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دعا أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خالل مشاركته في فعاليات 
ألمانيا  الدولية 2022، دول االتحاد األوروبي وجمهورية  القمة المصرفية العربية 
االتحادية، إلى انتهاج سياسة جديدة مع العالم العربي ومن ضمنها جمهورية مصر 
العربية، عبر توجيه االهتمام أكثر إلى منطقتنا العربية بدل حصر اهتماماتها ببلدان 
محددة، خصوصا في ظل األحداث التي عصفت بالعالم وليس آخرها الحرب الروسية 
عالقاتها  وتقوية  وتمتين  تعزيز  األوروبية  البلدان  على  يحتّم  مما  األوكرانية،   –
الشراكة  مستوى  إلى  التعاون  وحجم  مستوى  ورفع  العربي،  العالم  مع  االقتصادية 
االستراتيجية، وذلك من خالل تعظيم الشراكة في مجال التكنولوجيا، وكذلك تعزيز 
االستثمارات في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، مما يساهم في تحقيق المنفعة 

للجانبين.
ونّوه حنفي بانعقاد الفعالية في مدينة فرانكفورت "التي تعتبر مركز المال واألعمال 

في ألمانيا، ومقّرا للبنك المركزي األوروبي وللبنك االتحادي األلماني".
وحظيت الفعالية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية خالل الفترة 21-20 حزيران 
وزير  بحضور  االتحادية،  ألمانيا  جمهورية  في  فرانكفورت  مدينة  في  )يونيو(، 
العربية  مصر  جمهورية  في  التخطيط  ووزيرة  ليندنر،  كريستيان  األلماني  المالية 
الدكتورة هالة السعيد، ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد االتربي، باإلضافة إلى 

شخصيات رسمية ومالية واقتصادية من البلدان العربية واألجنبية.
وشدد حنفي على أّن "التحديات العالمية الحالية تمثّل لحظة حاسمة في إعادة تشكيل 
النظام الجيوسياسي، حيث أّن تمزق العالقات الدولية سيكون له تداعيات عميقة على 

أوروبا والعالم، بدليل أّن هناك توازن قوى عالمي جديد في طور التكوين".
وأوضح أّن "الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها، أّدت إلى ارتفاع حاد في 
أسعار السلع األساسية، مما سيزيد من التحديات التي تواجه الدول العربية، وال سيما 
الدول المستوردة للنفط في المنطقة، بعدما سجل سعر برميل النفط العالمي قفزات 
هائلة، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14 في المئة، بعد أن وصلت 

إلى مستويات قياسية في عام 2021. في حين سيظل التضخم مرتفعًا في المنطقة في 
العام الحالي عند 14 في المئة. عالوة على ذلك، يمكن توقع ارتفاع تكاليف الشحن 

بشكل أكبر، بما في ذلك الشحن البري والبحري والجوي".
وقال: "لقد قلب الوباء حياتنا واقتصاداتنا رأساً على عقب ولم ينته بعد. كما أّن الحرب 
في أوروبا تبعث بصدمات في جميع أنحاء العالم، وهذه األزمات المزدوجة تزداد 
تعقيًدا بسبب خطر متزايد آخر وهو تجزئة االقتصاد العالمي إلى تكتالت جيوسياسية 
ذات معايير تجارية وتكنولوجية مختلفة، مما سيترتب على ذلك تكاليف تعديل مؤلمة، 
إلى  وستحتاج  اإلنتاج  وشبكات  والتطوير  والبحث  التوريد  سالسل  ستنكسر  بحيث 
إعادة بنائها، وهو ما سيحد أيًضا من القدرة على مواجهة التحديات العالمية األخرى، 

مثل التهديد الوجودي لتغير المناخ".
واعتبر حنفي أّن "احتواء التضخم يمثل أولوية رئيسية، على الرغم من حاالت التعافي 
التصرف  المركزية  البنوك  على  يتعين  التضخم،  تحدي  مواجهة  أجل  ومن  الهشة. 
مناسب.  بشكل  السياسة  وتعديل  االقتصاد  نبض  على  إصبعها  وإبقاء  حاسم،  بشكل 
ومن الضروري أيًضا أن تتصدى البلدان لمخاطر األمن الغذائي وأن تخفف من تأثير 
ارتفاع األسعار الدولية على الفقراء. أما بالنسبة للبلدان ذات الديون المرتفعة، فينبغي 
أن تكون هذه التدابير مصحوبة بتدابير موازنة، على سبيل المثال، خفض اإلنفاق غير 
الضروري، وتعزيز العدالة الضريبية اإلضافية لحماية القدرة على تحمل الديون في 

