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 فريوس كورونا واآلثار املتوقعة ألزمة  قتصادية العامليةاألزمات اإل

 20201 املستجد
 
 

 2ي الدين التلباينيأحمد محد. 

 اإلسكندرية  جامعة -والعلوم السياسيةالدراسات اإلقتصادية  كلية 

 

يل األزمات الصحية، فاملراد هووو إضووطراب الحالووة األزمات جمع أزمة، وهي اإلضطراب، وتُعرّف تبعاً ملا تضاف إليه، فإذا ق
الحالة االقتصادية أو إضووطراب نتشار وباء معني، وإذا قِيل األزمة االقتصادية، فاملراد بها إضطراب الصحية العاملية نتيجة إل 

ها يف مجووا  واألزمة الصحية يُعترب مصطلح جديد ميكن إضافته إيل ُجملووة مصووطلحاتنا التووي نسووتخدم  التوازن االقتصادي.
ا  عنووا  األزمات، ونعني به ما نز  عيل العامل أجمع من نازلة فريوس كورونا. و  رغم أن األزمووات التووي إعتوودنا عليهووا تاطووا

ختلفة، إال أن هذه النازلة تاطُو  العنرص البرشي ذاته، وهو العنرص الذي تُستخدم وتعموول ألجلووه كافووة عنووا  اإلنتاج امل

ر وره أنه مثلام ينرش فريوس كورونا املستجد املعاناة البرشية يف كافة أنحاء العامل، فإنه ينشوو جدر ذكومام ي  اإلنتاج األخري.
وال  س ُمعٍد عىل املستوى الطبي فقط، ولكنه ُمعٍد عيل املستوي االقتصادي أيضوواً.كذلك املعاناة االقتصادية، فهو ليس فريو 

أشووبه اليوووم  املقريزي، فيام كان يتفيش وباء الطاعون يف عرصه، فام  عجب يف أمثا  هذه النازلة فقد وقعت يف عهد اإلمام
لذي كان يتفيش يف املجتمع، مع إميانه املطلووب بوو ن بالبارحه، لقد كان تفسري اإلمام لهذا الوباء أن رده إيل الفساد والظلم ا

وتعترب  أن الله يرسلها كعقوبه ساموية.األزمة من السنن اإللهية الربانية التي تتجيل من املويل عز وجل كعقوبات للبرش، و 
ومقوماتة املختلفة، وبصووفة ٍ أزمة فريوس كورونا، أخطر أزمة صحية يف التاريخ ملا لها من وقع خطري عيل االقتصاد العاملي 

ل رجووا  األعووام   خاصة العنرص البرشي، مام أثار الهلع والرعب بني كافة األفووراد وتعطلووت عجلووة اإلنتوواج  وعوواً موون قِبووا
والحكومات، وذلك ألو  مرة يف التاريخ، مام أدخل االقتصاد العاملي يف حالووة موون التوقووك والركووود، وأضووحي لووذلك  ثوواراً 

ة عاملياً واقليمياً، فاألزمة الحالية متعددة األبعاد، فقد أصووابت بشووكل مبووات عمليتوويو العوور  والطلووب اقتصادية وخيمي

قووك نشووات التصوونيع، وتراجعووت مسووتويات األجووور، باإلضووافة إ  تراجووع ثقووة وسالسوول التوريوود واإلمووداد العامليووة، وتو 
، وسوويتعر  هووذا البحووأل إيل األزمووة الصووحية واألزمووات املستهلكني، وارتفاع معدالت البطالة، وتزايد حاالت عدم اليقووني

 االقتصادية واملالية يف الفكر الحديأل، وتداعيات ذلك عيل االقتصاد العاملي واملرصي.

املف الكلام  االقتصادية  : تاحية ت  املستجد  -األزمة  كورونا  العاملي  -19كوفيد    -فريوس  املرصي  -االقتصاد  النمو    -االقتصاد 

 االقتصادي.
 

 
  . 28/7/2020، وتم قبوله للنرش يف 14/6/2020تم تقديم البحأل يف  1
 اإلسكندرية   جامعة -الدراسات اإلقتصادية والعلوم السياسية كلية – مدرس بقسم اإلقتصاد2
 (ahmedmohy620@gmail.com ) 
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 نظرية تطوير  اآلن يستطع حتى ومل كبرية، اقتصادية ومشكالٍت  أزماٍت  يواجه الحايل الرأساميل النظام إن
 التجربووة أن حوودوأ أزمووات، كووام  بوودون مسووتقر  اقتصووادي منووو تحقيووب عووىل قادرة محكمة، ةاقتصادي

 واتفاقيووة النقوود الوودويل صووندو  بتوصوويات ممثلووةً  وودز، بروتووون نظام انهيار بعد الحديثة الرأساملية
 طالووبيُ  وعنوودما العدالة االجتامعية، عن يبحأل ال النظام هذا أن تُظهر  الجدد، والنقديني الحرة التجارة
 األزمات االقتصادية واالجتامعية.  حدة من والتخفيك السو  وتوسيع نطا  صورته تجميل فبهدف بها

 1971ذه االزمات يف مطلع ثالثينات القرن املايض، وكذلك األزمة النقدية العاملية عووام ولقد بدأت أشد ه

التووي  الكبوورية األزمووات حجووم تجاهوول ميكن ال بإنهيار النظام النقدي العاملي ممثالً يف بريتون وودز، كام 
بريطانيووا  يف اإلصالح تيارات بدأت عندما الثامنينيات، بداية منذ وخاصةً  األخرية، الفرتة بالعامل يف عصفت
 العديوود موون أنووت  الووذي األموور  التدخلية، الدولة عن بدالً الليربالية الدولة إ  بالتحو  املتحدة والواليات
، 2008العامليووة  املاليووة ، واألزمووة1997 سوويا ت  ، وأزمووة دو 1987األسووود االثنووني أزمووة أهمها األزمات

بالرصوواع التجوواري، ومووا أعقبهووا موون قيووود  2019واألزمة االقتصادية العاصفة والتي بدأت يف مطلع عووام 
موون  2020تجارية شديدة بني أمريكا والصني، وداعوما ذلك ما نز  عوويل العووامل كالفاجعووة مووع بدايووة عووام 

  فريوس كورونا املستجد. تفيش

ريوس كورونا، كان االقتصاد العاملي يتهيوو  بالفعوول ملوجووة موون التبووا   وحاصل ما تقدم، أنه قبل ظهور ف
، كووام 2019والرتاجع نظراً للرصاعات التجارية التي حدثت بني قطبيو األقتصاد والتجووارة العامليووة يف عووام 

 ا   واإلنكامش إيل ركود عنيك، ورمبا حاالت إفالس سواء عىلذكرنا، لكن ظهور الفريوس القاتل أحا  التب
صعيد الرشكات العمالقة أو بعض الدو  التي ال تقوى قدراتها الصحية واالقتصادية عىل مواجهة املخا ر 

 القامئة.

، حيووأل حموول 2019وهكذا أضحي االقتصاد العاملي يعمل يف ظل حالة من عدم اليقني منذ أواخوور عووام  
صووحية وهووي أزمووة فووريوس وعاً جديداً من التحديات لالقتصوواد وهووو تحوودي مواجهووة أزمووة هذا العام ن

كورونا، والتي تختلك يف  بيعتها عن األزمات السابقة التي واجهها االقتصاد من حيأل شدة األثر ورسعة 

 انتقا  العدوى وعدم القدرة عيل الحد من إنتشارها. 

ة ملي، وذلووك لصووعوبتحديات الكبرية التي تواجه االقتصاد العوواويعترب مواجهة تفيش الوباء القاتل أحد ال
تحجيمة يف مكان معني، واختالف البقعة املنترش فيها، يف كافة أرجاء العامل والفرتة الزمنية التووي ال ميكوون 
التنب  بها، وصعوبة التنب  بانتهائها، إذ أنه واسع اإلنتشار ويهدد ليس فقووط منطقووة جيرافيووة محوودودة 

  املحوويل ومعوود  التضووخم ومعوود  عامل ب رسه، وبالتايل سي ثر ذلووك عووىل معوود  النمووو يف النوواتولكن ال
البطالة، والتسبب يف الوودخو  يف ركووود اقتصووادي عميووب، عوويل مسووتوي السوولع )اآلالت والقوودرات غووري 

ساسووية املستخدمة( ويف أسوا  العمل )البطالة الجامعية(، فضالً عن دفع األسووعار لهنهيووار يف السوولع األ 
عل ارتفاع القيمة الحقيقووة لحجووم الووديون بسووبب مثل النفط واملعادن الصناعية. وهذا من ش نه أن يج
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إنكامش األسعار أمراً مرجحاً، مام يزيوود موون خطوور اإلفووالس. وخسووائر العمووالت ومواجهووة العجووز املووايل 
 الضخم، وهذا التدهور سيكون عاملياً وإقليمياً.

االقتصادي والذي ينعكس سولباً علوى الكثري من ظم االقتصاديات من عدم اإلستقرار يف النشات   معتعاين
 الناميووة الوودو  يف والسووياو واالجتامعووي اإلسووتقرار اإلقتصووادي عىل  ثاره الخطرية عن املتيريات، فضالً

امل أجمووع موون إنتشووار الوبوواء سواء، مام يُولد األزمات االقتصادية، فضووالً عووام أمل بالعوو  حد عىل واملتقدمة
 مام أضاف إيل األزمة االقتصادية الكثري من املشاكل وساعد عيل تفاقمها، ويتفرع Corona Virusالقاتل 
 :اآلتية الجزئية األسئلة اإلشكالية هذه من

 االقتصادية؟ األزمات والدورات موضوع املعا  االقتصادي الفكر  تناو  كيك -
 عيل االقتصاد املرصي؟التي مرت بها دو  العامل؟ وما هو أثرها  ديةاالقتصا األزمات أهم هي ما -
( يف األزمووة Corona Virus؟ ومووا دور األزمووة الصووحية ) 2020مووا هووي األزمووة االقتصووادية املتوقعووة  -

 االقتصادية املتوقعة؟
يل )فووريوس املوووت( عوويل االقتصوواد العوواملي وعوو   Corona Virusما هي  ثار األزمة الصحية العامليووة  -

 االقتصاد املرصي؟

و ثارها  2020ت يت أهمية البحأل من خال  محاولته عر  األزمة الصحية العاملية التي أملت بالعامل مطلع 
ري، وكذلك تشووخيأ أساسوويات األزمووات االقتصووادية واملاليووة واالقتصادية عيل العامل وعيل االقتصاد املص

رة االقتصووادية، وكووذلك تحديوود أهووم ات العووامل، وتحديوود عالقتهووا بالوودو العاملية التي موورت بهووا اقتصوواد
املتيووريات االقتصووادية واملاليووة التووي أفضووت إ  ظهووور كووٍل موونهام. أي تشووخيأ الوودوافع االقتصووادية 

 واالجتامعية الحقيقية لألزمة والدورة االقتصادية.

 هدف البحأل يف: يتبلور
 إ  ادية، وموودي االرتبووات بيوونهم، وكووذلك التطوور ورات االقتصزمات االقتصادية والدبيان العالقة بني األ 

العامليووة  الحوورب التووي أعقبووت النمووو بفوورتة مووروراً  الكبووري الكساد من بداية العاملية اإلقتصادية األزمات
األزمووة  دوأحوو و  وودز نظام بريتون السبعينات، وإنهيار بداية منذ الشاملة اإلقتصادية األزمة ثم الثانية،

، واألزمووة الصووحية الراهنووة، واألزمووة 2008اآلسوويوية، وأزمووة  األزمووة فضووالً عوون الثامنينات يف االقتصادية
 االقتصادية القادمة.
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( Other &  Friedman          ,1963 (دراسة    1-5-1
االحتيا ي الفيوودرايل، وتووري الدراسووة أن  هو بنك 1929والتي توصال فيها إيل أن سبب األزمة االقتصادية 

، يف 1929و  1928القرار الذي قام به بنك االحتيووا ي الفيوودرايل موون أجوول رفووع سووعر الفائوودة يف عوواميو  
محاولٍة منه للحد من املضاربة يف أسوا  األورا  املالية. قد أدى إ  تبا   النشات االقتصادي يف الواليات 

ب الدولية التي كان تسري عليها معظم دو  العامل ربطت أسعار الفائوودة هاملتحدة. وحيأل أن قاعدة الذ
بالسياسات النقدية يف الدو  املشاركة، فإن إجراءات بنك االحتيا ي الفيدرايل أدت إ  الركود االقتصادي 

يف  يف معظم هذه دو ، وكرر مجلس االحتيا ي االتحادي هذا الخط  عند االستجابة لألزمة املالية الدولية
ا مسووبب    ويصل فريدمان و نا شوارز يف دراستهام إيل أن البنووك املركووزي  .1931عام   كووان وسوويبقى دامئووً

 .األزمات املالية بسبب سياساته التدخلية يف النظام املايل التي تخلب ازدهارًا وهميًا وركوًدا حادًّا

 ( 1998دراسة )التمويل والتنمية،   1-5-2
رفية، وأزمات الدين وي: أزمة العملة، األزمات املصة أشكا  لألزمات املالية هميزت هذه الدراسة بني ثالث

الخارجي. ومتثلت أهم م تات اإلنذار املبكر التي تناولتها هذه الدراسة يف االعتامد الكبري عيل االقرتا  
ءات كبووري يف الحسوواب الجوواري، وفشوول الحكومووة املتكوورر يف إتخوواذ إجووراقصري األجل لتمويوول العجووز ال

ال  الكبووري يف نظووم سووعر الرصووف، ومعوود  تصحيحية فوريةعند ظهور املشاكل أدي إيل تفاقمها، واالخووت
النمو االقتصادي، ومعد  االستثامر، وأدي إيل تقلب الصادرات وكووذلك تقلووب معوود  التبوواد  التجوواري، 

ة القرو  إيل الودائع عار الفائدة الحقيقية، ومعد  منو التدفقات الرأساملية، ونسبومعد  التضخم، وأس
 جاري ومعد  منو التوسع النقدي.يف الجهاز املرصيف، وحالة امليزان الت

  (Fisher, 1999) دراسة ستانيل فيرش   1-5-3
 سوا  الناشئة وأهمها: وقد استنبط فيرش بعض الدروس املستفادة من األزمات االقتصادية وخاصة يف األ 

 لعامل.عيل األسوا  والتكامل مع بقية دو  اأن العوملة باقية من خال  االنفتاح  -
 أهمية نظم الرصف ودورها يف تجنب األزمات املالية. -
 تطبيب املبادئ االقتصادية الكينزية خال  بعض األزمات.  -
 الدويل.دور السياسات املحلية يف تقوية النظام املايل  -

ارات للوودو  التووي تحتاجهووا، دور صندو  النقد الدويل مستقبالً يف تقووديم القوورو ، وتقووديم االستشوو  -
 وتطبيب مبدأ الشفافية.

 (2009دراسة ) اقة،  1-5-4
وتوصل فيها إيل أن أسباب األزمة املالية الدولية هو حصو  فجوووة كبوورية بووني القطوواع املووايل والحقيقووي  

ري لهووذه ية والتوسع الكبري يف األصو  املالية والعجز عن السداد بسبب اإلصوودار الكبوو وعجز املوازنات املال
 .األصو 
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 (2009دراسة )الخزرجي،  1-5-5
والتي هدفت إ  تحليل األزمة املالية وقد أشارت نتائجها إ  أن األزمة املالية هي من أشد األزمات التي  

تعر  لها االقتصاد العاملي بعد أزمة الكساد الكبري. وأن جذورها تعود إ  ثالأ عقود، أي منذ سبعينات 

املرصووفية وظهووور بورصووات وتكووات ندما تطورت  لية عمل البنوك التجارية والخدمات  القرن املايض، ع
استثامر وتكات ت مني. كام تجسدت مظاهر األزمة املالية بحوودوأ انهيووارات مرصووفية وخسووائر فادحووة 
ألسوا  املا  العامليووة والعربيووة. وأن نظووام التجووارة بالووديون أو التوريووب ونظووام املشووتقات املاليووة هووي 

األئتامن  ملنح االستثامر وم سسات البنوك قبل من التساهل إ  باإلضافة  .األزمة تفجري رارة األو  يفوالش
 . كافية مالية مبالءة يتمتعون وال السداد عىل ال توجد لديهم القدره ألفراد

                   B.Richard & Other) ,  2020دراسة )   1-5-6
بسووهولة، وميكوون أن تكووون هووذه ميكن التنب  به قتصادي النات  عن املر  ال وتشري الدراسة أن الت ثري اال 

بحيووأل موون املمكوون أن تسووبب الصوودمة  األزمة قصرية األجل ويف نفووس الوقووت ت ثرياتهووا حووادة لليايووة،
االقتصادية  الماً  ويلة عيل املدي البعيد، مام سي ثر عيل االقتصادات عىل املسووتوى العوواملي، فعووادة مووا 

التوودفقات عووىل غوورار البضووائع والخوودمات،  هووذه االقتصووادات بالتوودفقات عوورب الحوودود، وهووذه توورتبط
 .واألشخاص، ورأس املا ، واالستثامر األجنبي املبات، والشبكات املرصفية الدولية، ومعدالت التحويل

دوليووة متثوول وتري الدراسة أن هذه التدفقات باإلضافة ا  املعتقدات االقتصادية والخوودمات املرصووفية ال
لت ثريات العدوى االقتصادية، وعيل سبيل املثا  فإن البنوك تنقل العدوي االقتصادية  نقطة انطال  جيدة  

ركات وبفعل الت خر عن السداد أو تعر  عمالئها لضائقة مالية، وهو ما يرتتب عليه أن تقدم جميع الشوو 
و  إ  حالووة رادات، التي من املمكن أن تتحتقريبًا عىل االقرتا . وهو ما ي دي ا  توقك مفاجئ يف اإلي

 .إشهار إفالس

وكذلك فإن هناك قدرة  للتجارة الدولية عىل نقل العدوى االقتصادية، حيأل أنها تعترب واحدة موون أهووم 

اآلليات التي من خاللها تتعر  املصالح االقتصادية لألرضار، حيأل أن هذا يرتبط بحظوور السووفر وإغووال  
حجم الصادرات لدى القطاعات املنكوبة يف الدو  إجراءات من ش نها أن تقلل من  الحدود وما شابه من  

 املنكوبة. 

وتوصلت الدراسة إيل أنه مع  منو حاالت اإلصابة برسعة وخاصة يف الواليات املتحوودة، وإيطاليووا، وأملانيووا، 
حيأل متثوول هووذه الوودو  وبريطانيا، وفرنسا واسبانيا، فقد أثر ذلك عيل االقتصاد العاملي بصورة مدمرة .  

% موون التصوونيع العوواملي، 60% من العوور  والطلووب العوواملي، ونحووو 55ترضرت بشدة نحو    الست التي
% من صادرات التصنيع العاملى. مووام أدي إ  تبووا   االقتصوواد العوواملي بشووكل كبووري، نظووراً إلرتووبط 50و

 الصناعات فيها بعدد ال يُحىص من سالسل التوريد الدولية. 

ي الفووريوس، يجووب أن يووتم توجيووه وثووار املرتتبووة عووىل تفشوو ه ليرص التخفيك من اآل دراسة أنوتويص ال
االنفا  الحكومي املتزايد أوالً وقبل أي يشء ا  قطاع الصحة بير  دعم كل ما ميكوون اتخوواذه يف سووبيل 

وفري ظووروف االنفا  عىل الوقاية واالحتواء والتخفيك من  ثار الفريوس، مبا يف ذلك رفع أجور العام  وتوو 
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ر وجعلهووم هووم وينبيووي دعووم األرس والرشووكات الصوويرية، وينبيووي الرتكيووز عووىل البشوو بيئية مناسبة. كام  

 األولوية.

 دراسة أعدها م متر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(    1-5-7
سووتخّفض أن الصدمة التي تاسباب فيها فريوس كورونووا سووت دي إ  ركووود يف معظووم الوودو  و  أوضح فيها

عجزاً يف الدخل  %، ويف أسوء السيناريوهات قد نشهد2.5االقتصادي العاملي هذا العام إ  أقل من النمو  
%  2تريليون دوالر. وأشارت منظمة األونكتاد إ  أن تبا   االقتصاد العاملي إ  أقل من  2العاملي بقيمة  

وتوصوولت  .يف االقتصوواد العووامليىل عتبووة ركووود لهذا العام قد يكلك نحو تريليويّن دوالر، أي أن العامل عوو 
الدراسة أن فقدان ثقة املستهلك واملستثمر هي أكرث النتائ  املباتة إلنتشار العدوى، كام توصلت هووذه 
الدراسة إيل أن مزيجاً من إنخفا  أسعار األصو  وضووعك الطلووب الكوويل وتزايوود أزمووة الووديون وتفوواقم 

ومل تسووتبعد  .الرتاجووع تجعوول الوضووع أكوورث سوووءً  إ  دوامووة موون  توزيع الدخل، كل ذلك ميكن أن يوو دي
الدراسة اإلفالس واسع النطا . ودعووت الدراسووة إ  وضووع سياسووات متناسووقة بووني مختلووك دو  العووامل  

 .لتجنب االنهيار يف االقتصاد العاملي

 يركز البحأل عىل اختبار الفر  اآليت:
  ثار واضحة عىل االقتصاد العامليزمات االقتصادية التي يكون لها  أحد أشكا  األ تعد أزمة فريوس كورونا  

 واملرصي.

يستند البحأل عىل املنه  الوصفي يف توصيك الظووواهر واألزمووات االقتصووادية كووام يسووتند عووىل املوونه  
كورونا وتحليل أهم اآلثار ة فريوس التحلييل يف تحليل أسباب حدوأ األزمات ب نواعها املختلفة ومنها أزم

 التي قد تنت  عن تلك األزمات عىل االقتصاد العاملي.

   للدراسة الحدود املكانية   -
 ال توجد حدود مكانية للبحأل حيأل سيتم تناو  األزمات اإلقتصادية العاملية. 
 
