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  *أنور هاقان قوناش
  

وقد .  انعكاسات حادة على البلدان املعنية1997كانت لألزمة اليت عصفت باألسواق املالية اآلسيوية يف سنة 
 كوريا اجلنوبية وماليزيا ظهرت األزمة بادئ األمر يف تايلند، حيث اار سوق األوراق املالية فجأة، مث امتدت إىل

ومل تنته تداعيات األزمة عند ذلك احلد فحسب بل وصلت إىل األسواق املالية يف شىت . وبلدان أخرى يف املنطقة
وعلى النطاق اآلسيوي، أفرزت األزمة تراجعا يف الظروف املعيشية . أحناء العامل مبا يهدد التوسع االقتصادي العاملي

كما كانت هلا تأثريات مشاة على مناطق أخرى . بطالة، واخنفاضا يف األجور احلقيقيةللسكان، وارتفاعا يف ال
وحتلل هذه الورقة أسباب تلك األزمة وانعكاساا، وحتاول استخالص العرب منها لبلدان منظمة املؤمتر . بعيدة

  .زمةاإلسالمي، وتقدم بعض التوصيات خبصوص السياسات اليت يتعني انتهاجها للخروج من األ
  
  مقدمـــة .1
  

بعد أكثر من ثالثني عاما من النمو االقتصادي السريع، الذي أدى إىل نعت بلدان شـرق آسـيا        
بالنمور اآلسيوية، وجدت هذه البلدان نفسها أمام واحدة من أعنف األزمات االقتصادية يف هذا              

ريفيـة ممـا أدى إىل   ونتيجة لتلك األزمة، توقف منح االئتمانات الزراعية إىل املنـاطق ال        . العصر
وإىل جانب ما أفرزته من ركود اقتـصادي        . اخنفاض مستويات دخل شرحية عريضة من السكان      

وقد يتطلب . حاد يف بلدان شرق آسيا، شكلت األزمة ديدا حقيقيا لنمو االقتصاد العاملي بأكمله
نفس مستويات الدخل األمر وقتا طويال قبل أن تتمكن االقتصادات اليت أملت ا األزمة من حتقيق          

اليت كانت تسجلها من قبل، وإن كانت عملية االنتعاش يف هذه االقتصادات قد بلغت مرحلتـها         
  .األخرية اآلن

  
مل تؤثِّر أزمة شرق آسيا على القطاع املايل فحسب، بل أثَّرت كذلك على اآلفـاق االقتـصادية                 

ا وانعكاساا ذات بعد عاملي أوسع      كما كانت تداعيا  . احلقيقية، وعلى الطلب والتجارة الدولية    
من انعكاسات األزمات اليت حصلت خالل العقدين أو الثالثة األخريين، مبا فيهـا تلـك الـيت                 

فألول مرة أدت أزمة مالية يف اجلنوب إىل حدوث انعكاسات عميقة           . حصلت يف أمريكا الالتينية   

                                                             
  . باحث بدائرة التعاون الفين، مركز أنقرة*
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 إال عالمة من عالمات البيئة العامليـة        ع النمو العاملي  وما تراج . على أسواق رأس املال يف الشمال     
  .املتأزمة واليت حتتل فيها األزمة اآلسيوية مكانة بارزة

  
نتجت أزمة شرق آسيا أساسا عن هشاشة القطاع املايل وضعف التسيري واإلدارة على مستوى 
الشركات وعلى مستوى القطاعني املايل واحلكومي مما جعل اقتصاديات البلدان املعنية سريعة 

ويف تايلند فقط كان العجز يف احلساب اجلاري اخلارجي . التأثر بتدهور أوضاع األسواق اخلارجية
  .عامال إضافيا لتلك العوامل

  
ولئن كانت املشاكل االقتصادية اليت واجهتها بلدان شرق آسيا قبل أن حتل ا األزمة هي نفـس                 

لتأثري امع لتلك املشاكل قد ميز حالـة        املشاكل اليت تواجهها غالبية البلدان النامية، فإن حدة ا        
وميكن تلخيص املشاكل اليت اعترضت البلدان املعنيـة يف         . شرق آسيا عن بقية احلاالت األخرى     

سلسلة من اهلجمات املضاربية على جمموعة إقليمية من البلدان مما أدى إىل هروب مكثف لرؤوس              
  .قة بأكملهااألموال وحدوث أزمات متزامنة وركود اقتصادي يف منط

  
. وفضال عن ذلك،مل تكن الظروف االقتصادية اليت كانت سائدة خالل األزمة باهرة على اإلطالق

فمع هروب رؤوس األموال، بدأت العمالت تفقد قيمتها مما أحـدث ضـغوطات تـضخمية،               
وكان لتدهور ظروف البنوك والشركات احمللية انعكاس سـليب علـى           . وخصوصا يف إندونيسيا  

وانقلب النمو إىل تقهقر يف كافة البلدان اليت أملّت ا األزمـة وبـدأت              . إلنتاج احملليني الطلب وا 
  .أوضاع احلسابات اجلارية يف التأرجح

  
تأثرت تايلند وكوريا اجلنوبية وإندونيسيا والفلبني وماليزيا تأثرا شديدا باألزمة وعانت من ركود             

والصني من جتنب الركود، إىل حـد اآلن، وإن         عميق، يف حني متكنت سنغافورة وتايوان وفيتنام        
وقد حدثت األزمة بعد ثالثة عقود من النمـو الـسريع           . سجلت هي األخرى تراجعا يف منوها     

ولعل هذا بالذات هو الـسبب      . متكنت بلدان شرق آسيا بفضله من حتقيق جناح اقتصادي باهر         
  .الذي جعل األزمة متثل صدمة حقيقية للعامل بأسره

  
الورقة أسباب ونتائج األزمة املالية يف شرق آسيا وحتاول استنباط بعض العرب منها للدول حتلل هذه 

فانعكاسات تلك األزمة على البلدان النامية كانت كـبرية         . األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي    
جدا، ومل يكن من باب الصدفة أن الركود الذي أصاب االقتصاد الياباين وظهور األزمة املاليـة                

وبالتايل فإن ارتداد صـدى تلـك       .  قد حصال بعدها بوقت قصري     1998الروسية يف أغسطس    
األزمة وتداعياا على اليابان وروسيا وما أحدثته من اضطراب اقتصادي يف مناطق أخرى مـن               
العامل، مثل الربازيل وأمريكا الالتينية، قد أفرز بالفعل انعكاسا عامليا تضررت منه البلدان الناميـة               

  .كل كبريبش
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كما تبحث يف . تبحث هذه الورقة أوال يف أسباب حدوث األزمة مث تفسر كيف بدأت وتطورت           

وسيخصص جزء من القسم األول مـن       . أسباب انتشارها وامتدادها إىل مناطق أخرى من العامل       
، وهـي   الورقة إىل األوضاع االقتصادية اليت كانت سائدة قبل وبعد األزمة يف أربعة بلدان معنية             

تايلند وكوريا اجلنوبية وإندونيسيا وماليزيا، حيث أَجبرت األزمةُ كال من تايلنـد وإندونيـسيا              
وكوريا اجلنوبية على التوقيع على ترتيبات ائتمان مع صندق النقد الدويل، يف حني مل تكن ماليزيا                

. ر األزمة وانعكاسااحباجة إىل احلصول بالضرورة على دعم من تلك املؤسسة الدولية ملواجهة آثا
مث تتطرق الورقة يف قسمها الثاين إىل ما أفرزته األزمة من انعكاسات على املـستوى اإلقليمـي                 

وتناقش يف اخلتام سلـسلة مـن       . والعاملي وعلى مستوى البلدان النامية والبلدان املصدرة للنفط       
 الناميـة، وتقـدم بعـض       االستنتاجات والعرب املستخلصة من األزمة، وخصوصا بالنسبة للبلدان       
  .التوصيات خبصوص السياسات اليت يتعني انتهاجها للخروج من األزمة

  
  أسباب حدوث األزمة. 2
  
  عجز احلساب اجلاري واإلفراط يف حتديد سعر الصرف الفعلي. 2-1
  

  )مليون دوالر(ميزان احلساب اجلاري . 1اجلدول 
  

1998  1997  1996  1995  1994  1993    
14241  -3024  -14691  -

13554  
  تايلند  6364-  8085-

  إندونيسيا  2106-  2792-  6431-  7663-  4889-  3972
  كوريا  990  3867-  8507-  23006-  8167-  40552
  ماليزيا  2991-  4520-  8469-  4596-  4792-  9200
  الفلبني  3016-  2950-  1980-  3953-  4351-  1287

  .2000، يناير دوليةاإلحصائيات املالية الصندوق النقد الدويل، : املصدر
  

إن البلد الذي لديه عجر كبري يف احلساب اجلاري ونظام سعر صرف ثابت يكون، من الناحيـة                 
النظرية، عرضةً للمشاكل حيث أن املستثمرين األجانب يهامجون العمالت املغـاىل يف حتديـد              

 1990م  مرتفعا منـذ عـا    ) 1اجلدول  (ففي تايلند، كان عجز ميزان احلساب اجلاري        . قيمتها
إال أن ارتفاع عجز احلساب اجلاري ). 2اجلدول (وكان سعر الصرف مرتبطا بالدوالر األمريكي 

فما هو أهم هنا هو كيف كان يتم متويل ذلك          . ال ميكن أن يفَسر مبفرده ظهور أزمة بتلك احلدة        
خطر من  أي بعبارة أخرى، إن متويل ذلك العجر من تدفقات حساب رأس املال هو أمر أ              . العجز

  .أن يكون للبلد عجز كبري يف احلساب اجلاري وسعر صرف ثابت
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  سعر الصرف. 2اجلدول 
  )متوسط الفترة(العملة الوطنية مقابل الدوالر 

  
1998  1997  1996  1995  1994  1993    
  تايلند  25.320  25.150  24.920  25.340  31.360  41.360
10013.60

0  
2909.40
0  

2342.30
0  

2248.60
0  

2160.80
0  

2087.10
0  

  إندونيسيا
1401.44
0  

951.29
0  

804.45
0  

771.27
0  

803.45
0  

802.67
0  

  كوريا
  ماليزيا  2.574  2.624  2.504  2.516  2.813  3.924
  الفلبني  27.120  26.417  25.714  26.216  29.471  40.893

  .2000، يناير اإلحصائيات املالية الدوليةصندوق النقد الدويل، : املصدر
  

خالل سـنيت األزمـة   ) 3اجلدول (ز احلساب اجلاري إىل الناتج احمللي اإلمجايل  مل تكن نسبة عج   
وفضال عن ذلك، كان هنـاك يف       . مرتفعة جدا يف البلدان اخلمسة املعنية باستثناء تايلند وماليزيا        

وإىل جانـب هـذا   . ونسب استثمار وادخار مرتفعة) 4اجلدول (شرق آسيا عموما فائض مايل      
تتمع بعوائد مرتفعة من تكوين رأس املال احمللي تمكِّنها من تسديد ما عليها             وذاك، كانت تايلند    

من ديون خارجية يف حني يتم حتويل القدرة اإلنتاجية الفائضة إىل مـداخيل إضـافية بالعملـة                 
  .األجنبية

  
 وعليه، فإن العجز الكبري يف احلساب اجلاري ال ميكن أن يكون، مبفرده، هو السبب الذي أدى إىل

أما الطرق والوسائل اليت مت اختيارها لتمويل ذلك العجز فهي احلامسة يف تفـسري              . حدوث األزمة 
  .مالبسات األزمة ومسبباا

  
  احلساب اجلاري كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل. 3اجلدول 

  
1998  1997  1996  1995  1994  1993    
  تايلند  5.1-  5.6-  8.1-  7.9-  2.0-  12.8
  إندونيسيا  1.3-  1.6-  3.2-  3.4-  2.3-  4.2
  كوريا  0.3  1.0-  1.7-  4.4-  1.7-  12.6
  ماليزيا  4.7-  6.2-  9.7-  4.6-  4.9-  12.9
  الفلبني  5.5-  4.6-  2.7-  4.8-  5.3-  2.0

