية، ضمن تدابير أخرى. واستوردت الواليات 

ً من النفط والمنتجات  700المتحدة من روسيا حوالي  ألف برميل يوميا

التحدي المتمثل في إيجاد طرق ، ويطرح الحظر 2021المكررة في عام 

تريليون دوالر  1.5إمداد بديلة. وأخيراً، أقر الكونجرس ميزانية بقيمة 

نفاق للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية )حتى نهاية سبتمبر( حاز اإل

 ً مليار دوالر  14كما تضمنت الميزانية  ،الدفاعي على نصفها تقريبا

 كمساعدات ألوكرانيا.

 ألوكرانية تهدد االنتعاش االقتصادي في أوروباالحرب ا

أدى الغزو الروسي ألوكرانيا إلى قلب ما كان مقرراً أن يكون مناخاً 

في أوروبا مدعوماً بتالشي ضغوط الجائحة.  2022اقتصادياً أفضل لعام 

وعلى الرغم من أن الصورة الكاملة للتداعيات االقتصادية ستعتمد على 

فإن عدد من العوامل التي تتضمن االضطرابات ما ستسفر عنه الحرب، 

التجارية، وتعطل إمدادات الطاقة، وارتفاع أسعار السلع األساسية، 

وضعف الثقة في األعمال التجارية، وتدفقات الالجئين ستؤدي حتماً إلى 

ضعف النمو االقتصادي في كافة أنحاء منطقة اليورو مع إمكانية الوقوع 

لرغم من أنه من السابق ألوانه معرفة التأثيرات في براثن الركود. وعلى ا

المنعكسة على معظم المؤشرات الرئيسية، إال أن األسهم األوروبية 

تعرضت في البداية لضربة أشد من األسواق الرئيسية األخرى، إذ 

خالل األيام التي تلت الغزو بسبب التأثير  %12انخفضت بنسبة 

نذ ذاك الوقت. ومن الممكن أن يقترب االقتصادي المتوقع، إال أنها تعافت م

نمو اقتصاد منطقة اليورو على أساس ربع سنوي اآلن من الصفر خالل 

 %0.8الفترة المتبقية من هذا العام، مقابل المتوسط المتوقع سابقاً بنسبة 

 خالل األرباع المتبقية من العام.

انية ويواجه البنك المركزي األوروبي اآلن معضلة خطيرة تتمثل في إمك

ضعف وتيرة النمو وفي ذات الوقت ارتفاع معدل التضخم بسبب صدمة 

العرض. وفي اجتماعه المنعقد في مارس، عدل البنك المركزي بالفعل 

في  %4.2مقابل  %3.7إلى  2022توقعاته للنمو االقتصادي في عام 

 %3.2مقابل  %5.1ديسمبر، كما راجع متوسط توقعاته للتضخم إلى 

أن هذه التوقعات ما تزال تتسم بالتفاؤل. وعلى المدى  في السابق، إال

القريب، توجه المركزي األوروبي نحو تسريع وتيرة إعادة السياسة النقدية 

ً من خالل اإلعالن عن  ً للخطة المعدة مسبقا إلى مستوياتها الطبيعة وفقا

مليار يورو  20تباطؤ وتيرة مشترياته من سندات التيسير الكمي إلى 

حلول يونيو. ويعتبر هذا التاريخ أسرع بثالثة أشهر مما تم تحديده شهرياً ب

ً وإشارة إلى أن البنك المركزي ما يزال يركز على خفض معدل  سابقا

في فبراير )أي بنحو ثالثة أضعاف  %5.8التضخم الذي ارتفع إلى 

المستهدف( ويتوقع اآلن أن يواصل اتجاهه الصعودي في  %2مستوى 

(. إال أنه في ذات الوقت، ترك المجال 3لرسم البياني األشهر المقبلة )ا

مفتوحاً إلمكانية وجود فجوة أطول بين نهاية التيسير الكمي ورفع سعر 

الفائدة للمرة األولى. ومن المرجح أن يحاول البنك المركزي اكتساب 

بعض الوقت قبل إجراء تقييم شامل للتأثير االقتصادي للحرب، إذ من 

 أبريل المقبل. 14جتماع السياسات التالي في المقرر أن يعقد ا

 والمملكة المتحدة في منطقة اليورو التضخم: 3الرسم البياني 

(%، على أساس سنوي)  

