
 

  

 

 ة قتصادي ال   ة المواكب

 ك القتصاد العالمي  تفّكمعالم  
 

 

خب الغربية  في أوساط الن    ا خصوص    2008بعد عقود من التنظير لمزايا العولمة وبعد الشكوك المتعاظمة منذ األزمة العالمية عام  

حيال جدوى العولمة ودورها في إعادة رسم خارطة السيطرة على مستوى التجارة والتكنولوجيا واألسواق المالية لصالح دول  

لتؤكّ  العالمي  القتصاد  األخيرة حول  البيانات  الصين، جاءت  تأتي في طليعتها  تصّدعات عميقة تهدّ ناشئة  التبادلت  د ظهور  د 

الغربية في أوكرانيا،    - ة والنفتاح القتصادي على الصعيد الدولي، زاد من حّدتها جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية العالمي 

ع في فرض القيود على تبادلت السلع والخدمات وحركة رؤوس  في السياسات الغربية القتصادية التوسّ  ا جد   ا وبذلك بات مألوف  

 . العقوبات على أشكالها   إلى األسواق وباألخصّ   ا وصول  نتقال التكنولوجيا،  ا األموال و 

 

البيانات   تصّدعات  تكشف  وجود  عن  العالمي  لالقتصاد  األخيرة 

تضاف  د الترابط القتصادي والنفتاح بين دول العالم، عميقة تهّد

العالمية  إلى   األزمة  منذ  العولمة  جدوى  حول  أعوام  الشكوك 

. وقد ساهم هذا  المتقّدمةخاصة في القتصاديات    2008-2010

ّناع السياسات أكثر  التشكيك المتزايد بجدوى العولمة إلى جعل ص  

والهجرة    اتقّبل  األموال  ورؤوس  التجارة  على  القيود  لفرض 

المتحدة   المملكة  قرار  كان  وقد  التكنولوجيا.  ومشاركة 

عام   األوروبي في  التحاد  بالنسحاب من    امثال   2016البريطانية 

أعقب ذلك سلسلة من اإلجراءات    التجاه،على هذا   وسرعان ما 

والتدابير في  المضاّد  الحمائية  اقتصادين  أكبر  بين  التجارة  في  ة 

 .العالم، الوليات المتحدة األميركية والصين 

الجيوسياسية المتزايدة في    التوّتراتوقد أثارت جائحة كورونا و 

الدولية، التكامل    العالقات  فوائد  حول  األسئلة  من  المزيد 

الروسية    في حين العالمي.   الحرب  ى  إل  ار  األوكرانية مؤّخ  - أّدت 

أس   على  الدول  جيوسياسية  إنقسام  عطّلت  وس  عقوبات  فرض 

المالي العالمي، وزادت    ي الهيكليات للنظام  شّكلت تحّدالتجارة، و

 .وعدم اليقين بشأن استمرار العولمة التوّترات 

أشكال   التقرير  هذا  يطال اقتصادي  -الجيو  التفّككيعرض    الذي 

عبر الحدود الوطنية،  ال  ات رأس المال، وحركة العّمتدّفقالتجارة، و

متعّد والتعاون  الدولية،  المنافع  والمدفوعات  لتوفير  األطراف  د 

 .ة العالميةالعاّم

اإلشارة الد  إلى  تجدر  تقود  افع  وأن  القتصاد  إلى  التي  تجزئة 

 :، وتشتملدةمتعّدكه العالمي وتفّك

 
  المواكبة االقتصادية: ُتعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية. 

 خالصة دراسة منشورة عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان:  

IMF. (2023). Geo-Economic Fragmentation and the Future of Multilateralism 

تعزيز    - أو  األمنية  العتبارات  مثل  وطنية،  استراتيجية  أهداف 

  ى.الستقاللية عن طريق تقليل العتماد على الدول األخر

 .الستراتيجي بين الدول أو مجموعات الدول  القتصادي التنافس    -

السياساتثم    - أهداف  من  ال  إن  المقام  محّليالقتصادية  في  ة 

الرغبة في تحفيز اإلنتاج والعمالة داخل   ، األول، على سبيل المثال

للمكاسب    كرّد فعل ضد التوزيع غير العادل   الحدود الوطنية، أو 

  ة.من التجارة العالمي

يشمل  و التقرير    -الجيو  التفّكك ل  هذا  في  المقصود  اقتصادي 

أو   التفضيالت  في  المستقلة  التحولت  عن  الناشئة  التجزئة 

المثال و التكنولوجيا،   )التي    على سبيل  البتعاد عن تصنيع السلع 

تميل إلى أن تكون أكثر قابلية للتداول( نحو الخدمات )التي تميل  

قابلية للتداول(. كما يستبعد التعريف التجزئة    إلى أن تكون أقّل

ي ا،  قة دولتنفيذها بطريقة منّس  المدفوعة بسياسات احترازية يتمّ 

الموّجومنها   تلك  المثال  سبيل  تحسه على  نحو  الستقرار  ة  ين 

 . محّليالمالي ال

من  هذا    وبالرغم  استراتيجية    التفّككأن  مزايا  على  ينطوي  قد 

جد ا أن ينطوي على    مرّجح لبعض الدول في حالت مختارة، فمن ال

ارتفاع أسعار    ما في ذلكبتكاليف اقتصادية كبيرة في المجمل.  

ال واألسواق  التكنولوجيا  مجّزأةالواردات،  إلى  الوصول  وتضاؤل   ،

انخفاض   المطاف  نهاية  وفي  الماهرة،  وغير  الماهرة  والعمالة 

  مرّجح . ومن الإلى مستويات معيشية أقّل  يؤّدي اإلنتاجية مما قد 

ر  تضافر الجهود الدولية نحو التخفيف من آثار تغّي  التفّكك أن ي عّقد  

 .ب لمواجهة األوبئة في المستقبلناخ والتأّهالم

 الموضوع 
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 القتصادي العالمي عبر التاريخ   : التكامل ا أول  

  يؤّدي المتزايد لألفكار واألشخاص والسلع والخدمات ورأس المال عبر الحدود الوطنية مما   الحّر تدّفقغالب ا ما توصف العولمة بأنها عملية ال

مجموع الصادرات والواردات لجميع    - الرئيسية للعولمة باستخدام مقياس النفتاح التجاري    ل تصادي أكبر. ويمكن توضيح المراح إلى تكامل اق

(. 1اإلجمالي العالمي )الشكل    محّليالدول بالنسبة إلى الناتج ال

 

 
 ( اإلجمالي   محّلي مجموع الصادرات والواردات كنسبة من الناتج ال )   النفتاح التجاري :  1الشكل رقم  

 

 الدول: ات تحكم العالقات القتصادية والمالية عبر  وبقواعد وآلّيمختلفة بتشكيالت  ز ومن المالحظ ان كل فترة تتميّ 

والنوع وظهور صناعات جديدة كصناعة    الصناعة واإلنتاج الصناعي من حيث الكمّ  التطّور فيأّدى : ( 1914- 1870)  العصر الصناعي  .1

وقد  . الطائرات( إلى تطّور كبير في حجم التجارة الدولية – السيارات  –القطارات   –وسائل النقل بجميع أنواعها وأشكالها )السفن 

الواسعة في البداية،  ان بتأمين السوق  ر القتصادي والجتماعي في الدول الصناعية وارتفاع مستوى معيشة السّكل التطّوتكفّ 

أن معظم الدول التي    سّيما ومصادر الطاقة، ول    الخاّم  فيما عجزت اإلمكانات الطبيعية عن تلبية احتياجات الصناعة المتزايدة للموادّ 

  النفط والغاز  –ظهرت فيها الصناعات الحديثة كانت تفتقر إلى معظم المواد األولية ومصادر الطاقة الجديدة )الفحم الحجري  

الدول تبحث عن هذه الموارد خارج حدودها وظهر بذلك مفهوم الستعمار عندما أخذت الدول الصناعية    تلكالطبيعي(، مما جعل  

استثمار مواردها الطبيعية، فأخذت الدول الصناعية تبحث عن   من أجّل  ا تسيطر على مناطق واسعة من العالم بعيدة عنها جغرافي 

 مستعمرات لها خارج حدودها.  

