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وتراجع أسعار البترول  ،األوربيلالتحاد  البطيءواستمرار النمو  ،عالميأكبر اقتصاد  ثانيمع تراجع نمو الصين 

وهو ما انعكس على تراجع أداء  ،انعكس ذلك على تراجع التجارة الدولية ،وأسعار السلع الغذائية والمعادن

 .قناة السويس

بينما بلغ  ،مليون طن 2424قد بلغ  ،بالعالم 4102عام  البحريكان حجم السلع المحملة عن طريق النقل  وإذا

من التجارة فإن نصيب قناة السويس  ،مليون طن 269 العابرة بالقناة بنفس العام حموالت السفن صافي

  .%2و4البحرية الدولية قد بلغت نسبته 

بالتجارة الواصلة ما بين دول جنوب آسيا ودول  ،ارتباط العبور بقناة السويسإلى  وهو ما يشير من ناحية أخرى

 يتجه التيومن هنا فإن تجارة النفط الخليجية  ،بشكل خاص ،الخليج ودول شرق أفريقيا ودول أوربا والعكس

وكذلك تجارة النفط بين العراق ودول جنوب  ،جنوب وشرق آسيا ال عالقة لها بقناة السويس معظمها لدول

 .ونفس األمر للتجارة البحرية بين الصين واليابان على اختالف نوعياتها ،آسيا
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حدة توكذلك بين اليابان وغرب الواليات الم، أو بين دول أندونسيا وماليزيا والهند والصين ،أو بين الصين والهند 

 وكذلك ،ونفس األمر لتجارة غرب أوربا مع شرق دول أمريكا الشمالية ،الهاديوالتى تتجه مباشرة عبر المحيط 

  .األميركتينالتجارة بين دول 

ال  قد ،أوربا أو بالعكسإلى  وشرق أفريقيا والمتجهة العربيوحتى التجارة بين دول جنوب وشرق آسيا والخليج 

يتم دفعها خالل  التيبسبب الرسوم  ،سويس رغم خفضها لمسافة ولزمن الرحلةتفضل المرور عبر قناة ال

أو ال يهمها طول زمن الرحلة فى ظل  ،أو قد تكون تلك السفن عائدة من رحلتها فارغة ،العبور بقناة السويس

  .تراجع أسعار الوقود فى بعض السنوات

على الحركة  رئيسيتؤثر بشكل  ،رافية معينةومن هنا فإن الظروف االقتصادية الدولية خاصة فى مناطق جغ

أبرزها  ،وهذه المناطق األكثر تأثيرا على قناة السويس ،أكثر منها فى مناطق جغرافية أخرى ،بقناة السويس

 .وشرق أفريقيا والبحر األسود العربيجنوب شرق آسيا ومنطقة البحر المتوسط ودول غرب أوربا والخليج 

وتوقع تحسن محدود  ،4102و 4102 عاميخالل  الدولياالقتصاد  بطيءاستمرار إلى  الدوليوتشير بيانات البنك 

وتكاد تتشابه معدالت النمو  ،وتنخفض معدالت النمو عن ذلك بمنطقة اليورو ،4104و4102 عاميبه خالل 

 .اإلجماليبدول أوربا ووسط آسيا مع المعدالت الدولية لنمو الناتج المحلى 

 %بأبرز المناطق الجغرافية العالمينمو الناتج 

 4104 4102 4106 4102 4102 4109 4104 المنطقة

 3.1 3.1 2.9 2.4 2.6 2.4 2.4 العالم 

 2.1 2.1 2.1 1.6 1,7 1,2 1.4 االقتصادات المتقدمة

 1.6 1.7 1.7 1.5 9. -2. -7. منطقة اليورو

 5.3 5.3 4.8 4.3 4.9 5.3 4.9 الدول النامية 

 6.2 6.2 6.3 6.4 6.8 7.1 7.4 والباسيفيكيشرق آسيا 

 3.5 3.5 3.0 2.1 2.3 3.9 1.9 أوربا ووسط آسيا

 2.5 2.3 1. -7. 1.5 3.0 2.9 والكاريبيأمريكا الالتينية 

 5.1 5.8 5.1 2.5 2.5 6. 1.3 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 7.5 7.5 7.3 7.0 6.8 6.2 5.4 جنوب آسيا