 

 Haverالمصدر: 
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وتواجه المملكة المتحدة مصاعب مماثلة لتلك التي تعاني منها منطقة 

للحرب قد يكون اليورو، على الرغم من أن التأثير االقتصادي المباشر 

أقل قليالً نظراً العتمادها المنخفض على النفط والغاز الروسي )على سبيل 

فقط من استهالك المملكة  %5المثال، تمثل واردات الغاز من روسيا 

بالنسبة لالتحاد االوروبي(. إال أن ارتفاع التضخم  %40المتحدة مقابل 

ذ بلغ معدل التضخم نتيجة للحرب يمثل خطراً جوهرياً على التوقعات. إ

في  %9-8على أساس سنوي في يناير ومن المقرر أن يقفز إلى  5.5%

أبريل في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. وأوقف بنك إنجلترا بالفعل 

برنامج التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة ثالث مرات في اجتماعات 

السياسة حتى مارس(. كما أن تشديد  %0.75إلى  %0.1متتالية )من 

النقدية باإلضافة إلى الزيادات الضريبية المعلن عنها مسبقاً والتي ستدخل 

حيز التنفيذ في أبريل، والضغوط التي يتعرض لها المستهلكين نتيجة 

الرتفاع األسعار واهتزاز الثقة الناجم عن الحرب سوف تساهم مجتمعة 

الرغم من النمو  في التأثير سلباً على النمو خالل األرباع القادمة. وعلى

القوي المفاجئ الذي سجله الناتج المحلي اإلجمالي في شهر يناير 

على أساس شهري(، والذي يشير إلى بداية قوية للعام بدعم  0.8%)+

على  %1من تالشي ضغوط أوميكرون، إال أن النمو قد يتراجع من 

ليسجل معدالً ايجابياً  2022أساس ربع سنوي في الربع األول من عام 

 ولكون قريباً من الصفر خالل الفترة المتبقية من العام.

-تباطؤ نمو االقتصاد الياباني في الربع األول في ظل تفشي موجة كوفيد

 األخيرة 19

انخفض معدل النمو االقتصادي لليابان على أساس سنوي في الربع الرابع 

ت األولية وفقاً للتقديرا %5.4مقابل  %4.6ليصل إلى  2021من عام 

االستهالك الخاص ونفقات األعمال. مراجعة بيانات وذلك على خلفية 

، فيما يعتبر انتعاشاً %1.6ووصل معدل النمو للعام بأكمله إلى مستوى 

ً مقابل االنكماش المسجل في عام  . وما %4.5بنسبة  2020متواضعا

رى، إذ يزال تعافي اليابان متأخراً عن نظرائه من األسواق المتقدمة األخ

إلى مضاعفة  2022أدى تفشي الموجة الجديدة من الفيروس في بداية عام 

مخاطر المدى القريب. وعلى الرغم من أن الحاالت الجديدة بلغت ذروتها 

في أوائل فبراير، إال أن االنخفاض منذ ذلك الحين كان بطيئًا وكان التأثير 

انخفض مؤشر على مقاييس نشاط مؤشر مديري المشتريات ملحوظاً. إذ 

في  44.2في يناير إلى  47.6مديري المشتريات لقطاع الخدمات من 

وانخفض مؤشر  -مسجالً بذلك أعلى معدل انكماش منذ أغسطس  –فبراير 

في يناير، على الرغم من أنه ما  55.4مقابل  52.7قطاع التصنيع إلى 

ايد يزال في منطقة التوسع للشهر الثالث عشر على التوالي. ونظراً لتز

الشكوك الجديدة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فقد تتباطأ وتيرة النمو 

مقارنة بالربع السابق، إال أنه يتوقع أن  2022في الربع األول من عام 

 يبقى إيجابياً.

