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كلمة شكر
ق ال الرسول صلى اهلل عليو وسلم":من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل و من أزدى
إليكم معروف ا فكافئوه ف إن لم تستطيعوا ف ادعوا لو"
أوال وقبل كل شيء أحمد المولى سبحانو وتعالى الذي ثبت أقدامنا وشد عزمنا
ومتن عودنا وزرع في ذواتنا صبرا وزاد في نفوسنا عزما في اإلقبال على
ىذا العمل إلى آخر حرف منو مذلال كل العقبات وميونا علينا كل
الصعوبات ،ف الليم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو
ملئ السموات واألرض وما بينيما.
أتوجو بخالص الشكر والتقدير لألستاذ المشرف الدكتور أيت عكاش سمير الذي
أشرف على ىذا العمل عرف انا بفضلو وتقديرا لمجيوداتو لما أواله لنا
من العون التوجيو والتشجيع.
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى عمال مكتبات كال من المدرسة العليا للصيرفة
والمدرسة العليا للتجارة لحسن استقباليم ومساعدتيم لنا في جمع المراجع.
كذلك أتقدم بعظيم الشكر إلى السيدة "ليديا" مديرة مدرسة
اللغات " "Campus Avenirالتي ساعدتني
في عملية الترجمة.
كما ال يفوتني التقدم بالشكر إلى األساتذة األف اضل أعضاء لجنة المناقشة على
قبوليم مناقشة وتقييم ىذا البحث.

إه ـ ـ ـ داء
أهدي هذا العمل إلي:
إلى أغلى ما أملك في هذه الحياة والديا الكريمين اللذان جعال من تعليمي قضية
مقدسة وغمراني دوما بدفئهما وحنانهما حفظهما اهلل
وأمد في عمرهما.
ّ
إلى من ترعرعت معهم ونما غصني بينهم ،شموع البيت إخواني :ماسينيسا ويوقرثن.
إلى مرشدات درب ـي أخواتي :أميرة ،كاهنة ،ثنـ ـة وأزواج ـ ـه ـ ـن.
إلى الكتاكيت الصغار:يحي ،نريمان ،أمين ،غيالس ،قـايا ويونس.
إلى زهرة البيت أختي الصغيرة "تنهنان".
إلى رمز الحب والوفـاء خطيبي العزيز "شيبان سمير".
إلى من كـتـبـ ـ ـ ـ ـها ال ـل ـ ـ ـه أن تكـ ـ ـ ـون عائـ ـ ـلـتـي الثـ ـ ـ ـانيـة.
إلى كل من ساعدني على تخطي أصعب األوق ـ ـ ـات إلتمام هذا الـ ـعمل.
إلى رفيقـات دربـ ـي صديـ ـقـاتى ،كل واحدة باسـمـها.
وإلى كل من نسيهم قـلمي ولم تنسهم ذاكرتي.
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مـقـدمــة
مقدمة:
أصبحت دراسة أسواق رأس املال من املواضيع اهلامة ا ليت حتظى باهتمام كبري من قبل األكادمييني ،وذلك نظرا
للدور والوظائف اليت تؤديها هذه األسواق يف تعبئة املدخرات الوطنية وجذب رؤوس األموال األجنبية لتمويل التنمية
االقتصادية ،خاصة بسبب سرعة استجابتها للصدمات اخلارجية كاألزمات املالية الدولية.
كما أن للبورصة دور مهم يف التنمية االقتصادية ،لذا فقد جلأت معظم الدول الرأمسالية إىل إنشاء بورصات متطورة
أو إصالح البورصات القائمة ،واعتماد شبكات للمعلوماتية جد متطورة لتبادل املعلومات واملعطيات مما جعل بورصات
هذه الدول على قدر جد عال من الرتابط والتكامل ،وبالتايل جعل االقتصاد العاملي على منط واحد .إذ يعترب مستوى
أداء البورصة هو صورة حية عن مستوى أداء االقتصاد وحجم املعامالت اليت تتم فيه وكذا التوجه االقتصادي للبلد .كل
هذا من خالل دراسة مؤشرات البورصة ،حيث تربز أمهية هذه املؤشرات يف إعطاء صورة واقعية حية عن الوضعية السائدة
يف ال سوق واالقتصاد بصفة عامة ،هذا وألن املؤشرات البورصية تتأثر بالسياسات املالية والنقدية السائدة ،باإلضافة إىل أن
املؤشرات البورصية تعترب أداة من أدوات حتليل السوق والتنبؤ حبركة تطوره مستقبال من جهة وأداة قياس املخاطر من جهة
أخرى.
لقد بينت األحداث االقتصادية خاصة منذ ثالثينيات القرن املاضي أن النظام املايل العاملي القائم ليس يف مقدرته
محاية االقتصاد العاملي من األزمات املالية العنيفة ،واليت يزداد معدل تكرارها وتشتد فداحة آثارها على األسواق املالية
العاملية مثل األزمة البورصية ( ،)7891أزمة جنوب شرق آسيا ( )7881وأزمة فقاعة شركة األنرتنيت ( .)0222كما
يواجه اال قتصاد العاملي يف الوقت الراهن أحد أعنف وأهم األزمات املالية ،واليت بدأت بوادرها يف صيف 0221
واشتدت فداحتها سنة  0229مع تكبد أكرب مؤسسات املال واألعمال األمريكية واألوروبية خسائر ضخمة جدا ،واليت
تتمثل يف أزمة الرهن العقاري واملعروفة باالسم األكثر شيوعا "قروض عالية املخاطر" " ،"subprimeفاالنتشار السريع
هلذه األخرية إىل بورصات العامل دفع الكثري من كبار املسؤولني يف البلدان الصناعية إىل وصفها بأهنا أعنف أزمة مالية
واجهت العامل بعد أزمة الكساد االقتصادي  ،7808واليت أدت إىل تراجع مستمر يف املؤشرات البورصية للعديد من
األسواق األوروبية واألسيوية ومن بني أمهها فاين نشال تاميز ( ،)FTSEستاندرد أند بور ( ،)S & Pالكاك02
( )CAC40وغريها .وعلى هذا األساس يعترب إدارة هذه األزمة وعالجها حبكمة وجناح للتخفيف من آثارها السلبية
أمر يف غاية األمهية ،إال أن األهم من ذلك هو التوفيق يف إتباع سياسات وإجراءات تساعد على الوقاية منها وتفادي
حدوثها  ،مما يستوجب تبين التنبؤ الوقائي كمطلب أساسي لتفادي حدوث هذه األزمة مبكرا ،أو باألحرى الوصول إىل
طرق متكن من التنبؤ مبثل هذه األزمات قبل حدوثها ،وهذا لتجن ب اهنيار االقتصاد العاملي مرة أخرى.
ب

مـقـدمــة
يشري بعض الباحثني يف االقتصاد إىل أن الوقوف على طبيعة العالقة بني بعض املتغريات االقتصادية وبعض
التغريات اليت تطرأ على املؤشرات مي ّكن من التنبؤ مبا سيكون عليه السوق ،حيث أثبتت بعض الدراسات السابقة دور
املؤشرات البورصية يف التنبؤ باحلالة االقتصادية املستقبلية ،وهذا من شأنه التنبؤ حبدوث األزمات .فكانت دراسة وليام
شورت " "Schwertاليت كشفت أن اخنفاض معدل العائد على املؤشر كان حدثا مصاحبا حلدوث أزمة ،مما يعين أن
املؤشر جنح يف التنبؤ حبدوث األزمات بنسبة %89وذلك يف الواليات املتحدة األمريكية ما بني  ،7882- 7920وهذا
ما استدعى تبين طريقة املؤشرات البورصية للبحث يف إمكانية التنبؤ بأزمة الرهن العقاري.
وعلى ضوء ما سبق تتضح لنا معامل اإلشكالية اجلوهرية على النحو التايل:
هل ساهمت المؤشرات البورصية في التنبؤ بأزمة الرهن العقاري؟
ومن خالل اإلشكالية الرئيسية تظهر لنا التساؤالت الفرعية اليت تساعد على فهم وحتليل املوضوع بطريقة جيدة
وهي على النحو التايل:
 ما مفهوم املؤشرات البورصية؟ وهل ميكن هلا أن تقيس أداء السوق وحتسن من وضعية االقتصاد؟
 ما طبيعة أزمة الرهن العقاري؟ وماهي أسباهبا؟ وإىل أي مدى وصلت آثارها؟
 هل استطاعت املؤشرات البورصية أن تعكس حدوث أزمة الرهن العقاري مسبقا؟
وبغرض تقدمي إجابة أولية هلذه التساؤالت نقرتح الفرضيات التالية:
 املؤشرات البورصية أداة فعالة لقياس أداء السوق والتنبؤ بالوضعية اليت سيكون عليها االقتصاد مستقبال.
 تعود أسباب حدوث أزمة الرهن العقاري إىل طبيعة االقتصاد األمريكي ،وبالتايل آثارها مل خترج عن نطاق هذا
االقتصاد.
 املؤشرات البورصية تنبأت حبدوث أزمة الرهن العقاري.
أسباب اختيار الموضوع:
إن اختيار هذا املوضوع مل يكن صدفة بل كان لعدة أسباب هي:
 ا لرغبة يف البحث يف موضوع األزمات املالية وخاصة أزمة الرهن العقاري اليت هزت كيان االقتصاد العاملي.
 إعطاء أمهية للبورصة وتبيان دور املؤشرات البورصية يف قياس أداء االقتصاد ،خاصة وأن بورصتنا غري نشطة.
 خطورة أزمة الرهن العقاري وشدة ثقلها على االقتصاديات العاملية.
ج

مـقـدمــة
 الرغبة يف إثراء املكتبة مبوضوع يستفيد منه الغري.
 إن املوضوع يدخل ضمن جمال ختصصنا" اقتصاديات املالية والبنوك" إضافة إىل امليول الشخصي للخوض يف
موضوع األزمات واألسواق املالية الدولية.
أهمية الموضوع:
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من التغريات اليت يشهدها االقتصاد العاملي ،ومن االهتمام املتزايد للمجتمع الدويل
مبوضوع األزمات املالية املتكررة باستمرار ،حىت وإن كان موضوع األزمات املالية بشكل عام أخذ حصته من الدراسة ،إال
أن موضوع الوقاية منها وآليات التصدي هلا وعالجها ال يزال حيتاج إىل ا لكثري من البحث والتدقيق ،خاصة وأن أزمة
الرهن العقاري أثبتت فشل اجلهود املبذولة للوقاية والتصدي لألزمات ،كما أن دور املؤشرات البورصية يف التنبؤ باألزمات
قبل حدوثها حيتاج إىل املزيد من الدراسة والبحث عن كيفية تفعيله أكثر للوصول إىل أنظمة جتنب حدوث األزمات ،أو
باألحرى إعطاء إنذارات مسبقة للتخفيف من آثارها املستقبلية وحصرها قبل تفشيها.
أهداف الموضوع:
هندف من خالل هذه الدراسة إىل ما يلي:
 التطرق إىل املؤشرات البورصية وتبيان استخداماهتا وأمهيتها يف اختاذ القرارات وترشيد االقتصاد.
 دراسة أزمة الرهن العقاري وتبيان أسباهبا احلقيقية وتداعياهتا اليت ال زالت إىل حد اآلن.
 حتديد أبرز اإلجراءات املتخذة ملواجهة أزمة الرهن العقاري واحللول املقرتحة لوضع حد آلثارها.
 إبراز العالقة بني املؤشرات البورصية والتغريات االقتصادية العامة.
 دراسة إمكانية التنبؤ بأزمة الرهن العقاري مع التعرض إىل التجارب السابقة يف ذلك.
 تبيان نقائص النظام املايل العاملي اليت حتملها أزمة الرهن العقاري يف طياهتا واليت حتول دون قدرة املؤشرات
البورصية يف التنبؤ هبا قبل حدوثها.
المنهج المتبع:
اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي كل حسب حاجتنا إليه يف الدراسة ،وذلك من أجل
اإلجابة على إشكالية املوضوع واختبار الفرضيات ،كما قمنا بتقدمي إحصائيات وبيانات عن خمتلف متغريات الدراسة
باإلضافة إىل حتليلنا لبعض منحنيات أهم املؤشرات البورصية املتأثرة بأزمة الرهن العقاري حىت تكون الصورة أكثر وضوحا.

د

مـقـدمــة
صعوبات الدراسة
صادفتنا يف إجناز هذا البحث العديد من الصعوبات اليت حالت دون وصولنا إىل املالحظات واملعلومات الدقيقة
حول تطورات أهم املؤشرات البورصية العاملية ،إذ صعب احلصول على مراجع ،خاصة وأن نطاق دراستنا مشل أهم
البورصات العاملية اليت يصعب الوصول إىل مراكزها واحلصول على ما ت ستلزمه الدراسة ،باإلضافة إىل عدم وجود مراجع
يف اجلزائر ختدم موضوع حبثنا  ،أما عن املراجع املتحصل عليها فهي مراجع أجنبية قليلة.
تقسيمات الموضوع:
قصد إعطاء حل إلشكالية البحث املقرتحة أعاله ،واإلحاطة بكل جوانب املوضوع ،تطلبت الدراسة تناول
املوضوع يف مقدمة عامة وثالثة فصول لتنتهي الدراسة خبامتة عامة ،حمافظني قدر اإلمكان على التسلسل املنطقي والتدرج
يف طرح األفكار.
خصص الفصل األول إلعطاء اإلطار العام حول املؤشرات البورصية ،وذلك بالتعرض أوال إىل مفهوم البورصة من
حيث النشأة والتعريف وكذلك أنواعها وأمهيتها يف النشاط االقتصادي ،وظائفها واملتعاملني فيها ،وأهم أدواهتا وكيفية
تداوهلا ،مث التعرض ألهم البورصات العاملية .وإىل دراسة موضوع املؤشرات البورصية ثانيا وذ لك بالتطرق إىل املفهوم الذي
مشل تعريف املؤشرات وأنواعها وأمهيتها ،وكذلك أيضا بالتطرق ألهم استخداماهتا ،مث تسجيلها وكيفية بنائها مع تبيان
أمهها يف العامل.
أما الفصل الثاين فخصص لدراسة أزمة الرهن العقاري من خالل تبيان املفاهيم األولية العامة لألزمات املالية مع
ذكر بعضها اليت هلا تأثريا أ كرب على البورصة .مث انتقلنا إىل تشخيص أزمة الرهن العقاري من حيث جذورها ،أسباهبا
وخصائصها ،لنتوصل يف األخري إىل كيفية مواجهة هذه األزمة بالتعرض إىل أثارها وأهم اإلجراءات املتخذة والقمم
املنعقدة الحتواء هذه األزمة مع تبيان احللول املقرتحة لتجنب مثل هذه األزمات مستقبال.
وتناول الفصل الثالث دراسة حتليلية لقدرة كل من نظام اإلنذار املبكر واملؤشرات البورصية يف التنبؤ بأزمة الرهن
العقاري وذلك عن طريق إعطاء مفهوم نظام اإلنذار املبكر وعرض جتاربه التنبؤية لبعض األزمات املاضية وحظ أزمة الرهن
ا لعقاري من ذلك ،مث لنركز على املؤشرات البورصية بتبيان عالقتها باملتغريات االقتصادية ودراسة قدرهتا التنبئية باألزمات
الفارطة ،مع حتليل أهم مؤشرات بورصات الدول األكثر تأثرا بأزمة الرهن العقاري لدراسة القدرة التنبئية للمؤشرات
البورصية هبذه األزمة.
ه
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الفـص ـ ـ ـ ـل األول
تمهيد الفصل:

ليست البورصة من اظتؤسسات اظتالية اضتديثة بل يرجع عتا العهد إذل اظتاضي البعيد ،إال أن جهازىا وعملياهتا قد
تطورت كثَتا مع مرور الزمن حىت أضحت مركز اضتياة اظتالية يف األمم النامية ،واضتلقة الضرورية للجمع بُت اظتستثمر
واظتنتج وعنصرا ىاما يف تأمُت السيولة اظتالية الضرورية يف اضتياة االقتصادية .ويالحظ أن التطور الذي رافق مراحل اإلنتاج
الصناعي وكذلك نشوء الشركات التجارية الكبَتة اظتساقتة ،جعل اضتاجة ملحة إذل وجود سوق منظمة لألوراق اظتالية
تشرف عليها الدولة وتساىم يف إخراج اظتدخرات الفردية وتوزيع رأس اظتال يف نواحي االستثمارات اظتختلفة.
حيث تعد اظتؤررات البورصية من أىم األدوات اليت يعتمد عليها اظتستثمر لقياس أداء السوق ومعرفة األوقات اظتناسبة
للشراء والبيع وكذلك حتسُت وضعية االقتصاد وإمكانية التنبؤ بو ،ومن جهة أخرى أصبحت ىي األخرى تباع وتشًتى
رأهنا رأن أي ورقة مالية ،وىنا بدأت أقتية اظتؤررات البورصية تظهر يف توضيح اجتاه األسعار يف البورصة ،لكن ىناك
باحثون متالفون ىذا الرأي ،ذلك أ ّن األدوات اظتالية بصفة عامة واإلفراط يف استعمال اظتؤررات بصفة خاصة قد ساىم
بقسط كبَت يف اهنيار البورصات العاظتية يف سنة  ،1987كما ّأدى االستعمال اظتكثف للمؤررات يف االستَتاد هبا يف
اظتعامالت ال سيما اختاذ القرارات االستثمارية إذل سيطرهتا على البورصات العاظتية سيطرة كلية.
ولإلحاطة أكثر مبفهوم اظتؤررات البورصية سيتم التطرق يف ىذا الفصل إذل مبحثُت قتا:
 عموميات حول البورصة.
 عموميات حول اظتؤررات البورصية.
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الفـص ـ ـ ـ ـل األول
المبحث األول :عموميات حول البورصة

إن البورصة أو ما تعرف بالسوق اظتنظمة ما ىي إال جزء من مكونات سوق رأس اظتال الذي يدخل بدوره حتت
زمرة األسواق اظتالية إذل جانب سوق النقد .وتشَت العديد من الدراسات والتجارب إذل أن البورصة تقدم خدمات من
رأهنا دفع عجالت النمو االقتصادي ،حيث تؤدي الكثَت من الوظائف اليت من رأهنا حتريك رؤوس األموال الالزمة
إلقامة وتوسيع اظتشاريع االستثمارية باإلضافة إذل تسهيل عمليات االستثمار واستخدام طرق أكثر جاذبية.
المطلب األول :مفهوم البورصة
سنتناول يف ىذا اظتطلب عرض ظتفهوم البورصة من حيث النشأة ،التعريف ،األنواع واألقتية.
الفرع األول :نشـ ـ ــأة البورصة
تعود كلمة البورصة إذل القرن 15م نسبة إذل عائلة " "VANDER BOURSEاليت كانت دتلك فندقا كان كتتمع
فيو التجار القادمُت من فلورينسيا إذل مدينة بريج البلجيكية ،والذ ي كان يهمو التجار من كافة اظتناطق حيث تطورت
التعامالت فيو ،ونظرا لعدم اصطحاب التجار لبضائعهم معهم كانت تتم االرتباطات فيما بينهم يف ركل عقود
وتعهدات ،ومن مث استبدلت البضائع اضتاضرة بالتزامات مستقبلية قائمة على الثقة اظتتبادلة بُت األطراف اظتتعاملة.
وأتى لفظ

""BOURSE

ليعرب عن اظتكان الذي كتتمع فيو التجار واظتتعاملُت معهم ،إلبرام الصفقات والعقود واالتفاق

اضتاضر أو اآلجل عليها وبالطبع كانت ىناك أماكن أخرى كتتمع فيها التجار قبل ىذا التاريخ ودل تكن قد شتيت
بالبورصات بعد.
أول بناء أنشئ للبورصة وعرف هبذا االسم ىو بناء مدينة " "AMERSيف بلجيكا عام  1460ويف ىذا الصدد
كتب أن نشَت إذل أهنا قامت عام  1952بنشر تسعَتة األسعار اظتسجلة مث تليها بعد ذلك ظهور العديد من البورصات
يف أوروبا ،حيث تعترب مدينة " "LYONبفرنسا أول من نظمت بورصات للقيم مث جاءت بورصة "تولوز" بباريس عام
 1563-1549مث بورصة روما بإيطاليا عام  1566لتأيت بعد ذلك بورصة بوردو بفرنسا بعد ظهور بورصة باريس
بثماين سنوات ،مث ظهرت بورصة أمسًتدام هبولندا عام 1773ويف بال عام 1683ويف فيينا عام  ،1762أما يف بريطانيا
فظهرت بورصة لندن  1773ويف نيويورك عام 1792اليت تعترب أ ىم بورصة للقيم يف العادل نظرا ضتجم التبادالت
اليومية.1

 1مشعون مشعون" ،البورصة" ،األطلس للنشر ،اصتزائر ،1993 ،ص.29
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الفـص ـ ـ ـ ـل األول
إن نشأة ىذه البورصات يعود جملموعة من العوامل ىي:

1

 االنقالب الصناعي :حدوث االنقالب الصناعي يف أوروبا ،وحتول اإلنتاج من اإلنتاج الصغَت إذل اإلنتاج الكبَت
وظهرت اضتاجة اظتاسة إذل الكميات الضخمة من اظتواد اطتام اليت حتتاج إليها الصناعات.
 زيادة السكان :إن انتشار اظتدن إثر الثورة الصناعية وازدحامها بالسكان احتاج إذل الزيادة يف دتوينها باظتواد
الغذائية الالزمة ،فاقتضى ذلك وجود سوق عاظتي لإلجتار يف اضتاصالت الزراعية ،فنشأ فريق من التجارة شتوا
باظتضاربُت ،وفريقا آخر من جتار اصتملة ،فنشأت البورصات لتكون اظتلتقى واظتنظم لتلك اظتعامالت بُت الفريقُت.
 اقتراض الحكومات :صتوء اضتكومات إذل االقًتاض من اظتواطنُت للصرف على اضتروب اليت أنشأهتا من أجل
اضتصول على اظتواد الصناعية ،والبحث عن أسواق لصرف منتجاهتم ،فكانت اضتكومات تقدم سندات عتؤالء
اظتقرضُت.
 اقتراض الشركات :صتوء الشركات إذل االقًتاض وتقدمي اظتستندات عتؤالء الدائنُت على أساس أهنا رىائن نتكن
أن تباع يف أي وقت ،رغبة من ىذه الشركات يف زيادة رأس ماعتا.
الفرع الثاني :تعريف البورصة
ىناك العديد من التعاريف للبورصة اختلفت يف العديد من اصتوانب واتفقت يف جوانب أخرى ونذكر منها :
 البورصة ىي" :سوق التعامل باألوراق اظتالية بيعا ورراء ،أوىي سوق األوراق اظتالية بكافة أنواعها وأركاعتا".

2

 البورصة باظتفهوم االقتصادي ىي" :مكان يلتقي فيو البائعون واظتشًتون  -من خالل شتاسرة  -لتبادل سلع
ىي األسهم والسندات ،وتعرف بسوق اظتال طويل األجل وىي أقرب من السوق الكاملة".

3

 البورصة أو سوق التداول ىي" :سوق ثانوية تقوم بأداء دور مزدوج ،فهي تعمل على التقاء العرض بالطلب
حبيث أن أداهتا ؽتثلة يف قيم منقولة".

4

 البورصة ىي" :سوق منظمة تنعقد يف مكان معُت ويف أوقات دورية بُت اظتتعاملُت يف بيع ورراء األوراق اظتالية
اليت تصدرىا الشركات والدول".

5

من رتلة التعاريف السابقة نستخلص تعريفا رامال للبورصة على أهنا :
 1نبيل خليل طو شتور" ،سوق األوراق اظتالية اإلسالمية بُت النظرية والتطبيق(دراسة حالة سوق رأس اظتال اإلسالمي يف ماليزيا)" ،قدمت ىذه الرسالة استكماال
للحصول على درجة اظتاجستَت يف إدارة األعمال ،كلية التجارة ،اصتامعة اإلسالمية ،غزة ،2007،ص .29
 2مروان عطوة " ،األسواق النقدية واظتالية ،البورصات ومشكالهتا" ،ديوان اظتطبوعات اصتامعية ،اصتزائر ،ط ، 2003 ،2ص. 216

 3ػتمد أمُت زويل" ،بورصة األوراق اظتالية" ،دار الوفاء للطباعة ،اإلسكندرية ،2000 ،ص .36
4

أنطوان النارف وخليل ىندي" ،العمليات اظتصرفية والسوق اظتالية" ،ج ،2اظتؤسسة اضتديثة للكتاب ،لبنان ،2000 ،ص.45

Cosette Payrard ," la bourse" , 6ème Edition , librairie Vuibert, Paris , 1998 , p5
4
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"سوق منظمة يلتقي فيها دوريا أعوان ؼتتصون معتمدون  -السماسرة  -إلبرام صفقات بيع أو رراء لقيم منقولة
(األسهم ،السندات واظتشتقات اظتالية ) ،فالبورصة إذن ختتص بالتمويل طويل األجل ،تقوم بتهيئة اظتدخرات وتوجيهها
ؿتو االستثمار مبختلف األدوات ،ؽتا لتقق حركية وسيولة أكثر يف السوق".

1

الفرع الثالث :أنواع البورصات
مبرور الزمن تطور جهاز البورصات وعملياهتا فحصل تنوع وتعدد يف أنواعها ،ليمتد نشاطها ويشمل ؼتتلف
غتاالت اضتياة االقتصادية ،وعتذا نتكن تصنيف البورصات إذل عدة أنواع حسب حيثيات ؼتتلفة كاآليت:

2

أوال :أنواع البورصات من حيث ما يتداول فيها :وتنقسم إذل عدة أنواع ىي:
 .1بورصات البضائع 3:يطلق عليها البورصات التجارية أو بورصات العقود -إذا مت فيها بيع سلع غائبة غَت
حاضرة -حيث كتري فيها التعامل على حاصالت معينة كالقطن والصرف وغَت ذلك ،وفيها لتدد التاجر عينة
من السلعة اظتتفق عليها من حيث النوع واصتودة ،مث ال يدفع من الثمن إال جزء قليال منو والباقي يدفعو عند دتام
التسليم ،ويأخذ إذن باستالمها يف نفس اليوم أو يف اليوم التارل ،ويف بعض األحيان يكون الثمن كلو مؤجال إذل
ما بعد التسليم بسعر معلق على السوق يف فًتة ػتددة.
أما عن الشروط الواجب توافرىا يف السلعة القابلة للتعامل يف البورصة فإهنا تتمثل فيما يلي:
 عدم قابلية السلع للتلف بسرعة وإمكانية ختزينها لفًتة طويلة نسبيا.
 أن تكون السلعة قابلة للنقل بتكاليف معقولة.
 أن تكون للسلعة مواصفات قياسية ػتددة ال خالف عليها خصوصا أن التعامل ال يتم على أساس بضائع
موجودة.
 أن يتميز الطلب بالنسبة للسلعة باالستمرارية.
 أن يتوقف إنتاج السلعة أو توفرىا على عوامل ػتددة أو ظروف معينة نتكن التنبؤ هبا حىت ال تتعرض أسعارىا
للتذبذب أو التقلب السريع اظتفاجئ.
وأىم بورصات البضائع ىي بورصة نيويورك ،لندن ،مومباي ،بروكسل وباريس.

4

1سارة عبدرل" ،أساليب قياس أداة حافظة األوراق اظتالية ،دراسة حالة بورصة الدار البيضاء للقيم اظتنقولة لسنة  ،"2011مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل
رهادة اظتاسًت يف علوم التسيَت ختصص مالية مؤسسة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ،جامعة قصدي مرباح ،ورقلة ،2012-2011،ص.4-3
 2رعبان ػتمد إسالم البرباوي" ،بورصة األوراق اظتالية من منظور إسالمي" ،دار الفكر ،دمشق ، 2002 ،ص.37
 3ػتمد الصريف" ،البورصات" ،دار الفكر اصتامعي ،اإلسكندرية ، 2008 ،ص .78-76
 4ػتمد يوسف ياسُت" ،البورصة ،عمليات تنازع القوانُت -إختصاص اضتكم" ،منشورات اضتليب ،لبنان ،2004 ،ص .29
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 .2بورصة الذهب والعملة الصعبة :بورصة الذىب واظتعادن النفيسة يف السوق منظمة عتا وجود مادي يف قاعات
خاصة ،أين تتم اظتفاوضات حول اظتعادن النفيسة من قبل أعوان الصرف حيث ختتلف أسعار ىذه اظتعادن
اختالفا كبَتا بالنسبة ظتصادرىم ( أمريكا ،روسيا ،جنوب إفريقيا ،الربازيل وغَتىا) ،بسبب اختالف طرق
اضتصول عليها ورحنها والتأمُت عليها ودرجة الشوائب فيها ،أما بورصة العملة الصعبة اليت تسمى أيضا سوق
الصرف ،فهي سوق عاظتية يتم فيها تبادل العمالت ،كما يتم حتديد أسعار صرفها أو أسباب ارتفاعها أو
اـتفاضها.

1

 .3بورصة الخدمات :ىي بورصة ذات خدمات كثَتة التنوع لتعدد اجملاالت اليت نتكن استخدامها فيها ،وأقتها
السياحة والفنادق ،بورصة التأمُت وبورصة النقل وتأجَت السفن...اخل.

2

 .4بورصة األفكار :وىي أحدث أنواع البورصات ،واليت تتعلق بعرض وبيع اضتقوق كحقوق االخًتاع ،حقوق
اظتعرفة والعالمات التجارية وصفاقات نظم اظتعلومات ...إخل.

3

 .5بورصة األوراق المالية :ىي من أىم أنواع البورصة ،وكتري التعامل فيها على السندات واألسهم اليت تصدرىا
الشركات ،وىي مركز للوساطة بُت اظتالكُت لقيم يرغبون يف التنازل عنها والراغبُت يف اضتصول عليها ،وتلعب
رركات اظتساقتة دورا كبَت يف بورصة األوراق اظتالية من خالل حتريك قوى االستثمار واالدخار بشكل فعال ،ؽتا
يتوفر لديها من إمكانيات ىائلة على إصدار األوراق اظتالية من أسهم وسندات وصكوك.
ثانيا :أنواع البورصات من حيث مدى التعامل الجغرافي :تنقسم إذل نوعُت قتا:

4

5

 .1بورصة محلية :وىي اليت ال دتتد معامالهتا دوليا ،ونشاطها ػتدود للغاية.
 .2بورصة دولية :وىي اليت دتتد معامالهتا إذل الدول اظتختلفة ،وىي بورصة ضخمة ومتوسطة اضتجم.
ثالثا :أنواع البورصات من حيث التسجيل واالعتراف الحكومي :تنقسم اذل:

6

 .1بورصة رسمية :وىي بورصات تعمل بشكل رشتي ودتارس فيها اظتعامالت يف ضوء قواعد ونظم ػتددة وحتت
رقابة اضتكومة.
 1عبد الباسط وفاء ػتمد حسُت"،بورصة األوراق اظتالية ودورىا يف حتقيق حتول مشروعات القطاع العام للمالية الفردية" ،دار النهضة ،القاىرة ،1996،ص.6-5
 2رعبان ػتمد إسالم البرباوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.37
 3نفس اظترجع ،ص.37
 4منَت إبراىيم ىندي" ،األوراق اظتالية وسوق رأس اظتال" ،منشاة اظتعارف ،اإلسكندرية ،1997 ،ص.55
 5اطتضَتي ػتسن أزتد" ،كيف تتعلم البورصة يف  24ساعة" ،دار أتراك ،القاىرة ،1996 ،ص .25
 6نفس اظترجع ،ص .26
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 .2بورصة غير رسمية :وىي بورصات تعمل بشكل غَت رشتي يف ضوء قواعد خاصة هبا ،وال تعًتف هبا اضتكومة
وال تتعامل فيها أي من جهاهتا الرشتية وبالتارل فإهنا تتضمن ؼتاطر مثل بورصة سوق اظتناخ بالكويت.
الفرع الرابع :دور وأهمية البورصة في النشاط االقتصادي
تتمثل الوظ يفة األساسية للبورصة يف نقل األموال من األطراف اليت تتوفر لديها فائض من األموال "مدخرات" إذل
األطراف اليت تعاين من عجز يف األموال ولقد وجدت يف األساس لتشبع رغبات وحاجات اظتتعاملُت ،ومن مث أضحت
ضرورة حتمية استلزمتها اظتعامالت االقتصادية بُت البشر واظتؤسسات والشركات ،ىذا وتعمل األسواق على حتقيق موازنة
فعالة ما بُت قوى الطلب وقوى العرض ،وتتيح اضترية الكاملة إلجراء كافة اظتعامالت واظتبادالت.
وتزداد أقتية البورصة وتتبلور ضرورهتا يف خدمة النشاط االقتصادي من خالل ما يلي:

1

 تنمية اظتدخرات الوطنية عن طريق تشجيع االستثمار يف األوراق اظتالية وتوجيهها ؿتو القطاعات االقتصادية
اظتختلفة على أسس تنافسية كفئة.
 جذب االستثمارات األجنبية لتساىم يف تسريع عملية التنمية االقتصادية وتقليص االعتماد على االقًتاض
اطتارجي.
 اإلسهام يف حتقيق التوزيع األمثل للموارد اظتالية اظتتاحة وبالتارل التقليل من التكاليف وؼتاطر التمويل.
 اظتساقتة يف رفع مستوى الوعي االدخاري واالستثماري لألفراد واظتؤسسات وزيادة رفافية وموثوقية اظتعلومات
ذات الصلة بأداء الشركات اظتدرجة واالقتصاد الكلي على حد سواء.
 تسريع وتسهيل عملية التخصيص وتوسيع قاعدة اظتلكية يف االقتصاد.
 دتويل خطط التنمية االقتصادية وذلك مبساعدة حكومات الدول على االقًتاض من اصتمهور لتمويل مشروعات
التنمية ،واإلسراع مبعدالت النمو االقتصادي لديها.

