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 تقضي نظرية الحياة بأن دوام الحال من المحال، لذلك وألن 
سلوك  ترصد  التي  االجتماعية  العلوم  من  االقتصاد  علم 
وإستخدامها  المتاحة  الموراد  بتخصيص  وتهتم  البشرية 
األساسي  المحرك  هو  اإلنسان  وأن  األمثل،  االستخدام 
يرتد  وتارة  تارة  فيها  يزدهر  دورة  اقتصاد  ألي  فإن  لالقتصاد 
النمو  معدالت  بتذبذبات  الدورات  هذه  وتقاس  ألسفل،  فيها 
اعتبار  يمكن  لذا  الحقيقي.  اإلجمالي  القومي  الناتج  في 
في  تحدث  وهي  الحياة  قوانين  إحدى  االقتصادية  التقلبات 
االقتصادي  االستقرار  عدم  ربط  لنا  ويمكن  وحين،  وقت  كل 
بفترات الركود واالنتعاش االقتصادي الذي يحدث في فترات 

متباينة. وفي هذا العدد سنتعرف على الدورة االقتصادية.   
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الدورة االقتصادية  إضاءات مالية ومصرفية

آخرون بالتوسع أو النمو Expansion ، تأتي هذه المرحلة 
بعد وصول األداء االقتصادي إلى أس���وء حاالته، وبعدها 
يب���دأ النم���و االقتص���ادي في التح���ول من الهب���وط إلى 
الصعود مرة أخرى تدريجيا، وتتحس���ن نتائج المؤشرات 
المس���توى  يمي���ل  المرحل���ة  ه���ذه  فف���ي  االقتصادي���ة، 
الع���ام لألس���عار إلى الثبات، أما النش���اط االقتصادي في 
مجموع���ه فيتزاي���د بب���طء، وينخف���ض س���عر الفائ���دة، 
ويتضائ���ل المخ���زون الس���لعي، وتتزاي���د الطلبات على 
المنتجي���ن لتعوي���ض ما اس���تنفذ م���ن ه���ذا المخزون. 
كم���ا أضاف آخرون في وصف لس���مات هذه المرحلة بأنه 
يحدث توس���ع ملحوظ في االئتمان المصرفي مع توسع 

في التسويات واإليداعات. 

	•مرحل���ة الرواج Boom: ويطلق بع���ض الباحثين عليها 
القم���ة Peak فهي أعلى مس���تويات النم���و االقتصادي، 
وتتمي���ز بارتفاع مطرد في األس���عار، وتزايد حجم اإلنتاج 
الكل���ى بمعدل س���ريع، وتزايد حجم الدخل ومس���توى 
التوظي���ف، والطاق���ة تصبح مس���تغلة بالكام���ل، ويبدأ 
ظه���ور النق���ص ف���ي العم���ال وبع���ض الم���واد الخ���ام 

األساسية. 

	•مرحل���ة األزم���ة Crisis أو الرك���ود Recession:  تأتي هذه 
المرحل���ة بعد مرحلة القم���ة، ويكون االقتصاد فيها في 
وض���ع انكماش وتراجع، وتظهر نتائج أغلب المؤش���رات 
االقتصادي���ة س���لبية، وفيها تهبط األس���عار، وينتش���ر 
الذع���ر التجاري، وتطل���ب البنوك قروضها م���ن العمالء، 
وترتفع أس���عار الفائدة، وينخفض حجم اإلنتاج والدخل، 
وتتزايد البطالة، كما يتزايد المخزون السلعى. ويحدث 

ف���ي ه���ذه المرحل���ة انخف���اض للتس���هيالت المصرفية 
وارتفاع نس���بة االحتياطي النق���دى لدى البنوك وضعف 

التسويات واإليداعات المصرفية. 

المرحل���ة بع���د  Depression: وه���ي  الكس���اد  مرحل���ة  •	
مرحل���ة التراجع االقتصادي، ويكون النمو االقتصادي قد 
وصل إلى أدنى مس���توياته، وتتسم بانخفاض األسعار، 
وانتشار البطالة، وكس���اد التجارة والنشاط االقتصادى 
في عمومه، واطلق عليها مصطلح القاع Trough وهي 
الجزء األس���فل من النش���اط االقتصادى. وعندما تشرف 
ه���ذه المرحل���ة عل���ى االنته���اء، يب���دأ النم���و االقتصادي 

بالتحول من الهبوط إلى الصعود.