على صعيد آخر، كشفت بيانات الحساب الجاري لشهر يناير الماضي عن 

مليار  16ن ين ياباني )تريليو 1.2زيادة عجز اليابان بشكل كبير إلى 

مليار ين ياباني في الشهر السابق. ويعزى ذلك إلى  371دوالر( مقابل 

على  %40ارتفاع تكاليف الوقود، مما أدى إلى تزايد قيمة الواردات )+ 

(. وقد يؤدي %15.2أساس سنوي( بما يتجاوز معدل نمو الصادرات )+

لضغوط على الحساب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع إلى وضع المزيد من ا

الجاري، مما يزيد بدوره من الضغط على العملة ويدفعها إلى التراجع، 

والتي تخضع بالفعل للضغوط بسبب السياسة النقدية التيسيريه التي يتبعها 

ه بنك اليابان. وفي كافة األحوال، من المتوقع أن يحافظ البنك على سياست

ت المتعددة المتوقعة ألسعار الفائدة باالرتفاعا النقدية التيسيريه، غير متأثر

في الواليات المتحدة. وكان تضخم أسعار المستهلكين ضئيالً عند مستوى 

على أساس سنوي في يناير، وذلك على الرغم من أن قراءة فبراير  0.2%

على أساس سنوي على  %9.3ألسعار المنتجين، والتي قفزت بنسبة 

تبدأ في شق طريقها إلى قطاع  خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية قد

المستهلكين في وقت مبكر عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر 

 فبراير.

 سياسية "صفر كوفيد" تلقي بثقلها على اقتصاد الصين

على أساس  %8.1، إذ نما بنسبة 2021انتعش االقتصاد الصيني في عام 

لتي ظهرت سنوي على الرغم من نقص الطاقة ومشاكل السوق العقاري ا

في النصف الثاني من العام. وارتكز النمو بصفة رئيسية على الصادرات، 

. وعودة النشاط االقتصادي 19-إذ بدأت الدول في تخفيف قيود كوفيد

ضعيفة أو  2022على الرغم من ذلك، تبدو التوقعات االقتصادية لعام و

ي، غير مؤكدة في أحسن األحوال وسط تباطؤ االستهالك المحلي الصين

، وزيادة ةوارتفاع أسعار السلع األساسية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي

 19-حاالت أوميكرون. وسجلت البالد أحدث موجة لتفشي فيروس كوفيد

في مارس وكانت اكثرها انتشاراً منذ اندالع الموجة األولي في ووهان 

، ومع إصرار السلطات على سياسة اإلغالق التي شملت 2020في عام 

وخفضت الحكومة  ،لمؤكد أن يعاني النشاط االقتصاديبأكملها، فمن ا مدن

 .%5.5إلى  2022المستوى المستهدف لنمو الناتج المحلي في عام 

 اإلنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين: 4الرسم البياني 

 )%، على أساس سنوي(

 

 Haverالمصدر: 
 

إال أن بيانات نمو النشاط الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يناير 

على أساس سنوي  %7.5وفبراير فاجأت األسواق بارتفاعها بنسبة 

، على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، قد يتأثر كالهما باالرتفاع %6.7و

المفاجئ في حاالت اإلصابة بالفيروس التي شهدها شهر مارس في ظل 

د من المدن وإجبار المصانع على اإلغالق. وفي ذات الوقت، إغالق العدي

استمر تضخم أسعار المنتجين، وهو من أبرز مصادر القلق التي تواجهها 

الحكومة بعد أزمة الطاقة التي شهدناها العام الماضي، في االعتدال )+ 

على أساس سنوي( في فبراير. من جهة أخرى، ظل تضخم أسعار  8.8%

مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى  %0.9تاً عند مستوى المستهلكين ثاب

انعكاس تأثير ارتفاع تكاليف المنتجين كان محدوداً للغاية. وأدى انخفاض 

معدل التضخم نسبيا واستقراره، هذا إلى جانب النمو المعتدل وضعف ثقة 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Feb-17 Feb-18 Feb-19 Feb-20 Feb-21 Feb-22

