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اتحاد الغرف العربية

نشأته 

)ديسمبر(  األول  كانون   16 بتاريخ  العربية  الغرف  اتحاد  تأسس 
الدافع  وكان  له.  رئيسيًا  مقرًا  بيروت  مدينة  من  واتخذ   ،1951
األساسي إلنشاء االتحاد وعي أصحاب األعمال العرب إلى أهمية 
التعاون اإلقليمي كوسيلة لدفع عجلة التنمية االقتصادية العربية، 
المستوى  اقتصادية عربية تعمل على  فكان االتحاد أول مؤسسة 
غير الحكومي لتروّج فكرة التعاون والتكامل االقتصادي بين البالد 
التعاون بين  العربية. وقد لعب اإلتحاد دورًا هامًا في دفع عجلة 
واالستثمارية.  والتجارية  االقتصادية  الصعد  على  العربية  البالد 
المشتركة  العربية  السوق  الدعوة إلنشاء  إلى  سّباقًا  اإلتحاد  وكان 
الوحدة  تحقيق  بهدف  تنفيذها  يجب  التي  العامة  المبادئ  ووضع 

االقتصادية بين البالد العربية.

أعضاؤه

يضم اإلتحاد في عضويته غرف واتحادات غرف 22 دولة عربية 
تمّثل وترعى جميع مؤسسات القطاع الخاص في دولها.

رؤيته

أن يكون االتحاد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي في أعماله 
التجارية واالستثمارية واالقتصادية، بحيث يعمل على تطوير مكانة 
هذا القطاع ودوره في عملية نمو وتنمية وتكامل االقتصاد العربي.

رسالته

أن يكون:
األعمال  بين مجتمعات  التعاون  داعمًا ألواصر  • مركزًا مرجعيًا 

في الدول العربية.

• مطورًا للفكر االقتصادي العربي على أسس مستدامة.
االقتصادي  العمل  قواعد  إلى  العربي  الخاص  للقطاع  معبرًا   •

الدولي وبما ييسر ويعزز اندماجه في االقتصاد العالمي.

أهدافه

تتمثل أهداف االتحاد الرئيسية في اآلتي:
• تحقيق التكامل االقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة 

ومتطورة.
• تمثيل كافة القطاعات االقتصادية العربية قوميًا وإقليميًا ودوليًا 

من منظور أصحاب األعمال.
• تعزيز دور الغرف واتحاداتها كممثلة لمجتمعات األعمال والقطاع 

الخاص في بالدها.
التي  المعوقات  الخاص وإزالة  القطاع  احتياجات  التعّرف على   •

تواجه طموحات التنمية.
وبين  وبينها  العربية  األعمال  مؤسسات  بين  التعاون  تطوير   •

مؤسسات األعمال األجنبية.

أنشطته

مسيرة  دفع  في  أساسًا  تصّب  ومتنوعة  عديدة  االتحاد  نشاطات 
بنقل وجهة  اإلتحاد  يقوم  إذ  المشترك.  العربي  االقتصادي  العمل 
من  المتنوعة  إصداراته  خالل  من  العربي  الخاص  القطاع  نظر 
في  نشرها  ويتم  والرائدة.  النوعية  والتقارير  والدراسات  البحوث 
مطبوعات ونشرات اقتصادية ودوريات. واإلتحاد الذي يستند إلى 
تجربة غنية في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات المتخصصة 
يقّدم خدمات  كما  العرب.  األعمال  اهتمامات أصحاب  في شتى 

متنوعة أخرى لمؤسسات القطاع الخاص العربية.
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االفتتاحية

ليست  فترة  منذ  بدأت 
قصيرة الكثير من األصوات 
أزمة  من  محذرة  تتعالى 
ومن  عالمية،  اقتصادية 
تساق  التي  األسباب  أبرز 
تصاعد  التوقع  هذا  لتبرير 
بين  التجارية  الصراعات 
والصين،  المتحدة  الواليات 
على  األمريكية  والعقوبات 
بمن  العالم  دول  من  العديد 
وخروج  األصدقاء  فيهم 
الدين على مستوى  االتحاد األوروبي وتراكم  المتحدة من  المملكة 

العالم.
إلى  الدولي  للبنك  العالم"  في  الديون  "موجات  تقرير  ويشير 
الديون خالل  العالمي شهد أربع موجات من تراكم  "االقتصاد  أن 
األولى  الثالث  الموجات  وانتهت  الماضية.  الخمسين  السنوات 
بأزمات مالية في الكثير من اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان 
النامية. وشهدت أحدث موجة منذ عام 2010 بالفعل أكبر زيادة 
ارتفع  فقد  البلدان،  هذه  في  نطاقًا  وأوسعها  وأسرعها  الديون  في 
اجمالي ديونها بمقدار 54 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي 
إجمالي  من   170% نحو  بلغ  التاريخ  في  لها  مستوى  أعلى  إلى 