  للدراسةالحدود الزمنية  -

أزمووة الكسوواد العظوويم يف مطلووع   تي تعر  لها االقتصوواد العوواملي منووذسيتم تناو  األزمات االقتصادية ال
 .2020ثالثينات القرن املايض وحتي أزمة جائحة فريوس كورونا 

 للوصو  إ  هدف البحأل سيتم التعر  إيل املحاور االتية: 
 االقتصادية. األزمات وأسباب مفهوم -
 .الحديأل العرص  يف االقتصادية األزمات -
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 العاملي. االقتصاد عىل املتوقعة و ثارها كورونا فريوس أزمة -
 املرصي. االقتصاد عىل كورونا فريوس أزمة أثر  -
 النتائ  والتوصيات.  -

2

مستمرة، إذ مير التطور االقتصادي مبراحل من اإلزدهار ومن اإلنكامش قتصادية لتيريات  تتعر  الحياة اال 
وتسمى الدورات االقتصادية. وهي ظاهرة مالزمة للنشات االقتصادي منذ القدم، ومثة مثا  ورد يف سورة 

ها سووبع سوونوات موون القر ن الكريم عن اقتصاد مرص يف زمن نبي اللووه يوسووك، بوودورة موودت يوسك من
ة أعوام عجاف. ومع ذلك فإن مظاهر الدورات االقتصادية غدت أكوورث تعقيووداً منووذ الخصب تعقبها سبع

 بوجه عام.  السو يف أوربا وأصبحت ظاهرة مصاحبة لنظام  الثورة الصناعيةظهور 

وتشيل األزمة الدورية مركز الصدارة بني األزمووات االقتصووادية التووي تعوورت  االقتصوواد الرأسوواميل. وهووي 
سووتهالك موون ناها الواسع )عدم التناسب بووني اإلنتوواج واال مباتة لالختالالت االقتصادية العامة مبع  نتيجة

 أخري(.  ناحية، وبني اإلنتاج واالستهالك وبني مختلك فروع االقتصاد األخري من ناحيةٍ 

تصووادية ترشين أو ( ميثوول التوواريخ الووذي تحوودأ فيووه األزمووات االقأكتوبر) واألمر امللفت للنظر أن شهر 
، 1929 أكتوووبر من شووهر  29فب  أزمة الكساد العظيم يف يوم الثالثاء املواواملالية الكبرية عادًة، فقد بدأت  

وعرف بيوم الثالثاء األسود، وحدثت األزمة املالية الكربى يف نهايووة عقوود الثامنينووات موون القوورن املووايض، 

ة بورصة نيويورك لألورا  املالية محققة خسووار ، حينام انهارت  1987  أكتوبر   19وذلك يوم االثنني املوافب  
االثنني األسود، ومن نيويورك انتقلت األزمة إ  بقية البورصات قدرها خمسامئة مليار دوالر ليُعرف بيوم 

العاملية وخاصة بورصتّي لندن و وكيو، وحدثت األزمة املالية األخرية يوم االثنووني املوافووب السووادس موون 
% تقريبوواً. 7تصوول نسووبتها إ  نقطووة وبخسووارة    780فض م ت داوجونز بحوايل  عندما انخ  2008  أكتوبر 

ي الذي يحوودأ توو ثريه إمووا وتبات حدوأ األزمات زمنياً بشهر أكتوبر نتيجه للكلك الشمسورمبا يكون ار 
بصوره مباته يف االقتصوواد، أو بصووورة غووري مبوواتة عوون  ريووب توو ثريه يف الطقووس وموون ثووم يف اإلنتوواج 

    .1الزراعي

يف التعاقب واإلضطراب،    اإلختالف األزمة عىل تد  ، فبينام،(Crise)تختلك عن األزمة  (Cycle)  والدورة
 الظواهر االقتصادية.   له تخضع  الذي التعاقب يف االنتظام تد  عيل فإن الدورة

 الدورات وتُعرفوالدورات جمع دورة، وتعني اإلنتظام يف الحدوأ ولكن بتواتر زمني قد تختلك مدته. 
 يف اإلنخفا  أو خال  اإلرتفاع الكيل، وتُقاس من اإلنتاج يف تحدأللتقلبات التي  وصك ب نها االقتصادية

ن                 االقتصوواديا عرفهووا وقوود النظووام الرأسوواميل، لتقلووب منوووذج الحقيقووي، وجوهرهووا أنهووا اإلجوواميل النووات 
 ، (David , 1997)االقتصادي  للنشات  العام املستوى تقلبات يف أنها Mitshell) ميتشل(و Burns)برينز  (
 

 ناخية يف تفسري الدورات االقتصادية.وفقاً للنظرية امل  1

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159676&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247&vid=34
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 القومي النات  يف التيري ومعد  البطالة مثل معد  املتيريات بعض خال  من التقلبات هذه قياس وميكن

 يف وخاصة االقتصادي النشات  مستوى يف تقلبات عىل شكل الدورات . وتكون(Gordon,1986)الحقيقي  
 إ  مابني سووبع أعوووام اوحرت ت لفرتة عادة لألسعار، والذي يدوم واملستوى العام والتوظك اإلنتاج مستوى

(، وهووذه 2001انكامشها )سامويلسووون، أو قطاعات االقتصاد معظم بتوسع تتصك والتي اثنا عرشة عاما
 نتوواج واالسووتهالكاإل  بووني التوووازن اخووتال  عوون الناشووئة التقلبات األصوول فيهووا أنهووا بسووبب االضووطرابات

(Johnson, 2000) . 

 يف االقتصووادي التوووازن عووىل يطرأ  مفاجئ اضطراب فهي(Economic Crises) االقتصادية  أما األزمات
اإلنتوواج  بووني التوازن اختال  عن الناشئة االضطرابات عىل خاصة بصفة  لبُُ ت وهي(دو  عدة أو دولة

إ ار البرش كاألمرا  واألوبئة. وعيل وجه العموووم فووإن األزمووة ( أو ألسباب أخري خارجة عن واالستهالك
(. 2011 والطلووب )عبابنووة، العوور  بووني التوووازن انعوودام من الناشئ الخلل مجمل عىل االقتصادية تطلب

ونتبني مظاهرها موون خووال  إنهيووار أسوووا  البورصووة وحوودوأ مضوواربات نقديووة كووربى يف أسوووا  املووا  
ويصاحب هذه الظاهرة أيضاً بطالة كبرية. وهي لحظة حرجة وحاسمة تتعلب مبصووري الكيووان االقتصووادي 

 .(2003)شومان، االقتصادية  للدولة وللوحدة

 إ  يوتفضوو  التووي املفاجئة ة واألزمة االقتصادية( هي األحداأونخلأ من ذلك أن كال املفهومان )الدور 
 توو ثري إ  يوو دي مبووا القووومي لالقتصوواد والجزئية الكلية عمل املنظومة يف االقتصادية التوازنات إضطراب
 وتحديد رسيعة تيريات يستلزم إحداأ مام  واملالية، صاديةاالقت املتيريات مجمل جزيئ عىل أو كيل سلبي

 إلعادة التوازن. الالزمة االسرتاتجيات

 الحوور، ويووُ راذ لهووذا االقتصاد نظام عىل الكالسيكية املدرسة يف بدايته ُممثالً يف الرأساميل الفكر  اعتمد -

بريطانيووا. ومل يووتمكن  يف 1776 عووام (Adam Smith)سوومأل  األمم ألدم روةكتاب ث صدور منذ الفكر 
 دم سميأل وديفيد ريكاردو من كشك تناقضات االقتصاد الرأساميل العميقة وفهمهووا والتووي تظهوور يف 

( أن اإلنتاج Ricardo Davidأوضح صورها فيام يُسمي باألزمات االقتصادية. وقد أكد ديفيد ريكاردو )
اإلنتاج ت دي  لياً إ  زيووادة االسووتهالك،   لها، مادامت زيادة  تع مبقدرة عىل التوسع ال حدالرأساميل يتم

ولهذا فال مكان لفائض اإلنتاج. وبناء عىل هذه النظرية فإن غاية ما يحدأ هو توقك عفوي وم قووت 
القضاء يف ترصيك بعض السلع الناشئ عن عدم التنسيب يف توزيع عنرص العمل بني فروع اإلنتاج، وأن 

ية املزاحمة بني االستثامر الحكومي حالة قيامووه باالنفووا  عىل عدم التنسيب هذا حتمي بفعل ميكانيك
عيل األرامل األربعة وبني االستثامر الخاص الذي يفقد قدر من املوارد االقتصادية بسبب ذلك االنفووا  

  الحكومي.
ليووه أضحت فيام بعد أساساً قامت ع  نظرية حو  األزمات االقتصادية  1760)  -  (1825وضع سيموندي   -

مجموعة من النظريات األخرى، وكشووك بعووض التناقضووات التووي تعوورت  االقتصوواد الرأسوواميل، وإن مل 

 تطور ، حيأل ي دياإلستهالكيتمكن من تقويم  بيعتها تقومياً دقيقاً. فهو يُرجع األزمة إ  عدم كفاية 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34
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يتنوواقأ مووا  ونتيجة لذلك األجور، وإنخفا  البطالة تزايد واإلحال  التكنولوجي إيل الكبري اآليل اإلنتاج
سووتهالك، غووري أن اإلنتوواج ، ويف تقديري يجب أن يتوافب اإلنتاج مع اال الكيل النات  من يستهلكه العام 

إلستهالك واالستثامر معاً، ويف حالة عجزهام عن مسايرة الزيادة يف بالدخل أو بصورة أكرث دقة با يتحدد
اإلنتاج، فإن هذا ي دي إيل إنخفا  مستوي التوظك وزيادة معد  البطالة فيتزايد العجز موورة أخووري 

احيووة أخووري، تثامر موون ناحيووة، والنووات  موون نوندخل يف حلقة مفرغة من العجز بني اإلستهالك واالسوو 
 الناحية الثالثة عيل النحو املتقدم. ومعد  البطالة من 

التي تتسبب يف حدوأ    يفرس ماركس  - بالتناقضات الرئيسية يف االقتصاد الرأساميل  األزمات االقتصادية 
األزمات الدورية. وأكدت هذه النظرية أن السبب الرئييس يف حدوأ األزمة وجود تناقض يف اإلنتاج 

 ي التناقض بني الطابع االجتامعي لهنتاج وامللكية الرأساملية لوسائل اإلنتاج.  الرأساميل، أ 
لقد قا  إنجلز تتوقووك التجووارة، وتووزدحم األسوووا ، وتوورتاكم   تفسري فريدريك إنجلز لألزمة االقتصادية -

ام البضائع بكميات هائلة وال  ريب لبيعها أو ترصيفها، ويختفي النقد السووائل )السوويولة النقديووة(، كوو 
يختفي اإلئتامن، ثم تتوقك املصانع، وتفقد جامهري العام  وسائل عيشها، ملجرد أنها كانت قد أنتجت 

  اإلفالسات، ويستمر هذا التوقك الشديد لسنوات  ويلة، فتنهار القوووى املنتجووة الكثري، بعد هذا تتا
أي حتووى الوقووت الووذي واملنتجات إجامالً، حتى يصل السو  إيل إمتصوواص فووائض البضووائع املرتاكمووة،  

 يستعيد فيه اإلنتاج والتباد  )التوزيع( مسريتهام بالتدري . 

ة الطلب الكوويل، وي كوود أن سووبب األزمووة يكموون يف النوووازع األزمات االقتصادية بعدم كفاي  يفرس كينز  -
ي لألزمووة وإ  اإلدخووار. وهكووذا يووربط كينووز السووبب الرئيسوو   األفوورادالنفسية التي ال تتبد  ومنها ميل  

 يعية يف اإلنسان. بخصائأ  ب

الً فعوواالً، وهو يعتقد أن معالجة األزمات االقتصادية ال يتم إال بتدخل الدولة يف الحيوواة االقتصووادية توودخ

 وذلك بإستخدام عدد من األدوات من بينها السياسة الرضيبية وسياسة اإلنفا  العام. 

ي تهتم بالربح يف األجوول القصووري عووىل اإلسووتثامر ويُرجع كينز حدوأ األزمات االقتصادية إيل املضاربة الت
العائد عىل األصو   وا  عمرها لذي يعترب نشا اً معنياً بالربح يف األجل الطويل ويقوم بالتنب  بالعيني ا

اإلنتاجي، فال خطر يف رأيه إذا ما كانت املضاربة مجرد فقاعة فو  تيار منتظم لهسووتثامر العينووي. وإمنووا 
يصبح اإلسووتثامر العينووي فقاعووة فووو  دوامووة موون املضوواربات. فحووني يصووبح الوورتاكم يقع الخطر عندما  

تجرى يف كازينو عيل حد قوله، فإن هذا ينذر بكارثة وأزمة  الرأساميل مبثابة أثر جانبي أو ثانوي ملقامرات
ذي يعو  اقتصادية. وأوىص ب ن تقوم الدولة نيابة عن املجتمع يف ضامن املستوى الكايف من اإلستثامر ال

 (.2010قصور اإلستهالك يف إجاميل الطلب الكيل ليتوافب مع اإلنتاج يف اإلقتصاد القومي )كينز، 

 حالووة يف أنووه حيووأل االقتصووادي االسووتقرار عوودم خلووب يف قوياً  عامالً يعد املعجل نأ  سامويلسون يري -
 ويوو دي إ  النمووو إنخفا  املعجوول يوونخفض معوود  حالة يف أما لألمام التوظك عملية يدفع اإلرتفاع

 .) 1974القوة  )اسادتشايا،  وبنفس إنخفا  مستوي التوظك
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إن األزمة املالية هي اضطراب يف القطاع املايل أو املرصيف من جهة وقوعه تحت العجز عن تسديد ديونه 
تدهور كبري يف ام املرصيف املحيل يف أداء مهامه الرئيسية، وينعكس بآثاره السلبية يف املستحّقة وفشل النظ

أسعار األسهم والسندات ويف قيمة األصو  العينية وأسعار السلع والخدمات، وبالتووايل التوو ثري سوولباً عووىل 
 ع االختيوواريف ظوول هووذا الوضوو  ويكووون .(2011جوانب االقتصاد األخرى مثل العاملة واإلنتاج )الفراجووي،

األفووراد  إ  كووكء بشووكل األموووا  توجيووه عووىل املووا  أسوووا  قوودرة عوودم لدرجووة جووداً  سوويئة واملخووا ر 
 .(Mishkan, 2001) االستثامرية الفرص أفضل لديهم يكون واملرشوعات الذين

رف املعومة إيل فووتح البوواب أمووام تحركووات راوس األموووا  عوورب وولقد أدي االعتامد عيل نظام أسعار الص
لعمليات مالية مستحدثة وأ لقت العنان لحدود. وكان لذلك تداعيات خطرية، أهمها أنها فتحت الباب  ا

لنمو قطاع مايل ضخم. وقد إزداد هذا القطاع تضخامً مع بروز فلسفة الليربالية اإلقتصادية الجديدة عىل 
 .يد تاترش وريجان يف أواخر السبعينات وأوائل مثانينات القرن العرشين

 العوواملي االقتصوواد يف تووداولها الدوالرات التووي جووري كمية ، فإن1995 عام بدًء من ر ذكره أنهيجد ومام 
 املتووداو  الحقیقووي النات  لتيطیة مطلوب، هو مام  أكرث أنها یعني ما دوالر، وهو تریلیون 300 تجاوزت
الدوالریووة  الكتلووة أن ،2008 االقتصووادية األزمووة إبووان التقوودیرات ضعاف، وتشوویر أ  10 من ب كرث بالدوالر،
 .(2003، تودضعك النات  الحقيقي املتداو  بالدوالر ) 11 من دوالر، أي أكرث تریلیون 700 حوايل كانت

 كبوواقي السوولع إنتوواج یعوود مل املتحوودة للوالیووات العاملي االقتصادي وت سيساً عيل ذلك، فقد أصبح الدور
الوودوالري  اإلصدار يف االنفالت ھذا صاحب وما ،تود ایامنویل حسب قو  العملة، إنتاج بل مجرد الدو ،

 للمصووارف، والتووي املالیووة لهدارة الضبط والرقابة  لیات وضعك اإلقرا  )املیرس(، يف مامثل من انفالت
 شوویوع ، املرتبطة باملخووا ر، مووع2باز   اتفاقیة مبعاییر  اإللتزام املا ، وعدم رأس كفایة عدم عليها ترتب
 الرھن سو  يف االكتتاب ضامن معاییر  يف التساھل نتائجها من والتي كان ط،نضبامل غیر  التوریب ظاھرة
 .القرو  بإمكانهم تسدید لیس الذین حتى شملت األمریكی، والتي العقاري

السو  تُقيم أو تُسعر املخا ر ب قل من قيمتها الحقيقية، وهو ما قد ي دي إ  تحميل السو  وعليه فإن  

درتها الحقيقية عىل تحمل املخا ر. ومن الطبيعي أن ت خذ السو  بالتصوودع بوول مبخا ر أكرب كثرياً من ق
اكسووة فبوودالً موون أن ية حداً معيناً، وعندئذ نكون بصدد حالة معواإلنهيار عندما تتجاوز املخا ر اإلجامل

ة تكون أسوا  املا  وسيلة إلنعاش اإلقتصاد الحقيقي واسووتقراره، وبوودالً موون أن تكووون أداة لحسوون إدار 
 املخا ر، فإنها أصبحت أداة لخلب املخا ر. 

وأضحت السمة املميزة لهذه املرحلة هي هيمنة التمويل عىل اإلنتاج، حيأل فقد قطوواع التمويوول صووفته 
ع الحقيقي، و يت املصالح املالية  يياناً شديداً عىل كل ما عداها. وقد أخذت هووذه كتابع خادم للقطا 

رأس املا  املايل أو التموييل حرية كبرية يف الحركة مع تنووامي ظوواهرة املرحلة دفعة كبرية بعدما اكتسب  
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أس املووا  املووايل عىل انتقا  األموا  بني الدو . فقد أصووبح ر العوملة املالية وما صاحبها من تفكيك للقيود 
 محركاً أساسياً للعوملة وأداة رسيعة إلنعاش اإلقتصاديات الرأساملية.

لقد أملحنا فيام تقدم إ  أن مناذ التساهل الذي إنتهى إ  التسيب واإلنفالت يف القطاع املايل، كان إفرازاً 
من إفرازات تيار الليربالية الجديدة ومنوذجها اإلقتصادي اللذين شوواعا شوويوعاً عظوويامً يف العقووود الثالثووة 

اإلفرات يف الثقة يف األسوا  ويف قدرتها عىل  وفضالً عن ذلك، فقد شجعت الليربالية الجديدة عىلاألخرية.  
التصحيح الووذايت إلنحرافاتهووا، كووام أنهووا روجووت لتخفوويض دور الحكومووة وتقلوويأ وظائفهووا اإلقتصووادية 

 واإلجتامعية، كام روجت للخصخصة وفتح أبواب اإلقتصاديات عىل مرصعيها. 

املووايل  واالقتصوواد الحقيقووي االقتصوواد بووني اإلخووتالف فكوورة  وورح من أو  داركر  األمرييك االقتصادي يعد
فكام قدمنا، فاألو  يتناو  كل املوارد الحقيقيووة التووي تشووبع الحاجووات بطوور  مبوواتة )سوولع الرمزي(،  )

إيل األدوات  فيشووري املووايل االقتصوواد (. أمووا 1990 موورو،) ،بوواتة )سوولع اسووتثامرية(استهالكية(، أو غري م
وهكذا تبلور مفهوم األصووو  املاليووة  ،التي تسهل التعامل يف الرثوة العينية Financial Assetsوالوسائل 
الية عىل نحو ومن هنا تفشت األزمة بسبب التوسع الكبري يف األصو  امل ،حقاً عىل الرثوة العينية بوصفها

دد املوودينني وزيووادة عيني وهذا التوسع أدى إ  زيووادة عوو مستقل إ  حد يفو  ما يحدأ يف االقتصاد ال
 . (2009 )العيل،  حجم املخا ر 

التناقضووات الرئيسووة التووي يعترب من األسباب املباتة لألزمات االقتصادية  فائض اإلنتاج، وهي من أهووم  
ة اإلنتاج وتراجع الطلب الفعا ، والتناقض بني اإلنتاج تالزم النظام الرأساميل، وجوهرها التناقض بني زياد

االجتامعي لهنتوواج وشووكل الحيووازة  واالستهالك، وهذه التناقضات إمنا هي ناشئة عن التناقض بني الطابع
 وعالقات اإلنتاج، كام سبب وأن قدمنا.  القوى املنتجةني الرأساميل الخاص. أو مبعني  خر التناقض ب

 أسووعار تحريوور  مووع األموووا  راوس تحريوور  أن إذ املاليووة أسباب األزمة أحد الوقايئ غري املايل التحرر يعد
 ال نتيجووة املاليووة األزمووة يجعوول مام  نفسها حامية عىل قادرة غري املحلية املصارف يجعل املحلية الفائدة
 .منها مفر 

4

 13حيأل تووم عوور  عووىل الئحووة البيووع أكوورث موون    ،1929أكتوبر من عام    24بدأت األزمة يف صبيحة يوم  
م، مام جعل العر  أعىل من الطلب واتجهت األسهم نحو القاع، وعىل الفور عاّمت الفوىض يف مليون سه

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159626&vid=34
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 30أموا  املستثمرين تتبخر، وازداد األمر سوء حووني زاد عوودد األسووهم املعروضووة إ  املكان، حيأل بدأت  

ألسهم بال قيمة، وجعل الكثري موون املسووتثمرين يوودخلون يف ديووون مليون سهم، األمر الذي جعل أسعار ا
ون الضخمة التي تراكمت من كوورثة القوورو  كبرية، وعبء ثقيل للبنوك التي أعلنت إفالسها بسبب الدي

  ري القابلة للسداد بسبب إنهيار البورصة وإفالس املستثمرين.غ

ورصة األورا  املالية، مام رفع أسعار األسووهم إ  وكان سبب اإلنهيار، يرجع إيل استثامر مبالغ ضخمة يف ب
وأسعار خيالية وغري واقعية، وأدي إيل جذب واستقطاب مستثمرين من شتى الطبقات واملسووتويات قيم  
استثامر أموالهم يف البورصة. حتى البنوك اشرتكت يف االستثامر أيضاً، حيووأل قامووت بتمويوول قوورو  عىل  

الذي ضاعك االستثامرات، ورفع األسعار أكرث وأكرث ثم حدأ ما حدأ برشوت ميرسة للمستثمرين، األمر  

 من انهيار.

لدو  األخوورى، وحاولووت بعووض وكان ركود االقتصاد األمرييك، هو العامل األساو يف انكامش اقتصادات ا
الدو  تطبيب سياسات حامئية، ورغووم أن االقتصوواد األموورييك هووو سووبب األزمووة، فقوود قامووت الحكومووة 

ألك صنك مستورد، وردت بعض الوودو    20بفر  تعريفات جمركية عىل أكرث من    1930ة عام  األمريكي
واصل االنهيووار مووداه  1930بنهاية عام  ار التجارة العاملية، و بفر  تعريفات انتقامية، مام ساعد عيل انهي

  .(2011)محارب،1933إ  أن وصل إ  القاع يف مارس عام 

م اسووتقرار الوضووع االقتصووادي وسياسووة املتحدة األمريكية يرجووع إيل عوودتفسري هذه األزمة يف الواليات  و 
وقك املصانع يف بعض كثافة اإلنتاج لتيطية حاجات األسوا  العاملية خال  الحرب العاملية األو  بسبب ت

الدو  األوروبية بعد تحولها إ  اإلنتاج الحريب وعودة الكثري موون الوودو  إ  اإلنتوواج بعوود انتهوواء الحوورب 
االستيناء عن البضووائع األمريكيووة. وكووان موون نتووائ  هووذه األزمووة االقتصووادية أن تكدسووت البضووائع يف و 

صووانع، وتووم ترسوويح العووام  وانترشووت البطالووة، ون، وأفلس الكثري من املالواليات املتحدة وتراكمت الدي
ْت القوة الرشائية، وانعكس ذلووك عووىل بورصووة وو  سوورتيت، إذ أقوودم املسوواهمون   ُعفا ركات ويف الشوو وضا
 1929أكتوووبر    29الكربى عىل  رح أسهمها للبيع بكثافة، مام أدي إيل انهيار سو  األسووهم األمريكيووة يف  

ت ثري األزمة مدمراً عووىل كوول الوودو  تقريبوواً الفقوورية منهووا والينيووة، واملسمى بيوم الخميس األسود. وكان  
رائب والوودخل الفووردي وعائوودات الضوو  %، كووام أنخفووض متوسووط60وانخفضت التجارة العاملية ب كرث من 

واألسعار واألرباح. وكان أكرث املت ثرين باألزمة املدن وخاصة املعتمدة عىل الصناعات الثقيلة كام توقفت 
% من 60ناء تقريباً يف معظم الدو ، كام ت ثر املزارعون بهبوت أسعار املحاصيل الزراعية بحوايل أعام  الب
 قيمتها.

