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أزمة الغالء تؤجج مخاطر االضطرابات يف األسواق   فيريسك مابلكروفت:
 الناشئة 

 ترجمة: عادل رفيق 
 بعنوان: "أزمة تكلفة املعيشة تؤجج 2022مايو    11في  الستشارات املخاطر    فيريسك مابلكروفتنشر موقع  

ً
، تحليال

سواق الناشئة"؛ وقد اشترك في إعداد التحليل هاميش كينير، محلل رؤية املخاطر  مخاطر االضطرابات املدنية في ال 

لشؤون الشرق الوسط وشمال إفريقيا؛ وجيمينا بالنكو، رئيسة وحدة السياسة لشؤون المريكتين. وُيبرز التحليل 

فإن املخاطر،  الستشارات  شركة  عده 
ُ
ت الذي  املدنية  االضطرابات  مؤشر  لتوقعات   

ً
وفقا ذات    10  أنه  الدول  من 

 
ً
االقتصادات متوسطة الدخل، وفي مقدمتها البرازيل ومصر وتونس وباكستان والسنغال، ستكون هي الكثر تضررا

خالل الشهر الستة املقبلة، بسبب الزيادة الجنونية لسعار املواد الغذائية والوقود بعد اندالع الحرب على أوكرانيا، 

 اء التحليل على النحو التالي:وتفاقم أزمة تكلفة املعيشة. وج

تكلفة املعيشة  ارتفاع    أدى الغزو الروس ي لوكرانيا إلى زيادة أسعار املواد الغذائية والوقود بشكل صارخ، وتأجيج أزمة

 لن تصاعد التضخم والخفض    في جميع
ً
أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن أسوأ اآلثار املترتبة على ذلك لم تبدأ بعد. ونظرا

أن تصاعد االضطرابات   نرى  فإننا  أكبر،  سر بشكل 
ُ
بال والطاقة( يضر  )للسلع الساسية  الحكومي  للدعم  املتكرر 

والتي ُيرجح أن يكون لها آثار غير مباشرة على االستقرار املدنية أمر ال مفر منه في االقتصادات الناشئة الرئيسية،  

 السياس ي وثقة املستثمرين. 

 لتوقعاتنا  
ً
وستكون االقتصادات املتوسطة الدخل التي تكابد مشكالت في الخزانة العامة أكثر عرضة للخطر. ووفقا

 -وتونس وباكستان والسنغال    في مقدمتها البرازيل ومصر  - من هذه الدول    10في مؤشر االضطرابات املدنية، فإن  

ستتعرض خالل الشهر الست املقبلة لشد الضربات بهذا الخصوص. وهناك بعض الدول هي الكثر ُعرضة ملخاطر  

 منبوذة، بالنظر إلى 
ً
الوقوع في حلقة مفرغة، حيث يؤدي التدهور في الحوكمة واملؤشرات االجتماعية إلى جعلها دوال

يئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في مجال االستثمارات، مما سيعيق التدفقات الواردة عدم التزامها باملعايير الب

 الالزمة لتحسين الداء االقتصادي وتلبية االحتياجات املجتمعية.
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جائحة كورونا، اضططرا  سطالسطل اليوريا، الي،طخت، وت طاعا  مخاطر االضططرابات 
 املانية بعا الحر 

كوفيد  شهد   جائحة  ظهور  منذ  املدنية  االضطرابات  مخاطر  في  زيادة  العالم  سكان  نصف  من  وُيظهر  19-أكثر   .

%( تم تقييمها بأنها  54دولة ) 198من أصل  107اإلصدار الخير ملؤشر االضطرابات املدنية الذي نقوم بإعداده أن 

الربع الول من عام   نتائجها منذ  في   
ً
نتائج  1ر الشكل  )انظ  -  2020قد سجلت تدهورا % من 31(، مقارنة بتحسن 

  34دولة )  68% منها. في الواقع، شهدت  15الدول وثبات نتائج  
ً
 كبيرا

ً
والذي تم تحديده بانخفاض قدره    -%( تدهورا

 أو أكثر في نتائجهم.  0.5

 في معدالت االضطرابات املدنية منذ عام  68شهدت  : 1الشكل 
ً
 ملحوظا

ً
دوث تحسن ، مقارنة بح2020دولة تدهورا

 دولة.   30ملحوظ في 
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وقد أدى الغزو الروس ي لوكرانيا إلى تفاقم هذا الوضع السيئ، مما تسبب على الفور في اضطراب أسواق الطاقة 

 في مزيد من االرتفاع في السعار. وبدون ظهور حل في الفق لهذا الصراع، وسالسل اإلمداد الغذا
ً
ئي، وتسبب أيضا