  : المدى الزمني لكل مراحلة من مراحل الدورة االقتصادية
ليس هن���اك مدى زمن���ي محدد تس���تغرقه كل مرحلة 
م���ن ه���ذه المراحل، غي���ر أنه يالح���ظ ان الم���دى الزمني 
ال���ذي يس���تغرقه ال���رواج غالبا م���ا يمتد لعدة س���نوات، 
بينم���ا يكون الم���دى الزمني الذي يس���تغرقة الكس���اد 
أقل بكثير، بحيث يحس���ب غالبا باألشهر، وذلك بسبب 
التدخل الحكوم���ي المكثف الذي يعقب انطالق مرحلة 
الكساد، من خالل استخدام أدوات السياسة المختلفة 
بهدف رفع معدالت النمو ومن ثم مس���تويات التوظف، 

ومكافحة البطالة. 

وخالل المدى الزمني لمرحلتي الكس���اد أو التوس���ع قد 
يحدث انعكاس مؤقت في اتجاهات النمو، على سبيل 
المث���ال أثناء مرحلة الكس���اد قد يحدث بعض التوس���ع 

تعريف الدورة االقتصادية

  يمكن تعريف الدورة االقتصادية أنها: تقلبات منتظمة 
بصورة دورية في مس���توى النشاط االقتصادى. وعرفت 
كذل���ك بأنها تقلب���ات في النش���اط االقتص���ادي الكلى 

مثل مستويات اإلنتاج والعمالة واألسعار.

فالدورات االقتصادية عبارة تس���تخدم لوصف التقلبات 
ف���ي اإلنتاج الكلي، وتحس���ب من خ���الل أو بالقياس إلى 

االرتفاع أو االنخفاض في الناتج اإلجمالي الحقيقي

ومصطل���ح ال���دورة االقتصادية قد يك���ون مضلل قليال، 
فعندم���ا نس���مع به نظ���ن بأنه يحدث بش���كل منتظم 
أو يمك���ن التنبؤ ب���ه، ولكن ال���دورة االقتصادية يصعب 
التنبؤ بها، وبش���كل عام ال تكون الفترة نفس���ها بين 
كل ازده���ار وركود للدورة االقتصادية. وتس���مى الدورة 
االقتصادية أيضا بدورة األعمال Business Cycle، وتتمثل 
في التقلبات ف���ي اتجاه المتغي���رات االقتصادية الكلية 
مثل الناتج الكلي والتش���غيل والتضخ���م )االرتفاع في 
مس���توى األس���عار( واالنكماش )االنخفاض في مستوى 
األسعار( والبطالة، وتتسم هذه الدورات بتكرار حدوثها 
ال���ذي ق���د يك���ون منتظما ف���ي بع���ض األحي���ان أو غير 
منتظ���م في كثير م���ن األحيان، أي عدم التس���اوي بين 
الم���دة الزمنية التي تس���تغرقها االتجاهات التوس���عية 
Expansion  ف���ي الدورة التي تتمثل بالتقلبات من مركز 
أو نقطة التحول الدنيا، أو قاع الدورة Trough التي تمثل 
حال���ة الكس���اد  Depression، وبي���ن الم���دة الزمنية التي 
تس���تغرقها االتجاه���ات االنكماش���ية Contraction  التي 
تتمث���ل بالتحوالت م���ن نقطة التح���ول العلي���ا أو القمة  

 ،Prosperity  الت���ي تمثل وضع االنتعاش أو الرخ���اء Peak
فعندم���ا يك���ون االقتصاد في وضع القم���ة توجد هناك 
عوام���ل ومتغيرات تدفع إلى وض���ع االنكماش والركود  
ثم الكس���اد )ويعني االنخفاض الش���ديد في مس���توى 
األس���عار(، وكذل���ك عندم���ا يك���ون االقتصاد ف���ي وضع 
الكس���اد توج���د عوامل ومتغي���رات تدف���ع للتحول إلى 

وضع التوسع واالنتعاش.