ها برام  مختلفة للنهو  منها، وكانت قد تسببت األزمة يف زمة من خال  إعّدادوواجهت الدو  هذه األ 
اً املوووا نني البائسووني إ  اضطرابات سياسية دفعتها لتكون إما موون دو  اليمووني أو اليسووار ودفعووت أيضوو 
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وكانت هذه من أسباب وصووو  بعووض املتطوورفني  -ومن أشهرهم أدولك هتلر  -1الدميوغوجية واليوغائية
 .اليا، مام مهد إلندالع الحرب العاملية الثانيةلحكم أمثا  هتلر يف املانيا وموسوليني يف ايطإيل ا

يده يكن مل والحب أن هتلر، الذي اقتصادية، قد تووزعم الحووزب النووازي يف املانيووا مووع بدايووة  نظرية أي تُقا
 واسووع برنووام  تنفيووذ  ثالثينات القرن املايض إبان هذه األزمة، وقام بزيادة االنفا  الحكومي موون خووال

ريعة يف املانيووا، والقيام ب كرب مرشوع ملد شبكات الطر  السوو  مظاهره أوضح وكان العامة لألشيا  النطا 
بووالعجز،  التمويوول بفكوورة يسلمون كانوا فقد الرضيبية، اإليرادات عىل بالقيود مبالون غري النازيون وكان

رشوووع تسووليح أملوواين ييلووب عليووه الطووابع قيام ب كرب مثم أعقبه بال.  1934وانتهي من هذا املرشوع عام  
 ، وخوورج1936املحيل يف االنتاج، وتعمد أيضاً أن ميوله من خال  إحداأ عجز امليزانية، وأنتهي منه عووام 

 عووىل يوقضوو  قوود كان 1936 عام وبحلو  .السابب يف يعانيه كان الذي املدمر  الركود من األملاين االقتصاد
وعليووه يكووون هتلوور قوود  بووب . السوولطة إ  هتلوور  وصووو  يف كبووري أثوور  له كان ما وهو البطالة يف املانيا،

 هنوواك كووان وبناء عوويل ذلووك فقوود. 1937السياسات املالية الكينزيه قبل كينز الذي نادي بتطبيقها عام 
 (.2000كينز )جالربيت،  قبل كينزيون

 رئيساً  اليمني روزفلت ديالنو فرانكلني ىأدو  فعندما سلوب  خر.أما الواليات املتحدة فقد واجهت األزمة ب  
 قد األمرييك االقتصاد ماكينة من ترٍس  كلو  أن ، كان واضحاً 1933 مارس 4 يف األو  للمرة للواليات املتحدة

، ْت  كلها واملصانع والتجارة واملزارع فالبنوك تعطولا ومل يبدأ االنتعوواش يف الواليووات  ،(2012راشواي، )أفلسا
التووي وضووعها الوورئيس فوورانكلني  The New Deal))مووع سياسووة العهوود الجديوود  1933عووام املتحدة إال 

وإعووادة فووتح  1933روزفلت، حيأل نصت سياسة العهد الجديد عىل وضع حلووو  لألزمووة املرصووفية عووام 
. نوووك موون التعاموول باألسووهم والسووندات، متنووع الب1935و  1933  البنوك السليمة، وإصدار قوووانني عوواميو 

لرعاية ضحايا األزمة من العا لني، باإلضافة إ  إصدار قوانني تحقب االستقرار يف   اء م سساتوكذلك إنش
، وتصحيح اسووتخدام األورا  املاليووة موون خووال  1933قطاع الزراعة وإصدار قانون اإلصالح الصناعي عام  

 .1934 إنشاء لجنة تباد  األورا  املالية عام

السيولة، لذلك وجووب سووحب   لسيولة املالية لتحريك السو  ولت منيواقتىض البدء مبعالجة األزمة توافر ا
الودائع األمريكية موون املصووارف العامليووة وخصوصوواً األوروبيووة، هووذا اإلجووراء أسووهم يف انفووراج األوضوواع 

وشوودتها، وخصوصوواً يف بريطانيووا وفرنسووا االقتصادية األمريكية إ  حد ما ولكنه أسهم يف توودويل األزمووة  
جديدة تقوم عىل الدخو  يف مشوواريع   ى الرئيس األمرييك فرانكلني روزفلت سياسة اقتصاديةوأملانيا وتبن

كربى بهدف تشييل أكرب عدد ممكن من العام  لحل مشكلة البطالة، ولتحقيب ذلك تم إنشوواء مكاتووب 
 .جتامعيةالتوظيك والتوسع يف املشاريع اإلمنائية واال 

 
 قامئة يف املجتمع وتييريهوا، وذلوكالدميوغوجية هي التييري املفاجئ الرسيع والشديد األثر يف الكيان االجتامعي بير  تحطيم استمرار األحوا  ال  1

وتعنوي ( غوجيوة)، وتعني الشوعب، و(دميو)من كلمة والدمياغوجية هي كلمة يونانية مشتقة   .ب عادة تنظيم وبناء النظام االجتامعي بناًء جذرياً 

أما اليوغائية فهى مصطلح يستخدم يف وصك جامعوة أو تيحوة مون النواس الوذين ينظورو لألموور   ."قائد الشعب"ومعناها كمصطلح  .  العمل

 ر ألبسط مقومات التفكري.حقيقي، ويعملون عىل الدفاع عن  رائهم بطريقة تفتقواألحداأ ويفرسونها بطريقة بعيدة كل البعد عام هو  
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 وحتي منتصك سبعينات القرن املووايض بنمووو الثانية العاملية الحرب نهاية من املمتدة دةملا لقد إتسمت
اقتصادي مرتفع وفقاً للفكر الكينزي وما تضمنه من تدخل واسع للدولة يف الش ن االقتصووادية، إعووتامداً 

السياسووة االقتصاد بجرعات منشطه متي كان ذلك رضوريوواً، وأعتموودت هووذه عيل السياسة املالية لحقن  

ولقد نجحت هذه السياسووات يف بووادئ األموور . ائبعيل زيادة اإلنفا  العام وتخفيض سعر الفائدة والرض 
يف إيجاد معالجات لألزمات التي حلت يف النظام الرأساميل قبوول حوودوأ الركووود التضووخمي يف منتصووك 

 . ايضسبعينات القرن امل

 قبوول موون األزمووات بالتضخم وكانووت هو اقرتانها ر ظواه االقتصادية من األزمة سجلته ما ولقد كان أغرب
 اإلنتوواج ركووود مووع لهرتفاع األسعار هي إتجاه الجديدة اليريبة فالظاهرة مصحوبة بإنخفا  يف األسعار،

ركات املتعووددة الجنسووية ووالشوو  الدولية اإلحتكارات بقوة إال ال يُفرس  أمر  وهو البطالة وإنتشار والتجارة
 عام فيفيب معدالت أرباح مرتفعة مام ي دي إيل إرتفاع األسعار،  تسعي ايل تحق  للقوميات التي والعابرة

توووافر رأس  إ  األرباح تراكم وأدى .(2002هاوسلر، )حدة  أكرث بشكل التضخم تصاعدت معدالت 1974
 عاليووة عووىل مسووتويات نسووبياً  حوواف  اقتصووادي بتوسووع سوومح التكنولوجي، مووام  للتقدم الرضوري املا 

  .(2001مارتن،  رتيب)للتوظك 

 األجوول   ويوول اإلتجوواه صووبحأ و  .مطلوبوواً  أمراً  بالتضخم اإلحتفاظ  كان البطالة وإنترشت حل الركود فلام 
   .(1985مرو، . ) اإلرتفاع نحو هو لألسعار

 مبنحووى منهووا وخرج والتضخم البطالة بني  ويلة األجل الثابتة العالقة دراسة عىل أكد قد فيليبس وكان
 البطالووة حجووم بووني يوعكسوو  تناسووب فهنوواك . البطالة درجة عىل جانب األجور من الثابت تامداإلع يبني

  . األسعار وإرتفاع

ما تقدم أن األفكار الكينزية والسياسووة املاليووة عجووزت عوويل مواجووه ظوواهرة الركووود التضووخمي،   حاصلو 
والعكس صووحيح، وأصووبح فإستناداً عيل منحني فيلبس فإن مواجهة التضخم يفيض إيل مزيد من البطالة  

رة األمر يتطلب الخيار بني مبادلة التضووخم بالبطالووة أو العكووس، وتووم إعووتامد ذلووك كحوول لهووذه الظوواه

ريض لكووٍل موون الكسوواد والتضووخم، مسووتخدمني يف ذلووك أدوات السياسووة املاليووة  والوصو  إيل معوود  مووُ
 . والنقدية و لية التنسيب بينهام 

ملايل وحووده، بوول يجووب النظوور ة يستوجب عدم الوقوف عند القطاع اويف تقديري أن الفهم الدقيب لألزم
مووع القطوواع املووايل يف إ ووار النظووام اإلقتصووادي   أيضا يف أوضاع القطوواع الحقيقووي الووذي يُفوورت  تكاملووه

كام يالزم أيضاً النظر يف األسباب التي يُحتمل أن تكون قد نش ت يف السيا  العام الذي تعموول .  الرأساميل
ديات الرأساملية يف العقد األخري من القرن املايض والعقد األو  من القرن الواحد والعرشووين، فيه اإلقتصا
 . ملايل والعوملة اإلقتصاديةتحرر اوهو سيا  ال

 

 



   2020 اكتوبر – الخامس العدد  -(  57املجلد )  –  ©جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلداريةمجلة 
 

 177 

ولقد (. 1999نايت، )يعترب توافر بيئة سليمة لالقتصاد الكيل أحد أهم العنا  األساسية لنظام مايل سليم  
فرتة ، عندما انهارت أسوا  األسهم حو  العامل يف 1987أكتوبر   19  حدثت األزمة املالية يوم االثنني األسود

وبدأ االنهيار يف هون  كون  وانترش غرباً إ  أوروبا، ضارباً الواليات املتحدة بعد أن هبطت   .زمنية قصرية
 30يف يوم واحد، و%  22.61نقطة، مبعد   508م ت داو جونز الصناعي أسعار األسوا  بها، حيأل هبط

. ، إذ أصبح ذلك اليوم األسوء يف تاريخ املوو ت(Share Price Index, 2017)أيام تالية له  3عىل مدار % 
 .امل من أسوء أيامها عىل اإل ال وعانت أسوا  األسهم يف جميع أنحاء الع

وتفسري هذه األزمة يرجع إيل أن السو  نفسها قد أصابها الضعك بشكل كبري، حيأل  يت أوامر البيووع 

اع أسووعار الفائوودة عوويل السووندات، وإنخفووا  اد األموورييك، وإرتفوو وكذلك تبا   االقتص.  عىل النظم ذاتها
 . Malcolm , 1997) )أسعار النفط، وتصاعد التوتر بني إيران والواليات املتحدة يف ذلك الوقت 

استخدام أحدأ األساليب يف اإلتصا ، وأكرث التقنيووات تطوووراً يف إدارة األنشووطة والعمليووات سوواعد أدى  و 
وقوة العالقات النقدية واملالية كان موون أهووم قنوووات انتقووا  زمات من سو  آلخر،  ىل رسعة إنتقا  األ ع

 .((Thomas, 2011األزمة

، 1997أصووابت معظووم قووارة  سوويا بوودءاً موون شووهر يوليووو عووام   ت زُّم مايل هي فرتة األزمة املالية اآلسيوية
زاً مرموقاً بني دو  وقد إحتلت دو  جنوب ت   سيا مرك. وتسبوبت يف الخوف من تحوُّلها إ  أزمة عاملية

يف اقتصووادياتها، وقوود إتسووم   العامل خال  السنوات التي سبقت األزمة، نظراً ملا متيووزت بووه موون أداء رائووع
 :( منها2000 عبد الفضيل،)منوذج التنمية يف دو  جنوب ت   سيا بعدة سامت ناجحة 

والجودة واإلتقووان واإلهووتامم بوورأس املووا  احرتام قيمة العمل و   تجاري يقوم عيل التحيز التصديري.نظام  
إتباع بلدان جنوب تو  و  ،قنية العاليةالتقدم يف مجا  التكنولوجيا واجتياز حاجز الت، و البرشي وتنميته

اعتبووارات و  ،للتكامل بني اقتصاديات متر مبراحل مختلفة من التنمية والتصنيع  1 سيا لنموذج األوز الطائر 

ت القيادات السياسية يف تلك البلدان أن بناء عنا  القوة االقتصووادية يشووكل األمن القومي، حيأل اعترب 
 ا  معدالت التضخم والسيطرة عيل الديون الخارجية.خفإنو  ،أحد مقومات األمن القومي

، إذ ( التايالنوووديBhat) يف أعقووواب انهيوووار عملتهوووا تايالنووود حقووواً لقووود بووودأت األزموووة أو  األمووور يف
عووه، لينقطووع مالت األجنبية التي كانووت تتوووازن معىل تعويم البات بعد أن اختفت الع الحكومة أُجربت

   .ييكالرابط بني البات التايالندي والدوالر األمر 

 
 بصوفة ماليزيوا ودولوة عاموة بصوفة  سويا ت  جنووب دو  يف الصوناعية التنميوة تجربة تقوم" Flying Geese Paradigm" الطائر األوز منوذج  1

 ثوم م1937 عوام يف "اناموهك أكانامتسوو" اليابواين  اإلقتصادي العامل لها تصوراً  وضع أن سبب والتي الطائر األوز رسب بنظرية يعرف ما عىل خاصة

  .اليرب  رحها التي  الصناعية  التنمية لنامذج  إخرتاقاً   شكلت  بديلة  كنظرية  1984  يف"  كمنمكس بروس" يد  عىل صيتها  ذاع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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ي وّ دية داخليووة، وهووذا مووا سوواعد عووىل تفشوو لقد كانت دو  جنوب ت   سيا تعاين من إختالالت اقتصووا

األزمة، ومن هووذه اإلخووتالالت، اإلعووتامد املفوورت عووىل التصوودير لتحقيووب النمووو، واإلعووتامد الكبووري عووىل 
أو استثامر أجنبي مبات، إ  جانب االقرتا  الخارجي   التدفقات املالية من الخارج، سواء يف شكل قرو 

ح  أيضوواً أن نسووبة الووديون قصوورية األجوول إيل احتيا يووات النقوود كام نال .  من قبل القطاع الخاص املحيل
، وهو مووا يعنووي (أندونسيا، تايالند وكوريا)األجنبي كانت تزيد عن الواحد الصحيح يف بعض هذه الدو   

ريبية أن نسووبة الوودين قصووري األجوول إيل الدو  لألزمات، إذ بينت الدراسات التجتزايد قابلية تعر  هذه  
د األجنبي تعترب مقياساً إرشادياً مهامً يف التنب  بووإحتام  حوودوأ أزمووات السوويولة وموودي إحتيا يات النق

 (. 2002ملدر، )عمقها 

قوود الوودويل ركات متعووددة الجنسوويات وصووندو  النولذلك اضطرت دو  ت   سيا، وتحووت ضوويط الشوو 
ألموا  الساخنة باالستثامر يف أسوا  املا ، األمر الووذي أدى إ  حوودوأ أزمووة دو  و لبهام، إ  السامح ل

 .  (2002،  دانيا  )ت   سيا نتيجة سلسلة من هجامت املضاربة التي أدت إ  هروب رأس املا  املضارب 
ية، الخارجية بتييري البيئة االقتصاداملايض، تسببت سلسلة من الصدمات ففي منتصك تسعينيات القرن  

، الوودوالر األموورييك وت ثر النمو سلبًا بإنخفا  قيمة اليوان الصيني والني الياباين، مام أدى إ  ازديوواد قوووة
اتها وت ثرت بلدان جنوب ت   سيا التي ترتبط عمالتها بالدوالر نتيجة إرتفاعه، حيأل جعل أسعار صادر 

ويف الوقت نفسه تبا   معوود  منووو صووادرات جنوووب ت  .  األسوا  العاملية  أغيل نسبياً وأقل منافسة يف
 : فتدهور وضع حسابها الجاري كام يوضح ذلك الجدو  التايل 1996 سيا بشكل كبري يف عام 

 القومي عجز الحساب الجاري للبلدان اآلسيوية قبل األزمة نسبة من النات     : 1جدو   

 1997 1996 1995 بيان 

 -2.9 -3.3 -3.3 اندونسيا 

 -3.9 -7.9 -8 تايالند 

 -4.5 -4.7 -4.4 الفلبني 

 2.7 4.9 -2 كوريا 

 -5.8 -4.9 -10 ماليزيا 

؟، مجلة التمويوول " يف  سيا  لالنتعاش ما هي الدروس التي تطرحها أزمة املكسيك بالنسبة:"جيلريمو أورتيز مارتتيز  :  املصدر
 .( 1998 صندو  النقد الدويل،)والتنمية، 

منو صادرات الصني أيضاً يف تبا   منو صادرات دو  جنوب ت   سيا أيضاً، رغم أن كووالً موون ساعد  ولقد  
ت   سيا قد شهدوا منواً رسيعاً للصووادرات يف نفووس الوقووت موون بدايووة تسووعينيات   جنوب  ني ودو الص

رية الذي حصلت ونتيجة للقرو  واالستثامرات الكب. أن الصني كانت أجدر منهم جميعاً إال    .القرن املايض
. ترتب عليها منوواذ اقتصووادي صووعب، دفووع ب سووعار األصووو  إ  مسووتويات منخفضووةعليها هذه الدو ،  

وعندما قام املستثمرون األجانب بسحب أموالهم، أُغرقت أسوا  الرصف بعمالت دو  األزمووة، مووام أدي 
فاع عن أسعار  فها توقفت حكومات هذه الدو  عن الدو  إيل إنخفا  قيمة عمالت هذه الدو   بدوره

وأدى إنخفووا  قيمووة هووذه العمووالت إ  منووو اإللتزامووات بووالعمالت .  محت بتعووويم عمالتهوواالثابتة وس
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ة سوووًءا األجنبية بشكل كبري مقومة بالعملة املحلية، وتسببت يف املزيد من حاالت اإلفالس وزادت األزموو 
 : و  التايلوارتفعت معدالت البطالة مع حدوأ األزمة كام يوضح ذلك الجد

  

 ( العاملة   األيدي   كنسبة م ية من اجاميل ) معدالت البطالة خال  سنوات التسعينات يف بعض دو  األزمة اآلسيوية    : 2جدو  

 ماليزيا  كوريا  أندونسيا  تايالند  البلد   / السنة 

1990 2.2 2.57 2.4 5.10 

1991 2.7 2.66 2.3 4.3 

1992 1.4 2.82 2.4 3.7 

1993 1.5 2.84 2.79 3 

1994 1.3 4.67 2.4 2.9 

1995 1.1 4.5 2.02 2.8 

1996 1.1 4.23 2 2.5 

1997 0.9 4.7 2.59 2.5 

1998 6.5 8.2 6.84 7.1 

Source: IMF.                                                                                                      

عقليووة "ور املعلومووات غووري املتامثلووة يف األسوووا  املاليووة، مووام يوو دي إ   وأشار فريدريك ميشووكني إ  د
  .(Mishkin, 2001)أو ما يسمي أثر مسايرة الركب بني املستثمرين  " القطيع

وقد انعكست تدفقات راوس األموا  الضخمة إ  الداخل وضعك الصادرات، يف اتسوواع عجووز الحسوواب 
ألجل، مام جعل هووذه الوودو  التدفقات كان يف صورة اقرتا  قصري ا الجاري إضافة إ  أن قسامً كبرياً من

 : معرضة للصدمات الخارجية، مام أثر عيل معد  تيري النات  القومي اإلجاميل كام يوضحه الجدو  التايل

 التسعينات يف بعض دو  األزمة اآلسيوية معد  تيري النات  القومي االجاميل خال  سنوات    : 3  جدو  

 ماليزيا  كوريا  أندونسيا  تايالند  البلد   / السنة 

1991 8.56 6.95 9.23 8.60 

1992 8.08 6.46 5.44 7.80 

1993 8.71 6.5 5.49 8.35 

1994 8.62 7.54 8.25 9.30 

1995 8.83 8.22 8.92 9.36 

1996 5.52 7.82 6.75 8.60 

1997 0.43- 4.70 5.01 7.70 

1998 10.17- 13.51- 5.84- 7.4- 

Source: IMF.        