2

 توفَت اضتافز والدافع اضتيوي لدى رتاىَت اظتستثمرين من خالل حتقيق السعر العادل لألوراق اظتالية اظتتداولة يف
سوق األوراق اظتالية وزتاية األطراف اظتتبادلة.
 القدرة على توفَت وإعادة تدوير كم مناسب من األموال لتحقيق السيولة الالزمة للمجتمع ،ودعم االستثمارات
ذات اآلجال اظتختلفة.

 1عبد الكرمي نصر" ،تأسيس سوق فلسطيٍت لألوراق اظتالية ػتددات وأفاق" ،غتلة رؤون تنموية ،اجمللد اطتامس ،العدد األول ،فلسطُت ،ص .10
 2صاضتة ىاين نصار" ،رركات الوساطة وأثرىا على تنمية سوق فلسطُت لألوراق اظتالية" ،رسالة ضمن متطلبات اضتصول على درجة اظتاجستَت يف إدارة األعمال،
قسم إدارة األعمال ،كلية التجارة ،اصتامعة اإلسالمية ،غزة ،2007 ،ص.15
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 اظتساعدة يف زيادة مستويات اإلنتاج يف االقتصاد من خالل دتويل القروض االستثمارية اليت تؤدي إذل رفع
مستويات اإلنتاج وبالتارل رفع مستويات التشغيل أو التوظيف ،والذي يؤدي بدوره إذل حتقيق مستويات أفضل
للدخول سواء على اظتستوى الفردي أو اظتستوى القومي.

1

ؽتا سبق نتكن القول أن البورصة تستمد أقتيتها من الدور الذي تقوم بو ،فهي أداة فعالة غَت ػتدودة يف االقتصاد
الدورل ،تؤثر يف ؼتتلف جوانب النشاط االقتصادي وغتاالتو ،ويف الوقت عينو تتأثر بو ؽتا لتدث آثارا جديدة ،كما تلعب
البورصة دورا بالغ األقتية يف جذب الفائض يف رأس اظتال غَت اظتوظف وغَت اظتعبأ يف االقتصاد القومي ،وحتولو من مال
عاطل خامل إذل رأس مال موظف وفعال يف الدورة االقتصادية ،وذلك من خالل عمليات االستثمار اليت يقوم هبا األفراد
أو الشركات يف األسهم والسندات والصكوك اليت يتم طرحها يف البورصة.

2

المطلب الثاني :أدوات البورصة والمتعاملين فيها
الفرع األول :أدوات البورصة
تعترب األوراق اظتالية خاصة األسهم والسندات اليت تصدرىا منشأة األعمال السلعية الرئيسية اظتتداولة يف البورصة
صك إلثبات اضتق يف أصل معُت ويف التوقعات النقدية الناجتة عن ىذا األصل ،أي أهنا مستند ملكية أو دين يبُت حقوق
ومطالب اظتستثمر.

3

وتعرف بأهنا" صكوك أو مستندات تثبت حق صاحبها يف ملكية جزء من صايف أصول أو موجودات الشركة ،وما
ينتج عن استثمارىا من ربح مثل األسهم أو اضتق يف دين على الشركة مصدرة الورقة مثل السندات أو اضتق العائد مثل
حصص التأسيس ،أو تكون قابلة للتداول بالبيع والشراء يف سوق رأس اظتال مثل األسهم والسندات".

4

نتكن تقسيم األوراق اظتالية اظتتداولة يف البورصة إذل أوراق مالية تقليدية وأوراق مالية مبتكرة.
أوال :األوراق المالية التقليدية :وتشمل كل من األسهم والسندات بكل أنواعها
 .1األسهم :ىي عبارة عن صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول يف بورصة األوراق اظتالية بطرق جتارية ،حيث دتثل
مشاركة يف رأس مال رركات األموال عموما ،ونتثل السهم حصة الشريك يف الشركة اليت يساىم يف رأس ماعتا
والذي يتكون من غتموع اضتصص سواء كانت اضتصة نقدية أو عينية.

5

 1بنال أزتد حسُت" ،ػتاضرات يف األسواق اظتالية" ،كلية اظتعارف اصتامعية ،مصر ،2004 ،ص.4
 2نبيل خليل طو شتور ،مرجع سبق ذكره ،ص .31
 3حنفي عبد الغفار" ،االستثمار يف بورصة األوراق اظتالية" ،الدار اصتامعية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،2002 ،ص.24
 4رعبان ػتمد إسالم البرباوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.29
 5مصطفى رريدي ريخة وزينب حسن عوض اهلل" ،االقتصاد والبنوك وبورصات األوراق اظتالية" ،اظتطبعة اضتديثة بالقاىرة ،مصر ،1993 ،ص .169
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واألسهم تشكل الرأس اظتال اظتكتتب واظتضاف من قبل اظتستثمرين ،والذي يضم مساقتاهتم اظتالية ولتدد ملكياهتم
للشركة ،وبالتارل كل من رأس اظتال اظتعلن ورأس اظتال الفعلي ورأ س اظتال اظتساىم فيو مصطلحات تعرب عن القيمة الكلية
لألسهم اليت اقتناىا اظتستثمرون.

1

ومن ىذا التعريف نتكن استخالص خصائص األسهم كالتارل:

2

 صك ملكية نتثل جزءا من رأس اظتال الشركة.
 اضتصول على جزء من أرباح رأس اظتال يف حالة التصفية ،فحصول اظتساقتُت على جزء من األرباح يتوقف على عدد
األسهم وحجم ىذه األرباح ،وكذلك على اختاذ القرار بتوزيعها.
 االرًتاك يف اصتمعيات العمومية وحق التصويت ،إذ أن أصحاب األسهم يتمتعون حبق اظتشاركة يف إدارة الشركة.
 أرباح السهم غَت ػتددة مقدما ،وتعتمد على اظتوقف اظتارل للشركة.
 .2السندات :تعتبـر السندات أداة دتويل تلجأ إليها الدولة وىيئاهتا واظتؤسسات االقتصادية صتمع األموال لتمويل
مشاريعها ،ويعرف السند على أنو" :وعد مكتوب من قبل اظتقًتض -اظتصدر -بدفع مبلغ معُت من اظتال-القيمة
اإلشتية -إذل حاملو بتاريخ معُت ،مع دفع الفائدة اظتستحقة على القيمة اإلشتية بتاريخ معُت".
ونتكن استخالص طبيعة السندات كاآليت:

3

4

 نتثل دين على اصتهة اظتصدرة وليست صكوك مشاركة أو ملكية.
 تصدر بآجال ػتددة تلتزم اصتهة اظتصدرة ّبرد قيمتها خالل آجاعتا.

 تستحق عنها فوائد يف مواعيد ػتددة دون النظر إذل أرباح أو خسائر الشركة.
 تصدر غالبا ظتدة طويلة من عشر إذل ثالثُت سنة.
 يعترب السند مضمونا ضمانا عاما على أموال الشركة.
 نتكن أن يصدر بأقل من القيمة اإلشتية.
ثانيا :األوراق المالية المبتكرة(المشتقات المالية)
اظتشتقات اظتالية ىي عقود تشتق قيمتها من قيمة أصول معنية (أي األصول اليت دتثل موضوع العقد) واألصول اليت
تكون موضوع العقد تتنوع ما بُت األسهم ،السندات ،السلع ،العمالت األجنبية...إخل .وتسمح اظتشتقات للمستثمر
 1ىوريار معروف" ،االستثمار واألسواق اظتالية" ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،األردن ، 2003 ،ص.92

 2ضياء غتيد" ،البورصات :أسواق اظتال وأدواهتا" ،مؤسسة رياب اصتامعية ،اصتزائر ،2008 ،ص .41
3
B-Laget, "les nouveaux outils financiers", top édition ,Paris, 1990, p18
4

رريف مصطقى كمال طو" ،بورصات األوراق اظتالية" ،دار الفكر اصتامعي ،اإلسكندرية ،2009 ،ص65
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بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا على أداة األصل موضوع العقد 1.و تعرف اظتشتقات اظتالية أيضا بأهنا ":مطالب
ػتتملة ،فهي عقود جتري تسويتها يف تاريخ مستقبلي ،يتحمل اظتتعامل هبا تكلفة لكنها متواضعة مقارنة بقيمة العقد فضال
عن ذلك تتوقف اظتكاسب أو اطتسائر لألطراف اظتشتقة على األصل اظتارل ػتل العقد".

2

وفيما يلي نتناول أقتها:
 .1العقود المستقبلية:
عرف""ADRIAN BUCKLEY

العقد اظتستقبلي اظتارل على أنو اتفاقية لشراء أو بيع كمية فتطية من أداة مالية

معينة يف تاريخ مستقبلي الحق بسعر متفق عليو بُت األطراف باستخدام أسلوب اظتناداة يف سوق اظتنظمة للعقود
اظتستقبلية.

3

هتدف العقود اظتستقبلية إذل التحوط ضد ؼتاطر التغيَت يف معدالت العائد ومن مث أسعار األصول اظتالية وتتم
عملية تغطية اظتخاطر بأخذ مركز معاكس يف السوق اآلجل للمركز الفوري .فإذا توقع أحد اظتدخرين اـتفاض معدل
العائد على أصولو اظتالية فقد يقوم بشراء عقود مستقبلية تعطي لو حق اضتصول يف تاريخ الحق على معدل عائد يعادل
العائد السائد حاليا وذلك على مبلغ متفق عليو بنفس العملة ،فإذا اـتفض معدل العائد يف سوق العقود اظتستقبلية فإن
ذلك يؤدي إذل ارتفاع القيمة السوقية للعقود اظتشًتات واليت دتثل مقدار االـتفاض يف قيمة العوائد اظتستحقة على اظتبلغ
اظتشار إليو عن قيمتو احملسوبة على أساس اظتعدل الوارد يف العقد ،ومن مث نتكن للمدخر أن يبيع تلك العقود وحتقيق
أرباح تساىم يف تعويضو عن االـتفاض الذي قد يطرأ على أعلى معدل العائد على األصل اظتارل.

4

 .2عقود الخيار
عقد اطتيار ىو أداة مالية تعطي اضتق ضتاملها يف دفع عمولة لبائع اطتيار ،وذلك لشراء أو بيع أصل مارل بسعر
ػتدد مسبقا يسمى سعر التنفيذ حىت يوم ػتدد أو فًتة ػتددة مسبقا ،إذا كان التنفيذ يستطيع أن يطالب بو اظتشًتي يف
أي وقت من إبرام العقد نكون بصدد خيار أمريكي ،أما إذا كان التنفيذ غَت ؽتكن إال يف وقت ػتدد نكون يف صدد
خيار أورويب واطتيار ىو عقد آجل الفرق بينو وبُت اظتستقبليات ىو أن اظتشًتي لتصل على حق تنفيذ اطتيار وعدم
تنفيذه.

5

 1طارف عبد العال زتاد" ،اظتشتقات اظتالية( اظتفاىيم ،إدارة اظتخاطر ،احملاسبة)"،الدار اصتامعية،2001،ص . 05
 2شتَت عبد اضتميد رضوان" ،اظتشتقات اظتالية ودورىا يف إدارة اظتخاطر ودور اعتندسة اظتالية يف صناعة أدواهتا" ،دار النشر للجامعات ،مصر ،2005 ،ص.93
 3ػتمد ػتمود الداغر" ،األسواق اظتالية" ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،مصر ،ط ، 2007 ،2ص .124
 4عاطف وليم أندراوس" ،أسواق األوراق اظتالية بُت ضرورات التحول االقتصادي والتحرير اظتارل ومتطلبات تطويرىا" ،دار الفكر اصتامعي ،مصر ،2007،ص
.82-81
Philippe Spieser, "la bourse", librairie Vuibert, France, 3ème édition, 2007, p 129-130.
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ويتكون اطتيار من عدة أركان ىي:

1

 مشتري الحق :ىو الذي لو حق اطتيار(خيار البيع أو الشراء) من ػترر االتفاقية ويدفع مقابل ذلك مبلغا
يتفق عليو بينهما كمكافأة أو تعويض للطرف الثاين ػترر االتفاقية ،ومشًتي اضتق ىو الذي نتلك اضتق
يف التنفيذ أو عدم تنفيذ االتفاقية.
 محرر حق الخيار :يقوم ببيع حق اطتيار لصاحل اظتشًتي ولتصل مقابل ذلك على مكافأة أو تعويض من
مشًتي اضتق وكتب عليو التنفيذ إذا رغب مشًتي اضتق ذلك.
 سعر التنفيذ :نتثل السعر احملدد للورقة اظتالية اظتوجودة عند إبرام االتفاقية بُت مشًتي اطتيار وػترره ،وىو
السعر الذي سوف يتم تنفيذ العقد أو االتفاقية عليو.
 السعر في السوق :ىو سعر الورقة اظتالية اظتوجود يف السوق عند إبرام االتفاق بُت الطرفُت.
 تاريخ االنتهاء :وىو التاريخ الذي يقوم بو مشًتي حق اطتيار بتنفيذ االتفاق ،وىو يف اطتيار األورويب
آخر يوم االتفاق ،بينما يف اطتيار األمريكي خالل الفًتة اظتمتدة من تاريخ إبرام العقد حىت تاريخ انتهائو.
 المكافأة أو العالوة :وىي اظتبلغ اظتتفق عليو دفعو من مشًتي حق اطتيار إذل ػترره كتعويض عن اضتق
اظتكتسب يف التنفيذ من قبل مشًتي اضتق.
 .3عقود المبادلة
يعرف عقد اظتبادلة على أنو" :اتفاق بُت طرفُت أو أكثر ظتبادلة سلسلة من التدفقات النقدية خالل فًتة الحقة
(مستقبلية) ،لذلك فهي سلسلة من عقود الحقة التنفيذ ،حيث تتم تسوية عقد اظتبادلة على فًتات دورية (نتكن أن
تكون رهرية ،فصلية ،نصف سنوية...اخل).
وتستخدم اظتبادالت لألسباب التالية:

2

3

 اضتصول على الفرق بُت معدالت اإلقراض يف األسواق اظتعومة وتلك الثابتة ظتنشأتُت أو ما يسمى بـ

Quality

.speed
 أهنا أداة إلدارة اظتخاطر والتحوط.
 أهنا منخفضة التكاليف.

 1ىارم فوزي عباس العبادي" ،اعتندسة اظتالية وأدواهتا بالًتكيز على االسًتاتيجيات واطتيارات اظتالية" ،الوراق للنشر والتوزيع ،األردن ،2008 ،ص .85-84
 2ػتمد ػتمود الداغر ،مرجع سبق ذكره ،ص .137
 3شتَت عبد اضتميد رضوان ،مرجع سبق ذكره ،ص.218
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 أهنا تتمتع مبرونة عالية (فكثَت من اظتنشآت تضع مرونة اظتبادالت موضوع االعتبار) فهذه اظتنشآت تستطيع أن
تصدر سندات ذات سعر فائدة معلوم إذا ما استشعرت أن أسعار الفائدة تأخذ اجتاىها تراجعيا ،وإذا ما
استشعرت نقيض ذلك فإهنا تقوم بتحويلها إذل سندات ذات عائد ثابت.
الفرع الثاني :المتعاملون في البورصة
اظتتعاملون يف سوق األوراق اظتالية (البورصة) يتمثلون يف ثالث فئات ىم:

1

أوال المستثمرون :يكونون إما أفراد أو مؤسسات يدخلون سوق األوراق اظتالية سواء األولية أو الثانوية بغرض توظيف ما
لديهم من أموال واضتصول على عائد أفضل ؽتا ىو متاح يف غتالت أخرى ،وعادة ما يلجأ عتذه األسواق متعاملون
يريدون استثمار أمواعتم بطريقة تتيح عتم سرعة تسييل ما لديهم من مدخرات دون دخول يف مشكالت للمشروعات اليت
يشاركون فيها.
ثانيا :المضاربون :ىم الذين يضعون أسعار معينة ويغرون أخرين للدخول بالشراء منها وغالبا ما تكون ىذه األسعار اليت
يضعوهنا غَت حقيقية وال تعرب عن أسعار اظتنتجات اليت يعرضوهنا فهم يعتمدون يف ذلك على الشائعات أو وسائل
اإلعالم أو اضتصول على معلومات عن نشاط الشركات قبل غَتىم.
ثالثا :السماسرة أو الوسطاء :يكونون إما أفراد أو مؤسسات وينظم القانون عمل ىؤالء ويضع الشروط الواجب توافرىا
فيهم ،وىؤالء السماسرة تصدر إليهم األوامر من البائعُت أو اظتشًتين عند ضتظة معينة وبأسعار معينة.
المطلب الثالث :وظائف وعمليات البورصة
إن البورصة قامت إال لتؤدي وظائف ختدم االقتصاد الكلي واالقتصاد اصتزئي من تنمية واستثمار وتسييل األوراق
اظتالية ،وذلك يتم يف ركل عمليات متتالية.

2

الفرع األول :وظائف البورصة
تؤدي البورصة عدة وظائف سواء للمستثمر الفرد ،أو لشركات األعمال أو االقتصاد الوطٍت ،وىذه الوظائف
تتلخص يف:
أوال :ضرورة إتاحة سوق مستمرة لألوراق المالية
ذلك إلمكانية اسًتداد اظتستثمر ظتدخراتو ،فاظتستثمر يقبل على رراء األوراق اظتالية طاظتا نتكن بيعها يف أي وقت
 1ياسر بوجسون ومشاري زتد زىرة" ،األسواق اظتالية النارئة ودورىا يف تنمية االقتصاد الوطٍت( دراسة حتليلية استشرافية)"،غتلة جامعة تشرين للدراسات
والبحوث العلمية ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،غتلد ،27العدد ،1كلية االقتصاد ،جامعة دمشق ،سوريا ،2005 ،ص .03
 2رعبان ػتمد إسالم البرباوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .45
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واستيعاد قيمتها عند اضتاجة للنقود ،فالتعامل يف البورصة يتم من خالل مدخرات األفراد (طبيعيُت أو اعتباريُت) اظتستثمرة
يف ركل أسهم وسندات.
واظتعروف أن دوافع االدخار لدى ىؤالء متنوعة ،وبصفة عامة يالحظ أن اظتدخر لتتاج إذل مدخراتو طبقا لظروفو
الطارئة واليت ال تكون ػتددة بزمن معُت .كما يرغب أيضا يف اسًتداد ىذه األموال دون خسارة ػتسومة ،وصاحب
السهم ال يستطيع اسًتداد مدخراتو يف أي وقت ،حيث أهنا تتحول إذل موجودات يف اظتنشأة وتبقى طاظتا أن اظتنشأة
باقية ،ىنا يربز دور البورصة حيث يستطيع من خالعتا التنازل عن أسهمو بالبيع أو بأي وسيلة أخرى ،وهبذه اظتيزة نتكن
حتقيق التوازن من ناحية عرض اظتدخرات ،وتلبية رروط اظتدخرات يف سرعة حصولو على االستثمارات لتلبية احتياجاتو.1
ثانيا :تنمية االستثمارات الالزمة للتنمية االقتصادية
حتتاج عمليات التنمية إذل رؤوس أموال كبَتة ال تتوفر لدى الدولة ،ويف ىذه اضتالة بدال من اجتاه الدولة لالقًتاض
اطتارجي ،فهي تلجأ لالقًتاض الداخلي من خالل طرح سندات حكومية ،كما أنو عند وجود بورصة لألوراق اظتالية
سيسمح ذلك بتزويد السوق اظتارل بسيولة بشكل مستمر ،من خالل اجتذاب رؤوس األموال احمللية أو اطتارجية لشراء
األسهم أو السندات واألدوات اظتالية األخرى ،ؽتا يوفر قدرا غَت قليل من األموال الالزمة لتمويل اظتشاريع االستثمارية
وذلك بأقل تكلفة وبدون أثر تضخمية.

2

ثالثا :المساعدة على تالقي تقلبات األسعار
البورصة يف ىذا اجملال تقوم بدور لكسر حدة التقلبات واليت ترجع أساسا النفعاالت اظتتعاملُت يف البورصة (وقد
تكون خاطئة ) ويتحقق ذلك بأن يقوم أعضاؤىا اظتتخصصون وعمالئها احملًتفون بتلقي أثر ىذه االنفعاالت ،فيشًتون ما
يرون حبكم خربهتم أنو عرض زائد نتيجة للتشاؤم ،وكذلك يواجهون أي طلب زائد نتيجة التفاؤل الذي ال مربر لو.
ويساعد ذلك على كسر حدة ىذا االرتفاع أو اعتبوط اظتفاجئ يف األسعار ،وبعد أن تستقر األمور وهتدأ االنفعاالت
يعاود احملًتفون يف البورصة القيام بعمليات عسكرية كما سبق القيام هبا ،إذل أن تستقر األسعار يف أوضاعها الطبيعية.
رابعا :تعتبر مؤشرا للحالة االقتصادية
البورصة تساعد يف حتديد االجتاىات العامة يف عمليات التنبؤ ،فهي تعترب اظتركز الذي يتم فيو جتميع التذبذبات
اليت حتدث يف االقتصاد وتسجيلها ،فحجم اظتعامالت يتم عن أقتية األموال السائلة اظتتداولة ،وكذلك فإن األسعار اليت
يتم التعامل هبا تنبئ عن السعر العام لعائد اظتبالغ اظتستثمرة .باإلضافة إذل ما سبق فإن ما يستخلص من جداول األسعار
 1وليد أزتد الصايف" ،األسواق اظتالية العربية (الواقع واألفاق)" ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت ،جامعة
اصتزائر ،2003-2002 ،ص .23 -20
 2عبد النافع الزوري" ،األسواق اظتالية" ،دار وائل للنشر ،األردن ،2001،ص.33
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العامة يعرب عن ارتفاع أو ىبوط اظتيل لدى اظتنتوجُت ؿتو اإلنتاج ،وؽتا ال رك فيو أن ىذه اظتعلومات تساعد على توجيو
اظتستثمرين لألوراق اظتالية اليت تدر عليهم األرباح اليت يرغبون هبا.
خامسا :خلق رؤوس أموال جديدة
إن قيام أي فرد باالكتتاب بأسهم رركة حديثة أو رراء كمية من السندات اليت تصدر عن بعض الشركات ،يعٍت
أن ىذا الشخص قد أضاف مصادر دتويلية جديدة للسوق ،حيث ال نتكن عتذا اظتستثمر سحب أموالو إال إذا حل ػتلو
مستثمر آخر وقام بشراء ىذه الصكوك ،وىذا يعٍت أن االستثمار باألوراق اظتالية يؤدي إذل إضافة رؤوس أموال جديدة
عتذا السوق.
وتقوم الشركات الناجحة باستقطاع جزء من األرباح السنوية لالحتياجات اظتختلفة وعندما ؿتتاج إذل ىذه اظتبالغ
الستثمارىا يف أعمال الشركة نزيد من رأس ماعتا بتوزيع أسهم غتانية على مساقتيها مقابل ىذه االحتياطات ،أو بقيمة
تقل كثَتا عن القيمة السوقية للسهم ،وبذلك يزيد رأس مال اظتساىم كما يزيد حجم رؤوس األموال اظتستثمرة يف سوق
اظتال ،وال تنقص إال يف حاالت إفالس الشركات والقيام بعمليات تصفيتها.
سادسا :تعيين الفعالية االقتصادية المثمرة
ذلك من خالل رراء األوراق اظتالية للشركات واظتؤسسات العامة يف السوق واليت تقوم بتوزيعات مغرية ،بدال من
أن يتم توجيو األموال اظتستثمرة ؿتو األنشطة غَت منتجة كاظتضاربة يف العملة والعقارات واألراضي أو اكتنازىا ،كذلك
نالحظ أن الشركات الراحبة ىي اليت دتنح توزيعات مغرية ؽتا يؤدي إذل زيادة اإلقبال على األسهم والسندات الصادرة عن
ىذه الشركة.

1

الفرع الثاني :عمليات البورصة
تنقسم عمليات البورصة سواء يف البيع أو الشراء إذل عمليات عاجلة وعمليات آجلة.
أوال :العملية العاجلة
تتميز بأهنا تتم فورا ،حيث كتري دفع الثمن واستالم األوراق اظتالية موضوع الصفقة حاال أو خالل فًتة وجيزة
جدا ،وكتب أن تتضمن أوامر البورصة يف العمليات العاجلة العناصر اليت من رأهنا أن تعُت بكل وضوح الصفقة كبيان
نوع وصفة الورقة اظتالية وكمية األوراق اظتالية اظتطلوبة واظتعروضة ،وحتديد السعر الذي يرغب اظتتعامل يف البورصة أن ينفذ
أوامره مبوجبو ،وكتري حتديد نوع ىذه الورقة اظتالية بكل دقة (أسهم عادية ،أسهم دتتع ،أسهم ؽتتازة ،سندات أو قروض).
 1خالد عيجورل" ،وظيفة الوساطة اظتالية يف البورصة ودورىا يف تنمية التعامالت اظتالية (دراسة مقارنة لبلدان اظتغرب العريب)" ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل
رهادة ماجستَت يف علوم التسيَت ختصص نقود ومالية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت ،جامعة اصتزائر ،ديسمرب ،2006ص .18
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أما عن أسعار األوراق فيحددىا قانون العرض والطلب نظرا لتوفر حرية اظتنافسة ،حيث يعمد اظتضاربُت يف البورصة إذل
رراء األوراق اظتالية بالسوق العاجلة ويعمدون إذل بيعها عند حتسن السوق للحصول على الربح الناتج عن بيعها مرة
ثانية ،وبإمكاهنم أيضا رتع اعتدفُت معا فيحصلون على فوائد لدى بقاء ىذه األوراق حبوزهتم و على األرباح لدى بيعها
غتددا عند حتسُت أسعارىا .وإذا كان اظتضارب نتلك كمية كبَتة من األوراق اظتالية ختولو أن يعقد صفقاتو يف السوق
اآلجلة فهو يفضل دوما أن يبيع يف السوق اآلجلة بأسعار أعلى من أسعار السوق العاجلة ،وكتري إعادة إعالم العميل
بالصفقات اظتعقودة ضتسابو من قبل السماسرة خالل  24ساعة من إغالق البورصة ،فإذا دل يعًتض العميل على الصفقة
بعد تبليغو ىذا اإلرعار أعترب األمر مربما وترتب عليو إبرام الصفقة.
ثانيا :العمليات اآلجلة
تتميز العمليات اآلجلة يف أن دفع الثمن وتسليم األوراق اظتالية ال يتمان لدى عقد الصفقة بل بعد فًتة تعُت
مسبقا تدعى "موعد التصفية" وجترى ىذه التصفية عادة مرة يف كل رهر ،وكذلك قبل آخر جلسة من جلسات البورصة
حيث تسوى الصفقات هنائيا بُت اظتتعاملُت يف سوق األوراق اظتالية بيعا ورراء ،ويتم دفع الثمن وتسليم األوراق فعال
خالل عدة أيام من تاريخ التصفية ،وظتا كان دفع الثمن وتسليم األوراق اظتالية يف العمليات اآلجلة يتم بعد فًتة متتلف
بدؤىا حسب االتفاق اظتعقود بُت الطرفُت ،فإن أنظمة البورصة ارًتطت على اظتتعاملُت يف السوق اآلجلة تقدمي تأمُت
مارل حىت ابرام الصفقة هنائيا بشكل ال يلحق الضرر بأحد اظتتعاملُت.

1

المطلب الرابع :أهم البورصات العالمية
تعترب البورصات التالية من أىم البورصات يف العادل ،نظرا ضتجم التعامل فيها وكذا تأثَتىا على االقتصاد والتجارة
وسوق التداول يف البورصات العاظتية.
الفرع األول :بورصة نيويورك (وول ستريت)
شتيت بورصة "وول سًتيت" نسبة إذل الشارع اظتتواجد فيو بنيويورك رارع وول سًتيت ،ودتثل ىذه البورصة سوقا
ضتوارل  % 50من اإلنتاج اطتام األمريكي وىي اليت تدير كافة االقتصاد األمريكي ،ونتثل كل من مؤرر داو جونز
(DJIA( DAW JONES

اظتمثل للشركات الصناعية الكربى وكذا مؤرر ناسداك

NASDAQ

اظتمثل للقطاعات

التكنولوجية واظتعلوماتية واالتصال أىم اظتؤررات السائدة يف التداول ،وىذه البورصة من أقدم البورصات ،وىي اليت بدأت
منها األزمة االقتصادية العاظتية لسنة 1929

2

 1عبد الغفار حنفي" ،االستثمار يف األوراق اظتالية (أسهم ،سندات ،وثائق االستثمارات ،اطتيارات)" ،الدار اصتامعية ،اإلسكندرية ،2000 ،ص.77
 2أزتد بن يوسف الدريوي" ،،البورصة" ،غتلة إضاءات ،معهد الدراسات اظتصرفية ،الكويت ،العدد اطتامس ،يونيو-يوليو  ،2010ص .3
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الفرع الثاني :بورصة طوكيو
شتيت أيضا ببورصة كابوتوتشو

KABUTO-CHO

نسبة السم الشارع اظتتواجد فيو ،وقد وضعت حسب

إحصائيات عام  1990يف اظترتبة األوذل عاظتيا من حيث حجم التداول فيها ،والذي وصل إذل مليار دوالر أي %40
من غتموع التداول العاظتي ،وىو رقم ضخم جدا كما دتثل سوقا ل %13من اإلنتاج القومي اطتام الياباين.
الفرع الثالث :بورصة اليورونكست

1

()EURONEXT

تعد اليورونكست أول بورصة أوروبية تأسست يف  22سبتمرب  2000من خالل اندماج مؤسسات السوق
لثالث دول ؼتتلفة ىي :مؤسسات لبورصة باريس"  ،"Les sociétés Paris Boursesمؤسسة بروكسل
EXCHANG

BXS

" ومؤسسة أمسًتدام

يورونكست "."EURONEXT

"EXCHANGE AEX

" BRUXELS

 "AMSTERDAMمشكلُت بذلك سوق

2

وقد جاء تأسيس ىذا االحتاد استجابة للطلب اظتتزايد من السوق لتهيئة اظتناخ اظتناسب لالرتقاء بالكامل من
أسواق اظتال األوروبية ،وسد اضتاجة اظتتنامية إذل السيولة وخفض التكلفة نتيجة البدء يف تداول العملة األوروبية اظتوحدة
"اليورو" وتتمتع اليورونكست بأكرب رشتلة بورصية يف منطقة اليورو (نسبة  %51من اجملموع)،كما دتثل أكرب سوق
للسلع يف أوروبا وأكرب سوق للخيارات على مستوى العادل ،وتعترب حبق اندماجا دوليا مبا يشملو من وحدات أعمال
وكوادر إدارية وزتلة أسهم وأعضاء من ؼتتلف اصتنسيات ،وترمي اليورونكست أيضا إذل تقدمي خدمات رفيعة اظتستوى
للعمالء والوسطاء واظتستثمرين ومصدري األوراق اظتالية ،وقد قام ىذا االحتاد يف عام  2001باالستحواذ على سوق
اظتشتقات بلندن  LIFFوعلى السوق الربتغالية يف عام  ،2002وقد مت يف  14أفريل دمج
 NYSEونتج عن ذلك ظهور أول بورصة عاظتية ىي." NYSEURONEXT" :

غتمعEURONEXT

مع

3

 1أزتد بن يوسف الدريوي ،،مرجع سبق ذكره ،ص.4
Henry Bourachot, Jean-Luc Rettel et Gille Reouard, "100 fiches pour comprendre la bourse et les
marchés financiers", 2ème édition, Bréal, 2006, p74.

