التزخم يجتاح االقتراد العالسي من جديد
"دراسة في األسباب واآلثار واالنعكاسات"
مقدمة
خالل العام الفائت ،شيجت معطع االقترادات العالسية ،مػجة مخيفة مغ التزخع ،البعس مشيا
لع تذيجىا مشح سشػات .وقج رصج خبخاء االقتراد حػل العالع تسجدا في ىحه الطاىخة ،واعتبخ
البعس أنيا ستكػن أبخز محصات التيجيج لالقترادات العالسية -بسختمف مدتػياتيا -خالل
العام الحالي ،ولخبسا ستػاجو مخاشخ جسة عمى امتجاد الداحة العالسية ،قج تشجع عغ أساليب أو
أدوات معالجة ىحه السدتػيات العالية لمتزخع ،وخاصة في تمظ البمجان التي ليا تأثيخ مباشخ
عمى االقتراد العالسي بخمتو ،كالػاليات الستحجة ،وبخيصانيا ،وبعس الجول األوروبية عمى وجو
التحجيج.
مغ السشطػر االقترادي لمػضع الخاىغ ،عمى صعيج االقترادات العالسية ماليا واقتراديا ،تكسغ
الخصػرة بذكل رئيدي في تجاخل أدوات معالجة التزخع مع اآلليات السػلجة لو ،ومع آثاره
الدمبية ،ىحا مغ ناحية .مغ ناحية أخخى ،تأتي تمظ الخصػرة أيزا مغ مخاوف االرتجادات
االقترادية ألية إجخاءات قج تتخحىا البشػك الكبخى في العالع ،بيجف الحج مغ التزخع ،وخاصة
البشظ "االحتياشي الفيجرالي" األمخيكي ،عمى االقترادات في الجول الشاشئة والستخمفة ،التي تعاني
أصال مغ معجالت تزخع مختفعة ناجسة أحيانا عغ:
-

سػء إدارة االقتراد الػششي في تمظ البمجان ،وآليات استخجام السػارد االقترادية
الستاحة.

 ضخورات تصبيق الدياسات التػسعية داخل اقتراداتيا ،ألسباب تتعمق بديادةاالستثسارات ،وتحديغ السدتػيات السعيذية.
 مآالت آليات الحكع ،وأدوات الدمصة الدياسية في تمظ البمجان .ومجى استحػاذىا عمىمقجرات البالد ،لرالح فئة معيشة ،عمى حداب التصػيخ ،وتحجيث االقتراد الػششي.
 الطخوف الدياسية ،وحالة عجم االستقخار األمشي في العجيج مغ ىحه البمجان ،والتي تشجععشيا عادة اىت ادزات في قيسة العسمة السحمية ،وتخاجع في سعخ صخفيا ،وبالتالي ارتفاع
معجالت الفائجة.
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إذا ،وبالشطخ لسجخيات األحجاث داخل االقترادات العالسية -وخاصة الكبخى مشيا -يبجو أن
السذيج لغ يخمػ مغ مخاوف وتيجيجات قادمة ،خاصة إذا ما عخفشا أن معجالت التزخع آخحة في
االرتفاع داخل االقتراد األمخيكي ،وباقي االقترادات الستقجمة ،ذات التأثيخ القػي عمى
اقترادات الجول األخخى في العالع ،زاد مغ خصػرة ىحا األمخ انجالع الحخب الخوسية األوكخانية
بكل ما تحسمو مغ آثار خصيخة عمى االقتراد العالسي بذكل عام وعمى اقترادات الجول الفقيخة
بذكل خاص .وبحلظ فإن معجالت التزخع العالية التي قج تتجو نحػ األعمى بالشتيجة ،ستشعكذ
في صػرة تخاجع القػة الذخائية لألفخاد ،وارتفاعا في مؤشخ أسعار السدتيمكيغ اإلجسالية ،وزيادة
في تكاليف اإلنتاج ،وبالتالي زيادة في مؤشخ أسعار السشتجيغ أيزا .وىحه االنعكاسات حال
استسخارىا ،ستحجث اختالالت بشيػية ،قج تحفد عمى تشذيط مدببات ارتفاع التزخع ،وخاصة إذا
ما وصمت الحالة لجى مختمف الػحجات االقترادية السجتسعية إلى التشبؤ بقجوم مدتػيات عالية
مغ التزخع وبشاء الخصط السدتقبمية ،واتخاذ اإلجخاءات بشاء عمى تمظ التشبؤات ،مسا سيداىع في
تخسيخ التزخع ،وتكػيغ محفدات ذاتية لو داخل االقتراد.
مذكمة الدراسة
بالخغع مغ سيصخة السشطػمة الخأسسالية عمى مفاصل االقتراد العالسي ،والتحالفات التي تطيخىا
األشخاف الخئيدية ليحه السشطػمة ىشا وىشاك ،إال أن ما يحجث عمى أرض الػاقع ىػ عسمية
تشاقس مرالح ،واختالف في اآلليات واألدوات ،التي تدتخجميا مختمف الجول لتحقيق مآربيا.
األمخ الحي يشجع عشو العجيج مغ اآلثار السختمفة عمى االقتراد العالسي بذكل عام.
وعميو فإن مذكمة الجراسة يسكغ أن تصخح عمى شكل التداؤالت التالية:
 مع استسخار ارتفاع معجالت التزخع في اقترادات الجول الكبخى ،لساذا ال يتع اتخاذالدياسات السالية والشقجية الكفيمة بالديصخة عمييا حتى اآلن؟
 ىل ستشعكذ اآلثار الدمبية لمتزخع في االقترادات العالسية بجرجة كبخى عمىاقترادات الجول الشاشئة والستخمفة؟
 ىل ستستج ضاىخة ارتفاع معجالت التزخع في االقتراد العالسي لفتخة شػيمة أم ال؟أىسية الدراسة
ال شظ أن العالع أصبح قخية صغيخة ،نتيجة التصػرات اإللكتخونية ،والتقشية اليائمة ،والتي انعكدت
عمى العجيج مغ مشاحي الحياة االقترادية لسختمف بمجان العالع ،لجرجة بات معيا تجاخل األحجاث
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داخل االقترادات العالسية شيء مألػف بالشدبة لمجول .فقج تحجث أية إجخاءات أو سياسات
اقترادية تتخحىا الجول القػية – اقتراديا -كالػاليات الستحجة ،ارتجادات قػية داخل اقترادات
الجول األخخى ،الشاشئة مشيا أو الستخمفة ،وخاصة تمظ السختبصة بعالقات اقترادية قػية معيا.
ومغ ىشا تأتي أىسية ىحه الجراسة ،كػنيا ستبحث في ضاىخة ارتفاع معجالت التزخع في
اقترادات الجول الكبخى ،بعج جائحة كػرونا ،وفي إثخ انجالع الحخب الخوسية األوكخانية وما
يسكغ أن تتخكو مغ آثار اقترادية سمبية عمى االقتراد العالسي بخمتو ،واقترادات الجول
األخخى بذكل مشفرل .إضافة إلى إضيار التحجيات التي تػاجو الدمصات الشقجية والسالية داخل
االقترادات القػية ،أثشاء محاولتيا لمديصخة عمى ارتفاع التزخع ،وكبح اآلثار التي قج تتخكيا
ىحه التحجيات ،سػاء عمى صعيج اقتراداتيا السحمية ،أو عمى الرعيج االقترادي العالسي.
اليدف من الدراسة
تيجف ىحه الجراسة ،مغ خالل البحث والتحميل ،إلى تبيان األسباب التي أدت إلى ارتفاع معجالت
التزخع في االقتراد العالسي ،بعج انحدار مػجة فيخوس كػفيج ،96وماىي اآلثار التي تخكتيا
عمى االقترادات السحمية خرػصا ،وعمى االقتراد العالسي عسػما.
إضافة إلى ذلظ ،تيجف الجراسة أيزا إلى تػضيح اآلثار واالنعكاسات ،التي تتخكيا ىحه الطاىخة
عمى االقترادات الشاشئة في السشصقة ،كسا ستتصخق إلى تبيان بعس تمظ االنعكاسات عمى
اقتراد مشاشق شسال وشخق سػريا ،وعمى القجرات الذخائية لمسدتيمكيغ فييا.
فرضيات الدراسة
 ضاىخة التزخع الحالي نجست -بالجرجة األولى -عغ عجم قجرة العخض عمى مجاراةالصمب العالسي بعج انحدار مػجة كػرونا.
 ضاىخة التزخع العالسي الحالية قج تدتسخ لفتخة شػيمة ندبيا. اآلليات واألدوات السصخوحة لكبح جساح التزخع الحالي ،ستشعكذ آثارىا عمى العجيجمغ اقترادات الجول األخخى.
 -االقتراد السحمي لسشاشق شسال وشخق سػريا ،لغ تصالو تأثيخات قػية لمتزخع العالسي.
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محتهيات الدراسة
تسييد
الفرل األول –التزخم االقترادي (السفيهم –األسباب –اآلثار ،وطرق العالج).
أوالً –مفيهم وتعريف التزخم.
ثانياً –أسباب التزخم.
ثالثاً-آثار التزخم.
الفرل الثاني –أسباب ظاىرة التزخم الحالي في االقتراد العالسي وآثاره
أوالً -أسباب التزخم الحالي في االقترادات العالسية.
ثانياً-آثار التزخم الحالي عمى االقتراد العالسي.
الفرل الثالث –االنعكاسات واآلثار عمى اقترادات الدول األخرى.
أوالً –اآلثار االقترادية لمتزخم عمى اقترادات الدول الشاشئة والفقيرة.
ثانياً –االنعكاسات عمى مشاطق شسال وشرق سهريا.
الشتائج.
خاتسة.
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 تسييد
ال تقترخ اآلثار الدمبية لمتزخع عمى االقتراد ومؤشخاتو فقط ،بل غالبا ما تصال الحياة
االجتساعية ،وحتى الدياسية داخل البمجان ،كػنو (أي التزخع) يؤثخ عمى القجرة الذخائية
لمسدتيمكيغ ،ويؤدي إلى ارتفاع في تكاليف الحياة السعيذية ،والتػزع العذػائي لمجخل والثخوة،
لرالح األغشياء عمى حداب تدايج ندب الفقخ ،وتخاجع مدتػيات الجخل لجى الصبقات الستػسصة
والفقيخة.
مغ ىشا ،فإن ضاىخة التزخع إذا ما نذأت داخل اقتراد ما ،فيي تحطى عادة باىتسام الدمصات
الدياسية واالقترادية معا ،إضافة إلى مختمف الصبقات االجتساعية ،لجرء آثارىا الدمبية،
وتخفيفيا ما أمكغ .وحيث ارتفعت معجالتو داخل االقترادات الستقجمة ،مشح بجاية عام ،0209
فإن التزخع بات يقس مزاجع السدؤوليغ ،داخل الحقميغ االقترادي والدياسي ،لسا قج يدببو
مغ اختالالت في البشى السالية والشقجية ،وما سيتخكو مغ آثار اقترادية واجتساعية مختمفة.
يذيخ معطع خبخاء االقتراد حػل العالع ،إلى أن الػضع الخاىغ لمتزخع ،الحي يجتاح االقتراد
العالسي ،لغ يكػن مجيجا لجرجة أن يربح قاد ار عمى خمق حالة مغ الكداد في االقتراد العالسي،
عمى شاكمة ذلظ الكداد الحي حرل في سبعيشيات القخن الساضي؛ كسا يؤكجون عمى أن كبخى
البشػك السخكدية العالسية ،تسمظ مغ األدوات السالية والشقجية ،ما يجعميا قادرة -برػرة أو بأخخى
– عمى الديصخة عمى معجالت التزخع ،وكبحيا.
ولكغ ما يثيخ السخاوف الحكيكية ،مغ حجوث اختالالت بشيػية داخل االقتراد العالسي ،ناجسة
عغ استسخار ىحه السعجالت في االرتفاع ،وما يتخكو مغ آثار سمبية عمى اقترادات الجول
الكبخى ،وبالتالي عمى معطع دول العالع ،ىػ أن ىحه السعجالت آخحة في االرتفاع ،مشح بجاية العام
الفائت ،وما تدال مدتسخة حتى اآلن ،بل زادت وتيختيا في الخبعيغ الثاني والثالث مغ العام نفدو،
فمساذا لع يتع اتخاذ اإلجخاءات الكفيمة بكبح جساح التزخع والديصخة عميو؟
الجػاب ببداشة ،ىػ في تجاخل العجيج مغ العػامل في بػتقة الديصخة عمى معجالت التزخع ،وقج
تحجث بعزيا ارتجادات سمبية أكبخ عمى مدتػيات متعجدة ،أو قج تشعكذ عمى صعج اقترادية
واجتساعية ،وحتى سياسية معيشة في حاالت أخخى .ىحه ىي صػرة السذيج االقترادي الحالي،
فيل سيدتسخ لسجة شػيمة؟
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في الجراسة الحالية سيتع التخكيد عمى مدببات التزخع ،الحي يجتاح االقتراد العالسي ،واآلثار
التي قج يتخكيا عمى بشية العالقات االقترادية الجولية ،إضافة إلى انعكاساتو عمى اقترادات
الجول األقل تصػ ار ،وما ىي الفخص السسكشة لمديصخة عميو؟
ولكغ ،بجاية سشخػض في مفيػم التزخع ،وأسبابو ،واآلثار االقترادية واالجتساعية ،التي يتخكيا
عادة عمى االقتراد ،وشخق ،وأدوات العالج السعتسجة ،وفق السشصق االقترادي السعيػد.
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الفرل األول –التزخم االقترادي (السفيهم –األسباب –اآلثار ،وطرق العالج)
يُعذُ ُالتضخمُأحذُأخطرُاألمراضُاالقتصاديةُفيُمعظمُاالقتصاداتُالىطنيةُ ،ولمختلفُالبلذانُ،
علىُاختالفُدرجات ُتطىرهاُ،وهياكلهاُاالقتصاديةُواالجتماعية .لحلظ ،ما أن تطيخ أعخاضو
داخل اقتراد ما ،حتى تدارع الجيات الخسسية السدؤولة عغ الػضع االقترادي لمبمج السعشي،
بتبشي إج اخءات اقترادية معيشة ،تتشاول الذخوع في تصبيق العجيج مغ الدياسات السالية والشقجية،
لكبح جساح معجالت التزخع ،التي إذا ما تخكت دون عالج ،فقج تتدبب باختالالت ليكمية داخل
االقتراد الػششي ،وتزخب العجيج مغ مؤشخاتو الخئيدية.
أوالً –مفيهم وتعريف التزخم
ال يختمف االقتراديػن كثي اخ عمى مفيػم التزخع أو تعخيفو ،بقجر اختالفيع عمى أساليب
معالجتو أو ضخورتو في بعس األحيان اقتراديا ،لتذجيع االستثسار وزيادة معجالت الشسػ
االقترادي.
 -1مفيهم التزخم
يذغل "معجل التزخع" الكثيخ مغ وقت االقترادييغ في أي بمج كان ،كػن ارتفاع ىحا السؤشخ
يتخك آثا ار غيخ محسػدة عمى مختمف الجػانب والدياسات االقترادية ،سػاء عمى صعيج
االقتراد الجدئي وجػانبو الستعجدة ،أو عمى صعيج االقتراد الكمي ومؤشخاتو في سياق
االستثسار ،واالستيالك ،وسعخ الرخف ،ومدتػى الرادرات ،وغيخىع.
لحلظ ،يسكغ القػل بأن التزخع وآثاره ال يقترخ عمى جانب محجد مغ االقتراد الػششي ،بل إن
ارتفاع معجلو يعج قزية ىامة ،تذغل صانعي الدياسة االقترادية ،كػن التزخع يتخك آثا ار
سمبية عمى مختمف القصاعات وفخوع االقتراد الػششي مغ جية ،وضخورة قياميع بتحقيق
االستقخار في مدتػيات األسعار ،التي تأخح باالرتفاع ،وتمحق أض اخ ار بالجػانب االقترادية
واالجتساعية ،وحتى الدياسية في البمج السعشي مغ جية أخخى.
إذا ،ال يقترخ مفيػم التزخع عمى ارتفاع مدتػيات األسعار ،ولػ أنو الرػرة الحكيكية لو ،بل
يتجاوز ذلظ ،بإحجاث حالة مغ التخمخل البشيػي داخل االقتراد الػششي ،إذا ما تخك بجون
معالجة ،قج تكػن لو عػاقب وخيسة عمى البالد ،ومػاششيو.
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التغيخ الخئيدي الحي يحجث بعج ارتفاع معجل التزخع ،ىػ تغيخ في الخقع الكياسي ألسعار
السدتيمكيغ ،والحي يدداد مع كل زيادة في معجل التزخع ،وىػ يعكذ تخاجع قجرة األفخاد عمى
تأميغ نفذ كسية الدمع والسػاد ،التي كان بسقجورىع تأميشيا قبل ارتفاع معجل التزخع.
بقي أن نحكخ ،أن لمتزخع أنػاع عجيجة ،فيشاك التزخع الداحف أو السعتجل ،والتزخع الستدارع،
والتزخع الجامح ،التزخع السدتػرد ،التزخع بجفع الصمب ،التزخع بجفع ارتفاع تكاليف
اإلنتاج.
 -2تعريف التزخم
ال يػجج اختالف كبيخ -مغ الشاحية الشطخية -في إعصاء االقترادييغ تعخيفا لمتزخع ،بل تجور
معطع التعخيفات حػل ارتفاعات مدتسخة في مدتػيات األسعار ،أو زيادة في مدتػيات الصمب
الكمي عغ العخض الكمي .وباالستشاد إلى ذلظ ،يسكغ تعريف التزخم بأنو الديادة السدتسخة في
أسعار الدمع والخجمات ،الشاجع عغ الفائس في حجع الصمب الكمي عغ العخض الكمي ،والحي
يشتج أثخيغ رئيدييغ ،األول :نقجي ،يتسثل في تخاجع قيسة العسمة السحمية ،والثاني :مالي ،يتسثل
في تخاجع القجرات الذخائية لجى األفخاد.
مغ خالل التعخيف الدابق ،يسكششا أن نقف عمى عجة جػانب رئيدية في مدألة التزخع ،وىي:
 أن التزخع يعكذ حالة ارتفاع عامة في مدتػيات األسعار .وىحا يعشي أن ىحا االرتفاعال يقترخ عمى قصاعات محجدة أو سمعا وخجمات بعيشيا ،بل تذسل جسيع الدمع
والخجمات ،وفي جسيع القصاعات داخل االقتراد.
 إن التزخع ىػ ارتفاع مدتسخ في مدتػيات األسعار ،وليدت حالة اقترادية مؤقتةتشتيي بانتياء السدبب الخئيدي ليا.
 بالجرجة األولى ،يذعخ بآثار التزخع الدمبية ،الذخيحة ذات الجخػل السحجودة ،ألنياستفقج أجداء متالحقة مغ قجراتيا الذخائية ،نتيجة ارتفاع األسعار السدتسخ أو انخفاض
قيسة العسمة السحمية.
 يتخك التزخع أث اخ مباش اخ عمى سعخ صخف العسمة السحمية ،حيث تفقج ندبا متالحقةأيزا مغ قيستيا ،وبالتالي تشخفس قػتيا الذخائية ،مسا يؤثخ عمى قجرات السدتيمكيغ
الذخائية ،ويجفع باتجاه إضعاف إمكاناتيع في تأميغ قػتيع اليػمي ،وخاصة الذخائح ذوات
الجخػل السشخفزة أصال.
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ثانياً –أسباب التزخم
يعكذ ضيػر التزخع ،وارتفاع معجلو ،داخل اقتراد ما ،حجوث مجسػعة مغ الزغػشات
التزخسية ،التي تجفع بو نحػ األعمى .وىحه الزغػشات قج تذسل ضغػشات تجفع بالصمب الكمي
نحػ تجاوز مدتػى االستخجام الكامل ،أو ضغػشات تقيج العخض الكمي ،وتبكيو دون مدتػى
االستخجام الكامل .وفي الحالتيغ يتع تحفيد التزخع ،وتبجأ آلياتو بالعسل داخل مفاصل االقتراد
الػششي ،وسخعان ما تطيخ آثاره عمى القصاعات االستيالكية بالجرجة األولى ،لتشتقل إلى
القصاعات اإلنتاجية ،فتختفع األسعار في جسيع القصاعات وبذكل مدتسخ.
لحلظ ،يسكغ تقديع أسباب ،أو محفدات التزخع إلى قدسيغ:
 -1أسباب تتعمق بجانب الطمب
ُّ
يحفد عمى
ال ججال في أن ارتفاع مدتػيات الصمب عغ العخض الكمي مغ الدمع والخجمات
التزخع ،وتقف وراء ذلظ العجيج مغ األسباب ،التي تجفع بالصمب نحػ الديادة ،يسكغ تػصيفيا
اقتراديا بالدياسات التػسعية ،وىي:
أ -ارتفاع اإلنفاق العام بذكيو االستثساري والجاري.
ب -التػسع في مشح االئتسان مغ قبل السرارف.
ت -إصجارات نقجية ججيجة بجون تغصية ال إنتاجية وال مغ العسالت الرعبة.
ث -انخفاض معجالت الفائجة ،ومعجالت الزخائب.
إن جسيع األسباب السحكػرة أعاله ،تجفع بالصمب الكمي نحػ الديادة ،وبالتالي تتذكل محفدات
التزخع داخل االقتراد ،وفي حال كان الجياز اإلنتاجي غيخ قادر عمى تمبية ىحه الديادة في
الصمب ،سيؤدي ذلظ إلى ارتفاع في مدتػيات األسعار ،ويبجأ التزخع.
 -2أسباب تتعمق بجانب العرض
قج يقػد تخمف العخض الكمي عغ تمبية احتياجات األسػاق السختمفة إلى حجوث محفدات لمتزخع
داخل االقتراد ،وىحا مغ شأنو أن يتدبب بارتفاع في مدتػيات األسعار ،وحجوث التزخع.
مغ األسباب التي تتعمق بجانب العخض نحكخ:
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أ -عجم مخونة أوعجد الجياز اإلنتاجي عغ زيادة حجع العخض الكمي.
ب -ارتفاع أسعار عشاصخ اإلنتاج ،أو قمة تػافخىا.
ت -عجم تػفخ رؤوس األمػال الثابتة ،وقمة األصػل اإلنتاجية.
ث -ضعف مدتػيات االستثسار ،بدبب عجم تػفخ رؤوس األمػال ،وارتفاع معجالت الفائجة
والزخائب.
ج -اتباع سياسات مرخفية تقيج مغ مشح االئتسان ،والتدييالت السرخفية ،وخاصة الستعمقة
بفتح االعتسادات السرخفية.
ح -مذاكل مختمفة قج تتعمق بدالسل التػريج ،وعسميات إيرال الدمع والسشتجات إلى مشافح
البيع والتػزيع.
ثالثاً-آثار التزخم
ذكخنا في معخض حجيثشا عغ مفيػم التزخع أن لو أثخيغ رئيدييغ ،أحجىسا مالي ،يتعمق بتخاجع
القجرات الذخائية لألفخاد ،والثاني نقجي ،يتعمق بانخفاض قيسة العسمة السحمية .إن ىحيغ األثخيغ
يتخكان برساتيسا بقػة داخل مختمف قصاعات االقتراد الػششي ،وداخل الػحجات اإلنتاجية فيو،
كسا يصاالن الحياة االجتساعية ،ليحجثا فييا ى ادت متالحقة ،ما لع تدارع الدمصات االقترادية
إلى الكيام بإجخاءات الحج مغ جساح التزخع ،وإال فإنو يتدايج ككخة الثمج ،نتيجة االرتجادات
الشفدية لجى األفخاد والسشطسات االقترادية ،فكل مشيا ال شظ أنو سيتخح تجابيخه الخاصة لمحفاظ
عمى قيسة مستمكاتو وأصػلو مغ االنخفاض ،الحي قج يرل لحج االنييار في فتخات متقجمة مغ
التزخع.
وفيسا يمي ،سشقف عشج بعس أىع اآلثار االقترادية واالجتساعية لمتزخع ،والتي يسكغ إيجازىا
كالتالي:
 -1اآلثار االقترادية لمتزخم
يتخك التزخع آثا ار اقترادية خصيخة عمى جسيع القصاعات الخئيدية داخل االقتراد الػششي ،وإذا
ما تخك دون معالجة ،فإنو سيحجث اختالالت ليكمية ،يسكغ أن تديخ باالقتراد السعشي نحػ
الياوية .ومغ أىع آثار التزخع االقترادية يسكششا أن نحكخ ما يمي:
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أ -انخفاض القهة الذرائية لمعسمة السحمية
تعخف القػة الذخائية لمعسمة ،بأنيا "كسية الدمع والخجمات ،التي يسكغ شخاؤىا بػحجة الشقج" .وفي
حال حجوث التزخع ،تفقج العسمة السحمية جدءا مغ قػتيا الذخائية ،فتشخفس كسية الدمع
والخجمات التي كان يسكغ الحرػل عمييا بشفذ وحجة الشقج ،مسا يؤدي إلى بجاية فقجان الثقة
بالعسمة السحمية ،لتفقج معيا واحجة مغ أىع وضائفيا كسخدن لحفع الثخوة ،فيبجأ األفخاد بتحػيل
مجخخاتيع إلى عسالت أخخى أكثخ ثباتا مغ العسمة السحمية ،أو شخاء العقارات أو السعادن الثسيشة،
كػسائل يدتخجميا ىؤالء لحفع الثخوة.
ب -انخفاض القدرة الذرائية لمسدتيمكين
لعل مغ أخصخ آثار التزخع زيادة األعباء السالية لجى السدتيمكيغ ،وخاصة ذوي الجخػل
السحجودة ،فسع زيادة معجل التزخع تختفع أسعار الدمع والخجمات لجرجة يربح معيا أصحاب
الجخػل السحجودة غيخ قادريغ عمى تأميغ احتياجاىع األساسية بشفذ كسية دخػليع الدابقة،
خاصة وأن ىؤالء يخررػن الجدء األكبخ مغ ىحه الجخػل أساسا -نتيجة قمتيا -لذخاء الدمع
والسشتجات الغحائية ،ومع اشتجاد التزخع ،تدداد أعباؤىع السالية أكثخ فأكثخ ،فيشحجر الكثيخ مشيع
إلى حجود خط الفقخ أو ما دونو ،بدبب عجدىع عغ تأميغ مدتمدمات حياتيع اليػمية.
ج-انخفاض القدرة عمى االدخار
يذكل االدخار الخافعة السالية الخئيدية لالستثسار ،ومع حجوث التزخع يبجأ األفخاد ومعيع
الحكػمات ومشطسات األعسال بتخريز الجدء األكبخ مغ مػازناتيع لإلنفاق االستيالكي أو
الجاري ،وبالتالي تشخفس القجرة عمى االدخار لجى تمظ الػحجات االقترادية ،مسا يتخك آثا ار
مباشخة عمى تخاجع حجع االستثسار ،سػاء مغ جية عجم تأسيذ مذاريع ججيجة ،أو عجم التػسع
في السذاريع القائسة ،األمخ الحي يقمل مغ فخص العسل والتػضيف ،ويؤثخ بالتالي عمى مدتػيات
الجخػل الكمية داخل االقتراد الػششي ،وبالتالي يقمل مغ القجرات الذخائية لجى السدتيمكيغ،
ويرعب عمييع فخص الحرػل عمى احتياجاتيع األساسية عمى أقل تقجيخ.
د-أثر التزخم عمى اإلنفاق العام
ال شظ أن التزخع يتخك آثا ار خصيخة أيزا عمى السػازنة العامة لمبمج السعشي .حيث تزعف قجرة
الحكػمة عمى تسػيل إنفاقيا العام بذكيو الجاري واالستثساري ،ألن ارتفاع معجالت التزخع يبتمع
11

