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 02رقم المحاضرة 

 الظرفيةاالقتصادية  الجوانب العامة للسياسات

 

 

 أ. ما هي الظرفية االقتصادية؟ 

 الظرفية/الدورية؟ االقتصادية ب. ما هي السياسة

 الظرفية  االقتصادية. أهداف السياسات ج

 الظرفية/النظري للسياسات الدورية التفسير -د

 

  ما هي الظرفية االقتصادية؟أ.  

  .الظرفية االقتصادية هي الحالة العامة القتصاد بلد ما في وقت معين 

  يشير مصطلح الظرفية إلى التطورات قصيرة المدى في هذه الحالة، ويتم تقييمه باستخدام

المؤشرات االقتصادية ، وأهمها معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الذي يمكن حسابه للسنة أو 

 ب تواتر جمع المعلومات اإلحصائية.الفصل الدراسي أو الربع حس

  نقول اإلجمالي على مدى ربعين متتاليينفي حالة حدوث انخفاض في معدل نمو الناتج المحلي ،

أدناه( ، وتساعد المؤشرات األخرى ، مثل معدل التضخم ومعدل  1أن هناك ركوًدا )انظر اإلطار 

اطيات النقد األجنبي وما إلى ذلك، البطالة والميزان التجاري وميزان المدفوعات ومستوى احتي

 على تعميق التحليل االقتصادي وتحديد إجراءات السياسة االقتصادية المناسبة للوضع الراهن. 

  تتكون الظرف االقتصادي بشكل عام من مرحلتين متتاليتين ، وتشكل المرحلتان معًا ما يسمى

   :بالدورة االقتصادية

  الركود مرحلةrécession ،  بعد أزمة أكثر أو أقل خطورة ؛- 

   التوسعمرحلة Expansion     بالتعافي كما هو موضح في الرسم فيها االقتصاد بدأ يالتي

 البياني أدناه

  الدورات االقتصادية وفقًا لمدتهاهناك عدة أنواع من ، 

 دورة مدتها عشر سنوات تُعرف بدورة بعضها دورات طويلة األجل(  Juglar )  خمسين ، ودورة

 ،  (Kondratieff  عاًما )تُعرف باسم دورة

   ويستمر أقل من عام واحد . وهذه األخيرة هي موضوع السياسات  األجل،والبعض اآلخر قصير

 الظرفية.االقتصادية 

-  

-  
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 : مرحلتي الدورة االقتصادية 1الشكل 

 

 ع اقتصادي تفصيالً لقطاأو على مستوى أكثر  تم دراسة الوضع االقتصادي على مستوى دولة ماي

والطلب العالميين  معين )على سبيل المثال عن التغيرات الظرفية للنفط باإلشارة إلى تقلبات العرض

 على النفط، وبالتالي على أسعار هذه المادة الخام(.

 المنطقة أو اإلقليم  يمكن أيًضا دراسة الظرفية االقتصادية في البلدان ذات النظام الفيدرالي ، حسب

 لسلطة اإلقليمية(. االمحافظة ، الوالية ، وما إلى ذلك وفقًا للتسميات المختلفة السائدة لتعيين )

  يمكن أن يتم ذلك أيًضا على مستوى المنطقة االقليمية؛ بالمعنى األوسع لمجموعة من البلدان

( أو على مستوى العالم، MENA 1 )على سبيل المثال منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 بدراسة المؤشرات المهمة عالميا مثل النمو االقتصادي والنمو السكاني وخط الفقر وما إلى ذلك.

  .يمكننا أيًضا التحدث عن الوضع/الظرف االقتصادي لشركة معينة 

 تلجأادي ؛ الظرفية الكبيرة على النشاط االقتص الضارة للتغيراتل الحد من التأثيرات من أج 

 . لسياسات النقدية الدوريةلالحكومة والبنك المركزي 

 " علىالسياسة النقدية للبنك المركزي  تتركز" ، االنهاكعلى سبيل المثال ، في فترة ما يسمى 

لتجنب فقاعات المضاربة ، وتسريع التضخم واإلفراط في االستثمار وذلك  ؛زيادة المعدالت الرئيسية

د ( أو للحد من تراكم طاقات اإلنتاج بسعر الفائدة المعتا عوائد)أي في المشاريع التي ال تحقق 

                                                             
1 Middle East and North Africa  
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الفائضة في بعض القطاعات االقتصادية حيث يميل الطلب إلى االنخفاض أو التي تواجه منافسة 

 دولية كبيرة. 

  يمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعاره ، بشرط ركود بالمقابل ، عندما يكون هناك خطر حدوث ،

في هذه الحالة، ستشجع الحكومة والبنك المركزي و ضغوط تضخمية.إحداث أال يتسبب ذلك في 

 لدورة االقتصادية. الفجوة السفلى لالنشاط للخروج من 

  انتحدد والسياسية في البالد ، واللتانمستمر للسلطات النقدية اهتمام هذه القضايا موضوع تشكل 

لسلبية في الدورة االتجاهات ا ةعالجم هاالتي يمكن ؛بشكل مشترك أو متزامن السياسات االقتصادية

 .االقتصادية

  ترمي السياسة المالية لتحقيق أهداف قصيرة األجل. كما سنرى في المحاضرة القادمة، يتكون هذا

 النوع من السياسة من زيادة اإلنفاق العام و / أو خفض الضرائب.

 إلى خسارة الخزينة  حيث يؤدي المسار األول إلى اتساع العجز العام، في حين يؤدي المسا الثاني

 العامة إليرادات ضريبية، األمر الذي يؤدي في كلتا الحالتين إلى زيادة ديون الدولة.

 

 الظرفية/الدورية؟ االقتصادية ب. ما هي السياسة

   

  ِّد تعبير "السياسات الدورية" الوسائل التي تضعها الدولة للتصرف على من المدى القصير يحد 

مستوى النشاط االقتصادي؛ يكون إما مسايرا للتقلبات الدورة االقتصادية خالل ممارسة تأثير على 

cyclique-pro effet   أو معاكسا لها cyclique-contra ]انظر اإلطار الخاص بالدورة االقتصادية[

، والمتواجد في تباع الخط الصاعد أو الهابط ؛ بامن تسريع أو إبطاء اتجاه االقتصاد  يرادوفقًا لما 

 من تنفيذ التدابير المحددة. -قبل وقت قصير -المستوى القريب 

o  ومع ذلك ، فإنه في كلتا الحالتين يكمن الخطر الكبير في الذهاب إلى تسريع االتجاه المالحظ  بما

يؤدي إلى مرحلة اإلنهاك أو الركود )تأثير مساير للدورة(، أو سلوك اتجاه معاكس لدرجة كبح 

تصاد )تأثير معاكس للدورة( وبالتالي ، من المهم  ضبط  تدابير السياسة الحركيات المالحظة لالق

االقتصادية ذات التأثير المتماشي أو المعاكس للدورة االقتصادية؛ لدعم أو إبطاء هذه الديناميكية 

 دون إحداث اضطراب  في االتجاه. 

  سياسة مالءمة من ال أكثر -عامة بصفة  –غالبًا ما تكون السياسة المضادة للتقلبات الدورية

خالل فترات التغيير في الظروف الدورية العادية التي تظهر ، على  ؛ إذالمسايرة للتقلبات الدورية

سبيل المثال ، في التدهور الحاد في رصيد الميزانية بسبب تباطؤ النمو )أو ، على العكس من 

المالية سياسة التؤدي هنا بسبب تسارع النمو( ،  رصيد الميزانيةذلك( من خالل تحسن واضح في 

الطبيعي  لظاهرة وإعادة تطورها إلى اتجاهها كبح/لمواجهة التقلبات الدورية إلى إبطاء (الموازنة)

 االتجاه(.خط )

 

  يحدث التأثير المساير للتقلبات الدورية للسياسة الدورية عندما تهدف التدابير المتخذة في المجال

النقدي أو ذات العالقة بالميزانية إلى تسريع معدل النمو المسجل )حالة النمو البطيء(، بينما 