LIF: London international financial futures and options exchange.
2



NYSE: New York Stock Exchange.
 3صفية صديقي" ،طرق تقييم وحتليل األوراق اظتالية يف ظل النظرية اظتالية السلوكية (مع التطبيق على بورصة باريس خالل الفًتة اظتمتدة من 2007إذل
 ،")2010مذكرة مقدم لنيل رهادة اظتاجستَت يف علوم التسيَت ختصص مالية األسواق ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ،جامعة قاصدي مرباح،
ورقلة،2012-2011،ص .130-129
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المبحث الثاني :عموميات حول المؤشرات البورصية

ظهرت اظتؤررات وتكررت عرب الزمن ابتداء من القرن 19م مثل مؤرر داوجونز الذي ظهر ألول مرة سنة
 ،1884حيث كانت تستعمل كوسيلة تعكس اجتاه سوق اظتال إال أن اظتؤررات عرفت قفزة نوعية خالل فًتة
الثمانينات للقرن  ،20إذ انتقلت من غترد أداة تعكس صدق اجتاه السوق اظتارل وسلوكو إذل أداة من األدوات اظتالية
اظتتداولة يف األسواق اظتالية تداول األوراق اظتالية العادية األخرى ،حيث كان أول تداول سنة .1990
المطلب األول :مفهوم المؤشرات البورصية
سوف نتطرق يف ىذا اظتطلب إذل تعريف اظتؤررات البورصية ،أنواعها مث إذل أقتيتها.
الفرع األول :تعريف المؤشرات البورصية
تعددت التعاريف اظتقدمة ظتؤررات سوق األوراق اظتالية ،ومنها ؾتد :
 مؤرر السوق ىو قيمة رقمية تقيس التغَتات اضتادثة يف سوق األوراق اظتالية ،ويتم تكوين اظتؤرر أو حتديد
قيمتو يف مرحلة أو فًتة البداية ،مث يتم مقارنة قيمة اظتؤرر بعد ذلك عند أي نقطة زمنية وبالتارل نتكن التعرف
على حتركات السوق سواء لألعلى أو لألسفل ،حيث يعكس اظتؤرر أسعار السوق واجتاىها ،ونتثل مؤرر
السوق مقياسا رامال الجتاه السوق ويعكس االجتاه العام لتحركات أسعار األسهم ،لذلك نتثل مؤرر السوق
مستوى مرجعي للمستثمر عن سوق األوراق اظتالية أو غتموعة معينة من األسهم.1
 يعترب مؤرر البورصة أداة لقياس تطور أسعار األوراق اظتالية اظتسجلة يف البورصة بطريقة مستمرة ومنظمة.

2

 يقيس مؤرر سوق األوراق اظتالية مستوى األسعار يف السوق باستثناء عينة من أسهم الشركات اليت يتم
تداوعتا يف أسواق رأس اظتال اظتنظمة وغَت منظمة أو كالقتا ،وغالبا ما يتم اختيار العينة بطريقة تسمح للمؤرر
أن يعكس حالة سوق رأس اظتال اظتستهدفة قياسو.3
 اظتؤررات البورصية ىي تقنية تسمح بإعطاء نتيجة عددية بواسطة عالقة تبُت تطور الكميات واألسعار عرب
الزمن من أجل التعرف على أداء سوق األوراق اظتالية أو قطاع اقتصادي معُت أو ػتفظة مالية ،مع إمكانية
مقارنتها مع دتثيليتها يف نفس السوق أو األسواق اظتالية األخرى.

4

 1ػتمد صاحل اضتناوي وجالل إبراىيم العبد" ،بورصة األوراق اظتالية بُت النظرية والتطبيق" ،الدار اصتامعية ،مصر ،2002،ص .251
2
Commission d’oragnisation et de surveillance des operations de bourse (cosob), guide de
l’invistisseur, Novembre, 1997, p21.
3حسان خضر" ،حتليلي األسواق اظتالية" ،سلسلة دورية تعٍت بقضايا التنمية يف األقطار العربية ،العدد السابع والعشرون ،مارس  ،2004ص .7
4 P/Topscalim," Les indices boursière sur action", Economica, Paris, 1996, P9.
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من خالل التعاريف السابقة نتكن إعطاء التعريف الشامل للمؤررات البورصية'' :على أهنا تقنية أو أداة لقياس
تطور األسعار وكميات األوراق اظتالية اظتتداولة يف سوق األوراق اظتالية اظتنظمة وغَت اظتنظمة أو كالقتا معا ،من أجل
التعرف على أداء السوق بصفة عامة أو قطاع سوقي بصفة خاصة بطريقة مستمرة ومنظمة يف فًتات زمنية ػتددة.

1

الفرع الثاني :أنواع المؤشرات البورصية
إن كافة اظتؤررات تقريبا تستمد ركلها من اظتؤررات اإلحصائية واليت تتفرع من جهة إذل مؤررات اقتصادية
ومؤررات مالية بورصية ،ومن جهة ثانية تتفرع ىذه األخَتة إذل مؤررات األسهم وىي األكثر استعماال نظرا ظتدلوعتا
اإلقتصادي ،مؤررات السندات ومؤررات العمالت وغَتىا.
أما من حيث الوظيفة أو اعتدف تنقسم اظتؤررات إذل:

2

أوال :مؤشرات عامة :هتتم حبالة السوق ككل أي تقيس اجتاه السوق مبختلف قطاعاتو االقتصادية ولذلك حتاول أن
تعكس الوضعية االقتصادية للدولة اظتعنية ،خاصة إذا كانت العينة تتكون من رتيع األسهم اظتتداولة وأن رتيع القطاعات
ؽتثلة دتثيال يعكس مساقتتها يف التاريخ الداخلي اإلرتارل مثال ،عندئذ يقال أن البورصة ىي اظترآة اليت تعكس الوضعية
االقتصادية للبالد ػتل الدراسة.
ثانيا :مؤشرات قطاعية :حيث تقتصر على قياس سلوك السوق بالنسبة لقطاع معُت كقطاع الصناعة أو قطاع صناعة
النقل أو قطاع اطتدمات أو غَته من القطاعات ،من األمثلة على ىذه اظتؤررات مؤرر داوجونز للصناعة ،مؤرر ستاندرد
أند بور للخدمات العامة  ...اخل .
ثالثا :مؤشرات األسواق :إ ذا كانت الدولة تتوفر على سوق ثانية تتداول فيها أسهم الشركات متوسطة اضتجم ،فإنو
نتكن حساب مؤرر تلك السوق ،وذلك بقصد معرفة اجتاىها ،ونفس الشيء إذا كانت تتوفر على سوق ثانية لتداول
أسهم الشركات الصغَتة ،ومن حيث إمكانية تداوعتا تنقسم اظتؤررات إذل:
 .1مؤشرات متداولة :إذ جتاوز عدد ىذه اظتؤررات اليت تتداول يف بورصات خاصة هبا ثالثُت مؤررا حبلول سنة
 ،1990وذلك بالرغم من أن أول بورصة من ىذا النوع قد فتحت يف "كنساس سييت" بالـ ـ ـ ـ و.م.أ يف 1982
وكمثال على ذلك مؤرر " " Nikkei 225ومؤرر"."Nasdaq 100
 .2مؤشرات غير متداولة :وىي مؤررات ال تتداول يف البورصات مثل  :مؤرر داوجونز وكافة مؤررات البورصات
العربية .
 1بوكساين رريد" ،معوقات أسواق األوراق العربية وسبل تفعيلها" ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت،
جامعة اصتزائر ،2006-2005 ،ص .113
 2ػتمد عبد اضتميد عطية" ،االستثمار يف البورصة" ،دار التعليم اصتامعي ،اإلسكندرية ،2011 ،ص.373
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وعليو نتكن القول أن ىناك العديد من اظتؤررات اظتختلفة ،سواء من حيث طريقة اضتساب ،أو اعتدف ،أو اصتهة
اظتشرفة ،أو معيار آخر إذل درجة أن تنوع وتطور اظتؤررات قد وصل إذل إنشاء مؤررات اظتؤررات.
الفرع الثالث :أهمية المؤشرات البورصية
تعترب اظتؤررات البورصية ذات أقتية يف التنبؤ باضتالة االقتصادية فهي تبٌت من أجل استخدامها يف عدة غتاالت هتم
اظتستثمرين ،ونتكن إرتال ىذه األقتية يف نقاط التالية:
 نتثل نشاط اظتنشآت اليت يتم تداول أوراقها اظتالية يف سوق رأس اظتال اصتانب األكرب من النشاط االقتصادي
يف الدولة ،يف حالة دتيز سوق رأس اظتال بقدر من الكفاءة فإن اظتؤرر اظتصمم لقياس حالة السوق ككل
نتكن أن يعكس اضتالة االقتصادية العامة للدولة ،كما نتكن ظتؤررات أسعار األسهم أن تتنبأ باضتالة
االقتصادية اظتستقبلية وذلك قبل حدوث أي تغَت قبل فًتة زمنية.

1

 يعد اظتؤرر أداة جيدة للتنبؤ بالوضعية االقتصادية للبالد وقرار اظتؤسسة بتخفيض حجم العائد ،أو إلغاء
قرارات التوسع أو تأجيلها ،وضبط اظتصاريف تبٌت على أساس احتمال اـتفاض يف مستوى رحبية اظتنشآت يف
اظتستقبل ،فبافًتاض اتصاف البورصة بالكفاءة ،فإن ىذه التعليمات تًتجم باـتفاض حجم التعامل بالبورصة
واـتفاض مستويات أسعار القيم اظتتداولة فيها بالتبعية ،ؽتا يعٍت أن األحوال االقتصادية تؤثر على سعر السهم
يف السوق.
 تقييم الورقة اظتالية يتوقف على األرباح اظتتوقعة واليت تعتمد على الظروف االقتصادية اظتستقبلية ،أما األرباح
الفعلية للمنشآت فهي تتأثر باألحوال السائدة واليت سبق أن تأثرت هبا أسعار األسهم عندما كانت تلك
األحوال يف تعداد األحداث اظتتوقعة.
 تساعد اظتؤررات يف قيام السوق بإعادة تنظيم نفسو وعملياتو مرة أخرى .حيث نتكن للراجحُت يف السوق
حتديد مشاكل السوق واليت تؤدي الؿتراف األسعار ،وتصويب اجتاه السوق ليعكس أسعار األوراق اظتالية
بشكل دقيق.

2

 إحدى االجتاىات يف حتديد سعر السهم يتمثل يف خصم التدفقات النقدية اظتستقبلية لو ،فإذا كان من
اظتتوقع أن تتغَت ىذه التدفقات (بالزيادة أو النقص) فسوف يعكس اظتؤرر ىذه التوقعات للمساقتُت
واظتستثمرين يف السوق.
 1قاسم راوش المياء" ،األسواق اظتالية النارئة مع دراسة حالة البورصة اصتزائرية" ،مذكرة لنيل رهادة اظتاجستَت يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيَت ،جامعة البليدة ،اصتزائر ،2005 ،ص .68-67
 2ػتمد صاحل اضتناوي وجالل ابراىيم العبد ،مرجع سبق ذكره ،ص .201
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 نتكن للمستثمرين مقارنة أداء مؤرر سوق اظتال مبؤررات أسواق اظتال يف العادل ،وسوف يؤدي ذلك إذل
حتديد اجتاىات السوق مقارنة بأسواق أخرى ،ؽتا قد ينجم عنو زيادة االستثمارات األجنبية خاصة يف حالة
كون السوق من األسواق الواعدة.
 .المطلب الثاني :استخدامات المؤشرات في أسواق األوراق المالية
تعترب مؤررات أسواق األوراق اظتالية بارومًت لقياس درجة تطور االقتصاد بصفة عامة والسوق بصفة خاصة
والقطاعات اظتكونة لو بدرجة أخص ،ويلخص اظتؤرر أداء السوق اظتارل اإلرتارل حيث يتكون اظتؤرر من أسهم
رركات يف كل القطاعات اظتختلفة لالقتصاد ،لذلك فهو نتثل أسلوبا سهال لتحويل أداء االقتصاد إذل صورة كمية
حيث تعكس اظتؤررات الظروف االقتصادية السائدة يف السوق األوراق اظتالية وتشخيص اظتشاكل اليت تؤدي إذل
اؿتراف األسعار من أجل تصحيحها وتصويب اجتاه السوق ليعكس أسعار األوراق اظتالية ،ونظرا الختالف اظتؤررات
من سوق إذل سوق ومن قطاع إذل قطاع يؤدي ذلك إذل اختالف اىتمامات األطراف اظتستخدمة عتذه اظتؤررات
نظرا للدور الذي تؤديو ،ومن بُت تلك االستخدامات نذكر:

1

الفرع األول :متابعة أداء المحافظ االستثمارية المالية
يعكس التغَت الذي يطرأ على أسعار اظتؤررات كافة التحركات يف أسعار األسهم اظتتداولة وبالتارل تعكس ىذه
اظتؤررات أداء احملافظ االستثمارية اظتالية اظتتنوعة تنويعا جيدا .فقد يتسع اظتؤرر ليشمل كافة األسهم اظتتداولة بالبورصة
ويعرب عن العائد على اطتطر اظتتوسط بالسوق ،وبالتارل نتكن للمستثمر الفرد أن يقارن بُت العائد على احملفظة
االستثمارية اليت لتتفظ هبا وبُت العائد يف السوق ،وإذا ما رغب اظتستثمر يف األداء بصورة تتفق مع أداء السوق نتكن أن
يكون ػتفظة استثمارات تكافئ ػتفظة االستثمارات اليت يتم على أساسها حساب اظتؤرر ،وكتب مراعاة أن ىناك
مؤررات يتم حساهبا على أساس قطاعات مثل مؤرر ستاندرد أند بور لشركات اظتنافع العامة ومؤرر داوجونز لشركات
النقل ،ويف ىذه اضتالة ال كتب االعتماد على ىذه اظتؤررات كمؤررات لكل األسهم اظتتداولة بالسوق بل تعترب ىذه
اظتؤررات مقاييس جيدة حملافظ االستثمارات اليت تشمل أسهم الشركات اظتنافع العامة ورركات النقل.
الفرع الثاني :التنبؤ بحركة أسعار األسهم بالبورصات
نتكن التوصل إ ذل فتط اظتتغَتات اليت تطرأ على مؤررات قياس حركة السوق من خالل التحليل التارمتي لتلك
اظتتغَتات باستخدام حتليل السالسل الزمنية واظتتوسطات اظتتحركة بالتارل نتكن التنبؤ بالتطورات اظتتوقعة ضتركة السوق يف
اظتستقبل ،كذلك نتكن حتليل العالقة بُت اظتتغَتات االقتصادية وتغَتات يف أسعار األسهم باستخدام األساليب اإلحصائية
 1أزتد سعد عبد اللطيف" ،بورصة األوراق اظتالية" ،الدار اصتامعية ،مصر ،1998 ،ص .234-233
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مثل طريقة اظتربعات الصغرى وحتليل االؿتدار واالرتباط واليت دتكن من التنبؤ حبركة السوق ،وتفيد ىذه التحليالت متخذ
القرار االستثماري يف ترريد عملية اختاذ القرار.
باإلضافة اذل ىذه االستخدامات نتكن إضافة االستخدامات اآلتية:

1

 الحكم على أداء الموردين:
وفقا لفكرة التنويع العشوائي نتكن للمستثمر العادي أن لتقق معدل عائد على ػتفظة مكونة من أوراق مالية
ؼتتارة عشوائيا ،يعادل تقريبا معدل عائد السوق الذي يعكسو اظتؤرر ،ىذا يعٍت أن اظتدير احملًتف الذي يشرف على
ػتفظة مؤسسة مالية والذي يستخدم أساليب متقدمة يف التنوع يكون ملزما بأن لتقق عائدا جيدا يعكس عائد السوق
بصفة عامة  ،كذلك كتب على اظتديرين أن يأخذوا يف اضتسبان التباين بُت ؼتاطر احملفظة وؼتاطر السوق اليت تنشط فيو .
 التنبؤ بالحالة االقتصادية:
يشَت بعض الباحثُت يف االقتصاد إذل أنو إذا أمكن للمحللُت الوقوف على طبيعة العالقة بُت بعض اظتتغَتات
االقتصادية وبعض التغَتات اليت تطرأ على اظتؤررات  -وىو ما يشار عليو عادة بالتحليل األصيل-دتكن من التنبؤ مقدما
مبا سيكون عليو حال السوق يف اظتستقبل ،وىذا من رأنو اختاذ للقرار السليم.
نتكن للمستثمرين مقارنة أداء مؤرر أسواق األوراق اظتالية احمللية مبؤررات أسواق األوراق اظتالية الدولية ،وسوف
يؤدي ذلك إذل حتديد اجتاىات السوق مقارنة بأسواق أخرى ؽتا قد ينجر عنو زيادة االستثمارات األجنبية خاصة يف حالة
ما كان السوق من األسواق الواعدة.

2

المطلب الثالث :تسجيل و بناء المؤشرات البورصية
إن استعمال اظتؤررات يف سوق البورصة يشكل مرحلة جد متطورة يف عملية بناء اظتؤررات ،حيث ظهرت
مؤررات السوق البورصية يف البداية كأدوات إحصائية ظتتابعة ؾتاعة السوق اظتارل ،إذ إن ىناك عدة مؤررات حتسب كل
يوم ،كل ساعة أو كل دقيقة ،ؽتا يسمح لنا باتباع تطور سوق البورصة يف قطاع معُت :مؤررات قطاع البناء ،قطاع السلع
والتجهيز ،قطاع السلع االستهالكية اظتعمرة ،قطاع اطتدمات...اخل.

3

الفرع األول  :تسجيل المؤشرات في البورصة :
تعترب ظاىرة تسجيل اظتؤررات وتداوعتا يف البورصات من أىم أوجو تطور الفكر اظتارل اضتديث ،حيث أصبحت
اظتؤررات اليت كانت من العوامل اظتستعملة يف التعرف على اجتاه السوق رأهنا رأن األدوات اظتالية اليت تباع وتشًتى يف
 1منَت إبراىيم ىندي" ،األوراق اظتالية وأسواق رأس اظتال" ،دار اظتعارف ،اإلسكندرية ،1999 ،ص .247
 2ػتمد صاحل اضتناوي وجالل إبراىيم العبد ،مرجع سبق ذكره ،ص .252
3عبد الغفار حنفي" ،البورصات" ،الدار اصتامعية ،اإلسكندرية ،2005-2004 ،ص.78
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البورصات ،والفرق ىنا ىو ليس تبادل األوراق اظتالية اظتكونة للمؤرر نفسو ،وإفتا يتم التعامل على توقعات اظتستثمرين
بشأن تطورات أسعار تلك األوراق ،أي يتم تداول ريء غَت ملموس.
أوال :العمليات اآلجلة على المؤشرات:
ىي رراء العقود اظتستقبلية لألوراق اظتالية اظتتعلقة بتلك اظتؤررات ،إذ يقوم اظتستثمر بشراء عقود يلتزم بواسطتها
ببيع أو رراء للمؤرر-األوراق اظتالية اظتكونة للمؤرر -اظتعٍت يف فًتة قادمة ىي فًتة االستحقاق وبسعر ػتدد مسبقا
ويكون مقدار الربح أو اطتسارة بالنسبة لذلك اظتستثمر ىي الفرق بُت سعر اظتؤرر الذي دفعو وبُت سعره يف الفًتة
االستحقاق.
وىذا النوع من العمليات ىو ربيو بعمليات التعامل اآلجل مبجموعة األوراق اظتالية اليت تكون اظتؤرر ،لكن الفرق ىو يف
تعدد العمليات يف ىذه اضتالة األخَتة وبالتارل ارتفاع التكاليف .يتم ىذا النوع من العمليات يف السوق اآلجلة العاظتية
لفرنسا ويف بريطانيا ،وجتدر اإلرارة يف ىذا الصدد أن قيمة اظتؤرر تعطى بالنقاط ،لكن عند تداول العقود اظتستقبلية فإن
كل نقطة تقيم من قبل السلطات البورصية اظتعنية وتعطى عتا قيمة نقدية ؽتا يسهل تقييم العقود نقدا وليس بالنقاط ،إن
العمليات اآلجلة للمؤررات توفر ميزان لكل من البائع واظتشًتي ،بالنسبة للبائع تضمن لو عدم التعرض طتسائر كربى أما
بالنسبة للمشًتي فإهنا توفر لو فرصة زيادة األرباح وذلك عن طريق اظتضاربة.
ثانيا :االختيارات على المؤشرات:
ىذا النوع من االختيارات يعطي للمشًتي حق يف الشراء أو بيع عقد من عقود اظتؤرر ػتدد مسبقا مقابل دفع
عالوة للطرف األخر ،أي تتداول االختيارات األوروبية واألمريكية وأن االختيار يكون تسبيقا باالختيارات اليت تعقد على
األوراق اظتالية العادية ،ونفس الشيء نتكن القول عن سعر االختيار حيث يقدر بالنقاط لكن عند عقد الصفقات تعطى
قيمة ػتددة لكل نقطة وبذلك نتكن للمتعاملُت تسديد صفقاهتم نقدا.
الفرع الثاني  :كيفية بناء المؤشرات البورصية
يوجد يف الواليات اظتتحدة سنة  1989تسعة عشر مؤرر ألسعار األسهم ،أربعة ألسعار السندات ومؤررين
ألسعار السلع اظتتعامل عليها يف أسواق العقود اظتستقبلية ،وعلى الرغم من التفاوت بُت تلك اظتؤررات من حيث كيفية
بنائها ،إال أهنا تقوم رتيعا على جانبُت أساسيُت قتا :مالئمة العينة والتحديد الواضح ألوزان كل مفردة داخل العينة مع
طريقة واضحة وبسيطة ضتساب قيمة اظتؤرر .
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أوال :مالئمة العينة

يقصد بالعينة يف ىذا الصدد غتموعة األوراق اظتالية اظتستخدمة يف حساب اظتؤرر ،وىذه العينة ينبغي أن تكون
مالئمة من ثالثة جوانب ىي :اضتجم ،االتساع واظتصدر.

1

 .1الحجم :القاعدة العامة تقول أنو كلما زاد عدد األوراق اظتالية اليت يتضمنها اظتؤرر كلما أعطى اظتؤرر بوضوح
نتائج أدق وكلما كان أكثر دتثيال ضتالة السوق.

2

 .2االتساع :يقصد بو العينة اظتختارة للقطاعات اظتختلفة يف السوق ،فاظتؤرر الذي سيهدف لقياس حالة السوق
ككل ينبغي أن يتضمن أسهم ظتنشآت يف كل صناعة أو قطاع من القطاعات اظتكونة يف االقتصاد القومي ،دون
أن يكون ىناك حتيز لفئة معينة من اظتنشآت ( اظتنشأة الكبَتة مثال )يف داخل الصناعة أو القطاع ،وبالطبع لو أن
اظتؤرر خاص بصناعة معينة حينئذ تقتصر العينة على أسهم عدد من اظتنشآت اظتكونة لتلك الصناعة واظتختارة
دون حتيز.

3

 .3المصدر :اظتقصود بو ىو مصدر اضتصول على أسعار األسهم الذي يبٌت عليها اظتؤرر ،حيث ينبغي أن يكون
مصدر السوق األساسية أين يتم تداول األوراق اظتالية.

4

وما جتدر اإلرارة إليو ىو أنو إ ذا كان اظتؤرر يعرب عن أسهم قطاع معُت مثل القطاع الصناعي ،فيجب أن تكون
كافة الشركات ؽتثلة يف العينة دون حتيز لنوع معُت من الشركات الصناعية.

5

ثانيا :األوزان النسبية
تعرف األوزان النسبية يف بناء اظتؤررات بأهنا القيمة النسبية للسهم الواحد داخل العينة ،ومبعٌت آخر أن يعطى وزن
ترجيحي لكل عنصر يدخل يف العينة ،وىناك ثالثة طرق رائعة لًتجيح وحتديد وزن للسهم داخل غتموعة األسهم اليت
يقوم عليها اظتؤرر وىي:

6

 1قاسم راوش المياء ،مرجع سبق ذكره ،ص.67
 2عبد الغفار حنفي" ،اسًتاتيجيات االستثمار يف بورصة األوراق اظتالية الدار اصتامعية" ،اإلسكندرية ، 2007،ص. 78
 3قاسم راوش ظتياء ،مرجع سبق ذكره ،ص .68
 4عيسى جتاه" ،تقيم أداء األسواق اظتالية العربية ( دراسة حالة األردن )" ،رسالة مقدمة استكماال ظتتطلبات اضتصول على درجة اظتاجستَت يف علوم التسيَت،
اظتدرسة العليا للتجارة ،اصتزائر ،2003 ،ص .83
 5أزتد سعد عيد اللطيف ،مرجع سبق ذكره ،ص.236
 6عبد الغفار حنفي" ،البورصات" ،مرجع سبق ذكره ،ص.78
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 .1الترجيح على أساس أسعار األسهم الفردية

يتحدد الوزن النسيب للسهم يف ظل ىذا اظتدخل على أساس سعر السهم إذل غتموع أسعار األسهم الفردية
للمؤرر ،فإذا كان ىناك مؤرر معُت يتكون من ثالثة أسهم وكانت أسعار األسهم على الًتتيب  80ون70 ،ون
و50ون .فإنو يتم حتديد الوزن النسيب للسهم بقسمة سعر السهم الفردي إذل غتموع أسعار أسهم اظتؤرر واليت دتثل يف
ىذه اضتالة القيمة اظتطلقة للمؤرر ويكون الوزن النسيب لألسهم الثالث على النحو التارل على سبيل اظتثال:
الجدول رقم( :)11مثال على الترجيح على أساس أسعار األسهم الفردية
السهم

الوزن النسبي ألسهم المؤشر

سعر السهم (و.ن)

ا

80

0.40 = 200 / 80

ب

70

0.35 = 200 / 70

ج

50

025 =200 / 50

اجملموع

200

/

المصدر :عبد الغفار حنفي" ،البورصات" ،الدار اصتامعية ،اإلسكندرية ،2005-2004 ،ص.78

ىناك غتموعة من االنتقادات اظتوجهة عتذه الطريقة نذكر منها:
 إن سعر األسهم ال يعرب عن قيمة اظتنشأة ،فقد تتساوي القيمة اإلرتالية السوقية ألسهم رركتُت على سبيل اظتثالولتكن 1000000ون ،وأن عدد األسهم للشركة األوذل والثانية على الًتتيب  100ون 25ون ،ويًتتب الًتجيح
على أساس السعر أن يكون الوزن النسيب ألسهم الشركة األوذل معادال ألربعة أضعاف وزن الشركة الثانية ويكون
الوزن النسيب األعلى ناجتا عن اـتفاض عدد األسهم اظتصدرة رغم تساوي القيمة االقتصادية للشريكتُت.
 -باإلضافة إذل أن قيمة اظتؤرر تتأثر بعمليات جتزئة األسهم دون أن يكون ىناك تغَت حقيقي يف األسعار.

1

 .2الترجيح على أساس تساوي األوزان
يف ظل ىذه الطريقة يتم ترجيح أسهم اظتؤرر باستخدام وزن متساوي لكل سهم من أسهم اظتؤرر أي معامل
الًتجيح ،ويتم حساب ىذا اظتعامل على أساس سعر السهم الذي يعادل مقلوب سعر السهم .ومن ذتة فإن الوزن النسيب
اظتتساوي األسهم = سعر السهم × معامل الًتجيح.
P. Topscalim, op cit, p25-30.
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ومن االنتقادات اظتوجهة عتذه الطريقة أهنا ال تعكس القيمة السوقية اإلرتالية لألسهم اظتكونة للمؤرر حيث يقتصر
الًتجيح على أساس سعر السهم دون النظر يف عدد األسهم اظتتداولة باإلضافة إذل تغيَت الوزن النسيب يف البورصة.

1

 .3الترجيح على أساس القيمة السوقية اإلجمالية ألسهم المؤشر
يف ظل ىذه الطريقة يتم ترجيح أسهم اظتؤرر على أساس القيمة السوقية اإلرتالية عتا ،ورغم معاصتة ىذه الطريقة
لعيوب الًتجيح على أساس سعر األسهم الفردية للمؤرر ،حيث دل يعد سعر السهم ىو احملدد الوحيد للوزن النسيب ،إال
أهنا تتحيز لألسهم ذات القيمة السوقية األكرب 2.نتكن إكتاد قيمة اظتؤرر وفق ىذا األساس على النحو التارل:

3

بفرض أن يوم البدء يف استخدام اظتؤرر ىو يوم (م) وأن القيمة اليت سوف يبدأ هبا اظتؤرر ىي ( 100القيمة
األساسية للمؤرر) ،وللتبسيط نفًتض أن السوق يتكون من رركتُت أ وب وأن القيمة السوقية اإلرتالية لليوم (م) ىي:
الجدول رقم( :)12مثال على الترجيح على أساس القيمة السوقية اإلجمالية ألسهم المؤشر
الشركة

سعر السوق

عدد األسهم

القيمة السوقية

أ

10

1500

15000

ب

20

2000

40000

اجملموع

/

/

55000

وبفرض أن القيمة السوقية اإلرتالية يف اليوم التارل ( +1م) ىي:
الشركة

سعر األسهم

عدد األسهم

القيمة السوقية

أ

13

1500

19500

ب

22

2000

44000

اجملموع

/

/

63500

المصدر :عبد الغفار حنفي ،البورصات ،مرجع سبق ذكره ،ص .104

P. Topscalim, op cit, p 30-39.
 2بوكساين رريد  ،مرجع سبق ذكره  ،ص .116
 3عبد الغفار حنفي ،البورصات ،مرجع سبق ذكره ،ص .104- 103
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وعليها نتكن حساب قيمة اظتؤرر يف اليوم ( +1م) بالصورة التالية:
100 ×6350

القيمة السوقية يف اليوم (+1م) × 100
القيمة السوقية يف اليوم ( م )

115,45

55000

وىذا يعٍت ارتفاع السوق مبقدار15.45
يتضح من خالل التحليل السابق أنو:

1

 اختالف قيمة وعائد اظتؤرر عن العائد الناتج عن تغَت أسعار أسهم اظتؤرر. يتم الوصول إذل العائد الكلي للمؤرر عن طريق إضافة توزيعات أرباح على أسهم اظتؤرر إذل بسط معادلة العائدلتحديد العائد الكلي حملفظة األوراق اظتالية اظتكونة للمؤرر.
المطلب الرابع :بعض المؤشرات البورصية المشهورة
لقد صاحب التطور السريع يف تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاالت ظهور العديد من اظتؤررات لقياس أداء
البورصات ،اليت يتم نشرىا بواسطة البورصات ذاهتا عن طريق اظتؤسسات الصناعية أو اظتعاىد اإلحصائية أو اظتؤسسات
اظتالية ،وتقوم كل جهة من ىذه اصتهات بتصميم مؤرراهتا لتتفق مع اضتاجات اظتتنوعة للمستفيدين منها.