  .القيم السالبة تعين عجزا
  .جدول مستخرج: املصدر
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  االقتراض األجنيب قصري األجل. 2-2
  

. نا يف بلدان شرق آسيا بسبب حترير حساب رأس املال         أصبح تراكم الدين قصري األجل أمرا ممك      
فحىت يف كوريا اجلنوبية، اليت متارس فيها الدولة رقابة صارمة على االستثمار األجنيب املباشر، متت               

ونتيجة لذلك بلغت نسبة القروض قصرية األجـل إىل         . إزالة الرقابة على االقتراض قصري األجل     
 يف عـام    ٪100يف إندونيسيا وكوريا اجلنوبية وتايلند أكثر من        االحتياطي من العمالت األجنبية     

وجتدر اإلشارة هنـا إىل أن هـذه        ). 1998البنك الدويل، اآلفاق االقتصادية العاملية،       (1997
فلـم  ) الفلبني وماليزيـا (أما البلدين اآلخرين . البلدان الثالثة كانت هي األكثر تضررا من األزمة   

  . وكان تأثرمها باألزمة أقل حدة٪100 تصل لديهما تلك النسبة إىل
  

  )مليون دوالر(املالية العامة . 4اجلدول 
  

1998  1997  1996  1995  1994    
  تايلند  4025.4  5415.9  1708.9  480.3-  3117.8-

  إندونيسيا  121.3-  1172.7  133.6  52.6-  غري متوفرة
-

14034.8  
  كوريا  1224.7  1341.9  535.8  6041.3-

  ماليزيا  1679.7  743.1  721.4  2355.7  1274.6-
  الفلبني  685.7  430.7  238.6  53.1  1222.2-

  .القيم السالبة تعين عجزا
  .2000، يناير اإلحصائيات املالية الدوليةصندوق النقد الدويل، : املصدر

  
  )مليون دوالر(التزامات استثمارات احلافظة . 5اجلدول 

  
1998  1997  1996  1995  1994    
  تايلند  2486  4083  3585  4798  159

  إندونيسيا  3877  4100  5005  2632-  2002-
  كوريا  8149  13875  21183  12287  292-

  ماليزيا  1649-  436-  268-  248-  غري متوفرة
  الفلبني  901  2619  5126  600  276-

  .2000، يناير اإلحصائيات املالية الدوليةصندوق النقد الدويل، : املصدر
  

جد بعض أوجه التشابه الواضحة بني اقتصادات إندونيسيا وكوريا         قبل حدوث األزمة، كانت تو    
ففي هذه البلدان الثالثة كان القطاع املايل يفتقر إىل درجة مالئمة من التقـنني              . اجلنوبية وتايلند 

واإلشـراف، وكانت هناك مستويات متفاوتة من الضمان احلكومي التقليدي، وكانت الدولـة            
ئتمانات وهي عوامل أدت كلها إىل سوء توزيع االئتمانات وتضخيم          تلعب دورا كبريا يف منح اال     

وكان االئتمان يف تلك البلدان مقترنا بوجود ديون ضخمة، بالعملة األجنبية وغري . أسعار االصول
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وبالفعل فإن ضخامة الديون اخلاصة، بالعملة األجنبية،       . مغطاة، على كاهل الشركات واملصارف    
وكان سـعر   . ة كانت عامال من العوامل اليت أدت إىل حدوث األزمة         قصرية األجل وغري املغطا   

ونتيجـة لـذلك    . الصرف احلقيقي املغاىل يف تقديره هو السبب الرئيسي وراء نشأة تلك الديون           
االقتراض غري املغطى، وخصوصا يف ظل غياب درجة مالئمة من التقنني واإلشـراف املـاليني،               

  .لدان سريعة التأثر بالتقلبات املفاجئة يف أسعار العملةأصبحت املصارف والشركات يف تلك الب
جنبية، بدأت الشركات تقترض بكثافة     ألوملا كانت أسعار الفائدة احمللية أعلى من أسعار الفائدة ا         

من املصارف األجنبية دف متويل توسعها، وأصبحت بذلك سريعة التأثر باالرتفاعات املفاجئـة         
 ذلك التأثر حدة بسبب خماطر الصرف اليت تواجهها شركات بلدان           وقد ازداد . يف أسعار الفائدة  

وأدى غياب أسواق متطورة لألوراق املالية إىل زيادة االقتراض من املصارف مما زاد             . شرق آسيا 
وميكن اعتبار االقتراض املفرط للقطاع اخلاص من اخلارج أو اإلقـراض           . من خماطر أسعار الفائدة   

وقد كانت  . ملالية الدولية مبثابة الشرارة األوىل ألزمة بلدان شرق آسيا        املفرط من جانب األسواق ا    
العالمات املرتفعة اليت منحتها وكاالت التصنيف الغربية إىل بنوك وشركات شرق آسيا باإلضافة             
إىل الضمانات احلكومية املباشرة وغري املباشرة عاملني شجعا األسواق املالية الدولية على اإلفراط             

ووصل األمر إىل ترسيخ تلك الضمانات يف تايلند وإكساا طابعا رمسيا من خـالل           . راضيف اإلق 
وهو جهة معفاة من الضرائب تتخصص يف االقتـراض         " تسهيل بانكوك املصريف الدويل   "تأسيس  

وقد فاق منو االلتزامات اخلارجية قصرية األجـل        . قصري األجل من اخلارج وإقراض السوق احمللي      
  .طي من العمالت األجنبية مما مهد الطريق ملشكالت السيولةمنو االحتيا

  
يف دراسته أن حيازة العقارات واألوراق املالية من قبل غري          ) Akyuz  ،1998(ويرى يلماز أقيوز    

املقيمني كان له دور أيضا يف استمرار اإلشاعات املضاربية اليت حامت حول أسواق العقـارات               
التوسع يف السماح لغري املقيمني بـدخول       : "فهو يذكر أن  . ا يف بلدان جنوب شرق آسي     سهمواأل

يؤدي ) ومتكني املقيمني من احلصول على قدر أكرب من األصول بالدوالر         (أسواق األوراق املالية    
إىل قيام عالقة وثيقة بني سوقني غري مستقرين بطبيعتهما ومها سوق العمالت وسوق األسهم مما               

وراق وء أزمة يف العملة قد يؤدي بسهولة إىل ايار سـوق األ           فنش. يعمل على زعزعة االستقرار   
وبالتايل يتطلب .  بينما قد يتحول ميلُ أسعار األسهم حنو االخنفاض إىل أزمة يف سوق العملةاملالية،

األمر اختاذ إجراءات أكثر حزما للسيطرة على مثل تلك الروابط املؤدية إىل زعزعة االستقرار، مبا               
  ". احملليةوراق املالية على حيازة األجانب لأليف ذلك وضع قيود

  
فإذا . تلعب البنوك املركزية دورا على درجة كبرية من األمهية يف احتواء اآلثار النامجة عن أي أزمة 

كان تدفق رأس املال األجنيب هو احملرك الرئيسي لألزمة، كما هو احلال يف أزمة شرق آسيا، فإنه                 
ن تتخذ اخلطوات الكفيلة بتخفيف تأثري تدفقات رأس املال األجـنيب           ينبغي على البنوك املركزية أ    

ويف حالة إخفاق البنوك املركزية يف اختاذ تلك اإلجراءات، سيزداد اإلقراض           . على السيولة احمللية  
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احمللي ويتجاوز متويلَ االستثمارات املأمونة واملنتجة ليشمل كـذلك األصـول غـري املأمونـة               
 ديون البنوك التجارية املوجهة حنو العقارات والنشاطات غري التجارية نسبة           وقد بلغت . واملضاربية

 Ranis and( يف الفلبني وماليزيا وتايلند ٪20 إىل 15 يف إندونيسيا ونسبة من ٪25 إىل 20من 

Stewart ،1998 5، ص.(  
  
  تدفقات رأس املال اخلاص وجوانب القصور يف النظام املايل احمللي. 2-3
  

، مثَّلَ النمو املتواصل والسريع والتقدم االقتصادي الناجح الذي حققته بلدان شـرق             كما أسلفنا 
وأدت تلـك الظـروف     . آسيا على مدار ثالثة عقود نقطة حتول هامة يف مسار رخاء املنطقـة            

االقتصادية املالئمة، مدعومة باخنفاض املديونية احلكومية، إىل زيادة كبرية يف تدفقات رأس املـال   
  .ىل بلدان املنطقةاخلاص إ

  
ويضاف إىل ما سبق عامل آخر يكمن وراء التدفقات الكبرية لرأس املال وهو املغاالة يف تقيـيم                 

وقد أدت تلك التدفقات إىل زيادة التوسع يف        . سعر الصرف واالرتفاع املطرد يف أسعار األصول      
ل التسعينات توسعا ائتمانيـا  االئتمان احمللي حبيث شهدت إندونيسيا وماليزيا والفلبني وتايلند خال 

  .أسرع من مثيله يف أي بلد صناعي
  

ومع ذلك وبالرغم من حتسن النمو، فقد وردت تلك التدفقات الرأمسالية بواسطة أنظمة مالية حملية 
فقد لعبت املؤسسات املالية دورا هاما يف توجيه تلـك التـدفقات            . أو اإلشراف /سيئة التنظيم و  

وبينما كان يعتقَد أن التـدفقات تـرتبط        . وض اخلارجية للشركات  وقدمت الضمانات على القر   
باآلفاق االستثمارية الواعدة اليت تصاحب وجود بيئة اقتصادية كلية سليمة، تبني أـا تـستخدم          
لتمويل تضخم أسعار األصول والديون غري املسددة املتراكمة يف حافظات البنوك وسائر الوسطاء             

غم من إدخال بعض اإلصالحات املالية خالل الثمانينات والتسعينات يف بلدان           وعلى الر . املاليني
شرق آسيا، إال أا مل تكن تنفَّذ بصورة مرضية مما أدى إىل استخدام جزء معترب من االئتمانات يف 

  .استثمارات مضاربية أو غري إنتاجية
  

مة مفرطا وأكرب بكثري مما تستطيع      لقد كان حجم تدفقات رأس املال إىل البلدان املتضررة من األز          
تلك البلدان استيعابه على املدى القصري دون زعزعة االستقرار يف أسواق العمالت األجنبية وباقي              

وأدت تلك التدفقات إىل زيادة املعروض من العمالت األجنبية وإىل ارتفاع           . األسواق املالية احمللية  
  .كبري يف أسعار الصرف احلقيقية

  
عف القدرة الرقابية واإلشرافية للبنوك املركزية هو السبب الرئيسي الكامن وراء هـشاشة        ويعد ض 
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، كانـت البنـوك التجاريـة    )Kumar and Debroy(وحسب كومار وديربوي . البنوك التجارية
  :والشركات املالية غري املصرفية يف مثل تلك البيئة تتسم باآليت

  
  االئتماين والقدرة على إدارة احلافظة،اخنفاض كبري يف الرمسلة وضعف التقييم  -
  عدم اتباع قواعد احليطة املالية والتصنيف غري السليم لألصول، -
، ص Kumar and Debroy ،1999 (املـستردة ضعف األحكام ذات العالقة بالقروض غري  -

7.(  
  )مليار دوالر (صايف تدفقات رأس املال اخلاص: 6اجلدول 

  
1997  1996    

  التدفقات اخلاصةصايف   97.1  11.9-
  التدفقات االستثمارية  18.7  2.1
  االستثمار األجنيب املباشر  6.3  6.4

  استثمارات احلافظة  12.4  4.3-
  تدفقات الدين  78.4  14.0-
  املصريف  55.7  26.9-

  غري املصريف  22.7  12.9
الطريق إىل :  يف شرق آسيااملعهد الدويل للمالية، تدفقات رأس املال إىل اقتصادات األسواق الصاعدة: املصدر