واضطرت السلطات النقدية يف تلك الدو  إ  رفع سووعر الفائوودة بهوودف وقووك التحووويالت موون العملووة 
الو نية إ  العمالت األجنبية خاصة الدوالر األمرييك، ومحاولة تشووجيع مختلووك املسووتثمرين الحووائزين 

د ارتفعووت أسووعار وعليووه فقوو   للدوالر األمرييك عىل تحويل املبالغ املوجودة لديهم إ  العمالت الو نية،
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يف كوريا الجنوبية، وظلت عنوود هووذا الحوود لعوودة أيووام، مووام اضووطر %    35يف تايالندا، و  %25الفائدة إ   

باملستثمرين يف هذه األسوا  إ  التخيل عن األورا  املالية وإيداع قيمتها يف البنوك لهستفادة من سووعر 
ا  املالية يف السووو  دون أن يقابلووه  لبووات تاء من األور   الفائدة املرتفع، مام نت  عنه زيادة املعرو 

% من األسعار السائدة يف السو ، 50و  %25وهذا ما أدى إ  إنخفا  شديد يف أسعار األسهم وصل إ  
كذلك االنسحاب املفاجئ لراوس األموا  األجنبية يف الوقت الذي ساهمت هذه األموا  يف رفع معدالت 

 األخرية وخاصة يف القطاعات املوجهة للتصدير.   السنواتالنمو لهذه الدو  خال

مام أدى إ  انهيار أسووعار  %40وانتقلت العدوى إ  ماليزيا حيأل تراجع سعر الرينجيت املاليزي بنسبة 
األسهم، واتهم رئيس الوزراء املاليزي مهاتري محمد، املضووارب جووورج سوووروس بتوودمري االقتصوواد املوواليزي 

ينجيت املاليزي، وتواكووب هووذا مووع قيووام املضوواربني يف ماليزيووا باملضوواربة عووىل ة عيل الر باملضاربة الكبري 
املشتقات املالية لتحقيب أرباح ضخمة خال  فرتة وجيزة، مام أدى إ  إنخفا  قيمة الرينجيت املوواليزي 

لالقتصوواد أمام الدوالر األمرييك، وإنخفا  أسعار األسووهم وهووو إنخفووا  ال عالقووة لووه بوواألداء الحقيقووي 
 .املاليزي

أما بالنسبة لسو  املا  يف تايوان فقد كانت تبدو أبعد الدو  عوون مواجهووة انهيووار سووعر العملووة، نظووراً 
مل تاتها االقتصادية القوية، والسيطرة عىل عجز املوازنة وتحقيووب فووائض يف الحسوواب الجوواري، والنظووام 

ليار دوالر كاحتيا ات أجنبية مبا يكفي م 80 من  املرصيف السليم من ناحية، واحتفاظ البنك املركزي ب كرث
ورغم ذلك انخفووض موو ت سووو  املووا  يف تووايوان بنحووو . ملواجهة أي عمليات مضاربة، من ناحية أخري

 .تقريبا 20%

أما بالنسبة لهون  كون  فكانت أقوي الحلقات، وكان االعتقاد السائد هو صعوبة تخفيض قيمووة عملتهووا 
ها من العمالت األجنبية، وعندما امتدت املضاربات إ  هووون  كووون  ضخمة لدي  نظراً لوجود احتيا يات

فحوودأ تحووو  كبووري ونزحووت األموووا  موون سووو    %20رفعت السلطات الحكومية بها سعر الفائدة إ   
 .األورا  املالية إ  األسوا  النقدية مام أدى إ  انهيار أسعار األسهم والسندات

، انخفضووت أسووعار 1997التايالنوودي يف يوليووو    باتهجوم عىل الوووع أو   ونخلأ من ذلك أنه منذ أن وق
العمالت واألصو  يف كل  سيا نتيجة هروب راوس األموا  من أسوووا  هووذه الوودو ، مووام كووان لووه توو ثري 

 مدمر وواسع املدى عىل اقتصاديات العديد من دو  املنطقة.

يف %  167إ  %  100موون  للنووات  املحوويل اإلجوواميل كووام ارتفعووت نسووبة الووديون األجنبيووة بالنسووبة
خووال    %180، لتجتوواز  1996و  1993الكربى بووني عوواميو   ( سيان)اتحاد دو  جنوب ت   سيا   اقتصادات

  %40، ووصلت بعد ذلووك إيل %21إ   %13وارتفعت النسبة يف كوريا الجنوبية من . أسوء مراحل األزمة
ونقديووة ملكافحتهووا، ومووع   سياسووات ماليووة وقد واجهت حكومات  سيا األزمة وأقرت(.  2008السامرايئ،  )

اقتصووادات   وانقوواذ  مليووار دوالر أموورييٍك لوودعم  40برنامجاً تكلفته   صندو  النقد الدويل ذلك فقد أ لب
وماليزيووا، تيطووة قيووام تلووك الوودو  بتنفيووذ بوورام  معينووة لالصووالح   إندونيسيا وتايالند وكوريا الجنوبية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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يام عدا ماليزيا التي رفضووت هووذه قتصادى والهيكىل. وقبلت أندونسيا وكوريا الجنوبية ودو  أخرى، فاال 
 الحزمة. 

لووذي ولقد تعر  دور صندو  النقد الدويل يف برام  اإلنقاذ اآلسيوية إ  انتقاد حاد. ألن املبدأ األساو ا
يل مل يتناسب مع األزمة، فهو يقدم قرو  ترتكز عليه برام  اإلنقاذ التي يرشف عليها صندو  النقد الدو

 . واقع وال ي دي إيل نتائ  إيجابيةيل ونقدي متشدد يصعب تطبيقه يف البرشوت تقيض بفر  نظام ما

ميكن أن تكون فعالة يف   ويف معر  تقيمنا لهذه السياسة من قِبل الصندو  فإنني أري أن هذه الرشوت 
ين عووام ضووخم. وعليووه فووإن العووالج اإلعتيووادي املتبووع موون قبوول دو  تعاين عجز كبري يف املوازنة أو من د

نقد الدويل مل يجدي نفعاً يف حالة اقتصاد دو  جنوب ت   سيا ،ألن  بيعة األزمووة مختلفووة، صندو  ال

القتصوواد قوود إزدادت، ولووذلك فووإن تت ومع فر  سياسة مالية متشددة فإن ضوويوت االنكووامش عووىل ا
ائ  دالت الفائدة من أجل اجتذاب االستثامرات األجنبيووة قوود أدي إ  نتوو صندو  النقد الدويل لزيادة مع

فال صندو  النقد سمح لهذه الدو  بزيووادة االنفووا  . عكسية، حيأل تعرضت كثرياً من الرشكات لهفالس
ك الخاص ومن ثم تنشيط الطلب الكيل، وال سمح لها بتخفيض العام لزيادة االستثامر الحكومي واالستهال

 .أكرث صعوبةئدة لزيادة االستثامر الخاص، مام جعل عملية االنتعاش االقتصادي سعر الفا

، جفري ساكس وبالتايل فان برام  اإلنقاذ هذه تعرضت النتقاد شديد، فقد  الب بعض االقتصاديني مثل
از بوورام  اعتامد مزيد من الشفافية لرشح الطريقة التووي يتبعهووا الصووندو  إلنجوو ب ،صندو  النقد الدويل

ا عن نظام السو ، وانتقد  ر  عالج الصدمة يف اإلنقاذ، وهو االقتصادي الذي أمىض حياته املهنية مدافع
هووو   اإلصالح االقتصادي، ولقد ذكر أنه عندما يكون االقتصاد يف حالة أزمة األمر األو  الذي يجب تووذكره

  .((Sachs, 2005عدم االتصا  والتعامل مع صندو  النقد الدويل

وكمالحظة هامة فإن ماليزيا هي الدولة الوحيدة التي مل تقبل مساعدة صندو  النقد الدويل املرشو ة، 

ولقد أدت أزمة جنوووب ت   سوويا   واتبعت عدد من اإلجراءات التي خففت من وقع هذه األزمة عليها.
 . (Rickards, 2011) 1997% مقارنة مع عام2.5بنحو  1998حجم التجارة العاملية خال  عام إ  تراجع 

تتجسد يف التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهوورت   2008  -2007إن األزمة االقتصادية  
راء مساكن وعقارات يف الواليات املتحوودة يف واملقرتضني لشبسبب فشل ماليني    2007عىل السطح يف عام  

دى ذلووك إ  حوودوأ هووزة قويووة لالقتصوواد األموورييك، ووصوولت تبعاتهووا إ  تسووديد ديووونهم للبنوووك، وأ 

تصادات أوروبا و سيا مطيحة يف  ريقها بعدد كبري من كربيات البنوك وامل سسات املالية العامليووة، ومل اق
دوالرات التووي تووم ضووخها يف أسوووا  املووا  العامليووة يف وضووع حوود ألزمووة الرهووون تفلح مئات مليارات الوو 

 التي ظلت تتبلور تحت السطح حتى  فت عيل السطح وتطورت إ  أزمة مالية عاملية.العقارية 

وبدأت هذه األزمة يف القطاع العقاري وكان لها جذور سابقة، فهي مشووكلة تراكميووة حوودثت عوورب سوونني 
أخذت قيم العقارات يف اإلرتفاع بصورة مسووتمرة يف جميووع أنحوواء العووامل   2000عام فمنذ األزمة. سبقت

https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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لة يف البورصووة، حتووى بووات اصة يف الواليات املتحدة، وبالتايل إرتفاع أسهم الرشكات العقاريووة املسووجوبخ

يووا الحديثووة تاء العقار أفضل أنواع االستثامر، يف حني أن األنشطة االقتصادية األخرى مبا فيهووا التكنولوج
هدف السكن أو االستثامر  ويوول معرضة للخسارة، وأقبل األمريكيني أفراداً وتكات عىل تاء العقارات ب

املخووا ر بسووبب إقوودام العديوود موون املصووارف   األجل أو املضاربة، وقد انوودلعت أزمووة القوورو  العاليووة
قوورو  ملئووات اآلالف موون  عووىل موونح  2006و  2001املتخصصة يف قطاع العقووارات يف الفوورتة مووابني عووام  

قاعدة الحذر وتقييم املخا ر، واعتمدت املوا نني ذوي الدخل املحدود وبدون ضامنات، متجاهلة بذلك  
بو  لقطوواع العقووار وإنخفووا  كبووري ملعوودالت الفوائوود املصارف هذا النه  يف ظرف اتسم بنمو غري مسوو 

راء و  حد القناعة أن الفرصة جوود مواتيووة لشوو املعمو  بها، األمر الذي أدى ب عداد كبرية من األمريكيني إ
، حيأل هبطوت 2007م صل إ  ذروته فانفجر يف صيك عاوتضخم حجم قطاع العقارات حتى و  . مسكن

 . (Rosengern, 2002) % من قيمة العقار50قيمة العقارات بنسبة وصلت إ  

ومل يعد األفراد قادرين عىل سداد ديونهم، حتوى بعد بيووع عقوواراتهم املرهونووة. وفقوود أكوورث موون مليوووينو 
تريليون دوالر،  6.6ألفراد الناجمة عن األزمة العقارية أمرييك ملكيتهم العقارية. ولقد بلغ إجاميل ديون ا

ولقوود دعووم موون أثوور . اتت محدودة جداً وبالتايل فإن قدرة العامل عىل املساعدة يف حل األزمة األمريكية ب
 ،  ح االقتصادي جوزيك ستيجليتز 2008األزمة حرب الواليات املتحدة يف العرا  وأفيانستان، ويف عام  

مرة أكرث من املقادر لها، وشّكلت السبب املركزي لألزمووة   60-50ملتحدة  لفْت الواليات اأن حرب العرا  ك
تريليون دوالر. ويوضح الجدو  التايل حجووم االنفووا   3لوى العرا  االقتصادية، وذكر أن تكلفة الحورب ع

 العسكري االمرييك عيل الحرب عيل العرا  وكذلك تكلفة الحرب عيل مايسمي باالرهاب:    

 حجم اإلنفا  العسكري األمرييك   : 4جدو   

 السنة 
)ألك   تكلفة الحرب عىل العرا  
 دوالر/ دقيقة( 

اإلرهاب)ألك دوالر/  تكلفة الحرب عىل  
 ( دقيقة

 ميزانية الدفاع األمرييك 

2003 93 54 438 
2004 111 74 448 
2005 164 100 507 
2006 188 116 536 
2007 245 166 611 
2008 371 195 -  - 

 .2010االمريكية، مكتب خدمات البحأل بالكونجرس االمرييك،  Foreign Policyاملصدر: مجلة  

حدثت  التي  الثقة  ضعك  ألزموة  الخفوي  "السبب  باعتبارها  العرا   حرب  عىل  لومه  ستيجليتز  ويضع 
 لالقتصاد األمرييك.  

   :أسباب هذه األزمة ما ييل    4-5-1
يسجل امليووزان التجوواري أي فووائض بوول مل  1971 حيوأل أنه منوذ عوامالعجز يف امليزان التجاري األمريكي -

مليوووار دوالر. ويعووود السووبب األسوواو إ  عوودم قوودرة   758إ     2006عجز يزداد سنوياً وصل يف عووام  
 الجهاز اإلنتاجي خاصة السلعي عىل تلبية االستهالك.
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موون  %9.2مليوار دوالر أي  410نحو    2008إرتفاع العجز يف امليزانية األمريكية حيأل كان عجز ميزانية   -
النات  املحيل اإلجاميل. ومن األسباب الرئيسة لهذا العجز غلبة الطابع العسكري عىل النفقووات العاموووة 

رائب، حيأل تستخدم الرضائب كوسيلة للحصو  عىل أصوات الناخبني بوودالً ووالطابع السياو عىل الض
 .(Rosengern, 2002)العام ، وهذا أدى إ  تفاقم الدينمن الحصو  عىل إيرادات لتمويل العجز املايل

 من الواردات تزايد بسبب امليزانية، عجز  معتالزم  التجاري الذي امليزان يضاف إيل ذلك العجز املزمن يف 
حيووأل نوواهز  املتحوودة، الواليووات خووارج إ  السياحة حركة وازدياد األخرى األسيوية والدو  والهند الصني

 (.2008)عويس،   2006عام دوالر مليار 758 زان التجاريالعجز يف املي

وتحويل القرو  من قِبوول   ارتبطت األزمة بالتيايض عن السجل االئتامين للعمالء وقدرتهم عىل السداد -

البنوك إلوى سوندات )توريب الديون( وتسويقها من خووال  سووو  األورا  املاليووة العامليووة، مووام جعوول 
ستخدام هوذه األورا  )السووندات املدعومووة بووالرهون العامل أكرث حذراً يف ااملستثمرين يف جميع أنحاء  

نقووأ أو انعوودام الرقابووة أو اإلتاف  ولقد ساعد عيل ذلووك، العقارية( والتي مل يعد هناك مشرتون لها
الكايف عىل امل سسووات املاليووة الوسوويطة. حيووأل ال تخوووضع البنووووك االسووتثامرية املتخصصووة يف مجووا  

شتقات املالية، للرقابة من قِبل الهيئات املاليوة التوي توصدر شهادات ملالية الجديدة، مثل املاملنتجات ا
 العاملي:  الصعيد عىل املشتقات حجم الجدارة االئتامنية. والجدو  األيت يوضح تطور

 دوالر(  بالرتيليون  عام)القيمة  ل ك  من  ديسمرب  نهاية  يف  العاملي  الصعيد  عىل  املشتقات  حجم  تطور   : 5جدو   

 2007 2006 2005 ديسمرب نهاية  
 596.004 414.178 296.666 إجاميل قيمة املشتقات 

 56.238 40.271 31.360 سو  الرصف 
 29.144 19.882 15.873 العقود اآلجلة 
 14.347 10.792 8.504 عقود املبادلة 
 12.748 9.597 6.984 عقود الخيارات 
 393.138 291.582 211.970 سعر الفائدة

 26.599 18.668 14.269 إتفاقات العقود اآلجلة 
    Source: bank of international settlements , the annual report, 2008.           

تريليووون دوالر يف حووني  596ويالح  من الجدو  أن املشووتقات املاليووة العامليووة بليووت يف بدايووة األزمووة 
 ,IMF) 2008تريليووون دوالر يف  60.69يل االجوواميل العوواملي( االقتصوواد الحقيقووي العوواملي )النووات  املحوو 

2009). 

ل امللفووت للنظوور أن االقتصوواد وهذا يعكس الخلل الكبري بووني االقتصوواد الحقيقووي واالقتصوواد املووايل. ولعوو 
األمرييك يعطينا م تاً خطرياً وواضحاً عن عمب هذه الفجوة بني االقتصاد الحقيقي واالقتصوواد املووايل، إذ 

تريليون دوالر فيام بلغ حجووم النووات  املحوويل  34  أن حجم التداو  يف سو  وو  سرتيت بلغ نحو يالح
 .2006فقاً لعام تريليون دوالر و  13اإلجاميل األمرييك بنحو 
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الخطوورة تصوونيفاً  الديون من حزمة تضم التي السندات مبنح اإلئتامنية العقارية التصنيك وكاالت قيام -

 .وقوية كبرية بنوك عن صادرة ألنها اً نظر  ائتامنياً مرتفعاً 
 القوورو  الووراغبني موون محتوواجى إغووراء عووىل تقوووم والتووي املاليووة الوسووا ة م سسات سلوكيات سوء -

 عاليووة عموالت ويطلبون القرو  عىل املالية بالحصو  امل سسات وإغرائهم من قِبل عليهم والتدليس
 مخا ر. وجود حالة يف

 11.05تريليووون دوالر، إيل  12.4ن ع الصووادرات العامليووة السوونوية موو وقد كان نتيجووة هووذه األزمووة تراجوو 
تريليون دوالر، وارتفع  10.95دوالر، إيل تريليون  12.29تريليون دوالر، وانخفضت الواردات السنوية من 

عوويل  2009و 2006تريليووون دوالر، وذلووك يف عوواميو  56.9تريليووون دوالر إيل  40الوودين الخووارجي موون 

. ولقد أثر كل ذلك عيل معظم املتيريات االقتصادية العاملية كام يوضحها الجدو  (IMF, 2009)الرتتيب 
 التايل:

 عيل أهم املتيريات االقتصادية العاملية   2008أثر األزمة االقتصادية    : 6جدو   

تصادية يف املنطقة التعايف من األزمة"، املصدر: البنك الدويل، منطقة الرش  األوسط وشامل أفريقيا، "" خر املستجدات االق
2010. 

   :أهم نتائ  هذه األزمة ما ييل   2  -5  -4
انخفا  اإلنفا  االستثامري واالستهاليك لضعك قدرة البنوووك عووىل متويوول الرشووكات واألفووراد، وإعووالن  -

ارة الخزانووة إفالس بنك االستثامر األمرييك )ليامن برذارز(، بعد فشل جهود املسووئولني األمووريكيني يف وز 
ت املتّحوودة األمريكيووة خووال  بنكوواً يف الواليووا  53إعالن إفووالس  واالحتيا ي الفيدرايل إلنقاذه، فضالً عن  

بنوك فقووط يف عووام  7، و2008بنك أغلب أبوابه خال  عام  25. علامً أّن 2009الثامنية أشهر األو  لعام  
إ  أسوا  العامل وبورصاته مووام تسووبب يف   امتدت تداعيات أزمة الرهن العقاري وأزمة االئتامن.  2007
  .سوا  املاليةأزمة األ 

، وارتفعووت البطالووة إ  2009حتي نهاية    2007مليون وظيفة منذ سبتمرب    5.1ة  أليت الواليات املتحد -

يف عووام  %0.25 او يرتاوح بني صفر و%، وخفض االحتيا ي الفيدرايل معّد  الفائدة إ  مستوى قي10
 . وحققووت2009عووام  % يف الربووع األو  موون  6.1ألمرييك بنسبة  إيل انكامش االقتصاد ا، مام أدي  2009

 دوالر للفوورد يف مرحلووة األزمووة. وفقوود 60.000أمريكا أعىل نسووبة ديوون يف توواريخ العووامل حيووأل وصوول 
بخسووائر تبلووغ  2008تنهي  والبورصات العاملية القرو ، بسبب املرهونة ومنازلهم ألصولهم املقرتضون

 ليون دوالر.تري 30

املساهمة يف  
 النمو 

منو إجاميل النات   
 املحيل% 

االستهالك  
 الخاص 

االستهالك  
 الحكومي 

ر  إجاميل االستثام 
 املحيل 

صادرات السلع  
 والخدمات 

واردات السلع  
 والخدمات 

2007 5.6 4.4 2.5 4.3 2.2 7.5- 

2008 4.5 3.3 2.2 2.8 2.7 5.5- 

2009 2.2 1.5 2.0 0.7 1.0- 1.0- 

2010 4.4 2.6 1.9 1.8 1.4 3.3- 
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 عيل االقتصاد العاملي   2008أثر األزمة االقتصادية    : 7جدو   

 بيان 
اجاميل النات  املحيل  

 الحقيقي* 
 رصيد الحساب الجاري***  البطالة** 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 
 -1.0 -1.0 -1.1 -1.0 9.2 8.1 5.8 5.4 0.0 -3.8 0.9 2.7 االقتصاديات املتقدمة

االقتصوووواديات االسوووويوية 
 الصناعية الجديدة

5.7 1.5 5.6- 0.8 3.4 3.5 4.9 4.9 5.7 4.4 3.6 6.1 

 -2.8 -2.8 -4.7 -5.3 10.1 8.9 5.8 4.6 0.0 -2.8 1.1 2.0 الواليات املتحدة
 -1.2 -1.1 -0.7 0.2 11.5 10.1 7.6 7.5 0.4- -4.2 0.9 2.7 منطقة اليورو

 1.2 1.5 3.2 4.8 5.6 4.6 4.0 3.8 0.5 -6.2 -0.6 2.4 اليابان
 .2009املصدر: من إعداد الباحأل إعتامداً عيل  صندو  النقد الدويل "أفا  االقتصاد العاملي"، ابريل 

  * معد  التيري السنوي.
 ** نسبة البطالة إيل القوي العاملة.
 *** نسبة من إجاميل النات  القومي.

 عيل االقتصاد العاملي   2008قتصادية  أثر األزمة اال   : 8جدو   

 بيان 
 رصيد الحساب  الجاري **  اجاميل النات  املحيل الحقيقي * 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 
 -4.7 -6.5 1.0 1.0 3.9 2.0 5.2 6.2 افريقيا 
 -4.4 -3.1 -4.0 -3.3 3.0 3.6 7.2 7.1 مرص 
 -5.8 -5.8 -5.8 -4.5 6.5 6.5 11.6 11.5 أثيوبيا 
 -4.3 -2.9 -4.5 -2.6 3.8 3.3 4.5 6.3 تونس 
 0.1 -8.1 21.2 15.9 9.3 -3.6 14.8 20.3 أنجوال 
 -14.0 -10.9 -18.2 -11.7 4.7 4.5 7.2 6.1 غانا

 .2009املصدر: من إعداد الباحأل إعتامداً عيل  صندو  النقد الدويل "أفا  االقتصاد العاملي"، 
 معد  التيري السنوي.* 
 ** نسبة من إجاميل النات  القومي. 