2

ختتلف ىذه اظتؤررات من دولة إذل أخرى ويرجع السبب يف ذلك الختالف األوراق اظتالية اظتتداولة يف السوق من
جهة وإذل األوراق اظتالية اليت تدخل يف حساب اظتؤرر العام من جهة أخرى ،كذلك ختتلف مؤررات أسواق األوراق
اظتالية تبعا ألساليب بنائها ،وعتذا سنحاول البحث يف بعض مؤررات أسواق األوراق اظتالية الدولية األكثر نشاطا.

3

الفرع األول :مؤشرات سوق األوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكية
من أرهر اظتؤررات البورصية وأبرزىا يف التعبَت عن وضعية أسواق األوراق اظتالية يف الواليات اظتتحدة األمريكية قتا
مؤرر داوجونز الصناعي ومؤرر ستنادر أند بور.
أوال :مؤشر داوجونز الصناعي

))DOW DJONES

يعترب مؤرر داوجونز أحد أقدم اظتؤررات فقد قام "تشارلزداو" والذي يصدر أحد أىم صحف اظتال واألعمال يف
الواليات اظتتحدة األمريكية وىي صحيفة  journal wall streetيف  1885/02/16بإصدار مؤرر والذي عرف مبؤرر
داوجونز ،وكان يتضمن 12سهما منها  10أسهم رركات السكك اضتديدية وسهمُت من أسهم الشركات الصناعية اليت
تعترب أنذك األكثر نشاطا يف بورصة نيويورك ،وبعد مرور أربع سنوات تضمن ىذا اظتؤرر عشرون سهما أي ذتانية عشر
 1بوكساين رريد  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 116
 2أزتد سعد عبد اللطيف ،مرجع سبق ذكره ،ص .222
3بوكساين رريد ،مرجع سبق ذكره ،ص .117
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سهم من أسهم السكك اضتديدية وسهمُت من أسهم الشريكات الصناعية1.ويف عام  1928ارتفع حجم العينة ليصل
إذل ثالثُت سهما ومنذ ذلك التاريخ دل يضاف أي سهم للعينة.

2

يعترب مؤرر داوجونز الصناعي مؤرر خاص بسوق نيويورك ،يتم حسابو بواسطة اظتتوسط اضتسايب لألسعار أو يتم
تعديلو بأخذ يف اضتسبان عملية إحالل األوراق اظتالية داخل اجملموعة اظتعتمدة يف حساب اظتؤرر ،و يتم حسابو على
نصف ساعة وتضم اجملموعة اظتعتمدة يف حساب اظتؤرر  65ورقة مالية اظتمثلة لـ  65رركة موزعة كما يلي :
 ثالثون رركة صناعية. عشرون رركة للنقل. ستسة عشر رركة من رركات اظترافق العامة واطتدمات.ويتم حساب اظتؤرر على أساس سعر اإلقفال لألوراق اظتالية اظتكونة للعينة اظتعتمدة يف حساب اظتؤرر ،ويتم اإلعالن
عنو بواسطة غتموعة من النقاط تتغَت طبقا ضتالة سوق األوراق اظتالية .وما جتدر إليو اإلرارة أنو يتم دتثيل  30رركة داخل
اظتؤرر مبعدل سهم لكل منها وعتذا وجهت للمؤرر عدة انتقادات موضوعية ىي:
 لتتوي مؤرر داوجونز على  30سهم فقط ،حيث أن عدد األسهم اظتتداولة ببورصة نيويورك يف حدود 1700سهم ،وبالتارل فإن حجم العينة ال نتثل غتتمع األسهم اظتتداولة إحصائيا خاصة أن ىناك مؤررات أخرى يصل
حجم العينة فيها إذل  500مفردة مثل مؤرر ستاندرد أند بور.
 ىناك حتيز إذل حجم العينة ومدى دتثيلها ظتؤرر داوجونز للشركات الصناعية. يتم ترجيح أسهم مؤرر داوجونز على أساس السعر السوقي وىذا يعٍت أن السهم ذو السعر اظترتفع يكون لو وزنأكرب داخل العينة.

3

ثانيا :مؤشر ستاندرد أند بور ((standard and poor
بدأ تكوين مؤرر ستاندرد أند بور يف  ،1957/04/03ويعتمد أسلوب بناء ىذا اظتؤرر على أساس القيمة.
ويعترب ىذا اظتؤرر األكثر رهرة واستخداما ،وأصبح اآلن يعرف باسم " "S§P500ألنو يتكون من  500سهم تتوزع
كما يلي 425 - :سهم من الشركات الصناعية.
  25سهم من اظتنشآت اظتنافع العامة أي قطاع الكهرباء ،اظتاء ...اخل  50سهم من رركة اطتدمات العامة.1ػتمد صاحل اضتناوي وجالرل إبراىيم العبد ،مرجع سبق ذكره ،ص .256
 2منَت إبراىيم ىندي" ،األوراق اظتالية وأسواق رأس اظتال" ،مرجع سبق ذكره ،ص .261
 3بوكساين رريد ،مرجع سبق ذكره ،ص.118
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حيث دتثل ىذه األسهم  %90من األسهم اظتسجلة يف بورصة نيويورك.

1

يضم ىذا اظتؤرر معظم الشركات الكبَتة اضتجم يف غتال الصناعة ،اظتنافع العامة والنقل ،والشركات اظتالية
بالواليات اظتتحدة األمريكية مثل أ .ب .م ( )IBMورركة جينَتال موتورز

motors

 .Generalحيث حتظى ىذه

الشركات بوزن نسيب يف اظتؤرر عند مقارنتها بشركات صغَتة اضتجم اليت يضمها اظتؤرر ،وما جتدر اإلرارة إليو أن الزيادة
النسبية يف قيمة اظتؤرر تعادل نفس الزيادة يف القيمة اإلرتالية ألسهم اظتؤرر.
ويتم حساب مؤرر ستاندرد أند بور كما يلي:

2

3

حيث  : pit :سعر السهم  iيف الفًتة t
 : Qitعدد وحدات السهم  iيف الفًتة t
 :Qibعدد وحدات السهم  iيف الفًتة b
 : Pibسعر السهم  iيف الفًتة .b
 : Kرقم األساس.
من االنتقادات اظتوجهة ظتؤرر ستاندرد أند بور  500ىي تأثَته الشديد بالتغَت يف أسعار أسهم مرتفعة السعر
واليت دتثل نسبة كبَتة من عينة اظتؤرر ،أي قيمة اظتؤرر ال يتأثر بالتغَت يف أسعار األسهم منخفضة القيمة ،وخَت مثال
على ذلك تغَت أسعار منشآت اظتنافع العامة اليت دتثل  %5من العينة ال يؤثر على قيمة اظتؤرر الكلي.

4

الفرع الثاني :مؤشرات سوق األوراق المالية في اليابان
ىناك مؤرران يكثر استخدامها يف البورصات اليابانية وعتما رهرة عاظتية وقتا:

5

أوال :مؤشر نيكاي ((Nikkei

مت إنشاؤه عام  1950ويتكون من  225مؤسسة يابانية كبَتة ،وطريقة حسابو تقوم على رتع أسعار 225
مؤسسة لعينتو واجملموع احملصل عليو يقسم على عدد اظتؤسسات اظتكونة للعينة ،مبعٌت أن مؤرر نيكاي ىو الوسط

 1ػتمد صاحل اضتناوي وجالل إبراىيم العبد ،مرجع سبق ذكره ،ص .253
 2أزتد سعد عبد الطيف ،مرجع سبق ذكره ،ص .248
 3زتزة ػتمود الزبيدي" ،االستثمار يف األوراق اظتالية" ،مؤسسة الوراق ،األردن ،2004 ،ص .116
 4بوكساين رريد ،مرجع سبق ذكره ،ص .119
 5ػتمود أمُت زوبل البطريق يونس" ،بورصة األوراق اظتالية وموقعها من األسواق" ،الدار اصتامعية ،اإلسكندرية ،2002 ،ص .123
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اضتسايب للعينة اليت يقوم عليها اظتؤرر ،ومن نقائص ىذا اظتؤرر أنو يتأثر باألسعار العالية نسبيا واليت قد ال تكون
بالضرورة أسعار أسهم اظتؤسسات ذات القيمة السوقية الكبَتة .
ثانيا :مؤشر توبكس)Topix( :
لقد مت إنشاؤه بتاريخ  1968/01/04وأعطي لو قيمة  100بنفس التاريخ الذي أعترب سنة األساس ،وىذا
اظتؤرر يعترب أىم من سابقو ألنو يغطي  1165مؤسسة دتثل كل قطاعات االقتصاد الياباين وجاء موزونا على أساس
القيمة السوقية بكافة اظتؤسسات اظتكونة للمؤرر ،ومن ذتة فإنو يعكس وضعية البورصات اليابانية بصورة أكثر صدقا من
مؤرر نيكاي .
الفرع الثالث :مؤشرات األسواق المالية في فرنسا
من اظتؤررات األكثر رهرة يف البورصات الفرنسية ؾتد:

1

أوال :مؤشر كاك لكافة األسهم *CAC
يعرب عن سوق األوراق اظتالية ككل ،وىو مؤرر أكثر دتثيال واستعماال من طرف رركة البورصات الفرنسية الذي
يتكون من  300مؤسسة يف سنة  ،1991وقيمة اظتؤرر يف سنة األساس ىي  100نقطة وذلك بتاريخ
.1981/12/31
ثانيا :مؤشر كاي

CAC40

يتم حساب مؤرر  CAC40انطالقا من عينة فرنسية مفيدة يف سوق التسديد الشهري وىو موزون على أساس
القيمة السوقية وذلك بقياس التغَت يف القيمة لعينة اظتؤرر بالنسبة لقيمتها السوقية يف سنة األساس بتاريخ
 1987/12/31بقيمة معطاة لو بنفس التاريخ مقدرة بـ ـ  1000نقطة.
ويتم حساب مؤرر  CAC40وفق الشكل التارل :
100

2

∑

 : Tيوم اضتساب
*CAC : Cotation Assistée en continu.

 1بوكساين رريد ،مرجع سبق ذكره ،ص .121
 2حورية بديدة" ،تأثَت سياسة توزيع األرباح على قيمة اظتؤسسة اظتسعرة يف السوق اظتارل ،دراسة اختبارية وحديثة للمؤرر  CAC40خالل الفًتة اظتمتدة ما بُت
 2007و ، "2009مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل رهادة اظتاجستَت يف علوم التسيَت ختصص مالية أسواق ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيَت ،جامعة قاصدي مرياح ،ورقلة ،2011 ،ص .134
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 : Wعدد القيم يف العينة.
 :Qitعدد األسهم (األوراق اظتالية) اظتستخدمة يف اظتؤسسة يف التاريخ
 :Citسعر السهم (القيمة) يف التاريخ

.

 :Boالرشتلة البورصية يف يوم األساس .1987/12/31
 :Ktاظتعامل اظتعدل يف التاريخ  tللرشتلة القاعدية k0=1
الفرع الرابع :مؤشرات أسواق األوراق المالية في بريطانيا
ىناك مؤررات أكثر استخداما ورهرة يف بورصات الربيطانية وىم  :مؤرر فاين نشال تانتز  ،100مؤرر فاين
نشال تانتز الـ 30ومؤرر فاين نشال تانتز لكثافة األسهم:
أوال :مؤشر فاين نشال تايمز 111

FT-SE100Chare index

يعد ىذا اظتؤرر أحدث مؤرر يتم حسابو ونشره يف بريطانيا ويعرف كذلك باسم ) ،(Footsiويتكون من 100
سهم من أسهم الفائدة اظتتداولة ببورصة لندن حيث دتثل ىذه األسهم  100رركة من أكرب رركات اظتساقتة من حيث
القيمة السوقية اإلرتالية لألسهم اظتتداولة ،ودتثل قيمة ىذه األسهم  % 70من حجم رأس اظتال اظتتداول بالبورصة ،وقد مت
حساب قيمة اظتؤرر على أساس أسعار اإلقفال ليوم العمل اظتنتهي يف  ،1983/12/30ومت إعطاء قيمة أساس عتذا
اظتؤرر قدرىا  100يف ىذا التاريخ.
يعتمد يف حساب ىذا اظتؤرر على اظتتوسط اضتسايب اظترجح ويتم تعديلو عند الضرورة لالستجابة للتغَتات اليت
تؤثر على قيمة اظتؤرر واليت ال يرجع إذل حركة التعامل العادية بالسوق مثل التغَت يف رأس مال الشركات اظتصدرة ألسهم
اظتؤرر ،ويتم حساب قيمتو كل دقيقة من خالل نظام إلكًتوين معُت يطلق عليو باختصار مصطلح  * EPICويتم نشره
على رارات عرض ملحقة حباسبات آلية يطلق عليها باختصار  ** Topicببورصة إؾتلًتا ،ويتم عرض قيمة اظتؤرر يف
نفس الوقت باظتقصورة ويتم توزيع ونشر قيمة اظتؤرر من خالل اإلذاعة ودور النشر.
ثانيا :مؤشر فاين نشال تايمز الـ 31

1

FT30chares index

يعترب من أقدم مؤررات أسواق األوراق اظتالية الربيطانية وأكثرىا حسابا منذ عام  ،1935ويضم  30سهما ألكرب
الشركات الصناعية بربيطانيا ،وما جتدر اإلرارة إليو ىو أنو نتثل  %35من رتلة قيمة األسهم اظتتداولة ببورصة لندن ؽتا
يعكس حتركات السوق بالكامل وبالكفاءة.
* EPIC : Electronic price Information compute.

** TOPIC : Teletext out put of price Information computer.

 1أزتد سعد عبد اللطيف ،مرجع سبق ذكره ،ص. 251-252
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يعتمد يف حساب ىذا اظتؤرر على اظتتوسط اعتندسي ،وال يتم ترجيح أسهم اظتؤرر حىت يتم إعطاء لكافة أسهم
اظتؤرر أوزانا متساوية ،أي أنو يهمل حجم الشركات اظتصدرة ألسهم اظتؤرر.
ثالثا :مؤشر فاين نشال تايمز لكافة األسهم

1

FT-All-Share

يضم ىذا اظتؤرر غتموعة من اظتؤررات الفرعية كل منها متتص بصناعة معينة أو قطاع معُت واليت دتثل يف غتموعها
قيمة اظتؤرر العام ،ويسمح ىذا اظتؤرر بوجود مقاييس نوعية نتكن استخدامها كمؤررات عامة للمحافظ االستثمارية
النوعية ،ويقصد هبا تلك احملافظ اليت حتتوي على أسهم رركات تعمل يف قطاع نوعي معُت ،كذلك نتكن استخدام
اظتؤرر العام لكثافة األسهم يف حساب معامل اظتخاطرة اظتنتظمة اليت يطلق عليها معامل بيتا" ،"betaوىناك العديد من
الصناديق االستثمارية اإلؾتليزية اليت تكون ػتافظ استثمارية باالعتماد على مكونات أسهم ىذا اظتؤرر ،ويتم حساب ىذا
اظتؤرر باالعتماد على اظتتوسط اضتسايب كما يف مؤرر فاين نشال تانتز ال ـ .100

 1أزتد سعد عبد اللطيف ،مرجع سبق ذكره ،ص .252
 2بوكساين رريد ،مرجع سبق ذكره ،ص .122
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2

اإلطار العام حول المؤشرات البورصية

الفـص ـ ـ ـ ـل األول
خالصة الفصل:

حاولت والتزال السلطات العمومية يف كافة البورصات العاظتية حتاول حتسُت وتنظيم بورصاهتا وأسواقها اظتالية من سنة
ألخرى كلما طرأ طارئ ،فالتطور السريع والعميق يف علم اظتالية اضتديثة مهد لظهور علم اظتؤررات اظتالية اليت أصبحت
تسَت األسواق اظتالية وباتت ىي ذاهتا منتوج مارل يتداول يف البورصات اطتاصة هبا ،وظتا عتذه اظتؤررات من أقتية فقد
حاول الكثَت من االقتصاديُت دراستها من حيث كيفية بنائها وطريقة حساهبا ومدى استعماعتا يف التنبؤ وقدرهتا على
ذلك.
كما أ ّن اظتؤررات عتا استخدامات عديدة هتم اظتستثمرين األفراد وغَتىم من األطراف اليت تتعامل يف أسواق رأس
اظت ال ،وتأيت يف مقدمة تلك االستخدامات قياس مستوى األسعار يف السوق ،إعطاء فكرة سريعة من العائد اظتتولد عن
ػتفظة األوراق اظتالية للمستثمر ،واضتكم على مستوى أداء اظتديرين احملًتفُت القائمُت على إدارة ػتفظة األوراق اظتالية
للمؤسسات اظتتخصصة يف االستثمار ،كما نتكن أن تستخدم أيضا لوضع تصور على حالة سوق رأس اظتال يف اظتستقبل.
يوجو عتا من انتقادات ،ولتاول
تبقى اظتؤررات ضتد اآلن ىي األداء األكثر تعبَتا عن حالة السوق ورغم كل ما ّ
اظتختصون يف ىذا اجملال اضتد بأكرب قدر ؽتكن من نقائصها يف تصوير السوق ووضعية االقتصاد على األمد القصَت
واألمد الطويل وتتوقف كفاءهتا على كفاءة اظتعلومات اليت بنيت على أساسها.
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تمهيد الفصل:

تعرضت البلداف اؼبتقدمة النامية إذل أزمات مالية عديدة اختلفت ُب حدهتا ومدهتا حبسب الظروؼ اؼبؤسسية
واؽبيكلية اليت واجهت ىذه البلداف ،وتعد أزمة الرىن العقاري –أزمة  -2008من أسوأ األزمات اليت عرفها التاريخ
االقتصادي خاصة بعدما ثبت عجز النظاـ االقتصادي العاؼبي عن احتوائها والتخفيف من ح ّدة أثارىا بشكل سريع
وفعاؿ ،وتأٌب خطورة ىذه األزمة من كوف انطبلقها كاف من اقتصاد الواليات اؼبتحدة األمريكية الذي يشكل قاطرة النمو
ُب االقتصاد العاؼبي ،فأكرب اقتصاد ُب العادل مهدد باالنزالؽ إذل ىاوية الكساد واإلفبلس ،فهي أزمة مالية أكثر منها أزمة
اقتصادية ،إذ أهنا أزمة ُب القطاع اؼبارل ولكنها هتدد بإغراؽ االقتصاد العاؼبي بأكملو.
وللتعرؼ أكثر على حقيقة أزمة الرىن العقاري يتم التطرؽ ُب ىذا الفصل إذل ثبلثة مباحث ىي:
 عموميات حوؿ األزمات اؼبالية.
 تشخيص أزمة الرىن العقاري.
 مواجهة أزمة الرىن العقاري.
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المبحث األول :عموميات حول األزمات المالية

مازالت األزمات اؼبالية واالقتصادية العاؼبية تعصف باقتصاديات الدوؿ اؼبتقدمة والنامية على ح ّد سواء ،وقد
تسارعت األزمات اؼبالية اغبالية أكثر من السابق ُب ظل عوؼبة األسواؽ اؼبالية ،وُب ىذا اؼببحث نتطرؽ إذل عموميات
حوؿ األزمات اؼبالية من ناحية اؼبفهوـ ،األنواع ،األسباب ،قنوات انتشارىا واؼببلم التارىبية لبعض األزمات اؼبالية.
المطلب األول :مفهوم األزمات المالية
تعد األزمات اؼبالية من بُت الظواىر االقتصادية اليت حظيت باىتماـ العديد من اؼبفكرين االقتصاديُت الذين
حاولوا وصفها وإعطاءىا مفهوـ ؿبدد.
الفرع األول :تعريف األزمات المالية
أوال :تعريف األزمة :اختلفت التعاريف اليت قدمت لؤلزمة حسب وجهات نظر اؼبفكرين ويبكن إدراج بعضها فيما يلي:
 لغة :صبعها أزمات وأزـ وإزـ ،واألزمة تعٍت الشدة القحط الضيق مطلقا فتكوف ُب اغبرب ،وُب القحط ،وُب
السياسة ،وُب االقتصاد....اخل.

1

 اصطالحا :يعود أصل الكلمة إذل اؼبصطل البلتيٍت ( )crisisوإذل الكلمة اليونانية ( ،)krisisواألزمة مصطل
قدًن ترجع جذوره التارىبية إذل الطب اإلغريقي ،وتعٍت نقطة التحوؿ ،أي أهنا نقطة ربوؿ حاظبة ُب حياة
اؼبريض ،وىي تطلق للداللة على حدوث تغَت جوىري ومفاجئ ُب جسم اإلنساف.

2

 اجتماعيا :ىي توقف األحداث اؼبنظمة واؼبتوقعة واضطراب العادة والعرؼ ،فبا يستلزـ التغَت السريع إلعادة
التوازف لتكوين عادات جديدة أكثر مبلئمة.
 سياسيا :تعٍت األزمة حالة أو مشكلة تأخذ بأبعاد النظاـ السياسي تستدعي ازباذ قرار ؼبواجهة التحدي الذي
سبثلو (إداري ،سياسي ،نظامي ،اجتماعي ،اقتصادي وثقاُب) ،لكن االستجابة الروتينية اؼبؤسسية ؽبذه التحديات
تكوف غَت كافية ،فتتحوؿ اؼبشكلة إذل أزمة تتطلب ذبديدات حكومية ومؤسسية إذا كانت النخبة ال تريد
التضحية دبركزىا وإذا كاف اجملتمع يريد البقاء.

3

 1عصاـ نور الدين" ،معجم نور الدين الوسيط (عريب -عريب)" ،دار الكتب العلمية ،لبناف ،2005 ،ص .96

 2كماؿ رزيق وعبد السبلـ عقوف" ،سياسات إدارة األزمات اؼبالية العاؼبية" ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،األردف ،2011،ص .17
 3السيد عليوة" ،إدارة األزمات والكوارث" ،الدار اعبامعية ،مصر ،2004 ،ص.13
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اقتصاديا :ىي ظاىرة تعرؼ بنتائجها ومن مظاىرىا اهنيار البورصة وحدوث مضاربات نقدية كبَتة ومتقاربة وبطالة
دائمة".

1

يستخلص من التعاريف السابقة بأف األزمة عبارة عن موقف حرج ومعقد ،وحالة من عدـ التوازف تتسارع فيو
األحداث وتتبلحق وزبتلط فيو األسباب بالنتائج ،مسفرة بذلك عن صبلة من النتائج غَت اؼبتوقعة وصعوبة ُب ازباذ
القرارات ،الشيء الذي يقتضي البحث عن أساليب وحلوؿ مستحدثة وغَت تقليدية للخروج منها أو التقليل من حدهتا.
كما يبكن أف تكوف األزمة نقطة ربوؿ كبو وضع أفضل باعتبارىا فرصة لتحديد نقاط الضعف ُب النظاـ اؼبعٍت وإطبلؽ
القدرات اإلبداعية لبناء أسس نظاـ جديد أقوي.

2

ثانيا :تعريف األزمة المالية
ظهرت عبارة األزمة اؼبالية ألوؿ مرة عند الكاتب "الكونت دي الس كاز" " " Conte de las casesوذلك
عاـ  .1823وتتضمن األزمات اؼبالية عموما توليفات ـبتلفة من اؼبشاكل النقدية واؼبصرفية ومشاكل الديوف ،وعلى ىذا
األساس فقد تعددت مفاىيمها مع تعدد أنواعها وأشكاؽبا.

3

يقصد باألزمة اؼبالية "التدىور اغباد ُب األسواؽ اؼبالية لدولة ما أو ؾبموعة من الدوؿ ،واليت من أبرز ظباهتا فشل
النظاـ اؼبصرُب احمللي ُب أداء مهامو الرئيسية ،والذي ينعكس سلبا ُب تدىور كبَت ُب قيمة العملة وأسعار األسهم ألىم
الشركات الصناعية ُب السوؽ ،وما ؽبا من آثار سلبية على قطاع اإلنتاج والعمالة وما ينجم عنها من إعادة توزيع الدخوؿ
والثروات فيما بُت األسواؽ اؼبالية الدولية".

4

تعرؼ األزمة اؼبالية بشكل خاص بأهنا " اهنيار النظاـ اؼبارل برمتو مصحوبا بفشل عدد كبَت من اؼبؤسسات اؼبالية
وغَت اؼبالية مع انكماش حاد ُب النشاط االقتصادي الكلي".

5

كذلك قبد أف " األزمة اؼبالية ىي تدىور أو البفاض مفاجئ ُب طلب اؼبستثمر على األصوؿ اؼبالية اليت تلعب
دورا ىاما ُب االقتصاد القومي ،وااللبفاض الناتج عن ذلك ُب سعر األصل يقلل من النشاط االقتصادي الكلي مباشرة
 1دنياؿ أرنولد ،ترصبة عبد األمَت مشس الدين" ،ربليل األزمات االقتصادية لؤلمس واليوـ" ،اؼبؤسسة اعبامعية للنشر والتوزيع ،لبناف ،1992 ،ص .12 -11

 2نادية العقوف" ،العوؼبة االقتصادية واألزمات اؼبالية :الوقاية والعبلج(دراسة ألزمة الرىن العقاري ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية)" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه ُب العلوـ االقتصادية زبصص اقتصاد التنمية ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيَت ،جامعة اغباج ػبضر ،باتنة ،2013-2012 ،ص .3
 3بلعباس عبد الرزاؽ سعيد" ،ما معٌت األزمة؟ األزمة اؼبالية العاؼبية أسباب وحلوؿ من منظور إسبلمي" ،مركز أحباث االقتصاد اإلسبلمي ،اؼبملكة العربية
السعودية ،2009 ،ص.8
 4علي فبلح اؼبناصَت ،وصفي عبد الكرًن الكساسبة" ،األزمة اؼبالية العاؼبية حقيقتها أسباهبا تداعياهتا وسبل العبلج" ،اؼبؤسبر العلمي الدورل السابع حوؿ
تداعيات األزمة االقتصادية العاؼبية على منظمات األعماؿ(التحديات-الفرص -اآلفاؽ) ،جامعة الزرقاء اػباصة ،عماف ،يومي  11-10نوفمرب،2009ص . 7
 5السيد البدوي عبد اغبافظ" ،إدارة األسواؽ اؼبالية (نظرة معاصرة)" ،دار الفكر العريب ،مصر ،1999 ،ص .39
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من خبلؿ تأثَتاتو على قرارات اؼبستهلكُت من أفراد وشركات ،وبشكل غَت مباشر من خبلؿ تأثَتاتو على أسعار باقي
األصوؿ األخرى واؼبوازنات اؼبالية والوسطاء اؼباليُت مثل البنوؾ".

1

كما يبكن تعريفها على أهنا "اهنيار مفاجئ ُب سوؽ األسهم ،أو ُب عملة دولة ما ،أو ُب سوؽ العقار ،أو ُب
ؾبموعة من اؼبؤسسات اؼبالية لتمتد بعد ذلك إذل باقي االقتصاد ،2ووبدث مثل ىذا االهنيار اؼبفاجئ ُب أسعار األصوؿ
كنتيجة النفجار فقاعة سعرية.
من ؾبمل التعاريف اؼبقدمة نستخلص أف األزمة اؼبالية "ىي تلك التذبذبات العميقة اليت تؤثر كليا أو جزئيا على
ؾبمل اؼبتغَتات اؼبالية ،وعلى حجم إصدار وأسعار األسهم والسندات ،وإصبارل القروض والودائع اؼبصرفية ومعدؿ
الصرؼ ،وتعترب اهنيار شامل ُب النظاـ اؼبارل والنقدي 3".وإذا كانت األزمة اؼبالية ال تتعلق ُب بداية األمر إال باألسواؽ
اؼبالية ،فإف توسعها وتفاقمها يؤدي إذل آثار مضرة باالقتصاد اغبقيقي من خبلؿ تضييق االئتماف والبفاض االستثمار ،فبا
هبر إذل أزمة اقتصادية ،بل وحىت إذل ركود اقتصادي.

4

الفرع الثاني :خصائص األزمات المالية
كل األزمات اؼبالية مهما اختلف شكلها تتميز دبجموعة من اػبصائص يبكن ذكرىا فيما يلي:

5

 نقص المعلومات :وتعٍت عدـ توفر معلومات دقيقة عن أسباب حدوث األزمة وحجمها ،ويعود عنصر نقص
اؼبعلومات إذل حداثة األزمة اليت تتطلب على األقل معلومات أولية حىت تكوف الرؤية واضحة أماـ متخذ القرار.
 المفاجأة :تتسم األزمات بعنصر اؼبفاجأة حبيث ال يبكن التنبؤ هبا ،وال يكوف ىناؾ أي سابق إنذار ،فبا ينبئ
حبدوث وضع جديد أقل ما يقاؿ عنو أنو سيء.
 تصاعد األحداث :حيث تتواذل األحداث بسرعة لدرجة تضييق اػبناؽ على من يبر باألزمة ،وعلى صاحب
القرار.

 1عبد اغبكيم مصطفى الشرقاوي" ،العوؼبة اؼبالية وإمكانية التحكم ُب عدوى األزمات اؼبالية" ،دار الفكر اعبامعي ،مصر ،2005 ،ص.32

 2موسى اللوزي وأخروف" ،التحديات اليت تواجو منظمات األعماؿ(االزمة اؼبالية العاؼبية)" ،اعبزيء الثاين ،مكتبة اجملتمع العريب ،األردف ،2011 ،ص28
 الفقاعة السعرية :كما تسمى ال فقاعة اؼبالية أو فقاعة اؼبضاربات ،وتعرؼ بأهنا تراكم الفروقات بُت القيمة السوقية ألصل مارل وقيمتو األساسية ،أي ابتعاد
القيمة السوقية ألصل مارل عن قيمتو اغبقيقية.
 3بن ثابت عبلؿ" ،األسواؽ اؼبالية ُب ظل العوؼبة بُت األزمات ومظاىر التجديد" ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت ُب علوـ التسيَت ،فرع
اؼبالية ،اؼبدرسة العليا للتجارة ،اعبزائر ، 2003 - 2002،ص .72
 4بلعباس عبد الرزاؽ سعيد ،مرجع سبق ذكره ،ص .19
 5ؿبمود جاد اهلل" ،إدارة األزمات" ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عماف ، 2002،ص3
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 حالة الذعر :يعٍت أف يكوف ىناؾ ارتباؾ وـباوؼ كبَتة من حدة تصاعد األحداث ،حبيث تؤدي إذل تصرفات
وردود أفعاؿ غَت مدروسة من األطراؼ اليت تتعلق باألزمة.
 فقدان السيطرة :عندما تقع األحداث خارج توقعات صاحب القرار وتكوف ىناؾ فجوة كبَتة بُت استعداداتو
وحجم وخطورة األزمة فإنو يفقد السيطرة عليها.
 غياب الحل الجذري السريع :بالطبع ال يستطيع صاحب القرار ُب اؼبؤسسة أو ُب أي مكاف أف يقوـ بإهباد
حل جذري وسريع لؤلزمة ،لكن هبب أف ىبتار من البدائل ما ىبفف من حدة تلك األزمة وبأقل تكلفة.
الفرع الثالث :دورة حياة األزمات المالية
سبر األزمات اؼبالية بعدة مراحل تبدأ من النشوء إذل االختفاء وىي كالتارل:

1

 مرحلة الميالدُ :ب ىذه اؼبرحلة تبدأ األزمة بالظهور ألوؿ مرة ،حيث يكوف ىناؾ شيء ما يلوح ُب األفق وينذر
دبوقف غَت ؿبدود اؼبعادل أو االذباه أو اغبجم أو اؼبدى الذي سيصل إليو ،ويرجع ىذا إذل اتساع نطاؽ اجملهوؿ
ُب األزمة وغياب الكثَت من اؼبعلومات حوؿ أسباهبا وقوة الدفع اؼبولدة ؽبا وىنا يصب من اؼبمكن اكتشاؼ
العوامل اليت تؤدي إذل األزمة ،والتحضَت واالستعداد دبا يكفل اغبيلولة دوف حدوثها.
 مرحلة النمو واالتساع :فيها يتعاظم اإلحساس باألزمة ويشعر هبا الكثَتوف وال يستطيع متخذ القرار إنكارىا
نظرا لوجود ضغط مباشر فضبل عن دخوؿ أطراؼ جديدة إذل ؾباؿ اإلحساس باألزمة ،سواء المتداد خطرىا
إليهم أو خوفهم من نتائجها ،وىنا على متخذ القرار التدخل إلفقادىا روافدىا احملفزة واؼبقوية ؽبا.
 مرحلة االنفجار :تصل األزمة إذل ىذه اؼبرحلة عندما ىبفق متخذ القرار ُب التعامل مع العوامل اليت حركت
األزمة ،واؼبتغَتات اليت سببت حدوثها ،وُب ىذه اؼبرحلة تصل إذل أقصى قوهتا وعنفها ،حيث تنفجر مولدة طاقة
ضخمة ذات أبعاد ـبتلفة يصعب حصرىا وحىت قياس حجمها.
 مرحلة االنحصار والتقلص :عندما يتم ؾباهبة األزمة بعد انفجارىا للتخفيف من أضرارىا والتقليص من شدة
آثارىا ،تبدأ ُب االكبصار والتقلص وتفقد جزءا ىاما من قوة الدفع لديها غَت أنو ذبدر اإلشارة إذل أف بعض
األزمات تتجدد عندما يفشل الصداـ ُب ربقيق أىدافو.

