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 0202ايتشدٟ االقتصادٟ اخلًٝذٞ يعاّ 

 احلهَٛٞ  اإلْفام ايصٜاد٠ املفسط١ يفإغهاي١ٝ ايتٛاشٕ بني 

 ٚايطكٛط يف فخ املد١ْٜٝٛ

 عبداهلل ذلُد ايصادم.د

 

تداعٝات األش١َ املاي١ٝ  0212تػٗد االقتصادٜات اخلًٝذ١ٝ َع دخٍٛ عاّ 

َ  يعامل١ٝ َٚا ٜتصٌ بريو َٔ تباطؤا عدالتن٘ ايعايٝن١   ايُٓٛ االقتصادٟ عنٔ 

 .0228 – 0220اييت غٗدْاٖا يف ايفرت٠ 

 

ٚيف ض٤ٛ ذيو، بسشت زؤ٣ عدٜد٠ جتاٙ ايتعاٌَ َع ٖرٙ ايتداعٝات ايطنًب١ٝ  

َٚا ٜٓبغٞ ايكٝاّ ب٘ يعٛد٠ ايجك١ يف أضٛام االقتصادٜات ٚيتشفٝص االضنتجُاز  

 .ٚبايتايٞ إعاد٠ تدٜٚس ع١ًُٝ ايُٓٛ االقتصادٟ َٔ ددٜد

 

بًدإ ايعامل ع٢ً  بني االقتصادٜني َٚتخرٟ ايكساز يف ًاعاَ ًإ ٖٓاى اتفاقٚإ

  ٕ عندّ ايكٝناّ بنشٟ غن٤ٞ ٚتنسى األَنٛز يًٝند اخلفٝن١ يكن٣ٛ           ٚد٘ ايعُنّٛ بنا

االْتعنا  يف االقتصناد    عًن٢ إعناد٠  املد٣ ايبعٝد  يفايطٛم اييت ضتهٕٛ قادز٠ 

ملندازع  ٚيف ايٛاقع فإٕ مجٝنع ا .  ايعاملٞ ٖٛ زأٟ غري َٓاضب يًُسس١ً احلاي١ٝ

ٝ   احلدٜجنن١،  ننا يف ذيننو    ايفهسٜنن١ االقتصنناد١ٜ   اغٛ املعسٚفنن١  هَدزضنن١ غنن

عازضتٗا ايػدٜد٠ يًتدخٌ يف اقتصاد ايطٛم أصبشت تنس٣ أُٖٝن١ ًَشن١     
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َند٣  ٖٚٓاى اختالفات يف دزدات  تيف تدخٌ ايدٚي١ يف االقتصاد ٚإٕ ناْ

 .ايتدخٌ احلهَٛٞ يف االقتصاد

إىل  َننٔ شٜنناد٠ االْفننام احلهننَٛٞدٍٚ ايعننامل  تنندخٌ سهَٛنناتٚيكنند تننساٚ  

ضٝاضنات ْكدٜن١    تبينايٓظِ ٚاالدسا٤ات باإلضاف١ بايطبع إىل  تػدٜدعٛد٠ 

 .تٛضع١ٝ تكّٛ بٗا ايبٓٛى املسنص١ٜ

 

  ٘ احلهَٛنات يندٍٚ ايعنامل     ٚيكد الق٢ ٖرا ايتٛد٘ االقتصادٟ اينرٟ أضنتًُٗت

١ ٚاملًُه١ َجٌ ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜهٝ ٚخاص١ يف ايدٍٚ املتكد١َ صٓاعًٝا

اٖتُاَنًا   ،ٚبناألخ  ايصنني   يتصٓٝعٚايدٍٚ سدٜج١ ا املتشد٠ ٚفسْطا ٚأملاْٝا

 .ع٢ً املطت٣ٛ اخلًٝذٞ ٚاحملًٞ

 