القجرة السالية لإليخادات الحكػمية ،التي تحىب إلى اإلنفاق العام .مسا قج يجفع الحكػمة إلى المجػء
إلى سياسات مالية أو نقجية ،كالتسػيل بالعجد (االستجانة مغ السرخف السخكدي) ،أو إصجار
كسيات ججيجة مغ الشقج بجون تغصية ،األمخ الحي يخمق محفدات ذاتية ججيجة لتدايج معجل
التزخع ،ودفعو باتجاه األعمى ،وبالتالي إحجاث اختالالت بشيػية داخل القصاع الحكػمي ،وفي
األسػاق عامة ،تشجع عغ تدايج كسيات الشقج السعخوضة لمتجاول ،والسقتخنة بعجد السؤسدات
اإلنتاجية عغ زيادة كسيات السعخوض مغ الدمع والسشتجات داخل االقتراد الػششي .خاصة وأن
معطع اإلنفاق الحكػمي سيتع تػجييو حيشيا إلى الذق االستيالكي ،مسا يخفع مغ مدتػيات
الصمب ،ويجفع بالتالي معجل التزخع نحػ الديادة مخة أخخى.
ه-التهجو نحه األنذطة االقترادية غير اإلنتاجية
نتيجة لديادة ندبة الجخل السخرز لذخاء الدمع االستيالكية بدبب التزخع وارتفاع األسعار،
فقج يمجأ السدتثسخون إلى القصاعات االستيالكية لدج الصمب الستدايج عمى الدمع االستيالكية،
ألن ىحه القصاعات ستحقق ليع أرباحا أعمى ال محال ،فتقل رؤوس األمػال السػجية نحػ
االستثسار في القصاعات األساسية ،األمخ الحي يزعف مغ البشية اإلنتاجية واالقترادية
لالقتراد السحمي ،ويديج مغ اعتساد البمج عمى الدمع السدتػردة ،التي قج تكػن أرخز مغ تمظ
السشتجة داخل البمج .ألن التزخع يخفع مغ تكاليف اإلنتاج ،وبالتالي أسعار السشتجات.
ىحا األمخ كفيل بإحجاث اختالالت ليكمية داخل االقتراد الػششي ،تشخفس معيا ندبة مداىسة
القصاعات اإلنتاجية في الشاتج السحمي ،ويشخفس معيا الشاتج السحمي ذاتو ،فيشذط قصاع التجارة
والخجمات ،عمى حداب تخاجع نذاط قصاعات الرشاعة والدراعة ،فتحجث تغيخات ليكمية داخل
االقتراد ،تداىع مغ ججيج في تكػيغ دوافع ذاتية لتشذيط التزخع ،والجفع بو نحػ األعمى.
و-األثر عمى ميزان السدفهعات
ي ُّ
عج ميدان السجفػعات مخآة لالقتراد الػششي ،مغ حيث إضيار قجراتو اإلنتاجية ،وقػة بشيتو
االقترادية؛ وىشا يسكغ لمتزخع أن يتخك آثا ار سمبية واضحة عميو ،حيث تدداد كسية السدتػردات
عمى حداب تخاجع كسية الرادرات ،نتيجة تخاجع القجرة اإلنتاجية واالستثسارية داخل االقتراد
الػششي بدبب التزخع ،مسا يتدبب بحجوث عجد في السيدان التجاري ،الحي يشتقل بجوره إلى
ميدان مجفػعات البمج .إضافة إلى أن التزخع سيقيج مغ دخػل رؤوس األمػال السباشخة وغيخ
السباشخة إلى البمج ،بدبب عجم االستقخار السالي ،وتحبحب أسعار الرخف ،إضافة إلى أن
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الحكػمة يسكغ أن تفخض قيػدا عمى مدألة تحػيل األرباح أو األمػال إلى خارج البمج .عمى
الجانب اآلخخ ،سيجفع التزخع بخؤوس األمػال إلى اليخوب مغ الجاخل ،والبحث عغ وجية
أخخى ،وأماكغ أكثخ استق اخ ار لالستثسار فييا .كل ذلظ سيتدبب بعجد في ميدان السجفػعات،
وبالتالي سيطيخ عجد االقتراد الػششي عغ حل مذكالتو ،وتقميل حجع الرعػبات التي تػاجيو
نتيجة التزخع.
ز-األثر عمى الجياز السررفي
تتعخض السرارف ،في ضل معجالت تزخع مختفعة تديج عغ معجالت الفائجة ،إلى مخاشخ
حكيكية قج ترل إلى درجة التعدخ السالي لجييا ،مسا يزعف قجرتيا عمى الكيام بػضائفيا
الخئيدية ،وخاصة تسػيل االستثسار ،وتقجيع القخوض لمسدتثسخيغ وأصحاب السذاريع ،األمخ الحي
يزعف مغ ندبة االستثسار ،وبالتالي التػضيف والعسل داخل االقتراد الػششي ،إضافة إلى
تخاجع في أعجاد السذخوعات اإلنتاجية ،بدبب تحجيع قجرات السدتثسخيغ ،وعجم تمقييع الجعع
الالزم مغ الجياز السرخفي ،مسا سيزعف مغ البشية اإلنتاجية لالقتراد الػششي ،وزيادة التػجو
نحػ اعتساده عمى السدتػردات الخارجية ،وفي ضل عجم تػفخ الكسيات الكافية مغ العسالت
الرعبة ،التي يجب أن يتع تسػيل السدتػردات بيا ،ستزصخ الحكػمة إلى االستجانة مغ الخارج،
وبالتالي تربح رىيشة لدياسات السشطسات السالية الجولية ،أو تابعة لمجول التي تقبل تقجيع األمػال
الالزمة ليا.
الشقصة األخخى التي قج تحجث تعدخ مالي لجى السرارف ،ىي أن قيسة أقداط القخوض التي
ستحرميا مغ عسالئيا ستشخفس نتيجة التزخع ،مسا سيدبب ليا خدارات متالحقة تديج مغ
صعػباتيا السالية ،وتحج مغ قجرتيا عمى تقجيع القخوض مخة أخخى ،أو السداىسة في إقامة
مذاريع واستثسارات ججيجة داخل االقتراد الػششي.
إضافة إلى ذلظ ،وفي ضل ارتفاع معجل التزخع ،يحجع األفخاد عغ إيجاع أمػاليع لجى البشػك،
لعجة أسباب ،مشيا ما يتعمق بانخفاض قيستيا مدتكبال ،ومشيا ما يتعمق بسخاوف مغ إجخاءات
حكػمية قج تذكل صعػبات أمام سحب ىحه األمػال ،مغ حيث الكسية والتػقيت التي يخيجىا
أصحابيا .كل ذلظ سيحج مغ قجرات السرارف ،وتريب الجياز السرخفي بذمل مالي ستجفع
بعزيا إلى اإلغالق أو مغادرة البمج إذا كانت فخوعا لبشػك خارجية ،وستجفع بعزيا اآلخخ إلى
اتباع أساليب واستخجام أدوات تؤمغ ليا القجرة عمى االستسخار ،حتى وإن كانت تمظ األدوات أو
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اإلجخاءات غيخ مفيجة عمى صعيج االقتراد الػششي ،مسا سيمحق بو أض اخ ار ججيجة تديج مغ
التحجيات والرعػبات فيو.
 -2األثار االجتساعية لمتزخم
كمسا زادت اآلثار الدمبية االقترادية الشاجسة عغ التزخع ،كمسا انعكدت آثا ار اجتساعية داخل
البمج السعشي .فسغ الصبيعي أن تدداد حجة الفقخ ،واألعباء السالية خاصة عمى األفخاد السدتيمكيغ،
وأصحاب الجخػل السحجودة ،إذا عمسشا أن التزخع يديج مغ مدتػيات تجفق األمػال والثخوة تجاه
األغشياء عمى حداب الفقخاء ،األمخ الحي سيتخك آثا ار اجتساعية خصيخة ،تتسثل فيسا يمي:
أ -تدايج أعجاد الفقخاء ،وانحجار ندبة عالية مغ الصبقة الستػسصة إلى السدتػيات الجنيا،
نتيجة صعػبات تأميغ السدتمدمات الخئيدية ،والتخاجع الكبيخ في القػة الذخائية لمجخل
الحي يحرمػن عميو.
ب -تدايج أحدمة الفقخ حػل السجن ،وزيادة ندبة العذػائيات الدكشية فييا ،بكل ما تذكمو ىحه
األحدمة والعذػائيات مغ بيئات لديادة ندب الجخيسة ،وانتذار السخجرات ،وبالتالي
االبتعاد عغ التعميع ،والعسل اإلنتاجي.
ت -تدايج أعجاد العاشميغ عغ العسل ،وبالتالي تدايج معجالت البصالة ،وخاصة لجى فئة
الذباب ،مسا يقتل فييع روح السبادرة ،ويجفعيع إما نحػ اليجخة ،أو الكيام بأعسال غيخ
مذخوعة ،تزخ باالقتراد الػششي وبالسجتسع معا ،كالتيخيب ،وتجارة السخجرات ،وحتى
الكيام بعسميات الدصػ والشرب عمى األخخيغ.
ث -قج تخمق مثل ىحه األجػاء الفقيخة ،ومغمقة األفق ،والذباب مسغ فقجوا األمل في
السدتقبل ،بيئة مالئسة إلنتاج الفكخ اإلرىابي الستصخف ،والتحاق الكثيخ مغ ىؤالء الشاس
بالجساعات اإلرىابية ،والكيام بأعسال خصيخة.
ج -التفتت األسخي ،وانغساس الذباب في أجػاء غيخ اعتيادية ،نتيجة عجم القجرة عمى تأميغ
السدتمدمات الخئيدية لحياة األسخة .إضافة إلى ذلظ ،فإن العجيج مغ أرباب ىحه األسخ قج
تجفع بأبشائيا الرغار نحػ سػق العسل ،مع كل ما سيتختب عمى ذلظ مغ تدخب مغ
السجارس ،واالبتعاد عغ التعميع ،والسديج مغ الرعػبات مدتكبال ،بذأن تكػيغ أسخة،
والبيئة التي ستعير فييا.
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الفرل الثاني –أسباب ظاىرة التزخم الحالي في االقتراد العالسي وآثاره
دخل العالع خالل الفتخة الحالية إلى حقل التزخع السميء باأللغام ،والحي يسكغ أن يحجث
انفجارات في كل االتجاىات ،ما لع يتع التػصل إلى تفاىسات واتفاقات بيغ االقترادييغ مغ
جية ،وبيغ الدياسييغ مغ جية ثانية .فـ "لمسخة األولى مشح  02عاما أصبح التزخع القزية
الدياسية البارزة".9
ويذيج االقتراد العالسي مػجة ججيجة مغ التزخع ،سخت في االقترادات القػية التي سيكػن ليا
ارتجادات قػية -وال شظ -عمى معطع اقترادات دول العالع .فقج شيج اقتراد الػاليات الستحجة
األمخيكية -وىػ االقتراد األكبخ في العالع -ارتفاعا في معجالت التزخع ،لع يذيج ليا مثيال
خالل العذخ سشػات الساضية ،تجاوزت معجل  %3عمى أساس سشػي ،كسا وصل التزخع في
اقترادات دول االتحاد األوروبي  %1.9في أكتػبخ تذخيغ األول مغ العام الساضي ،أما في
روسيا فتجاوزت  %4.45مقارنة بالعام  ،0202في حيغ تجاوز في تخكيا حاجد .%02
وتذيخ الكثيخ مغ التقاريخ االقترادية حػل العالع بأن مؤشخات أسعار اإلنتاج وأسعار
السدتيمكيغ تذيج ارتفاعات مدتسخة .فقج أشارت تقاريخ رسسية صيشية ،أن "مؤشخ سعخ اإلنتاج،
الحي يدتخجم لكياس كمفة البزائع ،التي تباع لمذخكات ،شيج ارتفاعا بشدبة  0" %92.4خالل
الذيخ التاسع مغ العام .0209
المػحة التالية تػضح تدارع معجل التزخع في دول االتحاد األوربي:

 - 1راندي كروسزنر ،التضخم :هل علٌنا أن نملك اآلن – تحلٌل فً صحٌفة فاٌنانشٌال تاٌمز-مولع مصراوي –
/https://www.masrawy.com 2121/11/21
 - 2الجزٌرة نت ،التضخم ٌضرب أمٌركا وكافة أنحاء العالم ..هل ٌستمر فً التفالم؟ 2121/11/21
/https://www.aljazeera.net
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أوالً -أسباب التزخم الحالي في االقترادات العالسية
لغ يمقى الستابع لمقزايا االقترادية العشاء الصػيل لسعخفة أسباب ضاىخة التزخع الحالية التي
تجتاح االقتراد العالسي .تقدع ىحه األسباب إلى قدسيغ :األول ،أسباب مباشخة ،تتعمق
بالدياسات واإلجخاءات االقترادية في كل دولة عمى حجة .والقدع الثاني :يتعمق باألزمة البشيػية
داخل الشطام الخأسسالي العالسي ،وشخيق سيخه ،في سعي كبخى شخكاتو السدتسخ نحػ تحقيق
السديج مغ األرباح.
 -1األسباب النشيهية لمتزخم الحالي
ال يسكششا فرل مدار الػاقع الحالي لمتزخع الحي تعيذو االقترادات العالسية -والتي يسكغ
وصفيا باألزمة –عغ األزمة السالية التي عرفت بالشطام العالسي قبل عذخ سشػات .والتي
جاءت نتيجة الدياسات الميبخالية ،التي تبشتيا الجول الخأسسالية بجاية الثسانيشات مغ القخن
السشرخم .والتي كان ليا بالغ األثخ في تػسع الخأسسال االحتكاري ،وسصػتو عمى الدياسة
واالقتراد والبشى الثقافية واالجتساعية.
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يذيخ "تذػ أنجونغ" 0في مقال نذخه في غمػبال تايع ،بأن الخأسسال االحتكاري ألغى الحػاجد
االجتساعية ،وسيل اإلنتاج ،والتبادل ،والتػزيع ،واالستيالك؛ وأعاد تذكيل العالع ،بسا يتالءم مع
شبيعتو ،وأن األزمة السالية االقترادية العالسية كانت مغ نتائج التشاقس بيغ االحتكارات وإلغاء
الحػاجد" .1مغ ىشا يسكششا التخكيد عمى بعس العػامل البشيػية في تحفيد التزخع والتي قج تكػن
سببا في تذكيل الزغػط التزخسية داخل االقتراد العالسي حاليا:
 ت ُّعج سياسات الخأسسالية الخيعية ،التي تزسغ استسخار آليات إعادة إنتاج الييسشة والشفػذ
االحتكاري لمذخكات الكبخى عمى الػاقعيغ الدياسي واالقترادي ،تعج واحجة مغ مدببات
التزخع .وذلظ مغ خالل سحب جدء مغ الكيسة الفائزة الستذكمة أثشاء خمق الكيسة،
عغ شخيق استغالل القػة العاممة ،كسا يذيخ لحلظ ماركذ ،حيث "يستمظ أصحاب
األصػل غيخ السشتجة االحتكارييغ القجرة عمى مشع انجماج فائس الكيسة مع العسمية
التشافدية لتجفقات رأس السال" 2بسعشى يتع تقميل األمػال السػجية لالستثسار في األصػل
السشتجة ،األمخ الحي يؤثخ عمى العخض والتػضيف ،ويديج مغ رؤوس األمػال في
القصاعات غيخ السشتجة ،مسا يديج مغ مدتػى الصمب الكمي ،مقابل انخفاض مدتػيات
العخض.
 الدعي السدتسخ لمذخكات االحتكارية الكبخى لتحقيق السديج مغ األرباح ،جعميا تجفعبالسديج مغ االقترادات الكبخى نحػ االعتساد عمى ما يدسى بـ "األمػلة" ،بسعشى
االعتساد بذكل كبيخ عمى القصاع السالي ،وعسمياتو السختمفة في تسػيل االقتراد ،والتي
مكشت القصاعات االحتكارية مغ تحقيق السديج مغ األرباح ،التي يسكغ القػل عشيا بأنيا
وىسية ،وتدببت بخمق أزمات مالية لع تقترخ عمى الجياز السرخفي االئتساني ،بل
امتجت إلى معطع القصاعات االقترادية ،وحتى إلى خارج الحجود ،نتيجة التذابكات
السالية القػية عمى الرعيج العالسي.
كان مغ أىع نتائجو تخاجع في نسػ اإلنتاجية كشتيجة مباشخة لزعف االستثسارات
واألنذصة االقترادية في القصاعات اإلنتاجية ،في مقابل تدايج األىسية الشدبية ،لمقصاع
السالي والقصاعات الخيعية االحتكارية في تكػيغ الشاتج السحمي ،وىي في غالب األحيان
تكػن عبارة عغ فقاعات ،سػاء تعمق األمخ بالفائجة ،أو بالخيع ،كفقاعة العقارات مثال.
3

عمٌد مشارن فً الكلٌة الماركسٌة فً جامعة تسنٌغهوا
4
تشو أندونغ ،الرأسمالٌة تواجه أزمة بنٌوٌة –مولع األخبار /https://al-akhbar.com 2121/3/2
5
ماٌكل روبرتس ،التصاد رٌعً –ممال فً مولع األخبار  – 2119 /11/14نمالً عن ممال مطول للكاتب االلتصادي المعروف
مارتن وولف المنشور فً صحٌفة فاٌننشل تاٌمز https://al-akhbar.com/Issues/277745
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 ازدياد التفاوت الصبقي ،نتيجة تخكد الدػق ،ورأس السال ،وارتفاع األرباح االحتكارية،وخاصة في الذخكات الكبيخة والستعجدة الجشديات ،الستخررة في التكشػلػجيا وتصبيقات
وسائل التػاصل االجتساعي .نجع عغ ذلظ زيادة في كسيات األمػال الستجفقة ضسغ
الحدابات البشكية ،وبالتالي زيادة في حجع الصمب الكمي ،يتخافق ذلظ مع ضعف الشسػ
االقترادي ،الحي يشعكذ -وال شظ -ضعفا في االستثسار ،وبالتالي في الخبحية العامة
لخأس السال ،وىحا ما دفع "مارتغ وولف" إلى القػل إن "القػة االحتكارية ىي التي تبقي
نسػ االستثسار مشخفزا وليذ انخفاض الخبحية العامة" 3مسا يقػض مغ قجرة السشتجيغ
عمى مجاراة الصمب ،ويتدبب بحجوث التزخع.
 جػىخ الشطام الخأسسالي الحالي يتسثل في سيصخة كبخى االحتكارات العالسية ،وليذ كسايخوج لو مغ خالل مشابخه اإلعالمية الزخسة ،بأنو يعتسج عمى الدياسات "الشيػليبخالية
السعػلسة" ،وىحه االحتكارات ذات صبغة مالية بالجرجة األولى ،األمخ الحي يفيع مشو أن
أولػية الييسشة االقترادية والشفػذ باتت تتخكد في مدألة إعادة تػزيع األرباح ،والسديج مغ
األرباح الستأتاة مغ السشتجات السذتقة مغ التػضيفات السالية.
وبحلظ ،فإنو دائسا ما كان خالل العقجيغ الساضيغ يتع التخكيد عمى االستثسارات السالية،
التي ال تقترخ عمى التػضيف الخأسسالي في السرارف والبشػك وشخكات التأميغ ،بل
يتعجى ذلظ إلى الجساعات االحتكارية نفديا ،العاممة في اإلنتاج الرشاعي وقصاع الشقل
والخجمات ،وىحا الػاقع ال يدسح بشسػ البشية اإلنتاجية إال بشدب ضعيفة ،ألنو يتع سحب
ندب عالية مغ الخبح ،أو مغ الكيع الفائزة الستحققة ،ليتع إعادة تػزيعيا عمى أشخاف
رأس السال االحتكاري ،بجال مغ أن يتع إعادة تػضيفو لتقػية البشية اإلنتاجية وزيادة
االستثسارات والتػضيف ،وبالتالي يتع تػزيع الثخوة بذكل مباشخ لرالح األغشياء مغ
ججيج ،فيددادون ثخاء ،ويخفعػن مغ مدتػى وحجع الصمب الكمي في الدػق ،مقابل ضعف
اإلنتاج ومعجالت نسػ بائدة ،تجخل البمج السعشي في أزمة ركػد تزخسي ،فتدداد معجالت
التزخع ،ويفقج الفقخاء معيا قجرتيع عمى تأميغ حياة الئقة ليع وألسخىع.
إذا ،يسكششا التأكيج عمى أن آليات التصػر الخأسسالي -كعسمية تاريخية -تقػد بال شظ إلى حجوث
أزمات مختمفة ،ال تقترخ عمى الجول الخأسسالية وحجىا ،بل تشداق عمى اقترادات باقي دول
العالع ،سػاء بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ ،والتي تسثمت مؤخ اخ في األزمة السالية نيايات العقج
6