مراحل الدورات االقتصادية

يوج���د اتف���اق بين االقتصاديين على أن ل���كل دورة أربع 
مراحل، مع وجود اختالف في مسمياتها وهي:

	•مرحل���ة االنتع���اش أوالتعافي Recovery: وقد س���ماها 



الدورة االقتصادية  إضاءات مالية ومصرفية

وارتفاع في معدالت النمو، غير ان ذلك ال يس���تمر سوي 
لفترة قصيرة، ثم يليه اس���تمرار في التراجع أو الكساد، 
وخ���الل مرحل���ة التوس���ع قد يح���دث تراجع قصي���ر األمد 
يليه استمرار في التوس���ع وهكذا. لذلك البد من اتخاذ 
الحيط���ة والح���ذر الالزمي���ن عن���د الحكم عل���ى اتجاهات 

النشاط االقتصادي خالل المراحل المختلفة للدورة. 

وبشكل عام، غالبا ما يهتم صانع السياسة االقتصادية 
بالكس���اد بص���ورة أكبر من ال���رواج، نظرا لخط���ورة اآلثار 
المصاحب���ة ل���ألول، والمش���كالت المترتبة علي���ه، بصفة 
خاصة مش���كلة البطال���ة، والتي ينظر إليه���ا على أنها 

اخطر المشاكل االقتصادية على اإلطالق.

العواطف البشرية خالل مراحل الدورة االقتصادية

  فعندم���ا تم���ر دورة األعم���ال بمرحل���ة اإلزده���ار، يك���ون 
الن���اس هنا في حالة تحفظ وخوف، وذلك بس���بب حالة 
الحضي���ض ف���ي ال���دورة الس���ابقة، حي���ث أنَّ الناس قد 
خس���روا وظائفه���م في تل���ك المرحل���ة، وكان���ت رواتب 
الش���ركات قليلة، فحتى لو بدأ االقتصاد بالتحسن في 
ه���ذه المرحل���ة، يبق���ى الناس ف���ي حالة اكتئ���اب، فهم 
يتذك���رون كل ه���ذا األل���م ال���ذي م���روا به ف���ي الماضي 
القري���ب. وأغلبه���م ال يري���د المخاطرة بإنف���اق النقود أو 
البدء باس���تثمارات جديدة، ولكن عندما يزداد التوسع 
)النمو االقتصادي( شيئًا فشيئًا، يبدأ الناس في نسيان 
ذكري���ات اإلف���الس واألل���م الت���ي م���روا بها خ���الل الدورة 
السابقة بش���كل تدريجي، فيبدؤون باالستثمار وإنفاق 

النق���ود، وبع���د فت���رة م���ن الزمن تق���ل ح���االت اإلفالس، 
ويس���تمر االقتصاد بالنمو، وبعدها تنتقل دورة األعمال 
لمرحل���ة الذروة، لقد مّر وقت طوي���ل منذ تحدث الناس 
ع���ن اإلفالس، ويش���عر الن���اس في ه���ذه المرحلة براحة 
كبيرة، ويس���تمرون في اإلنفاق واستثمار األموال وكأّن 
هذه الحالة س���تصبح دائمة فكل م���ا كانوا يقومون به 
في الس���نوات األخيرة كان جني األموال، ولذلك س���وف 
يستمروا في اس���تثمار أموالهم في البورصة والشراء. 
ولك���ن ه���ذا التفاؤل لم يكن في مكان���ه، ومن ثم تبدأ 
عالم���ات المرحل���ة الجدي���دة وه���ي الرك���ود بالظه���ور، 
فعنده���ا ال تع���ود األش���ياء تنم���و بالدرج���ة الت���ي كان 
يتوقعه���ا الناس، وهنا تراود الناس بعض حاالت القلق 
والتساؤل )ال ال، لسنا في حالة ركود، لقد كان هذا منذ 
زمن بعيد جدًا، لقد اختلف الوقت اآلن، لقد غير اإلنترنت 
كل ش���يء، لن تنخفض أس���عار المنازل(. وعندما يزداد 