َٛٞ هبش١ُٖٝ شٜاد٠ االْفام احل ََٞتٓا خًٝذٞ ٚبايتايٞ نإ ٖٓاى غعٛز

ٚضعت ١ٝ ايتشت١ٝ اييت مت ايبد٤ فٝٗا ٚٚاالضتُساز يف متٌٜٛ َػسٚعات ايبٓ

ٚنننريو شٜنناد٠   0228 – 0220رت٠ ايطفننس٠ ايٓفطٝنن١  تصنناَُٝٗا يف فنن 

االْتعننا  بكصنند ايتطننسٜع ب ٚذيننو.  َػننسٚعات اينندعِ احلهننَٛٞ األخننس٣

 .االقتصادٟ

 

عًن٢   يًُشافظن١ بسٚ  َط٦ٛي١ٝ عاي١ٝ ٚذينو   ٖرا ايتٛد٘ يف دٖٛسٙ ٜتطِ

املهتطبات االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاعٝن١ اينيت سككتٗنا دٍٚ اخلًنٝر بػنهٌ عناّ       

 سككتٗنا كًهن١ ايبشنسٜٔ عًنن٢    ايطٝاضن١ٝ املتُٝنص٠ اينيت   املٓذنصات   ٚننريو 

خاصنن١ بعنند ايطفننس٠ ايٓفطٝنن١ األٚىل  ٚ، ٚدنن٘ اخلصننٛا يف ايفننرت٠ املاضنن١ٝ 



 3 

اقتصنننادٟ يف ايجُاْٝٓنننات  ١ يف ايطنننبعٝٓات َٚاتبعٗنننا َنننٔ تبننناطؤ ٚايجاْٝننن

تٛننند عًنن٢ أُٖٝنن١ قٝنناّ ايدٚينن١ بنندٚز ا ننابٞ يف َسسًنن١   – ٚايتطنعٝٓات 

يهنٔ ستن٢   ٚعًن٢ َطنت٣ٛ ايتػنسٜع ٚاالدنسا٤ات     ايتباط٧ االقتصادٟ ينٝظ  

عًنن٢ َطننت٣ٛ ايتُٜٛننٌ يًُػننسٚعات ايبٓٝنن١ ايتشتٝنن١ ٚستنن٢ االقتصنناد١ٜ    

االضننرتاتٝذ١ٝ ٚنننريو ايطننعٞ يًُبننادز٠ بتػننذٝع ايكطننا  اخلنناا عًنن٢       

 .االْفام االضتجُازٟ

 

ٚايطؤاٍ املِٗ ٖٛ ٖنٌ تطنتطٝع إٔ قكنل ايندٍٚ اخلًٝذٝن١ ٖنرٙ ايطٝاضنات        

١ٝ ٚايننيت تتطًننب شٜنناد٠ يف االْفننام احلهننَٛٞ ٚز ننا      قتصنناد١ٜ ايتٛضننع اال

َٔ شٜناد٠   يف املٝصاْٝات ايعا١َ َٚاٜرتتب ع٢ً ذيو عذٛشاتايدخٍٛ يف خًل 

 .ايتصٓٝعٚسدٜج١ أاملتكد١َ صٓاعًٝا  أض٠ٛ  ا حيدخ يف ايدٍٚ املد١ْٜٝٛ

 

 –دٜنٕٛ دبنٞ    ١ٖٝهًن ع١ًُٝ ٚيإلداب١ ع٢ً ٖرا ايطؤاٍ جتدز اإلغاز٠ إىل إٔ 

ِ      دٚزر بعني االعتباز َع األخ  ٚضا٥ٌ االعالّ ايغسبٝن١ غنري املنوز ٚاينرٟ اتطن

االْفام احلهَٛٞ اييت ميهٔ  سدٚدأٚضشت قد  –غري ايبٓا٤ ٚبايٓكد ايطًيب 

 .ّ بٗا سهَٛات دٍٚ املٓطك١ٛإٔ تك

 