المرجع السابك.
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الساضي ،وأزمة التزخع الحالية ،التي تجتاح االقتراد العالسي؛ وسيكػن ىشاك أزمات مدتسخة،
كػن أية إجخاءات تتخحىا الجول الخأسسالية ،يكػن ليا تبعات وانعكاسات داخل االقتراد الحكيقي،
أي اإلنتاجي.
 -2أسباب مباشرة لمتزخم الحالي
شيجت اقترادات دول العالع ارتفاعا غيخ شبيعيا في معجل التزخع خالل العام الفائت .فقج
ارتفعت أسعار الدمع والخجمات إلى مدتػيات قياسية ،تخافق ذلظ مع ارتفاع في أسعار مرادر
الصاقة ،واآلثار العػيرة التي خمفيا انتذار فيخوس كػرونا ،األمخ الحي انعكذ ارتفاعا في
التكمفة داخل باقي القصاعات االقترادية السختمفة ،مسا دفع بالعجيج مغ خبخاء االقتراد حػل
العالع إلى التححيخ مغ عػاقب األزمة الحالية ،و"أن ارتفاع األسعار الحالي يذبو ما حجث في
أعقاب الحخب العالسية الثانية ،وتحجيجا بيغ عامي  9613و 4"9615التقت العجيج مغ األسباب
في ضخف تاريخي واحج ،أدت بشتيجتيا إلى أن اجتاح التزخع كبخى االقترادات العالسية،
وارتجت انعكاساتيا عمى معطع االقترادات العالسية ،الستقجمة مشيا والستخمفة ،وكحلظ الشامية ،فسا
ىي تمظ األسباب؟
أ -تداعيات فيروس كهرونا
دخمت معطع االقترادات العالسية في حالة ذىػل ومفاجأة غيخ متػقعة بطيػر وانتذار جائحة
كػرونا "كػفيج ،"96التي تخكت آثا ار أقل ما يسكغ أن يقال عشيا بأنيا خصيخة لمغاية .فقج تػقفت
عجمة اإلنتاج لجرجة كبيخة ،وشَّمت الحخكة االقترادية في العجيج مغ البمجان ،وفقجت أخخى

الديصخة عمى خصػط انتذار الفيخوس ،وأصيب القصاع الرحي بفاجعة ،حيث لع تدتصع كبخى
السختبخات الصبية في العالع أن تديصخ عمى السخض ،أو حتى التػصل إلى تبيان األسباب
الحكيكية لطيػره.
لقج أدى انتذار ىحا الػباء إلى خمق حالة اقترادية ججيجة ،قامت خالليا الجول ذات االقترادات
الغشية بالعجيج مغ اإلجخاءات اليادفة إلى الحفاظ عمى القجرة الذخائية لألفخاد ،ومشطسات األعسال،
وقج بالغت بعس الحكػمات باإلفخاط في الدياسات الشقجية التػسعية والسيدخة ،مسا أدى إلى زيادة
 7الخبٌر االلتصادي بول كروغمان – الحاصل على جائزة نوبل فً االلتصاد – الجزٌرة نت – 2121/11/18
/https://www.aljazeera.net
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حجع الشقػد لجى األفخاد ،كسا أنيا صخفت مبالغ كبيخة ضسغ ىحا الدياق ،األمخ الحي ساىع في
زيادة حجع السجخخات العائمية بالجرجة األولى ،نتيجة الحجخ العام في معطع البمجان ،وقمة القشػات
االستيالكية ،التي كان يسكغ مغ خالليا صخف كل ىحه السبالغ ،مع استسخار االغالق بدبب
انتذار الػباء.
تقػل االحرائيات الخسسية ،أن حجع ىحه السجخخات ازداد "بشدبة  %02في دول االتحاد
األوروبي ،وبشدبة  %02في الػاليات الستحجة األمخيكية ،خالل عام  5"0202وىحا ما يسكغ أن
يفدخ لشا ارتفاع مدتػى الصمب الكمي خالل العام السحكػر ،مقارنة بتخاجع حجع العخض ،نتيجة
تػقف الحياة االقترادية ،واإلغالق شبو التام داخل مختمف بمجان العالع.
العجيج مغ اآلثار االقترادية األخخى تخكيا انتذار ىحا الػباء حػل العالع ،وعجدت الحكػمات
عغ الديصخة عميو ،وسشأتي عمى ذكخىا في بشػد مترمة أخخى ،كل ضسغ سياقو االقترادي
السعمػم.
ب -انتعاش في الطمب وتقيد في العرض
ما ذكخ أعاله ،في البشج الدابق ،يذيخ إلى سمدمة مغ حمقات متالحقة ،بجأت باإلجخاءات
الحكػمية الشقجية السيدخة وضخ الديػلة الخخيرة ،مسا رفع مغ مدتػى الصمب الكمي مقارنة
بالتػقف شبو التام في حمقات اإلنتاج السادية واألساسية ،نتيجة اإلجخاءات االحت اخزية الستخحة
بذأن انتذار جائحة كػرونا ،والتي أدت إلى تػقف الشذاط االقترادي ،وانخفاض مدتػيات
االستيالك بذكل كبيخ.
ثع تدببت حدم التحفيد السالي ،التي قجمتيا الحكػمات الغخبية لجعع البشى التحتية ،وتعديد إنعاش
اقتراداتيا ،بتذكيل نػع مغ الزغػط التزخسية" .فسثال حكػمة الػاليات الستحجة قجمت نحػ 1
تخيميػنات دوالر في الشرف الثاني مغ العام الساضي ،كبخامج دعع مالي ،أما االتحاد األوروبي
فقجم أيزا بخنامج إنعاش اقترادي بكيسة  422مميار يػرو ،مسػل بقخض مذتخك"

6

كل ذلظ ،وبسجخد أن ضيخت المقاحات ،وبجأت أساليب التعاير مع السخض تطيخ تباعا في
مختمف الجول ،أدى إلى معاودة الصمب نحػ االرتفاع لجرجة عالية ومفاجئة .ومع تػفخ السجخخات
 8الجزٌرة نت ،التضخم ٌضرب أمٌركا وكافة دول العالم  ..هل ٌستمر فً التفالم؟ - 2121/11/21 -
 /https://www.aljazeera.netالجزٌرة نت.
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العالية أخحت األسعار باالرتفاع ،وخاصة الدمع الغحائية بالجرجة األولى ،ثع شال االرتفاع
العقارات والصاقة ،ثع األجػر ،لترل معجالت التزخع لسدتػيات قياسية مشح  02عاما .فقج بمغ
في الػاليات الستحجة ندبة  %3.0نياية العام الساضي ،وىي أعمى ندبة مشح عام .9662
لقج أدى تخمف العسال عغ مخاكد عسميع ،وخاصة في السؤسدات اإلنتاجية ،بدبب احت اخزات
عجوى الػباء ،وانخفاض ندبة العسالة بذكل عام ،عمى الخغع مغ استعجاد أرباب العسل لخفع
األجػر ،وعجم تػفخ مكػنات اإلنتاج الخئيدية في الػقت والسكان السشاسبيغ ،أدى إلى حجوث
العجيج مغ االختشاقات في اإلنتاج ،وبالتالي تخمف مدتػيات العخض عغ مػاكبة الصمب السشتعر،
نتيجة تدايج كسيات الشقػد في األسػاق ،فارتفعت األسعار بذكل متدارع ،ولع تدتصع مشافح
العخض والبيع تمبية ىحا الصمب الستدايج ،مع تأخخ وصػل شحشات السػاد والدمع ،وعجم تػفخ
مداحات الذحغ ،وقمة وسائل الشقل ،وسػاىا مغ األسباب.
ج-تزرر سالسل التهريد
يقػل جيفخي غيختد

92

في معخض حجيثو عغ أزمة سالسل التػريج "ىشاك دائسا خصخ يتسثل في

أنشا ال نجرك نقاط الزعف إال عشجما تزخب وجػىشا".99
لقج أجبخ انتذار وباء كػرونا الكثيخ مغ مػاقع اإلنتاج في العالع عمى التػقف عغ العسل أو
إبصائو في أحدغ األحػال ،األمخ الحي سبب أزمات خانقة في سالسل التػريج عمى الرعيج
العالسي.
لقج كذف انتذار ىحا الػباء ىذاشة سالسل التػريج في العالع ،والدبب في ذلظ يعػد إلى عجة
أوجو ،أىسيا أن التػزع العالسي لمعسل ىػ لرالح دول محجدة ،وخاصة تمظ السشتجة لسكػنات
الرشاعات السختمفة ،كألسانيا والريغ والػاليات الستحجة ،وبالتالي مع بجاية عػدة السرانع
لسدتػيات التذغيل الدابقة ،بات عمى جيات التػريج أن تؤمغ كسية الصمب العالية لتمظ السعامل
والسرانع ،فأصيب سالسل التػريج باختشاقات معقجة نتيجة تخكد نقاط العخض في دول محجودة
غالبا ،كسا أشخنا إلى ذلظ.
ىحا مغ جية ،ومغ جية ثانية وخالل فتخة قريخة تع شغل معطع مداحات الذحغ والتخديغ عمى
السػانئ البخية والبحخية ،كسا لع تعج لجى كبخى شخكات الذحغ العجد الكافي مغ آليات الشقل ،وال
11
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األعجاد الكافية مغ سائقي الذاحشات ،لتغصية حجع الصمب اليائل عمى مكػنات الرشاعة خاصة،
أو لتػريج السػاد الغحائية بالجرجة األولى ،وإيراليا إلى مشافح البيع ،األمخ الحي سخعان ما تدبب
بارتفاع في األسعار ،بدبب الصمب السشتعر ،وعجم قجرة العخض عمى مػاكبتو.
الجانب اآلخخ الستدبب في اختشاقات سالسل التػريج ،كان سببو االعتساد عمى سالسل التػريج
الصػيمة ،بدبب تخكد العسل واألسعار ،وكسثال عمى ذلظ نحكخ "إن ىاتف آيفػن يحتػي عمى
مكػنات مغ  10دولة" ،90وىحا يعشي أن تػقف أحج أو بعس مغ سالسل التػريج ىحه سيريب
عسمية اإلنتاج باالختشاقات أو التػقفات .األمخ الحي سيؤدي إلى التػجو نحػ السديج مغ اقتراد
األقمسة واالبتعاد عغ العػلسة.
وخالل أزمة انتذار الػباء انقمبت اآلية ،حيث انقصعت ىحه الدالسل ألسباب مختمفة ،إما بدبب
اإلغالق ،أو بدبب تخك العسال لمعسل ،أو إغالق السعامل والسرانع في دول السشذأ .كسا
ارتفعت تكاليف الذحغ ،والتخديغ ،وحجد الحاويات ،وتكمفة الػقػد أيزا ،حيث شيجت أسعار
الصاقة ارتفاعات متالحقة خالل العام .0209
إذا ،بالشتيجة ندتصيع القػل إن االختشاقات التي أصابت سالسل التػريج ،وعجم االعتساد سابقا
عمى سالسل التػريج القخيبة ،أدت إلى نقز كبيخ في العخض ،كان واحجا مغ األسباب الخئيدية
التي ساىست باجتياح التزخع لألسػاق وارتفاعو إلى معجالت غيخ مدبػقة.
د-ارتفاع أسعار الطاقة
ال شظ أن الصاقة تذكل أىع الدمع الػسيصة في اإلنتاج ،وإن عجم تػفخىا بالكسيات السصمػبة
سيريب العجيج مغ القصاعات اإلنتاجية والخجمية باختشاقات في اإلنتاج ،األمخ الحي سيؤثخ عمى
مدتػيات العخض الحقا باتجاه انخفاضيا.
لقج أدى انتذار فيخوس كػرونا في عام  0202إلى تخمف الشذاط االقترادي عمى مدتػيات
واسعة داخل االقتراد العالسي ،مسا انعكذ تخاجعا كبي اخ في مدتػيات الصمب األمخ ،الحي أودى
بذخكات االستثسار في مجال الصاقة إلى تخفيس مدتػيات اإلنتاج ،وحجع االستثسارات في ىحا
القصاع الحي يذكل الجم لمذخيان االقترادي العالسي.
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إن عػدة انتعاش الصمب السجفػع بعػدة الشذاط االقترادي ،عدز الصمب عمى الشفط والغاز
وخاصة مع دخػل فرل الذتاء ،وتدايج االحتياجات إلى مرادر الصاقة ،في وقت كانت فيو
اإلمجادات مشخفزة ندبيا لألسباب السحكػرة آنفا .لحلظ ،فقج شيجت أسعار الصاقة خالل العام
الفائت ارتفاعات متالحقة نتيجة زيادة الصمب ،بعج انحدار مػجة انتذار الفيخوس ،أو ضيػر
المقاحات عمى أقل تقجيخ .انعكذ ذلظ عمى عػدة القصاعات االقترادية السختمفة إلى العسل،
مسا رفع مغ مدتػيات الصمب عمى الصاقة بذكل كبيخ ،وخالل فتخة قريخة لع تدتصع جيات
اإلنتاج ،أو جيات التػريج مغ شخكات شحغ ،أو مػانئ الترجيخ ،أو أعجاد الدفغ ،وسػاىا المحاق
بالصمب الستدايج ،مسا تدبب بارتفاع أسعار الشفط والغاز لمعقػد السؤجمة وعقػد التػريج.
ارتفع سعخ بخميل الشفط ألعمى مدتػى لو مشح سبعة أعػام ،ليتجاوز  52دوال ار نياية العام
الساضي ،كحلظ شيجت أسعار الغاز الصبيعي ارتفاعا لثالثة أضعاف مقارنة بفتخة انتذار الػباء.
وما لبثت أن تػاءمت األسػاق مع األسعار الججيجة لمصاقة ،حتى بجأت الحخب الخوسية
األوكخانية ،التي سخعان ما استجابت ليا أسػاق الصاقة بارتفاعات ججيجة لألسعار ،وصمت فييا
أسعار بخميل الشفط إلى حجود  902دوال ار ،في حيغ وصل سعخ الغاز الصبيعي إلى  2.39دوال ار
لكل مميػن وحجة ح اخرية بعج بجء العقػبات الغخبية عمى روسيا ،وخذية ىحه األسػاق مغ حطخ
صادرات األخيخة مغ الصاقة ،والتي تذكل ندبا عالية مغ حجع إمجادات الدػق ،كػن روسيا مغ
أكبخ مرجري الشفط في العالع ،وتتبادل ذلظ مع السسمكة العخبية الدعػدية مغ سشة إلى أخخى،
وأكبخ مرجري الغاز الصبيعي والفحع الحجخي أيزا .لحا فإن أية خصػة بيحا االتجاه ستحجث
ىدات عشيفة ججيجة في أسػاق الصاقة ،ويػلج مخاشخ ال يسكغ التعامل معيا ،ستجخ أسعار الشفط،
والغاز ،والفحع الحجخي إلى مدتػيات خيالية.
المػحتيغ التاليتيغ تػضحان أسعار الغاز الصبيعي والشفط في الدػق العالسية بتاريخ
0200/0/00
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السرجر–FEX news :

https://www.fxnewstoday.ae/commodities/naturalgas

أسعار عقود برنت

السرجر :مػقع /https://sa.investing.com -Investing
إن ارتفاع أسعار الصاقة -أحج أىع العشاصخ السكػنة لتكاليف اإلنتاج-انعكذ مباشخة عمى تكمفة
الدمع ،والسشتجات ،وخجمات الشقل ،والسػاصالت ،وشحغ البزاعة ،وتخديشيا ،والتجفئة ،والتكييف
في السدتػدعات وغيخىا .وتدببت الحخب األوروبية الحالية بسديج مغ ارتفاعات األسعار ،وتحفي اد
ججيجا وكبي اخ لمتزخع ألسباب متعجدة .كل ذلظ رفع مغ أسعار الدمع والسشتجات ،وزاد مغ
مدتػيات التزخع في االقترادات األوروبية واالقتراد العالسي عمى حج سػاء ،وصمت ألرقام
24