االقتصادية  األزمة من أثر  متقدماً، أو نامياً  أكان سواء تقريباً، بلد أي يفلت مل الدويل، البنك لتقارير  و بقا
 الحكومووات إليووه تلج  واألهم الذي األو  اإلجراء يكون أن الطبيعي من ، وكان2008-2007واملالية لعام
 عىل  ثار األزمة.  للتيلب واسع نطا  عىل األموا  ضخ هو املركزية والبنوك

بدايًة ميكن أن نُعرب عام أمل بنا من جائحووة، باألزمووة الصووحية العامليووة، ومصووطلح األزمووة الصووحية يعتوورب 
لتي نستخدمها يف مجا  األزمات، ونعني بها ما نووز  مصطلح جديد ميكن إضافته إيل جملة مصطلحاتنا ا
األزمات التي إعتدنا عليهووا (. ورغم أن (COVID -19عيل العامل أجمع من نازلة فريوس كورونا املستجد 

تطا  عنا  اإلنتاج املختلفة، إال أن هذه النازلة تطو  العنرص البرشي ذاته وهو العنرص الذي تُسووتخدم 
   اإلنتاج األخري.وتعمل ألجله كافة عنا

دية، ومثلام ينرش فريوس كورونا املعاناة البرشية يف كافة أنحاء العامل، فإنه ينرشوو كووذلك املعانوواة االقتصووا
 فهو ليس فريوساً ُمعدياً عىل املستوى الطبي فقط، ولكنه ُمعٍد أيضاً عيل املستوي االقتصادي. 
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صني أو  إصابة بفريوس مجهو  يف مدينة ووهووان، ، أعلنت ال2019يف الحادي والثالثني من شهر ديسمرب  

سووه فووريوس عووة هووويب، ولقوود اسووتبعدت السوولطات الصووينية أن يكووون الفووريوس الجديوود هووو نفمبقا 
، أعلنووت تلووك 2020، ويف الخووامس موون ينوواير  2003و  2002"السارس"، الذي انترش حو  العامل يف عاميو  

التعاون مع منظمة الصحة العامليووة، وأعلنووت أنووه موون السلطات أنه تم تحديد هوية الفريوس الجديد، ب
 حمل اسم "كورونا املستجد".عائلة الفريوس التاجي، والذي يتضمن "السارس" ونزالت الربد الشائعة، وي

مدينة مبقا عة هويب،  13ومع توايل إعالن اإلصابات وحاالت الوفاة، فقد أعلنت الصني الحجر الصحي يف 
دة عىل السفر الووداخيل، يف   41بإجاميل عدد سكان يبلغ   مليون نسمة، كام وضعت السلطات قيوداً مشدو

الحجر الصحي إ  مدن صووينية أخوورى بينهووا هانجتشووو، حيووأل محاولة للحد من إنتشار الفريوس وإمتد  

مقر تكة التباد  التجاري عوورب األنرتنووت الضووخمة "عوويل بابووا". و لبووت السوولطات يف عوودة مقا عووات، 
عات صناعية مثل جوانجدون  يف جنوب الصني(، من املصانع والرشووكات أن تبقووي أبوابهووا )غالبيتها مقا 

من النات  املحيل اإلجاميل للصني. وميثل قطوواع التصوونيع، املتوقووك عوون  %50ميلقة. ومتثل تلك املنا ب  
 العمل يف الصني، نحو ثلأل االقتصاد الصيني.

 زمة االقتصادية العاملية ومخا رها، وسوويطرت عوويلولقد ساعدت أزمة فريوس كورونا عىل زيادة حدة األ 
  .اء إنتشار الوباء القاتلالعامل سحابة سوداء تيطي خطر املوت الذي يهدد ماليني البرش جر 

تلك األزمة الصحية العاملية التي مل يتمّكن العامل حتى لحظة كتابة هذا البحأل من التعامل معها بفاعلية 
ر، وتهوودد حيوواة وورتها، وهي التووي أودت حتووى اآلن بحيوواة  الف البشوو كافية، وليس هناك شكوك يف خط

حاً، فضالً عن بقية العامل الووذي ينتظوور لقاحوواً عاصووامً موون املاليني من املصابني الذين ينتظرون عالجاً ناج
 .خطر املوت

زمووة تظهوور أكرب قدر من التوقّعات املتشامئة لالقتصاد العاملي، إذ بدأت إرهاصات األ  2019وقد شهد عام  
دة تحديووداً، وترافووب عىل شكل تبا   اقتصادي يف كربيات االقتصادات العاملية، يف الصني والواليات املتحوو 

دت قيادتهووا باالنتصووار فيهووا،  ذلك مع حرب تجارية محمومة بني الدولتني، بدأتها الواليات املتحدة وتعهووّ
كسب الحرب التجاريووة مووع الصووني. وحينهووا، وكانت ت كّد عىل الدوام أن االقتصاد األمرييك قوي، وأنه سي

خصوصاً عندما متّكنت الدو  سيكون االقتصاد أقوى عن ذي قبل، ولكن مل ت يت الرياح مبا تشتهي السفن، 

األخرى التي تواجهها أمريكا، كروسيا وإيران وتركيا، من التعامل بفاعليووة مووع العقوبووات األمريكيووة التووي 
 .تعرضت لها

ئتامن، واالسووتثامر، والجوودو  التووايل يبووني إنخفووا  معوودالت النمووو جارة الدولية، واال والتي أثرت عىل الت
 ملي نحو الركود.العاملي وإتجاه االقتصاد العا
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 معد  تيري النات  القومي اإلجاميل الحقيقي لدو  العامل   : 9جدو   

statement 2016 2017 2018 2019e 2020f 2021f 2022f 
World 2.6 3.2 3.0 2.4 2.5 2.6 2.7 
Advanced Economies 1.7 2.4 2.2 1.6 1.4 1.5 1.5 
United States 1.6 2.4 2.9 2.3 1.8 1.7 1.7 
Euro Area 1.9 2.5 1.9 1.1 1.0 1.3 1.3 
Japan 0.6 1.9 0.8 1.1 0.7 0.6 0.4 
Emerging Market and 
Developing Economies 
(EMDE) 

4.2 4.5 4.3 3.5 4.1 4.3 4.4 

East Asia and Pacific 6.4 6.5 6.3 5.8 5.7 5.6 5.6 
China 6.7 6.8 6.6 6.1 5.9 5.8 5.7 
Indonesia 5.0 5.1 5.2 5.0 5.1 5.2 5.2 
Thailand 3.4 4.0 4.1 2.5 2.7 2.8 2.9 
Europe and Central Asia 1.9 4.1 3.2 2.0 2.6 2.9 2.9 
Russia 0.3 1.6 2.3 1.2 1.6 1.8 1.8 
Turkey 3.2 7.5 2.8 0.0 3.0 4.0 4.0 
Poland 3.1 4.9 5.1 4.3 3.6 3.3 3.1 
Latin America and the 
Caribbean 

-0.3 1.9 1.7 0.8 1.8 2.4 2.6 

Brazil -3.3 1.3 1.3 1.1 2.0 2.5 2.4 
Mexico 2.9 2.1 2.1 0.0 1.2 1.8 2.3 
Argentina -2.1 2.7 -2.5 -3.1 -1.3 1.4 2.3 
Middle East and North 
Africa 

5.3 1.1 0.8 0.1 2.4 2.7 2.8 

Saudi Arabia 1.7 -0.7 2.4 0.4 1.9 2.2 2.4 
Iran 13.4 3.8 -4.9 -8.7 0.0 1.0 1.0 
Egypt 4.3 4.2 5.3 5.6 5.8 6.0 6.0 
South Asia 8.1 6.7 7.1 4.9 5.5 5.9 6.0 
India 8.2 7.2 6.8 5.0 5.8 6.1 6.1 
Pakistan 4.6 5.2 5.5 3.3 2.4 3.0 3.9 
Bangladesh 7.1 7.3 7.9 8.1 7.2 7.3 7.3 
Sub-Saharan Africa 1.3 2.7 2.6 2.4 2.9 3.1 3.3 
Nigeria -1.6 0.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 
South Africa 0.4 1.4 0.8 0.4 0.9 1.3 1.5 
Angola -2.6 -0.1 -1.2 -0.7 1.5 2.4 3.0 
Memorandum items: 
Real GDP 

       

High-income countries 1.7 2.4 2.2 1.7 1.5 1.5 1.6 
Developing countries 4.3 4.8 4.4 3.7 4.3 4.5 4.5 
Low-income countries 5.0 5.5 5.8 5.4 5.4 5.5 5.8 
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statement 2016 2017 2018 2019e 2020f 2021f 2022f 
BRICS 4.6 5.3 5.4 4.6 4.9 4.9 5.0 
World (2010 PPP 
weights) 

3.4 3.9 3.7 2.9 3.2 3.3 3.4 

World trade volume 2.6 5.9 4.0 1.4 1.9 2.5 2.8 
Source: World Bank Group:  "Global Economic Prospects, Slow Growth, Policy Challenges" 2020. 

PPP *  .تشري إيل تعاد  القوة الرشائيةe  ، تشري إيل تقدير املعدf .تشري إيل التوقعات 
)الربازيوول وروسوويا تشوومل دو  الووربيكس  (EMDEs) ة واالقتصادات الناميووة**تصنيفات وقوائم البلدان يف األسوا  الناشئ

 والهند والصني وجنوب إفريقيا(.
وأسعار الرصف   2010***تم حساب معدالت النمو اإلجاملية الرئيسية باستخدام أوزان النات  املحيل اإلجاميل ب سعار عام  

 يف السو . 

د أدى ، ولقوو 2020كورونا املسووتجد يف الصووني يف مطلووع ولقد دعم من م تات هذا الركود ظهور فريوس 
 .عميب وخطري عىل االقتصاد العاملياإلنتشار الرسيع لفريوس كورونا إ  ت ثري 

إن عملية النجاح يف احتواء فريوس كورونا تتم عىل حساب تبا   النشات االقتصادي، مبا يفرضووه إحتووواء 
هذا الفريوس من سياسات وقائية كالتباعد اإلجتامعي وفر  الحجر الصحي وفر  حظر التجوووا  وغووري 

ات بوضووع خطووط ذلك من األساليب الوقائية التي تتبعها الدو . ويف حالووة الصووني، قووام صووانعو السياسوو 
عاجلة شملت قيود عىل الحركة، عىل املستويني املحيل والدويل، فعىل سبيل املثا ، فرضووت العديوود موون 

ملرتفعووة، املتمثلووة املدن الصينية حظر التجو  عىل موا نيها، وهذه السياسات رغم تكلفتها االقتصووادية ا
حتواء الفووريوس ومنووع إنتشوواره يف املوودن يف تقلأ النشات االقتصادي إال أنها أمثرت عن نتائ  جيدة يف إ 

الصينية. لذلك ساهمت هووذه السياسووة يف السوويطرة عووىل الوضووع الصووحي عوورب عووز  املنطووا  املوبوئووة 
دمت لهووا موون وإغالقها كام هو الحا  يف مقا عة هويب، والتي عىل الرغم من امل ساعدة الكبوورية التووي قووُ

  .يف إبطاء إنتشار املر  يف جميع أنحاء البالد بقية الواليات الصينية، عانت بشدة لكنها ساعدت

كام ساهمت سياسات الدعم واملساعدة للتخفيك من توو ثريات الفووريوس عووىل الفئووات الضووعيفة بشووكل 
 فعا  يف محا ة إنتشاره. 

من جراء تفيش فريوس كورونا املستجد مبعد  مثري للقلووب، يف الوقووت الووذي وقد ازدادت خسائر األرواح 
س يف اإلنتشار ليشوومل معظووم دو  العووامل، وبخاصووة الواليووات املتحوودة األمريكيووة، نظووراً ألن أخذ الفريو 

رئيسها بسواد قلبه وفكره وحقده ظن أن الصني تختلب هذه األزمة لتتفووو  عوويل أمريكووا إنتاجيوواً، بعوود 
را 2019التجاري الذي حدأ بينهام عام  الرصاع   تطبيب إجراءات ، متجاهالً الحقيقة املرة، ومن ثم فقد أخو

الوقاية وما تتضمنه من حجر صحي وعز  وحظر تجوا  ووضع قيود عىل السفر والتنقل وخالفووه، ودعووا 
ة الحياة الطبيعيووة، األفراد لهستمرار يف مامرسة العمل واستمرار الدراسة يف املدارس والجامعات، ومامرس

 4862513حالة وفوواه ونحووو    158968دي  مام كان له وقع الكارثة عيل عدد الوفيات يف أمريكا والذي تع
، ويف رأيي أن هذا راجووع إيل فشوول أجهووزة املخووابرات يف دو  2020حالة إصابه مع مطلع شهر أغسطس 
املوور  وخطورتووه يف بدايووة ظهوووره يف ، والتي مل تكشك عوون (C I B)العامل وخاصةا املخابرات األمريكية 

 .الصني
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رمة، أن مووربرات وع بنا ألكرب أزمة إقتصادية خال  املائة عام املنصوتفسرينا لهذه األزمة الصحية والتي تدف
األزمة الراهنة كامنة يف سلوك البرش والظلم الذي ميارسه العامل ضد بعضه البعض، وغالباً ما يكووون هووذا 

عقائدي، ففي العام املايض رئينا يف الصني )إقلوويم األيجووور( يووتم قتوول و وورد املسوولمني الظلم عيل أساس 
ريهم فهناك نحو مليون شخأ معظمهم من مسلمي اإليجور، محتجزون يف الصني وميارس ضوودهم وتهج
وانتقوود  .وديني. األمر الذي أثار حفيظة العديوود موون املوونظامت الحقوقيووة الدوليووة ومتييز عرقي تعذيب
ء يف حقو  اإلنسان اإلعتقا  القرسووي ألكوورث موون مليووون شووخأ يف مووا تسوومى مبعسووكرات إعووادة نشطا
وأن املعتقلووني يف هووذه املعسووكرات   .ثقيك يف منطقة اإليجووور الواقعووة يف إقلوويم شووينجيان  الصووينيالت

مجربون عىل حف  األيديولوجية الشوويوعية الصووينية، وإذا فشوولوا يف ذلووك فووإن عقوبووات قاسووية تفوور  

 .فضالً عن إجبارهم عىل تناو  لحم الخنزير والكحو  ،ليهمع

يعيشون وضعاً مقلقاً، ويواجهووون سلسوولة موون أعووام  التطوورف والعنووك، أما جامعة الروهينجا املسلمة  
حيأل  الب البعض املجتمع الدو  بتحمل مسئولياته لتجنيبهم مخا ر السقوت ىف حلقووة مفرغووة موون 

العفو الدوليووة أن الجوويب البووورمي ارتكووب "جوورائم حوورب" جديوودة التطرف واإلرهاب. وأكدت منظمة  
ون وتعذيب يف عملياته ضد املتمردين، حيأل كانووت هووذه الواليووة أيضووا وعمليات قتل خارج نطا  القان

 .2017مرسحاً لعمليات عسكرية أ لقها الجيب يف ميامنار ضد الروهينجا املسلمني يف  عام 

عيل مرأي ومسمع من العامل. وغفل الجميع عوون أن هنوواك إلووه مطلووع وهكذا يشيع الظلم يف كل مكان  
ر وألمور وصلت لذروتها، فهو سبحانه ميهل وال يهموول. فسوولط عوويل البشوو وعاد  ويتدخل حينام يري أن ا

أضعك مخلوقاته ليك يتعظوا ويفيقوا موون ظلمهووم و ييووانهم، ومل يسووتطيع العووامل حتووي األن أن يوودرء 
، ولن يكون إال بهدايته سبحانه للكشك عوون دواء لهووذا الووداء وصوود  قولووه ويتيلب عيل هذا الفريوس

يف اآلفا  ويف أنفسهم حتي يتبني لهم أنه الحب، أومل يكفي بربك أنه عيل كوول شووٍئ   تعايل "سرنيهم  ياتنا

(، إن هذا وعد من الله تعا  أنه سيكشك للناس عن  ياته يف نواحي السوواموات 53شهيد" )فصلت،  ية  
وعووده    ويف أنفسهم حتى يتبني لهم ويثقوا أن القر ن حبُّ أنزله الله تعا . وقد صد  اللووه تعووا واألر 

فكشك للناس عن  ياته يف اآلفا  ويف أنفسهم خال  القرون األربعة عرش التووي تلووت هووذا الوعوود، مووام 
يكشك للنوواس كوول  يتبني به لكل عاقل منصك أن هذا اإلسالم حب، وأن القر ن حب. وما يزا  الله تعا 
الم إمنا جاء لجميع البرش حني عن  ياٍت جديدة، وسيستمر ظهور هذه اآليات حتى تنتهي الدنيا، ألن اإلس

إ  قيام الساعة، فتناسب ذلك أن تكووون  ياتووه ومعجزاتووه باقيووة إ  قيووام السوواعة. وقولووه جووال يف عوواله 
حدانيتنا وقدرتنا يف اآلفا ، يعني خراب مناز  سرنيهم  ياتنا يف اآلفا  ويف أنفسهم، أي سرنيهم عالمات و 

 واألمرا .األمم الخالية ومصابهم يف أنفسهم بالباليا 

عطاء القر ن الكريم متساويوًا مع  يف األر  ما يشاء. فيكون لعباده من أرسار  ياته ومير الزمن ويتيح الله
ن واملكان. أما القر ن الكريم فزمنووه قدرة العقو . ألن الرساالت التي سبقت اإلسالم كانت محدودة الزما

 حتى يوم القيامة، فهو معجزة باقية حتى قيام الساعة. 
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جاء القر ن الكريم يعطووي إعجووازًا لكوول جيوول  والقر ن الكريم هو كالم الله، والكون هو خلب الله ولذلك

رين، ورين، وكذلك الواحد والعشوفيام نبيوا فيه. فإذا أخذنا العلوم الحديثة التي اكتُِشفات يف القرن العش
مذهل. بحيأل أن اللف  ال يتصادم وأصبحت حقائب علمية، نجد أن القر ن الكريم قد أشار إليها بإعجاز 

يف األر ،  مع العقو  وقت نزو  القر ن الكريم. وال يتصادم معها بعد تقدم العلم واكتشاف  يووات اللووه
وهذا ما نلمسه من حقائب ماثلة يف أنه رغم التقدم العلمووي وال يقدر عىل هذا اإلعجاز املذهل إال الله.  
أنه حتي اآلن يعجز عن مواجهووة أضووعك خلووب اللووه، ولوون يووتم  املذهل الذي تفتخر به البرشية اآلن إال

التيلب عليه إال بعد أن ي ذن الله ملن يشاء ويريض سبحانه وتعايل. فهذا الفريوس )كورونا املستجد( هووو 
ا ِهيا إاِلو ِذكْرا جند من جنود الله   ما ، وا بِّكا إاِلو ُهوا ا ياْعلاُم ُجنُودا را ما " عز وجل حيأل يقو  سبحانه "وا ِ ٰى لِلْبارشا

 (.31)املدثر، اآلية

وأن جنود الله متعددة ومتنوعة، وما يعلم عددهم وكرثتهم إال هو سبحانه وتعا ، وقد ثبت يف حووديأل 
رسووو  اللووه )ص( أنووه قووا  يف صووفة البيووت املعمووور الووذي يف اإلرساء املروي يف الصحيحني وغريهام. عن  

وعوون أيب  " سبعون ألك ملك، ال يعودون إليه  خر ما عليهم فإذا هو يدخله يف كل يوم " السامء السابعة

إين أرى ما ال ترون، وأسمع ما ال تسمعون، أ ئت السامء " : : قا  رسو  الله صىل الله عليه وسلم ذر قا 
، ما فيها موضع أربع أصابع إال عليه ملك سوواجد، لووو علمووتم مووا أعلووم لضووحكتم قلوويال وحب لها أن تئط
قا  .  "وال تلذذتم بالنساء عىل الفرشات، ولخرجتم إ  الصعدات تج رون إ  الله عز وجلولبكيتم كثرياً،  

بن عبد اللووه رواه الرتمذي وابن ماجه، ويف رواية أخري، عن جابر   .أبو ذر: والله لوددت أين شجرة تعضد
 وال كك إال وفيه ما يف الساموات السبع موضع قدم وال شرب " : قا  : قا  رسو  الله صىل الله عليه وسلم

ملك قائم، أو ملك ساجد، أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قووالوا جميعوواً: سووبحانك مووا عبوودناك حووب 
وكذلك حديأل ابن عمر، عن النبي )ص( قا :" إذا ضنو الناس بالدينار   .رك بك شيئاوعبادتك، إال أنا مل نش

تركوا الجهاد يف سبيل اللووه، أنووز  اللووه بهووم بووالء، فووال ، و 1والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر 
 . 2يرفعه حتى يراجعوا دينهم"

نع من تور البشورغم إمياننا العميب مبا تقدم إال أننا أحيانناً يراودنا الظن ب ر فيام و ن هذا الفريوس ُمصا
اقتصاد الدو  األخري، يسمي بالحروب البيلوجية القذرة، والتي تدبرها أجهزة املخابرات لتدمري وتخريب 

فيام جري من حرب تجارية يف العام الفائت بني الصني وأمريكووا، غووافلني عوون أن هووذه الحووروب القووذرة 
كون خارس حالووة حوودوثها، وهووذا مووا حوودأ بالفعوول وأرض باالقتصوواد ليس فيها منترص، بل أن الجميع ي

ير وتييري يف الهندسة الوراثية لفووريوس العاملي يف جملته، وأنني أتوقع أن هذا الفريوس )كورونا( هو تطو
لجعله أكرث فتكاً بالبرش، ثم حدأ لهذا الفريوس إنفووالت   2002/2003السارس الذي إنترش يف الصني عام  

ي فووريوس كورونووا واملعمل املركزي للفريوسات يف مدينة ووهان بالصني، وهووي منشوو  تفشوو   أو ترسب من
أن الله سبحانه جل يف عاله رحيم بعباده، وال يريض لعباده بهذه املستجد يف العامل، ومام يُدعم ظننا هذا 

ذا امرأة من قا : قُِدم رسو  الله )ص( بسبي، فإ  الكوارأ والجوائح، ففي الحديأل عن عمر بن الخطاب

 
 ((. بالزرع ورضيتم البقر، أذناب وأخذتم: )) أخرى رواية بدليل الحرأ  أو بالزراعة اشتيلوا أي  1
 .  داود وأبو أحمد أخرجه 2
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أتوورون    :السبي تسعى، إذْ وجدت صبيًّاً يف السبي أخذته ف لزقته ببطنها ف رضعته، فقا  رسو  الله )ص(
 الله أرحم بعباده من هذه بولدها، متفب عليووه  :ة  ارحًة ولدها يف النار؟ قلنا: ال والله، فقا هذه املرأ 

أوالدهووا ترضووعهم وتلووزقهم ببطنهووا شووفقة ورحمووة واملقصود أن هذه املرأة إن كانت تفعل ذلووك بيووري .
اً، فكيك تصنع بولدها؟ ِقب )ص( بقولووه : أن اللووه تبووارك وتعووا  أرحووم   .!وحنوًّ بعبووده موون هووذه ثم يُعا

وُر الووروِحيُم  بولدها، والله سبحانه وتعايل يقو  يف كتابه الحكيم :" فووُ )الحجوور  يووة  “نابِّْئ ِعبااِدي أاينِّ أاناا الْيا
ِذي(، و49 اةا واالووو كووا يُ ْتوُوونا الزو ونا وا ِذينا ياتوقووُ ٍء . فاسووا اكْتُبُهاا لِلووو ْ ْت كُلو يشا ِسعا تِي وا راْحما ْم يقو  تعا  : "وا نا هووُ

: قاا ا رُسوُ  اللوِه )ص( : ريّض الله عنه وعن أيب هريرة ( .157، 156)األعراف،  ية “ بِآيااتِناا يُْ ِمنُونا  لاامو  قاا ا
لابا ا ِبي"،خا تي سبقت غاضا رِْش: "إِنو راْحما ُه فاْو ا العا لْبا كاتابا يف كِتااٍب، فاُهوا ِعنْدا لايْهِ  للوُه الخا وعنووه  .متفٌب عا