 .االنتعاش
  

 ففـي عـام      .عنيةالبلدان امل ومما زاد ذلك الوضع تفاقما ضعف وعدم تالؤم اإلطار القانوين يف            
، سجل صايف تدفقات رأس املال رقما سالبا يعد حتوال بارزا باملقارنة مبثيله يف العام السابق 1997

  ).6اجلدول (لدراسة قيد اوخصوصا لدى بلدان شرق آسيا اخلمسة 
  
  البيئة االقتصادية الكلية. 2-4
  

فقد أدى  . لعبت التجارة على مدى ثالثة عقود دور احملرك الدافع للنمو يف اقتصادات شرق آسيا             
 سعرتنفيذ اإلصالحات وتبين نظم جتارية واستثمارية مالئمة واعتماد سياسات سليمة على صعيد             

وقد . ى بلدان املنطقة  ادة كبرية يف الناتج احمللي اإلمجايل لد      الصرف واالقتصاد الكلي إىل حتقيق زي     
وبلغ إسهام التجارة يف الناتج احمللي      . لعبت السياسات الداعمة للتصدير دورا هاما يف ذلك اإلجناز        

 إىل عـام    1970ام  ـوخالل الفترة من ع   . 1995 يف عام    ٪50اإلمجايل لبلدان املنطقة نسبة     
، وزادت الصادرات   )على أساس بيانات ربعية   ( سنويا   ٪10بة  ، ارتفعت الصادرات بنس   1995

 دوالرا يف   850 دوالرا إىل    80 دوالر يف كوريا اجلنوبية، ومن       400 دوالر إىل    100للفرد من   
  ).20، ص 1998البنك الدويل، (تايلند 

  
لـدى  وبرز التراجع يف منو اإلنتاج      . 1996إال أن النمو االقتصادي يف املنطقة تراجع خالل عام          



85  عرب لبلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي: أزمة شرق آسيا

وشهدت . كوريا اجلنوبية وتايلند أكثر من باقي البلدان األخرى مسببا زيادات يف معدالت البطالة        
إندونيسيا وتايلند اخنفاضا يف حصتهما من سوق الصادرات نتيجة لالرتفاع يف أسعار الـصرف              

لـسلع  وأسهم االخنفاض احلاد يف أسـعار ا      . احلقيقية الفعلية وضعف الطلب يف البلدان الشريكة      
ويف عـام   . االستريادية الرئيسية، مثل شبه املوصالت، إىل املزيد من التراجع يف العوائد التصديرية           

، وبعد أعوام من النمو االقتصادي املطرد، شهدت البلدان الثالثة املذكورة تراجعا يف منو              1996
 صدمة متثلت   هو األكرب على مدى األعوام اخلمسة عشر املاضية صاحبته        ) 7اجلدول  (الصادرات  

  .يف معدالت سالبة للتبادل التجاري
  :ويرِجع البنك الدويل االخنفاض يف منو الصادرات إىل األسباب التالية

  
  االخنفاض الكبري يف منو التجارة العاملية، •
  اخنفاض قيمة الني يف اليابان، •
  ارتفاع أسعار الصرف احلقيقية الفعلية يف بعض بلدان شرق آسيا، •
البنك الدويل،  (بري يف أسعار املنتجات التصديرية الرئيسية لبعض بلدان املنطقة          االخنفاض الك  •

  ).36، ص 1998
  

 1996 يف عام ٪6.9 إىل نسبة 1995 يف عام ٪25.3اخنفض متوسط منو الصادرات من نسبة       
وقد تسبب هذا الوضع يف ضـغط علـى املـوازين           ). 7اجلدول  (يف بلدان شرق آسيا اخلمسة      

وأدى تبـاطؤ النمـو إىل   . اط االقتصادي الداخلي مبا قَلَّص معدالت النمو عموما  اخلارجية والنش 
تدهور نوعية حافظات األسهم وبروز نقاط الضعف اليت كانت تشوب القطاع املايل مما أثار القلق 

  .لدى املستثمرين األجانب فيما يتعلق باملالءة االئتمانية للمؤسسات املالية يف تلك البلدان
  

  معدل منو الصادرات: 7اجلدول 
  

1998  1997  1996  1995  1994    
  تايلند  22.4  24.8  1.3-  3.4  5.7-
  إندونيسيا  8.8  13.4  9.7  7.3  8.6-
  كوريا  16.8  30.3  3.7  5.0  2.8-
  ماليزيا  24.5  25.9  6.0  0.3  6.9-

  الفلبني  18.6  32.2  16.5  22.8  17.7
  .مستخرج: املصدر

  
كوريـا،  (، قبل حدوث األزمة، واضحة لدى البلدان الثالثـة          ولئن كانت التوترات االقتصادية   

فقد . ، فإن االختالالت االقتصادية الكلية لدى تايلند كانت هي األكثر خطورة          )تايلند، إندونيسيا 
وأدى ). 7اجلدول   (1996سجل هذا البلد معدل منو سالب للصادرات بالقيمة اإلمسية يف عام            

 مـن   ٪8جز الكبري يف ميزان احلساب اجلاري الذي بلغ نسبة          األسلوب غري السليم يف متويل الع     
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حبيث مت متويله بتدفقات قصرية األجل، واملغاالة يف تقييم سعر          ) 3اجلدول  (الناتج احمللي اإلمجايل    
واقترض القطاع اخلاص مبالغ . الصرف احلقيقي إىل حدوث حتوالت مفاجئة يف االقتصاد التايلندي

لى سعر الصرف الثابت ودون أن يأخذ يف االعتبار ما تنطوي عليـه             طائلة من اخلارج معتمدا ع    
واستثِمرت معظم القروض املتحصل عليها من قبل الشركات املالية         . العمالت األجنبية من خماطر   

وقد كان متاحا للشركات املالية التايلندية قبـل        . اليت تعاين من سوء اإلدارة يف أسواق العقارات       
ني الياباين بأسعار فائدة تقترب من الصفر وأن تستثمر تلك القروض يف سوق األزمة أن تقترض بال

  .٪20العقارات الذي كان يعادل عائده السنوي املتوقع نسبةَ 
ويرجع ذلـك لعـدة     . كانت تايلند أكثر بلد عاىن من انكماش الصادرات يف منطقة شرق آسيا           

د الياباين، وتوقف النمـو يف أسـعار        أسباب منها اخنفاض الطلب على منتجاته، وتباطؤ االقتصا       
ويف الواقـع،   . احلقيقية، وفقدان تنافسية األجور املصاحب الرتفاع قيمة العملة        األصول العقارية 

، 1996ففي عام   . كان اخنفاض أسعار األسهم مبثابة اإلشارة األوىل لبدء االضطرابات يف املنطقة          
يف تايلند اليت استمر  ٪33وريا اجلنوبية    يف كو  ٪20اخنفضت أسعار األسهم مبتوسط سنوي قدره       

ولئن متكنت كوريا اجلنوبية من وقف االخنفاض يف أسـعار          . 1997فيها االخنفاض خالل عام     
األسهم لديها لفترة حمدودة، إال أن هذه األسعار عادت مرة أخرى إىل االخنفاض خالل النصف               

شهدت اخنفاضا يف أسعار العقارات قبل وكذلك احلال بالنسبة لتايلند اليت . 1997الثاين من عام    
  .وقوع األزمة

  
  حتليل لالقتصادات اآلسيوية األربعة. 3
  

مهدت األزمة إلبرام ترتيبات بني البلدان الثالثة األكثر تضررا من األزمة، وهي تايلند وإندونيسيا              
دانَ الثالثـة إىل    فالبيئة االقتصادية املتأزمة اضطرت البل    . وكوريا اجلنوبية، وصندوق النقد الدويل    

أما فيما خيص ماليزيا فلم يتطلـب       . مع الصندوق ) standby(توقيع اتفاقيات للتمويل االحتياطي     
األمر أن توقع على اتفاقية مماثلة مع الصندوق ولكنها شرعت يف إجراء مشاورات سنوية معه يف                

ادي الذي ساد البلدان    ويسعى هذا القسم من الورقة إىل شرح الوضع االقتص        . إطار املادة الرابعة  
  .األربعة املتضررة من األزمة قبل وقوع األزمة ويف أثنائها وبعد انقضائها

  
  تايلنــــد. 3-1
  

ميكن تلخيص الوضع االقتصادي الذي ساد تايلند قبل وقوع األزمة بأنه كان يعاين من عجـز ال                 
قيقي، وزيادة يف حجـم     يحتمل يف احلساب اجلاري، وارتفاع كبري يف سعر الصرف الفعلي احل          

، وتدهور الرصيد املايل، وتزايد املصاعب اليت تواجه        )وخصوصا قصري األجل منه   (الدين اخلارجي   
وتفاعال مع ذلك الوضع، وفَّر البنك املركزي التايلندي السيولة لدعم املؤسـسات            . القطاع املايل 
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  .االحتياطيةاملالية املتضررة مما أدى بدوره إىل تسارع حاد يف منو األموال 
  

 عقب تصاعد هجمات املضاربة وزيادة القلق حـول  1997 يوليو  2ومت تعومي سعر الصرف يف      
إال أن السياسات املوضوعة ملواجهة املوقف كانت غري كافيـة وأخفقـت يف             . وضع االحتياطي 

 مقابل الدوالر خالل شـهر      ٪20واخنفضت قيمة الباهت التايلندي بنسبة      . استعادة ثقة السوق  
  .، بينما بدأت أسعار الفائدة قصرية األجل يف اهلبوط بشدة بعد ارتفاع مؤقت1997يو يول
  

عت احلكومة التايلندية اتفاقية متويل احتياطي ملدة ثالث سنوات مع           وقَّ 1997 أغسطس   20ويف  
كما تعهـد البنـك     ).  من حصتها  ٪505أي نسبة   ( مليار دوالر    4صندوق النقد الدويل مببلغ     

 مليار دوالر يتضمن مساعدة فنية      2.7 اآلسيوي للتنمية بتقدمي متويل إضايف بقيمة        الدويل والبنك 
وحسب .  مليار دوالر10كما قدمت اليابان وبلدان أخرى مهتمة دعما ماليا بلغت قيمته . كبرية

الربنامج املطروح، كان مطلوب من تايلند أن تتخذ إجراءات دف إىل إعادة هيكلة القطاع املايل 
، وحتويل العجز يف الرصـيد املـايل إىل فـائض،           ) ذلك إغالق املؤسسات املالية املتعسرة     مبا يف (

واإلسهام يف خفض عجز ميزان احلساب اجلاري، وإعادة تكوين االحتيـاطي مـن العمـالت               
األجنبية، واحلد من ارتفاع التضخم، والسيطرة على االقتراض الداخلي، وحتديد أسعار إرشاديـة       

  .للفائدة
  
فقد تقـرر خفـض     . ِخذَت إجراءات إضافية للمساعدة على عودة االستقرار ألسواق العملة        وات

العمالت االحتياطية وصايف األصول احمللية لدى بنك تايلند إىل دون املـستوى املـستهدف يف               
 الربنامج األصلي، ورِفعت األسعار اإلرشادية للفائدة، وأُعِلن عن برنامج زمين حمدد إلعادة هيكلة            

 وتوسيع نطـاق    ،كما تضمنت اإلجراءات املتخذة دعم شبكة الرعاية االجتماعية       . القطاع املايل 
  . وإعادة هيكلة الشركات،اإلصالحات اهليكلية لتعزيز النظام املصريف األساسي

  
وبعد هبوط الباهت إىل أدىن مستوياته على اإلطالق مقابل الدوالر األمريكي يف بدايـة ينـاير                

عيد قوته يف بداية فرباير حيث أدت التحسينات يف الـسياسات املوضـوعة إىل              ، بدأ يست  1998
فقد أدى تنفيذ سياسات مالية ونقدية . إال أن توقعات النمو ظلت منخفضة   . استعادة ثقة األسواق  

