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عام ....2009ازمات
اقتصادية وركود
في معظم دول العالم
دكتورسامي ميعا ري
الركود االقتصادي:

قبل البدء في احلديث عن الركود االقتصادي االخير
عام  ،2009ال بد من التطرق الى ما يعنيه هذا املصطلح..
الركود االقتصادي هو انخفاض الناجت احمللي او منو
سلبي في االقتصاد مل��دة ربعني متتاليني او أكثر من
س�ن��ة .آث��ار ال��رك��ود االق�ت�ص��ادي ميكن مشاهدتها من
خ�لال االن�خ�ف��اض ف��ي األن�ش�ط��ة االق�ت�ص��ادي��ة العديدة
واملختلفة ،وبالتالي يعكس انخفاضا في الناجت احمللي
والدخل القومي ،وهذا يؤدي الى زيادة في نسب البطالة
وانخفاض في حجم االستثمارات واإلنتاج الصناعي،
وأحيانا ً يرافق الركود االقتصادي انخفاض في األسعار
وارتفاع كبير في معدل التضخم.

األزم��ة االقتصادية األخ�ي��رة تاريخها
ونتائجها:

لقد شهد سوق العقارات داخل الواليات املتحدة ارتفاعا ً
كبيرا ً منذ عام  ،2001مما ادى الى ارتفاع أسهم الشركات
العقارية في البورصة ارتفاعا ً حادا ً في الواليات املتحدة،
ونتيجة لذلك أصبح االستثمار في سوق العقار من أفضل
أنواع االستثمار داخل الواليات املتحدة منذ ذلك احلني،
وأيضا ً في باقي دول العالم ،إن هذا النوع من االستثمار
أدى ال��ى تسهيالت كبيرة م��ن قبل ال�ب�ن��وك التجارية
والتي بدورها منحت العديد من القروض أحيانا ً دون
احلصول على ضمانات كافية ،او التأكد فيما إذا كان الفرد
باستطاعته تسديد مثل هذه القروض ،ففي عام 2007
انخفضت قيمة العقارات ولم يعد باستطاعة العديد من
األفراد داخل الواليات املتحدة تسديد تلك الديون ،وهذا
أدى بدوره خسارة املواطنني األمريكيني إلى ملكيتهم
لتلك ال�ع�ق��ارات ،وهكذا تكون البنوك الدائنة تضررت
نتيجة لعدم تسديد تلك القروض ،وبالتالي انخفضت
قيمة األسهم في البورصة ،وقد مت اإلعالن عن إفالس
العديد من الشركات العقارية منذ نهاية عام  2008وزيادة
احلدة في اإلفالس مع دخول عام  .2009هذا النوع من
االنهيار في سوق العقار امتد ليصل إلى األسواق املالية
وإل��ى قطاعات أخ��رى ،وبالتالي إلى تراجع االستهالك
اليومي بعد أن أنفق األفراد جميع مدخراتهم.

اقتصاد  2009على الصعيد العاملي:

ش�ه��د ع��ام  2009ال�ع��دي��د م��ن األح� ��داث امل�ه�م��ة ،وكان
أهمها فوز الرئيس الدميقراطي باراك اوباما بالرئاسة
االم��ري�ك�ي��ة ،ول�ك��ن اجل��ان��ب االق �ت �ص��ادي ك��ان ح��دث��ا ال
يقل أهمية مع دخول عام  ،2009وال��ذي متثل باالزمة
االقتصادية احل ��ادة ،وبسببها مت اإلع�ل�ان ع��ن إفالس
شركات جتارية وبنوك جتارية عريقة في داخل الواليات
املتحدة مثل إعالن شركة جينيرال موتورز األمريكية
إفالسها في حزيران املاضي ،وتالها إعالن ثالثة بنوك
أمريكية لتنضم إلى حوالي أكثر من  130بنكا ً أعلنت
إفالسها بسبب األزمة االقتصادية.
سرعان ما انتقلت ه��ذه االزم��ة االقتصادية إل��ى جميع
أنحاء العالم ،حتى إلى دول ال توجد فيها استثمارات
أمريكية في البورصة ،وبالتالي فقد انخفض سعر صرف
الدوالر االمريكي انخفاضا ً حادا ً مقابل العمالت الرئيسية
مثل اليورو ،وهذا بدوره أدى إلى خسارة نقدية كبيرة
لالستثمار بالدوالر.
لقد كان ملثل تلك االزمة املالية االقتصادية نتائج سلبية
كبيرة على قطاعات أخ��رى ،ففي الواليات املتحدة أدت
األزمة إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر ،وأيضا ً شهدت
معظم أسواق العمل في العالم عام  2009ارتفاعا ً بنسبة
البطالة مقارنة مع ع��ام  ،2008فعلى سبيل املثال في
ال��والي��ات املتحدة خسر ما يقارت  4,8مليون شخص
أماكن عملهم منذ بداية األزم��ة االقتصادية وحتى هذا
الشهر.