الناتج المحلي في 2018.
أصدره  الذي  العالمي"  االقتصاد  "آفاق  تقرير  خفض  وقد 
صندوق النقد الدولي في شهر تشرين أول الماضي توقعاته لمعدل 
النمو العالمي إلى %3 في 2019، وهو أدنى مستوى منذ أزمة 
2009-2008، وإلى %3.4 في 2020، كما خفضت المفوضية 
األوروبية توقعاتها لمعدل النمو في منطقة اليورو إلى %1.1 في 
عام 2019، و%1.2 في 2020، وذلك بسبب التوترات التجارية 

العالمية.
كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع أسعار النفط 
إلى 61.8 دوالرًا في 2019، و57.9 دوالرًا في 2020، مقابل 
منظمة  خفضت  وكذلك   2018 في  للبرميل  دوالرًا   68.33 نحو 
التجارة العالمية توقعات نمو التجارة بسبب التوترات وقيام العديد من 
الشركات حول العالم بتأخير استثماراتها التي تعزز اإلنتاجية بفعل 
التوترات، وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن توقعاتها لنمو التجارة 
العالمية في 2019 ستبلغ %1.2 مقارنة مع توقعات صدرت في 
التجارة  نمو  توقعات  أما   ،2.6% حينها  بلغت  الماضي،  نيسان 
العالمية في 2020، فقد تراجعت إلى %2.7 مقارنة مع %3 في 
توقعات نيسان 2019. كما أظهر استطالع للرأي أعدته الرابطة 
 34% أن  المتحدة  الواليات  في  األعمال،  القتصاديات  الوطنية 

من االقتصاديين الذين شملهم االستطالع، يعتقدون أن االقتصاد 
المتباطئ سيميل إلى الركود في 2021.

لكن على الرغم من ذلك، فإّن هناك العديد من اآلراء األخرى 
اقتصادية عالمية وأن األمر  تقلل من احتمالية حدوث أزمة  التي 
النامية  البلدان  أن بعض  باعتبار  النمو،  في  تباطؤ  يقتصر على 
ستلتحق بركب النمو، وهناك من يشير إلى أن التوقعات بحد ذاتها 
هي من يمكن أن تؤدي إلى تراجع النمو حيث تؤدي التخاذ مواقف 

حذرة في انتظار ما سوف يأتي.
ولعل بعض التطورات خالل الفترة األخيرة تدعم فكرة استبعاد 
حصول أزمة خاصة مع تواتر األنباء حول التوصل التفاق تجاري 
اإلجراءات  من  عدد  إلى  إضافة  والصين،  المتحدة  الواليات  بين 
التحفيزية التي تتخذها العديد من الدول مثل تخفيض نسب الفائدة 
أكبر وشمول  نمو  تحقيق  إلى  الهادفة  السياسات  وتعزيز  وغيرها، 
الضرائب  بتخفيض  العام  هذا  خالل  الصين  قامت  فمثاًل  أوسع، 
بهدف  شهور  ثمانية  خالل  دوالر  مليار   212 بحوالي  والرسوم 
تخفيف أعباء الشركات وتحسين بيئة األعمال، وهناك أيضًا من 
يعتقد بأن السياسة في البلدان المختلفة ال زال أمامهم وقت لتجنب 

االنجرار إلى أزمة اقتصادية.
فرض  وسياسة  األمريكية  التجارية  السياسات  أشارت  كما 
الدوالر  استمرار  حول  تساؤالت  الدول  من  العديد  على  العقوبات 
كعملة مهيمنة، ويالحظ أن بعض الدول تحاول اللجوء إلى بدائل، 
وكان آخرها ما تمخض عنه االجتماع الذي عقد في ماليزيا بمشاركة 
تركيا وإيران وقطر والذي أعلن على أثره أن هذه الدول تبحث في 

تنفيذ المعامالت التجارية فيما بينها بنظام المقايضة أو الذهب.
العمالت  استخدام  على  وروسيا  الصين  اتفقت  أن  سبق  كما 
الصين  اعتمدت  كما  بينهما،  التجارية  المعامالت  لتسوية  المحلية 
اليوان الذهبي لتسعير النفط، وهناك أيضًا محاوالت أوروبية لتسعير 
الدوالر ال  أن  تظهر  االستطالعات  أن بعض  إاّل  باليورو،  النفط 
زال يستحوذ على %88 من معامالت العمالت األجنبية، وهناك 
وقوة  األمريكية  المال  رأس  أسواق  بعمق  الدوالر  هيمنة  يبرز  من 
المؤسسات، ومن المرجح أن تكون هذه الهيمنة طويلة األجل، إاّل 
أن استمرار السلطات األمريكية في استخدام الدوالر كأداة للعقوبات 

قد يشجع الدول المختلفة على آليات دفع بديلة.
ولكن بغض النظر عن مدى دقة التوقعات فنحن بحاجة إلى 
بناء سيناريوهات مختلفة نستطيع من خاللها مواجهة ما قد تتمخض 
عنه الظروف الراهنة من تطورات، فالتحديات تقل خطورتها لدى 
االعداد لها بشكل جيد والفرص تأتي دائمًا لمن هو مستعد وقادر 

على اغتنامها.

مواجهة التحديات واقتناص الفرص

محمد عبده سعيد
رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية 
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