  .متشددة إىل تراجع النشاط االقتصادي بوجه عام، وظلت الصادرات متدنية
  

نامج إعادة هيكلة وإصالح القطاع املايل وقطاع الشركات        ، وسع نطاق بر   1998وبعد سبتمرب   
  .بدرجة كبرية ليشمل ميادين أخرى مثل اخلصخصة وامللكية األجنبية وشبكة الرعاية االجتماعية

  
  كوريا اجلنوبية. 3-2
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على الرغم من أن كوريا اجلنوبية بدت يف البداية أقل تضررا نسبيا من األزمة مقارنـة بتايلنـد                  

ا، إال أن ارتفاع دينها قصري األجل وحمدودية خمزوا من العمالت األجنبية أديا إىل أن               وإندونيسي
وواجهت بنوك كوريا اجلنوبية صعوبة يف      . ت األزمة تليواجه اقتصادها متاعب خالل األشهر اليت       

إىل حتويـل   ) البنـك املركـزي   (متديد آجال ديوا اخلارجية قصرية األجل مما دعا بنك كوريا           
تياطيات من العمالت األجنبية إىل فروع تلك البنوك يف املناطق احلرة، وأعلنت احلكومة عن              االح

  .ضمان االقتراض األجنيب من قبل البنوك الكورية اجلنوبية
 من قيمته مقابل الدوالر     ٪20 كان الوان الكوري قد فقد أكثر من         1997ومع حلول ديسمرب    

بعد أن  ( مليار دوالر    6ألجنبية القابلة لالستخدام إىل     األمريكي وتراجع االحتياطي من العمالت ا     
  ). مليار دوالر يف اية أكتوبر22.5كان 

  
، وقَّعت حكومة كوريا اجلنوبية مع صندوق النقد الـدويل اتفاقيـة            1997 ديسمرب   4ويف يوم   

).  من حصتها  ٪1939أي نسبة   ( مليار دوالر    21للتمويل االحتياطي ملدة ثالث سنوات بقيمة       
 مليار دوالر من البنـك الـدويل والبنـك          14ضمنت االلتزامات املالية األخرى ما جمموعه       وت

كما تعهدت بلدان أخـرى     . اآلسيوي للتنمية اللذين قدما كذلك قدرا كبريا من املساعدة الفنية         
  . مليار دوالر22مهتمة بتقدمي مبلغ 

  
ـ          ساب اجلـاري، وزيـادة     والستعادة ثقة السوق، استهدف الربنامج املوضوع حتسني وضع احل

االحتياطي من العمالت األجنبية، واحتواء التضخم من خالل تطبيق سياسات نقدية وإجـراءات             
كما تضمن الربنامج جمموعة من اإلصالحات اهليكلية يف القطاع املايل وقطـاع          . ضريبية متشددة 

  .الشركات
  

 1997 ديـسمرب  24اصـة يف  وبعد االتفاق املؤقت الذي مت التوصل إليه مع دائين البنـوك اخل           
ملواصلة حتمل املخاطرة، مت دعم وتعزيز اجلانب املتعلق باإلصالحات اهليكلية من الربنامج ورِفعت             

  .أسعار الفائدة بدرجة كبرية
  

 بدأت بوادر االستقرار يف الظهور حيث استقر مـستوى االحتيـاطي القابـل              1998يف يناير   
 الوان ارتفاعا معتدال مقابل الدوالر، وحتول عجز ميزان لالستخدام من العمالت األجنبية، وسجل

احلساب اجلاري إىل فائض، إال أنه نتيجة لالخنفاض الكبري يف سعر الصرف، كان من املتوقع أن                
يفوق معدلُ التضخم املستوى املستهدف يف الربنامج األصلي، كما كان هناك قلق متزايد حـول      

  .تراجع النشاط االقتصادي
  

 عن املستوى املنخفض الـذي    ٪20، كانت قيمة الوان قد زادت بنسبة        1998رباير  مع حلول ف  



89  عرب لبلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي: أزمة شرق آسيا

كانت عليه يف شهر ديسمرب حيث ساعد االتفاق الذي مت التوصل إليه مع دائين البنـوك علـى                  
حتسني األوضاع املالية، وزاد االحتياطي القابل لالستخدام من العمـالت األجنبيـة، وإن زادت              

واستمرت التوقعات حـول تـبين      . ع ملحوظ يف النشاط االقتصادي    كذلك بوادر حدوث تراج   
ووسـع نطـاق برنـامج    . سياسات مالية متشددة طاملا ظل وضع سوق العمالت األجنبية هشا      

اإلصالحات اهليكلية ليشمل حترير التجارة، واالتفاق بني أصحاب األعمال والعمالة واحلكومـة،     
ادة املرونة يف سوق العمل، ودعم إعادة اهليكلة والتـسيري          وتعزيز شبكة الرعاية االجتماعية، وزي    

  .على مستوى الشركات
 كانت كوريا اجلنوبية قد قطعت شوطا طويال يف ختطي أزمتها 1998ومع حلول شهر أغسطس    

فقد بقي الوان مستقرا وارتفعت قيمته مقابل الدوالر األمريكي يف يوليو مبا خفف من              . اخلارجية
وكانت كوريا اجلنوبية قد جنحت يف طرح سندات عاملية مضمونة حكوميا           . حدة أسعار الفائدة  

يف األسواق، وتدفقت كميات كبرية من رأس املال إىل السوق احمللية للسندات واألوراق املاليـة،         
ومع ذلك، فقد استمر .  مليار دوالر30وفاق االحتياطي القابل لالستخدام من العمالت األجنبية  

.  احمللي نتيجة لتباطؤ منو اإلنتـاج وتأثرياألوضـاع االقتـصادية يف املنطقـة             القلق حول الكساد  
وتراجعت أسعار الفائدة إىل مستواها قبل األزمة، وشِرع يف إعداد ميزانية ملحقة لدعم النـشاط               

  .االقتصادي وتعزيز شبكة الرعاية االجتماعية
  
  إندونيسيا. 3-3
  

فقد كان عجـز احلـساب      . وى مما كانت عليه يف تايلند     كانت البيئة االقتصادية يف إندونيسيا أق     
إال أنـه،   . اجلاري بسيطا، وكان منو الصادرات مستقرا نسبيا، وظل الرصيد املايل يسجل فائضا           

وكما كانت عليه احلال يف تايلند، كان الدين اخلارجي قصري األجل للقطاع اخلاص اإلندونيسي              
، وعقب تعومي الباهت التايلنـدي،      1997ويف يوليو   . يف تزايد مطرد، وكان القطاع املايل هشا      

وتبع ذلك اخنفاض   . 1997 أغسطس   14زادت الضغوط على الروبية اإلندونيسية وعومت يف        
ولئن أبدى سعر الصرف حتسنات مؤقتة نتيجة لإلجـراءات         ). 8اجلدول  (حاد يف سعر الصرف     

، والذي فـاق    ةاض التراكمي يف قيمة الروبي    املتخذة للحيلولة دون ايار الرصيد املايل، فإن االخنف       
  . يف أكتوبر، كان األكرب على مستوى بلدان املنطقة بأكملها٪30نسبة 

  
 وقَّعت احلكومة اإلندونيسية اتفاقية متويل احتياطي ملدة ثالث سنوات مع           1997 نوفمرب   5ويف  

ما تعهد البنـك    ك).  من حصتها  ٪490أي نسبة   ( مليار دوالر    10صندوق النقد الدويل مببلغ     
 مليار دوالر مبا يف ذلك قدر كبري من         8الدويل والبنك اآلسيوي للتنمية بتقدمي متويل إضايف مببلغ         

  . مليار دوالر18كما قدمت بلدان مهتمة أخرى دعما ماليا بلغ جمموعه . املساعدة الفنية
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  اخنفاض قيمة العمالت الوطنية مقابل الدوالر/ نسب ارتفاع : 8اجلدول 
  

1998  1997  1996  1995  1994    
  تايلند  0.68  0.92  1.66-  19.20-  24.18-
  إندونيسيا  3.41-  3.90-  4.00-  19.49-  70.95-
  كوريا  0.10-  4.17  4.12-  15.44-  32.12-
  ماليزيا  1.91-  4.79  0.46-  10.57-  28.32-
  الفلبني  2.66  2.73  1.91-  11.04-  27.93-

  .إىل اخنفاض القيمة) -(تشري عالمة 
  .مستخرج: املصدر

استهدف برنامج التعديل اهليكلي استعادةَ ثقة السوق، وإحداث اخنفاض منتظم يف عجز احلساب 
اجلاري، واحلد من االخنفاض احلتمي يف منو اإلنتاج، واحتواء األثر التضخمي خلفض سعر 

 نقدية ومبوجب هذا الربنامج، اختذت إندونيسيا إجراءات دف إىل اتباع سياسة. الصرف
، ودعم الوضع ةمتشددة، والتدخل يف األسواق املالية عند الضرورة للمحافظة على استقرار الروبي

املايل مبا يسمح بتعديل ميزان احلساب اجلاري، ودعم القطاع املايل وتعزيز الكفاءة والشفافية يف 
  .يار دوالر مل3وعند اعتماد الربنامج سحبت إندونيسيا من الصندوق مبلغ . قطاع الشركات

  
وأدت اإلجراءات . كان رد الفعل األويل جتاه الربنامج أن استعادت الروبية قوا لفترة قصرية

إال أن هذا السعر اخنفض . املتخذة إىل حدوث حتسن مؤقت يف السوق وارتفاع سعر الصرف
 زاد وبينما شهد احلساب اجلاري حتسنا،. 1998 إىل يناير 1997حبدة خالل الفترة من ديسمرب 

ويعود ذلك التدهور . هروب رؤوس األموال إىل اخلارج وسجلت االحتياطيات اخنفاضا حادا
أساسا إىل اخللل بني دعم سعر الصرف وزيادة السيولة ملقابلة الضائقة يف القطاع املايل وسحب 

  .الودائع باإلضافة إىل التنفيذ غري املتكافئ إلجراءات هامة تتعلق بالتعديل اهليكلي
  

 عن برنامج معزز لعكس االجتاه التنازيل يف قيمة الروبية ولكن رد فعل 1998 يناير 15ِلن يف وأُع
وقد تضمن الربنامج إجراَء إصالحات هيكلية . السوق إزاء ذلك الربنامج كان حماطا بالشك

توف شاملة وخطة إلعادة هيكلة البنوك، إال أن وترية تنفيذ تلك اإلصالحات ظلت بطيئة ومل تس
متطلبات برنامج االقتصاد الكلي إذ زادت بصورة مطردة السيولةُ اليت يدعم ا بنك إندونيسيا 

وازداد الوضع االقتصادي سوءا . املؤسساِت املالية مما نتج عنه زيادة يف حجم النقد املتداول
  .واحتدت وترية التضخم

  
العملة ويف تضخم مفرط، مت تعديل ومع دخول االقتصاد يف دائرة مفرغة متمثلة يف اخنفاض قيمة 

. الربنامج الستعادة االستقرار إىل أسعار الصرف عند مستوى أكثر واقعية وخفض معدل التضخم
كما استهدف الربنامج احلد من تراجع اإلنتاج واستعادة النمو يف اية املطاف ومحاية الفقراء من 

ية من بينها تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار واتِخذَت إجراءات إضاف. التأثريات السلبية لألزمة
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الفائدة، وإحكام السيطرة على صايف األصول احمللية لدى البنك املركزي، وتعديل اإلطار املايل مبا 
. يسمح بتحمل تكاليف إعادة هيكلة املصارف، ووضع خطة معززة إلعادة هيكلة النظام املصريف

ية مثل اخلصخصة وإزالة االحتكارات والرقابة على كما أُجِري عدد من اإلصالحات اهليكل
وبدأت حمادثات حول . األسعار لرفع الكفاءة وزيادة الشفافية وحتسني اإلدارة يف قطاع الشركات

عقد اتفاقات مع الدائنني اخلواص بشأن إعادة جدولة االلتزامات املستحقة على قطاع الشركات 
  .ومتديد أجل القروض املصرفية قصرية األجل