شهدت هذه الحقبة انعكاس ا دراماتيكي ا للعولمة بسبب الصراعات الدولية وصعود    : ( 1945- 1914)   قبة ما بين الحربين العالميتين ح  .2

على الرغم  وميركية خالل فترة الكساد الكبير(.  في الوليات المتحدة األ   1هاولي -مائية )على سبيل المثال، اعتماد قانون سموتالِح

المتعدد األطراف التعاون  أصبحت التجارة إقليمية بعد فرض حواجز تجارية تمييزية    من الجهود التي بذلتها عصبة األمم لتعزيز 

 مالت.الع   واستبداله بنظاموانهيار معيار الذهب 

سات دولية جديدة  زت بإنشاء مؤسّ ن نهاية الحرب العالمية الثانية وتمّيبدأت بعد فترة وجيزة م : ( 1980- 1945)   حقبة بريتون وودز  .3

العاّم والتفاقية  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  المتحدة  )صندوق  الوليات  ظهور  ومع  والتجارة(.  الجمركية  التعريفات  بشأن  ة 

د الفقري لنظام أسعار الصرف مع ارتباط باقي  ومة اقتصادية مهيمنة أصبح الدولر األميركي )المرتبط بالذهب( العاألميركية كقّو

  وجرى العمالت بالدولر. كان النتعاش بعد الحرب وتحرير التجارة السبب في التوّسع السريع في أوروبا واليابان والقتصادات النامية.  

تدريجي  المال  رأس  قيود  من    ا تخفيف  العديد  لكن في  التوّس  الدول،  والنقدية  المالية  للوليات  السياسة  األميركية عية    المتحدة 

عام   وبحلول  مستدام.  غير  المطاف  نهاية  في  النظام  جعلت  والعسكري  الجتماعي  اإلنفاق  تمويل  إلى  بالحاجة  مدفوعة 

 لت العديد من الدول إلى أسعار الصرف العائمة. ميركية  قابلية تحويل الدولر إلى الذهب وتحّوأنهت الوليات المتحدة األ 1974

 
هاولي(، كان قانوًنا نّفذ سياسات التجارة الحمائية في الواليات المتحدة. برعاية   –)المعروف باسم تعرفة سموت    1930قانون التعرفة الجمركية لعام   1

ألميركية على . رفع القانون الرسوم الجمركية ا1930حزيران    17السناتور ريد سموت والنائب ويليس ك. هاولي، والذي وقعه الرئيس هربرت هوفر في  

 العديد من السلع مستوردة.
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تمّيزت هذه الحقبة بـإزالة تدريجية للحواجز التجارية في اقتصادات األسواق الناشئة    : ( 2008- 1980)   التحرير التجاري والمالي حقبة   .4

السوفي الكتلة  اندماج  ذلك  في  بما  الدولي،  القتصادي  التعاون  مسبوقة من  غير  ومستويات  الصين،  ذلك  في  بما  تية  ا الكبيرة، 

ر معظم الزيادة في التجارة في هذه الفترة. وأصبحت منظمة  لت الليبرالية والتحّرشّكوقد  العالمي.  السابقة في النظام القتصادي  

تأسست عام   التي  العالمية،  المتعّد1995التجارة  المؤسسة  التجارية وتسهل  ،  التفاقيات  التي تشرف على  الجديدة  دة األطراف 

الستثمار األجنبي المباشر، واإلقراض المصرفي، واستثمار    -بر الحدود  ات رأس المال عتدّفق زادت  والمفاوضات وتسوية النزاعات.  

 مما زاد من تعقيد وترابط النظام المالي العالمي. - المحافظ المالية 

ع أبطأ في اإلقراض والتجارة  ( بتوّس2010- 2008"التباطؤ" الذي أعقب األزمة المالية العالمية )   اتسم   : ( 2021- 2008)   مرحلة التباطؤ  .5

 للعولمة. الحدود واستقرار عبر  

 الوضع الحالي للتكامل القتصادي العالمي   ثاني ا: 

تحرير التجارة، فإلى جانب اندماج جميع  دة األطراف إلى حّد كبير خالل حقبة  ساته المتعّدتشّكل الهيكل القتصادي الحالي للعالم ومؤّس

   :الدول تقريب ا في القتصاد العالمي، يتمتع النظام الحالي بالعديد من الميزات المهمة

شديدة التعقيد، ونمت التجارة في الخدمات بشكل كبير خالل العقدين الماضيين إلى جانب التجارة    الدول أصبحت شبكة الروابط عبر   -

 (. 2في السلع )الشكل 

 ات المالية عبر الحدود. حيث وصلت حركة األشخاص والمعلومات عبر الحدود إلى مستويات عالية جديدة.  تدّفقاتسع حجم وأنواع ال -

من سكان العالم في عام  %  66أصبح العالم أكثر ترابط ا من أي وقت مضى، حيث وصل عدد مستخدمي اإلنترنت إلى ما يقرب من   -

2022  . 

للتصنيع وبعض الخدمات    outsourcingأصبحت سالسل التوريد مّدولة للغاية. وقد حدث هذا من خالل الستعانة بمصادر خارجية   -

. نتيجة لذلك تجاوز حجم التجارة  (إلى الدول ذات العمالة الماهرة ولكن األرخص تكلفة  المتقّدمة القتصاديات  )بشكل رئيسي من  

 في السلع النهائية. في السلع الوسيطة حجم التجارة

 

 
 ات المالية  تدّفق الدولي للسلع والخدمات وال   تدّفق : ال   2الشكل رقم 

 

فقد أصبح أيض ا مصدر ا    أصبح إنتاج العديد من السلع األساسية شديد التركيز، ففي حين أّدى التخّصص المتزايد إلى مكاسب كبيرة  -

سبيل   على  العالمية.  القيمة  سالسل  )المنبعلهشاشة  التوريد  سلسلة  على  األميركية  المتحدة  الوليات  تهيمن  بينما   المثال، 

Upstream     والتكرير والستهالك( للنفط والغاز، فإن الصين هي الالعب المهيمن في معادن الطاقة النظيفة. وهذا يجعل سالسل

تركيز ا    3يوضح الشكل  و  .ض ا لالضطرابات الجيوسياسيةة السوق والمخاطر اللوجستية، ولكن أي رضة ليس فقط لقّوالقيمة العالمية ع  

األساسية  للسلع  العالمي  اإلنتاج  في  بسبب    كبير ا  الكونغو    خضوعتفاقم  وجمهورية  وإيران  كروسيا  للعقوبات  المنتجين  كبار 

 الديمقراطية. 
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 نتاج لبعض السلع األساسية  : هيكل اإل 3الشكل رقم 

 الدول باللون األسود هي الخاضعة للعقوبات   

 

 دور اقتصادات الدول الناشئة في النظام العالمي :  ا ثالث  

  اإلنفاق العسكري واإلجمالي العالمي    محّليالناتج ال  : فيه  بما  2019و    1995بين عامي    ة الدول الناشئة في القتصاد العالميتزايدات حصّ 

 السكان.  وعدد  الموارد الطبيعية  ومداخيل المتقّدمة صادرات التكنولوجيا والقيمة المضافة للصناعة و

% من  74  من التحاد األوروبي واليابان والمملكة المتحدة والوليات المتحدة األميركية  فقد انخفضت حصة الدول الصناعية مثل   -

   .  2019عام   % بحلول50إلى حوالي  1995العالمي في عام  محّلي إجمالي الناتج ال

شّكل الركن األساسي  ت المتقّدمةبعدما ما كانت القتصادات   ت مّثل ما يقرب من ثلث القيمة المضافة للصناعة العالميةباتت الصين   -

 .  للقيمة المضافة في الصناعة

مستقلبة    اأسواق  كانتعد أن  ، ب FDI Outwardلالستثمار األجنبي المباشر الصادر    امتزايد   اأصبحت األسواق الناشئة الرئيسية مصدر   -

 لهذه الستثمارات قبل بضع عقود. 