قياسية مشح عقػد .ففي الػاليات الستحجة شيجت أسعار الجسمة لسؤشخ أسعار السشتجيغ ارتفاعا
بشدبة  90%6.3وىي ندبة غيخ مدبػقة مشح أكثخ مغ  12عاما.
ىـ -التزخم جاء لسرمحة السديشين
العجيج مغ الحكػمات حػل العالع ،ونتيجة تخكيدىا عمى عجم تأثخ قجرات السدتيمكيغ الذخائية،
قامت برخف مبالغ ضخسة لسػاششييا ،وغالبا ما قامت باستجانة ىحه األمػال ،بيجف تسػيل
بخامج اإلنعاش االقترادي ،مسا رفع مغ مدتػيات الجيغ العام بذكل غيخ مدبػق تاريخيا.
اليػم تقػم ىحه الحكػمات بتجاىل مدتػيات التزخع العالية ،التي تجتاح اقتراداتيا واالقتراد
العالسي بالشتيجة ،والدبب في ذلظ يعػد إلى نيتيا في تخفيف أعباء الجيغ العام ،وتحجيع آثار
الدياسات السالية الخاشئة ،التي نفحتيا غجاة انتذار الػباء ،ولتقػية قجرتيا عمى تحديغ مدتػى
مػازناتيا العامة بذكل مباشخ .فالسعمػم أن التزخع يفيج السجيشيغ ،نتيجة ثبات قيسة األقداط
والفائجة ،وىػ لغيخ صالح الجائشيغ ،بدبب تخاجع قيسة الشقج ،وتجاوز معجل التزخع ندب الفائجة.
إذا ستعيج ىحه الحكػمات أمػال الجائشيغ ،ولكشيا ككيسة ستكػن أقل مغ قيستيا في تاريخ الحرػل
عمى تمظ األمػال.
يجرك القائسػن عمى مثل ىحه الدياسات أنيا ستتخك آثا ار سمبية عمى الحالتيغ االقترادية
واالجتساعية ،فيي ستتدبب بارتفاع األسعار ،وتخاجع حجع االستثسارات ،وتؤثخ عمى مدتػيات
اإلنتاج ،والتػضيف ،وحخكة األسػاق؛ ولكشيع بالسفاضمة بيغ ذلظ وبيغ اتباع سياسات نقجية أكثخ
تذجدا ،تخى بأنو يسكغ التعاير مع مثل ىحه الحالة الججيجة ،إلى حيغ تتسكغ مغ تصبيق إجخاءات
اقترادية ،تيجف لتحجيع مدتػيات التزخع والتقميل مغ آثاره الدمبية تمظ.
ثانياً-آثار التزخم الحالي عمى االقتراد العالسي
في أواخخ العام الساضي ،صخح "جيخوم باول" رئيذ مجمذ االحتياشي الفيجرالي األمخيكي ،بأنو
"ليذ متأكجا مسا إذا كان التزخع الحالي مجخد "ضاىخة عابخة" ،أو أنو قج يدتسخ مختفعا لفتخة
شػيمة".
لعل ما يحجث اليػم داخل االقتراد العالسي ،وخاصة في تمظ القػية مشيا ،يعكذ برػرة واضحة
أن االختشاقات التي حجثت في سالسل التػريج ،وسياسات اإلنعاش االقترادي التي شبقتيا
13
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الحكػمات ،وارتفاع أسعار الصاقة ،وتكاليف الذحغ ،واألجػر ،قج تدببت جسيعيا  -وبذكل
مباشخ  -في رفع معجل التزخع داخل االقترادات العالسية السختمفة ،لسدتػيات غيخ مدبػقة
مشح سشيغ شػيمة ،األمخ الحي تخك آثا ار سمبية واضحة عمى االقترادات السحمية ،بل وتجاوزتيا
إلى االقترادات البعيجة خارج الحجود ،بدبب تجاخل العالقات االقترادية الجولية ،وشبيعة
الذخكات متعجدة الجشديات ،والبعس مغ سياسات العػلسة ،التي ما يدال معسػال بيا في أحي ٍاز
غيخ واسعة.
اختمفت ىحه اآلثار بيغ تمظ السختبصة ببشية االقتراد الػششي نفدو ،وبيغ تمظ التي انعكدت عمى
السؤشخات االقترادية السختبصة بالػضع االجتساعي والدياسي في البمجان السعشية بذكل عام.
 -1اآلثار عمى بشية االقترادات السحمية
الزغػط التزخسية ،التي تتدايج داخل االقتراد العالسي بذكل عام ،وداخل االقترادات
الستقجمة بذكل خاص ،تقػد ىحه االقترادات إلى اختالالت بشيػية متعجدة ،لعل أىسيا تخاجع
حجع االستثسارات ،وتزخر العجيج مغ القصاعات اإلنتاجية والخجمية ،وخاصة قصاعي الرشاعة
والدراعة والشقل ،إضافة إلى أن ذلظ قج يجفع بالسػازنات العامة لتمظ الجول ،نحػ السديج مغ
العجػزات السالية.
أ -األثر عمى بشية القطاعات االقترادية الرئيدية
تذكل الحالة االقترادية القائسة ،نتيجة تجاعيات انتذار وباء كػرونا ،واالرتفاع في معجالت
التزخع ،حالة غيخ شبيعية ،ال يتع التعامل معيا بالسشصق االقترادي السعيػد .لحلظ فإن
االرتجادات االقترادية ليحه الحالة تكػن سمبية بالجرجة األولى .وخاصة عمى القصاعات اإلنتاجية
التي تخمق الكيع السزافة ،التي بجورىا تخفع مغ مدتػيات االستثسار ،وخصط إعادة اإلنتاج،
وبالتالي تحديغ مدتػيات اإلنتاجية.
تداىع ارتفاع معجالت التزخع -في ضل مذاكل التػريج القائسة -إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج
بالجرجة األولى ،إضافة إلى ضعف القجرات اإلنتاجية ،واالختالالت التي يحجثيا داخل االقتراد
الػششي ،بدبب حالة عجم االستقخار السالي ،التي يخمقيا التزخع.
إذا ،يسكغ القػل إن الحالة القائسة ،ومع استس اخريتيا لفتخة شػيمة عمى أساس السؤشخات الستعجدة
كارتفاع أسعار الصاقة ،واالختشاقات في سالسل التػريج ،ونقز في مكػنات اإلنتاج في القصاع
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الرشاعي ،والشداع السدمح ،الحي حجث خالل شيخ شباط في أوروبا ،وتجاعياتو االقترادية،
وتأثيخاتو عمى إمجادات الصاقة إلى الجول األوروبية ،وأسعارىا السدتقبمية ،كل ذلظ قج يقػد إلى
إشالة أمج حالة التزخع التي تجتاح االقتراد العالسي .وىحا سيقػد بالشتيجة إلى التػجو نحػ
االستثسار في القصاعات غيخ السشتجة وسخيعة الخبح وسخيعة استخداد رأس السال ،وخاصة
االستثسار في أسػاق األوراق السالية ،وسيادة ىحا االستثسار.
يػفخ االستثسار في األوراق السالية مدتػى عالي مغ التحػط تجاه آثار التزخع ،وىحا يعشي
ترب لرالح شبقة رأسسالية معيشة ،تحاول االستحػاذ عمى
اشتجاد "أمػلة" االقترادات ،التي
ُّ
الجدء األكبخ مغ الكيسة الدائجة ،عغ شخيق زيادة مدتػى الربغة السالية لالقترادات الػششية
السختمفة ،وسيكػن ذلظ عمى حداب التخاجع في اإلنتاج ،وبالتالي تحفيد الزغػط التزخسية مغ
ججيج ،مغ خالل تخاجع حجع العخض الكمي وارتفاع األسعار .وىحا ما سيحجث اختالالت بشيػية
داخل االقترادات الػششية ،لرالح سيادة القصاعات غيخ السشتجة ،مسا سيقػد إلى تخكد رؤوس
األمػال ،وإعادة تػزيع األرباح لرالح فئة قميمة ،تكػن قج استفادت مغ الرفقات التجارية ،وتجارة
العقارات ،وشكمت رؤوس أمػال وىسية ،لغ تدتصيع في السدتقبل القخيب تصػيخ الحالة
االقترادية ،أو عمى أقل تقجيخ تحجيع اآلثار االقترادية الدمبية لمتزخع.
الشتيجة ىشا قج تكػن سمبية لمغاية ،مغ حيث الديادة في معجالت الخكػد التزخسي ،ومعجالت
البصالة ،والتخاجع في مدتػيات الزسان االجتساعي ،والخجمات العامة ،وتآكال في القجرات
الذخائية لألفخاد ،األمخ الحي قج يشتج عشو اضصخابات اجتساعية تيد العخوش الدياسية ،وقيادات
الجول السختمفة.
ب -األثر عمى االستثسار
لعل ما قام بو الخئيذ األمخيكي ،في الذيخ الخامذ مغ العام الساضي ،يذيخ لشا بػضػح إلى أن
اإلدارة األمخيكية أيقشت مغ ضخورة تخفيس حجع االستثسارات في البشى التحتية ،نتيجة تجاعيات
ارتفاع معجل التزخع في البالد ،حيث أعمشت الستحجثة باسع البيت األبيس ،في مايػ أيار مغ
العام الساضي "إن اإلدارة خفزت حجع االستثسار في الصخق والجدػر مغ  0.0تخيميػن دوالر
إلى  9.4تخيميػن دوالر ،وأن ىحا األمخ يطيخ استعجاد اإلدارة لتقميز حجع االستثسار مع اإلبقاء
عمى السجاالت األكثخ حيػية لتججيج بشيتشا التحتية وصشاعات السدتقبل"
14
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كسا أشخنا في البشج الدابق ،أن االستثسار في ضخوف اشتجاد التزخع يتجو بالجرجة األولى إلى
أسػاق السال ،وخاصة شخاء األسيع التي يتخافق ارتفاع أسعارىا مع ارتفاع معجل التزخع ،استشادا
إلى أنو وعمى السجى الصػيل تختفع عػائج وأرباح الذخكات بشفذ وتيخة التزخع تقخيبا ،وبالتالي
تختفع أسعار األسيع بجانب االرتفاع العام في مدتػيات األسعار.
إن تػجو االستثسار إلى أسػاق السال ،سيقػد إلى ُّ
تخكد أكبخ في رؤوس األمػال ،ويدسح
لمخأسسالييغ بإدارة تمظ األمػال ،وتػجيييا إلى القشػات االستثسارية ،التي تحقق ليع السديج مغ
األرباح ،بغس الشطخ عغ شبيعة تمظ االستثسارات ،ما إذا كانت تداىع في تقػية البشى
االقترادية واإلنتاجية ،أو ال .بسعشى آخخ سيتع رفع ندبة مداىسة القصاع السالي في الشاتج
السحمي ،وىػ باألساس مسمػك لجيات محجدة ،بعيجا عغ السرالح االقترادية واالجتساعية
لمسجتسع والبمج السعشي.
مغ زاوية معجالت الفائجة يسكششا -ووفق السشصق االقترادي التقميجي –القػل ،إنو مع استسخار
معجل التزخع في االرتفاع ،ال شظ أن معطع البشػك السخكدية ستمجأ إلى رفع معجالت الفائجة،
كإجخاء لعالج التزخع ،وكبح جساحو ،وخمق حالة نفدية في الدػق ،األمخ الحي سيخفع مغ
تكمفة االستثسار واالقتخاض ،ويجفع باتجاه تخاجع ،أو تحجيع االستثسارات ،وما سيتخكو مثل ىحا
الػضع مغ تأثيخات اقترادية مختمفة.
الشقصة اليامة ىشا ،ستكػن تخاجع حجع االستثسارات السػجية إلى القصاعات اإلنتاجية ،بدبب
تخػف السدتثسخيغ مغ انخفاض قيسة أصػليع االستثسارية مدتكبال ،وانخفاض قيسة العػائج
الستحققة مشيا ،بدبب ارتفاع معجالت التزخع ،التي ستتدبب بتآكل تمظ العػائج ،وقيسة تمظ
األصػل السدتثسخة ،يزاف إلى ذلظ ،أن التزخع سيخمق حالة مغ عجم االستقخار االقترادي
والسالي ،وبالتالي لغ يكػن مذجعا عمى إقامة االستثسارات شػيمة األجل ،بدبب التخػف مغ
انخفاض قيسة تمظ االستثسارات مع الدمغ.
تتسثل اآلثار االقترادية ،التي قج تشعكذ نتيجة مثل ىحا الػضع ،في قمة فخص العسل،
وانخفاض الصمب عمى العسالة والتػضيف ،وبالتالي تخاجع في مدتػيات الجخػل ،وارتفاع في
معجالت البصالة .يزاف إلى ذلظ ،تخاجعا في قػة البشية اإلنتاجية ،وخاصة في القصاعات
الخئيدية الرشاعة والدراعة.
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 -2اآلثار االقترادية واالجتساعية السباشرة
يثيخ التزخع الحي يحجث اليػم مخاوف عجة ،تتجاوز حالة عجم االستقخار السالي واألسعار في
مختمف األسػاق ،قج تجفع باتجاه زيادة أعباء تكاليف السعيذة لمفئات األقل دخال ،مسا يؤدي إلى
تخاجع في قجراتيع الذخائية ،وبالتالي تجىػ ار في الحالة السعيذية.
أ -األثر عمى االستقرار االقترادي
لعل مغ أىع تبعات اآلثار التي يتخكيا التزخع عمى البشية االقترادية والقصاعات الخئيدية فيو،
ىػ خمق حالة مغ عجم االستقخار االقترادي ،تتسثل في االرتفاع السدتسخ في األسعار ،وتقمب
سعخ الرخف ،وتحبحب معجالت الفائجة ،وعجم التيقغ ،مسا يؤدي إلى عجم االستقخار في األسػاق
وضيػر العجيج مغ االختالالت الشقجية والييكمية داخل االقتراد الػششي ،تجفع نحػ شخد
االستثسارات وتخاجع معجالت الشسػ.
إن حالة عجم االستقخار االقترادي لغ تكػن محفدة لخمق عػامل الشسػ الحكيكية داخل االقتراد،
مع األخح باالعتبار ضخورات التغييخ ،حيث يتخاجع االستثسار واإلنتاج وكحلظ الصمب ،نتيجة
ارتفاع األسعار ،وتآكل دخػل األفخاد ،وتخاجع فخص العسل والتػضيف .يزاف إلى ذلظ ،أن حالة
التزخع ستشذئ مدتػيات ضئيمة مغ كفاءة األمػال ،وبالتالي فقجان أجداء كبيخة مغ الكيع
السدتقبمية لعػائج االستثسار ،وتخاجع حجع الكيسة السزافة عمى مدتػى االقتراد الكمي ،بكل ما
يتبع ذلظ مغ تػزيع غيخ عادل لجخػل عػامل اإلنتاج ،وقمة االدخار ،وانعجام الحافد عمى
االستثسار ،أو التػسع فيو ،بحيث يسكغ أن يرل االقتراد مغ خاللو إلى معجالت سمبية في
العجيج مغ مؤشخات االقتراد الكمي.
ب-األثر عمى معدل الشسه االقترادي
يعتبخ معجل الشسػ االقترادي ،واحجا مغ أىع مؤشخات الحالة االقترادية ألي بمج كان ،فيػ
يذيخ إلى مقجار الديادة في حجع الشاتج السحمي بيغ سشة وأخخى .وفي الدياق ،فقج حققت العجيج
مغ االقترادات الستقجمة معجالت نسػ عالية في عام  ،0209نتيجة الدياسات الشقجية والسالية
التػسعية ،التي اتبعتيا ىحه الجول ،كسا في الػاليات الستحجة األمخيكية ،والتي أجدلت بحدم
التحفيد السالي ،التي قجمتيا حكػمتيا لمػحجات االقترادية في البالد ،وفي ذلظ فقج حقق
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االقتراد األمخيكي معجل نسػ قجر بـ  %2.4خالل عام  ،0209بعج سشة مغ االنكساش بشدبة
 %0.1في  ،0202بدبب جائحة كػرونا.92
إال أنو ،ونتيجة الرتفاع معجل التزخع إلى مدتػى  %3.0في البالد وىػ مدتػى قياسي ،بدبب
تمظ الدياسات التػسعية ،وحدم السداعجات السالية ،فقج خفس صشجوق الشقج الجولي تػقعاتو لشسػ
االقتراد األمخيكي في عام  0200إلى  %1فقط مقابل  %2.0وفق تػقعاتو في أكتػبخ تذخيغ
األول  ،930209بدبب تشامي معجالت التزخع فيو.
وجاء في تقخيخ صجر عغ صشجوق الشقج الجولي  -بجاية العام الحالي  -تحت عشػان "اآلفاق
االقترادية العالسية" أنو مغ الستػقع أن يدجل معجل الشسػ العالسي تخاجعا ممحػضا مغ %2.6
عام  0209إلى  %1.1عام  0200و %0.5عام .940200
السخصط اآلتي يذيخ إلى تػقعات الشسػ حدب التقخيخ السحكػر ،عمى صعيج االقترادات العالسية
السختمفة( .السرجر مػضح مغ خالل السخصط)