: سِمْعُت رُسو ا اللوِه )ص( يقو  ًة    :ريّض الله عنه قاا ا عا ُه تِسووْ دا كا ِعنووْ ةا مئاةا ُجزٍْء، فا اْمسووا لا اللوُه الروْحما عا "جا
افِ وتِْسِعنيا  ُة حا ابووو عا الدو ى تارْفووا تووو الئُِب، حا احُم الخا أانْزا ا يف األارِْ  ُجزًْءا واِحًدا، فاِمْن ذالِكا الُجزِْء يارتا ْن ، وا ا عووا راهووا

ْشياةا أاْن تُِصيباُه". ا خا  ولاِدها

ا اكْتاسا  لايْهاا ما عا باْت وا ا كاسا هاا  لاهاا ما ا. "ال يُكالُِّك اللوُه ناْفًسا إاِلو ُوْسعا يناا أاْو أاْخطا ْنووا ْذناا إِن نوسووِ بوناا الا تُ ااخووِ باْت . را
لْتا  ما لايْناا إِْ ًا كااما حا بوناا واالا تاْحِمْل عا ا را نووو ُك عا ِه. وااعووْ ا الا  ااقاةا لاناا بووِ لْناا ما مِّ بوناا واالا تُحا ُه عاىلا الوِذينا ِمن قابْلِناا. را

ْمناا . اْغِفْر لاناا واارْحا " )البقرة، اآلية  وا ْوِم الْكااِفِرينا ناا فاانرُصْناا عاىلا الْقا ْوالا  (.286أانتا ما

  وسلمنا وأوالدنا وإخواننا وأهلنا وبلدنا من كل مكروه وسوء. اللهم أرفع عنا البالء وأكشك للداء دواء
 أثر األزمة الصحية )فريوس كورونا( عيل االقتصاد العاملي  4-6-1

، بوودء االقتصوواد العوواملي تُسوويطر عليووه حالووة موون عوودم اليقووني حووو  عموور األزمووة 2020مع مطلع عووام  
ه رضب بشدة الدو  االقتصادية الكووربى، فالوودو  االقتصادية الراهنة التي تسبّب فيها فريوس كورونا، ألن

 (، باإلضافة إ  الصني. G7ررًا تشمل مجموعة السبعة الكبار )واألكرث تض

ثة، فإن املجموعة الدولية املُكونة من الواليووات املتحوودة والصووني واليابووان وأملانيووا وليك نُدرك حجم الكار 
% موون التصوونيع العوواملي، 65  والطلووب العووامليني، و% من العوور   60وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ميثلون  

 (. فهذه االقتصووادات، خاصووة الصوونيRichard & Other, 2020% من الصادرات الصناعية العاملية )41و
وكوريا واليابان وأملانيا والواليات املتحدة، هي جزء من سالسل القيمة العاملية، لووذا فووإن أزماتهووا سووتُنت  

 جميع الدو  تقريبًا. التوريد" يفعدوى "سلسلة 

 مظاهر الصدمات االقتصادية التي يواجهها العامل حالياً بسبب الفريوس  4-6-2
بسووبب إنتشووار الفووريوس، وعوودم ثقتهووا يف السياسووات والقوورارات ر بووني النوواس  وحالة الذعر التي تنتش -

يتكالووب النوواس الحكومية، قد يدفعهم إ  انتهاج ما يُعرف بو"سلوك القطيع"، حيأل تنترش الفوووىض، و
عىل تاء املواد االستهالكية، وسحب أموالهم من البنوك، وهو ما قد يقود بعض االقتصادات إ  كوارأ 

 ُمحققة.
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ركات يف العديد موون الوودو  أموواكن ووانكامش اإلنتاجية، حيأل أغلقت السلطات والش  انخفا  العر  -

 العمل. 
حيووأل أن حظوور التجوووا  وتقييوود حركووة جانب الطلب، والذي من املتوقووع أن يوونخفض بشووكل كبووري،   -

 املوا نني والسفر سيُقلل من حجم الطلب عىل السو  بنسبة كبرية.
، كان وباء كورونا متمركزًا يف الصني، باإلضافة إيل اليابان 2020أوائل مارس  سالسل التوريد، فاعتباراً من   -

السل التوريد العامليووة يف العديوود وكوريا، وهي أكرث الدو  ترضراً. وبالنظر إ  مركزية هذه الدو  يف س
 من السلع املصنعة، ميكننا استكشاف  ثار الوباء الحايل عىل سالسل التوريد العاملي.

موون االقتصوواد  20% يف ذلك فقد أظهرت بيانات منظمة التجووارة العامليووة أن الصووني التووي متثوولريب    وال

مل، حيأل تتصدر الصووني قامئووة املصوودرين التي متتلك قدرات تصديرية ضخمة ملختلك دو  العاالعاملي، و 
ني هووي أل أن الصوو ، حيوو 2009، فهي يف نفس الوقت تعترب أيضاً ثاين أكرب مستورد منذ عام 2009منذ عام  

، مام يعني أن ت ثر معدالت الطلب يف الصني نتيجة إنتشووار الفووريوس، ينبووىء ب زمووة أكرب مستورد للسلع
 أكرب عىل صعيد التجارة الدولية ككل.

نتشار الوباء ي دي إيل انتقا  عوودوى إغووال  املصووانع وكسوواد بعووض الصووناعات بووني الوودو ، فالوودو  أن إ 
، وهو ما سي ثر عىل القطاع الصناعي يف دو  أخوورى تعتموود عووىل املنكوبة ستتقلأ صادراتها بشكل كبري

ثالأ الكووربى يف الدو  املنكوبة يف إمداداتها الصناعية. ويعني ذلك أن الرشكات الصناعية داخل الدو  الوو 
% موون 25ت   سيا )الصني، وكوريا الجنوبيووة، واليابووان( تووزّود الواليووات املتحوودة األمريكيووة بوو كرث موون  

% عنوود الحووديأل عوون قطوواع الكمبيوووتر 50صناعية بشكل عام، وترتفع هذه النسبة ألكرث موون وارداتها ال
 وف تت ثر بصورة بالية.واإللكرتونيات، وعليه فإن كل الدو  الداخلة يف دائرة التباد  س

ريات"، نظوورًا لوجووود العديوود موون وفعىل سبيل املثا ، مقا عة "هويب" الصينية، يُطلب عليها "وادي البصوو 
الرشكات التي تُصنّع مكونات األلياف البرصية فيها )وهي مدخالت أساسية لشبكات االتصوواالت(، حيووأل 

اف الضوئية يف العووامل. كووام أن بهووا أيضوواً موقووع يوجد يف املقا عة ما يقرب من ربع كابالت وأجهزة األلي
لذاكرة املحمولة املسووتخدمة يف ملصانع تصنيع الرقائب الدقيقة املتقدمة للياية، والتي تُصنّع منها رقائب ا

% من الشووحنات العامليووة 10الهواتك الذكية. وعليه فإن إنتشار الوباء يف "هويب" فقط، ميكن أن يُخفِّض 

 للهواتك الذكية.

تسعي الرشكات البرتولية عمومووا إيل تخفوويض تكاليفهووا التشووييلية ،حتووي يظوول لهووا وجووود يف السووو ، و 
دوالر، وكووذلك إنهيووار سووعر البوورتو    14الربميل لبرتو  تكسوواس إيل  وبصفٍة خاصة بعد أن إنخفض سعر  

عني صوواروا ، بوول أن البووائ2020 إبريوول 20( إيل ما دون واحد سوونت للربميوول يف 2020اآلجل )تسليم مايو  
يدفعون للمشرتيني، يف سو  النفط، نقوداا ليتخلصوا موون الصووفقات التووي يف حوووزتهم بسووبب إنخفووا  

ي عىل الوونفط، وحوودوأ تشووبع يف مخووزون البوورتو ، مووام دفووع معاموول التكريوور مستويات الطلب العامل
 األمريكية واألوربية إيل رفض البرتو  السعودي. 
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رث ت ثراً من تبعات هذه األزمووة. فالصووني التووي توورتبط بعالقووات تجاريووة كام أن الدو  املستوردة هي األك
إيصووا  بضوواعتها إ  هووذه الوودو  نتيجووة لتفيشوو قوية مع معظم دو  العامل الثالووأل تواجووه صووعوبة يف  

الفريوس فيها، والنشيالها مبكافحة الفريوس داخلها. هذه الوضعية جعلت الدو  التووي تعتموود يف الكثووري 
 .عىل املنتجات الصينية يف موقك صعب من إحتياجاتها

واصوول مسووببة  ثوواراً هذا الرتكيز عىل استرياد البضائع الصينية يجعل هذه الدو  تعيب أزمة حقيقية ستت
سلبية عىل اقتصادات هذه الدو ، ولن تتوقك هذه األزمة إال حووني يووتم التوصوول لعووالج لهووذا الفووريوس 

يأل إن فريوس كورونا أثبت أنه غري قابل للسيطرة، فهو ينترش يف املدى الزمني واملكاين لألزمة، حالقاتل.  
دات، وكذلك ليس هنوواك إ وواٌر زمنووي واضووح موون كافة بقاع العامل ليرتك  ثار الصدمة عىل معظم االقتصا

 املحتمل أن ينتهي خالله هذا الوباء.

شهدت األسووهم، هبو وواً تسبب تفيش فريوس كورونا الجديد يف ارباك السو  املالية العاملية الصينية، ف -
 .2008شديداً هو األدين منذ أزمة الرهن العقاري 

كارثة الصحية/ االقتصادية، فقد اتبعت الصووني عوودد وقامت الدو  املختلفة بوضع خطط ملواجهة هذه ال
من االسرتاتيجيات ملواجهة هذه الجائحة، منها تقديم الدعم ألكرث الفئات فقراً يف الدولة. لذلك استهدف 

ركات الصيرية وع السياسة يف الصني األرس الضعيفة والفقرية، وبحثوا عن  ر  جديدة للوصو  إ  الشصنا 
 .جراءات رسيعة ملساعدة هذه الطبقات واملشاريع الصيريةحيأل اتخذت السلطات إ 

  .ي املر وومن بني التدابري األخرى، توجيه البنوك لدعم وتسليك املقرتضني املترضرين من تفش

، لخفض تكاليك متويل األنشطة التجارية ودعم االقتصوواد 2020ت الصني سعر الفائدة يف يناير  كام خفض
يف البالد، وذلك ضمن سلسلة من اإلجراءات التووي اتخووذتها السوولطات  كورونا لفريوسبعد التفيش الكبري  

 لتخفيك أثر ذلك عىل النمو.

درايل، قراراً  ارئاً بخفض أسعار الفائوودة، يف أما أمريكا فقد واجهت األزمة بإصدار مجلس االحتيا ي الفي
او قدرة ثالثووة تريليونووات دوالر خووال  كام عزمت الحكومة األمريكية عيل اقرتا  مبلغ قي.  2020فرباير  

 ملواجهة هذه الجائحة.  2020الربع الثاين من عام 

 نية ملواجهة هذه الجائحة. مليار يورو لدعم الصناعات األملا 700كام أن املانيا واجهت هذه األزمة بضخ 

امل سسووات  و توسعت كوريا يف اإلقرا  ألغرا  عمليات م سسات األعام  وتقديم ضامنات عىل قرو 
 الصيرية واملتوسطة املترضرة. 

   راء وتوقعات امل سسات الدولية لالقتصاد العاملي  3 -6 -4
م انتعاشاً رسيعاً لألنشطة االقتصووادية، تري مديرة صندو  النقد الدويل أننا سوف نشهد هبو اً حاّداً ث -

االقتصووادية يف الصووني يعقبووه إنتعوواش ، مبعني هبوت حاد يف األنشووطة Vأي نرى تيرّياً عىل شكل حرف
 .% من االقتصاد العاملي20وم نحو رسيع وإحتواء ت ثري الهبوت عىل االقتصاد الصيني الذي يشكل الي
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، 2020%، موون ينوواير إ  مووارس  4و السنوي يف الصني إ   أن ينخفض معد  النمتوقع أحد االقتصاديني   -

 وهي النسبة ربع السنوية للنمو يف الصني. 

" توقعاتها للنمو العاملي هذا العام، موون  Oxford Economicsخّفضت تكة االستشارات االقتصادية " -
 . 2008ام ، وهذه النسبة هي األدىن منذ االنهيار املايل ع%2.3إ   2.5%

ظمووة التعوواون االقتصووادي والتنميووة أن النمووو االقتصووادي قوود يوونخفض إ  النصووك يف حووا  أفادت من -
 استمرار إنتشار فريوس كورونا، مام قد يدفع االقتصاد العاملي إ  أسوء حاالته. 

 عوويلنرش م متر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( "مذكرة تقنية" تتناو  ت ثري فووريوس كورونووا  -
 بني الدو ، وتُقيِّم اآلثار االقتصادية املرتبطة بتفيش الفريوس. التجارة

عووض وأوردت االونكتاد يف دراستها التحليلية أن الصدمة التي يتسبب بهووا كورونووا سووت دي إ  ركووود يف ب
تريليووون دوالر. ودعووت  2الدو  ويف أسوووء السوويناريوهات قوود نشووهد عجووزاً يف الوودخل العوواملي بقيمووة 

 وضع سياسات منسقة لتجنب اإلنهيار يف االقتصاد العاملي.األونكتاد إ  

وأكدت الدراسة أن مزيجاً من إنخفا  أسعار األصو  وضعك الطلب الكيل وتزايد أزمة الديون وتفوواقم 
ومل تستبعد الدراسة . خل كل ذلك ميكن أن ي دي إ  دوامة من الرتاجع تجعل الوضع أكرث سوءً توزيع الد 

، وهووي اإلنهيووار الكبووري  1(Minsky moment، ورمبا ستتسبب "بلحظة مينسوويك" )اإلفالس واسع النطا 
يووادة قيمووة املفاجئ يف قيم األصو  املالية. تحدأ مثل هذه اللحظات بسبب فرتات االزدهار الطويلة وز

يووار وهووذا االنه. Palley, 2011).  (االستثامرات التي ت دي إ  زيادة التكهنات باستخدام األموا  املقرتضووة
ماحدأ كنتيجووة  وهذا  (Minsky, 2016).املفاجئ لقيم األصو  ميثل نهاية مرحلة النمو يف هذه الدورة

لهذه األزمة من اإلنخفا  الحاد ألسعار األصو  واألسهم يف الصني، وما تاله من رسعووة قيووام املسووتثمرين 
ساعد عيل املزيد من تخفيض  األجانب من التخلأ من األصو  واألسهم التي ميتلكوها بعرضها للبيع مام 

 ملستثمرين الصينني ب بخس األسعار. أسعارها، وكانت الفرصة مواتية لرشائها من قِبل الحكومة وا

تريليووون  2وخالصة ما توصلت إليه األونكتاد أن أثر الفريوس عىل االقتصاد العاملي سيُحدأ عجز مبقدار 
 دو  النامية )باستثناء الصني(. مليار دوالر يف ال 220دوالر يف الدخل العاملي، و

، فبدورها توقعت هبوت يف منو االقتصاد العاملي نتيجة OECDأما منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -
 . التي أحدثها إنتشار فريوس كوررنااآلثار 

لي كد مخاوف العامل من هبوت النمو االقتصادي، حيأل أكد  (ADB) وجاء تقرير لبنك التنمية اآلسيوي -
ع توقعات بخسارة يف %، م0.4 – 0.1رير البنك أن النات  املحيل العاملي سينخفض بنسبة ترتاوح بني تق

 .مليار دوالر 347مليار دوالر و 77القطاع املايل العاملي ترتاوح بني 

اعترب بنك التسويات الدولية )وهو مبثابة املرصف املركزي للمصارف املركزية العاملية(، أن النظام املووايل  -
تعاش رسيووع غووري واقعيووة ، لكنه حذر من أن اآلما  يف ان2008العاملي أكرث متانة مام كان عليه يف عام  

 
 عودم فرضوية عويل تحليلة وينصب املالية، األزمة  تفسري  حو   أبحاثه  وتدور.  1996  عام  وتوىف  1919  عام  ولد  أمريييك  اقتصادي  هو  مينسيك  هامين  1

  . املايل واالستقرار  املالية األزمات بدراسة  اهتموا الذين  االقتصاديني أوائل  من  مينسيك  هامين  ويعترب املايل، االستقرار
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% يف فرنسووا، وسوويكون يف إيطاليووا، البوو رة  0.9و 0.8ويف منطقووة اليووورو، سوويرتاوح النمووو بووني  إ القوواً.
%   0.3جاميل األملاين بنسووبة  ي املر  يف أوروبا، صفر. ويتوقع أن يرتفع النات  املحيل اإل واألساسية لتفش

%. لكوون أداء الواليووات املتحوودة سوويكون 0.2وتعاين اليابان أيضاً من جراء األزمة الصحية مع منو   .فقط
 %.1.9أفضل مع نسبة منو تعاد  

ويصبح الس ا  ما الحل؟حيأل أنه إذا تعطلت سالسوول اإلمووداد وأغلقووت املصووانع فموون غووري املوورجح أن 
يريدون الووذهاب إ  املتوواجر أو تنوواو  الطعووام يف ائدة كثرياً، فإذا كان الناس ال يساعد تخفيض أسعار الف

املطاعم أو السفر عىل منت الطائرات أو اإلقامة يف الفناد ، فإن االئتامن الرخيأ لن يجدي نفعوواً، فضووالً 
  .عن أنه يف العديد من الدو  أسعار الفائدة منخفضة بالفعل

أن هووذه األزمووة أسوووء موون األزمووة املاليووة   16/4/2020 مدونته بتوواريخ  يتوقع صندو  النقد الدويل يف -
 .2008العاملية 

يف تقلأ  ستتسبب 19 -وأوضح االبنك الدويل يف تقريره حو  اآلفا  االقتصادية العاملية أن جائحة كوفيد
يف معدالت الفقر ، األمر الذي سي دي إ  إرتفاع كبري 2020% يف العام الحايل  5.2االقتصاد العاملي بنسبة  

تريليون دوالر، وهو ما سيمحو ما يقرب موون أربووع  8.5مام سيتسبب بخسائر إجاملية تبلغ نحو    .املدقع
سنوات من املكاسب التي تحققت، وهذا وفقوواً لتحليوول اقتصووادي أجرتووه األمووم املتحوودة ملنتصووك عووام 

2020. 

أيضوواً أن يوونكمب  ، وموون املتوقووع2020يف عووام   %0.0ومن املتوقع أن يتوقك النمو يف  سيا عند معوود   
 يف أسوء ركود يشهده منذ سنوات الكساد الكبري.  -% 3بنسبة  2020االقتصاد العاملي يف عام 

وخالصة القو  أن التفيش الرسيع لفريوس كورونا املستجد، يضع اقتصاد العامل برمته أمام تحووٍد حقيقووي، 
ر وسووائر االقتصووادية، كووام أن عنصوو ما سيحدد حجووم الخوتعترب قدرة العامل عىل احتواء هذا الفريوس هو 

التوقيت مهم أيضا، ألن عدم استقرار الوضع يف القريب العاجل سيزيد من األرضار. السيام يف ظل غيوواب 
 أنباء م كدة عن ابتكار عقار  بي فّعا  ملكافحة الفريوس حتي األن.

بفووريوس كورونووا إ  إعووالن منظمووة الصووحة  ولقد أدى اإلرتفاع الكبووري يف الحوواالت امل كوودة موون اإلصووابة
مصوواب،  18500000العاملية، أن املر  حالة  وارئ عاملية، وال عجب يف ذلك فقد المس عوودد املصووابني  

 . 2020حالة وفاه مع مطلع شهر أغسطس  700000كام المس عدد الوفيات 

 محصلة ما سبب والراية املستقبلية لالقتصاد العاملي  4-6-4

ن أزمة فريوس كورونا املستجد هي أزمة منقطعة النظري، فهي صدمة كبرية، ومن املرجح أن مام تقدم فإ
، تتضاء  2008، واألزمة املالية العاملية  1929الخسائر التي تكبدها االقتصاد العاملي إبان الكساد العظيم  

 ت  املصاحبة لهذا الطارئ الصحي وإجراءات االحتواء املرتبطة به.أمام خسائر النا
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فعىل غرار أي حرب أو أزمة سياسية، هناك عدم يقني شديد ومستمر بش ن مدة الصدمة ودرجة حوودتها 

يف ظل الظروف الراهنة، وهناك دور مختلك متاماً للسياسة االقتصادية. ففووي األزمووات العاديووة، يسووعى 
ممكن. أمووا تشجيع النشات االقتصادي عن  ريب تحفيز الطلب الكيل ب رسع وقت    صناع السياسات إ 

يف حالتنا هذه، فمعظم األزمة يرجع إ  تبعات إجراءات اإلحتواء والحظر الالزمة، ألحتووواء الوبوواء وعوودم 
ت إنتشاره، مام يزيد من صعوبة تحفيز النشات، ويجعله أمراً غري مرغوب، عىل األقوول بالنسووبة للقطاعووا

إلنتوواج يكووون  واعيووة، وبتعلوويامت موون رراً، فكام ذكرنا يف مقدمة البحأل فإن تعطيل عجلووة اواألكرث تض
 السلطات الحكومية، وهذا أمر مل يحدأ يف التاريخ القديم أو الحديأل.

والحب أن فريوس كورونا له أرضاراً جسيمة عيل األسوا ، وعليه فعيل الدو  وضع خطووط  وووارئ تنقووذ 

 بها اقتصادياتها من اإلنهيار. 

حامية - ميكن  املالية،  السياسة  مستوي  العر   األ  فعيل  اضطراب  من  املترضرة  األعام   ومنشآت  رس 
تعمل عيل نقدية  تحويالت  الحصو  عىل  الطلب، من خال   ودعم  وهبوت  الكيل،  الطلب  تنشيط   

 انب النفقات عيل جانب اإليرادات،األجور، وتخفيض الرضائب، فيام جملته زيادة الوزن النسبي لج

زية أن تظل مستعدة لتقديم سيولة وفرية للبنوووك وعيل مستوي السياسة النقدية، فعيل البنوك املرك -
  امل سسات الصيرية واملتوسووطة، التووي رمبووا والرشكات املالية غري املرصفية، وال سيام لتلك التي تقر 

 كانت أقل استعداداً ملواجهة األزمة. 
النقوودي   وعيل مستوي األسوا  املالية، فيتوجب عيل البنوك املركزية أيضاً أن تقوم بعملية التنشوويط -

عيل نطا  واسع من خال  تخفيض أسعار الفائدة، وتاء األصو  املاليووة، وهووذا موون شوو نه أن يرفووع 
 وى الثقة ويدعم األسوا  املالية إذا واجهت السو  مخا ر.مست

أما دور امل سسات الدولية يف هذا الش ن فال ميكن إغفاله، فيجب عيل صندو  النقد الدويل أن يقوم  -
دعم الدو  املعرضة للخطر من خال  تسووهيالت اإلقوورا  املختلفووة، والتخفيووك موون مبس لياته نحو  

الطارئة، ويتيح  ف األموا  التووي يقرضووها للوودو  بصووورة عاجلووة توت اإلقرا  يف هذه الظروف  
 ملواجهة حاالت الطوارئ. 