األسواق    أصبح لدىبينما حافظت الكيانات القتصادية على مكانتها المهيمنة في القطاعات المالية والتقنية العالية والعسكرية،  و -

 ة متزايدة من التصنيع.  عن حّص  الية، فضل  ة أكبر من سكان العالم وتوريد السلع األّوالناشئة والقتصادات النامية حصّ 

حول العالم    الدولالتحولت القتصادية، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لعدد متزايد من  عكس تطور أنماط التجارة هذه   -

، في حين تضاعفت بين الصين والدول الناشئة  2021-1990ة بين  مّر  31ة  مات المتقّديمة التجارة بين الصين والقتصادارتفعت ق

  مّرات فقط   4مع بعضها البعض فقد تضاعفت    المتقّدمةالقتصاديات    مرة في القترة ذاتها، أما الحركة التجارية بين   131والنامية  

 في الفترات ذاتها.  

 التفّكك عالمات  :  ا رابع  

ات رأس المال عبر الحدود  تدّفقكان الجزء األكبر من التباطؤ في  وتباطأت العولمة بعد األزمة المالية العالمية،    تراجع العولمة:  -

الحدود حيث خفضت البنوك الديون إلعادة بناء الهوامش الرأسمالية. كما أّدى تصاعد الستياء من العولمة  ناتج ا عن اإلقراض عبر  

في بعض الدول من خالل    "التجارية. فقد تزايدت الشكاوى بشأن "إساءة استخدام النظام  التوّتراتإلى تأجيج الشعبوية السياسية و

الضريبية والحتفاظ بالميزةتحسين اإل  ال   يرادات  القوانين واألنظمة  المثال، عدم  محّليالنسبية عبر  ة المشكوك فيها )على سبيل 

ط إلى إعانات الدول الصناعية(.  مراعاة معايير العمل، التالعب بالعملة، تقويض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، اللجوء النّش

إلى زيادة عدم اليقين بشأن سياسة    يؤّديلمتحدة األميركية والصين  التجارية بين الوليات ا  التوّتراتاشتداد    أّن  فيه  ومما ل شّك

  دة األطراف. النزاعات التجارية متعّد حلّ ات  ساهم في شل آلّيي( و 4التجارة العالمية )الشكل  

أّدى كل من  جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا إلى تعميق التصّدعات في النظام القتصادي    العالمية والجيوسياسية:   التوّترات  -

الّط السلع  من  الصادرات  على  قيود ا  الدول  من  العديد  فرضت  الوباء،  ذروة  ففي  والمواّدالعالمي.  وشّك  بية  ح الغذائية،  ظر  ل 
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ية. في حين أن عدد النزاعات العسكرية الدولية في جميع أنحاء العالم يتزايد بإطراد منذ  % من القيود التجار90الصادرات حوالي  

(، فقد تسببت الحرب في أوكرانيا في حدوث صّدع جيوسياسي، وأّدت كل من الحرب والعقوبات  5الحرب العالمية الثانية )الشكل  

اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة والسلع الزراعية، حيث فرضت    ذات الصلة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا وبيالروسيا إلى 

ن  تبّيوقد شديدة ومخاوف من نقص الطاقة.  تقّلباتالعديد من الدول أيض ا حظر تصدير على السلع الزراعية واألسمدة، ما أّدى إلى 

مرونة في أوقات جائحة    عالمية حميدة كانت أقلّ د نسبي ا في ظل ظروف  أن سالسل اإلنتاج وشبكات التمويل التي عملت بشكل جيّ 

الجيوسياسية. التوّتراتكورونا وزيادة  

ق باألمن القومي.  مزيد من الحمائية وزيادة استخدام القيود عبر الحدود ألسباب تتعّلبالجيوسياسية    التوّترات   بت تسّب  تزايد الحمائية:  -

التجزئة في البيانات التجارية حتى اآلن )خارج الدول والكيانات الخاضعة  على الرغم من وجود القليل من العالمات الواضحة على  و

 مائية آخذ في الزدياد. للعقوبات( فإن عدد اإلجراءات الِح

عدد ا متزايد ا من القيود التجارية التي تفرضها    Global Trade Alertت ظهر البيانات المأخوذة من قاعدة بيانات    القيود التجارية:    -

التي من المحتمل أن تكون مرتبطة باألمن القومي أو المنافسة الستراتيجية    المتقّدمةفي قطاعات التكنولوجيا    سّيما الدول، ل  

رأس المال التي   تدّفق ق تدابير التجارة و(. يوضح التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي عن أنظمة سعر الصرف، الذي يوثّ 6)الشكل 

(. وبينما تزامن ذلك جزئي ا مع  6)الشكل    2020تحّركها اعتبارات األمن القومي ارتفعت في عام  تنفذها الدول، أن القيود التي  

 الجيوسياسية المتزايدة في انتشار قيود الستثمار األجنبي المباشر.   التوّتراتظهور الوباء فقد ساهمت 

على حساب المنتجين األجانب في    ين محّلي حوافز للمنتجين ال كي األخير على أحكام تهدف إلى توفير  ر ي م األم يحتوي قانون خفض التضخّ "  

بعض الحالت. وتشمل اإلجراءات األخيرة "قانون أشباه الموصالت األوروبي" تقديم الدعم لتقنيات وتطبيقات أشباه الموصالت في التحاد  

تحسين القدرة التنافسية للصين في مجال تصنيع    " الذي يسعى إلى 2025نع في الصين  األوروبي، أو برنامج الدعم المدعوم من الدولة "ص  

إلى الصين لبعض السلع عالية    األخيرة، . في اآلونة  المتقّدمة التكنولوجيا   المبيعات  أعلنت الوليات المتحدة األميركية عن إجراءات تقييد 

المتعلّ  التي  ر ي عن أنشطة "األشخاص األم   ا ، فضل  وتصنيع أشباه الموصالت   المتقّدمة قة بالحوسبة  التقنية والبرامج والتقنيات األخرى  كيين" 

التي تزيد من مخاطر    – التي غالب ا ما تكون مدفوعة باعتبارات األمن القومي أو األمن القتصادي    - تدعم تطوير أو إنتاج مثل هذه التدابير  

 . "  العالمي فصل التكنولوجيا العالية العالمية، مع اآلثار السلبية على القتصاد  

مدفوعة عموم ا برغبة مشروعة في تقليل  ، مرونة سالسل التوريد الخاصة بهاز الشركات بشكل متزايد على ترّك ريد: سالسل التو  -