  
 إىل حدوث انتكاسة كبرية يف االقتصاد 1998أدت االضطرابات املدنية اليت وقعت يف مايو 

فقد توقف اإلنتاج والصادرات وانقطعت قنوات اإلمداد الداخلية وأصيب النشاط . اإلندونيسي
وتراجعت . املصريف بالشلل التام وبدأت معدالت البطالة وأسعار السلع الغذائية يف االرتفاع

، 16.650بية يف منتصف شهر يونيو إىل أدىن قيمة هلا على اإلطالق مقابل الدوالر وهي الرو
  ).8اجلدول  (٪71 نسبة 1998وبلغ تراجعها التراكمي خالل عام 

  
فقد أصبح . ، تغريت التوقعات املنتظرة يف الربنامج بشكل كبري1998 يوليو 15ومع حلول يوم 

) 9اجلدول  (1998/1999 خالل العام املايل ٪15-10من املنتظر أن يتراجع اإلنتاج بنسبة 
وأصبح إصالح نظام التوزيع وتعزيز شبكة الرعاية . ٪60وأن يبلغ متوسط التضخم نسبة 
واستمر تركيز السياسة املالية على التضخم وسعر الصرف، . االجتماعية أمرين هلما أولوية كربى

 من إلنفاقا ومتطلبات  من جهةالكبري يف اإلنتاجوعدلَ العجز املايل املستهدف على ضوء التقلص 
وعززت خطط إعادة هيكلة البنوك مبا ميكنها من التعامل مع األوضاع املتدهورة يف . جهة أخرى

النظام املايل، واتِخذَت خطوات إضافية لتسهيل إعادة هيكلة ديون الشركات، وزيدت املبالغ 
  .اطي مبا يعادل مليار دوالراملتاحة مبوجب اتفاقية التمويل االحتي

  
  معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي: 9اجلدول 

  
1998  1997  1996  1995  1994  1993  1981-90    

  تايلند  7.9  8.5  8.6  8.8  5.5  0.4-  8.0-
  إندونيسيا  5.4  7.3  7.5  8.2  8.0  4.6  13.7-
  كوريا  9.1  5.8  8.6  8.9  7.1  5.5  5.5-
  ماليزيا  6.0  8.3  9.3  9.4  8.6  7.7  6.8-
  الفلبني  1.7  2.1  4.4  4.7  5.8  5.2  0.5-

  .1999، مايو وضع االقتصاد العامليصندوق النقد الدويل، : املصدر
  

يف ظل العمق الذي اتسمت به املشاكل اهليكلية ومشاكل ميزان املـدفوعات الـيت واجهتـها                
، باتفاقية ممتدة األجـل  1998 أغسطس 25إندونيسيا، استبِدلَت اتفاقية التمويل االحتياطي، يف    
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 من احلصة ٪312 مليار دوالر أو نسبة 6.3أي (وبنفس املبالغ اليت نصت عليها االتفاقية السابقة 
 مليار دوالر مـن     2وتضمنت املصادر اإلضافية للتمويل مبلغ      ). لألشهر الستة والعشرين املتبقية   

ر من املصادر الثنائية باإلضافة إىل إعادة       البنك الدويل والبنك اآلسيوي للتنمية وحوايل مليار دوال       
  .جدولة الدين اخلارجي املستحق للدائنني الرمسيني

  
، مت التوصل إىل اتفاق حول إعادة جدولة أو إعادة متويل الدين اخلارجي             1998 سبتمرب   23ويف  

لـديون  وتغطي االتفاقية مدفوعات أصل الدين علـى ا       . الثنائي إلندونيسيا جتاه الدائنني الرمسيني    
 31 إىل 1998 أغسطس 6وائتمانات التصدير للفترة من ) باستثناء املؤسسات احلكومية(الرمسية 
  ). مليار دوالر4.1أي ما جمموعه  (2000مارس 

  
حتسنت األجواء يف األسواق خالل األشهر األخرية وشهدت الروبية ارتفاعا ملحوظا ممـا أتـاح         

األهداف املالية املرجوة يف ضوء الوضع االقتـصادي      وخفِّضت مرةً أخرى    . خفض أسعار الفائدة  
 وبلغ معدل التضخم يف اية العـام        1998 يف عام    ٪13.7وبلغ تراجع اإلنتاج نسبة     . املتدهور

وسجل احلـساب   .  مع تراجع ملحوظ يف النشاط االقتصادي خالل األشهر األخرية         ٪80نسبة  
وعلى الرغم من توسيع نطاق     ). 3اجلدول  (   من الناتج احمللي اإلمجايل    ٪4.2اجلاري فائضا بنسبة    

اإلصالحات اهليكلية إال أن تنفيذها مت بطريقة غري متكافئة وخصوصا يف جمال إعادة هيكلة قطاع               
  .الشركات

  
ـ       9.5، كان مبلغ    1998ر  ـوبنهاية سبتمب  ج التمويـل املوسـع     ـ مليـار دوالر مـن برنام

 مليار دوالر منـه دفعـت منـذ أبريـل     5.7حوايل (قد دِفع  )  مليار دوالر  42(ا  ـإلندونيسي
1998.(  

  
  ماليزيا. 3-4
  

بدأت تأثريات األزمة املالية يف شرق آسيا تظهر على االقتصاد املاليزي اعتبارا من بدايـة عـام                 
 كبري يف أسعار األسهم املاليزية واخنفاض       اخنفاضومتثلت أوىل عالمات التأثر باألزمة يف       . 1997

وكخطوة أوىل للحيلولة دون تفاقم األزمـة،       ). 8اجلدول  (رينغيت املاليزي   يف القيمة اخلارجية لل   
شددت السياسات املالية والنقدية دف استعادة االستقرار والثقة يف األسواق املاليـة واحتـواء              

وعلى الرغم من تلك اخلطوات، استمرت أسعار . انعكاسات اخنفاض قيمة الرينغيت على التضخم
، بلغ االخنفـاض يف     1998ويف عام   . جع واستمرت قيمة الرينغيت يف االخنفاض     األسهم يف الترا  

يف حني اخنفض املؤشـر    ) 8اجلدول  ( مقارنة بقيمته يف العام السابق       ٪28.3قيمة الرينغيت نسبة    
 Public Information Noticeصندوق النقد الدويل،  (٪52املركب يف بورصة كواال ملبور بنسبة 
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  ).99/88رقم 
  

. 1998ايار الثقة يف األسواق إىل تقلص اإلنفاق االستهالكي واالستثماري يف أوائل عام             أدى  
وتراجـع  . وواجهت املؤسسات املالية مشكلة الديون غري املسددة وتكبدت خسائر يف رأس املال         

 Public Informationصندوق النقـد الـدويل،   ( خالل العام املذكور ٪26الطلب احمللي بنسبة 

Noticeميزان ). 99/88قم  ر وأدى تقلص الطلب إىل تراجع إمجايل الواردات مما حتول معه عجز
 ٪13 إىل فائض بنسبة 1997 من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام ٪5احلساب اجلاري بنسبة حوايل     

 ٪6.8وبصورة عامة، اخنفض الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة         ). 3اجلدول   (1998يف عام   
وخفَّف ضعف الطلب احمللي من حدة ارتفاع التضخم الناتج عـن      ). 9اجلدول   (1998يف عام   

 12وبالتايل فقد ارتفع معدل التضخم حسب مؤشر سعر املستهلك لفترة . اخنفاض قيمة الرينغيت
 1998 يف منتصف عـام      ٪6.2 قبل األزمة إىل ذروته البالغة نسبة        ٪2شهرا من أكثر بقليل من      

 Public Informationصندوق النقد الدويل، ( حبلول اية العام ٪5.3 نسبة قبل أن ينخفض إىل

Notice 99/88 رقم.(  
  

استهدفت اإلجراءات االقتصادية اليت اختذا السلطات املاليزية الستعادة ثقة السوق دعم النظـام             
ق يف بعـض    ومن بني اخلطوات املتخذة الرجوع بصورة جزئية عن اخلفض الساب         . املايل يف البالد  

جوانب اإلنفاق احلكومي، وخفض أسعار الفائـدة، وتوسـيع امليزانيـة احلكوميـة، وزيـادة               
االئتمانـات، واإلسراع بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة القطاع املايل وقطاع الـشركات، وإقامـة             

  .مؤسسات إلصالح النظام املايل من خالل إعادة الرمسلة وشراء القروض غري املسددة
  

، وسعيا منها لعزل أسعار الفائدة احمللية عن الضغوط والتقلبات املـستمرة يف             1998  ويف سبتمرب 
سوق العمالت األجنبية، قامت احلكومة املاليزية باختاذ إجراءات للسيطرة علـى حركـة رؤوس          

وحسب رأي خرباء صندوق النقد الدويل،      . األموال وثبتت سعر صرف الرينغيت مقابل الدوالر      
 أحـدث صرف الرينغيت تأثريا إجيابيا على االقتصاد املاليزي، حىت اآلن، بينما           كان لتثبيت سعر    

  .لتقييم املنخفض لسعر الصرف انعكاسات على وضع التضخم على املدى املتوسطا
  

 عالمات متزايدة على حتسن النشاط االقتصادي املاليزي متثلـت يف اسـتقرار             1999شهد عام   
كما تراجع التضخم إىل أقل بقليل من نسبة        . ار األسهم أسعار العقارات وحتسن ملحوظ يف أسع     

وأُحِرز تقدم ملحوظٌ على طريق إعادة      .  مع احنسار التأثريات األوىل الخنفاض قيمة الرينغيت       3٪
هيكلة القطاع املايل، ويظل ميزان احلساب اجلاري يسجل فائضا كبريا بينما ارتفع االحتياطي من              

ر دوالر أي ما يعادل حوايل قيمة الواردات من السلع واخلـدمات    مليا 30العمالت األجنبية إىل    
  .ملدة سبعة أشهر
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  األزمـــة. 4
  

أدى اخنفاض أسعار األسهم والعقارات وتباطؤ النشاط االقتصادي إىل حـدوث اخـتالالت يف              
س وتبع ذلك تزايد حاالت اإلفال    . األسواق املالية لدى كل من تايلند وكوريا اجلنوبية وإندونيسيا        

ففي تايلند لوحظ حدوث زيادة كبرية يف حجم الديون غري املـسددة لـدى              . يف البلدان الثالثة  
ويف عام  . وبدأت صعوبات مماثلة يف كل من كوريا اجلنوبية وإندونيسيا        . البنوك التجارية التايلندية  

وأدى التخـبط   . ، حدث تراجع حاد يف الودائع املوجودة لدى بنك بانكوك للتجـارة          1997
املايل وتآكل االحتياطي من العمالت األجنبية إىل حدوث أزمة متويل تسببت يف ايار نظام أسعار       

  .الصرف يف تايلند
  

وكرد فعل، قدم بنك    . 1997وبدأت شركات التمويل يف مواجهة صعوبات كبرية خالل عام          
وبعد . موال االحتياطية تايلند دعما ماليا إىل الشركات املتعسرة مما أدى إىل زيادة كبرية يف منو األ             

هجمات املضاربة وتزايد املخاوف حول وضع االحتياطيات، اضطرت تايلند إىل تعومي الباهت يف             
 كرد فعل على تناقص االحتياطي من العمالت األجنبية والصعوبات املاثلة أمـام      1997 يوليو   2

تعادة ثقة الـسوق،    إال أن السياسات املوضوعة أخفقت يف اس      . تأجيل سداد الدين قصري األجل    
  . يف شهر يوليو٪20واخنفضت قيمة الباهت مقابل الدوالر بنسبة 

  
  أسباب انتشار األزمة. 4-1
  

إن من اجلوانب املفاجئة لألزمة املالية يف شرق آسيا، إضافة إىل وقوعها، هـو مـدى عمقهـا                  
  :وتعود أسباب انتشارها إىل ما يلي. وانتشارها وطول مدا