 1كماؿ رزيق وحسن توفيق" ،اعبوانب النظرية لؤلزمة اؼبالية" ،مداخلة مقدمة للمؤسبر العلمي الدورل السابع حوؿ تداعيات األزمة االقتصادية العاؼبية على
منظمات األعماؿ ،كلية االقتصاد والعلوـ التجارية ،جامعة الزرقاء ،األردف ،يومي  10و 11نوفمرب  ،2009ص .6 -5
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 مرحلة االختفاء :تصل األزمة إذل ىذه اؼبرحلة عندما تفقد بشكل شبو كامل قوة الدفع اؼبولدة ؽبا ،أو لعناصرىا
وجزئياهتا اليت تنتمي إليها ومن شبة تتبلشى مظاىرىا وينتهي االىتماـ هبا وىبتفي اغبديث عنها ،إال باعتبارىا
حدثا تارىبي قد اكبصر وانتهى.
ويبكن سبثيل اؼبراحل اليت سبر هبا األزمة من النشوء لبلختفاء كما ُب الشكل التارل:
الشكل رقم( :)01دورة حياة األزمة المالية

حدة األزمة

االنفجار
النمو

االكبصار

النشأة

االختفاء
الزمن

المصدر :كماؿ زيق وعبد السبلـ عقوف " ،اعبوانب النظرية لؤلزمة اؼبالية" ،مداخلة مقدمة للمؤسبر العلمي الدورل السابع حوؿ تداعيات األزمة االقتصادية
العاؼبية على منظمات األعماؿ ،كلية االقتصاد والعلوـ التجارية ،جامعة الزرقاء ،األردف ،يومي 10و 11نوفمرب  ،2009ص  6 -5ص .25

المطلب الثاني :تصنيف وأنواع األزمات المالية
زبتلف تصنيفات األزمات اؼبالية وأنواعها وفقا ؼبسبباهتا ،طبيعة القطاع الذي حدثت فيو ومدى حدهتا.
الفرع األول :تصنيف األزمات المالية
يبكن تصنيف األزمات اؼبالية إذل أزمات مالية تقليدية وأزمات مالية جديدة.

1

 األزمات المالية التقليدية (أزمات العملة) :كاف سبب أزمات العملة ىو انتهاج السياسات اؼبالية والنقدية
التوسعية اليت ال زبلو من هتور ،وتؤدي إذل زيادة كبَتة ُب الطلب وسعر صرؼ أعلى من القيمة الواقعية للعملة
وعجز غَت قابل لبلستمرار ُب اغبساب اعباري ؼبيزاف اؼبدفوعات ٍب البفاض ُب االحتياطي النقدي إذل درجة من

 1ؿبمد الفنيش" ،الببل د النامية واألزمات اؼبالية العاؼبية ،حوؿ اسًتاتيجيات منع األزمات وإداراهتا" ،سلسلة ؿباضرات العلماء الزائرين رقم  ،17اؼبعهد اإلسبلمي
للبحوث والتدريب البنك اإلسبلمي للتنمية ،اؼبملكة العربية السعودية ،2000 ،ص .16-15
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اػبطر تؤدي إذل نشوب األزمة ،ومنع األزمات ُب مثل ىذه اغباالت كاف يعٍت إعادة التوازف اؼبارل والنقدي قبل
أف يفلت زماـ ىذه التجاوزات.
 األزمات المالية الجديدة :لقد زادت إمكانية تعرض الببلد النامية ؼبثل ىذه األزمات ُب التسعينات ألف عددا
كبَتا منها قاـ بتحرير القيود على حركة رؤوس األمواؿ هبدؼ ربقيق تكامل أوثق مع أسواؽ رؤوس األمواؿ
العاؼبية وربسُت إمكانية اغبصوؿ على التدفقات الرأظبالية الدولية .ال شك أف مدى النفاذ إذل ىذه األسواؽ قد
ربسن كثَتا ولكن ذلك كاف على حساب زيادة ُب ـباطر التقلب وعدـ االستقرار ،وظاىرة التقلب ىذه ظاىرة
معروفة ُب األسواؽ اؼبالية دبا ُب ذلك سوؽ رأس اؼباؿ الدورل ،من اؼبمكن أف تزيد التدفقات الوافدة عن اغبد
الذي يبكن تربيره وفقا لؤلساسيات االقتصادية ُب بلد ما ُب حالة وجود توقعات حسنة يغلب عليها التفاؤؿ كما
كاف األمر ُب جنوب شرؽ آسيا قبل األزمة ،ولكن من اؼبمكن أيضا أف تزيد التدفقات إذل اػبارج عن حد
متناسب يبكن تربيره وذلك عندما تتغَت التوقعات ُب االذباه اؼبعاكس واهنيار ثقة اؼبستثمرين.
الفرع الثاني :أنواع األزمات المالية
على اختبلؼ وتعدد أنواع األزمات اؼبالية واالقتصادية ،فإنو ُب ؾبملها يبكن تصنيفها إذل األنواع التالية:
أوال :أزمة مصرفية
تسمى أيضا الذعر اؼبارل  ،1Financial Panicsربدث األزمة اؼبصرفية عندما يواجو بنك ما زيادة كبَتة
ومفاجئة ُب الطلب على سحب الودائع ،فبما أف البنك يستخدـ نسبة كبَتة من ىذه الودائع ُب عمليات اإلقراض
والتشغيل ،ووبتفظ بنسبة ؿبددة من ىذه الودائع لتلبية طلبات السحب اليومية اؼبعتادة ،ويواجو البنك أزمة مصرفية
حقيقية عندما يواجو ىذا االرتفاع اؼبفاجئ والتزايد الكبَت ُب الطلب على سحب الودائع واليت تتجاوز النسبة اؼبعتادة
للسحب ،وبالتارل وبدث ما يسمى بأزمة سيولة لدى البنك ،2ويبكن أف تتحقق ىذه اغبالة بتوافر ثبلث شروط:3
•أف تزيد اؼبديونية قصَتة األجل عن األصوؿ قصَتة األجل.
•أف ال ربتوي السوؽ على دائن كبَت يكوف قادر على توفَت التسهيبلت لؤلزمة لسداد االلتزامات قصَتة األجل.
 1ؿبمد اؽبامشي حجاج" ،أثر األزمة اؼبالية العاؼبية على أداء األسواؽ اؼبالية العربية" ،مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات شهادة اؼباجستَت ُب علوـ التسيَت،
زبصص مالية األسواؽ ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيَت ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،2012 /2011 ،ص .67
 2ؿبمد نايف فارس غرايبة" ،ربليل األزمات اؼبالية وإمكانية التنبؤ هبا" ،قدمت ىذه الرسالة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت ُب التمويل
واؼبصارؼ ،كلية إدارة اؼباؿ واألعماؿ ،جامعة اؿ البيت ،األردف ،2010 ،ص.27
 3عبلء الدين عوض الطراونة" ،تطوير نظاـ إنذار مبكر لتوقع األزمات االقتصادية ُب األردف" ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت ُب االقتصاد،
كلية الدراسات العليا ،اعبامعة األردنية ،اؼبملكة األردنية اؽبامشية ،أوت ، 2004ص.24-23
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•عدـ وجود مقرض أخَت أو هنائي .

عندما تتفاقم ىذه األزمة وسبتد إذل البنوؾ األخرى فإف ىذه األزمة تصب أزمة مصرفية .وليس بالضرورة أف تكوف
األزمة اؼبصرفية ىي أزمة سيولة ،فهذه األزمة قد تكوف أزمة ائتماف وربدث ىذه األزمة عندما سبتنع البنوؾ عن إعطاء
القروض ومنحها للزبائن رغم توافر الودائع لديها زبوفا من عدـ القدرة على تلبية طلبات السحب ،وبالتارل ربدث أزمة
ُب اإلقراض ،ومن حاالت التعثر اؼبارل "بنك بريطانيا"  Overemd & Gurneyوبنك الواليات اؼبتحدة األمريكية
 Bank of United Statesعاـ 1931ـ وبنك .Bear Stearns

1

ثانيا :أزمة العملة:
تسمى أزمة سعر الصرؼ أيضا أزمة الصرؼ األجنيب أو أزمة ميزاف اؼبدفوعات ،وىي أزمة مالية تتمثل باتباع
اغبكومة لنظاـ سعر صرؼ ثابت مع قيامها بالتوسع ُب اإلنفاؽ العاـ بصورة غَت طبيعية فبا يًتتب عليو تولد عجز كبَت
ُب اؼبوازنة العامة ،حبيث يبكن ؽبذا العجز أف يستمر إذا دل تقم اغبكومة باتباع سياسات نقدية توسعية تتمثل باإلصدار
النقدي لتمويل ىذا العجز فبا يؤدي حتما إذل تصاعد معدالت التضخم ومن ٍب ارتفاع سعر الصرؼ اغبقيقي وبالتارل
تزايد عجز اؼبيزاف التجاري وميزاف اؼبدفوعات ،ومع استمرار ىذا الوضع لفًتة زمنية سوؼ يؤدي إذل استنفاذ االحتياطات
الدولية ،وبالتارل تصب غَت قادرة على الدفاع عن سعر صرؼ العملة احمللية فبا يؤدي بالنهاية إذل اهنيار سعر الصرؼ
الثابت ،دبعٌت آخر فإف األزمة ربدث عند غياب التنسيق بُت السياسات االقتصادية الكلية األساسية ونظاـ سعر الصرؼ
السائد ،ويكمن مصدر األزمة ُب اإلفراط ُب خلق االئتماف احمللي ،إما لتمويل عجز اؼبوازنة العامة للدولة أو لتوفَت
اؼبساعدة للنظاـ اؼبصرُب الذي يتسم بالضعف .2وىو شبيو دبا حدث ُب تايلند وكاف السبب اؼبباشر ُب اندالع األزمة
اؼبالية ُب جنوب شرؽ أسيا عاـ 1997ـ.

3
4

عادة ما يسبق أزمة سعر الصرؼ ربركات غَت طبيعية فبثلة ُب ؾبموعة من اؼبؤشرات أنبها:

1

نزىاف ؿبمد سهو" ،أسواؽ األوراؽ اؼبالية ُب ظل تداعيات األزمة االقتصادية الراىنة" ،ؾبلة دمشق للعلوـ االقتصادية والقانونية ،اجمللد ،26العدد،02

 ،2010ص .659
 2عريب مدبورل أضبد" ،التنبؤ بأزمات العملة ُب دوؿ األسواؽ الصاعدة وسياسات ذبنبها (دراسة تطبيقية مع إشارة خاصة لبلقتصاد اؼبصري)" ،رسالة مقدمة
لنيل درجة دكتوراه الفلسفة ُب اقتصاديات التجارة اػبارجية ،كلية التجارة وإدارة األعماؿ ،جامعة حلواف ،مصر ،2007 ،ص .17-16
 3ؿبمد اؽبامشي حجاج" ،أثر األزمة اؼبالية العاؼبية على أداء األسواؽ اؼبالية العربية" ،مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات شهادة اؼباجستَت ُب علوـ التسيَت،
زبصص مالية األسواؽ ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيَت ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،2012-2011 ،ص .67
 4ىيل عجمي صبيل" ،األزمات اؼبارل :مفهومها ومؤشراهتا وإمكانية التنبؤ هبا ُب بلداف ـبتارة" ،ؾبلة جامعة دمشق ،اجمللد التاسع عشر ،العدد األوؿ،2003 ،
ص.282-281
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 اؼببالغة ُب تقييم سعر الصرؼ حيث أف الزيادة اغبقيقية ُب قيمة العملة واليت ربدث ُب إطار زيادة عجز اغبساباعباري ىي مصدر زيادة تعرض الدولة للخطر ،كذلك فإ ّف نسبة النقد اؼبوسع لبلحتياطات تعكس إذل أي حد
تعود مطلوبات النظاـ اؼبصرُب باالحتياطات ،حيث أنو عند حدوث أزمة سعر صرؼ فإ ّف األفراد يسرعوف
لتحويل ودائعهم من العملة احمللية إذل األجنبية وبالتارل فإف ىذه النسبة تعكس قدرة البنك اؼبركزي على توفَت
تلك اؼبتطلبات.
 باإلضافة إذل ذلك فإ ّف نسبة مبو عرض النقد الضيق والواسع تشكل مقاييس للسيولة حيث أ ّف نسب النمواؼبرتفعة ؽبذه اؼبؤشرات قد تشَت إذل فائض سيولة والذي قد يؤدي إذل ىجمات متوقعة على العملة احمللية وبالتارل
أزمة سعر صرؼ ،كما أف مستوى منخفض من االحتياطات لتغطية الواردات يزيد من احتمالية حصوؿ أزمة
سعر صرؼ.
 أيضا فإ ّف النسبة اؼبنخفضة لنمو الصادرات واليت تشكل عجز اؼبيزاف التجاري قد تنعكس سلبا على اعبانباؼبارل ،ويؤدي كذلك تدىور شروط التجارة إذل أزمة مالية.
 باإلضافة إذل ىذه اؼبؤشرات ىناؾ مؤشرات عديدة تدؿ على قرب وقوع أزمة سعر صرؼ مثل سعر فائدةاإلقراض واإليداع ونسبة مبو اؼبضاعف النقدي ،ونسبة اإلنتاج الصناعي وغَتىا.
ثالثا :أزمة أسواق المال "حالة الفقاعات"
ىو ذلك االلبفاض اغباد ُب قيمة األصوؿ اؼبالية ،وىذا بعد أف سجل ُب فًتات سابقة ارتفاع ُب قيمتها نتيجة
للشعور التفاؤرل لدى صبيع األطراؼ من أف شراء األصل اليوـ وانتظار فًتة الرتفاع أسعاره بنسبة أكرب وبيعها لتحقيق
مكاسب ىو أفضل استثمار ،فبا دفع كثَت من الشركات إذل االستثمار ُب ىذا األصل ألف عائده مرتفع ،غَت أف ىذا
اعبنوف الذي تعيشو أسواؽ اؼباؿ ال يبكن أف يدوـ والبد أف ربصل صدمة أخرى تنقض مساره ،أي تدفع األسعار وكمية
السيولة إذل الًتاجع ومعها يًتاجع االقتصاد بالضبط فتحدث األزمة البورصية ،1وخَت مثاؿ على ىذا النوع من األزمات
ىو أزمة فقاعات شركات األنًتنت عاـ  .22000ويبيز فًتة األزمة البورصية عاملُت نبا:

3

 -عامل كمي :إذا البفض مؤشر السوؽ بأكثر من . %20

 1أوكيل نسيمة" ،األزمات اؼبالية وإمكانية التوقي منها والتخفيف من أثارىا-مع دراسة حالة أزمة جنوب شرؽ آسيا ،"-رسالة لنيل درجة الدكتوراه ُب العلوـ
االقتصادية ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت ،جامعة يوسف بن خدة ،اعبزائر ،2008-2007 ،ص .110
 2موسى اللوزي وأخروف ،مرجع سبق ذكره ،ص .30-29
 3أوكيل نسيمة ،مرجع سبق ذكره ،ص.110
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 عامل نفسي :اؼبناخ متسم بشكل خاص بالتشاؤـ ،إذ نستطيع قراءة (أو نسمع) ُب وسائل اإلعبلـ مبلحظاتمثل النمو ليس على ما يراـ ،األرباح ضئيلة ،البورصة ُب تراجع...اخل.
رابعا :أزمة المديونية
ربدث أزمة الديوف عندما يتوقف اؼبقًتض عن السداد ،أو عندما يعتقد اؼبقرضوف أف التوقف عن السداد فبكن
اغبدوث ،ومن ٍب يتوقفوف عن تقدًن قروض جديدة ووباولوف تصفية القروض القائمة ،دبعٌت آخر ربدث أزمة الدين
اػبارجي عند وجود أحد البلداف ُب موقف يعجز معو عن الوفاء خبدمة دينو اػبارجي سواء الكيانات السيادية أو اػباصة .
وقد ترتبط أزمة الديوف بدين ذباري (خاص) ،أو دين سيادي (عاـ) ،كما أف عدـ قدرة القطاع العاـ بالوفاء بالتزاماتو قد
تؤدي إذل ىبوط حاد ُب تدفقات رأس اؼباؿ اػباص إذل الداخل ،وبالتارل إذل أزمة ُب الصرؼ األجنيب.1
المطلب الثالث :أسباب األزمات المالية وقنوات انتشارها
لكل أزمة مقدمات تدؿ عليها وشواىد تشَت إذل حدوثها ومظاىر أولية وسطى وهناية تفرزىا ،وال يبكن إرجاع
األزمات اؼبالية إذل سبب واحد أو سببُت ،فهناؾ صبلة من األسباب تتظافر ُب آف واحد إلحداث أزمة مالية ،وؾبموعة
من القنوات تساىم ُب انتشارىا.
الفرع األول :أسباب األزمات المالية
رغم اختبلؼ األزمات اؼبالية اليت يشهدىا االقتصاد العاؼبي إال أف ىناؾ عدة عوامل قد تزيد من حدة وتأثَت تلك
األزمات ،ويبكن تلخيص أنبها فيما يلي:
أوال :عدم استقرار االقتصاد الكلي :تعد التقلبات ُب اؼبتغَتات الداخلية واػبارجية لبلقتصاد الكلي عنصرا مهما ُب
حدوث األزمات اؼبالية ،وكما تشَت إذل ذلك األحداث التارىبية لؤلزمات ،فعلى صعيد اؼبتغَتات اػبارجية نبلحظ تدىور
شروط التبادؿ التجاري يعد عنصرا مؤثرا ُب حدوث األزمات اؼبالية ،كذلك التغَتات ُب أسعار الفائدة العاؼبية واليت تؤثر
على كلفة اإلقراض وتدخل االستثمار األجنيب ،كما تعد التقلبات ُب أسعار الصرؼ اغبقيقية مصدرا مهما آخر من
مصادر عدـ استقرار سياسات االقتصاد الكلي اػبارجية ،حيث تشَت الدراسات إذل حدوث ارتفاع حاد ُب أسعار
الصرؼ اغبقيقية قبل حدوث األزمة كأحد آثار ارتفاع األرباح ُب التجارة اػبارجية أو ارتفاع أسعار الفائدة احمللية ،أما

1عبد اؼبطلب عبد اغبميد ،الديوف اؼبصرفية اؼبتعثرة واألزمة اؼبالية اؼبصرفية العاؼبية ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،2009 ،ص.190- 189
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اؼبتغَتات الداخلية فيعد التضخم من أنبها كونو وبد من قدرة القطاع اؼبارل ُب ؾباؿ الوساطة اؼبالية كما أنو قد يكوف
عامل مؤثر ُب حصوؿ كساد اقتصادي.

1

ثانيا :سياسات سعر الصرف :يبلحظ أف الدولة اليت انتهجت سياسة سعر الصرؼ الثابت كانت أكثر عرضة
للصدمات اػبارجية ،ففي ظل ىذا النظاـ يصعب على السلطات النقدية أف تقوـ بدور مقرض اؼببلذ األخَت لئلقراض
بالعمبلت األجنبية ،حيث أف ذلك يعٍت فقداف السلطات النقدية الحتياطاهتا من النقد األجنيب وحدوث أزمة العملة
مثلما حدث ُب اؼبكسيك واألرجنتُت ،وقد سبخض عن أزمة ظهور العجز ُب ميزاف اؼبدفوعات ومن شبة نقص ُب عرض
النقود وارتفاع أسعار الفائدة احمللية ،فبا يزيد من الضغوط وتفاقم حدة األزمة اؼبالية على القطاع اؼبصرُب.

2

ثالثا :هشاشة القطاع المصرفي :يبكن القوؿ أف التوسع الكبَت ُب عمليات إقراض البنوؾ واهنيار أسعار األصوؿ اؼبالية
كانت عادة تسبق األزمات اؼبصرفية ،فيبلحظ أف عدـ التحضَت الكاُب للتحرير اؼبارل ُب الثمانيات والتسعينيات وصغر
حجم القطاع اؼبارل وضعف األطر اؼبؤسسية القانونية والتنظيمية الذي رافقو تدفق كبَت لرؤوس األمواؿ األجنبية مع توسع
ُب من االئتماف غَت اؼبدروس ،قد ساىم ُب حدوث العديد من األزمات اؼبالية ُب كوريا وتايلند وحىت ُب الدوؿ اؼبتقدمة
و يبكن تركيز ىشاشة القطاع اؼبصرُب ُب اآلٌب:

3

 عدم الموائمة بين حجم األصول وحجم االلتزامات للمؤسسات المالية :إف من مؤشرات العمق اؼبارل
االقتصاديات اؼبتقدمة ىي ارتفاع نسبة النقود دبعناىا الواسع إذل الناتج احمللي االصبارل وليس كل ىذه الزيادات
ضبيدة ،إال أنو نتيجة للتقدـ التكنولوجي ومعاعبة اؼبعلومات والتحسن ُب تنظيم القطاع اؼبصرُب زادت نسبة
النقود إذل الناتج الداخلي اػباـ ُب عينو من الدوؿ النامية من  %25إذل  %35خبلؿ اؼبدة 1993 –1980
بدوف أف ربدث زيادة ُب رأس ماؿ اؼبصارؼ ُب تلك الدولة ،وخَت مثاؿ على ذلك األزمة اؼبكسيكية.
 عدم التحضير الكافي للتحرر المالي :إف ربرير اؼبشاريع بعد فًتة من االنغبلؽ والتقييد يؤدي إذل حدوث
أزمة ،فعند ربرير أسعار الفائدة تفقد البنوؾ اغبماية اليت كانت تتمتع هبا ُب ظل أسعار الفائدة اؼبدار ،ويتوافق
ذلك مع التوسع ُب االئتماف الذي يؤدي بدوره إذل ارتفاع أسعار الفائدة احمللية ،كما أف التحرير اؼبارل يعٍت

 1زايدي عبد السبلـ ومقراف يزيد" ،األزمة اؼبالية العاؼبية وانعكاساهتا على االقتصاديات العربية ( دراسة حالة اعبزائر ،تونس ،اؼبغرب ،ليبيا ،مصر)" ،اؼبلتقى
الدورل حوؿ األزمة اؼبالية الراىنة والبدائل اؼبالية واؼبصرفية ،اؼبركز اعبامعي طبيس مليانة ،اعبزائر ،يومي  6-5ماي  ،2009ص .11-10
 2نسيمة حاج موسى " ،األزمات اؼبلية الدولية وأثارىا على األسواؽ اؼبالية العربية من دراسة حالة أزمة الرىن العقاري خبلؿ الفًتة  ،"2008-2007مذكرة
مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة اؼباجستَت ُب العلوـ االقتصادية زبصص اقتصاديات اؼبالية وبنوؾ ،كلية العلوـ االقتصادية التجارية وعلوـ التسيَت ،جامعة أضبد
بوقرة ،بومرداس ،2009-2008 ،ص .23-22
 3موسى اللوزي وأخروف ،مرجع سبق ذكره ،ص .33-32
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دخوؿ مصارؼ أخرى إذل السوؽ اؼبارل فبا يزيد من الضغوط التنافسية على اؼبصارؼ احمللية وقبوؿ أنواع جديدة
من اؼبخاطر قد ال وبتملها اؼبصرؼ.
 التغلغل الحكومي في تخصص االئتمان :زبضع القروض اليت تضعها البنوؾ اؼبملوكة للدولة لتوجهات حكومية
بشكل مباشر أو غَت مباشر أكثر من تلك اليت تتعرض ؽبا البنوؾ اػباصة ،وبذلك تصب تلك القروض اليت
تضعها البنوؾ العامة مصدر دعم حكومي ؼبساعدة مشروعات متعثرة وألف ىذه البنوؾ ال تواجو منافسة وتتمتع
بوضع احتكاري ،فإف اغبكومة تقوـ بتغطية خسائرىا وتكوف ؿبمية من نظم وقواعد االفصاح اؼبارل وليس لديها
ميل لبلبتكار وتشخيص اؼبشاكل.
رابعا :تشوه نظام الحوافز :يساىم القائموف على اإلدارات العليا ُب اؼبؤسسات اؼبالية بدور مهم ُب حدوث األزمات
اؼبالية ،من خبلؿ سعيهم ُب اغبصوؿ على أرباح طائلة ،أما اؼبخاطر الناصبة عن التوسع ُب اإلقراض فهي ال هتم ؾباؿ
اإلدارة ُب تلك اؼبؤسسات  -خاصة مع ضعف نظم الرقابة اؼبصرفية واحملاسبية -واليت هتمهم فقط األرباح القصَتة
األجل ،حيث يتوقف عليها حجم مكافئات اإلدارة ،ومن ىنا ظهرت أرباح مبالغ فيها ومكافئات مالية سخية لرؤساء
البنوؾ ،وكذا أدى االىتماـ باألرباح ُب اؼبدة القصَتة إذل تعريض النظاـ اؼبارل للمخاطرة ُب اؼبدة الطويلة مثلما حدث ُب
أزمة الرىن العقاري.

1

خامسا :نظام المشتقات :ىو اخًتاع مارل يبكن عن طريقو توليد موجات متتالية من األصوؿ اؼبالية بناء على أصل
واحد (التوريق) ،إذ يبكن القوؿ أهنا معامبلت ونبية ورقية شكلية تقوـ على االحتماالت وال يًتتب عليها أي معامبلت
للسلع واػبدمات فهي بعينها مقامرة.

2

سادسا :ضعف نظم الرقابة اإلفصاح :يرى بعض احملللُت أف ضعف النظم احملاسبية اؼبتبعة واألطر التشريعية وإجراءات
اإل فصاح احملاسيب ،خاصة فيما يتعلق بالديوف اؼبعدومة ونسبتها ُب ؿبفظة اؼبصرؼ واؼبقدرة االئتمانية للعمبلء واؼبقرضُت
يقود إذل تدىور اؼبعادالت الرحبية ،وتضعف من قدرة اؼبشروع اػباص أو القائمُت على إدارة وتقييم البنوؾ اليت ترتكب
أخطاء بدوف معلومات تتسم بالدقة واؼبوضوعية ،خاصة إذا ترافق ذلك مع نظاـ الًتابط يتسم بالتعقيد وبطئ اإلجراءات
األمر الذي يرفع من تكاليف اإلقراض.

3

 1ناجي التوين" ،األزمات اؼبالية" ،سلسلة دورية تعٍت بقضايا التنمية االقتصادية العربية ،اؼبعهد العريب للتخطيط  ،الكويت ،العدد  ،29ماي  ،2004ص .8
 2ؿبمد نايف فارس غرايبة ،مرجع سبق ذكره ،ص .43
 3بريش عبد القادر وطرشي ؿبمد" ،التحرير اؼبارل وعدوى األزمات اؼبالية" ،اؼبلتقى الدورل الثاين حوؿ األزمة اؼبالية الراىنة والبدائل اؼبالية واؼبصرفية ،اؼبركز اعبامعي
طبيس مليانة ،اعبزائر ،يومي  6-5ماي ،2009ص . .11
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سابعا :أسباب أخرى :إذل جانب األسباب سالفة الذكر ىناؾ أسباب أخرى تتمثل فيما يلي:

1

 اؼبتغَتات الدولية من كوارث طبيعية وحروب ،وكذا اإلشاعات واؼبعلومات غَت اغبقيقية . تدفق ضخم لرؤوس األمواؿ يصاحبها التوسع ُب عمليات اإلقراض ،فبل تراعي اعبدارة االئتمانية ُب اؼبقًتض. ضعف على مستوى ىيئات اإلشراؼ يؤدي إذل تزايد الشكوؾ ُب قدرة ىذه اؼبؤسسة على أداء التزاماهتا. الفشل ُب تطبيق السياسات اؼبالية ،النقدية واؼبضاربة على العمبلت.الفرع الثاني :قنوات انتشار األزمات المالية
توجد ؾبموعة من القنوات تساىم ُب انتشار وتوسع األزمة اؼبالية ،فقد تنتشر األزمة اؼبالية من أحد أقساـ النظاـ
اؼبارل إذل باقي األقساـ األخرى ،كما يبكن أف تتسع لتشمل دوؿ أخرى.
أوال:االنتقال عبر أقسام النظام المالي الواحد
سبثل األزمة اؼبالية حالة اضطراب اؼبارل تظهر ُب أحد أقساـ النظاـ اؼبارل الواحد واؼبتمثل ُب سوؽ االستدانة ،سوؽ
الصرؼ ،سوؽ الودائع والسوؽ اؼبالية لكن سرعاف ما تنتقل إذل األسواؽ األخرى عرب قنوات انتشار يبكن توضيحها ُب
الشكل ( :)02قنوات انتشار األزمات المالية

الشكل التارل:

البفاض أسعار األصوؿ اؼبالية

)األسواؽ اؼبالية(

9
10

11

إفبلس البنوؾ (سوؽ

12

7

إفبلس اؼبدينُت (سوؽ

1

الودائع)

8

القروض والسندات)

2

)
6
5

أسواؽ ُب اضطرابات

4
3

الصرؼ

Source: D.Lacoue Labartue, "Crises financière et leur propagation internationale in finance
internationale : L’état actuel de la théorie", Economica, Paris, 1992, p420.
 1كماؿ زيق وعبد السبلـ عقوف ،مرجع سبق ذكره ،ص.30
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يوض ىذا الشكل ـبتلف قنوات انتقاؿ األزمة اؼبالية عرب أقساـ النظاـ اؼبارل الواحد وذلك على النحو التارل:1
القناة األولى :سبثل انتقاؿ أزمة اؼبديونية من سوؽ القروض والسندات كبو اعبهاز اؼبصرُب فاالنقطاع عن دفع خدمة
الديوف اػباصة من طرؼ بعض الدوؿ ،قد يؤثر سلبا واحتماؿ إفبلسها.
القناة الثانية :توض اغبالة العكسية للقناة األوذل ،حيث أف ظهور حاالت إفبلس لدى البنوؾ سيؤدي إذل البفاض
تقدًن القروض إرل اؼبدينُت وبالتارل احتماالت إفبلسهم كذلك.
القناة الثالثة :أزمة ُب سعر الصرؼ من شأهنا أف تؤدي إذل اضطرابات ُب أسعار السندات نتيجة زبلي اؼبستثمرين عنها
والتحوؿ إذل سندات بعملة أخرى.
القناة الرابعة :إفبلس اؼبدينُت من شأنو أف وبدث زبوؼ لدى اؼبستثمرين ،وباألخص اؼبستثمرين األجانب فيقوموف
بالتخلي عن تلك السندات فيحدث ىناؾ اضطراب ُب سعر صرؼ عملتها نتيجة كميات البيع الكبَتة اؼبعروضة.
القناة الخامسة :قد يؤدي زبفيض قيمة العملة أو ؾبرد توقعات بذلك إذل ظهور موجة من سحب الودائع لدى البنوؾ
قصد ربويلها إذل عمبلت أجنبية لتفادي خسائر الصرؼ وىو ما يؤدي إذل أزمة مصرفية لدى البنوؾ.
القناة السادسة :إذا ًب إفبلس العديد من البنوؾ ذات التزامات مع اػبارج خاصة ،سيؤدي ذلك إذل تسجيل خسائر ُب
الصرؼ من طرؼ األعواف الذين يقوموف بعمليات مع اػبارج.
القناتين السابعة والثامنة :سبثل القناتُت االنتقاؿ من األزمة ُب أسواؽ األسهم إذل أزمة ُب أسواؽ السندات وىي غالبة
اغبدوث بالنظر إذل أف االستثمار ُب السندات ىو بديل عن االستثمار ُب األسهم.
القناتين التاسعة والعاشرة :وتعرب عن انتقاؿ األزمة من أسواؽ اؼباؿ إذل أسواؽ الودائع والعكس ،حيث أف عدد كبَت من
البنوؾ تعترب كمتعاملُت ُب السوؽ اؼبالية ،سواء كوسطاء ماليُت أو ذبار أوراؽ مالية كما أف البنوؾ ُب الدوؿ اؼبتقدمة
سبتلك حصة كبَتة من رظبلة السوؽ اؼبالية ،فقد تضطر بعض البنوؾ عند إفبلسها إذل بيع حصص أسهمها ُب السوؽ
اؼبارل ما ينتج عنو البفاض ُب أسعار األسهم وبالتارل حدوث أزمة ُب سوؽ رأس اؼباؿ .كما أف االلبفاض اغباد ُب
مؤشرات البورصة قد يؤدي إذل حدوث أزمة بنكية بإمكانية تعرض عدد كبَت من البنوؾ لئلفبلس باعتبارىا متعامل ُب
السوؽ اؼبارل.
القناة الحادية عشرة :قد يؤدي البفاض مؤشرات البورصة إذل طرح األصوؿ اؼبالية من قبل اؼبتعاملُت ُب السوؽ اؼبارل
وحصوؽبم على السيولة فبا يعٍت سحب العملة النقدية من السوؽ وبالتارل حدوث أزمة ُب سوؽ الصرؼ.