ه���ذا الركود، يب���دأ الناس بالش���عور بالذع���ر واالكتئاب 
فيش���عروا بش���يء غري���ب يح���دث، وبع���د ذل���ك تدخل 
ال���دورة مرحلتها األخيرة الق���اع أو الحضيض، وهي حالة 
اس���تمرار وزيادة في انحدار النش���اط االقتص���ادي، وهنا 
يصب���ح الناس في حالة اكتئ���اب ومن ثم بعد ذلك نبدأ 
بمرحل���ة جديدة وه���ي مرحلة اإلزدهار ل���دورة اقتصادية 
جدي���دة. وهنا يب���دأ االقتصاد باالزدهار، ويش���عر الناس 
باألم���ل، ومن ثم ننتقل للمرحلة التالية في هذه الدورة 

...وهكذا.

تكون فترة الدورة االقتصادية بش���كل عام من سنتين 
إلى سبع أو ثماني سنوات وأحيانًا عشر سنوات.

ومن الناحية االقتصادية: إن أفضل فترة لالستثمار هي 
فترة اإلزدهار، وأسوأ فترة لالستثمار هي فترة الذروة.

 
أسباب حدوث الدورة االقتصادية 

    تظهر الدورات االقتصادية نتيجة التقلبات أو التذبذبات 
في العرض الكلي والطلب الكلي متأثرة بعوامل مثل 
أس���عار الطاقة وأس���عار الغ���ذاء ومدخ���الت اإلنتاج مثل: 
األج���ور والروات���ب ومس���تويات البطالة وحال���ة التعليم، 
وق���د تطورت أو كث���رت تذبذب���ات ال���دورات االقتصادية، 
ومع���دالت النمو ف���ي النات���ج القومي الحقيق���ي نتيجة 
للعولم���ة والتج���ارة الخارجية والمنافس���ة بين أكثر من 
دول���ة للحصول على معدل نم���و جيد فضال عن األزمات 
الدولي���ة الت���ي تؤثر عل���ى اقتصادي���ات دول كبرى مثل 
األزم���ة المالية والتى أثرت على تدفق االس���تثمارات بين 

الدول ومؤش���ر الثقة حيث أن االس���تثمار شرط أساسي 
للنم���و ألي اقتصاد ولكن تبقى الحقيق���ة الثابتة مهما 
طال���ت فترات االزدهار أو الرك���ود إن الدورات االقتصادية 
حقيق���ة يمر بها أي اقتصاد ف���ي العالم، وهذه الحقيقة 
مالزمة لطبيعة النظام الرأس���مالى.  ويوجد اتفاق بين 
االقتصاديي���ن على أن لكل دورة أرب���ع مراحل مع وجود 
اختالف في مس���مياتها وهي: مرحلة االنتعاش، مرحلة 
الرواج، مرحلة الركود ومرحلة الكساد، أي أن الدورة تمر 
بالمرحل التالية: الوضع المعتاد للنش���اط االقتصادي ... 
الرواج ... قمة التضخم والنشاط االقتصادي ... االنكماش 

... الركود ... قاع الكساد ... الشفاء من الكساد.

فاألزم���ة تح���دث عندم���ا تحصل التقلب���ات بي���ن )القمة( 
و)الق���اع(، وش���دة أو خط���ورة األزمة يعتمد على س���رعة 
التح���والت واالنتق���االت للمتغي���رات االقتصادي���ة الكلي���ة 
)الحقيقي���ة والمالي���ة(، ويج���ري أحيان���ا تش���ّبيه ال���دورة 
واألزم���ة االقتصادية مجازًا ب���� )الجبل( إذ تمثل قمته حالة 
االنتع���اش، ويمثل )ال���وادي( حالة الكس���اد، فكلما كان 
الوادي عميقا وواس���عا يعكس ذل���ك األثر الكبير لألزمة 
وخطورته���ا، كم���ا حدث في أزم���ة الكس���اد الكبير عام 
1929، وقد يكون هذا الوادي ضيقًا وقليل العمق )أقل 
خطورة( كما حصل في عام 1970 )أزمة السيولة(. وكما 
حصل بما يس���مي باألزمة المالي���ة العالمية والتي بدأت 
بالظهورعل���ى الس���طح بعد أزم���ة الره���ن العقاري في 

أميركا بتاريخ 2008/9/15.