ٍ فإْنن ْظننسًا ملننا ضننبل   ضننعٝٗا يصٜنناد٠ االْفننام   يف  اخلًٝذٝنن١ ٘ ٜٓبغننٞ يًنندٚ

إٔ متًنننو ايسؤٜننن١ ايٛاضنننش١  اخلًٝذنننٞ يف دٍٚ دلًنننظ ايتعنننإٚ احلهنننَٛٞ

 .إلغهاي١ٝ املٝصاْٝات ايعا١َ يدٚهلا
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 ؟يف دٍٚ دلًظ ايتعإٚ اخلًٝذٞإغهاي١ٝ املٝصاْٝات ايعا١َ  ٖٞٚيهٔ َا 

 

ٖنرا ايطنؤاٍ، َنٔ املفٝند اإلغناز٠ إىل إٔ  نٛذز        ًن٢ يف ايبد٤ ٚقبنٌ اإلدابن١ ع  

ٞ  املٝصاْٝننات عننٔ ايُٓننٛذز  خيتًنن  ايعاَنن١ يف دٍٚ دلًننظ ايتعننإٚ اخلًٝذنن

ايدٍٚ  ٚايعا١َ ضٛا٤ نإ ذيو يف ايدٍٚ املتكد١َ أ يًُٝصاْٝاتاملتعازف عًٝ٘ 

ٜٚتُجنٌ ٖنرا   .  ايدٍٚ األخس٣ غنري اخلًٝذٝن١  سدٜج١ ايُٓٛ صٓاعًٝا أٚ ست٢ 

االخننتالف يف إٔ داْننب املصننسٚفات يف املٝصاْٝننات ايعاَنن١ اخلًٝذٝنن١ ميجننٌ      

ضٝاضنن١ ايدٚينن١  قننددٙ Endogenous Variableَننتغريًا داخًٝننًا 

ٙ  ٚفُٝننا ٜتعًننل  كنندازٙ ٚتٛشٜعاتنن٘    أَننا داْننب االٜننسادات   ،َعنندالت  ننٛ

ٜصنعب قدٜندٙ    Exogenous Variableفُٝجنٌ َنتغريًا خازدٝنًا    

 .ٚخاص١ فُٝا ٜتعًل بشضعاز ايٓفطٚذيو يهْٛ٘ خيضع يعٛاٌَ خازد١ٝ 

 

تٗنا  ُهٔ ايكٍٛ بشٕ ايدٍٚ اخلًٝذ١ٝ ال متتًو ايطنٝطس٠ عًن٢ صنايف َٝصاْٝا   ُٜ

ٚبايتننايٞ ٜصننعب عًنن٢ ٖننرٙ اينندٍٚ   .  ذننصًاايعاَنن١ ضننٛا٤ نننإ فا٥ضننًا أٚ ع 

إَها١ْٝ ايتخطٝط املطتكبًٞ ايدقٝل ٚذيو بطبب عندّ اينٝكني جتناٙ أضنعاز     

ٚبايتننايٞ فننإٕ ايٛضننع ٜصننبر أنجننس سسدننًا عٓنندَا ٜننستبط األَننس    .ايننٓفط

 .ٚطسم احلد َٓ٘ ايٛضع ايعاّ يًُد١ْٜٝٛ عاجل١ 

 

نُنا  ٚ ،ايعا١َ املتعنازف عًٝن٘ يف ايٓظسٜن١ االقتصناد١ٜ     تاملٝصاْٝا ٛذز  إٕ

  ٍ نايٛالٜننات املتشنند٠   املتكدَنن١ اقتصننادٜاً  ٖننٛ احلنناٍ يف ايعدٜنند َننٔ اينندٚ

ٚاالقنناد االٚزبننٞ ٚنننريو اينندٍٚ ايٓاَٝنن٘ األخننس٣ ٜتطننِ بٛدننٛد عالقنن١   
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فهًُنا ازتفنع   .  َباغس٠ بني األدا٤ االقتصنادٟ ٚاألٜنسادات يف املٝصاْٝن١ ايعاَن١    