 .2023ستستمر الزمة العاملية الرتفاع تكلفة املعيشة حتى عام 

 للخطر عرضة الكثر الاول ذات الاخل امليوسط هي 
ظهر أن الدول ذات  وستؤثر  

ُ
أزمة ارتفاع تكلفة املعيشة العاملية على الحكومات في جميع أنحاء العالم، لكن بياناتنا ت

وفر  والتي  املدنية،  االضطرابات  ملؤشر  توقعاتنا  في  هذا  وينعكس.  الخطر  لهذا  عرضة  الكثر  هيالدخل املتوسط  
ُ
  ت

عات
ّ
الدولي بتصنيف ثالثة أرباع الدول التي ُيتوقع أن تكون   البنك  قام  وقد.  أشهر  ستة  ملدة  دولة  132  تشمل  توق

ضمن فئة املخاطر العالية أو املخاطر القصوى على مؤشر االضطرابات املدنية، الذي نقوم بإعداده، بحلول الربع  

 .العلى املتوسط الدخل أو الدنى على أنها ضمن الدول ذات الدخل املتوسط   - 2022الخير من عام 

 تي السؤال، ملاذا هذه البلدان هي الكثر عرضة للخطر؟ وهنا يأ

الدول   على عكس  الجائحة،  أثناء  االجتماعية  الحماية  لتوفير  يكفي  ما  الدول  هذه  لدى  كان  أنه  من  الرغم  وعلى 

 
ً
منخفضة الدخل، إال أنها تكافح اليوم من أجل ضمان الحفاظ على مستوى عاٍل من اإلنفاق االجتماعي ُيعتبر أمرا

 لدعم  املستويات املعيشة لقطاعات كبيرة من سكانها.حي
ً
 ويا

فته على أسعار الغذاء والوقود )انظر الشكل  
ّ
 التأثير الكبير التي خل

ً
َعّرض الحرب في أوكرانيا، خصوصا

ُ
(، امليزانيات  2ت

تها من الغذاء  العامة لهذه الدول للمزيد من الضغوط اإلضافية، ال سيما تلك الدول التي تعتمد على استيراد حاج

تلتزم بنظام دعم للسلع الساسية. وقد عانت الدول متوسطة الدخل في سري النكا   أو(   / والوقود من الخارج )و 

املواد  أسعار  ارتفاع  كان  حالة سريالنكا  ففي  العام.  هذا  لالستقرار  مزعزعة  اضطرابات  من  بالفعل  وكازاخستان 

االضط  لهذه   
ً
رئيسيا  

ً
عامال والوقود  الشرارة  الغذائية  الوقود  دعم  لخفض  كازاخستان  محاولة  كانت  بينما  رابات؛ 

 الولى الندالعها. 
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 . ارتفعت أسعار الغذاء والوقود في أعقاب فيروس كورونا، مما أدى إلى حدوث تضخم عاملي كبير: 2الشكل 

 

 عشر دول تحت املجهر
حددنا عشرة  بالتأكيد لن تكون سريالنكا وكازاخستان آخر من يواجه اضطرابات مزعزعة لالستقرار هذا العام. فقد  

 مماثلة وتستلزم املراقبة بشكل خاص، بما في ذلك: الرجنتين والبرازيل ومصر وتونس  
ً
أسواق ناشئة ستواجه ضغوطا

 (.3ولبنان والسنغال وكينيا وباكستان وبنغالديش والفلبين )انظر الشكل 

ث دول من أصل عشر دول  ال ينبغي أن يتفاجأ البعض بحقيقة أن منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا تضم ثال 

يجب مراقبتها عن قرب. فاملنطقة تعتمد على استيراد الغذاء من الخارج، مما يجعلها عرضة الرتفاع السعار، كما  

 تحصل على نسب كبيرة من حاجتها من الحبوب من أوكرانيا وروسيا، لذا فهي أكثر عرضة لالضطرابات  
ً
أنها تقليديا

ل البترولية الثرية مثل قطر والسعودية التعامل بسهولة مع تلك الزيادات التي بسبب الحرب. وبينما تستطيع الدو 

 من ارتفاع أسعار الطاقة، فإن الدول الفقيرة التي تعتمد 
ً
طرأت على أسعار وارداتها من الحبوب، بل واالستفادة أيضا

 في ظل هذا الواقع. على االستيراد لسد حاجتها من الحبوب مثل مصر وتونس ولبنان هي بالفعل الكثر ان
ً
 كشافا
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 عشر دول يجب مراقبتها: تحديد عوامل الخطر: 3الشكل 

 

 للحصول على دعم صندوق النقد 
ً
الدولي لتعويض مخاطر الزمة وتسعى الدول الثالث )مصر وتونس ولبنان( حاليا