وبحدب الرشجوق ،يعػد ذلظ إلى ارتفاع معجالت التزخع ،الشاجع بالجرجة األولى عغ استسخار
ارتفاع أسعار الصاقة حػل العالع مغ جية ،وتعصل سالسل اإلمجاد مغ جية ثانية.
15
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وىشا يسكششا أن نزيف اليػم انعكاسات الحخب الخوسية األوكخانية عمى أسػاق الصاقة في العالع
اآلخحة في االرتفاع ،وبالتالي اشتجاد معجالت التزخع الحقا ،وما قج يتخكو ىحا األمخ عمى
صجور تػقعات ججيجة عمى حالة الشسػ االقترادي داخل االقترادات السختمفة حػل العالع.
حيث كان مغ الستػقع أن تبجأ معجالت التزخع باالنحدار قميال عام  ،0200عمى وقع العسل
إلحجاث التػازنات بيغ العخض والصمب ،مغ خالل دعع سالسل اإلمجاد ،إضافة إلى ضخورة
تحقيق التػازن بيغ مكافحة التزخع ،ودعع التعافي ،عبخ سياسات نقجية متػازنة ،تخاعي ضخوف
التزخع العالي ،دون تخفيس مدتػيات االىتسام بالقصاع الرحي ،واإلنفاق فيو بدبب الجائحة.
وحدب صشجوق الشقج الجولي فإن كبخى االقترادات العالسية ستذيج تخاجعا في معجالت الشسػ
االقترادي لجييا ،ففي الػاليات الستحجة ،مغ الستػقع أن الشسػ مغ  %2.3عام  0209إلى %1
العام الحالي ثع  %0.3عام  ،0200أما دول االتحاد األوروبي فسغ الستػقع أن يشخفس الشسػ
فييا بحدب تػقعات الرشجوق نفدو مغ  %2.0إلى  %0.6ثع إلى  %0.2عمى التػالي ،بشفذ
تختيب الدشػات السحكػرة ،كسا خفس الرشجوق تػقعاتو في نسػ اقترادات آسيا الراعجة والشامية
مغ  %4.0إلى  %2.6و  %2.5عام 0200
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السخصط اآلتي يػضح تػقعات صشجوق الشقج الجولي لمشسػ االقترادي حدب السشاشق العالسية
(السرجر مػضح عمى السخصط نفدو)
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كما تم تخفٌض التولعات الخاصة بالصٌن أٌضا ً بنسبة  1.1نمطة مئوٌة إلى  ،%8وفً الٌابان
تم تخفٌض التولعات المستمبلٌة أٌضا ً بنسبة  1.4نمطة مئوٌة إلى .%2.4
ج -األثر عمى الفائدة واالدخار
السعمػم اقتراديا ،أن سعخ الفائجة ومعجل التزخع يختبصان ببعزيسا وفق عالقة شخدية ،فإذا
ارتفع معجل التزخع ،ارتفع معو معجل الفائجة االسسي ،بيجف إعادة التػازن لمدعخ الحكيقي
لمفائجة ،عمى اعتبار أن التزخع يؤدي بدعخ الفائجة الحكيقي باتجاه االنخفاض ،فال بج مغ رفع
سعخىا االسسي مجاراة لسدتػيات التزخع ،وباقي األسعار في الدػق.
ىحه العالقة تشجع عغ أن ارتفاع معجل التزخع يقػد -بال شظ -إلى خفس القػة الذخائية لمشقػد،
مسا يؤدي إلى زيادة الصمب عمى رؤوس األمػال ،لتسػيل السذخوعات السقتخحة ،مسا يفزي
بالشتيجة إلى ارتفاع أسعار الفائجة.
عمى الجانب اآلخخ ،لعل مغ الػاضح أن التزخع يقػد إلى زيادة مخررات اإلنفاق ،سػاء
عمى مدتػى األسخ االجتساعية ،أو عمى صعيج مشطسات األعسال السختمفة ،وىحا بجوره كفيل
بتخاجع حجع االدخار ،وبالتالي االستثسار مدتكبال.
في الطخف الحالي ،الحي يذيجه االقتراد العالسي ،وخاصة الجول الستقجمة اقتراديا ،كالػاليات
الستحجة ودول االتحاد األوروبي ،فإن بشظ االحتياشي الفيجرالي األمخيكي والبشظ السخكدي
األوروبي ما يداالن مر اخن عمى السديج مغ تحفيد مدتػيات اإلنفاق داخل اقترادات بمجانيا ،مغ
خالل اإلبقاء عمى معجالت الفائجة السشخفزة ،بحجة أن االقتراد بحاجة إلى السديج مغ التحفيد،
لمتعافي مغ االنكساش ،الحي جخى خالل فتخة انتذار الجائحة عام .0202
كحلظ يححو البشظ األوروبي ححو البشظ األمخيكي ،واإلبقاء عمى معجالت الفائجة عشج مدتػى صفخ
نقصة مئػية ،وذلظ بيجف تذجيع السدتيمكيغ عمى اإلنفاق ،عمى الخغع مغ التبعات الدمبية ليحه
الحالة ،مغ ارتفاع أسعار الػقػد ،والسػاد الغحائية ،واإليجارات ،وتخاجع االستثسار ،وبالتالي زيادة
معجالت البصالة ،وتخاجع قيع دخػل األفخاد والذخكات معا.
ولإلشارة ،فقج كان متػقعا أن يخفع االحتياشي األمخيكي معجل الفائجة بسقجار  02نقصة مئػية
بجاية مارس آذار الحالي ،إال أن الحخب الخوسية األوكخانية فخضت حالة مغ عجم اليقيغ عمى
األسػاق العالسية ،أدت إلى التخيث في اتخاذ مثل ىحا القخار ،لسا قج يتبعو مغ آثار سمبية كبيخة

32

عمى دول العالع األخخى ،وخاصة ذوات االقترادات الشامية والستخمفة ،التي لجييا مجيػنية
خارجية عالية ،عادة ما تكػن بالجوالر.
د-األثر عمى القدرة الذرائية لألفراد وتآكل الدخهل
ارتفعت األسعار في معطع القصاعات واألسػاق السختمفة لمسػاد ،وفي مختمف اقترادات العالع،
نتيجة تدايج معجالت التزخع في االقتراد العالسي ،وشكل ذلظ ارتفاعا في أسعار السػاد
الغحائية ،والػقػد ،وتكمفة التجفئة ،واألثاث السشدلي ،والسفخوشات ،وكحلظ القصاع الرحي ،وقصاع
العقارات.
ال ججال حػل أن التزخع يبتمع دخػل الفئات الفقيخة ،بدبب ارتفاع أسعار الدمع والسػاد
األساسية ،وكحلظ أسعار الخجمات الخئيدية ،نتيجة لتخاجع القػة الذخائية لمعسمة بدبب التزخع،
لحلظ فإن دخػل األسخ الفقيخة لغ تعػد قادرة عمى تأميغ نفذ الكسيات الدابقة مغ الدمع
والخجمات بحات الكسية مغ الجخل ،وبالتالي يربح ىؤالء عخضة أكثخ مغ غيخىع لتحسل تبعات
سمبية لسدتػيات التزخع الحالية.
يذيخ تقخيخ صادر عغ صشجوق الشقج الجولي إلى" :لقج وضعت الديادات في أسعار الغحاء أعباء
خصيخة بذكل خاص عمى أسخ الجول الفقيخة ،حيث ارتفع مؤشخ أسعار السػاد الغحائية
والسذخوبات التابع لرشجوق الشقج الجولي بشدبة  %99.9بيغ فبخايخ/شباط وأغدصذ/آب ،كسا
ارتفعت أسعار المحػم والجواجغ والقيػة بشدبة  %02و %06عمى التػالي.96
السخصط اآلتي يػضح أن التزخع يذسل معطع القصاعات ،والشدب فييا قخيبة مغ بعزيا
البعس:
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ال يقترخ مثل ىحا األثخ عمى الفئات الفقيخة ،ولكشو يتجاوز إلى الفئات األخخى أيزا في
السجتسع.

فقج تدبب نقز اإلمجادات ،الشاجع عغ االختشاقات المػجيدتية في سالسل

التػريج ،باإلضافة إلى شيية السدتيمظ لمدمع التي تغحييا الحػافد والسجخخات ،الستػفخة لجى
األفخاد ،الشاجسة عغ حدم الحػافد السػزعة مغ قبل الحكػمات ،تدببت في زيادات سخيعة في
أسعار السدتيمكيغ في الػاليات الستحجة ،وألسانيا ،والعجيج مغ الجول األخخى ،وسط ارتفاعات
واسعة الشصاق ،امتجت لمقصاعات كافة ،وألبعج مغ الغحاء والصاقة ،لتذسل السفخوشات السشدلية،
والتأميغ الرحي.
يتػقع صشجوق الشقج الجولي اآلن ،أن يرل تزخع أسعار السدتيمكيغ في االقترادات الستقجمة
إلى  %0.5في عام  0209و %0.0في عام  ،0200ارتفاعا مغ  %0.1و %0.9عمى
التػالي ،في تقخيخه الرادر في يػليػ/تسػز.
السخصط اآلتي يػضح ارتفاع مؤشخ أسعار السدتيمظ في الػاليات الستحجة األمخيكية ،كأكبخ
اقتراد في العالع ،حيث بمغ التزخع مجى لع يرمو مشح عام .9650

34

ولستابعة ىحا السؤشخ بذكل مدتسخ يسكغ زيارة الرفحة التالية https://sa.investing.com/economic-calendar/cpi-69

وكتبت "جيتا جػبيشاث" ،السدتذارة االقترادية ،ومجيخة األبحاث برشجوق الشقج الجولي" :بيشسا
يسكغ لمدياسة الشقجية عسػما أن تشطخ مغ خالل الديادات السؤقتة في التزخع ،يجب أن تكػن
البشػك السخكدية مدتعجة لمترخف بدخعة إذا أصبحت مخاشخ ارتفاع تػقعات التزخع أكثخ
جػىخية في ىحا التعافي السجيػل".02
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الفرل الثالث –االنعكاسات واآلثار عمى اقترادات الدول السختمفة
يديصخ اقتراد الػاليات الستحجة األمخيكية عمى معطع مفاصل االقتراد العالسي ،ألسباب عجيجة
تتعمق بدصػة الجوالر عمى حخكة التجارة العالسية ،واالحتفاظ بو في معطع أقبية البشػك السخكدية
كاحتياشي عالسي ،إضافة إلى الشدبة الكبيخة لسداىسة االقتراد األمخيكي في الشاتج السحمي
العالسي ،والتي ترل لحجود  %02مشو.
إن أي حالة اقترادية تعيذيا الػاليات الستحجة تشعكذ عمى حال باقي اقترادات العالع ،دون
أدنى شظ .وحيث يذيج الػضع الحالي داخل االقتراد العالسي ارتفاعا واضحا في معجل
التزخع ،والحي ال يقترخ عمى االقتراد األمخيكي ،بل يذسل باقي االقترادات الستقجمة عمى
حج سػاء ،كجول االتحاد األوروبي وغيخىا ،فإن ذلظ كفيل باالمتجاد نحػ االقترادات الراعجة،
وتمظ الزعيفة ،والتي ربسا تكػن آثار ىحا التزخع ستبجو أكثخ وشأة عمييا مغ الجول األولى
ذات اإلمكانيات االقترادية والسالية الزخسة ،والتي تتستع بقجرات عالية لمتحكع بالدياسات
السالية والشقجية داخل اقتراداتيا ،والتي قج تكػن كفيمة بترحيح السدار االقترادي في الػقت
الحي تخاه مشاسبا.
أوالً –اآلثار االقترادية لمتزخم عمى اقترادات الدول الشاشئة والفقيرة
مغ السعمػم أن ىحه الجول تعاني مغ ضعف في بشاىا االقترادية ،ومحجودية في مػاردىا
االقترادية ،وتقع تحت أعباء الجيغ العام ،وعالقاتيا مع االقترادات الستقجمة عادة ما تكػن
مبيشة عمى أساس التابعية ،بذكل أو بآخخ .ومغ ىشا ،وحيث أن التزخع الحالي ال يقترخ عمى
اقتراد الػاليات الستحجة فقط ،فإنو يجتاح معطع االقترادات العالسية ،ومشيا الجول الفقيخة ،كػنو
ناجع بالجرجة األولى عغ اختشاقات في سالسل التػريج ،وشح إمكانات اإلمجادات إلى األسػاق،
وارتفاع في أسعار السػاد الخام ،وخاصة الشفط ،وباقي مػارد الصاقة ،لتأتي الحخب الخوسية
األوك اخنية ،وترب الديت عمى الشار ،فأليبت األسعار ،نتيجة العقػبات الغخبية عمى روسيا ،وىي
إحجى أىع مػردي عشاصخ الصاقة في العالع مغ جية ،وانقصاع الرادرات األوكخانية مغ العجيج
مغ السػاد الغحائية عغ األسػاق وخاصة القسح والديػت الشباتية مغ جية أخخى.
أ -الزغهط التزخسية في اقترادات الدول الشاشئة والفقيرة
لعل -وكسا أشخنا أعاله -ارتفاع أسعار الصاقة ،ونقز إمجادات الدػق ،والحخب األوكخانية ،تقف
عمى رأس قائسة العػامل التي تغحي الزغػط التزخسية في ىحه االقترادات .فشقز مػاد البشاء
36

في األسػاق -ال شظ -سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السداكغ واإليجارات مثال .كسا أن نقز
السػاد الغحائية ستؤثخ باتجاه رفع أسعارىا داخل الدػق ،يزاف إلى ذلظ االرتفاعات الحاصمة
في أسػاق الصاقة ،وخاصة الشفط والغاز ،حيث وصل الشفط إلى  902دوال ار خالل األسبػع األول
مغ الحخب األوروبية ،قبل أن يشخفس قميال ،وذلظ كفيل بأن يشعكذ ارتفاعا في أسعار السذتقات
الشفصية ،مغ محخوقات التجفئة ،ووقػد الديارات ،وباقي االستخجامات الدراعية والرشاعية ،والتي
كميا تؤدي إلى ارتفاعات متالحقة في أسعار الدمع والخجمات داخل ىحه البمجان.
السخصط اآلتي يػضح مؤشخ أسعار السػاد الجافة حػل العالع

(السرجر واضح مغ خالل المػحة)

حيث ال تتستع ىحه الجول الفقيخة بقجرات مالية واقترادية تؤىميا لخفع مدتػيات األجػر ،إال
بأساليب كالتسػيل بالعجد ،أو عغ شخيق إصجارات نقجية ججيجة ،فإن ذلظ كفيل بتآكل قجرات
السدتيمكيغ واألسخ ،وزيادة أعبائيا السالية ،وضعفا في إمكانية تأميغ السدتمدمات الخئيدية
لمحياة.