الرعايووة  يجب زيادة اإلنفا  عووىل الرعايووة الصووحية لضووامن توووافر القوودرات واملوووارد الالزمووة لوونظم -

 الصحية. 
يستلزم الخروج من هذه الجائحة التعاون متعدد األ ووراف. فباإلضووافة إ  تبوواد  املعوودات والخووربة  -

ن للوودو  الينيووة املتخصصة لتعزيز نظم الرعاية الصحية حو  العامل، يجب القيام بجهد عاملي يضووم
س كورونا املستجد فور التوصوول عىل األدوية واللقاحات املطلوبة لفريو   والفقرية عىل السواء الحصو 

 إليها. 
ينبيي التفكري الجاد يف عدد من اإلجراءات التي ميكن اعتامدها ملنع تكرار أحووداأ كهووذه الجائحووة.  -

من خال  تحسينات يف البنية التحتية للصحة فيمكن تعزيز أمن الصحة العامة واالقتصاد العاملي معاً  
 العامة العاملية.
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جهة هووذا الوبوواء هووو أموور رضوري ملنووع الوصووو  إ  نتووائ  أسوووء. وسوويت ثر ما عرضناه من راي ملوا -
النشات االقتصادي عىل املدى القصري مبا يُتاخذ موون إجووراءات رضوريووة للحوود موون العوودوى وحاميووة 
األرواح، لكوون هووذه اإلجووراءات ينبيووي أن تعتوورب أيضووا مبثابووة اسووتثامر مهووم يف الصووحة البرشووية 

 طويل. قتصادية عىل املدى الواال 

 أثر األزمة الصحية العاملية عيل االقتصاد املرصي    4-6-5

وموون املعلوووم أن االقتصوواد  مييل االقتصاد املرصي إيل االقتصاد الريعي كمصوودر أسوواو للوودخل القووومي،
مصووادر الريعي اقتصاد هب سهل اإلنهيار، ويعني اعتامد الدولة عىل مصوودر واحوود أو عوودد قليوول موون  

غالباً ما يكون مصدراً  بيعياً لوويس بحاجووة إ   ليووات إنتوواج معقوودة سووواء كانووت   الدخل، وهذا املصدر

فكرية أو مادية، كمياه األمطار أو محصو  زراعي معني، أو النفط أو الياز، ويف االقتصاد الريعووي يكووون 
 (.2017ة )عبد الله،الريع  بيعياً ال يحتاج إ  عمليات إنتاج أو عمليات تصنيعية تحويلي

شد تداعيات اإلعتامد عىل الدخو  الريعية هي وضع االقتصادات تحت رحمة التيريات والتقلبات ومن أ 
    ة الخارجية والداخلية، لكونها ال تستند إ  قاعدة إنتاجية صلبة، ونرى ذلووك جليوواً يف املجتمعووات العربيوو 

 ( 2016)الشيمي، 

املرصوويني العوواملني بالخووارج، وعائوودات صادرات الياز، وتحووويالت    ومن مصادر الدخل الريعي، إيرادات
قناة السويس، وعائدات السياحة وما إيل ذلك. وهي جميعها دخو  ريعية ال تعتمد عيل أساس انتوواجي، 
وعيل صعيد األزمة الصحية العاملية فإن االقتصاد املرصي قد ت ثر بذلك من نواحي عديدة نوجزهووا فوويام 

 ييل:  

  ت السلعيةالواردا -
هم تيك تجاري ملرص، سووواء عووىل مسووتوى السوولع أو الخوودمات وكووذلك انتقوواالت راوس ت يت الصني ك  

األموا ، ويتسم هيكل الورادات املرصية بإعتامده عيل املنتجات الصينية، كام تتسم الووواردات بإنخفووا  
ن % م80لسلع الوسيطة حوايل مرونة الطلب عليها، حيأل متثل الواردات الصناعية ومستلزمات اإلنتاج وا

% عنووه يف   0.2، مبعد  منووو قوودره  2019مليار دوالر بنهاية عام    78فاتورة الواردات املرصية والتي بليت  
 . ومن ثم هناك صعوبة يف ترشيدها أو إحاللها باإلنتاج املحيل عىل األقل يف األجل القصري.2018عام 

حال  املنت  املحيل محوول قد تكون هذه فرصة إل ، فوتحدياته عىل مرص ولقد انعكس تفيش هذا الفريوس 
الواردات، وتنفيذ بوورام  تعميووب التصوونيع املحووىل، واالعووتامد عووىل موودخالت اإلنتوواج املحليووة بوودالً موون 
االسترياد، خاصة أن املنتجات املحلية متتلك املقومات الالزمة لسد احتياجات السووو  كبووديل للمنتجووات 

 .الصينية
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  صادراتال -

ر ملعظم دو  العووامل ولوويس مرصوو فقووط، فووإن مع األخذ ىف اإلعتبار أن الصني  ُمصنّع للمنتجات التى تُصدو
هناك فرصة أكرب للصادرات املرصية للنفاذ ألسوا  تصديرية جديدة، يف ظوول تراجووع الصووادرات الصووينية 

 إليها.

، بيوونام حققووت 2019ر دوالر يف عووام  مليووا  17.1رية غووري البرتوليووة حوووايل  وولقد حققت الصادرات املصوو 
مليار دوالر يف نفس العام، إال أنه موون املتوقووع أن تواجووه مشووكلة كووربي نتيجووة   8.8درات البرتولية  الصا

انخفا  األسعار العاملية، واملشكلة قد تتخطي أزمووة تراجووع العوائوود البرتوليووة، ايل هووروب املسووتثمرين 
عن التكاليك الفعليووة   ، السيام يف ظل احتاملية هبوت األسعارالعاملني يف مجاالت التعدين واالستكشاف

مليووار دوالر   1.2لهستخراج، وينسحب األمر كذلك عىل صادرات الياز املرصية املستجدة م خراً والبالية  
 .2019يف عام 

ار وهو األمر الذي يعني أن خسارة مرص مزدوجة بالنسبة للقطاع البرتويل، أولها ست يت من تراجووع األسووع
انيهووا، موون تضوواا  اإلسووتثامر األجنبووي يف مجووا  البحووأل واإلسووتخراج التي رمبا تستمر لعامني قادمني، وث

 .والذي يشكل معظم اإلستثامر األجنبي الوارد ايل مرص يف السنوات األخرية

( إن املشكلة التي يجب أن تثار حالياً هي مدي استجابة األسعار املحليووة للطاقووة )بنووزين، غوواز، كهربوواء
البرتولية هذا من ناحية، وموون ناحيووة أخووري  فووإن هنوواك مشووكلة   لهنخفا  العاملي يف أسعار املنتجات

رية، والووذين وحقيقية أمام املستهلك املرصي واملستثمرين املرصيني واألجانب العاملني عىل األرايض املصوو 
وجوووهر هووذه املشووكلة هووي تعاقوود الحكومووة  .سمح لهم قانون الطاقة األخري باسترياد الياز من الخارج

دوالرات للمليون قدم مكعب موون الوحوودات  5ئيل بناء عيل السعر املحدد مبا يزيد عن املرصية مع إرسا
والذي لن تستطيع مرص أن تفلت منه بسهولة،  (2019الحرارية )وهي أسعار مرتفعة كانت سائدة لعام  

املرصية هو  مليار دوالر تقريباً، والخيار أمام الحكومة 2البالية  وال عن مدفوعاتها السنوية املرتتبة عليه و 
ري وروع القومي املصوإما أن تبيع للعامل بخسارة أو تبيع للسو  املحيل ب سعار مرتفعة. مام سيهدد املش

والخاص بتحويل مرص كمركز إقليمي للطاقة، وعقدها االتفاقية مع إرسائيوول، ولنووا عووودة لهووذه الجزئيووة 
 .عدفيام ب

  تحويالت املرصيني بالخارج -
، 2019امسة عاملياً يف قيمة األموا  املحولووة موون موا نيهووا بالخووارج، خووال  عووام احتلت مرص املرتبة الخ

مليار دوالر، وذلك عىل الرغم من برام  تخفوويض العاملووة األجنبيووة   26حيأل حو  العاملني ما يزيد عن  
الخلي  منووذ فوورتة، إال أنووه موون املتوقووع تبنووي هووذه الوودو  وسياسات تو ني الوظائك التي تتبناها دو  

اسات إنكامشية إستجابة لرتاجع أسووعار الوونفط، وخفووض معوودالت اإلنفووا ، وهووو مووا قوود يوو ثر عووىل سي
 تحويالت املرصيني بالخارج يف الفرتة املقبلة.

املحوويل اإلجوواميل )دراج % من النات  8.8ومن الجدير بالذكر أن تحويالت العاملني يف الخارج تشكل نحو 
املرصي، عليها ك حد املصادر الرئيسية لتوفري العملة األجنبية، ومبا (، ويعتمد النظام املايل  2019و خرين،  
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ريف، وبالتووايل املسوواهمة يف وي دي إ  تقليل الضيوت عىل الجنيه، ووفرة العملة األجنبية يف القطاع املصوو 
 .ىل تحقيب التوازن يف ميزان املدفوعاتمتويل الواردات، فضالً عن أنها تعمل ع

تحويالت العاملني يف الخارج سيشكل ضوويطاً كبوورياً عووىل ايوورادات الدولووة موون   وعيل كل حا  فإن تراجع
العملة األجنبية، وبالتايل عىل قيمة الجنيه خال  الفرتة املقبلة، ورمبا يتضافر ذلك مووع عواموول أخووري، ايل 

داد م خال  فرتة ما بعد التعووويم، والووذي موون املتوقووع أن يووذهب إيل سوو تآكل االحتيا ي األجنبي املرتاك
القرو  الخارجية يف حا  استمرار الذعر العوواملي موون الفووريوس والتوو ثري املنطقووي واملتوقووع عووىل سووو  

 .الديون الدولية، وقد يدفع ذلك اإلدارة املرصية ايل تبني سياسة اإلقرتا  من صندو  النقد الدويل

 املباتةاالستثامرات  -

تكووة، بووإجاميل   1560ثامر واملنا ب الحوورة للصووني  يبلغ عدد الرشكات املسجلة لدى الهيئة العامة لالست 
  .مليون دوالر، وتعد الصني أحد أبرز الرشكاء االستثامريني مع مرص  854استثامرات تبلغ 

 السياحة -
يعد هذا القطاع من أكرث القطاعات عرضة للتذبذبات وت ثراً بالصدمات، ومن ثم فمن املتوقع تفاقم أثوور 

   سيا التي تعد من األسوا  السياحية الواعدة، وميتوود األثوور السوولبي إ  تراجع السياحة القادمة من ت 
 الخدمات املرتبطة بها كخطوت الطريان والفناد ، وتشييل العاملة. 

 السياحة هي ثالأل مصدر للدخل القومي مبرص، بعد تحووويالت املرصوويني بالخووارج التووي احتلووت وتعترب
مليووار   17.1درات غري البرتولية التي جاءت يف املركز الثاين بقيمووة  مليار دوالر، والصا  26.4املركز األو  بو  

مليووار دوالر  5.7يس بقيمة مليار دوالر وعائدات قناة السو  8.8دوالر، ويليهم الصادرات البرتولية بقيمة  
  .يف العام املايض

لتي تحاو  منع هذا وتشري اإلجراءات التي إتخذتها الدو  التي تفيش فيها الفريوس بصورة كبرية أو تلك ا

التفيش إيل اإلنعزا  وإغال  األبواب، وأن التشديد يف الوودخو  والخووروج سوويكون السوومة الرئيسووة خووال  
 .الدو  ذات السوابب التاريخية يف إخفاء اإلحصاءات الرسمية الفرتة القادمة، ال سيام مع

  إيرادات قناة السويس -
، بنسووبة زيووادة 2018/2019ر، خووال  العووام املووايل مليووار دوال  5.9حققت قناة السويس إيوورادات بليووت 

 .%، وهي األعىل يف تاريخ القناة التي تعد أحد أهم مصادر العملة األجنبية ملرص 5.4

التوقعات ايل التشاام بش ن االقتصاد العاملي خال  العام الحووايل بسووبب إنتشووار الفووريوس وتوو ثريه وتشري  
ة يف هووذا الصوودد ايل ترصوويح األونكتوواد بوو ن صووادرات الصووني السلبي عيل النمو العوواملي، وميكوون اإلشووار 

يار دوالر يف شووهر مل 70% يف فرباير املايض، وهو ما كلك دوالً أخرى وصناعاتها حوايل 2إنكمشت بنسبة  
 ، ويعترب هذا الرقم تقديراً متحفظاً.2020فرباير 
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 البورصة -

 بتطووورات أداء االقتصوواد العوواملي، وتقلبووات رية خال  اآلونة األخوورية سوولباً وت ثرت تعامالت البورصة املص
 األسوا  الناشئة.

املرصية والذي بدء منذ النصك الثاين دعم ظهور الفريوس األداء املرتاجع للبورصة   عجب يف ذلك فقد  وال
 .وحتى األن 2019وراً بكامل عام ومر  2018من عام 

 األثر عيل قيمة الجنيه املرصي -
وته الرشائية عىل مستوي معيشة املوا نني من ناحية، ومن ناحية أخري إيل ت يت أهمية الجنيه من ت ثري ق

األخرية يف قيمتووه عووىل أنهووا نجوواح لسياسوواتها رغووم أنووه مل محاولة الحكومة املرصية تسويب التحسينات  
يحدأ تحسن ذا قيمة يف مستوي معيشة املوووا ن، ويتحوودد سووعر  ف الجنيووه بوواإليرادات الدوالريووة 

ي وتتسم بالريعية يف نسبة كبرية منها، كام أوضحنا سلفاً، والتي تت ثر سلباً بشدة بسبب تفشر والتي  وملص

 .الفريوس

 ارجياالقرتا  الخ -
اعتمدت السلطة املرصية عىل القرو  الخارجية خال  الفرتة املاضية لتدعيم اإلحتيا ي النقدي ومتويوول 

ايل نحووو  2013مليار دوالر تقريباً بنهايووة عووام  39عجز املوازنة العامة، وقد زادت القرو  الخارجية من 
 .2020مليار دوالر تقريبا بنهاية الربع األو  من عام  118

توقع أن تصبح القرو  الخارجية هي املالذ األخري للحكومة املرصية يف مواجهة األزمات الناجمووة ومن امل
التجاري يف ظوول تضووخم الووواردات  عن تفيش الفريوس، والحفاظ عىل قيمة الجنيه، ومواجهة عجز امليزان

 .والفشل يف الزيادة املرجوة للصادرات

 عجز املوازنة العامة -
الرتاجع املتوقع لبعض اإليرادات الريعيووة مثوول اإليوورادات السووياحية وايوورادات قنوواة السووويس ال شك أن  

ضووالً عوون التوو ثري وتحويالت العاملني يف الخارج سيكون له أثر سلبي عىل عجز املوازنووة العامووة للدولووة، ف

ام الصووحة السلبي عىل قدرة الحكومووة عووىل اإلنفووا  عووىل الخوودمات العامووة املقدمووة للموووا نني والسووي
 .والتعليم

 خالصة ما سبب 6 -4-6
ال تزا  موجة إنتشار الفريوس وتداعياته االقتصادية يف بوودايتها، وموون الصووعوبة التوقووع الرقمووي ملوودي  -

 .ري بدقةوبالتايل تحديد التداعيات السلبية له عىل االقتصاد املصإنتشار الفريوس ورسعة إنتقاله، و 

الهيكلية لالقتصاد املرصي، واعتامده بصورة رئيسووية عووىل مجموعووة موون أظهر تفيش الفريوس العيوب   -

 .املصادر الريعية، كام ذكرنا، كام أظهر عدم قدرة الحكومة يف التحو  نحو االنتاجية والتنافسية
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رصية عىل األموا  السوواخنة واالقوورتا  الخووارجي واإلخفووا  يف جووذب اإلسووتثامرات اعتامد الحكومة امل -
خ من الريعية يف االقتصاد املرصي، كام أن إنخفا  أسعار البرتو  باإلضووافة ايل التووورت األجنبية مام رس

 .ريف استرياد الياز من ارسائيل، حرم املستهلك واملستثمر املحيل من االستفادة من إنخفا  األسعا

إن معد  منو القطاع الخاص يف تدهور مستمر وفشلت الحكومة يف دعمووه، بوول أنووه تراجووع باضووطراد  -
خووال  السوونوات الثالثووة األخوورية، وأخفقووت الحكومووة يف تحسووني مسووتويات املعيشووة ورفووع مسووتوي 
مووع االستهالك وهو العقبة الرئيسة أمام القطاع الخاص، ومن املتوقع أن تتفاقم أزمووة القطوواع الخوواص 
ات توسع تدخل الجيب يف الحيوواة االقتصووادية، بفضوول املزايووا التنافسووية غووري العادلووة، وستضوويط أزموو 

اإلمداد والتوريد التي بدأت بالفعل كنتيجة لرتاجع اإلنتاج الصيني عىل القطاع الخاص يف ظوول محابوواة 

، 2018ية العاملية يف عووام  ولقد ذكر التقرير األخري للتنافس  .متوقعة وإنحياز لألجهزة السيادية املنافسة
ر هووي عوودم وجه املستثمرين يف مصوو الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، أن أبرز املشكالت التي توا

% من املشوواركني(، والفسوواد 14.2% من املشاركني(، والتضخم )بنسبة  15.2استقرار السياسات )بنسبة  
ن املشوواركني( وعوودم كفوواءة القوووى العاملووة % م9% من املشاركني( والبريوقرا ية )بنسبة  9.8)بنسبة  
  .(% من املشاركني7.9)بنسبة 

ب يف العملية االقتصادية يعترب أحد أهم العوامل التووي توو ثر سوولباً عووىل جووذب فضالً عن أن تدخل الجي
ري واالستثامرات حيأل ذكر بعض املستثمرين أن جانب رئييس من قلقهم من الوودخو  إ  السووو  املصوو 

 .(  2018،املومني( يب يف العملية االقتصاديةهو منافسة الج

أوضحت بجالء أنه ال ميكن بناء اقتصاد دولة عىل مقومات بها وت سيساً عيل ما تقدم فإن هذه األزمة قد 
ريني العوواملني يف الخووارج، وأثبتووت األزمووة أن وتقلبات عاملية، كالسياحة وقناة السويس، وتحويالت املصوو 

ساسية وهامة يف بناء االقتصاد خاصووة وأنهووام األقوول توو ثراً، ومووا فتووئ القطاعووان الصناعة والزراعة ركيزة أ 

 األزمة، وهو ما يتطلب أن توليهام الدولة اهتامماً كبرياً وتعمل عيل حل مشاكلهام. يعمالن رغم

ومن املتوقع أن الفرتة املقبلة ستشهد منافسة كبرية عووىل جووذب االسووتثامرات األجنبيووة، وحتووى تحصوول 
دور ىل نصيبها من هذه االستثامرات األجنبية، يجب مراجعة األولويات ووضع خووط فاصوول بووني  ر عومص

الدولة ودور القطاع الخاص، بعد أن تيولت امل سسة العسكرية عيل القطاع الخاص عيل نحو مووا فصوولنا 
 .من قبل

مليووار دوالر،   12بسووبب هووذا الوبوواء بحوووايل    2020ري عووام  ووتم تقدير الفجوة التمويلية لالقتصاد املص
خال  قوور  موون صووندو  النقوود من  2020ونجحت مرص يف تعبئة الكثري من التمويالت لسد فجوة عام 

مليووارات دوالر يف مووايو  5، و وورح سووندات دوليووة بقيمووة 2020مليووار دوالر يف ابريوول    2.8الدويل بنحو  
 دوالر.مليار  5.2بنحو  2020، وقر  ثاين من صندو  النقد الدويل يف يونيو 2020
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% من النات  املحيل 4.2إ  وحو  العجز يف الحساب الجاري، أشار الصندو  إ  أنه من املتوقع أن يصل 

% يف 4.5% يف العام املايض. وتوقع الصووندو  أن يواصوول ارتفاعووه ليصوول إ  3.6يف العام الجاري، مقابل  
2021. 

% 8.6%، مقابل نحو 10.3لعام الجاري إ  وبالنسبة ملعد  البطالة، توقع صندو  النقد أن ترتفع خال  ا
 % خال  العام املقبل. 11.6سجل مستوى ، عىل أن تواصل ارتفاعها لت2019يف عام 

ر ووأظهرت بيانات حديثة، صادرة عن البنك الدويل، ارتفاع إجاميل الديون الخارجية املسووتحقة عووىل مصوو 
% مقارنووة 16.6، أي بنسووبة  2019نهايووة عووام    مليار، وذلك يف  112.67مليار دوالر، لتصل إ     16.1بنحو  

مليار دوالر. وال عجب يف ظل هذه السياسة اإلقرتاضووية أن   96.57، حني بليت نحو  2018بالعام السابب  

  .% من النات  املحيل اإلجاميل 40إ   35ترتاوح ديون مرص الخارجية حاليا بني 
يوور الشووهري للبنووك املركووزي املرصووي، إ  أما الديون املحلية فقد انخفضت بشكل  فيووك، حسووب التقر 

تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو من العووام  4.288مقابل نحو ، 2019تريليون جنيه بنهاية سبتمرب   4.186
 .نفسه

ويعار  البعض سياسة التوسع يف االقرتا  الخارجي، ويرون أن هذا األمر ميثوول خطووراً فادحوواً، كووام أنووه 
، التي سوف تتحمل تبعات هذه السياسة، وبدالً من أن ترتك الحكومة موارد مبثابة "ظلم لألجيا  القادمة

 الالحقة، ت خذ من جيوب أجيا  مل تولد بعد . لألجيا 

 أما عن رايتنا املستقبلية لالقتصاد املرصي يف ظل هذه الجائحة فهي ما ييل: -
يف موارد الدولة من جانب   إن الوقت قد حان إلعادة النظر يف أولويات اإلنفا  الحكومى، ووقك الهدر -

اإلرساف يف النفقات عيل املشاريع العامووة، وخاصووة الحكومة والشعب وفر  اإلجراءات التي تحد من  
املرشوعات التي تقع يف نهاية سلسلة الألولويووات القوميووة، حيووأل أن األزمووة الحاليووة فرضووت الحاجووة 

ثامر التكنولوووجى وإنشوواء نظووام رعايووة لتيليب اإلنفا  الحكومى عىل قطاعّى الصحة والتعليم واالسووت
 صحية شامل.