  
   سواء من قبل احلكومات أو من قبل صندوق النقد الدويل،سوء إدارة األزمة -
  وثاقة العالقات التجارية بني بلدان شرق آسيا، -
  الروابط املالية يف املنطقة، -
  .الكساد يف اليابان -
  

ميكن تعليل سوء إدارة األزمة بقلة خربة بلدان شرق آسيا يف التعامل مع مثـل هـذه األمـور                   
ويساور االقتصاديون القلق إزاء عدم جناعـة سياسـات         . ا اال وباإلخطاء اليت ارتِكبت يف هذ    

  .صندوق النقد الدويل يف استعادة ثقة السوق
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على الرغم من أن وثاقة العالقات التجارية بني الدول تعد عامال إجيابيا يف الظروف العادية، إال أن 
. ئ يف استفحال األزمة وانتشارها    الصالت التجارية الوثيقة بني بلدان شرق آسيا كان هلا تأثري سي          
وباستثناء اليابان، تبلـغ قيمـة      . فكل بلد من بلدان شرق آسيا هو شريك جتاري رئيسي لآلخر          

البنك الـدويل،    (1996 من إمجايل الصادرات لعام      ٪40الصادرات البينية لبلدان املنطقة نسبة      
تجارة البينيـة شـكلَ     ومن ناحية أخرى، يتخذ هذا االرتفاع يف مستوى ال        ). 11، ص   1998

التخصص يف النشاطات من البلدان األكثر تقدما إىل البلدان األقل دخال يف املنطقة مما ساعد على                
إذن، أدى الكساد الذي شهدته املنطقة إىل ضعف الطلب على الـواردات            . سرعة انتشار األزمة  

  .البينية وتباطؤ النمو يف بلدان املنطقة
 ينبغي أخذها يف االعتبار عند تناول أسباب انتشار األزمة احملـاوالت            ومن بني العوامل اهلامة اليت    

فبشكل عام، يتمثل التـأثري     . اليت قامت ا البلدان املتضررة الستعادة قدرا التنافسية التصديرية        
 زيادة قدرا التنافسية على     يفاملباشر لتخفيض قيمة العملة على قطاع الشركات املوجهة للتصدير          

 Park and(ويف ظل أزمة منتشرة إقليميا، كما هو احلال بالنسبة لألزمة اآلسيوية . الدويلالصعيد 

Song  ،1998   إال أن  ). 8اجلدول  (، أدى ذلك إىل اخنفاضات تنافسية يف قيمة العملة          )21، ص
فقد يؤدي خفض عملة بلد يعاين      . تلك االخنفاضات ال تحِدث دائما حتسنا يف كافة االقتصادات        

ة إىل تدهور موازين احلساب اجلاري والقدرات التنافسية لدى شركائه، وهو بالضبط ما             من أزم 
وقد أدى خفض قيمة العملة إىل تدهور األوضاع االقتصادية يف البلـدان            . حدث يف شرق آسيا   

  :املتضررة على النحو التايل
  

مما يكون له تـأثري     يؤدي خفض قيمة العملة الوطنية إىل ارتفاع قيمة الدين بالعملة األجنبية              .أ 
سيء بصورة خاصة على الدين قصري األجل الذي ينبغي سداده قبل أن يعود سعر الـصرف          

وحىت بالنسبة لاللتزامات طويلة األجل، يزيد خفض قيمة العملة من قيمة . إىل سابق استقراره
سـتعادة  ويزداد األمر سوءا إذا دعت الضرورة إىل رفع أسعار الفائدة ال      . تكلفة خدمة الدين  

االستقرار إىل قيمة العملة على اعتبار أن مثل هذه اخلطوة تزيد كذلك من عبء خدمة الدين 
كما قد يؤدي خفض قيمة العملة إىل ارتفاع أسعار املدخالت          . على القروض بالعملة احمللية   

أو املستوردة مما يكون له تأثري سيء على الشركات احمللية إما يف صورة االستغناء عن العمال               
  .حىت اإلفالس يف احلاالت اخلطرية

  
يزيد خفض قيمة العملة من رحبية الصادرات من حيث العملة احمللية وقد يؤدي إىل زيـادة                  .ب 

إال أنه يف حالة حدوث زيادٍة متزامنٍة لصادرات البلدان ااورة يف نفـس             . الصادرات ذاا 
 أخرى، تعتمد قدرة االقتصادات من ناحية. القطاع، فسيؤدي ذلك إىل هبوط األسعار العاملية

الصاعدة لزيادة صادراا على توفر االئتمانات التجارية وهو أمر افتقدته بلدان شرق آسيا يف              
وبينما ينتظَر أن تؤدي االئتمانات التجارية إىل زيادة الصادرات         . الفترة التالية لألزمة مباشرة   
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امالت التجارية السابقة لألزمة كـان جيـري        إىل البلدان املتقدمة، فإن اجلزء األكرب من التع       
ضمن حدود املنطقة مما جعل األسواق التصديرية غري كافية لتعـويض تراجـع الطلـب يف       

  .اقتصادات بلدان شرق آسيا مبا فيها اليابان
 

وفيما يتعلق بالروابط املالية لبلدان املنطقة، فإن املستجدات املالية يف كل بلد تؤثر على البلـدان                 
وينطبق ذلك على نشاطات أسواق رأس املال واالستثمار األجنيب املباشـر واإلقـراض             . ىاألخر

ويف هذا السياق، قد يبيع املستثمرون األجانب أصوهلم املوجودة يف بلـد مـا نتيجـة                . املصريف
ويف منطقة على درجة عالية من التكامل االقتصادي، كمـا          . للخسائر اليت تكبدوها يف بلد آخر     

النسبة لشرق آسيا، ميكن أن تؤدي الروابط املالية بني البلدان بـصورة تلقائيـة إىل               هـو احلال ب  
ويضيف بـارك   . انتقال الصدمات اليت تعيشها األسواق املالية يف أحد البلدان إىل البلدان األخرى           

إىل ذلك رأيا هاما آخر وهو أنه عندما تكون األسواق املالية لبلـدان  ) Park and Song(وسونغ 
طقة على درجة عالية من التكامل، يتوقع املتعاملون أن تنعكس التغريات يف أسعار األسهم على               املن

 Park and(كافة تلك األسواق يف آن واحد وهو ما قد يؤدي إىل اتساع رقعة انتشار الـصدمة  

Song ،1998 22، ص.(  
  

نطقة آسيا، إىل أن    أخريا، يشري الكساد الذي شهدته اليابان، وهي تسهم بأكثر من نصف إنتاج م            
. أي تطور سليب أو إجيايب يف االقتصاد الياباين سينعكس بوضوح على كافة اقتـصادات املنطقـة               

ولذلك فقد أثَّر تباطؤ أداء االقتصاد الياباين على اقتصادات البلدان املتضررة مـن األزمـة مـن                 
ا ئيابانية من بلدان شرق آسيا عبفقد وضع التراجع الكبري يف الواردات ال. الناحيتني املالية والتجارية

كما اضطر تقلص تدفقات االسـتثمار األجـنيب        . ثقيال على املوازين التجارية لدى تلك البلدان      
  .املباشر من اليابان بلدانَ املنطقة إىل التحول باجتاه التمويل املصريف واالقتراض قصري األجل

  
  االنعكاسات اإلقليمية والعاملية لألزمة. 5
  
  نعكاسات اإلقليميةاال. 5-1
  

بدأت األزمة املالية اآلسيوية، كما أسلفنا، يف تايلند مث امتدت إىل إقليم جنـوب شـرق آسـيا                  
، تراجعت أسعار األسـهم   1997 وديسمرب   1997وخالل األشهر الستة ما بني يوليو       . بأكمله
يلند، وبنـسبة    يف تا  ٪41 يف إندونيسيا، وبنسبة     ٪48.6 يف كوريا اجلنوبية، وبنسبة      ٪49بنسبة  
 يف  ٪64.7 ليصل إىل نـسبة      1998واستمر ذلك االخنفاض حىت سبتمرب      .  يف الفلبني  32.7٪

 يف ماليزيا،   ٪37.7 يف الفلبني، ونسبة     ٪38.5 يف سنغافورة، ونسبة     ٪38.6إندونيسيا، ونسبة   
وأدى ذلـك  ). 136، ص 1998 أكتـوبر  The Economist ،3-9( يف تايلند ٪17ونسبة 

البورصات إىل حدوث حتول مفاجئ يف سلوك املستثمرين نتيجة لفقدان الثقـة يف             االخنفاض يف   
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وهي كوريا اجلنوبية وإندونيـسيا     (وشهدت البلدان اخلمسة األكثر تضررا من األزمة        . االقتصاد
 مليار دوالر خالل سـنة واحـدة،   109تدفقا سالبا لرأس املال بقيمة  ) وماليزيا وتايلند والفلبني  

 إىل تدفقات خارجة بقيمة     1996 مليار دوالر يف عام      97دفقات الوافدة بقيمة    حيث حتولت الت  
وتركز اجلزء األكرب من ذلك التحول يف اإلقراض        ). 6اجلدول   (1997 مليار دوالر يف عام      12

. املصريف وتلته تدفقات احلافظة قصرية األجل بينما بقي االستثمار األجنيب املباشر ثابتا بدون تغيري             
 من جمموع ناجتها احمللي اإلمجـايل       ٪10تحول املذكور يف البلدان اخلمسة أكثر من نسبة         وميثل ال 

  ).Jones, Cailloux and Pfaffenzellerاألزمة املالية يف شرق آسيا، (
  

أدت تدفقات رأس املال اخلارجة من البلدان املتضررة إىل الزيادة يف الطلب على العمالت األجنبية       
ففي الفترة من   . مريكي مما أدى بالضرورة إىل خفض قيمة العمالت الوطنية        وخصوصا الدوالر األ  

، والرنغيـت   ٪71، خفِّضت قيمة الروبية اإلندونيسية بنسبة       1998 إىل اية عام     1997يوليو  
، ٪24.2، والباهت التايلنـدي بنـسبة       ٪27.9، والبيزو الفلبيين بنسبة     ٪28.3املاليزي بنسبة   

ولعبت عملية خفض قيمـة العمـالت يف        ). 8اجلدول   (٪32.1 بنسبة   والوان الكوري اجلنويب  
البلدان املعنية دورا هاما يف احلاجة إىل إبرام ترتيبات مع صندوق النقد الدويل إذ، بسبب ختفيض                
قيمة العمالت، أخفقت الشركات املدينة يف املنطقة يف سداد ديوا مما اضـطر حكوماـا إىل                

  .االقتراض من الصندوق
  
املرتفع الذي سجلته كلٌّ من تايلند وكوريا اجلنوبية وإندونيسيا وماليزيا إىل كساد              وت ل النموحو

 يف  ٪13.7-، بل وحتول إىل منو سالب يف البلدان املتضررة بلـغ            1998شديد طال حىت عام     
 يف  ٪0.5- يف كوريا اجلنوبيـة، و     ٪5.5- يف ماليزيا، و   ٪6.8- يف تايلند، و   ٪8-إندونيسيا، و 

  ).9اجلدول (فلبني ال
  

. ٪17وعلى صعيد التجارة، تراجعت قيمة الواردات بنسبة مل تشهدها املنطقة من قبـل وهـي                
ومن حيث احلجم، بلغ    .  لدى البلدان اخلمسة األكثر تضررا من األزمة       ٪31وبلغت هذه النسبة    

وعلـى  .  لدى بلدان املنطقة ككـل ٪10 لدى البلدان اخلمسة مقارنة بنسبة    ٪22التراجع نسبة   
وباسـتثناء  . ٪16.9الصادرات، مل تنجح سوى الفلبني يف تسجيل ارتفاع كبري بلغ نسبة            صعيد  

الزيادات املعتربة لدى كوريا اجلنوبية والفلبني، تراجع حجم الصادرات لدى باقي البلدان عموما             
  ).25، ص 1999مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، (
  

 إىل حدوث حتوالت غري متوقعة يف األوضاع النسبية         ،ن األزمة ع تجلنا ا ،أدى عدم استقرار العملة   
ونتج عـن   . للبلدان، وخلَق جوا من الشك حول القدرة التنافسية ملختلف الصناعات يف املنطقة           