ال���دورات  مراح���ل  أخط���ر  االقتصادي���ة  األزم���ات  وتُع���د 
االقتصادية. 



الدورة االقتصادية  إضاءات مالية ومصرفية

أهم مراحل الكساد االقتصادي في التاريخ

1 - رع���ب ع���ام 1797: 1797 - 1800: انتقل���ت آثار عملية 
تخل���ص بن���ك انكلترا من التضخم عب���ر األطلنطي إلى 
امي���ركا الش���مالية وأثرت س���لبا على أس���واق العقارات 
واألس���واق االقتصادية في الواليات المتحدة والكاريبي. 
فقد تأثر االقتصاد البريطاني بآثار التخلص من التضخم 
ألنه كان يحارب فرنس���ا في حروب الثورة الفرنس���ية في 

ذلك الوقت.

2 - الكس���اد االقتص���ادي ع���ام 1807: 1807 - 1814: تم 
إص���دار قان���ون الحظر ع���ام 1807 في الوالي���ات المتحدة 
االميركي���ة ف���ي ظ���ل والية الرئي���س االميرك���ي توماس 
جيفرس���ون. وقد دمر هذا القانون الصناعات المتعلقة 
بالش���حن. وقد ح���ارب االتحاديون هذا الحظر وس���محوا 
بالتهريب من أجل المشاركة في بناء انكلترا الجديدة.

3 - رع���ب ع���ام 1819: 1819 - 1824: أول أزم���ة مالية في 
الوالي���ات المتح���دة والت���ي تمثل���ت في عملي���ات اإلغالق 
وفش���ل البن���وك، والبطالة وتدن���ي الزراع���ة والتصنيع. 
كما أنها كانت نهاية التوسع االقتصادي بعد حرب عام 

.1812

4 - رع���ب ع���ام 1837: 1837 - 1843: ح���دوث هبوط حاد 
ف���ي االقتصاد االميركي بس���بب فش���ل البن���ك ونقص 
الثق���ة في العمل���ة الورقية. وقد تأثرت أس���واق البورصة 
بش���دة عندما توقفت البنوك االميركية عن اس���تخدام 

العمالت المعدنية )الذهب والفضة(.

5 - رعب عام 1857: 1857 - 1860: فش���ل شركة أوهايو 

للتأمين على الحياة وفجرت شركة الثقة فقاعة أوروبية 
ف���ي ش���ركة الس���كك الحديدية ف���ي الوالي���ات المتحدة 
وس���ببت فقد الثقة في البنوك االميركية. وقد فشلت 
أكثر من 5 آالف عملية تجارية خالل العام األول من الرعب 
الذي ساد، وقد انتش���رت البطالة مصحوبة بالتجمعات 

المعارضة في المناطق الحضرية.

1879: أدت المش���كالت   - 1873  :1873 - رع���ب ع���ام   6
االقتصادي���ة في أوروبا إلى انهي���ار جاي كوك، وهو أكبر 
بنك في الواليات المتحدة، مما أدى إلى ظهور مش���كلة 
ف���ي البورص���ة خ���الل الفت���رة التي تل���ت الح���رب األهلية. 
وقد س���اهم أيًضا قانون العملة النقدية عام 1873 في 
تقليل سعر الفضة مما أدى إلى تخفيض أرباح المناجم 

في الشمال االميركي.

7 - فترة طويلة من الكس���اد االقتصادي: 1873 - 1893: 
أدى انهيار بورصة فيينا إلى انتشار الكساد االقتصادي 
ف���ي العالم. ومن المهم أن تالحظ أنه أثناء تلك الفترة، 
تزاي���د اإلنتاج الصناعي العالمي. وفي الواليات المتحدة، 
على سبيل المثال، تزايد اإلنتاج الصناعي أربعة أضعاف.