ٚباملجٌ ميهٔ احلندٜح عنٔ   .  يُٓٛ االقتصادٟ شادت االٜسادات ايعا١ََعدٍ ا

فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، عٓدَا .  ايعالق١ بني داْب املصسٚفات ٚ االٜسادات ايعا١َ

اضافًٝا ٜطاِٖ ذيو طًبًا  ت ايدٚي١ يف االقتصاد ايٛطين خيًلتصداد َصسٚفا

ٌ يف شٜاد٠ َعدٍ ايُٓٛ االقتصنادٟ ٚخاصن١ إذا ننإ ادا٤ االقتصناد      َنٔ   أقن

ٔ َن ، َٚآٜتر عٓن٘  Output – Gap  ٜعسفأٚ َا  املطت٣ٛ ايطبٝعٞ ي٘

يف املٝصا١ْٝ ايعا١َ شٜاد٠ ايدخٌ ٚايرٟ ٜتشٍٛ دص٤ًا َٓ٘ إىل اٜسادات إضاف١ٝ 

    ٝ ٘ ُنا بعند   يًدٚي١ عو آي١ٝ ايضنسا٥ب ٚاينيت تكنّٛ ايدٚين١ ف يتتٛاصنٌ   بإْفاقن

  .Multiplierصنناد١ٜ عننو َاٜطنن٢ُ باملضنناع  االقتصننادٟ تاينندٚز٠ االق

ٟ ايعننناملٞ إىل االقتصننناد ايفهنننس ٜٚسدنننع ايفضنننٌ إلدخننناٍ ٖنننرا املفٗنننّٛ يف  

نٝٓص ايرٟ أثبت بشٕ ايتٌُٜٛ بايعذص ميهٔ إٔ ٜؤدٟ إىل شٜاد٠ االقتصادٟ 

ٞ   ايدخٌ ٚايرٟ ضٝهٕٛ َضناع  ملكنداز املبًنمل املكنرت     .    غنري االْفنام احلهنَٛ

٘    ٚتكّٛ آيٝن١   .  نًُنا أزتفنع االضنتٗالى، شاد املضناع      عًُن٘ عًن٢ أضناع أْن

األفننساد  قنناّٚبايتننايٞ فننإٕ سسننن١ اينندٚز٠ االقتصنناد١ٜ تهننٕٛ أضننس  إذا َننا 

َٔ  ام ٚيف املكابٌ فإٕ شٜاد٠ اإلدخاز تبط٧ٛاٍ باإلْفايرٜٔ سصًٛا ع٢ً األَ

 ٕ  َعسفنن١ املٝننٌ االضننتٗالنٞ احلنندٟ   ٜٚننتِ تٓفٝننرٙ عننو .  عًُٝنن١ اينندٚزا

يًُطتًٗو َٚنٔ ثنِ ايتعنسف عًن٢ َكنداز املضناع  ٚبايتنايٞ ميهنٔ تكندٜس          

سذِ املبًمل املطًٛب ضخ٘ يف االقتصاد ٚايرٟ ضٛف ٜتضاع  ٜٚعنا  ساين١   

 .ايفذ٠ٛ بني ايٓاتر ٚايطًب ايفعًٞ زدّزنٛد عٔ طسٜل 
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ٚ املٝصاْٝن١ ايعاَن١ ٚ اينيت    ٚيهٔ ٖرٙ احلاي١ يف ايعالق١ بنني األدا٤ االقتصنادٟ   

د يف  ننٛذز  تػننب٘ إىل سنند نننبري عًُٝنن١ دٚزإ املننا٤ يف ايٓننافٛز٠ التٛدنن      

ٟ  .  خًٝذٝننًا ايعاَنن١ املٝصاْٝنن١ تكننّٛ بنن٘ ايدٚينن١ يف    فاالْفننام احلهننَٛٞ ايننر