اإلنتاج الصناعي

مبيعات التجزئة



 
  
 

 

 T: (965) 2259 5500, econ@nbk.com, © 2022 NBK                                                            www.nbk.com 
 

PUBLIC 

األعمال، إلى دفع بنك الشعب الصيني إلى خفض أسعار الفائدة عدة مرات 

هري ديسمبر ويناير. ومع انخفاض معدل التضخم المحلي وإمكانية في ش

تأثر الناتج االقتصادي سلباً بكل من عمليات اإلغالق المتكررة المرتبطة 

بموجات تفشي فيروس كوفيد واحتمال ضعف الطلب الخارجي بسبب 

ارتفاع معدل التضخم العالمي والحرب الروسية األوكرانية، فقد تتجه 

 تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر في الشهور المقبلة.  السلطات نحو 

 موجة أوميكرون تعرقل انتعاش الهند

على أساس سنوي  %5.4تراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الهند إلى 

)الربع الثالث من السنة المالية  2021في الربع الرابع من عام 

تهالك الخاص ( نتيجة ضعف نمو اإلنفاق الحكومي واالس2021/2022

. وقد 2020وبدء تالشي تأثير انخفاض قاعدة األساس اعتباراً من عام 

، إذ ألقت الموجة 2022نشهد تباطؤ إضافي في الربع األول من عام 

األخيرة من حاالت اإلصابة بالفيروس بظاللها على التنقل وسوق العمل، 

 كما يتضح من قراءات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في

على التوالي(. إال أن الحاالت  51.8، 51.5شهري يناير وفبراير )

الجديدة انخفضت بشكل كبير بمنتصف مارس ووصلت إلى أدنى 

، مما قد يؤثر إيجاباً على النمو خالل 2020مستوياتها المسجلة منذ مايو 

 األرباع القادمة.

األغلب  حالة عدم اليقين، مما أدى في الحرب الروسية األوكرانية ورفعت

في يناير(  %6إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية )

ألسباب ليس أقلها ارتفاع أسعار السلع األساسية. وسيؤدي ارتفاع فاتورة 

 حقق عجزاً بنسبةالواردات أيضاً إلى إضعاف الحساب الجاري، والذي 

الممتدة ما  الفترة، في المتوسط، خالل من الناتج المحلي اإلجمالي 0.5%

. وهذا بدوره قد يضيف ضغوطاً 2021بين الربع األول والثالث من عام 

المست مؤخراً مستوى قياسي  على الروبية الهندية، والتي هبوطيه

مريكي. األدوالر الروبية مقابل  77منخفض ووصلت إلى أقل بقليل من 

المالية وقام صندوق النقد الدولي في يناير بتعديل توقعات النمو للسنة 

ل في وقت سابق، وعد   %9.5من  %9للهند وخفضها إلى  2021/2022

. إال %9إلى  %8.5ورفعها من  2022/2023تقديرات السنة المالية 

انه قد يتم خفض تلك النسبة مجدداً في أبريل عندما يقوم الصندوق بتحديث 

 توقعاته.

إلى زيادة  2022/2023وعلى الصعيد المالي، تشير ميزانية السنة المالية 

من الناتج  %6.4مستوى العجز إلى نسبة  وانخفاضاإلنفاق الرأسمالي 

، وعلى 2021/2022في السنة المالية  %6.9المحلي اإلجمالي مقابل 

الرغم من أنه ما يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة بحوالي 

ز ، إال انه يخطو على المسار الصحيح نحو تحقيق مستوى العج3.5%

. ومن شأن ذلك 2025/2026في السنة المالية  %4.5المستهدف بنسبة 

من الناتج  %90أن يساهم في استقرار الدين الحكومي المركزي المرتفع )

ؤدي ارتفاع معدل الفائدة إلى يالمحلي اإلجمالي(، ولكن من المتوقع أن 

تزايد الضغوط المالية على المدى المتوسط، وإن كان بصورة مستدامة 

 ظراً لمعدالت النمو المرتفعة نسبياً في الهند.ن
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