خالل فترة  يهدف التأثير المعاكس للدورة االقتصادية إلى كبح هذا المعدل )حالة النمو القوي(

 قصيرة اتخذت فيها هذه التدابير. 
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 :نالحظ أن 

  تعمل تدابير السياسة النقدية أو المالية لمواجهة التقلبات الدورية على تعزيز  2الركودفي أوقات ،

 انكماش االستثمار أو االستهالك ؛تشجع  3االقتصادياالنهاك ، بينما في أوقات عاشاالن

  ألنها  ؛خاص المسايرة للدورة غير مناسبة بشكل التدابير، تكون االنهاك االقتصاديفي أوقات

المضادة  تدابيرالأن ذلك  يعني دون أناختالل التوازن بين العرض والطلب. ولكن  تعميقتميل إلى 

ل خطر تعطل للتقلبات الدورية لن يكون لها تأثير ضار على االقتصاد والمجتمع: فهناك بالفع

حاجة إلى معرفة باالستثمار، وبالتالي االستهالك. ومن هنا تأتي الر اإلمدادات؛ األمر الذي يض

ذه التدابير، والحالة الظروف االجتماعية التي يتعين فيها تطبيق هعميقة بالحالة العامة لالقتصاد، و

لتي ترصدها المالحظات اللسكان التي تنبثق من استطالعات الرأي وغيرها من  النفسية/الذهنية

 ية.لدراسات العلم

 

 

  االقتصادية  الدورة   فترة  

  والمالية النقدية السياسة                             

 

 ركود

 باتجاه دورة)

 (النزول

 

 تعافي

 باتجاه دورة)

 (الصعود

  :التقييدية التدابير

 العامة النفقات تقليص, 

 أو الميزانية رصيد رفع 

 الميزانية عجز تقليص , 

 العمومي الدين تقليص  

 

 الدورة مسايرة

 

 

 الدورة معاكسة

 

  : توسعية تدابير

 العمومية النفقات رفع, 

 الميزانية عجز تخفيض , 

 العمومي الدين رفع   

 

  الدورة معاكسة

 

 

  الدورة مسايرة

 

 

 

 

 

 

                                                             
شير مصطلح "الركود" إلى "فترة تراجع في النشاط االقتصادي بشكل عام. نتحدث عن ركود عندما يسجل بلد ما فصلين ي  2

أي القيمة اإلجمالية للسلع والخدمات التي  -متتاليين من االنكماش في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )مصحًحا بالتضخم( "
 ((F&D, décembre 2008) ينتجها بلد ما )انظر 

 نمو قوي في االستثمار وفي العرض الكلي مقارنة بحالة الطلب الكلي  3
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 الظرفية  االقتصادية. أهداف السياسات ج

  لوضع لكل تدهور بعد  ،استقرار االقتصاد الكلي تحقيقتدخل أهداف السياسات الدورية في

 حدوث ركود أو انهاك اقتصادي. االقتصادي نتيجة 

 ( بمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي( يقاس النمو االقتصادي لبلد ماGDP والذي يتقلب بشكل ، )

لظروف المتغيرة وات، وذلك حسب ا( على مر السنالنمو أو بآخر بقوة حول محور يبين  )اتجاه

 والبيئة ، والمنافسة الدولية وما إلى ذلك ،االقتصادي للنشاط 

  والتي من شأنها  -من خالل الفرضية ، ال تؤثر هذه التغييرات على أساسيات االقتصاد  ، ولكن

الكبير الذي يشهده اقتصاد بلد يظل االتجاه كما أن تعدل ، إذا تأثرت ، االتجاه الذي تحدث حوله. 