 1ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص.71
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القناة الثانية عشرة :قد يؤدي زبفيض قيمة العملة إذل حدوث ىلع كبَت لدى اؼبستثمرين األجانب فيقوموف بالتخلي
عن أصوؽبم اؼبالية اؼبقيمة بتلك العملة والذي ينجم عنو البفاض ُب أسعار األصوؿ اؼبالية ُب السوؽ اؼبارل.
ثانيا :االنتقال من دولة إلى دول أخرى
حىت اآلف نكوف قد تطرقنا إذل قنوات انتشار األزمة اؼبالية من أحد أقساـ النظاـ اؼبارل إذل باقي األقساـ ،غَت أف
األزمة اؼبالية ال تكتفي دبس كافة النظاـ اؼبارل بل تتسع لتنتقل إذل نظم مالية ُب دوؿ أخرى غَت الدولة اؼبتعرضة لؤلزمة
وذلك بالطرؽ والقنوات التالية: 1
 االتفاقيات التجارية وما قد ينجم عنها من ضغوطات على سعر الصرؼ. االلبفاض السريع واؼبعترب لسعر صرؼ العملة احمللية لبلد ما الذي يدفع باؼبستثمرين إذل إعادة النظر ُب تقييمهمللمخاطر اؼبرتبطة باالستثمار ُب بلداف أخرى وىو األمر الذي يؤثر سلبا على الثقة اليت يضعها ىؤالء اؼبستثمرين
ُب ىذه البلداف.
 وجود عبلقات وروابط مالية بُت ـبتلف البلداف اليت تؤدي إذل انتشار االنعكاسات السلبية وانتقاؿ الصعوباتاؼبالية الظاىرة ُب بلد ما إذل باقي البلداف األخرى.
المطلب الرابع :عرض بعض األزمات المالية
لقد شهد العادل موجات متتالية من األزمات ،أدت ُب غالب األحياف إذل إحداث ثغرات ضخمة ُب االقتصاديات
الدولية وضياع أصوؿ مالية ىائلة ُب األسواؽ اؼبالية ؽبذه الدوؿ ،فبا يتطلب إعادة ىيكلة جذرية للسياسات االقتصادية
اؼبنتهجة .و هبدؼ التعرؼ على أىم األزمات اؼبالية اليت زعزعت اقتصاديات ىذه الدوؿ ،ارتأينا لدراسة بعضها كما يلي:
الفرع األول :أزمة 1929
لقد عرفت فًتة ما بعد اغبرب العاؼبية األوذل نوعا من االستقرار ُب العبلقات النقدية واؼبالية الدولية ،واستفاد
اؼبواطنوف ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية من زيادات ُب اؼبستوى اؼبعيشي واالقتصادي عن طريق بعض سياسات اإلقراض
اؼبسهلة وذلك نتيجة اإلصبلحات النقدية واؼبالية اليت شهدهتا تلك الفًتة ،فبا أدى إذل زيادة التوسع ُب االقًتاض لدى
اؼبواطن األمريكي من أجل شراء ـبتلف اؼبواد االستهبلكية ،وبالتارل زيادة حدة الديوف ،ونتيجة ؽبذه األوضاع فقد

شهدت والية فلوريدا منذ سنة  1925ارتفاعا كبَتا ُب عمليات اؼبضاربة العقارية (la spéculation

 1كماؿ رزيق وحسن توفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص .14
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) ،immobilièreكما انصبت اؼبضاربة على أسواؽ األوراؽ اؼبالية ،فعرفت بذلك أسعار األسهم ارتفاعا جد
كبَت.1
وبفضل التسهيبلت االئتمانية اؼبمنوحة من قبل اعبهاز اؼبصرُب لذوي الدخوؿ اؼبنخفضة ،سبكن الكثَتوف من
االستثمار ُب البورصة .وشهدت "ووؿ سًتيت" مزيدا من االرتفاع ُب أسعار األسهم خبلؿ شهر سبتمرب من عاـ
 ،1929مع قياـ اؼبستثمرين باالحتفاظ أو الزيادة ُب شراء األسهم بالسوؽ ،حيث وصل مؤشر داوجونز ؼبتوسط
الصناعة إذل مستوى  381نقطة .ولكن مع حلوؿ شهر أكتوبر بدأت اؼبشاكل ،حيث تراجع ىذا اؼبؤشر دبقدار 49
نقطة وربديدا ُب تاريخ  1929 /10/ 02ليصل إذل  332نقطة ،وقد أخذت حركات االلبفاض ُب التسارع اعتبارا
من  18أكتوبر  1929حُت ىبطت قيمة األوراؽ اؼبالية ُب البورصة بشكل كبَت ومفاجئ ،حىت جاء يوـ اػبميس 24
أكتوبر  1929وبدأ ىجوـ كثيف لطلبات البيع وتسييل ؿبافظ األوراؽ اؼبالية .واستمر سوؽ األوراؽ اؼبالية ُب االهنيار
حىت بلغت خسارة البورصة ُب نيويورؾ ُب  13نوفمرب التارل 30مليار دوالر ،وظل ينخفض إذل أف فقد مؤشر داوجونز
 %89من قيمتو ُب عاـ .1932واستمرت األزمة حىت أف األسواؽ اؼبالية استغرقت عدة سنوات للتعاُب من ىذه
الكارثة ،واستعادة أسهمها لقيمتها األصلية .2وللتوضي أكثر أنظر اعبدوؿ أدناه.
جدول رقم(:)03تطور أسعار األسهم في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة 1938-1926
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Jean kogej, Les Mutations de l'économie Mondiale, Ed Bréal, France, 2008, P108.
 2وليد أضبد صاُب" ،األزمة اؼبالية العاؼبية  2008طبيعتها ،أسباهبا ،وتأثَتاهتا اؼبستقبلية على االقتصاد العاؼبي والعريب " ،اؼبلتقى الدورل الثاين حوؿ األزمة اؼبالية
الراىنة والبدائل اؼبالية واؼبصرفية ،اؼبركز اعبامعي طبيس مليانة ،اعبزائر ،يومي  5و 6ماي  ،2009ص .8
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أكتوبر

65 118 194 166 128 102

48

76

76

114 105 141 100

نوفمرب

68 109 145 179 131 103

45

77

80

96 146 110

114

ديسمرب

54 102 147 178 136 105

45

79

80

112 195 144 110

المصدر :بوكساين رشيد" ،معوقات أسواؽ األوراؽ العربية وسبل تفعيلها" ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه ُب العلوـ االقتصادية ،كلية العلوـ االقتصادية
وعلوـ التسَت ،جامعة اعبزائر ،2006-2005 ،ص .179

الفرع الثاني :أزمة البورصات سنة1987
شهدت البورصات العاؼبية يوـ االثنُت  19أكتوبر  1987اهنيارات كبَتة دل يشهد ؽبا التاريخ مثبل ،وأعترب ذلك
اليوـ أسوء يوـ تداوؿ ؼبدة قرف على األقل ،وأطلق عليو يوـ االثنُت األسود ) ،(lundi noirوقد اختلفت اآلراء حوؿ
ربديد البلد الذي بدأت منو بوادر ىذه األزمة حيث ساد االدعاء بأف األزمة كاف مصدرىا أسواؽ األوراؽ اؼبالية ُب
الواليات اؼبتحدة األمريكية ٍب انتشرت إذل باقي األسواؽ ُب العادل ،بينما يرى البعض اآلخر أنو حدث العكس ،حيث
ظهرت األزمة ُب األسواؽ األسيوية تبعتها األسواؽ األوروبية ٍب أسواؽ الواليات اؼبتحدة األمريكية.

1

بدأت األزمة ُب اللحظات األوذل لبلفتتاح ُب يوـ  19أكتوبر  ،1987وذلك خبلل ُب التوازف بُت العرض
والطلب ،ليس ُب األسواؽ اغباضرة فقط بل وأيضا ُب سوؽ العقود اؼبستقبلية ،وقد نشأ ىذا اػبلل من جراء سيل متدفق
من أوامر البيع دل يسبق لو مثيل ،فقد تدافع اؼبتعاملوف لبيع أعداد كبَتة جدا من األوراؽ اؼبالية اليت حبوزهتم وقبم عن ىذا
االندفاع اؼبتهور ُب البيع البفاض حاد وسريع ُب أسعار األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة ُب ىذا اليوـ .2كما سجل مؤشر داوجونز
ؼبتوسط الصناعة والذي يقيس تطور أسهم  30شركة أمريكية البفاضا حبوارل  % 22.5من قيمة األسهم اؼبتداولة ُب
ىذا اليوـ.

3

إف حدوث مثل ىذا االهنيار الكبَت ُب األسواؽ األمريكية كاف أمرا متوقعا حسب بعض اػبرباء ،فقد شهدت األياـ اليت
سبقت اهنيار أسواؽ األوراؽ اؼبالية البفاضا كبَتا ُب نسبة االستثمار ُب األوراؽ اؼبالية ،حيث بلغت نسبة االستثمار ُب
األسهم حوارل% 60والبفضت ىذه النسبة إذل  %26هناية سبتمرب .1987كما شهدت بعض األسواؽ األوروبية
ىبوطا ُب األسعار منذ منتصف شهر أكتوبر شأهنا شأف األسواؽ األسيوية وبشكل خاص ىونج كونج وماليزيا

1

Benoît Mandelbrot, Richard L Hudson, " Une Approche Fractale des Marchés : risquer, perdre et
gagner", Ed Odile Jacob, Paris, 2009, P 22.
 2منَت إبراىيم ىندي" ،األوراؽ اؼبالية وأسواؽ رأس اؼباؿ" ،منشأة اؼبعارؼ ،اإلسكندرية ، 2002 ،ص .584-583
3
David Swensen," Gestion de Portefeuilles Institutionnels", Ed Maxima, Paris, 2009, P 235.
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1
ويوض اعبدوؿ اؼبوارل االذباه التنازرل ؼبؤشرات األسهم خبلؿ سنة  1987وخبلؿ شهر أكتوبر من نفس
وسنغافورة ّ .
السنة.

الجدول رقم ( :)04نسب التغيير في قيم مؤشرات األسهم لبعض الدول خالل سنة  1987وخالل أكتوبر من
نفس السنة
البلد

بالدوالر 1987

بالعملة احمللية أكتوبر 1987

اسًتاليا

41.8-

03.6 -

44.9-

4.7+

النمسا

11.4-

17.6-

5.8-

0.7+

بلجيكا

23.2-

15.5-

18.9-

3.1-

كندا

22.5-

00.4+

22.9-

10.4+

الدمبارؾ

12.5-

4.5-

7.3-

15.5+

فرنسا

22.9-

37.8-

19.5-

13.9-

اؼبانيا

22.3-

26.8-

17.1-

22.7-

ىونغ كونغ

45.8-

11.3-

45.8-

11.00+

إيرلندا

29.6-

12.3-

25.4-

4.7+

ايطاليا

16.3-

32.4-

12.9-

22.3+

الياباف

12.8-

8.5+

7.7-

41.4+

ماليزيا

39.8-

6.9+

49.3-

11.7+

اؼبكسيك

35.00-

0158.9+

37.6-

5.5

ىولندا

32.3-

18.9-

18.1-

0.3+

نيوزيلندا

29.3-

28.7-

36.00-

23.8-

المصدر :منَت إبراىيم ىندي" ، ،األوراؽ اؼبالية وأسواؽ رأس اؼباؿ" ،منشأة اؼبعارؼ ،اإلسكندرية ، 2002 ،ص. 590

ومن خبلؿ اعبدوؿ نبلحظ ما يلي:2
 أنو خبلؿ عاـ1987دل يبدأ أي اتساؽ ُب اذباه التغيَت ُب أسعار السوؽ فبعضها كاف موجبا واآلخر سالبا ،أماُب شهر أكتوبر الذي حدثت فيو األزمة فقد أخذت األسعار ُب االذباه التنازرل.
1

Claude Broquet, Robert Cobbaut et Roland Gillet," Gestion de portefeuille", Ed de Boeck,
Bruxelles, 2004 , P 433.
 2بوكساين رشيد ،مرجع سبق ذكره ،ص .183-182
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 إنو دبقياس الدوالر كاف أداء سوؽ الياباف خبلؿ عاـ  1987متميزا ،إذ سجل فيو اؼبؤشر ارتفاعا بلغ ، % 41.4أما أسوء أداء فقد كاف لسوؽ نيوزيلندا حيث سجل اؼبؤشر البفاضا نسبتو.% 23.7
 بالنسبة للمكسيك أظهر اؼبؤشر احملسوب على أساس الدوالر لعاـ  1987ربسنا ضئيبل  %5.5باؼبقارنة معالتحسن احملسوب على أساس العملة احمللية  %8.9ويرجع الفرؽ لتدىور قيمة العملة احمللية.
 كاف التدىور ُب قيم اؼبؤشرات ُب شهر أكتوبر عامة ومع ىذا فقد كاف االلبفاض بالعملة احمللية والدوالر عندحده األدىن ُب النمسا والدامبارؾ والياباف ،بينما كاف ُب حده األقصى ُب أسًتاليا وبعض دوؿ آسيا ونقصد هبا
ىونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا.
 بًتتيب الدوؿ تصاعديا من حيث نسبة االلبفاض ُب قيم اؼبؤشرات ُب شهر أكتوبر يأٌب ترتيب الواليات اؼبتحدةاألمريكية اػبامس عند حساب قيم اؼبؤشرات بالعمبلت احمللية ،بينما يأٌب ترتيبها اغبادي عشر عند حساب قيم
اؼبؤشرات بالدوالر.
الفرع الثالث :أزمة دول جنوب شرق آسيا
النمور األسيوية أو اؼبعجزة االقتصادية األسيوية تسميات عديدة أطلقت على دوؿ جنوب شرؽ آسيا بداية
بالياباف ومرورا بالنمور األربعة (كوريا ،ىونج كونج ،سنغافورة وتايواف) وانتهاء بالنمور اغبديثة (ماليزيا ،إندونيسيا
وتايلند) ،وقد حظيت ىذه الدوؿ بإعجاب واسع النطاؽ بإقبازاهتا االقتصادية وجذهبا لرؤوس األمواؿ واؼبستثمرين
األجانب ،وسبكنت من ربقيق معدالت مبو سريعة خبلؿ العقود الثبلثة من القرف اؼبنصرـ باستثناء سنوات األزمة اؼبالية
اليت بدأت سنة  1997وامتدت آثارىا إذل هناية القرف العشرين ،وكانت من أىم الدوؿ اؼبتضررة من تلك األزمة ىي
كوريا اعبنوبية ،تايلند ،الفلبُت ،إندونيسيا وماليزيا.

1

بدأت األوضاع ُب التغيَت منذ شهر جويلية  1997انطبلقا من تايلند وسرعاف ما انتقلت العدوى إذل بقية دوؿ
جنوب شرؽ آسيا وإذل البلداف اليت تعترب األقوى اقتصاديا ُب آسيا (الياباف ،كوريا اعبنوبية وىونج كونج) بدرجات قد
تكوف متباينة ومتقاربة إذل حد ما .وُب الواقع إف تايلند اليت انتشر منها الذعر إذل بقية الدوؿ اجملاورة قد بدأت عليها
عوارض األزمة منذ سنة  ،1996حيث تراجعت صادراهتا بشكل كبَت نتيجة االرتفاع الذي شهده الدوالر األمريكي
ذلك العاـ ما أدى إذل فقداف القدرة التنافسية لتايلند وبعض دوؿ جنوب شرؽ آسيا.2

1

Jean-Pierre Petit," la bourse: rupture et renouveau", Ed Odile Jacob, paris, 2003, P 15.
Luc Bosson, Corinne Evarard et Christian Jacques, "L'Asie du Sud-Est: des nouveaux pays industrialisés",
Ed Boeck, Bruxelles, 1998, P29.
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إف عدـ وجود احتياطات النقد األجنيب لتايلند وارتفاع حجم الديوف اػبارجية كانت أحد األسباب اليت عجلت
تايلند بتعوًن عملتها (البات) ،حيث ومع استمرار اغبكومة التايلندية ُب الدفاع عن عملتها البات ؼبدة طويلة ما أدى إذل
استنزاؼ اعبزء األكرب من احتياطاهتا من النقد األجنيب ،إال أهنا ُب النهاية زبلت عن ربط عملتها الوطنية بالدوالر
األمريكي وشرعت ُب تعويبها وهتاوت العملة التايلندية على إثر ذلك إذل مستويات قياسية ،وقد برزت ىذه الصعوبات ُب
مؤشرات أسعار الصرؼ ُب العديد من االقتصاديات الناشئة كما أف العمبلت الرئيسية مثل الدوالر األمريكي والُت
الياباين كانوا عرضة للتقلبات ُب بيئة دولية مضطربة.

1

الفرع الرابع :انهيار أسعار األسهم األمريكية في أفريل 2000
شهدت أسواؽ األوراؽ اؼبالية األمريكية ُب أفريل من عاـ  2000تدىورا كبَتا دل تشهده من قبل منذ أزمة أكتوبر
 ،1987حيث تركز االلبفاض اغباد ُب أسعار أسهم الشركات اؼبتطورة أو ما يسمى االقتصاد اعبديد (nouvelle
2

). économie

بدأت بوادر اػبلل تظهر ُب الواليات اؼبتحدة منذ شهر مارس  ،2000حيث شهدت أسهم شركات التكنولوجيا
واؼبعلوماتية موجة من البيع وبشكل دل يسبق لو مثيل بعدما كانت من أكثر األسهم إقباال من قبل اؼبستثمرين منذ أوائل
الثمانينات من القرف اؼباضي نتيجة تسارع التقدـ التكنولوجي وربرير قطاع االتصاالت السلكية والبلسلكية .3ومنذ مطلع
القرف العشرين فقدت العديد من شركات التكنولوجيا واؼبعلوماتية الثقة نتيجة األعماؿ والنتائج اؼبخيبة لآلماؿ واضطر
الكثَت من اؼبستثمرين إذل بيع أسهم ىذه الشركات ،حيث شهد شهر مارس  2000موجة بيع كبَتة ما أدى إذل ىبوط
حاد ألسعار أسهم شركات التكنولوجيا.

4

قبل وقوع األزمة ُب ووؿ سًتيت ُب أفريل من عاـ  2000كاف العديد من اؼبتعاملُت وربديدا كبار رجاؿ اؼباؿ
واألعماؿ قد حذر من انفجار الفقاعة اؼبالية حيث أشاروا إذل أف أسعار األسهم مبالغ فيها ،كما كانت ىناؾ بعض
اإلشارات التحذيرية ألزمة البورصات األمريكية من قبل البنك االحتياطي الفيدرارل منذ منتصف عاـ  1996نتيجة
اؼبضاربة اؼبفرطة من قبل اؼبستثمرين واالرتفاع اؼببالغ فيو ألسعار األسهم ،وباألخص أسهم شركات التكنولوجيا
واؼبعلوماتية ،وعزز ذلك ُب رفع أسعار الفائدة وُب كل مرة يعلن إشارات اإلنذار.

5

1

Andrew Harrison, Ertugrul Dalkiran et Ena Elsey," Business international et mondialisation: vers en
nouvelle Europe", Ed Boeck, Bruxelles, 2004, P264.

 2ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص .92
H bourachot, G renouard et J L rettel, "100 Fiches pour comprendre la bourse et les marchés financiers", Ed
Bréal, Paris, 2006, P182.
4
Elsa Poupardin, "Communiquer dans un monde en crise", Ed L'harmattan, Paris, 2005, P129.
3

 5ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص .93
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المبحث الثاني :تشخيص أزمة الرهن العقاري

تشَت معظم التقارير والتحاليل االقتصادية اؼبعاصرة واؼبتاحة إذل أف جذور األزمة اؼبالية اليت عصفت باالقتصاد
العاؼبي منذ سبتمرب  2008تعود بصورة رئيسية إذل تداخل الكثَت من األسباب اؼبالية والتنظيمية واليت كاف ؽبا أثر سليب
ُب تطور االقتصاد العاؼبي اغبر واؼبعودل ُب إطار اؼبنظومة الرأظبالية اؼبسيطرة ،وللوقوؼ على حقيقة األزمة اؼبالية العاؼبية
وأبعادىا اؼبختلفة يقتضي منا البحث ُب اإلطار الزمٍت ؽبذه األزمة وكيفية نشأهتا وظروؼ تطورىا والتعرؼ على أسباهبا
وأىم اآلثار االقتصادية الناصبة عنها ،ومدى تأثَت التداخل بُت االقتصاديات الدولية على انتشارىا بالصورة اليت آلت
إليها ،فبا جعلها تؤثر على معظم اقتصاديات العادل.
المطلب األول :نشأة و تطور أزمة الرهن العقاري
ىناؾ إصباع على أف البوادر األوذل لؤلزمة اؼبالية العاؼبية نشأت من مشكلة االئتماف ُب ؾباؿ الرىن العقاري ُب
الواليات اؼبتحدة األمريكية والذي يعترب أحد األجزاء اؼبهمة والكبَتة ُب القطاع التمويلي األمريكيٍ ،ب انتقلت كالعدوى
إذل بقية النظاـ التمويلي من خبلؿ أدوات مالية متطورة ومعقدة يصعب ربديد مستوى اؼبخاطرة فيها فبا أدى إذل حالة
من عدـ التأكد ُب ازباذ القرارات وغموض كبَت وخسائر كبَتة قدرت دبليارات الدوالرات .وسبيزت األزمة اؼبالية العاؼبية
عن غَتىا من األزمات اؼبالية السابقة كوهنا أكثر تعقيدا كما سبيزت بسرعة انتشارىا من الواليات اؼبتحدة إذل الدوؿ
األخرى.1
الفرع األول :جذور أزمة الرهن العقاري
لقد ًب ربرير أسواؽ الرىن العقاري منذ الثمانينات من القرف اؼباضي ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية وبريطانيا
والعديد من الدوؿ األوروبية ،بإلغاء القواعد التنظيمية اليت وضعت ُب اغبقبة الكًتية حدودا قصوى لقيمة القروض العقارية
وألسعار الفائدة وفًتات السداد ،كما وضعت أيضا قواعد ملزمة لًتشيد استخداـ االئتماف ُب أسواؽ الرىن العقاري .
وتزايدت عمليات ربرير أسواؽ التمويل العقاري مع اإللغاء التدرهبي للقيود على أسعار الفائدة ،وقد ترتب على ىذه
اإلجراءات اعبديدة إنشاء سوؽ ثانوية للرىن العقاري اليت خلقت سهولة ومرونة كبَتة ُب سبويل القروض العقارية عن
طريق أسواؽ رأس اؼباؿ وتعمقت العبلقة بُت سوؽ النقد اؼبمثلة ُب البنوؾ وسوؽ رأس اؼباؿ.2

 1ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص.96
 2صفوت عبد السبلـ عوض اهلل "،األزمة اؼبالية العاؼبية وتداعياهتا على اقتصاديات دوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي" ،اؼبؤسبر العلمي حوؿ اعبوانب القانونية
واالقتصادية لؤلزمة اؼبالية اغبالية ،جامعة اؼبنصورة ،مصر 1 ،و  2أفريل  ، 2009ص. 4
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كما أنو ُب عاـ  1977صدر بالو ـ أ قانوف ) (Comminuty Rienvestement Actالذي يقضي بأف الكل لو
اغبق ُب امتبلؾ منزؿ ىذا القانوف دفع بالبنوؾ وصناديق التوفَت إذل إقراض الفئات ذات اؼببلئة اؼبالية الضعيفة .1كما
ساىم ذلك ُب ربرير األنظمة البنكية وإتباع سياسة نقدية توسعية من أجل زيادة وتَتة النمو االقتصادي ،فقد ًب خفض
معدالت الفائدة إذل مستويات متدنية ،مع توسع البنوؾ ُب من القروض العقارية نتيجة الوفرة ُب السيولة اليت عرفتها
األسواؽ ،بشكل أدى إذل زيادة حدة اؼبنافسة فيما بينها الجتذاب اؼبقًتضُت وذلك بتسهيل وتبسيط إجراءات وشروط
اغبصوؿ على القروض العقارية ،فبا أدى إذل توسع كبَت ُب االئتماف العقاري وزيادة عدد اؼبقًتضُت ،مع ظهور حركة غَت
مسبوقة ُب سوؽ العقارات األمريكية ما بُت عامي  2001و ،2007ذبسد ُب ارتفاع أسعار العقارات وظهور
اؼبضاربات اؼبفرطة ُب األسواؽ.2
ونتيجة اللبفاض أسعار الفائدة دبستويات كبَتة وانفجار فقاعة أسعار قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات وتراجع معدالت العائد
على االستثمار ُب القطاعات البديلة لقطاع تكنولوجيا اؼبعلومات حصل ربوؿ واض ُب االستثمارات الشخصية لصاحل
اإلسكاف والعقار ،قد شجع اؼبواطنوف األمريكيوف على التقدـ ؼبختلف الشركات العقارية لشراء اؼبنازؿ والعقارات ،فحصل
ارتفاع كبَت ُب الطلب على العقارات .نظرا ألف أسعار العقارات حبسب طبيعتها ُب ارتفاع مستمر مع تيقن اؼبقًتضُت من
قدرهتم على سداد األقساط الشهرية اؼبطلوبة منهم.

3

الشكل رقم(:)03ملكية المنازل ومعدل الرهون العقارية في الواليات المتحدة للفترة .2007-1997

المصدر :ؿبمد اؽبامشي حجاج" ،أثر األزمة اؼبالية العاؼبية على أداء األسواؽ اؼبالية العربية" ،مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات شهادة اؼباجستَت ُب علوـ التسيَت،
زبصص مالية األسواؽ ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيَت ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة 2012 /2011 ،ص .98
Jacques Attali," La crise et après", édition Sidia, Alger, 2009, p 44.

 2ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص.97
 3زكريا بلو باسي" ،األزمة اؼبالية العاؼبية اعبذور وأبرز األسباب والعوامل احملفزة والدروس اؼبستفادة من منظور االقتصاد اإلسبلمي" ،مؤسبر اعبناف حوؿ األزمة
اؼبالية العاؼبية وكيفية عبلجها من منظور النظاـ االقتصادي الغريب واإلسبلمي ،لبناف 14-13،مارس  ، 2009ص.7
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غَت أف عقد القرض الذي كاف يتم إبرامو بُت اؼبؤسسة اؼبالية وبُت اؼبقًتض كاف يتضمن شروطا ؾبحفة بو أنبها:

1

 أسعار الفائدة متغَتة وليست ثابتة ،وتكوف منخفضة ُب البداية ٍب ترتفع مع الزمن.
 أسعار فائدة القرض العقاري ترتفع بصفة تلقائية ،كلما رفع البنك اؼبركزي سعر الفائدة.
 إذا تأخر اؼبقًتض عن دفع أي قسط من القرض وبل أجلو ،فإف أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثبلث مرات.
 اؼبدفوعات الشهرية خبلؿ السنوات الثبلث األوذل تذىب كلها لسداد فوائد القروض وىذا يعٍت أف ؼبدفوعات
دل تكن تذىب إذل ملكية أي جزء من العقار ،إال بعد مرور ثبلث سنوات.
نظرا الرتفاع نسبة العمولة للعاملُت ُب القطاع العقاري والشركات العقارية ،عمد الكثَت من العاملُت ُب أقساـ
اؼببيعات والتسويق ُب تلك الشركات إذل إخفاء حقيقة ارتفاع تكلفة القروض العقارية ذات أسعار الفائدة اؼبتغَتة وغَتىا
من أنواع القروض ذات أسعار الفائدة غَت الثابتة حيث:

2

 ارتفع عدد القروض اؼبصدرة بشكل واض خبلؿ السنوات ،2003 - 2001وتراجع بعد ذلك نتيجة الرتفاع
عدد القروض اؼبتعثرة اليت ًب توريقها وبيعها ُب األسواؽ اؼبالية.
 استحواذ قروض اؽبيربد" "HMإذل حوارل نصف القروض عالية اؼبخاطر ،وقروض الػ" "HMىي تلك القروض
اليت ربمل أسعار فائدة ثابتة ُب بداية عمر القرض ( 3-2سنوات) ،ومن ٍب يعاد ربديد سعر الفائدة عليها وفقا
لسعر مرجعي.
 أصب نوع اإلقراض بفائدة ثابتة "  " FRMأقل من  %20من إصبارل عدد القروض عامي 2005
و ،2006وباؼبقابل كانت معظم القروض العقارية اؼبقدمة ُب سوؽ اإلقراض خارل اؼبخاطر من نوع الفائدة
الثابتة حيث شكلت حوارل  %90-60خبلؿ الفًتة 2005- 2001وفقا لدراسة قاـ هبا بعض الباحثُت.
 قفزت حصة القروض العقارية ذات أسعار الفائدة اؼبعروفة بػ" "ballonعاـ 2006لتصل نسبتها من إصبارل
القروض عالية اؼبخاطر إذل  %25.2مقابل  %0.8عاـ  2003وىذه القروض تتطلب عادة دفع دفعة كبَتة
ُب بداية القرض.
اندفعت اؼبؤسسات اؼبالية ُب الواليات اؼبتحدة إذل تقدًن تسهيبلت ائتمانية مغرية وميسرة للغاية عبميع فئات
الشعب األمريكي وبالتقسيط اؼبري وبأسعار فائدة تتغَت بتغَت الوضع االقتصادي وبدوف ضمانات مالية سوى ملكية
العقار ،وىكذا تراكمت قروض الرىوف العقارية وألفراد لديهم تاريخ ائتماين ضعيف والبعض منهم ليس لديهم دخوؿ
 1ناصر مراد" ،األزمة اؼبالية العاؼبية :األسباب ،اآلثار وسياسات مواجهتها" ،اؼبلتقي العلمي الدورل حوؿ األزمة اؼبالية واالقتصادية الدولية واغبوكمة العاؼبية،
جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اعبزائر ،أكتوبر  ، 2009ص. 4
 2زكريا بلو باسي ،مرجع سبق ذكره ،ص. 9
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مالية وال يبلكوف أصوال يبكن اعتمادىا ضمانات إضافية وال حىت وظائف معروفة ،وؽبذا بلغت قروض الرىن العقاري
مستويات غَت مألوفة مع توارل امتداد ظبلؿ االزدىار الكبَت لسوؽ العقارات  ،واذبهت صناديق األسهم العقارية العاؼبية
إذل زيادة التداوؿ وبشكل كثيف لؤلسهم العقارية ليس فقط ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية بل ُب معظم الدوؿ األوروبية
والعديد من الدوؿ األسيوية.1
ُب غضوف االرتفاع اؼبتوارل لسعر الفائدة من جانب ؾبلس االحتياطي الفدرارل األمريكي منذ عاـ  2004ليصل
إذل  %2.4خبلؿ عاـ 2007ـ ،وما ترتب عن ذلك من تزايد أعباء القروض العقارية من حيث خدمتها وسداد
أقساطها ،خاصة ُب ظل التغاضي عن السجل االئتماين للعمبلء وقدرهتم عن السداد ،أخذت أسعار العقارات ُب
االهنيار وتوقف عدد كبَت من اؼبقًتضُت عن سداد األقساط اؼبالية اؼبستحقة عليهم ،وكاف من نتيجة ذلك تكبد أكرب
مؤسستُت للرىن العقاري بالو.ـ.أ بشكل خاص والعادل بشكل عاـ ،ونبا "Freddie mac، Fannie mac" :خسائر
بالغة أدت إذل التدخل اغبكومي إلنقاذنبا ماليا ،وتوالت بعد ذلك خسائر اؼبؤسسات اؼبالية الواحدة تلوى األخرى.
انكشف بذلك كل اغبيل االستثمارية إلخفاء القروض العقارية الرديئة ،األمر الذي أدى إذل فقداف الثقة فيما بُت
اؼبؤسسات اؼبالية ،و توقف البنوؾ عن من القروض لبعضها البعض ،كما أصب االقًتاض من األسواؽ الثانوية ُب غاية
الصعوبة خشية االنكشاؼ على ـباطر غَت متوقعة.

