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  :ملخص ورقة عمل 

  اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة المالية العالمية

   سعد حافظ محمود /الدآتور 

  

بتمبر    2008 أغسطسيجرى بحث التداعيات االقتصادية واالجتماعية لألزمة العالمية          فى   2009س

صاد الح       ة فى االقت ى أزم وهى فرضية   (قيقى  ضوء فرضية أساسية مفادها قابلية تحول األزمة المالية إل

  ) .تتطلب إفراد دراسة مستقلة إلثبات صحتها 

ا لصالبة                        صاد آلخر وفق ا من اقت داعيات ومروناته ذه الت وتشير الدراسة فى مقدمتها إلى اختالف ه

صاد                  ) هشاشة( ى االقت المى عل صاد الع أثير االقت صاد وت االقتصاد وللوزن النسبى للقطاع المالى فى االقت

ة              وأشارت ا . المحلى   ار األزم ل آث دول فى نق لدراسة لآلليات المختلفة فى آل مجموعة من مجموعات ال

  .أو تفاديها 

ى مجموعة من                         د توصل الباحث إل ة فق ذى استغرقته األزم وعلى الرغم من قصر المدى الزمنى ال

تثما           ى االس و وعل دالت النم ى مع اتها عل ا انعكاس شابكة أبرزه ة المت صادية واالجتماعي ار االقت ر اآلث

ا من أدوات               رتبط بهم ا ي ستويات            . واالدخار آمحددات للنمو ، وم ى م ة عل ار المحتمل ذلك تناولت اآلث آ

وازن               ) البطالة(التشغيل   سعرى وت تقرار ال تقرار االقتصادى بمؤشرات االس ) اختالل (وعلى وضع االس

وازن    ى الت ة ، وعل ة للدول ة العام تالل(الموازن زان   ) االخ ى المي ثال ف ارجى متم زان  الخ ارى ومي التج

  .وأيضا على أوضاع الرفاه االقتصادى مقاسا بمؤشرلت االستهالك والفقر . المدفوعات 

ى                  ة وعل ؤات فى المصادر الدولي واعتمدت الدراسة فى استخالص االستنتاجات على ما اتيح من تنب

  .منطق تحليل النظرية االقتصادية الكلية 

صادية      رات االقت ة للمتغي رض الدراس م تتع ى       ول ل عل صب التحلي ث ان ة حي ة الجزئي واالجتماعي

  .المتغيرات الكلية 

  : أهم نتائج الدراسة 

أثير عدة             - محل االعتبار  -أبرزت الدراسة : أوال    احتماالت تراجع معدالت النمو االقتصادى تحت ت

  :عوامل أبرزها 
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ية  –أ  ات االنكماش تمرار االتجاه ل  ( اس ل األج ود طوي ة ال ) الرآ ه أزم ذى ولدت ى  ال ضخمى ف ود الت رآ

  .السبعينيات 

ة                        –ب   ل عملي ى لالنخفاض بفعل استنزاف االدخار الحكومى فى تموي  تعرض معدالت االدخار المحل

داع  ة الت الى    مواجه اع الم ى القط رة عل ه ذيات المباش ة    (ات أمين ، ومقابل رآات الت صارف وش الم

ة الخاسرة        خ .... ضمانات األوراق المالي دخرات     ) . ال ذلك تعرض م راد    وآ ائالت ( األف وقطاع  ) الع

ة  ان األزم ضياع إب ال الخاص لل وات . األعم ى القن ة إل ن األوراق المالي ة التحول م وضعف مرون

  .قنوات االدخار واالستثمار األخرىاألخرى ، فضال عن احتمال تعميق األزمة فى حال التحول إلى 

  .لموضحة عاليه  انخفاض تدفقات االستثمار األجنبى المباشر لنفس األسباب ا–ج 

واحتماالت تراجع النمو فى قطاعات الصناعات التحويلية فى الدول المتقدمة تفوق احتماالت تراجع    

ة                           ة والطاق ة أسعار المدخالت األولي اع تكلف نفس األسباب الموضحة، فضال عن ارتف ام ل النمو بشكل ع

ة         ( ى لألزم صدمة األول سبب         ) على األقل فى ال دخل      وانخفاض الطلب الخارجى ب ستويات ال انخفاض م

  .المتوقعة 

الى وفى بعض           : ثانيا   انتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها احتمال تزايد معدالت البطالة فى القطاع الم

صفية  سبب ت ا ب ا إليه ات وم ا المعلوم سيارات وتكنولوجي شييد وصناعة ال ى آالت صاد الحقيق شطة االقت أن

را      دخوالت األف ة  أوضاع الشرآات الخاسرة وتأثر م اج       . د باألزم ى شرآات إنت ا عل ك جزئي ويصدق  ذل