  .ذلك حدوث تقلص نسيب يف االستثمارات التجارية مبا فيها االستثمارات البينية
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ففـي  . عا كبريا يتوقَّع أن يستمر كذلك خالل الفترة القادمة        شهد معدل البطالة يف املنطقة ارتفا     

 يف عام   ٪5.6 إىل نسبة    1996 يف عام    ٪1.54تايلند، ارتفع املتوسط السنوي للبطالة من نسبة        
واستمر الوضع يف التدهور حيث كان يـتم تـسريح      ). 1998منظمة العمل الدولية،     (1998
ويف كوريا اجلنوبيـة، ارتفـع      ). 1998رويترز،   (1998 عامل يوميا منذ بداية يوليو       2000

وتمثَّلَ األثـر   ). 1998رويترز،  ( وهي نسبة قياسية     ٪7 إىل نسبة    ٪2.3معدل البطالة من نسبة     
املباشر هلذا الوضع يف حدوث هبوط حاد يف دخل العاملني املتضررين حيث مل يكـن معمـوال                 

  .ورة جزئية يف كوريا اجلنوبية واليابانبإعانات البطالة يف بلدان املنطقة عموما سوى بص
  االنعكاسات العاملية. 5-2
  

 االقتصاد ساحةمنها العبا رئيسيا يف مل جيعل النجاح االقتصادي الذي حققته بلدان شرق آسيا إن 
وأدى تراجع معـدالت    . ولكن كذلك مثال حتتذي به كافة البلدان النامية يف العامل         فقط  العاملي  

ات املتضررة من األزمة واخنفاض إسهامها يف الطلب العـاملي إىل أن تواجـه              النمو يف االقتصاد  
اقتصادات البلدان الصناعية، وخصوصا يف أوروبا واليابان، صعوبةً يف حتقيق النمـو باملعـدالت              

  .املطلوبة لكبح مجاح معدالت البطالة املتزايدة لديها
  

فباعتبارها دائنا صافيا للبلدان املتضررة، . نكما أثرت األزمة كذلك على بلدان أخرى وأوهلا اليابا   
 1997فخالل الفترة من يوليـو      . لعبت اليابان دورا أساسيا يف النشاط االقتصادي لتلك البلدان        

ة طوكيو بنسبة   ـ من قيمته، وتراجعت بورص    ٪20.4، فَقَد الني الياباين نسبة      1998إىل يوليو   
 يف  ٪2.8–واستمر هذا االنكماش بنـسبة      . ٪1.8–، وانكمش االقتصاد الياباين بنسبة      39.1٪
ويرجع ذلـك إىل تنـاقص الطلـب يف         ). 1999وضع االقتصاد العاملي، مايو      (1998عـام  

االقتصادات املتضررة من ناحية، وإىل ضعف الطلب اخلاص كنتيجة لفقدان الثقة يف القطاع املايل              
  .من ناحية أخرى

  
فقد كان لديها عجز كبري يف ميزان       .  الطلب العاملي  كانت بلدان شرق آسيا تسهم بقدر كبري يف       

وكنتيجـة لألزمـة،    . احلساب اجلاري تقوم بتمويله من خالل تدفقات رأس املال قصري األجل          
وقـد  . عجز وبالتايل خفض إسهامها يف الطلب العـاملي       ذلك ال اضطرت تلك البلدان إىل خفض      

فبالنسبة لبعض بلدان االحتـاد األورويب،      . تظهر تأثريات ذلك على األسواق األمريكية واألوروبية      
كانت الصادرات إىل بلدان شرق آسيا املكونَ األكثر ديناميكية يف إمجايل الطلب خالل األعـوام        

ولتقليص مدى التأثر بأي انقطاع يف تدفقات رأس املال إليها، قد متيل بلدان شرق آسيا               . األخرية
عين بدوره اخنفاض صايف صادرات األسواق األمريكية       إىل خفض وارداا وعجزها اخلارجي مما ي      

  .ويؤكد ذلك مدى تأثُِّر االقتصاد العاملي باألزمة اآلسيوية. واألوروبية إىل منطقة األزمة
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  االنعكاسات بالنسبة للبلدان النامية. 5-2-1
  

ر ، بدأت بلدان أمريكا الالتينية وشرق أوروبا مبا فيها روسـيا تـشع            1998مع حلول أكتوبر    
وبعد مرور عـام  . بتأثريات األزمة من خالل تدهور أسواق األوراق املالية وارتفاع أسعار الفائدة   

على وقوع األزمة اآلسيوية، دخل االقتصاد الروسي يف أزمة خطرية بعد خفض قيمـة الروبـل                
  .وتدهور األسواق املالية وأسواق العمالت

  
ة يف تراجع النمو لدى بلدان أمريكا الالتينية       وحسب مصادر البنك الدويل، تسببت األزمة اآلسيوي      

 يف  ٪5 بعد أن كانت نسبته      ٪2.7وينتظَر أن يتباطأ هذا النمو إىل       . 1998 يف عام    ٪1.0بنسبة  
وعلى الرغم من استمرار خطر     ). 1998وحدة روجاس لألحباث، بيان صحفي،       (1997عام  

بلدان أمريكا الالتينية تبدو أقـوى مـن    أن اقتصادات  الدويل التعرض ألزمات مماثلة، يرى البنك    
  .مثيالا يف آسيا

  
وتعرضت . من ناحية أخرى، شهدت تدفقات رؤوس األموال من األسواق العاملية تراجعا حادا           و

وكانت األرجنتني هي البلد النامي الوحيد الذي أصدر . السندات بصورة خاصة إىل ضربة شديدة 
ويف عـدد   . 1997ل الشهرين األخريين من عام      سندات مضمونة حكوميا من فئة اليورو خال      

وبلغ صايف . آخـر من البلدان، صاحب خروج استثمارات احلافظة تراجع حاد يف أسعار األسهم    
يعـادل  مبلـغ    مليار دوالر وهو     127التدفقات طويلة األجل من أسواق رأس املال للعام مبلغ          

 1997 اخلارجي كان أقل بكـثري يف عـام          إال أن إمجايل التمويل   . 1996تقريبا مثيله يف عام     
بسبب خروج التدفقات قصرية األجل وهروب رؤوس األموال خالل الربع األخـري مـن عـام          

  ).1998وحدة روجاس لألحباث، بيان صحفي،  (1997
  

. وشهدت تدفقات رؤوس األموال اخلاصة إىل البلدان النامية تراجعا كبريا عقب األزمة مباشـرة             
كما عـاىن   . استثمارات جديدة يف األسواق الصاعدة    عزوف عن القيام ب   يف ال ومتثل ذلك أساسا    

أسعار النفط والسلع غري النفطية     سجلت  فقد  . االقتصاد العاملي من اخنفاض كبري يف أسعار السلع       
، كانت أسعار السلع غري النفطية أقل       1999وحبلول مارس   . 1998خالل عام   تراجعا مستمرا   

، تراجع طلب البلدان الـصناعية     ويف تطور الحق  . ا يف السنة السابقة    عن مستواه  ٪15بأكثر من   
على السلع واخلدمات القادمة من البلدان النامية مما كانت له تأثريات سـلبية علـى مـصدري                 

  .املنتجات النفطية واملواد اخلام
  

النامية األكثـر   من ناحية أخرى، يشري تقرير للبنك الدويل إىل أن املساعدات الرمسية إىل البلدان              
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فقرا مستمرة يف االخنفاض نتيجة لتقييد بند املساعدات يف ميزانيات البلدان املاحنة وقرار الكثري من               
  . تدفقات رؤوس أموال خاصة إىل البلدان الناميةشكلاحلكومات تقليص اإلقراض املباشر يف 

  
  االنعكاسات بالنسبة للبلدان املصدرة للنفط. 5-2-2
  

ن األزمة اآلسيوية مل تكن هلا تأثريات مباشرة على بلدان الشرق األوسط بسبب             على الرغم من أ   
أثَّرت بصورة غري ) أي األزمة(حمدودية روابطها التجارية واملالية مع بلدان الشرق األقصى، إال أا 

فقد كان الطلب   . مباشرة ولكنها هامة على منطقة الشرق األوسط من خالل ايار أسعار النفط           
ومل تعـد  . وي أحد القوى الدافعة الرتفاع أسعار النفط خالل العامني الـسابقني لألزمـة    اآلسي

وخالل األزمة، كافحت منظمةُ البلـدان  . 1999األسعار إىل مستواها قبل األزمة إال يف نوفمرب      
مشكلة زيادة العرض من خالل خفض الزيادات املقـررة يف حـصص            ) أوبك(املصدرة للنفط   

الضغوط على عدد من البلدان املنتجة غري األعضاء كي جتري ختفيضات متفـق             اإلنتاج وممارسة   
إال أن تلك اجلهود مل تكن كافية لوقف تراجع األسعار إىل أدىن مستوى هلـا               . عليها يف إنتاجها  

، كان املعروض من الـنفط ال       1999ففي عام   . 1998على مدى إثين عشر عاما يف ديسمرب        
وانتاب دول األوبـك    . باحلصص اجلديدة اليت وضعتها األوبك ضعيفا     يزال كبريا، وكان االلتزام     

 سيـستمر أثناء األزمة قلق من أن اخنفاض أسعار النفط قد ال يكون ظاهرة عابرة وإمنـا وضـع      
 أن   أدركت حىت أكثر الدول حمافظة   ف. للسنوات القادمة مما اضطرها لتبني بعض السياسات املقاِبلة       

ظ على سالمة االقتصاد وبدأت يف      ات االستثمارات لن تكفي وحدها للحف     العوائد النفطية وإيرادا  
  .االجتاه حنو اخلصخصة وإزالة القيود اإلدارية وتشجيع االستثمار األجنيب وحترير األسواق

  
وعلى عكس هذه التوقعات، بدأت أسعار النفط يف االرتفاع اعتبارا من الربع األول مـن عـام                 

وال يزال ارتفاع أسعار النفط مستمرا . س العام مستواها قبل األزمة لتبلغ يف نوفمرب من نف1999
  .إىل يومنا هذا ومل تعد تأثريات األزمة اآلسيوية تشكل خطرا على البلدان املصدرة للنفط

  
  دروس مستقاة من األزمة يف شرق آسيا. 6
  

تـسجل البلـدان    فمن املتوقع أن    . بدأت االقتصادات املتضررة من األزمة يف االنتعاش من جديد        
 يف عـام    ٪3منوا مبتوسط قـدره     ) إندونيسيا وماليزيا والفلبني وتايلند وكوريا اجلنوبية     (اخلمسة  
ويتوقع أن يسجل إقليم آسيا ككل معدل منو ). Fischer ،1999 (2000 يف عام  ٪4 و 1999

ومما يؤسف له عودة الشكوك فيما يتعلق       . 2000 يف عام    ٪4.3 و 1999 يف عام    ٪4.1قدره  
مبستقبل إندونيسيا سواء من الناحية االقتصادية، ومصدرها أساسا قضية بنك بايل، أو من الناحية              
السياسية، وما ينطوي عليه ذلك من خطورة على االنتعاش الواضح الذي بدأ يعيـشه االقتـصاد      



101  عرب لبلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي: أزمة شرق آسيا

  .اإلندونيسي
  

يات الـيت ينبغـي   وعلى الرغم من حتسن املناخ العام، إال أنه ال يزال هناك بعض املخاطر والتحد        
ويعتمد حتقيق هذا النمو على عدة عوامل مثل إعادة تنشيط          . التصدي إليها لتحقيق النمو املستدمي    

إمجايل الطلب، واالنضباط يف تنفيذ اإلصالحات اهليكلية، ومحاية الفئات منخفـضة الدخــل،             
 أن يـضع    وينبغي على كل بلد متضرر    . واستقطاب تدفقات رؤوس األموال األجنبية من جديد      