37

لحلظ ال حطشا أن الزغط التزخسي أكثخ وضػحا في االقترادات الشاشئة والشامية ،حيث
ارتفعت أسعار السدتيمظ بشدبة  %2.2ىحا العام و %1.6العام السقبل.09
ويكذف تقخيخ حجيث لػكالة "بمػمبيخج" ،أن األسػاق الشاشئة التي شجدت سياساتيا الشقجية لكبح
التزخع ،ستجشي ثسار ذلظ مغ السدتثسخيغ األجانب ،الحيغ يخاقبػن السخاشخ السحتسمة مدتكبال،
مع نسػ ضغػط األسعار ،فيسا يحاول مدؤولػ البشػك السخكدية في الجول الشامية إحجاث تػازن
دقيق بيغ دعع اقتراداتيع ،التي ال يدال الكثيخ مشيا يػاجو الجائحة ،والديصخة عمى التزخع،
الحي قج يربح تيجيجا حكيكيا ،بفزل االنتعاش االقترادي القػي ،وحدم التحفيد السالي الزخسة
في االقترادات الستقجمة.00
في خزع ىحه التعقيجات االقترادات الستدايجة ،تذيج بعس الجول نيسا غيخ شبيعيا في حجع
الصمب عمى الصاقة ،كالريغ واليشج ،بيجف دعع مذاريعيع اإلنتاجية ،وتشفيح سياسات رفع
معجالت الشسػ لجييع ،إال أن ىحا األمخ تخافق خالل ىحه الفتخة بارتفاع تكاليف عشاصخ الصاقة،
نتيجة زيادة الصمب ،بدبب تعافي االقترادات العالسية ،وعػدة الحياة االقترادية واالجتساعية
داخل مختمف البمجان الستقجمة ،بعج إنياء أو رفع إجخاءات اإلغالق لجييا ،كسا زاد مغ أسعار
الصاقة اليػم الحخب الخوسية عمى أوكخانيا وارتجاداتيا االقترادية ،ىحا مغ جية .مغ جية ثانية
ارتفاع أسعار مكػنات اإلنتاج ،واختشاقات سالسل التػريج ،أو اإلمجاد ،وارتفاع تكاليفيا؛ كل ذلظ
مع عػدة ضيػر فيخوس كػرونا في العجيج مغ دول جشػب شخق آسيا والريغ.
ب -رفع أسعار الفائدة في النشك االحتياطي الفيدرالي األمريكي أو النشهك السركزية
األوروبية
قج ال نكػن مخصئيغ إذا قمشا إن ىشاك ضخورة اقترادية عالسية ،تدتػجب مغ مدؤولي البشظ
االحتياشي الفيجرالي رفع أسعار الفائجة ،بيجف التحكع والديصخة عمى مدتػيات التزخع السختفعة،
التي تجتاح االقتراد األمخيكي والعالسي معا .لكغ مثل ىحا اإلجخاء -إن حرل -سػف تكػن
انعكاساتو متبايشة عمى مختمف دول العالع ،حيث يتػقف األمخ عمى مجى ارتباط اقتراد البمج
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السعشي بالجوالر األمخيكي ،أو قجرات البشػك السخكدية عمى التعاشي مع الػضع الحالي ،أو مجى
انتذار جائحة كػرونا ،وتصبيق بخامج التصعيع وغيخ ذلظ.
لكغ بكل األحػال ،يسكششا القػل إن مثل ىحا اإلجخاء سيقػي مغ قجرة الجوالر األمخيكي في الدػق،
مسا سيشعكذ بأشكال مختمفة عمى األسػاق .ففي داخل الػاليات الستحجة قج يؤدي ىحا األمخ إلى
ارتفاع تكاليف االستثسار ،وبالتالي إحجاث حالة مغ االنكساش االقترادي داخل البالد ،مع نية
اإلدارة الحكػمية بزخورة االستسخار في سياسات التعافي االقترادي ،وىشا يحجث التشاقس بيغ
كيفية التحكع والديصخة عمى التزخع ،وضخورة االستسخار في تصبيق الدياسات التػسعية ،لجعع
بخامج التعافي االقترادي ،وعػدة معجالت الشسػ لالرتفاع.
وىشا ،فسغ الستػقع أن تتػقف الحكػمة األمخيكية عغ تقجيع الحدم السالية لألفخاد ولسشطسات
األعسال ،كبجيل عغ سياسة رفع أسعار الفائجة في الػقت الحالي ،والتي لع يحغ مػعجىا كسا
يقػل نائب رئيذ البشظ الفيجرالي ريتذارد كالريجا "بعيجا عغ التفكيخ في رفع أسعار الفائجة" ،فإنو
إذا ثبتت صحة تػقعاتو الحالية لالقتراد ،فإن "الذخوط الزخورية لخفع الشصاق السدتيجف لدعخ
الفائجة الفيجرالية سػف تكػن مدتػفاة بحمػل نياية عام .00"0200
ويححر الخبخاء ،مغ أن يؤدي إقجام مجمذ االحتياشي الفيجرالي (البشظ السخكدي األميخكي) عمى
زيادة أسعار الفائجة ،وتذجيج الدياسة الشقجية ،إلى ضخبة قػية لألسػاق الراعجة .فارتفاع أسعار
الفائجة األميخكية يؤدي عادة إلى ارتفاع سعخ الجوالر ،وخخوج االستثسارات السالية ،وربسا إلى
أزمات عسمة وأسعار صخف في االقترادات الشامية.
الدبب في ذلظ يأتي مغ أي رفع ألسعار الفائجة ،سػاء مغ قبل البشظ السخكدي األمخيكي ،أو
البشػك السخكدية األوروبية ،سيخفع مغ تكاليف رأس السال في الكثيخ مغ مشطسات األعسال حػل
العالع ،وخاصة في الجول ذات االقترادات الشاشئة والفقيخة .مسا قج يعشي خخوج الكثيخ مشيا مغ
الدػق بعج إفالسيا شبعا ،األمخ الحي سيجفع بسئات اآلالف مغ العامميغ نحػ جير البصالة .في
ضل القجرات الستػاضعة لحكػمات ىحه البمجان عمى تجارك مثل ىحا األمخ ،أو حتى رفع مدتػيات
أجػر مػضفييا ،لتحاكي معجالت التزخع الحالية ،أو حتى تقجيع حدم مداعجات مالية ،أو حدم
الزسان االجتساعي لألفخاد ،لسػاءمة السخحمة الحالية .كل ذلظ كفيل بتجىػر األوضاع السعيذية
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داخل ىحه البمجان ،وتخاجع قجرات األسخ عمى تأميغ متصمبات حياتيع اليػمية ،بدبب ارتفاع
أسعار السػاد الغحائية والخجمات الخئيدية.
ُّ
يحث الخبخاء االقتراديػن في صشجوق الشقج الجولي ،االقترادات الكبخى عمى تػفيخ
لحلظ،
الديػلة الكافية ،وتخفيف عبء الجيػن عمى الجول الفقيخة ذات السػارد السحجودة في مجال
الدياسة العامة.01
ج-بالشدبة لمدول السشتجة السردرة لمشفط
إن ارتفاع قيسة الجوالر األمخيكي سيشعكذ -بال شظ -بذكل إيجابي عمى قيع فػاتيخ صادرات
الصاقة ،وستذكل رافجا إضافيا لخديشة الجولة ،كسا ىي الحال لجى معطع دول الخميج العخبي،
والعجيج مغ دول شسال أفخيكيا السرجرة لمشفط والغاز.
إال أن األمخ لغ يكػن بخمتو مفيجا ليحه الجول ،حيث تتسيد اقتراداتيا بقجرات إنتاجية ضعيفة،
يجعميا تعتسج عمى االستيخاد بالجرجة األولى .وىشا ،وحال استسخار معجالت التزخع باالرتفاع
داخل االقترادات الستقجمة ،التي تدتػرد ىحه الجول مشيا مدتمدماتيا ،فإن ذلظ كفيل بخفع أسعار
تمظ السدتػردات ،األمخ الحي سيشتقل -ال محال -إلى داخل األسػاق السختمفة في ىحه البمجان،
ويذكل محفدات حكيكية لمتزخع ،وبالتالي ارتفاع أسعار مختمف الدمع والسػاد والخجمات داخل
أسػاقيا ،فزال عغ تقميل القجرات الذخائية لألفخاد.
كسا سيشعكذ ذلظ عمى أسعار الرخف ،وتكمفة االستثسار ،وتخاجع معجالت نسػ الشاتج السحمي،
وقج يؤثخ سمبا عمى قجرات الحكػمات في تشفيح بخامج الحج مغ انتذار جائحة كػرونا ،وتصبيق
سياسات التعافي مغ آثارىا ،والتخكيد عمى رفع معجالت الشسػ.
المػحة التالية تػضح أبخز الخابحيغ والخاسخيغ مغ ارتفاع أسعار الشفط
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(السردر وكالة األناضهل)