 4.7 4.7 4.2 3.4 4.6 4.9 4.1 أفريقيا جنوب الصحراء 

  الدوليالبنك  –المصدر 
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فى ظل تباطؤ  ،4102فى عام  %4ر0مقابل  ،%9إلى  زيادة النمو فى أوربا وآسيا الوسطى الدوليويتوقع البنك 

 ،وانتعاش أوكرانيا ،الروسيوتحسن الظروف االقتصادية فى االتحاد  ،وتيرة انخفاض أسعار النفط أو استقرارها

 %9ر4مقابل انكماش بنسبة  ،4106فى عام  %1ر2إلى  انخفاض معدل انكماش روسياإلى  ير التوقعاتحيث تش

 .4102فى عام 

فى حالة استقرار أسعار  ،تعافيا طفيفا فى شرق أوربا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى الدوليكما توقع البنك  

مو فقد ين ،لغاريا ورومانيا وتركيا وغرب البلقانمن المنطقة والمشتمل على ب الغربيأما الجزء  ،السلع األولية

 .بمنطقة اليورو اإلقتصاديبفضل انتعاش النشاط  ،4106نموا متواضعا فى عام 

 حيث يتوقع ارتفاع معدل النمو ،أن تكون أوضاع المنطقة جيدة الدوليوفى منطقة جنوب آسيا توقع البنك 

نظرا الستفادة المنطقة من تراجع أسعار الطاقة باعتبارها منطقة  ،4102فى  %2مقابل  4106فى  %2ر9إلى 

مما يحميها من التقلبات فى النمو  ،العالميكذلك بسبب تكاملها المحدود مع االقتصاد  ،مستوردة للطاقة

وكذلك توقع  ،بالمنطقة الرئيسياالقتصاد  وهيكما يتوقع تحسن معدل نمو الهند  ،باالقتصادات األخرى

 .مو فى باكستانتحسن الن

 %4ر2مقابل  ،4106فى  %2ر0إلى  تحسن النمو بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الدوليكما توقع البنك 

 لكن ،مما يتيح لها لعب دورا أكبر فى أسواق الطاقة الدولية إيرانبسبب تعليق العقوبات على  ،4102فى عام 

 ،الصراعات والفشل فى تحسين الظروف المعيشية المنطقة عرضة لمخاطر شديدة من جراء احتمال تصاعد

 . قد يثير اضطرابات اجتماعية الذياألمر 

 %نمو التجارة العالمية للسلع والخدمات توقعات 

 4102 4106 4102 4102 القطاع

 2و0 9و2 4و6 9و2 وخدمات( )سلعحجم التجارة العالمية 

     :الصادرات سلع وخدمات

  9و2 9و0 9و2 االقتصادات المتقدمة 

  2و4 9و2 4و2 الدول الصاعدة والنامية

     :الواردات سلع وخدمات

 2و0 9و2 2و1 9و2 االقتصادات المتقدمة 

 2و9 9و2 1و2 9و2 الدول الصاعدة والنامية 

  الدوليصندوق النقد  –المصدر 
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 4106خالل عام  ،السلعية والخدميةتحقيق معدل نمو التجارة العالمية إلى  الدوليتشير توقعات صندوق النقد 

وهو نفس المعدل للنمو للصادرات السلعية والخدمية بالدول  ،%9ر2بنسبة  4102نفس معدالت عام 

عما كانت  ،4106مع توقع تراجع معدل نمو الواردات السلعية والخدمية بالدول المتقدمة خالل  ،المتقدمة

  .4102عليه فى عام 

فنشاط  ،ولكن التجارة الخدمية تؤثر فيها أيضا ،ناة السويس بالتجارة السلعية وحدهاوال يقتصر تأثر الحركة بق

وتزايد السياحة دوليا به جزء يتم من خالل  ،خدمات النقل عالميا معناه زيادة فرص لحركة السفن بالقناة

 .ويتيح فرصة الستفادة القناة من جزء من تلك الرحالت ،االنتقال عبر البحار

 ،وهو ما يتطلب انتقال للبضائع ،توفير سلع الستهالكهم ومشترياتهمإلى  يحتاج السياحيشاط كما أن الن 

خدمات مالية إلى  يحتاج التجاريكما أن التبادل  ،البحريمن التجارة العالمية تتم عبر النقل  %41ونسبة 

 .وهكذا هناك ارتباط بين نشاط التجارة الخدمية والتجارة السلعية ،وتأمينية

 

 

  