ظل الحيز المالي المحدود".
وشدد على أّن "التحديات التي يواجهها العالم اليوم، تحتّم وجوب المضي قدما في 
اإلصالحات الهيكلية، والتي ستساعد البلدان على تحمل صدمات االقتصاد الكلي في 
المستقبل وتسريع االنتعاش، ومن أجل ذلك ال بّد من انتهاج التدابير التي تعزز كفاءة 
اإلنفاق الحكومي وتحصيل اإليرادات، من خالل تعزيز الرقمنة وتقوية نشاط القطاع 

الخاص وتقوية شبكات األمان االجتماعي".
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

خالد حنفي: أوروبا مدعّوة لرفع مستوى تعاونها مع البلدان العربية إلى الشراكة االستراتيجية



During his participation in the activities of the Arab International 
Banking Summit 2022, the Secretary-General of the Union of 
Arab Chambers, Dr. Khaled Hanafi, called on the countries of 
the European Union and the Federal Republic of Germany, to 
adopt a new policy with the Arab world, including the Arab 
Republic of Egypt, by directing more attention to our Arab 
region instead of limiting its interests to specific countries, 
especially in light of the events that swept the world, not least of 
which was the Russian-Ukrainian war, which made it imperative 
for European countries to strengthen, consolidate and strengthen 
their economic relations with the Arab world, raising the level 
and volume of cooperation to the level of strategic partnership, 
by maximizing partnership in the field of technology, as well as 
promoting investments in the food and agricultural industries, 
which contributes to the achievement of mutual benefit.
Hanafi noted that the event will be held in Frankfurt, "which is the 
center of finance and business in Germany, and the headquarters 
of the European Central Bank and the German Federal Bank."
The event, organized by the Union of Arab Banks during the 
period June 20-21, in the city of Frankfurt in the Federal Republic 
of Germany, was attended by German Finance Minister Christian 
Lindner, the Minister of Planning in the Arab Republic of Egypt, 
Dr. Hala Al-Saeed, and the President of the Union of Arab 
Banks, Muhammad Al-Etrebi, in addition to official, financial 
and economic figures from Arab and foreign countries.
Hanafi stressed that "The current global challenges represent a 
decisive moment in the reconfiguration of the geopolitical order, 
as the disruption of international relations will have profound 
repercussions on Europe and the world, evidence that a new 
global balance of power is in the process of formation."
He explained that “The war in Ukraine and the sanctions 
associated with it, led to a sharp rise in the prices of basic 
commodities, which will increase the challenges facing the Arab 
countries, especially the oil-importing countries in the region, 

after the price of a barrel of global oil recorded huge jumps, in 
addition to a 14 percent increase in food prices, after reaching 
record levels in 2021. While inflation will remain high in the 
region this year at 14 percent. Furthermore, freight costs can be 
expected to rise further, including land, sea and air freight.”
He said, “The pandemic has turned our lives and our economies 
upside down and is not over yet. The war in Europe is also 
sending shockwaves around the world. These dual crises are 
further complicated by another growing danger, which is the 
fragmentation of the global economy into geopolitical blocs of 
different commercial and technological parameters. This will 
entail painful adjustment costs, as supply chains, research and 
development and production networks will be broken and need 
to be rebuilt, which will also limit the ability to meet other global 
challenges, such as the existential threat of climate change.”
Hanafi considered that “Containing inflation is a key priority, 
despite the fragile recoveries. In order to meet the inflation 
challenge, central banks must act decisively, keep their finger 
on the pulse of the economy and adjust policy appropriately. It 
is also essential that countries address food security risks and 
mitigate the impact of high international prices on the poor. 
As for countries with high debt, these measures should be 
accompanied by balancing measures, for example, reducing 
unnecessary spending and promoting additional tax equity to 
protect debt sustainability with limited fiscal space.”
He stressed that "The challenges facing the world today 
necessitate the need to move forward with structural reforms, 
which will help countries withstand future macroeconomic 
shocks and accelerate recovery, for this, it is necessary to adopt 
measures that enhance the efficiency of government spending 
and revenue collection, by promoting digitization, strengthening 
private sector activity and strengthening social safety nets.”
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