واللوجستية،   األمنية  أنالمخاطر  حّد  الشركات    إلى  تتخذها  التي  اإلنتاج  مواقع  األحيان  في  تسترشد  قرارات  بالسياسات  بعض 

لة إلى أن مرونة سلسلة التوريد في مواجهة الصدمات يتم بناؤها بشكل  من اعتبارات الكفاءة. بينما تشير األّد  ا الحكومية بدل 

من ذلك في إعادة التوطين أو دعم األصدقاء للتعامل مع    ا ر الشركات بدل أفضل من خالل التنويع عبر مصادر المدخالت، قد تفكّ 

لتصنيع  و  "Reshoring   -  Onshoring  األعمال   ى الكلمات الرئيسية مثل "إعادة التوطين المخاطر. في الواقع، يبدو أن اإلشارات إل

 (. 7قد زادت بشكل كبير في البيانات المالية والتقارير السنوية للشركات )الشكل  Nearshoring بالمناطق المجاورة 

 

 : إيجابيات وسلبيات العولمة 1جدول رقم  

 الجانب السلبي على   على الجانب اإليجابي 

إن فوائد التكامل القتصادي العالمي معترف بها جيد ا بشكل عام 

 :وتشمل

 انخفاض تكاليف المعامالت   -

 انخفاض أسعار المستهلكين  -

 زيادة الكفاءة القتصادية من خالل التخصص  -

 انتشار التكنولوجيا بشكل أسرع  -

 الدول تقارب أسرع للدخل عبر     -

 المدقع انخفاض كبير في الفقر  -

مدفوع   العولمة  من  الستياء  ا  اكان  التوزيعية  أو  بآثارها  لحقيقية 

 : المتصورة، بما في ذلك

 ة العمالة من الدخل  انخفاض حّص -

 عدم المساواة المرتبط بالمهارات   -

أعلى   - بين  الدخل  ارتفاع  من  1أدى  المزيد  إثارة  إلى   %

 المخاوف بشأن العالقة بين العولمة وعدم المساواة  

ا - عام  أظهر   Ipsos-World Economic  2021ستطالع 

Forum  -    العولمة في أن    -دولة    25الذي يقيس دعم 

نصف   كان  حيث  انخفض،  قد  والتجارة  للعولمة  الدعم 

المستجيبين غير متأكدين من فوائدها وثلثهم يدافع عن  

 الحواجز التجارية 
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 العسكرية وعدم اليقين في السياسة التجارية : المخاطر الجيوسياسية والنزاعات  4الشكل رقم  

 
 

 )باألرقام(   : فرض قيود التجارة 5الشكل رقم  

 
 

 : األمن القومي المذكور في تقارير منطقة صندوق النقد الدولي )باألرقام( 6الشكل رقم  

 
 

 )باألرقام(   : ذكر المصطلحات الرئيسية في عروض الشركات 7الشكل رقم  
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 التفّكك قنوات    خامس ا: 

اقتصادي من خالل تغيير أنماط التجارة والتكنولوجيا والعمالة ورأس المال  - الجيو التفّكك على غرار التكامل القتصادي، يمكن الشعور بتأثير 

ل بقوة أكبر  يمكن أن تعمووتوفير المنافع العامة العالمية. وتتفاعل هذه القنوات داخل وعبر الحدود الوطنية وكذلك الكتل الجغرافية.  

بسبب الفتقار إلى الوضوح بشأن الشكل النهائي الذي    أو د إلى عالم أكثر تجزئة،  خالل فترات عدم اليقين، سواء من حيث النتقال غير المؤّك

 قد يتخذه عالم أكثر تجزئة.  

 قناة التجارة  ▪

والحّد من الفقر العالمي، ورفع مستويات المعيشة. ومنذ منتصف القرن  لعّدة عقود، كانت التجارة الدولية حافز ا لتوليد الدخل عبر الدول،  

بالندماج في القتصاد العالمي وتحقيق اللحاق بالركب الذي ساهم بشكل كبير في مستويات    ا نموًّ  العشرين سمحت التجارة للدول األقّل

 إنتاجية أعلى في جميع أنحاء العالم النامي.  

في العديد من الدول عبر شبكات    المتقّدمة عود سالسل القيمة العالمية إلى تعزيز نشر التكنولوجيات  في السنوات األخيرة، أّدى ص  -

 الشركات العالمية.  

، ما ساعد على تحسين مستويات المعيشة لجزء كبير من السكان  لت النمّوظهرت عالقة إيجابية قوية بين زيادة النفتاح ومعّد -

 تويات الفقر العالمية.  إلى حد كبير، وتراجع مستمر في مس

 إنتاجية إلى العمل األكثر إنتاجية.   أّدى التكامل التجاري إلى جذب العمال، وخاصة النساء من األنشطة األقلّ  -

من خالل إزالة التعريفات الجمركية إلى خفض أسعار المدخالت والسلع الستهالكية المستوردة، واستفاد    اأّدى التكامل التجاري أيض   -

 ن من ذوي الدخل المنخفض في الدول ذات الدخل المنخفض، بشكل غير متناسب.  والمستهلك

 توزيعها بشكل غير متساو بين الناس وعبر الحدود.   ومع ذلك، فإن المكاسب العالمية من التجارة غالب ا ما يتمّ 

راكم المكاسب من التجارة بشكل غير  ة العمالة في الدخل القومي للكيانات القتصادية نظر ا لتفي كثير من الحالت، انخفضت حّص -

 ال المهرة.  متناسب مع رأس المال والعّم

 في بعض الحالت، جاءت سالسل القيمة العالمية أيض ا على حساب التدهور البيئي.   -

الدخل والبتكار. عالوة على ذلك، تشير األدبيات إلى أن التجارة ليست المساهم    رك لنمّوكمّح  مع ذلك، فقد عمل التكامل التجاري بشكل عامّ 

السياسات    سّيمال    -ة  محّليالرئيسي في زيادة عدم المساواة في الدخل داخل البلد. ت ظهر العديد من مقترحات السياسات أهمية السياسات ال

إعادة التدريب، والستثمار في البنية التحتية اإلنتاجية، وإصالحات سوق العمل،  المالية الموجهة بعناية، وتقديم المشورة بشأن الوظائف و 

 في ضمان تقاسم المكاسب من التجارة على نطاق أوسع. - وزيادة الشمول المالي 

ادات النامية، وتعيق  بالنسبة لالقتص   سّيماأن تقلل من الفرص القتصادية، ول    من شأنها    زيادة التجزئة في التجارة ومع التقدم لألمام فإن  

 الحد من الفقر العالمي، وتخفض مستويات المعيشة.  

تعرّ   يؤّدي - إلى تقليل  "الصديق"  القريب أو  التوريد  إلى  الالتحول  للمحّليض المنتجين  العالمية    تطّورات ين  الجيوسياسية والصدمات 

أيض ا على تكاليف باهظة واضطر  ينطوي  المثال، األوبئة( ولكنه قد  أصبحت األسواق  )على سبيل  بشكل    مجّزأة ابات كبيرة حيث 

 متزايد عبر الحدود الوطنية.  