 ما يتم التأكيد على ضرورة تقليص برامج دعم الغذاء والوقود كشرط للحصول على التمويل، مما  
ً
املالية. وغالبا

يعني أنه من املرجح بشكل متزايد زيادة السعار بشكل مؤلم للمواطنين. وبالتالي، فإن هناك احتمال كبير الندالع 

 على ذلك، وهو ما نتوقع أن يقاَبل بقمع عنيف من ِقبل الدولة، خاصة في الدول  اضطرابات مدنية جماهيري
ً
ة ردا

 (.4التي لديها سجل س يء فيما يتعلق بمؤشر قوات المن وحقوق اإلنسان )انظر الشكل  

استيراد  على 
ً
اعتمادا أكثر  البالد  إلى جعل  كينيا  الذي ضرب  الجفاف  أدى  بأفريقيا،  الكبرى  الصحراء   وفي جنوب 

ارتفاع  آثار  للتخفيف من  الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  الذي ستلعب  الوقت  في  الخارج،  باهظة من  لفة 
ُ
بك الغذاء 

 في االنتخابات املقبلة في أغسطس  
ً
 رئيسيا

ً
. وسيلعب االرتفاع املتزايد لتكلفة 2022السعار على عموم السكان دورا

املقرر   السنغال،  في   
ً
رئيسيا  

ً
دورا  

ً
أيضا يوليو  املعيشة  في  بها  تشريعية  انتخابات  تزايد 2022إجراء  نتوقع  ولذلك   .

 االضطرابات املدنية في كال البلدين في الفترة التي تسبق االنتخابات بكل منهما.
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وفي المريكتين، سيؤدي ارتفاع أسعار السمدة )التي أثارها الغزو الروس ي لوكرانيا( إلى زيادة تكلفة الغذاء في البرازيل 

 جنتين، بينما سيؤدي التضخم املرتفع وخفض برامج الدعم الحكومي إلى تفاقم ارتفاع تكاليف املعيشة هناك. والر 

إلى أعلى مستوى    2021كان التضخم بالفعل وراء عام من االضطراب السياس ي في البرازيل، حيث وصل في عام  وقد  

%. وقد تصبح تكلفة املعيشة هي نقطة الضعف ملساعي إعادة انتخاب الرئيس  10له خالل ست سنوات بأكثر من  

يعد "لوال" دا سيلفا إيناسيو  لويس  السابق  الرئيس  يِعد  يِعُد بولسونارو، حيث  الذي تصاعد نجمه من جديد،   ،

الناخبين بالعودة إلى فترة االزدهار االقتصادي إلدارته الولى. ومن املرجح أن يزداد معدل االحتجاجات على غرار 

 على ارتفاع أسعار الوقود في عام 
ً
 قبل االنتخابات.  2021اإلضراب الكبير الذي نظمه سائقو الشاحنات احتجاجا

نتين، تسببت جائحة كورونا في انكماش اقتصادي كبير بعد سنوات من التضخم املصحوب بركود وفي جارتها الرج

اقتصادي. ومع وقوع إدارة فرنانديز بين شقي الرحى: ما بين مساعي تنفيذ إعادة هيكلة لالقتصاد بحسب شروط   

دي كيرشنر من ناحية أخرى؛   صندوق النقد الدولي من ناحية، وضرورة الحفاظ على حالة الوئام مع نائبة الرئيس،

أما املواطنون فهم على موعد ملواجهة عام آخر من التضخم من املتوقع أن يحطم الرقام القياسية السابقة. وفي 

الواقع، فإن الصراع املستمر على السلطة داخل االئتالف الحاكم سوف يشتد، خاصة مع اقتراب البالد من عام 

ئيسية في البالد، مما يعني أن مخاطر االضطرابات ستزداد خالل الشهر الستة  الذي سيشهد عقد انتخابات ر   2023

 ( املقبلة.١٢-٦إلى االثني عشر ) 

 لالستقرار في قارة آسيا بدول أخرى غير سريالنكا. 
ً
 مزعزعا

ً
 عامال

ً
ويمكن أن يكون ارتفاع أسعار الغذاء والوقود أيضا

لى استيراد الغذاء والوقود من الخارج، حيث شهدت الخيرة فكل من بنجالديش وباكستان تعتمدان بشكل كبير ع 

 إلى املشاكل االقتصادية الناجمة عن ارتفاع 
ً
 في رئاسة الوزراء في إبريل املاض ي، ويرجع ذلك جزئيا

ً
 بالفعل تغييرا

ً
مؤخرا

ح في االنتخابات الرئاسية الفلبينية،   السعار. وسيؤدي ارتفاع تكاليف املعيشة إلى تصعيب المور على الفائز املرجَّ

 فرديناند "بونج بونج" ماركوس جونيور.
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 على مخاطر  85:  4الشكل  
ً
% من الدول املعرضة ملخاطر عالية أو قصوى في مؤشر االضطرابات املدنية هي أيضا

 عالية أو قصوى في مؤشر قوات المن وحقوق اإلنسان. 