ة األزمووات واألخطووار والكوووارأ يكووون موون ضوومن إختصاصوواته اإلسووتعداد إنشاء جهاز متخصووأ إلدار  -
والتجهيز لألخطار االقتصادية واملالية والصحية وانعكاساتها عىل الدولووة والشووعب واالقتصوواد و ريقووة 

 التعامل معها يف املستقبل.
املجا  الصووحي والطبووي عيل رأس األولويات ملواجهة التحديات املستقبلية االستثامر يف   يجب أن تكون -

 .واالنفا  عيل البنية األساسية الصحية

إعادة النظر يف دور الدولة يف النشات االقتصادى، وتوورك املسوواحة للقطوواع الخوواص، بحيووأل يكووون دور  -
الخاص املحيل وتحديد املجاالت التووي سوويرتكز   الدولة واضحاً ومحدداً يف االقتصاد، نحو تشجيع القطاع

اإلستثامر فيها، وبذ  مزيد من الجهود نحو جذب اإلستثامرات األجنبية املباتة يف إهتامم الدولة عىل  
 ر لجذب االستثامرات الخارجية. ووبصفٍة خاصة أن هناك فرص كبرية أمام مص .املرحلة القادمة
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ن جووراء جائحووة فووريوس كورونووا املسووتجد، وعووىل رأسووها قطوواع رضورة دعم القطاعات األكرث ترضراً موو  -
 اصة الصناعات التحويلية كونها تحتوي عىل عدد كبري من العاملة.الصناعة خ

رضورة البدء يف خطة إعادة فتح االقتصاد، ألن اليلب إذا استمر ملدة  ويلة لن تتمكن فئووات الشووعب  -
 بالقطاع غري الرسمي.    من التحمل خاصة فئات العاملة اليومية والعاملني 

أهمية االستمرار يف دعم القطاع السياحي للحفاظ عيل االنجازات التي حققها القطاع يف التعايف وعودة  -
 .نشات وارتفاع االنفا  السياحي والحفاظ عيل العاملةال

 البد من اإلهتامم بتحويالت املرصيني العاملني بالخارج، وهووى أحوود أهووم مصووادر الوودخل موون العملووة -
والتي توازى إيرادات السياحة وقناة السويس مجتمعة، حيووأل يتطلووب هووذا القطوواع سياسووة   األجنبية

التي يتعر  لها يف منطقة الخلي ، فضالً عن أنووه يجووب جووذب واضحة لتنميته وحاميته من التقلبات  
يض هذه التحويالت يف مرشوعات زراعية أو صووناعية تعاونيووة توودعمها الدولووة موون خووال  تقووديم األرا

الزراعية ب سعار مناسبة وتوت سداد مناسبة، وكذلك دعم املرشوعات الصناعية التعاونية موون خووال  
تووي يقووام عليهووا املصوونع برشوووت مناسووبة، فضووالً عوون إسووتخدام الحوووافز تقديم املرافب لها، واألر  ال

ريني العوواملني وصوو ريبية كاألجازة الرضيبية وغريها وحوافز التصدير، كل هذا من ش نة أن يحفووز املوالض
 بالخارج عيل زيادة التحويالت واإلستثامر يف مرص. 

االقتصاد القومي عيل النحو الذي   يجب عيل الحكومة أن تعمل عيل إجراء تعديل تدريجي عيل هيكل -
ينقله من الحالة الريعية التي هو عليها يف إنتاجه وإيراداته إيل الحالة التي يعتمد االقتصاد القومي يف 

ه وايراداته عيل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي ودعووم األسوووا  التصووديرية واخوورتا  األسوووا  إنتاج
 التنافسية العاملية.

أسعار الياز الطبيعي كان مطلباً ملحاً ألصحاب املصانع قبل األزمة، حيووأل انخفضووت رغم أن إنخفا    -

 1.580بل األزمة، ثووم انخفضووت إيل   دوالر للمليون وحدة حرارية ق  3أسعار الياز العاملية إ  أقل من  
 إال أن الحكومووة املرصووية اسووتجابت جزئيوواً لووذلك  .2020دوالر للمليون وحدة حرارية يف نهاية مووارس  

 دوالرات للمليون وحدة حرارية. 4بخفض سعر الياز دوالراً واحداً ليصبح 

عاملي، وأن التحسن املتوقع وهذا يعني أن الحكومة تقدم الياز الطبيعي للمصانع بثالثة أضعاف سعره ال
يف التكاليك لن يحدأ أثره عىل املستوي الدويل حيأل تتمكن الصناعات العاملية منافسة املنووت  املحوويل 

صورة كبرية يف السو  املحيل والسو  الدويل بسبب التكاليك، نظراً لحصو  املصانع األجنبيووة عوويل مووا ب
 اد  ثلأل السعر املحيل بعد التخفيض.تحتاج من الياز الطبيعي بالسعر العاملي وهو يع

مرتفعووة وهذا من ناحيًة أخري يعكس أن السو  املحوويل هووو املنفووذ الوحيوود لترصوويك تلووك املنتجووات 
التكلفة، وأن الحكومة بهذا السلوك السعري تكون قد حرمووت املسووتهلك املحوويل موون السووعر املوونخفض 

مركية التي تعمل لصالح تلك الصووناعات، فضووالً وأجربته عىل تاء منت  مرتفع الثمن يف ظل الحامية الج
 .عن انعدام القدرة عىل املنافسة الخارجية الرتفاع التكاليك
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ار هذا التخفيض ألسعار الياز الطبيعي بعد إنهياره عاملياً، هو أن التعاقد غووري املوودروس وقد يرجع انحس

دوالر  5ائيل وب سووعار تزيوود عوون الذي مب داه قامت الحكومة بإسترياد كميات ضخمة من الياز من  إرس 
نّعني  لخفض السووعر للمليون وحدة حرارية، ترتب علية إجبار الحكومة عىل عدم االستجابة لنداءات املُصا

والذي ستتحمل موازنة الدولة خسائره بصورة مباتة إن خفضت السعر بنسب أكرب، أو تتحمله بصووورة 
فاع التكلفة وبالتايل تنخفض مدفوعاتها الرضيبية التي غري مباتة عندما ينقأ إنتاج تلك الصناعات إلرت

 . متو  اإليرادات العامة

تصادية الصووعبة إلنتشووار فووريوس كورونووا أن تحوواو  الحكومووة ومن الواجب اآلن ويف ظل التداعيات االق
ه املرصية الضيط عىل الجانب اإلرسائييل ملراجعة إمكانية خفض األسعار، ال سيام يف ظل ما ميكن تسووميت

بالجائحة العاملية والتي ميكن ان يتفهمها التحكيم الدويل إذا ما تذرعت مرص به كسبب إليقاف الصفقة. 
انب اإلرسائييل، يجب املوازنووة بووني اليرامووات املنصوووص عووىل دفعهووا يف حووا  توقووك ويف حا  رفض الج

وجيوووب املوووا نني بصووورة الجانب املرصي عن الرشاء وبني فرو  األسعار التي ستتحملها املوازنة العامة  
بب نهائية نتيجة إرتفاع األسعار، كام ال يجب أن ننىس اإلنتاج املحيل من الياز والووذي تووم تخفيضووه بسوو 

ري، ووهذا يعنووي إن اسووتمرار تنفيووذ صووفقة اليوواز اإلرسائووييل، خسووارة م كوودة لالقتصوواد املصوو   .االسترياد
للياز الطبيعي تهاوي كليوواً، لوويس فقووط بعوود وفوورة فالرتوي  غري املدروس ألن تصبح مرص مركزاً إقليمياً  

لفعوول كنتيجووة مبوواتة الزمووة املعرو  قبل إبرام الصفقة، ولكن أيضاً بعد التبا   العوواملي الووذي بوودا با
نّع املرصي تكلفة تيييووب الكفوواءات ودراسووات الجوودوى  إنتشار الفريوس. ولألسك سيدفع املوا ن واملُصا

 .قبل التعاقد

الخفض املحدود لسعر الياز الطبيعي مل يشوومل االسووتهالك املنووزيل بشووكليه أسووطوانة أضك إيل ذلك أن  
اليوواز املسووتخدم لتسوويري السوويارات وهووو مووا ي كوود عوودم عدالووة   البوتاجاز، أو الياز املوصل للمناز ، أو

السياسة السعرية للياز الطبيعى وتعددها، وتحميل املوا ن املرصووي ألخطوواء هووذه السياسووة السووعرية، 
 دعم املوا ن املرصي للموا ن االرسائييل.و 

كِْر أن األزمة  عامووا، وهووي  11، وقد مر عليها 2009-2008االقتصادية السابقة وقعت بني عامي نود أن نُذا
املتبادلووة بووني  املدة املتوسطة لدورة االقتصاد. فضالً عن زيادة االتجاهات الحامئية حو  العامل يف التجارة

ة األمريكيووة الالعبني التجاريني الرئيسيني يف العامل، حيأل تصاعدت الحرب التجارية بووني الواليووات املتحوود
، والعقوبات من جانب االتحاد األورويب، والواليات املتحوودة األمريكيووة، وكنوودا عووىل 2019والصني يف عام  

جانووب الوودو  الصووناعية لتخفوويض أسووعار   روسيا وايران وبعض دو  جنوب ت   سيا، والعقوبووات موون
 .لية والتي تصدرها الدو  الناميةاملنتجات األو 

العوامل التي ميكن تُضعك االقتصاد العوواملي معروفووة منووذ زموون بعيوود، وهووي يف وبناً عيل ما سبب فإن  
التجووارة املقام األو  الحروب التجارية، وهذا ماثل أمام أعينا فيام رأيناه من حوورب تجاريووة بووني أقطوواب 
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 خووري دليوول عوويل ذلووك، فإنووك ال 2019الدولية ممثلةا يف الواليات املتحدة والصني وما شهدناه خال  عووام 
 .تستطيع خلب الرثوة من خال  منع التجارة، فالتباد  الحّر هو الذي يخلب الرثوة

ومووع أوائوول ،  2019ونستطيع أن نقرر بثقة أن دورة النمو لالقتصاد العاملي حققووت نهايتهووا خووال  عووام  
 .العقد الثالأل من األلفية الثالثة، يعترب بداية األزمة االقتصادية التي سترضب العامل أجمع

، بلووغ 2017لة ذلك تبا   وترية االقتصاد العاملي، وهو ما ت كووده بيانووات البنووك الوودويل، ففووي عووام  ودال
  .%2.6فقد بلغ   2019يف عام  %، أما3.04بلغ  2018%، ويف عام 3.16معد  منو النات  املحيل اإلجاميل 

ليووون دوالر، بيوونام تري 19ويعضد من ذلك أن ديون الرشكات يف جميع أنحوواء العووامل تنمووو وتقوورتب موون 
% موون النووات  املحوويل اإلجوواميل 115تريليون دوالر، وهو ما ميثوول حوووايل   80تقرتب ديون الحكومات إ   

لوودين الخووارجي. باإلضووافة لووذلك، تجوواوز العائوود عووىل العاملي، أي أن اإلنتاج العاملي ال ييطووي إجوواميل ا
األجل، وهو عادة ما يكون إشارة عىل ركود  السندات األمريكية قصرية األجل العائد عىل السندات  ويلة

ومثة م ت  خر للوودخو  يف األزمووة االقتصووادية املتوقعووة، وهووو  .مستقبيل والدخو  يف األزمة االقتصادية
احتيا يووات النقوود األجنبووي. وهووذه النسووبة قوود   جل )راوس األموا  الساخنة(نسبة القرو  القصرية األ 

 . 2020% يف معظم الدو  وهو ما يسطر الدخو  يف األزمة املتوقعة  100تعدت 

ولقد دعم ذلك أيضاً وأكد عيل الدخو  يف أزمة اقتصادية، وهو ما ميثل الطامة الكربي لالقتصاد العوواملي، 
 لصني وإنتشاره ايل معظم دو  العامل. تفيش فريوس كورونا يف ا

6
 االقتصادية التي تعرضنا لها ميكنا أن نستقرأ عدد من النتائ  نسوقها فيام ييل :من خال  عرضنا لألزمات 

 األساسووية السووامت أحوود الحقيقة االقتصادية يف األزمات ب ن إن تتبع دراسة التاريخ االقتصادي يوحي -
 التملووك فرديووة يحكمووه، وجوووهره الووذي الرئييسوو  التناقض بسبب  بيعي له، تاجالرأساميل ون للنظام

 ال التووي املسووتويات ا  التنوواقض حوودة وصوولت متى للظهور اإلنتاج، وهذه األزمات مرشحة وجامعية

 فضالً عن عدم قبولها اقتصادياً، لتيلب النات  عيل اإلستهالك.، قبولها إجتامعياً  ميكن

 اآلثووار االقتصوواديةحیووأل  موون وذلك ب رسه العامل بها مر  التي األزمات وأقىس أخطر  من 1929 أزمةإن  -

   .أملت بالعامل، ومن حيأل نتائجها التي العمیقة

 األسووعار، يف عووام إنخفووا و   الصووناعي اإلنتوواج تراجووع كان من أهمهاعدیدة،  لها  ثار  1929إن أزمة -
 .البطالة معدالت يف الكبیر  اإلرتفاع إ  باإلضافة العاملیة التجارة وركود

 كبري بإفرات  تزامنت إنها إذ (1933-1929) الكربى األزمة منذ األزمات أسوءكانت  السبعينات أزمة إن -
  .للتضخم مرتفعة ومقرتنة مبعدالت شديدة ركود مبوجة مصحوبة اإلنتاج يف

ات املتحوودة، قوود حوودثت يف الواليوو   ،(2008إن اإلنهيار الكبري بسبب أزمة الوورهن العقوواري )أزمووة عووام   -
سبيلها يف ذلك ضياع مليارات الدوالرات وإفالس املصارف الكووربى  ،وانترشت منها إ  معظم دو  العامل
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 ،وبدا واضحاً أن األزمة االقتصادية واملالية، مل تعد حبيسة الدولة أو اإلقليم الذي تحدأ فيه  ،والرشكات

 بل أضحت أزمة عاملية نتيجة للعوملة.

 أن یعني ، وھذا 395%تُقدر بنحو 2006 العاملي عام اإلجاميل املحيل النات  ا  الیةامل األصو نسبة   إن -
 ھووذا توسووع فقوود الثقل فيووه، مركز  ویعد العاملي، عىل االقتصاد ومهیمناً  مسیطراً  أضحى املايل القطاع
كلة وهنووا تظهوور املشوو  الحقیقووي، االقتصوواد متطلبووات عوون وبعیووداً  ذاتیووة إيل مقومووات استناداً  القطاع

االقتصوواد العوواملي  حامیووة عوون التعویضوویة الحكوميووة والوسووائل التلقائیووة اآللیووات عجووز  األساسووية يف
 أثارھا. من الحقيقي

إن حجم الرضر االقتصادي واستمراره، يف ظل األزمة الحالية، سيتوقك بشكل أساو عىل كيفية تعامل  -

العووامل، تشارها بني مختلك دو  وقووارات  الحكومات مع هذا الوباء، حيأل أن  بيعة األزمة الحالية وإن
 فرضت خلب روح التعاون بني مختلك الحكومات يف مواجهة األزمة.

إن الجشع الذي حل عيل معظم دو  العامل والرصاعات التجارية قد أدت إيل دخو  العامل يف ركود منذ  -
عوون الفضووائل ومكووارم   ري يف دو  العامل والبعدومنتصك العام املايض. فضالً عن أن الظلم الذي إستش

، 2020األخال  قد أنز  عيل العامل البالء والوباء مام سيدعم موون حوودوأ األزمووة االقتصووادية املتوقعووة 
وكام قا  اإلمام املقريزي من قبل ب ن األزمة من السنن اإللهية الربانية التي تتجيل من املويل عز وجل 

 كعقوبات للبرش.

 الفوریووة الخطوووات وتحدیوود املطلوووب وتحدیوود املالیووة األزمووات ملواجهووة تخذةامل اإلجراءات مراجعة -
  .واملستقبلیة الراهنة التحدیات  ملواجهة

 .اإلئووتامن املرصوويف بصووفٍة خاصووة وعووىل املرصيف بصووفٍة عامووة العمل عىل املركزية البنوك رقابة تشديد -
 االئووتامن مخووا ر  وإدارة والعائد لسيولةا إدارة عىل القامئة املنضبطة املرصفية السياسات عىل والرتكيز 
   .اإلستثامر كفاية وإدارة

 قواعد  افتقاد يف واملتمثلة املالیة، األزمات إشعا  يف  متكرر بشكل تسببت التي العوامل يف النظر  إعادة -
 املالیة واألدوات  امل سسات عىل واإلتاف للرقابة فاعلة نظم إ  واالفتقار لألسوا ، الكفاءة أسس توفر 

 .الدولیة

 التووي املوور ة مبثابووة یكووون أن یجووب املووايل فالنشووات  االقتصاد، يف الحقیقي بالقطاع املايل القطاع ربط -
 .الحقیقیة والخدمات السلع تباد  عملیة وتسهل تعكس

 لألصو  العادلة القیمة تجسید عىل قدرة أكرث تكون ليك الدولیة املحاسبیة املعاییر  مراجعة إ  الحاجة -
 .األصو  لتقویم جدیدة محاسبیة وقواعد معاییر  بوضع إال ذلك یكون املالیة، والو  العینیة

 لضووامن التطبيووب موضووع ويكووون واالقتصووادية املاليووة باألزمووات بووالتنب  خاص منوذج لصياغة السعي -
 . االقتصادي االستقرار
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حكومووات العووامل يجب أن متثل أساس استجابة    فيام يتعلب باألزمة الراهنة، هناك ثالثة سيناريوهات -
 للتداعيات االقتصادية املحتملة إلنتشار فريوس كورونا، والتي تتمثل يف:

أن تتخذ البنوك املركزية قراراتها املتعلقة بالسياسة النقدية بناًء عىل تنسيب وتعاون مشرتك فيام بينها،  -
 بداًل من القرارات املنفردة. 

رية واملتوسطة من بني أكرث الرشكات تعرًضا ألزمات صدمة، قد تكون الرشكات الصينظرًا لطبيعة هذه ال -
 ركات الصيرية واملتوسطة.والسيولة، وبالتايل من املهم توفري التسهيالت ملواصلة إقرا  تلك الش

وانني أًويص أن تقوم كل دولة بزيووادة االنفووا  العووام بقوودر الخسووائر التووي حلووت بهووا موون جووراء هووذه 
نفا  عن  ريب سياسة االقرتا  من البنك املركووزي. و املووا أن هووذا الجائحة، حتي ولو تم متويل هذا اال 

االنفا  العام عيل امل سسات العامة أو االفراد سيوجه للمسارات الصحيحة بعيداً عن الفساد فلن يوو دي 
إنووه رات مختلفووة عوون ذلووك، فذلك إيل إرتفاع األسعار أو تدهور قيمة العملة. أما إذا كان يوجه إيل مسووا

وم هذه امل سسات العامووة أو االفووراد بإنفووا  هووذه األموووا  اليووري ميطوواه باإلنتوواج فووإن ذلووك حينام تق
 .رف إيل إنفا  إستثامري أو إنفا  إستهاليكوينص

فإذا كان إنفاقاً استثامرياً سي دي إيل زيادة الطلب عيل عنا  االنتاج ومزاحمة االستثامر الخوواص، وموون 
 عليه يحدأ التضخم.ثم إرتفاع عوائد عنا  االنتاج، و 

أما إذا كان إنفاقاً استهالكياً سي دي إيل زيادة الطلب عيل السلع اإلستهالكية ومزاحمة االستهالك الخوواص 
والعام، مام ي دي إيل إرتفاع أسعار السلع والخدمات )نقود كثريه تطارد سلعاً قليلة(، والدليل عيل ذلووك 

بسووبب فووريوس   2020موورات عووام  4األموورييك سيتضوواعك    ت املتحدة أعلنت أن عجز امليزانيووةأن الواليا
% موون النووات  األموورييك . ولقوود كووان العجووز يف  18.7تريليون دوالر، أي  ما يعوواد   3.8كورونا ليصل إيل 
 الواليووات مليار دوالر خال  األشهر السته األخرية. ورغم ذلك فإن معوودالت التضووخم يف  744املوازنه نحو  

ت الطبيعية، حيأل أن أقيص معد  وصل إليه التضخم يف الواليات املتحدة يف عام املتحدة أقل من املعدال 
 %.2.1هو  2019

يف ينوواير  2.5موورات( هووو  4أقيص معد  وصل إليه التضخم )رغم تضاعك عجز امليزانيووة   2020ويف عام  
 .2020يف مارس  1.5وإنخفض ليصل إيل  2020

قدرة الدو  املختلفة عيل إعالة شووعوبها واملحافظووة   هذه األزمة يف نهاية األمر عن مديوسوف تكشك  
 عليها، واستقرار نظمها االقتصادية وقيم عمالتها يف مواجهة هذه النازلة.

يجب أن تكون هناك هيئة رقابة دولية تابعة لألمووم املتحوودة عوويل مراكووز البحووأل واملعاموول يف مجووا   -
ملحكم واملنظم واحتيا يات األمن الصحي مستوي العامل وأن تخضع للتفتيب الدوري االفريوسات عيل  

العاملي والسالمة، عيل غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقوم ب عام  الرقابة والتفتيب والتحقب 
د يدخل يف يف الدو  التي لديها منشآت نووية، ألن هذا املوضوع أخطر من السالح النووي، ورغم أنه ق
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ه أمر جلل وخطري وها نحن األن نري  ثوواره املوودمرة عوويل هووذا الكوكووب، إ ار الحرب البيلوجية، إال أن

 حيأل أن الكل خارس يف هذه الحرب.
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Abstract  

 

Crises are the collection of a crisis, which is turbulence, and they are 

defined according to what is added to it. If health crises are said, what 

is meant is a disturbance of the global health situation as a result of 

the spread of a specific epidemic, and if the economic crisis is said, 

then what is meant is a disturbance of the economic situation or a 

disturbance of the economic balance. The health crisis is considered a 

new term that can be added to the entirety of our terms that we use in 

the field of crises, and by it we mean what happened to the whole 

world with the Corona virus. Although the crises that we have become 

accustomed to affect the different elements of production, this 

calamity affects the human factor itself, The Corona virus crisis is 

considered the most dangerous health crisis in history because of its 

dangerous impact on the global economy and its various components, 

especially the human element, which has caused panic and terror 

among all individuals and the production wheel has been voluntarily 

disrupted by businessmen and governments, for the first time in 

history, This brought the global economy into a state of stagnation and 

stagnation, and thus became disastrous economic effects globally and 

regionally, and wage levels decreased, in addition to declining 

consumer confidence, high unemployment rates, and increasing 

uncertainties, and this research will be exposed to the health crisis 

and economic and financial crises in modern thought, And the 

implications for the global and Egyptian economy. 

 Keywords: The economic crisis - Coronavirus- Covid 19  -The global 

economy- The Egyptian economy - The economic growth.   
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