االقتصنناد ايننٛطين الٜعننٛد إىل اٜننسادات املٝصاْٝنن١ ايعاَنن١ َننٔ ددٜنند بنناحلذِ 

ٚذيننو ْتٝذنن١ يغٝنناب  اخلًٝذٝنن٘غننري  ٚأ املُاثننٌ ينن٘ يف ساينن١ اينندٍٚ املتكدَنن١

إضاف١ إىل ذيو، فإْ٘ ٜٛدند تطنسب ننبري َنٔ خنالٍ        .ايطٝاض١ ايضسٜب١ٝ

غنهٌ قنٜٛالت أٚ اضنتجُازات     عًن٢ قٌٜٛ دص٤ َنٔ ٖنرٙ األَنٛاٍ يًخنازز     

 .خازد١ٝ

ٍ  ٚعًٝ فكنط  اخلًٝذٝن١ َنستبط بناملٓبع     ٘ فإٕ سذِ االْفام احلهنَٛٞ يًندٚ

ٚضُٔ ٖرا ايطنٝام، ميهنٔ ايكنٍٛ بنشٕ ٖنرا        .١ٚاملتُجٌ يف االٜسادات ايٓفطٝ

 ايكطاعننننات َننننٔ عًُٝننننات اخلصخصنننن١ ٚخاصنننن١ يف  ٜضننننع ايُٓننننٛذز 

طاعات ايٓفط١ٝ ٚايػسنات ايصٓاع١ٝ ايعاَن١ ايهنو٣   االضرتاتٝذ١ٝ َجٌ ايك

ضنعاف  َٔ أزبا  ٖرٙ ايكطاعنات ٚبايتنايٞ إ  ٚاييت ضتؤدٟ إىل سسَإ ايدٚي١ 

 .بدزد١ نبري٠داْب اإلٜسادات يف املٝصا١ْٝ ايعا١َ 

 

ٌ   بايتايٞٚ تكًنٝ  اعتُادٖنا    ٜتُجنٌ يف  ، فإٕ تطنٜٛس دٚز ايدٚين١ يف املطنتكب

التتشهِ يف أضعازٙ ٚاغساى ايكطا  اخلناا بػنهٌ    إٜسادات ايٓفط ايرٟع٢ً 

فعنناٍ ٚذيننو عننو ارننا  َػننسٚعات اخلصخصنن١، ٚتٜٓٛننع َصننادز اٜننسادات   

ايعا١َ  املٝصا١ْٝاض١ يطٜٝتطًب ايتخً  َٔ ايُٓٛذز احلايٞ املٝصا١ْٝ ايعا١َ 

داخًنٞ   َنتغري ٚاعتُاد ايُٓٛذز االقتصادٟ ايرٟ حيٍٛ االٜسادات ايعاَن١ إىل  

ٜطننُر يًدٚينن١ إٔ تٓفننل  نننريو ٚ  .ميهننٔ ايطننٝطس٠ عًٝنن٘ إىل سنند َعننني 
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ٚختًل عذصًا يف ساي١ تسادع ايدٚز٠ االقتصاد١ٜ ع٢ً إٔ تطتعٝد اضنتكسازٖا  

 .ا  يالقتصاد ايٛطين َٔ ددٜداملايٞ ٚز ا قكل فا٥ضًا عٓد عٛد٠ االْتع

 

إغنهاي١ٝ  ٜٓظس إيٝ٘ ضُٔ ْفام احلهَٛٞ ٜٓبغٞ إٔ إلاحلدٜح عٔ شٜاد٠ ا إٕ

ُٝصاْٝنن١ ايعاَنن١ اخلًٝذننٞ ايننرٟ ختتًنن  آيٝنن١ عًُنن٘ عننٔ  ايُٓننٛذز احلننايٞ يً

ٚ بكٝن١ دٍٚ ايعنامل   تبع يف ايدٍٚ املتكدَن١ صنٓاعًٝا أ   ٛذز املٝصا١ْٝ ايعا١َ امل