بقي أن نقػل ،إن التذابظ الػاضح بيغ الجول في األزمة الحالية ،يجعل البشػك السخكدية تجخى
حدابات معقجة التخاذ ق اخرات مشاسبة بذأن مدتقبل أسعار الفائجة ،إليجاد أفزل الدبل لمخخوج
مغ األزمة الحالية ،وفي نفذ الدياق األسػاق تتعخض لزخر واضح جخاء الشقز في الخامات
الالزمة لعسميات اإلنتاج ،وىحا يعشي مديج مغ االرتفاعات في األسعار العالسية في الفتخة السقبمة،
وصعػد مدتسخ لسؤشخ التزخع.02
ثانياً –االنعكاسات عمى مشاطق شسال وشرق سهريا
ال تذكل مشاشق شسال وشخق سػريا اقترادا قائسا بحج ذاتو ،كػن ىحه السشاشق ما تدال تتبع
ماليا لمعاصسة دمذق مغ جية ،وإن اإلدارة القائسة فييا لع تدتصع حتى اآلن بشاء اقتراد متػازن
يعتسج عمى ذاتو مغ جية ثانية.
وحيث يعاني االقتراد الدػري مغ تبعات الحخب الدػرية ،وآثار العقػبات الغخبية عميو ،بكل ما
أفخزتو ىحه الطخوف مغ آثار سمبية ،وأحيانا مجمخة ،فإن مشاشق شسال وشخق سػريا لع تكغ بعيجة
أبجا عغ تمظ اآلثار ،فتخاجع قيسة الميخة الدػرية ،وتجىػر سعخ صخفيا ،مع انقصاع شخق اإلمجاد
بيشيا وبيغ الجاخل الدػري ،أثخ عمى قجرة االقتراد السحمي في ىحه السشاشق ،التي تخاجعت فييا
قجرات السػاششيغ بذكل كبيخ في تأميغ متصمبات حياتيع اليػمية ،لتتجو أنطارىع دائسا لسا قج
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يجػد بو بعس أبشائيا السغتخبيغ في البمجان األوروبية ،وإرسال مداعجات مالية ألىالييع وذوييع،
لسػاجية صعػبات الحياة السعيذية.
أ -انعكاس ارتفاع معدالت التزخم عمى الهاقع االقترادي
لع تشجح اإلدارة الحاتية في مشاشق شسال وشخق سػريا -حتى اليػم -في بشاء عػامل االكتفاء
الحاتي ،في العجيج مغ القصاعات الخئيدية ،بالخغع مغ تػفخىا ،كسا ىػ الحال في القصاع الدراعي،
أو قصاع الصاقة ،وذلظ ألسباب مختمفة ال مجال لحكخىا اآلن.
وبشاء عمى ذلظ يسكششا إيخاد العجيج مغ االنعكاسات االقترادية واالجتساعية لطاىخة التزخع
داخل االقتراد العالسي عمى مشاشق شسال وشخق سػريا:
 بجاية ما يسكغ قػلو ،أن ىحه اإلدارة اعتسجت بذكل كبيخ في تأميغ متصمبات الحياةاليػمية لسػاششييا عمى االستيخاد ،وشخاء معطع تمظ الستصمبات مغ دول الجػار .وصل
األمخ بيا إلى استيخاد الصحيغ ،والديػت ،وحميب األشفال ،ومعطع أنػاع الكػندخوة،
والسعمبات ،والسشتجات البقػلية ،والحبػب ،عمى الخغع مغ الصبيعة الدراعية الصاغية
لمسشصقة ،وإحجاث معسل إلنتاج الديػت فييا مؤخ اخ .إن ىحا األمخ كفيل -وبذكل واضح
بأن يعكذ ارتفاع أسعار ىحه السػاد عالسيا ارتفاعيا في مشاشق اإلدارة الحاتية ،وأنآثار خصيخة عمى مدتػيات السعيذة لجى األسخ وحياة أفخادىا.
يتخك ا
 ما يديج الصيغ بمة أن الميخة الدػرية تذيج تخاجعا واضحا خالل األسابيع القميمة الساضيةأمام الجوالر األمخيكي ،وتفقج أجداء ججيجة مغ قيستيا ،في ضل أنو ليذ لجى ىحه اإلدارة
أية أجيدة مرخفية ،أو ىيئات ،لتشطيع االستثسار ،تكػن قادرة عمى تصبيق بعس
الدياسات ،التي يسكغ أن تخفف مغ وشأة ىحه االرتفاعات في أسعار السػاد والدمع
السدتػردة إلى الجاخل ،وتجفع بالقج ارت الذخائية لألفخاد لجييا نحػ التيالظ.
 في ضل سيادة القصاع التجاري عمى اقتراد مشاشق شسال وشخق سػريا ،وتخكيد جل ىعتجارىا عمى زيادة أرباحيع ،أو -وفي ىحه الطخوف -عجم الػقػع في الخدارة عمى أقل
تقجيخ ،سيزصخ التجار إلى رفع أسعار مدتػرداتيع السختفعة أصال مخة أخخى.
 مع ضعف البشية اإلنتاجية واالقترادية ،والتخاجع الكبيخ في جػدة وسػية البشية التحتية،والتجىػر السدتسخ لدعخ الرخف ،فإن الزغػط التزخسية تجتسع دفعة واحجة في ىحه
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السشاشق ،والتي ستجفع األسعار إلى السديج مغ االرتفاع ،مع فقجان الميخة كل يػم ججيج
ألجداء متالحقة مغ قيستيا.
 يذكل القصاع الدراعي ،األىسية الشدبية األكبخ داخل ىحه السشاشق ،وال شظ أن ىحاالقصاع يعاني مغ تخاجعات كبيخة في اإلنتاج ،بدبب الحخب الدػرية أوال ،وعجم االىتسام
الكافي مغ قبل اإلدارة الحاتية ثانيا ،لقج تأثخ ىحا القصاع مباشخة بارتفاع معجل التزخع
داخل االقتراد العالسي ،الحي انعكذ في ارتفاع أسعار األسسجة ،ومدتمدمات اإلنتاج
األخخى مباشخة ،وحيث تعاني ىيئات اإلدارة الحاتية الخاصة بالذأن الدراعي مغ
صعػبات في تػفيخ مدتمدمات اإلنتاج والسحخوقات الالزمة لمعسمية الدراعية ،فقج قمل
ذلظ مغ القجرة اإلنتاجية لمسدارعيغ ،ودفع بالكثيخ مشيع إلى االمتشاع عغ االستسخار في
الدراعة ،مع تدايج وتيخة اليجخة إلى داخل السجن ،أو إلى الخارج.
 أدى ارتفاع أسعار السػاد العمفية ،وعجم دعع مخبي الساشية ،إلى تقميل أعجاد قصعانيعوبيعيا ،الرتفاع تكاليف تخبيتيا ،مسا دفع بأسعار األلبان ومذتقاتيا ،والمحػم ،إلى
االرتفاع بذكل واضح .كحلظ األمخ بالشدبة لسخبي الجواجغ ،الحيغ يأنػن تحت وشأة
ارتفاع أسعار أعالف الجواجغ ،وتكاليف التخبية ،وأسعار السحخوقات ،وعجم تػفخىا
باألسعار السجعػمة في أغمب األحيان ،مسا أدى إلى ارتفاع في أسعار لحع الفخوج
والبيس بشدب عالية.
ب -انعكاسات الحرب الروسية األوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة
تدببت الحخب الخوسية األوكخانية بارتفاعات كبيخة في أسعار الصاقة عمى الرعيج العالسي،
إضافة إلى أن انقصاع واردات أوكخانيا وروسيا إلى الدػق العالسية مغ القسح والديػت ،والعجيج
مغ السػاد الغحائية األخخى ،مسا أدى إلى ارتفاع في أسعارىا في مختمف األسػاق العالسية.
وحيث تعتسج اإلدارة الحاتية ،في تأميغ مدتمدمات أسػاقيا مغ الدمع والسػاد ،عمى االستيخاد ،كسا
أشخنا سابقا ،فقج التيبت ىحه األسعار في األسػاق السحمية مشح اليػم األول ليحه الحخب ،وبات
األفخاد يتحسمػن مراعب ججيجة ،حػل تأميغ مدتمدمات السعيذة اليػمية لجييع.
الشقصة األخخى التي يسكغ اإلشارة إلييا ،ىي أن أبشاء السشصقة مغ السغتخبيغ ،الحيغ كانػا يخسمػن
مداعجات مالية لحوييع ،ال شظ أنيع سيقممػن مغ حجع تمظ السداعجات ،نتيجة الرعػبات
الحياتية التي سيعانػنيا في بمجان المجػء ،وخاصة دول االتحاد األوروبي ،التي تذيج أسػاقيا
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ارتفاعات غيخ مدبػقة في األسعار ،مع ارتفاع فاتػرة التجفئة السشدلية ،ووقػد الديارات ،نتيجة
ارتفاع أسعار الشفط والغاز ،بدبب ارتفاع الصمب أوال ،وكتجاعيات لمحخب األوروبية الحالية ثانيا.
األمخ الحي سيقمل مغ قجرة ىؤالء السغتخبيغ عمى إمجاد أىالييع بتمظ السداعجات ،أو تقميل كسيتيا
عمى أقل تقجيخ.
إذا ،إن معطع آثار التزخع العالسي عمى اقتراد مشاشق شسال وشخق سػريا ،تتخكد في مدألة
ارتفاع أسعار الدمع والسػاد بالجرجة األولى ،وفي تخاجع القجرات الذخائية لسػاششي ىحه السشاشق،
مع الرعػبات الستسثمة في القصاع الدراعي ،وارتفاع أسعار مدتمدمات البشاء والعقارات.
كسا إن تخاجع قيسة الميخة الدػرية ،وضعف األسػاق ،ال شظ سيشعكذ عمى القجرات السالية
لإلدارة الحاتية ،باتجاه تقػيزيا في تغصية نفقاتيا العامة في السدتقبل ،وخاصة في مجال تأميغ
الدمع االستخاتيجية مغ جية ،وتػفيخ الػقػد باألسعار الحالية ،ودفع رواتب مػضفييا مغ السجنييغ
والعدكخييغ.

 الشتائج
خالل ما قجمشاه في ىحه الجراسة ،حػل واقع التزخع في االقتراد العالسي ،وانعكاساتو السختمفة
اقتراديا واجتساعيا ،يسكششا التػصل إلى عجة نتائج ،بشاء عمى فخضيات الجراسة الػاردة ضسغ
إشارىا الشطخي ،وىي كالتالي:
الشتيجة األولى – أثبتت الجراسة صحة الفخضية األولى ،القائمة بأن ضاىخة التزخع الحالي،
نجست بالجرجة األولى عغ عجم قجرة العخض عمى مجاراة الصمب العالسي ،بعج انحدار مػجة
كػرونا ،والتي ما لبثت أن تعسقت ،نتيجة العجيج مغ العػامل السدتججة جيػسياسيا وعدكخيا،
وخاصة الحخب الخوسية األوكخانية.
الشتيجة الثانية –مغ خالل الجراسة ،يسكششا القبػل برحة الفخضية الثانية ،القائمة بأن ضاىخة
التزخع العالسي الحالية قج تدتسخ لفتخة شػيمة ندبيا ،وما يجعمشا نؤكج عمى ىحا الفخض ،ىػ
عجم انحدار مػجة التزخع ضسغ الفتخة التي تػقعتيا البشػك السخكدية في سبتسبخ أيمػل مغ العام
الساضي .بل زادت وتيختيا حػل العالع ،نتيجة عجم تحدغ مدتػيات العخض ،وعجم تعافي
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سالسل التػريج ،وعجم قجرة شخكات الذحغ عمى مجاراة الصمب ،مع عجم كفاية أعجاد وسائل
الذحغ ومداحات الذحغ أيزا عمى السػانئ.
بل زاد في الصيغ بمة ،عجم اتخاذ البشػك السخكدية أية خصػات ممسػسة بذأن الديصخة عمى
التزخع ،كتقميل مدتػيات اإلنفاق ،أو رفع معجالت الفائجة ،عمى الخغع مغ حجيثيا حػل ذلظ .بل
ما زالت مدتسخة في تشفيح سياسات اإلنعاش االقترادي ،بحجة ضخورات التعافي االقترادي،
بعج جائحة كػرونا.
كسا ساىست الحخب الخوسية األوكخانية ،والتػتخات الجيػسياسية ،والعقػبات االقترادية الغخبية
عمى روسيا ،في تخاجع إمجادات العخض إلى األسػاق ،وخاصة عشاصخ الصاقة ،والسػاد الغحائية،
مسا ساىع في ارتفاع األسعار ،وغحى الزغػط التزخسية مغ ججيج .األمخ الحي يجفعشا إلى
القػل إن معجالت التزخع الحالي ستأخح مجى زمشي أشػل مسا كان متػقعا ،وفي حال استسخار
العػامل السحكػرة ،أو تعسقيا في أقل تقجيخ ،فإن ذلظ كفيل بأن يجعل مغ التزخع حالة متجحرة
داخل االقتراد العالسي ،قج تجفع باتجاه اقتراد تزخسي ججيج.
الشتيجة الثالثة – إن انعكاسات الػاقع الحالي لمتزخع ،والدياسات الستبعة بذأنو مغ قبل البشػك
السخكدية الكبخى ،لغ تكػن إيجابية عمى االقترادات الفقيخة بأي حال ،فاستسخار الػاقع الحالي
وبال ،وإشالق سياسات انكساشية تذجدية وبال أيزا ،وىحا ما يثبت صحة الفخضية الثالثة
لمجراسة ،التي تقػل إن اآلليات واألدوات السصخوحة لكبح جساح التزخع الحالي ستشعكذ آثارىا
عمى العجيج مغ اقترادات الجول األخخى .ذلظ أن استسخار ارتفاع األسعار العالسية يؤثخ عمى
معجالت الشسػ االقترادي في معطع اقترادات دول العالع ،وعمى الػضع السعيذي واألمغ
الغحائي لمصبقات الفقيخة فييا ،كسا أن إشالق الدياسات االنكساشية كفيل بارتفاع قيسة الجوالر،
مسا يشعكذ تخاجعا في القجرات السالية لسعطع اقترادات العالع ،أيزا كػن الجوالر العسمة
التجارية األولى عمى الرعيج العالسي.
الشتيجة الرابعة – يعاني االقتراد السحمي في مشاشق شسال وشخق سػريا مغ صعػبات كبيخة،
إدارية واقترادية وسياسية وإنتاجية ،وىػ يعتسج في معطسو عمى االستيخاد ،لتأميغ متصمبات
الحياة اليػمية لألسخ واألفخاد ،لحلظ سخعان ما تطيخ اآلثار االقترادية عمى أسػاق السشصقة،
حيث تختفع األسعار بذكل مباشخ ،محاكاة لسعجالت التزخع في االقترادات األخخى .ومسا يديج
مغ وشأة ىحا األمخ أن سعخ صخف الميخة الدػرية في تجىػر مدتسخ أمام الجوالر األمخيكي،
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ويتخك آثار سمبية عمى القجرات الذخائية لمسدتيمكيغ ،وعمى أوضاعيع السعيذية ،وفي ضل عجم
اىتسام اإلدارة الحاتية بالبشية اإلنتاجية في السشصقة ،فإن واقع األمغ الغحائي فييا بات تحت
الخصخ ،وىحا ما يجعمشا نخفس الفخضية الخابعة لمجراسة ،القائمة إن اقتراد مشاشق شسال وشخق
سػريا لغ تصالو تأثيخات قػية لمتزخع العالسي.
 الخاتسة
يشذط خبخاء االقتراد في قخاءة واقع التزخع الحالي في االقتراد باتجاىيغ اثشيغ ،األول يقػل
بأن ىحا التزخع مؤقت ،وناجع عغ عػامل متعجدة غيخ مدتجامة ،كاختشاقات سالسل التػريج
وارتفاع حجع الصمب ،بعج انحدار مػجة كػرونا ،وبجء االقترادات بالتعافي ،واضصخابات
العخض ،وغيخىا .إن ىحه العػامل في شخيقيا إلى الدوال ،مسا سيجفع بسعجالت التزخع نحػ
مدار االنخفاض ،والعػدة التجريجية إلى قيسيا الدابقة والسقبػلة .لحلظ نخى أن العجيج مغ البشػك
السخكدية الكبخى في العالع لع تذخع حتى اآلن بإشالق بخامج أو سياسات ،لكبح جساح التزخع
الحالي ،وىي ما تدال مدتسخة في سياسات السداعجات السالية ،واإلنعاش االقترادي ،وإبقاء
معجالت الفائجة عشج مدتػى صفخ مئػية ،غيخ آبية باالرتفاعات السدتسخة في أسعار الدمع
والسػاد ،وخاصة الغحائية مشيا ،وارتجادات ذلظ عمى الجول األقل نسػا ،والفقيخة ،وخاصة ذات
السجيػنيات العالية ،والتي تعاني مغ ضعف قجراتيا في تحديغ مدتػيات األسعار في أسػاقيا ،أو
تحديغ مدتػيات دخػل األفخاد لجييا مع استسخار انخفاض قيع عسالتيا ،وتجىػر أسعار الرخف
لجييا.
االتجاه الثاني يخذى أن تكػن تقجيخات البشػك السخكدية ،ومعيع الداسة في تمظ البمجان القػية
اقتراديا ،أن تكػن غيخ صحيحة ،وأن يخخج التزخع الحالي عغ الديصخة ،ويربح متأصال
داخل االقتراد العالسي ،في تكخار لديشاريػىات تاريخية ماضية ،كسا في أزمة الدبعيشيات
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والثسانيشيات مغ القخن الساضي ،حيغ ازدادت األسعار عجة أضعاف ،مسا قج ييجد بػقػع أزمة
ججيجة ،يرعب التشبؤ بسخخجاتيا .خاصة في ضل الطخوف الدياسية واالقترادية ،التي يعيذيا
العالع مغ تشافذ صيشي أمخيكي ،بمغ حج القػل بأنيا حخب اقترادية غيخ معمشة ،وضخوف القارة
األوروبية الحالية التي تعير حخبا عدكخية بيغ روسيا وأوكخانيا .مع كل انعكاسات ىحه الحخب
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بلغ معدل التضخم فً عام  %24.2 1975وجاء نتٌجة ألزمة ارتفاع أسعار النفط بعد لطع السعودٌة إلمداداتها عن السوق
العالمٌة.
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عمى ارتفاع أسعار الصاقة والغحاء ،ليذ في أوروبا وحدب بل في كل دول العالع ،وتأثيخاتيا
الذجيجة الػشأة كالعادة عمى الجول الفقيخة.
جسمة القهل ،إن السؤشخات الحالية داخل االقتراد العالسي ،وخاصة الستقجمة مشيا ،والعجيج مغ
العػامل الجيػسياسية ،والتػتخات العدكخية القائسة ،تجل بػضػح عمى أن التزخع الحالي قج
يدتسخ لفتخة أشػل مسا كانت البشػك السخكدية تتػقعو ،خاصة أن عػامل اتقاده تعسقت بعج الحخب
الخوسية عمى أوكخانيا ،بجال مغ تقمريا ،كارتفاع أسعار الصاقة ،واختشاقات سالسل التػريج مغ
ججيج ،وتخاجع إمجادات الغحاء والعجيج مغ الخامات الخئيدية في الرشاعة وغيخ ذلظ.
بالتالي أصبحت مرجاقية العجيج مغ البشػك السخكدية السؤثخة في العالع ميَّجدة ،كالبشظ االحتياشي
الفيجرالي ،والبشظ السخكدي األوروبي .كػنيا ما تدال تخكد عمى سياسات اإلنعاش االقترادي،
والتػضيف ،واالستقخار السالي .وذلظ عمى حداب عجم اتخاذ أية خصػات ممسػسة بذأن تقميز
شخاء األصػل ،ورفع أسعار الفائجة ،لتيجئة وتيخة اإلنفاق الستدايجة ،وكبح جساح التزخع ،ألن
السعجل الحالي ييجد األمغ الغحائي لسالييغ األسخ حػل العالع ،وىحه الخصػات تفقج ىحه البشػك
مرجاقيتيا ،مسا سيؤثخ عمى الكثيخ مغ السؤسدات السالية ،والدياسية ،واالجتساعية ،ليذ فقط
في الػاليات الستحجة ودول االتحاد األوروبي ،بل ستصال تمظ اآلثار معطع دول العالع ،وستشعكذ
عمى شكل كػارث حكيكية عمى الفئات الفقيخة فييا.
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