2

ُب ظل ىذا الواقع بدأت تظهر أزمة مالية خطَتة ُب سوؽ الرىن العقاري األمريكية ،وعملت على هتديد قطاع
العقارات والبنوؾ واألسواؽ اؼبالية ليس ُب الواليات اؼبتحدة فحسب بل ُب العادل أصبع ،لذلك قررت معظم البنوؾ
األوروبية وبعض البنوؾ األسيوية ذبميد صناديقها العاملة ُب اجملاؿ العقاري ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية.3
الفرع الثاني :المحطات التاريخية الكبرى ألزمة الرهن العقاري :
يبكن تلخيص أىم مراحل األزمة اؼباليةاليت ظهرت ُب الواليات اؼبتحدة بداية  2007وانعكست على معظم
دوؿ العادل ُب النقاط التالية:

4

 فيفري 2007م :عدـ سداد قروض الرىن العقاري (اؼبمنوحة ؼبدينُت ال يتمتعوف بقدرة كافية على التسديد). 1رمزي ؿبمود "،األزمة اؼبالية والفساد العاؼبي" ،منشأة اؼبعارؼ ،اإلسكندرية ، 2009 ،ص. 22
 2غازي الصوراين" ،األزمة اؼبالية و تداعياهتا على االقتصاد العريب" ،تاريخ اإلطبلع  04أفريل  ،2014متاح على الربيد اإللكًتوين:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20150264
 3ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص .100
 للتفصيل أكثر في مراحل أزمة الرهن العقاري أنظر الملحق رقم (.)1

 4الداوي الشيخ" ،األزمة اؼبالية العاؼبية انعكاساهتا وحلوؽبا" ،مؤسبر اعبناف حوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية وكيفية عبلجها من منظور النظاـ االقتصادي الغريب
واإلسبلمي ،جامعة اعبناف ،لبناف 14-13 ،مارس  ،2009ص.10-09
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 أوت 2007م :البورصات تتدىور أماـ ـباطر اتساع األزمة واؼبصارؼ اؼبركزية تتدخل لدعم سوؽ السيولة. أكتوبر /ديسمبر 2007م :عدة مصارؼ كربى تعلن البفاض كبَت ُب أسعار أسهمها بسبب أزمة الرىنالعقاري.
  22جانفي 2008م :االحتياطي الفدرارل األمريكي ىبفض معدؿ فائدتو الرئيسية ثبلثة أرباع النقطة إذل %3.5وىو إجراء ذو حجم استثنائي ًب زبفيضو تدرهبيا إذل  %2بُت جانفي وهناية أفريل.
 17 -فيفري 2008م :اغبكومة الربيطانية تؤمن بنك ""worthern rock

  11مارس 2008م :تضافر جهود اؼبصارؼ اؼبركزية ؾبددا ؼبعاعبة سوؽ القروض.  16مارس 2008م "Jp Morgan Chas ":يعلن شراء بنك األعماؿ األمريكية" "Bear Sternsبسعرمتدف ومع اؼبساعدة اؼبالية لبلحتياطي الفدرارل.
  24أفريل 2008م :قاـ مصرؼ يويب إس السويسري بنشر نتائج التحقيقات الداخلية حوؿ األسباباغبقيقية وراء خسارتو الفادحة جراء أزمة الرىن العقاري األمريكية ،واليت أدت إذل شطب  40مليار دوالر من
أصولوُ ،ب أكرب خسارة يتعرض ؽبا أوؿ بنك سويسري واؼبصنف الثالث أوروبيا واألوؿ عاؼبيا ُب ؾباؿ إدارة
الثورات اػباصة.
  30ماي 2008م :أكد مسؤوؿ بوزارة اػبزانة األمريكية بأف أزمة الرىن العقاري بدأت زبف بعد اعبهود اليتقاـ هبا االحتياطي الفدرارل والبنوؾ اؼبركزية األخرى لضخ األمواؿ ُب اؼبؤسسات اؼبالية ،وقاؿ مساعد وزير اػبزانة
للشؤوف الدولية إف االحتياطي الفيدرارل والبنوؾ األخرى تنسق جهودىا غبماية النظاـ اؼبارل من االضطراب
بعدما ظهرت أزمة قروض الرىن العقاري سنة  ،2007كما أشار إذل أف اؼبؤسسات اؼبالية أبلغت عن خسائر
فاقت  300مليار دوالر بسبب األزمة اؼبالية ،لكن ًب زبفيف ىذه اؼبشكلة بتوفَت  200مليار دوالر من البنوؾ
اؼبركزية فبا ساعد البنوؾ ُب توفَت القروض.
  7سبتمبر 2008م :وزارة اػبزانة األمريكية تضع اجملموعتُت العمبلقتُت ُب ؾباؿ قروض الرىن العقاري" "Fannis Mac Freddie Macربت الوصاية طيلة الفًتة اليت ربتاجها إلعادة ىيكلة ماليتهما مع كفالة
ديوهنما حىت حدود  200مليار دوالر.
  15سبتمبر 2008م :اعًتؼ بنك  Lehmann Brotherبإفبلسو ،بينما يعلن أحد أبرز البنوؾ األمريكيةوىو""Bank OF Americanشراء بنك آخر لؤلعماؿ ُب "ووؿ سًتيت" ىو"،"Merrill Lynchكما أف
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عشرة بنوؾ دولية تتفق على إنشاء صندوؽ للسيولة برأظباؿ  70مليار دوالر ؼبواجهة أكثر حاجاهتا إغباحاُ ،ب
حُت توافق البنوؾ اؼبركزية على فت ؾباالت التسليف ،إال أف ذلك دل يبنع تراجع البورصات العاؼبية.
  16ديسمبر 2008م :االحتياطي الفدرارل واغبكومة األمريكية تؤمناف أكرب ؾبموعة تأمُت ُب العادل "أيو أيجي" اؼبهددة باإلفبلس ،عرب منحها مساعدة بقيمة  85مليار دوالر مقابل امتبلؾ  %79.9من رأس ماؽبا.
  17سبتمبر 2008م :البورصات العاؼبية تواصل تدىورىا ،والبنوؾ اؼبركزية تكثف العمليات الرامية إذل تقدًنالسيولة للمؤسسات اؼبالية.
 18سبتمبر 2008م :البنك الربيطاين""Lloyd TSBيشًتي مناقصة""Hbostاؼبهددة باإلفبلس ،والسلطاتاألمريكية تعلن أهنا تعد خطة بقيمة  700مليار دوالر لتخليص البنوؾ من أصوؽبا الغَت القابلة للبيع.
  19سبتمبر 2008م :الرئيس األمريكي جورج بوش يوجو نداء إذل التحرؾ فورا حياؿ خطة إلنقاذ البنوؾلتفادي تفاقم األزمة ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية.
  23سبتمبر 2008م :األزمة اؼبالية تطغى على اؼبناقشات خبلؿ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ُب نيويورؾواألسواؽ اؼبالية تضاعف قلقها أماـ اؼبماطلة حياؿ اػبطة األمريكية.
  26سبتمبر 2008م :اهنيار سعر سهم اجملموعة اؼبصرفية والتأمُت البلجيكية اؽبولندية "ُ "Fortisب البورصةبسبب شكوؾ حوؿ قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا ،وُب الواليات اؼبتحدة األمريكية يشًتي بنك "Morgan

 "JPمنافسو " "Waskington Mutualدبساعدة السلطات الفيدرالية.
  28سبتمبر 2008م :خطة اإلنقاذ األمريكية موضع اتفاؽ ُب الكونغرس ،و ُب أوروبا هبري تعوًن ""Fortisمن قبل سلطات بلجيكا وىولندا ولوكسمبورج ،وُب بريطانيا هبري تأميم بنك " "Bradfordو"."Bingley

  29سبتمبر  2008م :ؾبلس النواب األمريكي يرفض خطة اإلنقاذ ،وبورصة "ووؿ سًتيت" تنهار بعدساعات قليلة من تراجع البورصات األوروبية بشدةُ ،ب حُت واصلت معدالت الفوائد بُت البنوؾ ارتفاعا مانعة
البنوؾ من إعادة سبويل ذاهتا ،وقبل رفض اػبطة ،أعلن بنك " "City Corpاألمريكي شراء منافسو
" "Wachoviaدبساعدة السلطات الفدرالية ،وُب الربازيل ًب تعليق جلسة التداوؿ ُب البورصة اليت سجلت
خسارة تفوؽ .%10
 1 -أكتوبر 2008م :ؾبلس الشيوخ األمريكي يقر خطة اإلنقاذ اؼبارل اؼبعدلة.
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تركت أزمة الرىن العقاري بصمة كبَتة علي االقتصاد العاؼبي ،وقد سبيزت جبملة من اػبصائص تتمثل فيما يلي:
الفرع األول :أزمة النظام الرأسمالي :األزمة اؼبالية العاؼبية ىي السوؽ اغبرة ،مع غياب الشفافية وتراجع دور أجهزة
الرقابة اغبكومية والدولية وسيادة منطق اعبشع ومذىب النفعية اؼبفرطة.

1

الفرع الثاني :أزمة مالية عالمية :لعل اؼبلفت للنظر بقوة أزمة الرىن العقاري األمريكية خاصة منذ انفجار الفقاعة
العقارية  -bubble-بداية من  ،2008-09-15سرعاف ما ربولت إذل أزمة مالية عاؼبية أطلق عليها األزمة اؼبالية
العاؼبية ،فكيف ربولت تلك األزمة اليت كانت على نطاؽ االقتصاد األمريكي فقط إذل أزمة على نطاؽ العادل بأسره سواءا
كاف نامي أو متقدـ أي دوؿ نامية ودوؿ متقدمة ،بل كاف لؤلزمة اؼبالية العاؼبية أثار مباشرة وأثار غَت مباشرة وراحت
تتصاعد ىواجس الدخوؿ ُب شب الكساد العاؼبي الكبَت الذي حدث عاـ .1929
ُب البداية لوحظ انتقاؿ العدوى على إثر ىبوط قيم األسهم ُب ووؿ سًتيت وكذلك البفاض مؤشرات ـبتلف
البورصات العاؼبية وحىت العربية 2.ويبكن ربليل عاؼبية األزمة اؼبالية باالعتماد على عدة عوامل تصب صبيعها ُب ؿبور واحد
أال وىو فقداف الثقة بالسياسة االقتصادية األمريكية ،وذلك من خبلؿ ما يلي:

3

 العامل األول :حجم االقتصاد األمريكي الكبَت (ربع االقتصاد العاؼبي تقريبا) وتشابكو مع اقتصاديات معظم
دوؿ العادل فالواليات اؼبتحدة األمريكية ىي أكرب مستورد ُب العادل(حيث بلغت وارداهتا السلعية  1919مليار
دوالر أي %15.5من الواردات العاؼبية حسب إحصائيات التجارة اػبارجية لعاـ  2006الصادرة عن منظمة
التجارة العاؼبية).كما أهنا أكرب مدين ُب العادل وصاحب أكرب بورصات العادل .ولذلك فإف ظهور بوادر الكساد
ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية سوؼ ينعكس على صادرات البلداف األخرى وعلى أسواقها اؼبالية.
 العامل الثاني :وجود مستثمرين أفراد وصناديق استثمار دولية ،أي تستثمر ُب أكثر من سوؽ مالية حوؿ لعادل
وتنويع االستثمارات بتوجيهها إذل عدة أسواؽ مالية ُب نفس الوقت حيث تعمل ُب حالة األزمات اؼبالية بسرعة
فقد زبسر ُب سوؽ مالية مثل أمريكا ،ولذلك تسارع لتعويض خسائرىا من خبلؿ بيع استثماراهتا ُب أسواؽ
مالية أخرى مثل الشرؽ األوسط أو األسواؽ األسيوية ،وال يشًتط أف يتم البيع عبٍت اؼبكاسب وإمبا قد يتم البيع
والسحب لتفادي خسائر جديدة.

 1عدناف السيد حسن" ،قضايا دولية :األزمة العاؼبية" ،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات اعبامعية والنشر والتوزيع ،لبناف ،2010 ،ص.26
 2عبد اؼبطلب عبد اغبميد ،مرجع سبق ذكره ،ص.282
 3ضباد طارؽ عبد العاؿ" ،حوكمة الشركات واألزمة اؼبالية العاؼبية" ،الدار اعبامعية ،مصر ،2009 ،ص .24-23
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 العامل الثالث :أدت الثورة التكنولوجية ُب االتصاالت واؼبعلومات واألنًتنيت إذل وصوؿ اؼبعلومات بسرعة إذل
أكباء العادل ،وعندما يشاىد اؼبستثمروف ُب ـبتلف أكباء العادل اهنيار اقتصاديات الدوؿ الكربى واهنيار
البورصات ،فإهنم يتوقعوف عودة السيناريو األسوأ ،ولذلك ربدث حالة نفسية تصيب عدد كبَت منهم فيسارعوف
إذل بيع استثماراهتم حىت ولو كانت شركات جيدة.
 العامل الرابع :ربط كثَت من الدوؿ أسعار صرؼ عمبلهتا بالدوالر ،ولذلك فاف حدوث ىبوط ُب سعر صرؼ
الدوالر األمريكي مقابل العمبلت الرئيسية األخرى مثل اليورو ،الُت واعبنيو اإلسًتليٍت يعٍت خسارة نقدية
لبلستثمارات بالدوالر سواء داخل أمريكا أو خارجها ،وىكذا ربدث اػبسارة للدوؿ اليت تعتمد عمبلهتا احمللية
على سعر صرؼ ثابت أماـ الدوالر .ولذلك فإف أية أزمة مالية ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية تقود إذل سحب
االستثمارات من ىذه الدوؿ لتنتقل إذل دوؿ أخرى ذات عملة معومة مثل أوروبا ودوؿ جنوب شرؽ أسيا.
 العامل الخامس :يتوافر لدى الدوؿ اؼبتقدمة(مثل الواليات اؼبتحدة األمريكية والدوؿ األوروبية والياباف) الكوادر
والكفاءات والقدرات البشرية للتعامل مع األزمات اؼبالية بسرعة ،وكذلك القدرة على التكيف مع الظروؼ
اؼبختلفة ومرونة اعبهاز اإلنتاجي لتفادي األثار الوخيمة لؤلزمة على اقتصادياهتا وتصديرىا لآلخرين ،باإلضافة
إذل ذلك لديها اؼبوارد اؼبالية الضخمة واالحتياطات الضخمة واالحتياطات الكبَتة لضخ األمواؿ للمساعدة ُب
جهود اإلنقاذ للشركات اؼبتعثرة من ناحية ،ولتحريك الطلب الداخلي من ناحية أخرىُ ،ب حُت تعاين الدوؿ
النامية من نقص االمكانيات والقدرات اؼبالية للتعامل مع مثل ىذه األزمات اؼبالية العاؼبية من ناحية ،وبطء
التحرؾ من ناحية أخرى ،ولذلك فإف من يدفع معظم فاتورة اػبسائر ىو الدوؿ النامية.
الفرع الثالث :أزمة شاملة الهديد :إذ إهنا أزمة دل يسلم منها أحد ،حيث ضغطت األزمة على اغبكومات والشعوب
معا ،دبثل ما ضغطت على الشركات الكربى ورجاؿ األعماؿ ،وعلى الفقراء وذوي الدخل احملدود وراحت هتدد
اإلمرباطورية األمريكية ُب عظمتها اؼبالية واالقتصادية والعسكرية والتقنية ،كما ىددت الدوؿ الصناعية ُب عادل الشماؿ
والدوؿ النامية ُب اعبنوب .لذلك فهي أزمة عاؼبية بامتياز من حيث التهديد والضغط واؼبفاجأة ،عندما راحت تتوسع
وتنتقل من دولة اذل أخرى خارج نطاؽ التوقع أو التصور العاؼبي.

1

الفرع الرابع :أزمة عميقة :ذ لك نظرا غبجم اػبسائر اليت تسببت فيها حيث فاقت اػبسائر تريليوين دوالر ُب بداية عاـ
 ،2009فبا تطلب التدخل اؼبباشر للدوؿ إلنقاذ أنظمتها اؼبالية اليت كانت على وشك االهنيار ،لثبات عدـ جدوى

 1عدناف السيد حسن ،مرجع سبق ذكره ،ص.09
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األساليب التقليدية للسياسة النقدية اليت عجزت على تقوًن االختبلؿ ومعاعبة أزمة السيولة اليت أصبحت تعاين منها
األنظمة اؼبالية وخاصة اؼبصرفية.

1

الفرع الخامس :أزمة معقدة :إف أزمة الرىن العقاري أكثر تعقيدا من األزمات السابقة ألف االبتكار اؼبارل أدى (عن
طريق تقنية التوريق) إذل ظهور أ صوؿ مالية غاية ُب التعقيد ومن الصعب ربديد مستوى اؼبخاطرة فيها .2إذ إف تنامي
وتعقد اغباجة التمويلية للمؤسسات االقتصادية (خاصة تلك العاملة ُب ؾباؿ االبتكار والتكنلوجيا اؼبتقدمة) وقصور
الطرؽ التمويلية التقليدية على تلبيتها ،دفع ببعض اؼبؤسسات اؼبالية اؼبتخصصة إذل ابتكار وسائل سبويلية معقدة ظبيت
بتقنيات اؽبندسة اؼبالية من بينها :عمليات التوريق ورأس ماؿ اؼبخاطر.

3

الفرع السادس :أزمة فقدان الثقة :لقد سحبت األزمة كل كياف الثقة ُب:

4

 ألنظمة التمويلية واؼبالية الدولية :حيث ألقت األزمة بظبلؿ كثيفة من الشك وعدـ اليقُت على معامبلت البنوؾ
حىت بُت البنوؾ بعضها البعض وجعلت من الشكوؾ األداة األساسية ُب إجراء اؼبعامبلت.
 حرية اؼبعامبلت والتعامبلت ،حيث دل يعد ىناؾ حرية كاملة بل أصب ىناؾ قيود على ىذه العمليات
واؼبعامبلت ،فضبل عن تأكيدات إعادة الثقة اؼبفقودة ،خاصة بُت األطراؼ الدولية اؼبشًتكة.
 حرية األسواؽ وقدراهتا على استعادة التوازف اؼبفقود نتيجة األزمة سواء ؼبا سبلكو من آليات فعالة لتصحي
أوضاعها ،أو استعادة توازهنا اؼبفقود ،أوؼبا لديها من فعالية كاملة ُب ربقيق ىذا التوازف.
لقد قبحت األزمة ُب إعادة تصوير أوضاعها وأدت إذل تفاعل حيوي وحركي وفاعل ُب األسواؽ ،وىو حاسم ُب
جعل األزمة متعددة اعبوانب واألبعاد حبيث جعلت من:

5

 اعبميع خاضعوف ؽبا.
 اعبميع خادـ ؽبا.
 اعبميع شارؾ فيها.

 1بن نعماف ضبادو" ،طبيعة اإلصبلحات اؼبالية واؼبصرفية ُب أعقاب األزمة اؼبالية  ،"2008اؼبلتقى العلمي الدورل حوؿ األزمة اإلقتصادية الدولية واغبوكمة
العاؼبية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،يومي  21-20اكتوبر  ،2009ص.02
 2عماد موسى" ،أثر األزمة اؼبالية العاؼبية على الدوؿ العربية" ،اؼبؤسبر الدورل حوؿ دور القطاع اػباص ُب التنمية :تقييم استشراؼ ،لبناف ،أياـ 25 - 23
مارس ،2009 ،ص.02
 3بن نعماف ضبادو ،مرجع سبق ذكره ،ص .05
 4ؿبسن أضبد اػبضري" ،اإلعصار التمويلي" ،أتراؾ للنشر والتوزيع ،مصر ،2009 ،ص .69
5نفس اؼبرجع ،ص.69
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لقد سانبت عوامل متعددة ُب تشكل وانفجار أزمة الرىن العقاري اليت بدأت بوادرىا األوذل من الواليات اؼبتحدة
األمريكية لتشمل باقي دوؿ العادل ،ويبكن إصباؿ أىم ىذه األسباب فيما يلي:
الفرع األول :تغير ظروف االقتصاد األمريكي
يبكن القوؿ أف جذور أزمة الرىن العقاري تعود إذل بداية القرف اغبارل ،حيث حصلت تراجعات مهمة ُب أداء
األنشطة اإلنتاجية ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية وُب اقتصاديات الدوؿ اؼبتقدمة ،وباعتبار أف ىذه األزمة اؼبالية دل تأٌب
من فراغ ،بل تفاعلت مع الوضع االقتصادي الكلي الذي يعاين ُب الواليات اؼبتحدة من مشاكل خطَتة واختبلالت
عديدة منذ فًتة طويلة لعل من أنبها:
أوال :عجز الميزانية :يقدر العجز اؼبارل األمريكي ُب ميزانية  2008دببلغ  410مليار دوالر أي  % 2.9من الناتج
احمللي اإلصبارل ،وىذا يؤكد ضرورة االىتماـ بالتوازنات االقتصادية وليس اؼبالية .ويغلب الطابع العسكري على النفقات
العامة ،حيث ال يهدؼ اإلنفاؽ العاـ إذل التشغيل بقدر ما يهدؼ إذل سبويل العمليات اغبربية اػبارجية.1
الشكل رقم(:)04إجمالي عجز الموازنة والزيادة في الدين العام للواليات المتحدة خالل الفترة 2009-2001

Source: Farcaster, deficits vs. Augmentations de la dette - 2009, documentation libre GNU, 17
Octobre 2009, visite le 07/04/2014, disponible sur le site électronique:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Deficits_vs._Debt_Increases_-_2009.png
 1مصطفى حسٍت مصطفى" ،األزمة اؼبالية العاؼبية أسباهبا وآثارىا االقتصادية وكيفية مواجهتها" ،اؼبؤسبر العلمي حوؿ اعبوانب القانونية واالقتصادية لؤلزمة اؼبالية
العاؼبية ،جامعة اؼبنصورة ،مصر ،أفريل  ، 2009ص.6-5
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ثانيا :العجز التجاري :اؼبيزاف التجاري األمريكي سجل عجز منذ عاـ  ،1971إذ أنو دل يسجل أي فائض ،بل عجز
يزداد سنويا حىت وصل ُب عاـ  2002إذل ما يقارب  450مليار دوالر ،وإذل حوارل  758مليار دوالر ُب عاـ
 1.2007كما قدر العجز ُب ميزاف اؼبدفوعات حوارل %5.7من الناتج الداخلي اػباـ ُب سنة  2004وحوارل %6.2
سنة  ،2006بينما قبد أف الفائض التجاري للصُت خبلؿ عامي 2007و 2008قدر حبوارل  25مليار دوالر شهريا
أي  300مليار دوالر على أساس سنوي.

2

الشكل رقم ( :)05العجز التجاري للواليات المتحدة خالل الفترة 2010-1980

Source: Division du commerce extérieur US Census Bureau, Etats-Unis la balance du commerce,
de 1980 à 2010, 23/12/2011, visite le 07/04/2014, disponible sur le site électronique:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:US_Trade_Balance_1980_2010.svg

ثالثا :المديونية :أظهرت إحصاءات وزارة اػبزانة األمَتكية ارتفاع الديوف اغبكومية (اإلدارة اؼبركزية واإلدارات احمللية) من
 4.3تريليوف دوالر ُب عاـ  1990إذل  8.4تريليوف دوالر ُب عاـ  2003وإذل  8.9تريليوف دوالر ُب عاـ 2007
لتصبحت ىذه الديوف العامة تشكل  %64من الناتج احمللي اإلصبارل ،وبذلك يبكن تصنيف الواليات اؼبتحدة ضمن
الدوؿ اليت تعاين بشدة من ديوهنا العامة ،يعادؿ حجم ىذه الديوف عشرة أضعاؼ الناتج احمللي اإلصبارل عبميع الدوؿ
1

Pierre Lagayette, "les Etats-Unis Contemporaines", Ed Bréal, 2002, P 99.
Antoine Brunet, Jean-Paul Guichard," la visée hégémonique de la chine: L'impérialisme
économique" , L'harmattan, Paris, 2011, p100.
2
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العربية ويعادؿ ثبلثة أضعاؼ الديوف اػبارجية للدوؿ النامية .1كما يبُت الشكل التارل تطور الدين العاـ األمريكي:
الشكل رقم ( :)06تطور الدين العام في الواليات المتحدة

Source: Gouvernement des Etats origine transféré par Wikipédia, US Debt, Créative Commons
Attribution-Share Alike, 10 Mars 2009, visite le 07/04/2014, disponible sur le site électronique:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:USDebt.png

نبلحظ تصاعد الدين العاـ ) (La dette publiqueمنذ شبانينات القرف اؼباضي(اعبزء األعلى من الشكل) بينما
كنسبة من الناتج القومي ( اعبزء األسفل من الشكل) ال يزاؿ ال يقارف بسنوات الركود العظيم ُب عاـ 1930نظرا للزيادة
 1اؼبانسبع راب أمُت" ،اؽبندسة اؼبالية وأثارىا ُب األزمة اؼبالية العاؼبية لسنة  ،"2007مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت ُب علوـ اقتصادية ،كلية
علوـ اقتصادية علوـ تسيَت علوـ ذبارية ،جامعة اعبزائر ،2011-2010 ، 3ص .103
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اؽبائلة ُب الدخل القومي .لقد كاف ذلك مؤشرا مهما غبدوث األزمات ُب كل األزمات السابقة اليت حصلت بعد اغبرب
العاؼبية الثانية.1
لقد واجهت الواليات اؼبتحدة األمريكية ربديات كبَتة بعد أحداث سبتمرب ،2001وشهدت تباطؤ غَت مسبوؽ
ُب معدالت النمو ،حيث البفض معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبارل من  %3.7عاـ  2000إذل % 0.8عاـ .2001
ويبُت الشكل اؼبوارل معدالت مبو الناتج احمللي اإلصبارل ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية وبشكل رباعي خبلؿ الفًتة من
الربع الثاين  1984وحىت الربع الثاين.2004

2

الشكل رقم(:)07معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة األمريكية

المصدر :ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص.113

الفرع الثاني :أسباب أخرى ألزمة الرهن العقاري
إضافة إذل األسباب اؼبتعلقة باالقتصاد األمريكي ىناؾ أسباب أخرى سانبت أيضا إما ُب نشأة ىذه األزمة أو ُب
تفاقمها بعد نشأهتا ،ويبكن إصباؿ أنبها فيما يلي:
أوال :توريق الديون العقارية:
يعترب تفادي اؼبخاطر غَت اؼبؤمنة أحد أىم القواعد اؼبعموؿ هبا ُب االئتماف اؼبصرُب ،واليت قد تؤثر سلبا على أداء
البنك وهتدد خبطر إفبلسو ،لذلك ال بد من األخذ بعُت االعتبار كل اإلجراءات والقواعد االحًتازية وتوفَت السيولة
البلزمة إلدارة ـبتلف العمليات اليت تقوـ هبا البنوؾ وتلبية حاجيات الزبائن ،وخبلؿ العقود األخَتة ذباوبت معظم
 1ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص .113

 لتوضي اغبالة العامة لبلقتصاد األمريكي أنظر اؼبلحق رقم (.)2
2ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص .113
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اؼبؤسسات اؼبالية مع ىذا االلتزاـ وبكيفيات جديدة جد متطورة للعمل على ربقيق ىذه الشروط االحًتازية وذلك
باستعماؿ تقنية جديدة تعرؼ بالتوريق.1
فالتوريق عبارة عن تقنية مالية تتمثل ُب ربويل أصوؿ مالية غَت سائلة مثل القروض واألصوؿ األخرى إذل أوراؽ
مالية قابلة للتداوؿ ُب األسواؽ اؼبالية ،وتستند ىذه األوراؽ إذل ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة ،وال
تستند إذل قدرة اؼبدين على الوفاء بالتزاماتو بسداد الديوف اؼبًتتبة عليو.2
يعد التوريق أحد األسباب الرئيسية اليت أدت إذل أزمة الرىن العقاري ،حيث ًب ربويل قروض الرىن العقاري األمريكية إذل
سندات ًب عرضها وبيعها وتداوؽبا بُت العديد من اؼبستثمرين ُب معظم دوؿ العادل وأقبلت عليها بشكل كبَت مؤسسات
مالية وبنوؾ شهَتة ذات ثقل كبَت ُب األسواؽ العاؼبية بغرض ربقيق اؼبزيد من األرباح ،والغريب أف العديد من اؼبؤسسات
أعلنت بعد وقوع األزمة اؼبالية بأهنا دل تكن على علم بدرجة اؼبخاطرة ببنية اؼبضاربات اؼبعقدة لعمليات الرىن العقاري
واؼبنتجات واألدوات اؼبالية األخرى اؼبتعلقة هبا.3
ثانيا :انفجار الفقاعة المالية في القطاع العقاري:
شهدت أسواؽ العقارات خبلؿ الفًتة  2006 - 2001ازدىارا كبَتا ،وتنامت االستثمارات احمللية واألجنبية
أيضا من خارج الواليات اؼبتحدة األمريكية ُب األوراؽ اؼبالية اؼبدعومة برىوف عقارية طواؿ معظم ىذه السنوات ،فبا أغرى
البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية فتساىلت ُب من االئتماف على النحو الذي سبق تناولو ،وحينما تواتر عجز اؼبقًتضُت عن
سداد أقساط ىذه القروض ،ازبذت اؼبؤسسات اؼبالية إجراءاهتا إلخبلئهم من منازؽبم الضامنة لقروضهم ،فاهنارت أسعار
العقارات وعجزت اؼبؤسسات اؼبالية عن ربصيل مستحقاهتا ىي األخرى فشحت السيوؿ النقدية لديها ،واذبهت البنوؾ
على إثر ذلك إذل وضع عقبات أماـ من االئتماف ،فتقلصت إمكانية اغبصوؿ على قروض لتمويل شراء العقارات أو
غَتىا ،باإلضافة إذل أف البائعُت ُب تلك الفًتة تركوا فبتلكاهتم دوف بيع لفًتات طويلة أمبل ُب زبفيض اػبسارة اليت
يكبدوهنا ،فحدث نوع من الركود ُب سوؽ العقارات نتيجة لًتاكم ىذا السلوؾ ،فاندلعت األزمة اؼبالية العاؼبية تبعا
لذلك.