 ٛ احلهنَٛٞ ٜتطًنب إٔ    اإلْفنام ٕ شٜناد٠  إٚبايتنايٞ فن  .  صنٓاعٝاً  سدٜج١ ايُٓن

 عذنٛشات َفسط١ يف  التؤدٟ بايضسٚز٠ إىل شٜاد٠ َع١ٜٓٝهٕٛ ضُٔ سدٚد 

اىل َطننتٜٛات  املدْٜٛٝن١ ايعاَن١  املٝصاْٝن١ ايعاَن١ َٚاٜرتتنب عًٝن٘ َننٔ شٜناد٠      

فإْ٘ يف ساي١ افرتاض ثبات ايطعس احلايٞ يًٓفط ٚبايتايٞ .  ٜصعب اإلٜفا٤ بٗا

ٚخاصن١  سادات ايٓفطٝن١ عًن٢ املند٣ املتٛضنط، فنإٕ شٜناد٠ االْفنام        ثبات االٜن 

عًن٢   غنري املندز٠ يًعٛا٥ند اةصٜن١    األْػنط١   عًن٢ ْفنام  ، أٚ اإلازْٟفام اجلن إلا

ايعاّ  املد١ْٜٝٛبفخ املد٣ ايكسٜب أٚ املتٛضط ضٝؤدٟ إىل ايدخٍٛ يف َاٜط٢ُ 

ٚخاص١ ضنُٔ رنسٚف تسادنع َعندٍ ايُٓنٛ االقتصنادٟ بشقنٌ َنٔ َعندٍ          

يٞ شٜناد٠ َعندٍ   اا٥د٠ ع٢ً االقنرتاض ٚخاصن١ االقنرتاض اخلنازدٞ ٚبايتن     ايف

تنب عًن٢   ٜرت اٚكن   ،ات املٝصاْٝات ايعا١َ ٚتصاٜد ْطب١ ايدٜٔ ايعاّش ٛ عذٛ

ذيو قٛي٘ إىل عذص دا٥ِ الميهٔ ايتخً  َٓ٘ إال باحلصنٍٛ عًن٢ اٜنسادات    

 .إضاف١ٝ ددٜد٠ أٚ تكًٝ  يف داْب ايٓفكات ايتش١ًٜٝٛ

 

ٖننرٙ  ٜتُجننٌ يف إدزاى 0212اخلًننٝر يعنناّ االقتصننادٟ ينندٍٚ إٕ ايتشنندٟ 

إٕ .  فخ املدْٜٛٝن١ ايعاَن١  اإلغهاي١ٝ بني شٜاد٠ االْفام احلهَٛٞ ٚايطكٛط يف 
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ايدٚي١ عٔ دٚزٖنا يف   ختًٞطس  ٖرٙ االغهاي١ٝ المتجٌ بايضسٚز٠ دع٠ٛ إىل 

ٞ  إلاضتعاد٠ االْتعا  االقتصنادٟ عنٔ طسٜنل ا    نُنا ٚينٝظ    ْفنام احلهنَٛ

ٚيهنٔ ٖنٞ، يف ايٛاقنع، ذلاٚين١ يًبشنح      .  تبين ْظاّ ايضسا٥ب املباغس٠دع٠ٛ ي

 .  ١ املطنتدا١َ ُٝن عٔ آيٝات ددٜد٠ ٜػرتى فٝٗا اةتُع نهٌ يف متٌٜٛ ايتٓ

بناخلوات ٚايتذنازب اينيت ميهنٔ      ٧ًَس االقتصادٟ ايرنس بشٕ ايفهبٚ دز 

ُٔ االضتػننٗاد بٗننا أٚ االضننتًٗاّ َٓٗننا  ننا ٜفٝنند تُٓٝنن١ اقتصننادٜاتٓا ٚضنن     

 .خصٛص١ٝ ايُٓٛذز االقتصادٟ اخلًٝذٞ