  .الطاقة 

ار          وتتزايد احتماالت البطالة مع احتمال تحول األزمة إلى موجة من الرآود طويل األجل ، بفعل اآلث

  .الممتدة من أزمة الرآود التضخمى منذ منتصف السبعينيات 

ذى يع            و وال تثمارات فى األصول          أما بالنسبة للدول النامية فإن تراجع معدالت النم كس ضعف االس

و                     سكان ونم و ال ى المباشر ، مع استمرار معدالت نم اإلنتاجية الجديدة وتراجع تدفقات االستثمار األجنب

صادات                    ال العمل لالقت ة انتق ة مع ضعف مرون ستويات مرتفع د م وة        عرض العمل عن ذات العجز فى ق

  .نمو البطالة وتفاقمها العمل فهو المسئول األول عن استمرار اتجاهات معدالت 

اع أسعار المدخالت                      : ثالثا   ة فى ارتف سعرية المباشرة والمتمثل صدمات ال ى أن ال انتهت الدراسة إل

ذى شهدته            األولية ومدخالت الطاقة والسلع الغذائية آمقدمات لألزمة وعلى الرغم من االنخفاض الحاد ال

 cyclicد ولد بدوره نوعا من االختالالت الدوريةأسعار هذه السلع والمواد فى أعقاب األزمة مباشرة ، ق

disequilibrium     ة ة والمالي دفقات النقدي ن الت ة م ال باألزم زة لالنتق ه متمي ق آلي أنه خل ن ش و م   ، وه
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ة                     ق األزم ة وتعمي ة والتالي ار من األزمات المتالحق راز تي م إف للتدفقات السلعية والخدمية الحقيقية ومن ث

  .األجل لتتحول إلى أزمة طويلة 

دوم                   ن ي ة ل آما بينت الدراسة احتمال تحول االنخفضات السعرية فى الصدمة األولى المباشرة لألزم

ة                                ة صعود األزم د فى مرحل شائره بالفعل فى شكل معدالت تضخم آخذه فى التزاي دأت ب طويال ، بل ب

د              . الدورية   ى ممت ى مدى زمن االت تضخمية عل ذر باحتم ا ين ك نتيجة تراج   . وهو م تثمارات  وذل ع االس

  .وانخفاض معدالت النمو ومن ثم انخفاض العرض الحقيقى للسلع والخدمات 

سلع         ة ال ين لمجموع عار المنتج ية ألس ام القياس ى األرق ر ف شكل أآب سعرية ب تالالت ال رز االخ وتب

  .الصناعية والخدمات وهى األنشطة األآثر تضررا من انتقال األزمة لالقتصاد الحقيقى 

فمن المتوقع أن تضطرب بسبب     ) سيف(وأسعار الواردات   ) فوب(أما العالقة بين أسعار الصادرات      

وء        ة س ة ونتيج ة األزم ة ، نتيج العمالت األجنبي ة ب ة الوطني عار صرف العمل االت اضطراب أس احتم

وازين  تمر الذى من شأنه تعميق اختالال  وهو األ . اختيارات السياسات النقدية المتوقعة آنتيجة لألزمة         م

  .التجارة والمدفوعات 

دة فى معظم                 أما أسعار عوامل اإلنتاج ، فإن الصدمة األولى لألزمة تمثلت فى تخفيض أسعار الفائ

  .الدول الصناعية المتقدمة وبالتبعية فى الدول النامية إلى مستويات تقارب الصفر لتشجيع االستثمار 

ة د تتعرض معدالت األجور لالنخفاض لخفض تكلف سلع وق اج ال ة إنت ية تكلف صفة أساس اج وب  اإلنت

أثرت مباشرة                     ى ت ا المشروعات الت الصناعية ، ناهيك عن الرغبة فى تعويض الخسائر التى تعرضت له

  .المعرضة للتصفية  باألزمة ، أو للمشروعات

ا   اءات          :رابع نح اإلعف ة م ى سياس ة ف ة والمتمثل ة األزم لوآيات مواجه ن س ة م ستنتج الدراس  وت

ية الواسعة للمشروعات المتعثرة وللدعم المالى الموسع للوسطاء الماليين المتضررين المباشرين            الضريب

دة آلجال     ة متوسطة   من األزمة أن يفضى ذلك إلى عجز الموازنات الحكومية لفترات ممت ع  . زمني ويتوق

تمرار ه تثمار   ذاس دالت االس اض مع ع انخف شروعات وم صفية الم تمرار ت ع اس وزات م اد . ه العج وتك

الم      صادات دول الع ل التضخمى        . تعانى من هذه الظاهرة معظم اقت ى التموي ة اللجوء إل ويخشى فى حال