النامية، نظر ا لعتمادها    الدول تكون أي فترة انتقالية مرتبطة بخسائر عميقة في اإلنتاج، بما في ذلك في بلدان األسواق الناشئة و -

 ستجابة للصدمات.  الكبير بشكل غير متناسب على التجارة والهوامش الوقائية المحدودة لال

المؤّقتؤدّ  - النقص  إلى سلسلة من  التوريد  إعادة تشكيل سالسل  العرض، مما  ي  األساسية    يؤّديت في  السلع  ارتفاع أسعار  إلى 

 م.  وتسريع التضّخ

 

 انتشار التكنولوجيا  ▪

.  منها  ة الناميةوخاصّ   الدولإلى خارج الحدود وتقليص الفجوة التكنولوجية للعديد من    ا أّدى النتشار العالمي لألفكار إلى إنتشار التكنولوجي

ي التكنولوجيا ونقل المعرفة، وتعزيز قاعدة مهارات القوى العاملة.  ة، وتحسين تبّنمحّليز النفتاح البتكار من خالل زيادة المنافسة الحّفو

ل    اإلنتاجية، إلى انخفاض كبير في    يؤّدي إعاقة البتكار بشدة و إلى    ان يؤّديالتكنولوجي  التجزؤ التكنولوجي وتقليل النتشار  وبالتالي فإن  

التكنولوجيا العالية أن تقلل من اإلنتاجية وتعوق  مّديمكن للحواجز التجارية أمام  كما    ا نموًّ  األقّل  الدول في    سّيما تقارب  خالت وخدمات 

من الرتقاء بالتكنولوجيا إلى تثبيط البحث والتطوير بسبب    الدوليمكن للجهود المبذولة لمنع  . إضافة إلى ذلك  الدولالدخل عبر   مستويات

قنيات الصديقة للمناخ وأشباه الموصالت(، وخلق نقص في اإلمدادات في  من البتكار )بما في ذلك الت   الوصول المحدود إلى األسواق، والحّد

قد تؤدي جهود توطين البيانات التي اتخذتها بعض الحكومات مؤخر ا  ومن دخول الشركات الجديدة.    ورفع األسعار والحّد  األخرى، الصناعات  
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قد   األسعار.ت والتقنيات الرقمية، مع احتمال إعاقة اإلنتاجية ورفع ات البياناتدّفق ل عام نحو مزيد من سيطرة الدولة على البيانات وإلى تحّو

المنّص التي تسهل فيها  التكنولوجية والرقمية كبيرة بشكل خاص في المناطق  التجزئة  ات المشتركة  تكون خسائر الكفاءة الناتجة عن 

 التحقق السريع من البروتوكولت التقنية، مثل المدفوعات عبر الحدود.

 

 قنوات أخرى  ▪

على الناتج القتصادي    اات العمالة ورؤوس األموال عبر الحدود وازدياد حالة عدم اليقين سيؤثران سلب تدّفق  زيادة العوائق أمام -

 العالمي، في حين أن الفتقار إلى التعاون الدولي يمكن أن يعيق توفير المنافع العامة العالمية الحيوية.  

ات العمالة عبر الحدود إلى تقليل الكفاءة وإعاقة البتكار والنتشار التكنولوجي وتفاقم  تدّفقز أمام  تزايد الحواج   يؤّدي يمكن أن   -

 التجاهات الديموغرافية المعاكسة.  

المضيفة ويخنق البتكار، في حين أن    الدولال في  ل من مخزون رأس المال البشري الفعّ من هجرة المهارات أن يقّل  من شأن الحّد -

 ل من انتشار التكنولوجيا عبر الحدود.  فقدان تأثيرات الشبكة من خالل سكان الشتات المهاجرين يمكن أن يقّل

ي الهجرة إلى تفاقم التجاهات الديموغرافية غير المواتية، ألن المهاجرين يميلون إلى أن يكونوا أصغر من متوسط  يمكن أن تؤّد -

 السكان المضيفين األصليين.  عمر 

 ات التحويالت، والتي يمكن أن تكون مصدر ا مهم ا لستقرار الدخل.  تدّفقمن   إلى الحّد في بلدان المنشأ، تميل فرص الهجرة األقلّ  -

التجارة    ة قنوات أخرى، مما يزيد من تأثيرعلى القتصاد العالمي من خالل عّد  التفتت الجغرافي القتصادي من المحتمل أن يؤثر   -

ات رأس المال عبر الحدود، ويحد من خيارات التمويل الخارجي  تدّفقأن يعيق    لتفتت الجغرافي القتصادي وتجزئة التكنولوجيا. يمكن  

 ويعيق التنمية القتصادية.  

مار األجنبي المباشر  ة الستثوخاّص  - ة  ات رأس المال المستقّرتدّفق(، يمكن ل2022صندوق النقد الدولي الرابع )   تقرير  كما لوحظ في  -

 أن تساعد في سالسة الستهالك وتمويل الستثمار وتنويع المخاطر والمساهمة في زيادة كفاءة تخصيص الموارد.   -

المعرفة والمهارات والتكنولوجيا، ومن خالل تعميق القطاع   - المال األجنبي أيض ا على تعزيز اإلنتاجية من خالل جلب  يعمل رأس 

 ى الرغم من أن حجم المكاسب قد تحقق.  ، علمحّليالمالي ال

ال - أن تكون  تقلب تدّفقيمكن  األكثر  الرأسمالية  الحافظة والاات  أيض ا  تدّفق، مثل  الحدود، مفيدة  المصرفية عبر  تخفيف    ما دامات 

 طر القتصاد الكلي القوية.  من خالل أ  يتّم المخاطر المرتبطة بها  

عن الحد من الروابط بين    ا الستثمار األجنبي المباشر إلى زيادة سوء تخصيص رأس المال، فضل ات  تدّفقتقليص   يؤّديأن   مرّجح من ال  -

 الشركات المتعددة الجنسيات والتداعيات التكنولوجية.

تي  إلى زيادة عدم اليقين أثناء عملية التجزئة ال التفتت الجغرافي القتصادي  يؤّديأن   مرّجحباإلضافة إلى القنوات المباشرة، من ال  -

 .  اقد تستغرق وقت ا طويل 

 على جانب العرض، يمكن أن يؤثر التأخير في قرارات الستثمار بسبب عدم اليقين بشكل كبير على اإلنتاجية ويخنق البحث والتطوير.   -

 ة من المخاطر. خرات الحترازية لألسر وزيادة الطلب على األصول الخاليعدم اليقين إلى زيادة المدّ   يؤّدي على جانب الطلب، يمكن أن   -

انعدام األمن الغذائي، ومخاطر الدخل. إلى جانب الزيادة    قد تتزايد ضغوط الهجرة من األجزاء المعرضة للخطر في العالم كوسيلة للتأمين ضّد

أ زيادة في عدم اليقين بشأن السياسات. تتراوح تقديرات األثر  أيض ا أن يشهد العالم المجزّ  مرّجح في عدم اليقين القتصادي الجوهري، من ال

البريطانية على مدى السنوات الثالث التي أعقبت استفتاء  % في إنتاجية الشركات  5- 2انخفاض بنسبة    بينالسلبي لعدم اليقين بشأن السياسة  

بعد زيادة عدم اليقين بشأن    19- 2018التجارة العالمية خالل    انخفاض نقطة مئوية واحدة في نمّوو  األوروبي،خروج بريطانيا من التحاد  

ة  التخفيف من حّد  عدّ ي  وة العالمية.  اح في توفير المنافع العاّمالتعاون الدولي أمر ا حاسم ا للنج  السياسة التجارية خالل تلك الفترة. أخير ا، يعدّ 

ة العالمية الضرورية التي ل يمكن توفيرها دون تنسيق واسع النطاق عبر الحدود.  على المنافع العاّم  ا مثال ر المناخ ومنع األوبئة العالمية  تغّي

لعالمية، ومشاركة الكتشافات العلمية، ومنع األزمات اإلنسانية والمالية، من  يات األخرى، مثل تنفيذ الممارسات التنظيمية اب التحّدكما تتطّل

 العمل مع ا.  الدول

  Covid-19قة لوباء  فإن الستجابة السريعة والمنّس    وضعها   على الرغم من بعض التدابير الخصوصية والقيود التجارية النتقائية التي يتمّ 

عملت على منع المزيد من الضرر، وتقليل التداعيات المفرطة، وتخفيف الضغوط على  لقد  قتصادي. بشكل عام قدمت مثال ا ناجح ا للتكامل ال 

ف معه من تنسيق  ر المناخ والتكيّ سالسل التوريد، وساعدت في تعزيز اإلنتاج العالمي للقاحات وطرحها. وبالمثل، استفاد التخفيف من آثار تغّي

ي  التي لها روابط تجارية على تبّن  الدولر المناخ في بلد ما  ة تغيّ يمكن أن يحفز التخفيف من حّدوالسياسات ونشر التكنولوجيا عبر الحدود.  