لقد تفاوتت فترة انتقال عدوى األزمة املالية األمريكية
إلى مختلف دول العالم ،فعلى سبيل املثال فإن األسواق
املالية في دول اخلليج انخفضت منذ حزيران املاضي،
اما في الصني والتي تعد أهم أسواق االقتصاد العاملية،
فقد تأثرت سلبا ً من االزمة االقتصادية ،حيث انخفضت
صادرات الصني بنسبة  18,8%خالل عام  2009مقارنة
بعام  ،2008ولكن امللفت للنظر ان الصني خالل هذا العام
ورغم التأثر سلبا ً بالوضع العام إال أنها أصبحت أكبر
مصدر في العالم ،وتكون بذلك قد حلت مكان أملانيا.
ويتوقع ان تصل حصة الصني من التجارة العاملية في
ع��ام  2009إل��ى  .9%أم��ا في بريطانيا وه��ي أيضا ً من
أهم الدول االقتصادية ،فحسب مركز أبحاث االقتصاد
واألع�م��ال في لندن ،فيتوقع مع انتهاء ع��ام  2009ان
يكون انكماش بنسبة  ،2,9%وهو ميثل أسوأ تراجع
في الناجت احمللي اإلجمالي منذ عام  .1946أما أسعار
النفط خالل عام  ،2009فقد إرتفعت نتيجة إلنخفاض
سعر صرف الدوالر وبذلك يكون قد ارتفع سعر برميل
النفط اخلام إلى أعلى مستوياته ،ولكن اجلدير ذكره أنه
ليس إرتفاع سعر صرف الدوالر وحده هو الذي أدى إلى
ارتفاع بسعر النفط ،فقد ساهم في هذا االرتفاع زيادة
االستهالك للنفط في دول اخلليج والنمو االقتصادي
الطفيف في كل من الصني والهند .أما في روسيا فخالل
عام  2009قطعت إمداداتها للغاز املصدر إلى أوروبا،
بسبب خالف على األسعار مما أدى إلى أزمة في بعض
الدول االوروبية ،ولكن سرعان ما حل هذا اخلالف بعد
اإلعالن عن اتفاق جديد.
اما على الصعيد العاملي العربي ،فأهم األحداث االقتصادية
في عام  2009متثل بالقمة االقتصادية العربية التي
عقدت في الكويت وانتهاء تلك القمة بإنشاء صندوق
دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة برأس مال بلغ ملياري
دوالر ،حيث تضمنت القرارات الصادرة عن هذه القمة
االقتصادية قرارا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق
مع السلطة الوطنية الفلسطينية ،إضافة إلى إقرار القمة
بتنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية
ملدة أربعة أعوام ،وتيسير تنقل األيدي العاملة العربية
ب�ين ال ��دول األع �ض��اء ودع��م م �ب��ادرات ال�ق�ط��اع اخلاص
ومؤسسات وصناديق التمويل العربية ،بتنفيذ برامج
التشغيل وخفض معدالت البطالة على املستوى الوطني
والعربي.وفي النهاية فإن التقرير األخير لصندوق النقد
الدولي ينص على ان دولة استراليا هي الدولة الوحيدة
التي ستشهد منوا ً اقتصاديا ً عام .2009
على الصعيد الفلسطيني ،شهدت األراضي الفلسطينية
استقرارا ً اقتصاديا ً في عام  ،2009ويأتي هذا االستقرار
نتيجة للمساعدات الدولية اخلارجية وخطة احلكومة
باحلفاظ على اقتصاد ثابت في األراض��ي الفلسطينية،
وبالرغم من هذا االستقرار إال أنه بقيت نسبة البطالة في
أعلى مستوياتها وشهد قطاع غزة ارتفاع ا أكبر بنسبة
البطالة ،والتي وصلت حتى الربع الثالث في العام 2009
إلى  42,3%مقارنة مع  40%في العام  ،2008أما في
الضفة الغربية فقد انخفضت نسبة البطالة من 19%
في عام  2008إلى  17,8%خالل الربع الثالث من العام
 .2009ونتيجة احلرب األخيرة على قطاع غزة فقد شهد
القطاع خسائر تقدر بثالث مليارات دوالر ،أما على صعيد
العمل احلكومي فقد أدت اخلطة املعتمدة من قبل احلكومة
والتي مبوجبها مت احل��د من اإلق��راض واالعتماد على
اإليرادات الداخلية إلى منو اقتصادي بنسبة .8%
مبا ان االقتصاد العاملي بدأ بالتعافي مع نهاية عام ،2009
فمن املتوقع ان عام  2010سوف يشهد حتسنا اقتصاديا
طفيفا في النصف األول منه ،وزي��ادة في التحسن في
النصف الثاني.
كل ما كتب في هذا التقرير يعبر عن رأي الكاتب وال يعبر
عن رأي أي مؤسسة يعمل أو يرتبط بها.
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