  .للتعويض عن محدودية مصادر التمويل السادية إلى تعميق ظواهر االختالالت السعرية 

ة خاصة                :خامسا   ى مجموعة من االختالالت الخارجي   تقضى االختالالت السعرية واالستثمارية إل

ا الدراسة نتيجة انحسار                     أ به ى تتنب مع تقلص تدفقات االستثمار األجنبى المباشر والقروض الخارجية الت

   أمران ،تقليدية ، ويعمق من هذه االختالالمعدالت االدخار المحلى فى االقتصاداتى ذات الفوائض الت

   .انخفاض أحجام الصادرات بصفة عامة والصادرات األولية بصفة خاصة: أولهما 
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وغ                     : وثانيهما   ل بل ة مباشرة قب ة التالي اد الزمني ة فى اآلم صادات النامي صالح االقت معدالت التبادل ل

سالب النخفاض صادرات                  ر ال المعدالت التوازنية نسبيا ، األمر الذى يؤدى لتخفيف األث

ذى  . وهو ما يقابله تدهور نسبى محدود لمعدالت التبادل للدول الصناعية     . هذه الدول    وال

  .من شأنه أن يدفع إلحداث تعديالت فى قواعد المشارآة والتبادل االقتصادى الدوليين 

ة                 وال ينبئ ذلك بتحسن أوضاع موازين التجارة والمدفوعات إذ يتوقع أن يستمر االختالل لفترة زمني

  . ممتدة وخاصة مع اتجاهات أسعار سلع المتاجرة الدولية للتزايد 

ة               تخلص الدراسة من تف   : سادسا   صادية واالجتماعي ة مع األوضاع االقت داعيات مجتمع ذه الت اعل ه

ا           شتقة منهم ة الم صادية واالجتماعي ار االقت ن اآلث ة م ى مجموع المى إل ى والع صعيدين المحل ى ال عل

  وابرزها 

استمرار اتجاهات اختالل توزيع الناتج المحلى اإلجمالى على الصعيد العالمى مع تبدل بعض               

سبية ،   ع الن صادات       المواق يوية والقت ئة اآلس صادات الناش سبى لالقت وزن الن د ال ث يتزاي حي

ا الوسطى                   ا وبعض دول آي المتحولة من التخطيط المرآزى إلى آليات السوق فى شرق أوروب

 .والجنوبية 

ق  ة      تعمي شية األزم ق ع ذى تعم ة وال صادات الوطني ار االقت ى إط دخل ف ع ال تالالت توزي اخ

ت الحادة لفئة على حساب بقية الفئات المتفاعلة فى أسواق المال وإبانها بسبب دخول المضاربا

 .والخسائر التى تسببت فيها الفقاعة المالية لألزمة ذاتها 

ضارة    ات الم ى القطاع ال ف حاب رأس الم ع أص ى مواق دالت ف ا(التب ول عنه ى ) المتح إل

 .فى االقتصاد الحقيقى ) المتحول إليها(القطاعات المستفيدة 

االت      ماالت تضخم أسعار سلع االستهالك      وزيع الدخول بسبب احت   اختالالت ت   ضا مع احتم وأي

 .انخفاض مستويات األجور المبينة عاليه

المى        :سابعا    صاد الع أثير فى االقت  ومن أهم استنتاجات الدراسة هو ذلك التبدل فى مواقع مراآز الت

صادات الناشئة         ، والذى ظهرت بواآيره مثل األزمة المتمثلة فى صعود          ) المعولم( سبية لالقت ة الن  األهمي

سوق                    صاد ال ى اقت . وإعادة بناء القواعد اإلنتاجية والتكنولوجية للدول المتحولة من التخطيط المرآزى إل

شكل        . وبروز أقطاب صناعية جديدة فى آسيا ، وامريكا الالتينية           دول الناشئة ب ة لل شرآات التابع و ال ونم

  .غير مسبوق 
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ات العد شير توقع اتىوت ى اجتماع ى وجدت صداها ف د من الدراسات والت ى  ي مجموعة العشرين ف

إعادة تنظيم المؤسسات النقدية الدولية لتلعب دورا أآثر فاعلية وتوازنا فى االقتصاد العالمى وفى أسواق                

  .النقد والمال الدولية 

را  ديات  : واخي داعيات والتح ة الت ة مواحه ة محل التلخيص لكيفي م تتعرض الدراس ا ل ة عنه الناجم

  .اقتناعا بأن البحث العلمى يقدم األسس وليس التوصيات بالسياسات 

  .تفضى للتوصية بحزم السياسات البديلة  وعلى ضوء هذه األسس يمكن إجراء الحوارات التى

  

* * * * *  

 