 تعاون ا دولي ا. يتطّلب  درجة المناخ لتفاقية باريس للمناخ   1.5تحقيق هدف  إن سياسات مماثلة. 
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 لي نظام النقد الدو   سادس ا: 

األهّم  يعدّ  بالغ  أمر ا  المستقر  الدولي  النقدي  والنمّوالنظام  العالمي  القتصادي  الستقرار  لتحقيق  من  ية  الدولي  النقدي  النظام  ويتألف   ،

نظام النقدي  لالقواعد والتفاقيات واآلليات والمؤسسات التي تسّهل التجارة الدولية والستثمار عبر الحدود. وتشمل األهداف األساسية ل

 الدولي ما يلي:  

   .ات رأس المالتدّفقتسهيل تقاسم المخاطر الدولية من خالل الرقابة الفّعالة على  .1

 . تعزيز التكّيف العالمي السلس للصّدمات ومنع األزمات وحّلها .2

 ضمان سيولة عالمية كافية ومتانة لشبكة األمان المالي العالمية.   .3

لت الهيكلية وقد  ن لالقتصاد العالمي يمكن أن يصبح هش ا في مواجهة التحّوالدولي المصّمم لتكوين معيّ ي ظهر التاريخ أن النظام النقدي  

أزمة كبيرة   أو يواجه  الدولي  -الجيو  التفّكك   يؤّدي قد  وينهار  النقدي  النظام  آليات تعديل  الحالية في  الضعف  تفاقم نقاط  إلى  اقتصادي 

 وشبكة األمان المالية العالمية. 

 المخاطر الدولية تقاسم   ▪

أّدى التكامل المالي إلى زيادة المشاركة الدولية في المخاطر. يمكن أن يساعد الوصول إلى مجموعة واسعة من مصادر التمويل الخارجية  

الستهالك الناشئة عن الصدمات الفردية لقتصاداتها. ومع ذلك، يمكن للتكامل المالي أيض ا أن يخلق قنوات    تقّلبات على التخفيف من    الدول

على سبيل المثال، خالل عصر التحرير التجاري والمالي، صاحب زيادة حركة رأس المال زيادة في حدوث  و  .لنقل المخاطر عبر الحدود  جديدة 

 األزمات المصرفية.  

ثير سلبي  مع تأ  محّليالقتصاد الكلي ال تقّلبات اقتصادي إلى زيادة -الجيو  التفّكك  يؤّدي الحّد من فرص تقاسم المخاطر، يمكن أن ومن خالل  

ضات المالية للبلدان الفردية أقل  ، قد تصبح التعّرالدولالت من  مع إعادة تكّيف التجارة العالمية وسالسل التوريد وارتباطها بتكّتوعلى النمو.  

والمخاطر من الدرجة  تنوع ا. اعتماد ا على مدى التجزئة، يمكن للعولمة المالية أن تفسح المجال لـ "األقلمة المالية" حيث يتم تحويل الفوائد  

المرتبطة ب التي تشّكتدّفق األولى  الكتل  تتمتع  المعنية. في الوقت نفسه، قد ل  التكتالت  إلى  المال  لت على أساس الصطفافات  ات رأس 

من خيارات    ا يقلّلالكتل، مّمالجيوسياسية بالضرورة بالمزايا الكاملة للتكامل المالي، حيث من المحتمل أن تكون الصدمات أكثر ارتباط ا داخل  

فإن    رشيدت ذلك  ومع  ودّ   تخفيض الستهالك.  غير  تجاريين  شركاء  على  الخطر  العتماد  انتقال  مخاطر  من  التخفيف  في  يساعد  قد  يين 

د تصبح أكثر  أثناء النتقال إلى عالم أكثر تجزؤ ا، قد تكون فوائد المشاركة الدولية للمخاطر ضعيفة ألن جميع الصدمات قوالجيوسياسي.  

   وتدهور ثقة المستثمرين.ارتباط ا بسبب عدم اليقين المتزايد 

أن  صندوق النقد الدولي    وقد أشار ات رأس المال أكثر تشتت ا.  تدّفق، قد يصبح التنظيم المالي والرقابة على  اقتصادي- التفتت الجيو  في ظل  

 أحد أوجه القصور الرئيسية في نظام اإلدارة المتكاملة الحالي.يعّد د ات رأس المال عبر الحدوتدّفقعدم وجود إطار رقابة عالمي شامل ل

أقل شمول   يؤّدي قد  و إلى إشراف  التنظيم  على  اإلقليمي  الطابع  يساهم في    اإضفاء  اختالف  وبالتالي  الستفادة من  إلى  الشركات  دفع 

 إدارة المخاطر المالية.   في  ضعفإلى   يؤّدي التشريعات وتحقيق مكاسب كما 

 

 ها تها وحلّ منع األزمات والتخفيف من حدّ  ▪

 سيعتمد احتمال حدوث أزمات في النهاية على التكوين الجديد للروابط عبر الحدود والسياسات التكميلية.  

ات التمويل عبر  تدّفقفي   تقّلباتي، وال القتصاد الكّل  تقّلبات أن تكون   مرّجح، من الاقتصادي-ت الجيو  التفتّ في المراحل األولى من   -

 ة عالية بشكل استثنائي، مما قد يزيد من مخاطر األزمة بالنسبة للبلدان الضعيفة.  الحدود، وعدم اليقين العام في السياسة العاّم

لتي تدعم  على مالمح الكتل المختلفة والمؤسسات الجديدة ا  ت الجغرافي القتصاديالتفتّ في الحالة الجديدة، ستعتمد تداعيات   -

، وهناك أيض ا أدلة تجريبية  ا، تكون األزمات أكثر احتمال امالي   ا هذه الكتل. تشير الدراسات السابقة إلى أنه في األسواق األكثر تكامل 

 ض للدورة المالية العالمية.  كبيرة على تأثيرات تضخيم الئتمان عبر الحدود والتعرّ 

ة جديدة، يمكن أن تصبح  نتقال الصدمات النقدية والمالية بين الكتل في حالة مستقّرل   اقتصادي   -التفتت الجيومع احتمال إعاقة   -

 . ار تواتّ  األزمات الناجمة عن الصدمات الخارجية أقلّ 

الجيوالتفتّ في ظل   - نظر ا لنخفاض تقاسم المخاطر على المستوى الدولي، وارتفاع  وة.  ، قد تكون األزمات أكثر حّداقتصادي  - ت 

ة األزمات أكبر  ، وزيادة تجزئة السيولة العالمية الداعمة، تكون شّدالدول، وانخفاض نطاق تنسيق السياسات عبر  تكاليف التمويل

قة  ة دور ا أكبر. على سبيل المثال، كانت استجابة السياسة المنّسمحّليما لم تلعب سياسات التخفيف من المخاطر اإلقليمية أو ال

 من خسائر اإلنتاج.   اإلدارة العالمي أمر ا بالغ األهمية للحّدعالمي ا خالل اجتماع مجلس 
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العتماد على آليات التعديل الخاصة بالكتلة والتأمين الذاتي المكلف )على    الدول ن على في غياب تنسيق السياسة الدولية، سيتعّي -

الخارج الدين  على  العتماد  تقليل  المثال،  بعد  يسبيل  السلس  الخارجي  التعديل  لضمان  األجنبية  العمالت  احتياطيات  وزيادة   ،

 الصدمات(.  