تدابير استقرار االقتصاد الكلي التأثيرات  إال إذا لم تؤدي ،ردون تغيي -طويل األجل على المدى  - ما 

مرحلة من الكساد متبوعا بالقتصاد ، بعد دخوله في حالة ركود ، وذلك ما يحدث لالمتوقعة ؛ 

 على المدى القصير.المتحكم فيها تأثيرات غير بسبب ال

   في اتجاه أو -االقتصاد  أساسياتتتأثر )إيجابي أو سلبي( عندما  مستمر اتجاهبنتحدث عن نمو

 . الكلي  تغيرات العرضآخر ب

  من خالل العوامل التي تحدد  )إيجابيا أو سلبيا(  إالعلى االقتصاد  هتأثيرال يمارس الطلب الكلي

انطالقا من تأثيره على والشركات. ولكن أمن قبل األسر  ؛ سواءمستوى وحجم االستهالك

؛ ، إذا نتج عنه آثار تراكمية تداعيات على العرض الكلي يمكن أن يكون للطلب الكلي  االستهالك؛

 وبالتالي يغير حالة أساسيات االقتصاد.

 

 الظرفية/النظري للسياسات الدورية التفسير -د

  .منذ أزمة الثالثينيات ، اعتبرت السلطات العامة النقود والميزانية كأدوات للسياسة االقتصادية

أن استخدام الميزانية يمكن أن يؤثر على طلب األعوان االقتصاديين )االستهالك  حيث أظهر كينز

المرتبط  لطلب الحكومياستجابة ل وذلك المنزلي/ العائلي ، االستثمار لدى  المؤسسات االقتصادية(

 .بمشاريع كبرىغالبًا 

  ارتباًطا وثيقًا بنظرية جون ماينارد  -سواء كانت دورية أو هيكلية  -ترتبط سياسات االقتصاد الكلي

الذي و" نقود"النظرية العامة للتوظيف والفائدة وال ؛ كتابالتي طورها في عمله الرئيسي؛ كينز 

 وتسمى أيًضا الكساد الكبير(. ؛  1933-1929في األعوام االقتصادية الكبرى )زمة األبعد  ألفه

  والتي  ؛التي تعود إلى زمن آدم سميث ؛الخفية للسوقهذه النظرية في العقيدة الليبرالية لليد تشكك

تنص على أنه إذا سعى كل فرد من خالل نشاطه إلى زيادة مصلحته الخاصة ، فإنه يعمل في نفس 

 الوقت من أجل تحقيق المصلحة العامة.

 

 طات أدى اعتماد النظرية الكالسيكية الجديدة على هذه العقيدة )اليد الخفية( إلى رفض أي تدخل للسل

العامة في االقتصاد ؛ على أساس أن االقتصاد يعود بشكل طبيعي إلى التوازن بعد االضطرابات 

أن األمر لم يكن كذلك ، وأن تأثيًرا رئيسيًا للسلطات أظهرت اللحظية/ اآلنية. لكن أزمة الثالثينيات 

ع ، وسحب كإغالق المصان ه؛ آثار والوحيد القادر على وضع حد للكساد العامل العامة هو 

 دوافع اقتصادية.لالهجرة ارتفاع ما يؤدي إلى بطالة جماعية وزيادة الفقر، وإلى ... االستثمارات ، 
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  كذلك أن السلطات العامة ال يمكن أن تكتفي  2008-2007كما أظهرت األزمة المالية العامية في

منذ نهاية  هيدرسون كان االقتصاديون )الليبراليون الجدد(، وفق ما بضمان احترام قواعد السوق

في الواقع ، اتخذت معظم حكومات البلدان المتضررة من هذه األزمة ولكن الحرب العالمية الثانية. 

تحويل الكثير و إعادة تمويل البنوك المتعثرة ؛ ، تم من خاللها قتصادية تدابير في سياساتها اال

 من ديونها الضخمة إلى الدولة.

 رئيس الواليات المتحدة فرانكلين ديالنو روزفلت في سياسة  في أعقاب الكساد الكبير ، شرع

New   االنتعاش االقتصادي على أساس عقد اجتماعي جديد يسمى العقد )الصفقة( الجديدة

Deal يتألف هذا العقد االجتماعي الجديد من تنفيذ سياسة إعادة توزيع الدخل من خالل إطالق .

ماينارد كينز إلى تأصيلها نظريا في شكل سياسات مشاريع كبرى ، والتي انتهى األمر بجون 

 االقتصاد الكلي.

 