8 - رع���ب ع���ام 1893:  1893 - 1896: أدى انهيار أس���هم 
شركة الخطوط الحديدية في الواليات المتحدة وسحب 
االستثمارات األوروبية إلى انهيار البورصة والبنوك. وقد 

زاد هذا من خالل الجري وراء التزود بالذهب.

9 - رع���ب ع���ام  1907: 1907 - 1908: أدى التعام���ل على 
ودائ���ع ش���ركة نيكربروك���ر ف���ي 22 أكتوب���ر 1907، إل���ى 
تحريك األحداث التي قد تؤدي إلى تقليص نقدي شديد.

10 - رك���ود م���ا بع���د الح���رب العالمي���ة األول���ى: 1918 - 
1921: إنتق���ل التضخم الش���ديد في أوروب���ا إلى اإلنتاج 
في أميركا الش���مالية. وكان ناتًجا عن اإلنتاج خالل فترة 
نهاي���ة الحرب، مع تدفق العمالة من القوات العائدة من 
الحرب. وقد أدى ذلك بالتالي إلى ارتفاع معدل البطالة.

11 - الكس���اد االقتص���ادي الش���ديد: 1929 - 1939: لقد 
انهارت البورصات في جميع أنحاء العالم، وحدث انهيار 
ف���ي نظام البنوك في الوالي���ات المتحدة. وقد أدى ذلك 
إل���ى ح���دوث انهيار عالم���ي، بما فيها فت���رة ركود ثانية 

صغيرة في الواليات المتحدة، ركود عام  1937.

 :1943  -  1953  :1953 ع���ام  االقتص���ادي  الرك���ود   -  12
بع���د فترة التضخم التابعة للح���رب الكورية، تم تحويل 
الكثير من األموال إلى مجال التأمين الوطني. وقد أدى 
االحتياطي الفيدرالي إلى تغيير السياس���ة المالية كي 
تك���ون أكثر تقييدا في ع���ام 1952 نتيجة المخاوف من 

حدوث تضخم أكثر.

13 - ركود عام 1957: 1957 - 1958: تم تشديد السياسة 
النقدية أثناء العامين السابقين لعام 1957، ثم تبعتها 
تسهيل السياسة النقدية بحلول نهاية عام 1957. وقد 
أدى الت���وازن في الميزانية إلى تغير في فائض الميزانية 
بنسبة 0.8 % من الناتج اإلجمالي المحلي عام 1957 إلى 
نق���ص في الميزانية بنس���بة 0.6 % م���ن الناتج اإلجمالي 
المحلي في عام 1958، ثم نقص بنسبة 2.6 % من الناتج 

اإلجمالي المحلي عام 1959.

14 - رع���ب ع���ام 1974:  1974 - 1975: تم���ت مضاعف���ة 

أس���عار النف���ط أرب���ع م���رات بوس���اطة منظم���ة ال���دول 
المصدرة للنفط مع تزايد األنفاق الحكومي نتيجة حرب 
فيتنام الت���ي أدت إلى التضخم االقتصادي في الواليات 
المتحدة، والحرب في الش���رق األوس���ط، وفضيحة ووتر 
جيت، وارتفاع أس���عار الذه���ب وانهيار أس���عار العقارات 
في المملك���ة المتحدة، وإطالق بنك انكلترا لسياس���ة 

قارب النجاة من أجل إنقاذه.

15 - رك���ود بداية فترة الثمانينات من القرن العش���رين 
1980: 1980 - 1982: زادت الثورة اإليرانية بش���دة أسعار 
النف���ط ف���ي جميع أنحاء العالم في ع���ام 1979 مما أدى 
إل���ى حدوث أزمة الطاقة ف���ي العام 1979. وقد نتج هذا 
عن الطبق���ة الحاكمة الجديدة في إي���ران والتي صدرت 
النف���ط عل���ى فت���رات غير منتظم���ة وبكمي���ات ضئيلة، 
مم���ا أدى إل���ى زيادة أس���عار النفط. وقد أدت السياس���ة 
النقدية الش���ديدة ف���ي الواليات المتح���دة للتحكم في 
التضخ���م إلى حدوث فترة أخرى من الركود االقتصادي. 