، أو تزايد المنافسة  الدولبل العديد من  من الستدانة من ِق  الحّدلتخفيض المتزامن للديون المالية أو  لعلى المستوى العالمي، يمكن   -

 إلى نتائج عكسية.   ، أن توّديعلى األصول اآلمنة النادرة

منخفضة    دولأزمات الديون السيادية أكثر صعوبة. منذ تسعينيات القرن الماضي، تغيرت قاعدة الدائنين األجانب لل  قد يصبح حّل -

انخفض  فقد  كبير:  بشكل  حّصالدخل  الرسمّيت  الدائنين  حّصة  زادت  بينما  باريس،  لنادي  الدائنين  ين  من  وغيرهما  والهند  الصين  ة 

الديون    حّل  من د أكثر  (. إذا كان للعالم أن ينقسم على أسس جيوسياسية فإن ذلك سيعّق8الرسميين من خارج نادي باريس )الشكل  

 منخفضة الدخل.  الدول في  سّيماوتعديل ما بعد األزمة، ل 

-  

 2020مقابل    1996لة: عام  المؤهّ   الدول   - (  PRGTمن الفقر )   والحدّ   : قاعدة الدائنين للصندوق الستئماني للنموّ 8الشكل رقم  

 ( )% من إجمالي الدين الخارجي 

 
 

 

 

 تسوية المدفوعات العالمي نظام   ▪

بعد   الدولي.  الدفع  نظام  التجزئة في  األخيرة من خطر  الجيوسياسية  األحداث  الروسية  زادت  م نعت    2022في شباط    األوكرانية   -الحرب 

رت روسيا  من قدرتها على إجراء المعامالت مع بقية العالم. ونتيجة لذلك اضطّ   ما حّد،  SWIFTالروسية الرئيسية من استخدام نظام  مصارف  ال

ة. قد يكون هذا إما بسبب مخاوف بشأن العقوبات، أو إعادة تسمية جزئية للتجارة والعمليات المالية  محّلياد على المراسلة ال إلى العتم

إلى ارتفاع    يؤّدي بعمالت أخرى، أو اعتبارات جيوسياسية أخرى. وبالتالي قد تظهر أنظمة موازية جديدة تفتقر إلى قابلية التشغيل البيني مما  

امالت وأوجه عدم الكفاءة األخرى. إن الحاجة إلى تصميم وتنفيذ بدائل موثوقة وقوية تستلزم تكاليف إضافية للتطوير والصيانة  تكاليف المع

 والرقابة.

من المكاسب ويزيد من المخاطر الناشئة عن رقمنة نظام الدفع العالمي. األشكال الجديدة لكل   أيض ا أن يحّد  اقتصادي-ت الجيو لتفتّ يمكن ل

ا  محّليلديها القدرة على تحسين كفاءة الدفع بشكل كبير  Digital money البنك المركزي والنقود الرقمية الصادرة عن القطاع الخاص  من 

، مع  central bank digital currencyوعبر الحدود. حالي ا، تستكشف جميع الدول األعضاء في مجموعة العشرين عملة رقمية للبنك المركزي  

.  دةات عمالت متعّدأيض ا نماذج مختلفة لمنّص  الدول تستكشف العديد من  و،  التطوير بالفعل أو في المرحلة التجريبية  عملة قيدّ   16وجود  

ما قد    الدول،ع في التكنولوجيا واألنظمة عبر  ات الجديدة مجال التجارة والنشاط عبر الحدود، يمكن أن يزداد التنّومع دخول العمالت والمنّص

مة، وزيادة نقاط الضعف  ّظلت غير من ات إلى تحّوقد تؤدي الثغرات في الرقابة عبر المنصّ وإلى مزيد من التجزئة في التنظيم واإلشراف.    يؤّدي

للخطر النتقال    اقتصادي   -يوت الجالتفتّ ض  مع إعادة تكييف أسواق السندات العالمية. قد يعرّ   تقّلباتات رأس المال، و/أو زيادة التدّفقمن  

أ  نظام الدفع العالمي المجّز  يؤّديض المكاسب من الرقمنة. عالوة على ذلك، يمكن أن  المنظم إلى نظام نقدي دولي رقمي حديث، مما يقوّ 

 ات رأس المال.تدّفقمن خالل آثاره على التجارة و اقتصادي–ت الجيو التفتّ بدوره إلى تعزيز 
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 مالت الع  إعادة تشّكل  الحتياطيات العالمية و  ▪

على تكوين العمالت لحتياطيات النقد األجنبي الخاصة بها.    الدوللت في تفضيالت  أيض ا إلى تحّو  اقتصادي- التفتت الجيو    يؤّدييمكن أن  

كي هي األصول اآلمنة األكثر انتشار ا على مستوى العالم  ر يكي هو العملة المهيمنة والسندات السيادية بالدولر األمر يحالي ا، الدولر األم

مليار دولر من احتياطيات البنك المركزي الروسي من العمالت األجنبية    300(. ومع ذلك، فإن تجميد الوليات المتحدة وحلفائها لنحو  9)الشكل  

ية مع الوليات  التي ليس لديها عالقات وّد  الدول اطيات في  أن يؤثر على قرارات إدارة الحتي   مرّجح من ال  الحرب الروسية األوكرانية  عقب  

الجيوسياسية، سيؤثر التحّو  األميركية  المتحدة ل المستقبلي للتجارة والتمويل وسالسل القيمة العالمية  وأوروبا. باإلضافة إلى العتبارات 

 الوطنية، تقال السريع نحو التجارة عبر الحدود بالعمالت  الن  يؤّديعلى طلب المعامالت والفواتير بعمالت مختلفة. على سبيل المثال، قد  

كي للمعامالت  ر ي إلى تقليل الطلب على الدولر األم  جيوسياسي ا،المتوافقة    الدولوكذلك تقصير أو إعادة توجيه سالسل القيمة العالمية نحو  

 والفواتير في بقية العالم.

لت في تكوين احتياطيات العمالت األجنبية العالمية، والتي يمكن أن تكون  إحداث بعض التحّو  اقتصادي-ت الجيو  للتفتّ بمرور الوقت، يمكن  

  عندما   يد ا عن الوضع الراهن ممكنة فقطلت كبيرة بعمالية. على الرغم من ضعف نظام الحتياطي الحالي فإن أي تحّو  تقّلباتمصحوبة ب

السائدةي للعمالت  للتطبيق  بدائل قابلة  البدائل.  ح  -كون هناك  ل توجد مثل هذه  أن حّصوالي ا  األمفي حين  الدولر  احتياطيات  رية  كي من 

ر السنين، إل أن  ة العمالت الحتياطية غير التقليدية على مّ ( وارتفعت حّص10العمالت األجنبية العالمية آخذة في النخفاض تدريجي ا )الشكل  

التي تختار تحويل احتياطياتها من العمالت األجنبية بعيد ا عن العمالت المهيمنة بعض مزايا    الدولقد تكسب  وهذه األخيرة ل تزال منخفضة.  