. لنفسه األولويات للتعامل مع تلك العوامل نظرا الختالف األوضاع االقتصادية من بلد إىل آخر             
وبالتايل يتعني أن تتمتع السياسات االقتصادية الكلية باملرونة حبيث تتماشى مع أوضاع البلد الذي              

  .تطَبق فيه
  :ا يليومن بني الدروس اليت ميكن استقاؤها من األزمة اآلسيوية م

  
على الرغم من أن حترير حساب رأس املال يفترض أن ييسر حتقيق النمو ويقلل املخاطر، إال                 •

ولذلك . أن مزايا هذه املمارسة حمدودة وخصوصا يف البلدان اليت لديها معدالت ادخار عالية      
ة أمر على درجة كبرية من األمهية من أجـل          رعايفإن دعم املؤسسات التنظيمية وشبكات ال     

  .التحرير السريع للنظم املالية وحسابات رأس املال
 اسـتقرار تـدفقات رؤوس   حتقيـق جيب منح قدر أكرب من األمهية لإلصالحات اهلادفة إىل     •

  .األموال قصرية األجل واملعاجلة الفعالة لإلفالس
  

ات تشري التجارب السابقة لبلدان مثل إجنلترا إىل أن وضع قواعد حيطة لإلقراض املصريف ومتطلب             
بالصورة املالئمة  تلك القواعد الرمسلة وشروط مستوى النقدية لتغطية األصول واملطلوبات، وتنفيذ

  .سيساعد البنوك على جتنب اإلفراط يف املخاطرة وبالتايل احتواء خطر التخلف عن سداد الدين
  
 ةعافي الستعادةفبدون التدخل احلكومي    . ستلعب السياسات احلكومية دورا هاما يف املستقبل       •

وجيب أن يكون التعاون بني     . القتصاد، ميكن أن تصبح األزمة االقتصادية أكثر عمقا وطوال        ا
وميكـن أن يـشكِّلَ النمـوذج       . الدولة وسائر قطاعات االقتصاد شفافا وخاضعا للمساءلة      

وقـد تبنـت    . اآلسيوي للتنمية املدعوم بأنظمة تسيري معززة الوسيلةَ األكثر فاعلية لالنتعاش         
إال أن تبني   . االقتصادات املتأزمة سياساٍت ترمي إىل الزيادة السريعة يف القدرات حلفز النمو          

مثل تلك السياسات كثريا ما أدى إىل حتقيق معدالت غري قابلة لإلدامة من تراكم رأس املال                
لذلك جيب على بلدان شرق آسـيا أن        . ومستويات دين تفوق قدرات البلدان على السداد      

 يف املستقبل إىل حفز النمو من خالل النهوض باإلنتاجية عن طريق االبتعاد عن النظم               تسعى
  .املوجهة مركزيا وتبين منوذجا أكثر توجها حنو السوق

  
 أقـل مـن     األقل تقدما وفيما يتعلق بالبيئة التنظيمية واهليكلة املؤسسية، فإن قدرات البلدان           •



102  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

ن اليت لديها أكثر األطر التنظيمية تقدما عليها أن         إال أنه حىت البلدا   .  األخرى البلدانقدرات  
تدرك أن األدوات التنظيمية املتاحة هلا قد ال تكفي دائما حلمايتها من تأثريات الـصدمات                

  .الكربى
  
تلك اآلليـات   االستقرار عند التعامل مع األزمة وأن تكون        تلقائية إلعادة    اتجيب توفُّر آلي   •

 ففي البلدان املتقدمة تعمل الضرائب وبرامج الرفاه      .  مناسبة مدعومة بسياسات اقتصادية كلية   
 تكون إمـا  لياتأما يف البلدان األقل منوا فإن تلك اآل      .  لالستقرار تلقائية كعوامل   االجتماعي

وبالنسبة لبلدان شرق آسيا، كان الرتفاع أسعار الفائدة، ولو لفتـرات           . ضعيفة أو معدومة  
  . قيمة األصولقصرية، تأثرياته السلبية على صايف

من بني العوامل األخرى الكامنة وراء حدوث األزمة سحب الدعم احلكومي وضغط االئتمـان              
  .على رأس املال العامل خالل فترات الطاقة الزائدة وهو أمر جيب جتنبه يف املستقبل

  
جيب أن تلعب إجراءات حتسني إدارة املخاطرة وتقليل التأثر بالتقلبـات دورا مركزيـا يف                •

وجيب أن يـصاحب التجديـد املطـرد يف         . تراتيجيات بلدان املنطقة على املدى الطويل     اس
كما جيب توخي احلذر يف معاجلة اخـتالالت        . أسـواق رأس املال نظم للحيطة واإلشراف     

ارتفاع األوضاع املالية وأوضاع ميزان احلساب اجلاري و      اضطراب  االقتصاد الكلي، مبا فيها     
  .سياسات أسعار الصرفعدم تالؤم و) صا منها قصرية األجلوخصو(الديون اخلارجية 

  
  اخلالصــــة. 7
  

سيعتمد انتعاش االقتصادات املتضررة من األزمة على عدة عوامل من بينها توقيت ومدى التباطؤ              
الدوري الذي يحتمل أن يشهده اقتصاد الواليات املتحدة وقدرة اليابان وأوروبا على إدامة النمو              

فاالقتصاد األمريكي قد ال يستمر يف النمو بوترية أعلى مما هو متوقَّع لـه          .  الطلب احمللي  القوي يف 
إذن، كي يستمر االنتعاش العاملي، جيب      . وخصوصا مع اخنفاض معدل البطالة إىل املستوى احلايل       

يف االقتصاد  أن تزداد وترية النمو لدى البلدان األوروبية واليابان مبا يكفي ملوازنة التباطؤ الدوري              
  .األمريكي

  
بوزن أكرب مـن غريهـا   تتمتع بعض السياسات  إن ما ميكن استنتاجه من األزمة اآلسيوية هو أن          

سواء من  ،  وتتمثل أهم سياسة يف تنفيذ اإلصالحات املؤسسية والتنظيمية       . خالل عملية االنتعاش  
آليـات  وضـع   ة واملـصرفية و   فإصالح القوانني املالي  . قبل املؤسسات املالية أو احلكومات املعنية     

 أمهية كربى يف حماولة أي بلد اخلروج من أزمـة        هلما لتحكم يف تدفقات رأس املال قصري األجل      ل
  .مثل األزمة اآلسيوية
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وبعبارة أخرى، جيب عند وضع السياسات املتعلقة مبتغريات االقتصاد الكلي األخذ يف االعتبـار              
فتحقيق االستقرار ألسعار الصرف مـثال      .  للموقف ككل  األبعاد االجتماعية واهليكلية واإلنسانية   

إذن ال بد للحكومات واملؤسـسات  . جيب أالَّ يعتبر جناحا إذا كان سيصاحبه خطر كساد شديد         
أن تتبىن موقفا ينطوي على املزيد من حتمل املخاطرة بدال من جمرد ربط زيادة الدين اخلـارجي                 

ت يف حني أن الصادرات تنمو يف الواقع مبعدل أبطأ بكثري مما            بالتوقعات املتفائلة حول منو الصادرا    
  .هو متوقع

  
احملكمة وضع نظام من السياسات والدراسات  ىلحباجة إالبلدان األقل منوا وكافة البلدان النامية إن 

وسـيلعب  . تعتمد على قواعد وإجراءات اإلفالس اليت تنظم العالقات الدولية بني الدائن واملدين           
ؤسسات املالية، واالرتقاء بنظم تسيري الشركات، وزيادة الـشفافية، وخفـض عجـز             حتسني امل 

احلساب اجلاري، واالمتناع عن املغاالة يف تقييم سعر الصرف دورا مركزيـا يف احليلولـة دون                
وجيب أن ينظر اتمع الدويل إىل هـذه الـصورة الـشاملة       . حدوث أزمات أخرى يف املستقبل    

  .جلهود املبذولة لرفع مستوى تسيري املالية الدولية من ااباعتبارها جزء
  

ملاذا شرق آسـيا    : "بالنظر إىل مدى عمق األزمة اآلسيوية وطول مدا، ميكن للمرء أن يتساءل           
 تكمن يف    على هذا التساؤل   على الرغم من أن اإلجابة    " بالذات وليس أي بقعة أخرى من العامل؟      

مـع  و. ال أنه ال توجد إجابة بديهية على هذا السؤال        أسباب وقوع األزمة وأسباب انتشارها، إ     
ذلك، وكما أسلفنا، فإن املشكالت االقتصادية اليت سبقت األزمة هي من النوع الذي تواجهـه               

وال ختتلف احلالة يف شرق آسيا عن باقي احلاالت سوى من حيـث             . عادة معظم البلدان النامية   
 اعتربنا املعجزة اآلسيوية القدمية اليت اسـتمرت علـى   وإذا. حجم التأثري املُجمع لتلك املشكالت    

مدى ثالثة عقـود متواصلة حقيقةً مسلَّماً ا، فإننا ال نبالغ إذا قلنا إنه حىت االقتصادات سـريعة   
النمو اليت تفتقد األطر املالية التنظيمية والقانونية وأنظمة املراقبة املالئمة ستكون عرضةً للصدمات             

  .غري املتوقعة
  

  املراجــــع
  

Akyüz, Yılmaz, “The East Asian Financial Crisis: Back to the Future?”, 

UNCTAD, Geneva, 1998. 

 

The Economist, 3-9 October 1998. 

 

Fischer, Stanley “The Road to a Sustainable Recovery in Asia”, World 



104  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

Economic Forum Meeting, Singapore, 1999. 

 

Fitzgerald, Valpy “Global Capital Market Volatility and the Developing 

Countries: Lessons From the East Asian Crisis”, Paper for the East Asian 

Crisis Conference at the Institute of Development Studies, Sussex University, 

13-14 June 1998, published by Oxford University, 1998. 
 
Griffith-Jones, Stephany with Cailloux, Jacques and Pfaffenzeller Stephan, 

“The East Asian Financial Crisis: A Reflection on its Causes, Consequences 

and Policy Implications,” IDS Discussion Paper 367. 

IMF, International Financial Statistics, Washington, D.C., January 2000. 
 

IMF, World Economic Outlook, Washington, D.C., May 1999. 
 

--------, Timothy Lane, Atish R. Ghosh, Javier Hamann, Steven Phillips, 

Marianne Schulze-Ghattas, and Tsidi Tsikata, “IMF-Supported Programs in 

Indonesia, Korea And Thailand: A Preliminary Assessment,” IMF, 1999. 
 

--------, “IMF Concludes Article IV Consultation with Malaysia”, Public 

Information Notice No. 99/88, Washington, D.C., 1999. 

Kumar, Rajiv and Debroy, Bibek, “The Asian Crisis: An Alternate View”, 

Asian Development Bank, Economic Staff Paper Number 59, Manila, 1999. 
 

Rojas Research Unit, News Release No. 98/1683/S, “East Asian Financial 

Crisis Leads to Tumultuous Year in Emerging Markets”, Washington, 1998. 
 

Park, Yung Chul and Song, Chi-Young, “The East Asian Financial Crisis: A 

Year Later”, 1998. An earlier version of this paper was presented to “East 

Asian Crisis Workshop” at the IDS, University of Sussex, July 13-14, 1998. 
 

Ranis and Stewart, The Asian Crisis and Human Development, 1998. 
 

Reisen, Helmut, “Domestic Causes of Currency Crises: Policy Lessons for 

Crisis Avoidance”, OECD Development Centre, 1998. 



105  عرب لبلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي: أزمة شرق آسيا

 

SESRTCIC, “Annual Economic Report on the OIC Countries: 1999”, Ankara. 
 

Stiglitz, Joseph E., The World Bank, “Lessons From East Asia”, Journal of 

Policy Modeling, vol.21, no.3 (1999), 311-330. 
 

UNCTAD, Trade and Development Report, Geneva, 1999. 
 

World Bank, “East Asia: The Road to Recovery”, Washington, D.C., 1998. 