 

اليطثييرات امللموسطططة ل عطالت األعمطال، بمطا يف ذلطك معطايير التيئطة واملجيم   
 والحوكمة

 إلى حدوث اضطراب مباشر في
ً
العمال والتجارة. ففي تونس، على   يمكن أن يؤدي تصاعد االضطرابات املدنية أيضا

إلى وقف نصف إنتاج البالد من النفط، في  2020و  2017سبيل املثال، أدى قطع خط أنابيب نفط رئيس ي في عامي  

حين أدى احتجاج سائقي الشاحنات في فبراير في كندا إلى إغالق أجزاء من العاصمة أوتاوا لسابيع. ومع ذلك، فإن 

 مع تزايد اهتمام الشركات  اآلثار غير املباشرة  
ً
 ضمن املخاطر املتوقعة، ومن املرجح أن تصبح أكثر بروزا

ً
تعد أيضا

 بـ 
ً
 (. ESGباملعايير املرتبطة باملمارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات )املعروفة اختصارا
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 كيف أن السجالت السيئة ملؤشر قوات المن و 
ً
ظهر بياناتنا أيضا

ُ
 ما تتماش ى في واقع المر، ت

ً
حقوق اإلنسان غالبا

مع ارتفاع مؤشر مخاطر االضطرابات املدنية، حيث يمكن أن تؤدي اإلجراءات القمعية إلى تأجيج الغضب العام  

وات المن وحقوق  4وتفاقم االضطرابات املدنية. وفي الشكل  
ُ
، هناك مقارنة بين مؤشر االضطرابات املدنية ومؤشر ق

تواطؤ عالم العمال مع انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها قوات المن العامة و /    اإلنسان، الذي يقيس مخاطر

% من الدول املعرضة ملخاطر عالية أو قصوى في مؤشر االضطرابات  85أو الخاصة. واالستنتاج الرئيس ي هنا هو أن  

 على مخاطر عالية أو قصوى في مؤشر قوات المن وحقوق اإلنسان. 
ً
 املدنية هي أيضا

 في االنتهاكات باملقابل، مما يجعل من  
ً
 أن نتوقع ارتفاعا

ً
ومع االرتفاع املتوقع في االضطرابات املدنية، يمكننا أيضا

الصعب على الشركات امللتزمة باملعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات متابعة االستثمارات املحتملة أو حتى 

من مشروع غاز في ميانمار، على سبيل   2022إنيرجي وشيفرون في يناير    فرض االنسحابات. ولعل قرار انسحاب توتال

 على قمع الدولة العنيف ضد املتظاهرين املناهضين لالنقالب. 
ً
 ردا

ً
 املثال، كان جزئيا

 تهايا الحلقة املفرغة
في أن االحتج اجات لن  يتمثل الخطر الكبر لالقتصادات املتوسطة الدخل املعرضة ملخاطر االضطرابات املدنية 

 من إمكانية جاذبيتها كوجهات استثمارية نامية.   2022تعرقل االنتعاش االقتصادي في عام  
ً
فحسب، بل ستقلل أيضا

 لن املستثمرين امللتزمين بمعايير املحاسبة والحوكمة يحققون أحسن الداءات ويقللون من فرص التعرض 
ً
ونظرا

واملخ  اإلنسان  حقوق  تكون  حيث  القضائية،  غير  للسلطات  النتيجة  تكون  فقد  مستوياتها،  أعلى  في  البيئية  اطر 

 املقصودة أن تسقط إحدى الدول في حلقة مفرغة. 

وهذا يعني أن االقتصادات التي تكافح من أجل النمو ستجعل الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية تجعلها أقل 

رابات إلى تعطل العمال وتحفيز الدولة قدرة على معالجة مظاهر السخط االجتماعي، مع ترجيح أن تؤدي االضط

 لن الشركات ستصبح أكثر عرضة لالضطرابات واآلثار املترتبة على سجالت حقوق  
ً
للقيام بإجراءات قمعية. ونظرا

من  يقلل  مما  استثمارية(،  )كبيئة  الدول  هذه  الختيار  عرضة  أقل  سيكونون  املستثمرين  فإن  السيئة،  اإلنسان 

 فترة قد تمتد من عامين إلى ثالثة أعوام. احتمالية التحسن خالل 
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