تنفيذ  الحتياطية، وصعوبات محتملة في  للمحافظ  أعلى  أعلى، ومخاطر  تكاليف معامالت  تواجه  أن  المحتمل  عمليات    التنويع، ولكن من 

تميل نحو    ة المركزيمصارف  ال البداية، وربما  العمالت األجنبية محدودة في  احتياطي  التغييرات في تكوين  التقليدية. وبالتالي، قد تكون 

انخفض حجم سندات  كما    ،2022من الذهب بشكل كبير في الربع الثالث من عام    ةالمركزي  مصارفالذهب. في الواقع، زادت مشتريات ال

 . (11 )الشكلالمكتتب به من قبل روسيا والصين وبعد الدول الناشئة والنامية األساسية  األميركية الخزينة  

قمية  يمكن أن يوفر العتماد المتزايد للنقود الرقمية فرص ا إضافية لتنويع الحتياطي. على سبيل المثال، يمكن استخدام العملة الوطنية الر 

م التكنولوجي اإلضافي إلى  التقّد  يؤّدي. يمكن أن  2022ى نطاق واسع للمدفوعات عبر الحدود  ذات ميزات الستخدام األكثر جاذبية عل

 .تسريع هذه العملية عن طريق خفض تكاليف المعامالت، وتسهيل الوصول واألتمتة، وتعزيز التكامل في الخدمات الرقمية األخرى

 

 الدولي : دور العمالت الرئيسية في النظام النقدي  9الشكل رقم  

 
 

 

 2022والربع الثاني من    1999كي بين  ر ي ر الدولر األمركي في احتياطيات النقد األجنبي العالمية، ومؤشّ ي : حصة الدولر األم 10الشكل رقم  

 ( 100=   2006)بالنسبة المئوية، مؤشر كانون الثاني    
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 ركية ي سندات الخزانة األم في    األجنبي كتتاب  وال : طلب البنوك المركزية على الذهب  11الشكل رقم  

 طن(   100=   2012)بالنسبة المئوية، على أساس مؤشر آذار  

 
UST *  الكتتاب في سندات الخزانة األميركية : 

 

 شبكة األمان المالي العالمية  ▪

شبكة األمان المالي العالمية دور ا مهم ا في حماية استقرار القتصاد العالمي، لكن تغطيتها غير متساوية وتوفير السيولة العالمية    تؤّدي 

مات، والتمويل للتخفيف من تأثيرها والحوافز لسياسات  بالتأمين ضد الصّد  الدول محدود. الهدف من شبكة األمان المالي العالمية هو تزويد  

 ي السليمة.  اد الكّلالقتص

 ن الشبكة من أربع طبقات:  تتكّو

 Central banks’ FX reservesاحتياطيات العمالت األجنبية للبنوك المركزية  .1

 Central banks’ bilateral swap arrangements( BSAsترتيبات المقايضة الثنائية للبنوك المركزية )  .2

   Regional Financing Arrangements( RFAsترتيبات التمويل اإلقليمية )  .3

 صندوق النقد الدولي  .4

ة أصغر  تريليون دولر( حّص  2.65لت حسابات المقايضة الثنائية للبنوك المركزية وترتيبات التمويل اإلقليمية ) ، شكّ 2021اعتبار ا من نهاية عام  

فإن تغطية الطبقات المختلفة      تريليون دولر(. ومع ذلك  14.96بكثير من موارد شبكة األمان المالي العالمية من الحتياطيات العالمية ) 

 لشبكة األمان المالي العالمية متفاوتة، كما أن توفير السيولة العالمية من خالل شبكة األمان المالي العالمية محدود.  

المركزي بشكل أساسي من قبل البنوك يتم توسيع نطاق عمل البنك   - صندوق النقد الدولي هو الطبقة الوحيدة التي توفر تغطية شاملة  

ر ترتيبات التمويل اإلقليمية السيولة ألعضائها فقط.  المركزية في القتصادات الكبرى إلى بنوك مركزية مختارة في بلدان أخرى، بينما توّف

عها الكبير بعد  جزئي ا إلى توّسويرجع ذلك    كورونانت الشبكة العالمية للخدمات المالية من تقديم الدعم خالل جائحة  ومع ذلك، فقد تمّك

 األزمة المالية العالمية. 

 إلى زيادة تجزئة العرض وزيادة الطلب على موارد شبكة الغذاء العالمية.    اقتصادي-ت الجيو التفتّ  يؤّدي أن  مرّجح من ال

 على جانب العرض: 

على إعادة تشكيل ترتيبات المقايضة الثنائية للبنوك المركزية وترتيبات التمويل اإلقليمية    أن يحّث  اقتصادي -ت الجيوللتفتّ يمكن   -

 على طول الخطوط الجيوسياسية. 

إلى أزمات أعمق وأطول    يؤّديعلى المدى القريب، قد يتسبب ذلك في بعض الضطرابات في توفير السيولة للبلدان المحتاجة، مما   -

 .  اأمد 

ر السيولة من خالل ترتيبات المقايضة الثنائية  يمكن للبنوك المركزية ذات األدوار البارزة داخل كتلها أن توفّ على المدى الطويل،   -

 للبنوك المركزية ألعضاء كتلهم، إلى جانب ترتيبات التمويل اإلقليمية المنشأة حديث ا.  

تغطيتها قد تصبح أكثر   ألمان المالي العالمية، لكنّ أن تزداد األهمية الخاصة بالكتلة لهذه الطبقات من شبكة ا  مرّجحلذلك، من ال  -

 تنسيق ا عبر الكتل.   تفاوت ا وأقلّ 
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الصدمات    يؤّدي قد   - السيولة لمواجهة  المعروض من  إلى عدم كفاية  العالمي  الكتل وليس على الصعيد  الموارد داخل  تجميع 

 الكبيرة.  

 يمكن لعدم التجانس في الرقابة أن يختبر قدرة ترتيبات التمويل اإلقليمية المنشأة حديث ا على الستجابة للصدمات.   -

 على جانب الطلب: 

على كيفية تأثيره على الروابط التجارية والمالية أثناء النتقال وفي الحالة المستقرة    ت الجغرافي القتصادي التفّتسيعتمد تأثير    -

 الجديدة.  

 رأس المال، ونبذ الوساطة المصرفية وزيادة حدوث استبدال العملة.   تدّفق تقّلباتل  تشمل مخاطر التحّو -

 إلى زيادة الطلب على الموارد من شبكة األمان المالي العالمية.    تطّوراتي هذه اليمكن أن تؤدّ  -

أن يعيق التعاون العالمي في مجال السياسات، بما في ذلك التعاون بشأن موارد شبكة األمان   اقتصادي-للتفتت الجيو كما يمكن   -

 المالي العالمية المناسبة.  

نة صعوبة في أن ي نظر إليها على أنها محايدة.  دة األطراف التي تسيطر عليها كتلة جيوسياسية معّيسات متعدّ قد تجد المؤّس -

 ط عبر الكتل المختلفة.  ها ويؤثر على شرعيتها ويحد من قدرتها على التنسيق والتوّسوهذا من شأنه أن يقلل من مصداقيت

تتعرّ  - المؤّسقد  تتمّتض  التي  األطراف  المتعددة  توازن  سات  أكثر  بتمثيل  اتفاق على    اع  الوقوع في حالة عدم  لخطر  للمساهمين 

 لعمل. إلى التقاعس عن ا يؤّدي يات المشتركة مما  استراتيجيات لمواجهة التحّد

 

 