4

 1سنقرط سامر" ،التوريق كأداة سبويل واستثمار" ،ؾبلة اؼبصارؼ ُب األردف ،اجمللد، 21العدد ،2عماف ،2002 ،ص .35
2
Max Moreau, "l'embauchoir: 125 réponses pour le plein-emploi", Ed L'harmattan, Paris, 2011,
P 413.
 3ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص.119
 4ضياء ؾبيد اؼبوسوي" ،األزمة اؼبالية الراىنة منذ  ،"2008ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،بن عكنوف ،اعبزائر ،2010 ،ص .22 –19
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ثالثا :تسرب الضعف والفساد إلى األجهزة اإلدارية للمؤسسات المالية:

دل يغب ىذا السبب عن ربريك األزمة اؼبالية العاؼبية ُب منتصف سبتمرب سنة  2008كما ىو اغباؿ ُب األزمات
اؼبالية السابقة ،بل إنو أتى على قمة األسباب اليت أدت إليها ،حيث انتشر الفساد بُت طائفة اؼبسؤولُت التنفيذيُت ،فبن
كانوا يشغلوف وظائف اإلدارة العليا ُب األنظمة اؼبصرفية واؼبؤسسات اؼبالية سواء ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية أو
خارجها ،وغابت اآلليات الفعالة للرقابة عليهم فبا جعلهم يتساىلوف ُب من قروض ائتمانية دببالغ كبَتة دوف تطلب
معايَت األماف الدولية ُب األصوؿ الضامنة ؽبذه القروض.

1

رابعا :وكاالت التصنيف االئتماني ومساهمتها في أزمة الرهن العقاري
لقد انتشر الفساد ُب الكثَت من وكاالت التصنيف ُب الواليات اؼبتحدة وبعض الدوؿ األوروبية خبلؿ الفًتة اليت
سبقت األزمة اؼبالية ،حبيث كاف التقييم ال يعرب عن حقيقة اعبدارة االئتمانية للبنوؾ وشركات التأمُت وشركات إعادة
التأمُت وشركات التمويل العقاري ،2وبالرغم من الديوف العقارية للمدينُت مرتفعي اؼبخاطر قد اشًتيت من قبل بنوؾ كبَتة


وقوية مثل مورغاف ستانلي وليماف برا درز ،فقد قامت وكاالت التصنيف االئتماين (أنبها Standard & Poor's


 Fitch ،و  ) Moody'sدبن السندات اليت تضم حزمة من الديوف اػبطرة واؼبشكوؾ فيها تصنيفا مرتفعا آمنا

وبدرجة أعلى تصنيف ) 3،(AAAوبذلك ربملت مؤسسات التصنيف االئتماين جزءا من مسؤولية ىذه األزمة ،ألف
ذلك التصنيف غَت الدقيق جعل البنوؾ تتجاىل حجم اؼبخاطر اليت تتعرض لو أو على األقل كانت غَت مدركة لو
آنذاؾ ،لذلك عندما ظهرت حاالت العجز عن السداد كانت أوذل اعبهات اؼبتضررة ىي الشركات العقارية اليت قدمت
القروض العقارية متحملة بذلك ـباطر االئتماف.

4

خامسا :انعدام الثقة لدى المؤسسات المالية:
لقد غابت الثقة بُت اؼبؤسسات اؼبالية ُب صبيع أكباء العادل فيما بينها ،إذ امتنعت ىذه اؼبؤسسات عن إقراض
بعضها ربسبا لزيادة إقباؿ اؼبودعُت على أمواؽبم لديها ،وخشيتهم عن عجز ىذه اؼبؤسسات عن رد تلك األمواؿ خاصة
 1إبراىيم عبد العزيز النجار" ،األزمة اؼبالية وإصبلح النظاـ اؼبارل العاؼبي" ،دار اعبامعة اعبديدة ،مصر ،2011 ،ص .54
 2ىناء اغبنيطي ملك خصاونة" ،دور اعبهاز اؼبصرُب ُب ظل األزمة االقتصادية" ،اؼبؤسبر العلمي حوؿ تداعيات األزمة االقتصادية العاؼبية على منظمات األعماؿ،
جامعة الزرقاء اػباصة ،األردف ،يومي 5 - 3نوفمرب  ، 2009ص.13
 لتوضي الرموز اؼبستعملة من قبل وكاالت التصنيف االئتماين ومعرفة أىم اؼبعلومات اؼبتعلقة هبا أنظر اؼبلحق رقم(.)3

 أنظر اؼبلحق رقم (.)4
 3كماؿ بن موسى عبد الرضباف بن مساعد" ،األزمة اؼبالية وتداعياهتا على البنوؾ اإلسبلمية" ،اؼبلتقى الدورل حوؿ االقتصاد اإلسبلمي الواقع ورىانات اؼبستقبل،
اؼبركز اعبامعي بغرداية ،اعبزائر ،يومي  24 - 23فيفري  ، 2011ص.11
 4يوسف مسعداوي" ،دراسات ُب اؼبالية الدولية" ،دار الراية لنشر والتوزيع ،األردف ،2013 ،ص.290
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بعد انتشار اؽبل ع والذعر بُت اؼبودعُت وإقباؽبم الشديد على سحب أمواؽبم من البنوؾ ،لذا كاف الشاغل األوؿ لدى صبيع
اؼبؤسسات اؼبالية الوطنية ُب ىذه األزمة ىو إعادة بث الثقة لدى اؼبودعُت ،وكانت الظاىرة الغالبة للوصوؿ إذل ىذه الغاية
ىي تسابق البنوؾ اؼبركزية واغبكومات ُب كل أكباء العادل لضخ كميات كبَتة وىائلة من السيولة النقدية ُب األسواؽ اؼبالية
لدفع البنوؾ إذل إقراض بعضهم بعضا وطمأنة اؼبودعُت على أمواؽبم لدى ىذه البنوؾ.

1

سادسا :انخفاض سعر صرف الصيني (اليوان):
إف سعر الصرؼ (اليواف) جعل البضائع الصينية رخيصة للغاية ودفع اؼبستهلك األمريكي إذل شرائها بكثرة ،وقد
وفر ىذا للصُت سيولة نقدية كبَتة وضفتها ُب شراء سندات خزانة أمريكية وسندات قروض مدعومة برىوف عقارية ،فبا
ظب للبنوؾ األمريكية بتوسيع دائرة اإلقراض وتسبب ُب ىذه األزمة.

2

المطلب الرابع :انتقال أزمة الرهن العقاري
أي نظاـ مارل قائم على دعامتُت رئيسيتُت نبا اؼبؤسسات اؼبالية واألسواؽ اؼبالية حيث يبدو للوىلة األوذل عدـ
وجود عبلقة بُت ىاتُت الدعامتُت ،ولكن اغبقيقة غَت ذلك ،حيث أف األسواؽ اؼبالية تعد مرآة ؼبا وبدث ُب اؼبؤسسات
اؼبالية مثل البنوؾ ،فبا دفع اؼبستثمرين ُب األسواؽ اؼبالية-وكرد فعل اللبفاض قيمة األسهم اليت يبلكوهنا-إذل بيع أسهمهم
ذبنبا أزمة السيولة لدى البنوؾ والبفاض مستوى الطلب الكلي .انتقلت عدوى األزمة األمريكية إذل صبيع أكباء العادل
وأدت إذل البفاض مؤشرات األسواؽ اؼبالية بشكل غَت مسبوؽ ،وسبب انتقاؿ عدوى البفاض مؤشرات األسواؽ اؼبالية
بُت الدوؿ ىو وجود العديد من القنوات االستثمارية بُت ىذه الدوؿ .مع اؼببلحظة أف نسبة الًتاجع دل تكن على وتَتة
واحدة ،ف هبط اؼبؤشر العاـ حىت ُب دوؿ ال توجد فيها استثمارات أمريكية ُب البورصة كالسعودية بنسبة تفوؽ ىبوط
اؼبؤشر العاـ ُب دوؿ أخرى ال تضع قيودا على االستثمارات األجنبية ومن بينها االستثمارات األمريكية كأوروبا .وعليو
مهما ؽببوط أسهم الشركات األخرى غَت العاملة ُب القطاع العقاريُ ،ب
كاف انفجار الفقاعة العقارية األمريكية عامبلً ً
حُت ال وجود ؼبثل ىذا العامل ُب دوؿ أخرى ومع ذلك ىبطت شركاهتا العقارية .وحىت على افًتاض معاناة القطاع
العقاري من مشاكل مالية على الصعيد العاؼبي فمن غَت اؼبعقوؿ أف تستفحل األزمة وتنهار األسهم ُب العادل ُب نفس
اليوـ ،إ ْذ أف األسواؽ اؼبالية ليست فروعاً "لووؿ سًتيت".

3

 1إبراىيم عبد العزيز النجار ،مرجع سبق ذكره ،ص .67
 2نفس اؼبرجع ،ص .68
 3زايري بلقاسم وميلود مهدي" ،األزمة اؼبالية العاؼبية :أسباهبا وأبعادىا وخصائصها" ،ورقة حبث مقدمة ضمن فعاليات اؼبؤسبر الدورل حوؿ األزمة العاؼبية وكيفية
معاعبتها من منظور النظاـ االقتصادي الغريب واإلسبلمي ،جامعة اعبناف ،لبناف 14-13 ،مارس  ،2009ص .14-13
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وانطبلقا من ىذه اؼببلحظات العامة يبكن ربليل عاؼبية األزمة األمريكية باالعتماد على ثبلثة عوامل ،يتعلق العامل األوؿ
والثاين دبختلف بلداف العادل ويرتبط العامل الثالث بالدوؿ اليت تتبع سياستها النقدية نظاـ الصرؼ الثابت مقابل الدوالر.
وتصب صبيع العوامل ُب ؿبور واحد وىو فقداف الثقة بالسياسة االقتصادية األمريكية:

1

 العامل األوؿ واألساسي ىو ظهور بوادر الكساد االقتصادي ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية األمر الذي
ينعكس على صادرات البلداف األخرى وعلى أسواقها اؼبالية ،فالواليات اؼبتحدة األمريكية أكرب مستورد ُب
العادل حيث بلغت وارداهتا السلعية 1919مليار دوالر أي  %15.5من الواردات العاؼبية (إحصاءات التجارة
اػبارجية لعاـ  2006الصادرة عن منظمة التجارة العاؼبية).
 أما العامل الثاين فهو تعويض اػبسارة حيث إعتاد بعض أصحاب رؤوس األمواؿ االستثمار ُب عدة أسواؽ
مالية ُب آف واحد ،فإف تعرضت أسهمهم ُب دولة ما للخسارة فإف أسهمهم ُب دولة أخرى قد ال تصيبها
خسارة .وُب حاالت معينة عندما تنخفض أسهمهم ُب دولة ما فسوؼ يسحبوف أمواؽبم اؼبستثمرة ُب دولة
أخرى لتعويض اػبسارة أو لتفادي خسارة ثانية ،وتتم عمليات السحب اعبماعي ُب الساعات األوذل من اليوـ
األوؿ ػبسارهتم.
 وفيما يتعلق بالعامل الثالث فيتمثل ُب اػبوؼ من ىبوط جديد وحاد لسعر صرؼ الدوالر األمريكي مقابل
العمبلت الرئيسية األخرى ،حيث البفضت قيم األسهم بُت مطلع عاـ  1987ومطلع عاـ ُ 2008ب
الواليات اؼبتحدة سبع مرات بنسب عالية .وُب كل مرة يًتاجع فيها سعر صرؼ الدوالر مقابل العمبلت
األوروبية ىو نتيجة عبوء البنك اؼبركزي األمريكي إذل زبفيض أسعار الفائدة .فهذا الًتاجع يعٍت خسارة
االستثمارات بالدوالر سواء ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية أو خارجها وبنفس النسبة ُب البلداف اليت تعتمد
عمبلهتا احمللية على سعر صرؼ ثابت أماـ الدوالر.
وعلى ىذا األساس ،فإف أية أزمة مالية ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية تقود إذل سحب استثماراهتا من ىذه األقطار
معومة كأوروبا وبلداف جنوب شرؽ آسيا.
لتتوطن ُب دوؿ أخرى ذات عمبلت ّ

1

اؼبانسبع راب أمُت ،مرجع سبق ذكره ،ص .101-100
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المبحث الثالث :مواجهة أزمة الرهن العقاري:

إف األزمة اؼبالية العاؼبية  ،2008ودبجرد انفجارىا نشرت موجة من اؽبلع ليس فقط ُب أوساط األفراد واؼبستثمرين
ولكن حىت على صعيد الدوؿ واغبكومات ،إذ إ هنا خرجت عن نطاؽ ما كاف متوقع ،موجهة بذلك االقتصاد العاؼبي إذل
مصَت ؾبهوؿ ،فنجحت ُب جعل اعبميع خاضعا ؽبا وربت سيطرهتا .لذا دل يكن أماـ الدوؿ واغبكومات إال التحرؾ من
أجل ؾباهبة ىذا اإلعصار اؼبارل الذي أىب أف يدمر االقتصاد العاؼبي.
المطلب األول :األثار الناجمة عن أزمة الرهن العقاري:
لقد أحدثت ىذه األزمة العديد من اآلثار االقتصادية على مستوى االقتصاد الواحد أو االقتصاد العاؼبي ،حىت أف
تلك اآلثار أخذت تتفاعل لدرجة أهنا أخذت تلوح بدخوؿ االقتصاد العاؼبي شب الكساد العاؼبي الكبَت الذي حدث ُب
 ،1932-1929ويبكن حصر تلك األثار ُب النقاط التالية:
الفرع األول :إفالس العديد من البنوك والشركات بسبب أزمة السيولة:
تعد ىذه األزمة من أخطر األزمات اليت تعرض ؽبا القطاع اؼبصرُب ،فقد أدت إذل خسائر ضخمة وإفبلس العديد
من البنوؾ حوؿ العادل وخاصة ُب آسيا وأوروبا األمر الذي أدى إذل انتشار اؼبخاوؼ بُت البنوؾ من اإلقراض .وتراجعت
معدالت تقدًن االئتماف ُب العديد من دوؿ العادل ،األمر الذي دفع البنوؾ اؼبركزية لضخ اؼبزيد من األمواؿ ُب أسواؽ اؼباؿ
للتقليل من حدة ىذه األزمة  .1فقد أدت األزمة إذل إفبلس بنك" "Lehman Brothersرابع أكرب بنك ُب
الواليات اؼبتحدة والذي إهنار ربت وطأة األصوؿ عالية اؼبخاطر اؼبرتبطة بشكل أساسي بالرىن العقاري ،تبعتو شركة
"مَتيل لينش" أحد أكرب وأىم شركة ظبسرة لؤلسهم ُب العادل ،وتتابعت اهنيارات البنوؾ األمريكية واحد تلو األخر ،حيث
اهنار بنك "واشنطن ميوتشواؿ" أحد أضخم البنوؾ األمريكية اؼبتخصصة ُب اإلقراض العقاري ،باإلضافة إذل "فاين ماؾ"
و"فريدي ماؾ" اؼبختصتُت بتمويل العقارات.2
تعدت األزمة حدود الواليات اؼبتحدة األمريكية لتضرب مؤسسات مالية ضخمة ُب أوروبا ،حيث ًب ُب البداية اهنيار
مصرؼ "نورثن روؾ" خامس أىم مؤسسة مصرفية بريطانية ُب قطاع اإلقراض العقاري والذي قامت اغبكومة الربيطانية
بتأميمو ،كما أفبت اغبكومة الربيطانية بنك "برافورد وبينغلي" ،إضافة إذل بنك "إتش يب أو إس" ) ،(HBOSرابع أكرب
بنك ُب بريطانيا ،أما خارج بريطانيا فقد ضربت األزمة العديد من البنوؾ من أمثلة بنك "جليتينَت" ُب أيسلندا ،وبنك
"ىيوريل إيستيت " ُب أؼبانيا ،كما ًب تعوًن اجملموعة اؼبصرفية والتأمينية العمبلقة" فورتيس" ) (Fortisالعمبلقة من قبل
 1حسُت عبد اؼبطلب األسرج" ،األزمة االقتصادية العاؼبية وسياسات مواجهتها ُب الدوؿ العربية" ،اؼبلتقى الدورل حوؿ األزمة اؼبالية واالقتصادية الدولية واغبوكمة
العاؼبية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اعبزائر ،يومي  20و 21أكتوبر  ، 2009ص.11
 2عبد اؼبطلب عبد اغبميد ،مرجع سبق ذكره ،ص .319-318
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سلطات ىولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ،كما صبد بنك "يب إف يب باريبا"  BNB Baripasمن البنوؾ الفرنسية الكربى
استثمارات بقيمة  2.3مليار دوالر.1
وسرعاف ما مشل اإلفبلس الشركات الكربى وكاف آخرىا بوادر اهنيار صناعة السيارات ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية ،فقد
أعلنت شركة "جنراؿ موتورز" عن إغبلؽ  %30من مصانعها ُب أمريكا الشمالية ،وقدرت خسائرىا حبوارل  39مليار
دوالر ،وأعلنت ُب مرحلة الحقة عن إفبلسها ،ومنيت بذلك شركات صناعة السيارات األمريكية خبسائر فادحة وسجلت
أكرب انكماش ؽبا منذ  26سنة ،وكذلك تضررت أيضا صناعة السيارات األوروبية واليابانية.2
الفرع الثاني :انهيار البورصات

شهدت أسواؽ األوراؽ اؼبالية ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية وُب معظم دوؿ العادل تقريبا البفاضات كبَتة ومتتالية
ُب أسعار األوراؽ اؼبالية بعد االهنيارات غَت اؼبتوقعة للبنوؾ الكربى واؼبؤسسات األخرى ،وترتب على األزمة زيادة زبلي
اؼبستثمروف على ملكية األسهم وتوجههم بشكل كبَت على شراء سندات اػبزانة األمريكية نظرا لضماناهتا القوية ،وقد
عبأت اغبكومة األمريكية إذل استخداـ ىذه األمواؿ ُب سبويل البنوؾ ،وشراء األصوؿ اػبطرة واألوراؽ اؼبالية اؼبدعومة
بقروض عقارية.
وُب أوؿ تداعيات لؤلزمة اؼبالية العاؼبية لسنة  2008على البورصة األمريكية ىبط مؤشر "داو جونز الصناعي" ألسهم
الشركات األمريكية الكربى ُب اليوـ التارل لؤلزمة دبقدار  679نقطة ،أي ما يعادؿ %7.3ليصل عند اإلغبلؽ إذل
8579نقطة بدال من  ، 9258والبفض مؤشر "ستاندرد اند بورز"  500األوسع نطاقا بػ ػ  75نقطة ،أي بنسبة
 %7.6مسجبل  909.9نقطة بدال من  ، 984.9والبفض مؤشر" ناسداؾ" اجملمع الذي تغلب عليو أسهم شركات
التكنولوجيا بػ ػ  95.2نقطة أي  %5.47إذل  1645بدال من  1740.2نقطة.
وأسيويا ىبط مؤشر "نيكاي" الياباين ألسهم الشركات اليابانية بنسبة أكثر من  %11ليسجل أكرب خسارة ُب يوـ واحد
منذ اهنيار أسواؽ األسهم عاـ  1987بل إف التقارير تشَت إذل أف البورصة اليابانية ىبطت إذل أدىن مستوى ؽبا منذ 25
عاما ،وُب بكُت تراجعت أسعار األسهم الصينية دبقدار  %3.57وتراجعت بورصة "ىونج كونج" ب ػ ػ %7.3بسبب
ـباوؼ اؼبستثمرين من تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية .ويرجع ىذا االلبفاض اغباد ُب البورصات العاؼبية لؤلزمة اؼبالية اليت
 1ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص .124
 2عوض بن عوض يسلم" ،مدى تأثر اؼبصارؼ اإلسبلمية باألزمة اؼبالية العاؼبية" ،اؼبلتقى الدورل حوؿ االقتصاد اإلسبلمي الواقع ورىانات اؼبستقبل ،اؼبركز
اعبامعي بغرداية ،اعبزائر ،يومي  23و 24فيفري  ،2011ص .10
 ؼبعرفة مدى تأثر أسعار أسهم أىم اؼبؤسسات اؼبالية األمريكية الكربى بأزمة الرىن العقاري أنظر اؼبلحق رقم (.)5
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أصدرهتا الواليات اؼبتحدة ،وكاف السبب الرئيسي وراء ىذه االلبفاضات ىو ارتفاع حدة اؼبضاربات ُب األسواؽ اؼبالية
العاؼبية.
ويبكن لنا تصور حجم اػبسائر اليت غبقت بالبورصات العاؼبية ،ومقدار االلبفاض الذي غبق باألوراؽ اؼبالية ،وأىم
األنشطة االقتصادية اليت تأثرت باألزمة اؼبالية خبلؿ سنة  2008من خبلؿ استعراض اعبدوؿ التارل:
الجدول رقم( :)05معدل االنخفاض في قيمة األوراق المالية وأكبر القطاعات المتضررة في أهم الدول
خالل سنة 2008
الدولة

معدل االنخفاض

أكبر القطاعات المتضررة

الواليات اؼبتحدة

%36

قطاع البنوؾ والعقارات والسيارات

الياباف

%46

قطاع السيارات والصادرات

أؼبانيا

%41

قطاع البنوؾ والسيارات ،والدولة الثانية ُب العادل اليت واجهت ركودا اقتصاديا

بريطانيا

%34

قطاع البنوؾ والعقارات ،وأوؿ دولة ُب العادل تواجو ركودا

كندا

%34

العقارات وىي الدولة الصناعية الوحيدة اليت حققت مبوا أثناء األزمة

فرنسا

%42

قطاع البنوؾ والسيارات

الصُت

%50

النشاط الصناعي واضطرت الدولة إذل اإلعبلف عنو بعد تكتم اللبفاض
الصادرات

اؽبند

%50

النشاط الصناعي رغم أهنا استمرت ُب ربقيق معدالت مبو ولكن دوف%7

إيطاليا

%49

قطاع الطَتاف

اؼبكسيك

%33

قطاع البًتوؿ

روسيا

%66

قطاع البًتوؿ

إندونيسيا

%50

قطاع األخشاب وتراجع معدالت النمو من  %10إذل %6

كوريا اعبنوبية

%42

قطاع التصدير

تركيا

%53

وىي نسبة عالية ُب ضوء تراجع البورصة هبا

السعودية

%40

قطاع البًتوؿ

جنوب افريقيا

%36

وىي نسبة عالية ُب ضوء تواضع دور البورصة هبا

أسًتاليا

%42

قطاع الزراعة

الربازيل

%44

قطاعات اؼبعادف واألخشاب والسيارات
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بسبب عدـ تعاَب اقتصادىا بصفة كاملة من أزمة2001

%65

المصدر :إبراىيم عبد العزيز النجار" ،األزمة اؼبالية واصبلح النظاـ اؼبارل العاؼبي" ،دار اعبامعة اعبديدة ،مصر ،2011 ،ص. 75

الفرع الثالث :أثار أخرى ألزمة الرهن العقاري
أوال :آثار األزمة على سوق العمل
يعترب ارتفاع معدالت البطالة ُب ـبتلف قطاعات النشاط اإلنتاجي من أىم اآلثار السلبية ألزمة الرىن العقاري
حيث فقد اؼببليُت وظائفهم ُب الكثَت من دوؿ العادل أوؽبا الواليات اؼبتحدة لؤلمريكية ،ومع هناية سنة  2008فقد
حوارل  2مليوف من األمريكيُت وظائفهم وارتفع معدؿ البطالة ُب أمريكا إذل ما يقارب  %7وىو رقم كبَت للغاية عن
األرقاـ اليت كانت سائدة قبل حدوث األزمة أو وصوؽبا إذل ذروهتا.1
كما أصدر مكتب اإلحصائيات الوطنية الربيطاين تقريرا إحصائيا استند إذل دراسة مشلت  5000شركة بريطانية ،أكد
فيو على ارتفاع معدؿ البطالة ُب اؼبملكة اؼبتحدة ُب هناية الربع الثالث من سنة  2008بنسبة  %5.8مقارنة بنفس
الفًتة من سنة  ،2007حيث ارتفع عدد العاطلُت عن العمل بواقع  164ألفا عاطل ليصل إذل 1.7مليوف عاطل ،وىو
أعلى مستوى للبطالة ُب بريطانيا على مدى سبعة عشر عاما ،حينما تعرضت للكساد ُب أوائل العقد العاشر من القرف
اؼباضي.

2

وُب دراسة صدرت عن مكتب العمل الدورل فإف عدد األفراد اؼبعرضُت للبطالة على مستوى العادل وصل إذل  210مليوف
شخص سنة  2008بعدما كاف  190مليوف شخص سنة  ،2007وتعترب ىذه القطاعات أكرب القطاعات اؼبتضررة:
البناء ،السيارات ،السياحة ،اؼباؿ ،اػبدمات والعقارات .3ويوض اعبدوؿ اؼبوارل ارتفاع نسبة البطالة ُب بعض الدوؿ.
الجدول رقم ( :)06نسبة البطالة لبعض الدول()%
السنوات

2006

2008

2007

2009

2010

الدول
الو ـ أ

4.59

4.59

5.8

9.3

9.6

بريطانيا

5.40

5.19

5.36

7.96

7.8

فرنسا

8.8

8.0

7.4

9.1

9.3

أؼبانيا

/

/

5.59

7.69

7.09

 1ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص .128
 2إبراىيم عبد العزيز النجار ،مرجع سبق ذكره ،ص.88
 3ناصر مراد ،مرجع سبق ذكره ،ص.7
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االرباد األورويب

8.17

7.11

6.91

8.91

9.56

السعودية

/

5.59

5.0

5.4

/

الياباف

4.1

3.9

4.0

5.0

5.0

جنوب إفريقيا

25.5

23.0

22.9

23.8

/

المصدر :دربوشي صربينة" ،األزمة اؼبالية االقتصادية العاؼبية 2008وانعطاساهتا على االقتصاد العاؼبي :دراسة مقارنة مع أزمة  ،1929مذكرة مقدمة ضمن
متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت ُب علوـ التسيَت زبصص نقود ومالية ،كلية علوـ اقتصادية وعلوـ ذبارية وعلوـ التسيَت ،جامعة اعبزائر-2010 ،3
،2011ص.65

ثانيا :األثر على معدالت النمو االقتصادي:
تشَت توقعات لكل من صندوؽ النقد الدورل والبنك الدورل إذل البفاض معدالت النمو االقتصادي ،حيث توقع
أف النمو االقتصادي ُب اقتصاديات الدوؿ اؼبتقدمة سيصل إذل مستوى قريب من الصفر عاـ  ،2009أما ُب
االقتصاديات الناشئة سيصل إذل  %6عاـ  2009بعد أف كاف  %8عاـ  ،2007وىناؾ إصباع على أف  2009ىو
العاـ األسوأ على اإلطبلؽ ،وأف معدالت النمو االقتصادي تواصل البفاض ُب  2010بل وقد سبتد إذل ُ 2013ب
بعض التقديرات ،باإلضافة إذل تراجع االستثمارات وخاصة ُب الدوؿ النامية دبقدار النصف 1.ويوض اعبدوؿ التارل
نسب التغيَت ُب معدالت النمو ُب بعض الدوؿ إثر أزمة الرىن العقاري.
الجدول رقم ( :)07نسبة التغيير في معدالت نمو الناتج الداخلي الخام لبعض الدول()%
السنوات

2006

2007

2008

2009

2010

2011

البلد
الو ـ أ

2.7

1.9

-0.4

-3.5

3.0

1.7

الصُت

12.7

14.2

9.6

9.2

10.14

9.3

فرنسا

2.5

2.3

-0.1

-3.1

1.7

1.7

بريطانيا

2.6

3.6

-0.1

-4.0

1.8

0.8

أؼبانيا

3.7

3.3

1.1

-5.1

4.2

3.0

الياباف

1.7

2.2

-1.0

-5.5

4.4

-0.7

اؽبند

9.3

9.8

3.9

8.5

10.5

6.3

السعودية

3.2

2.0

4.2

0.1

4.6

6.8

المصدر :دربوشي صربينة ،مرجع سبق ذكره ،ص.68
 1ناصر مراد ،مرجع سبق ذكره ،ص.7
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رابعا :انخفاض أسعار البترول:

كاف من نتائج األزمة االقتصادية العاؼبية أف جرى زبفيض توقعات معدالت النمو والنشاط االقتصادي على
مستوى العادل ،األمر الذي انعكس سلبياً على أسعار النفط نتيجة توقع البفاض الطلب عليو ،فقد اهنارت أسعار النفط
من أعلى مستوياهتا عند  147دوالراً للربميل ُب سبوز عاـ  ،2008إذل ما دوف  40دوالر ُب هناية عاـ  ،2008أي

بأكثر من  1.% 70والشكل التارل يوض ىذا اؽببوط اغباد ألسعار النفط حىت مارس:2009
الشكل رقم (:)08تغيرات أسعار النفط خالل 2009-2008

المصدر :صاحل العلي"،أثر األزمة اؼبالية العاؼبية ُب الفقر والبطالة ووسائل معاعبتها ُب االقتصاد اإلسبلمي" ،حبث مقدـ للمؤسبر الدورل ربت عنواف رسالة السبلـ
ُب اإلسبلـ ،قصر اؼبؤسبرات ،دمشق ،يومي  2-1جواف  ،2009ص.15

خامسا :ظهور حاالت الركود و بوادر الكساد:
إف األثار األخرى لؤلزمة اؼبالية العاؼبية الراىنة ىي كلها أثارا أدخلت العديد من االقتصاديات ُب حالة ركود وبوادر
حدوث الكساد ،حيث ًب دخوؿ أؼبانيا ُب نوفمرب ُ 2008ب مرحلة ركود اقتصادي بل و االرباد األورويب بأكملو كما
أشَت ُب هناية عاـ  ،2008وبعدىا أعلنت الو.ـ.أ ُب ديسمرب من نفس العاـ دخوؽبا مرحلة الركود ،بل أعلنت كثَت من
الدوؿ ـباوفها من دخوؿ مرحلة الركود االقتصادي ولكن معظمها دل يدخل ُب ىذه اؼبرحلة ،نتيجة للمواجهات واػبطط
اليت قامت هبا ىذه الدوؿ ؼبنع دخوؽبا ُب مرحلة الركود االقتصادي.

 1صاحل العلي ،مرجع سبق ذكره ،ص .15-14
 2عبد اؼبطلب عبد اغبميد ،مرجع سبق ذكره ،ص.318
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سادسا :األثر على الفقر والفقراء في العالم:

تشَت كافة التوقعات إذل أف مساحة الفقر ستزداد ُب العادل بسبب األزمة ولقد أشار تقرير صادر عن صندوؽ
النقد والبنك الدورل أف األزمة تعرقل جهوداً تبذؽبا اؼبؤسسات الدولية لتخفيض أعداد من يعيشوف ربت خط الفقر ُب
العادل إذل النصف حبلوؿ عاـ  ،2015حيث تقدر منظمة العمل الدولية أف عدد الفقراء العاملُت بأقل من دوالر واحد
ُب اليوـ قد يرتفع إذل  40مليوف ويتجاوز عدد الذين يعيشوف على دوالرين ُب اليوـ  100مليوف ،وىكذا سيزداد الفقراء
الذين يقعوف ربت حد الفقر.

1

سابعا :األثر على المدخرات والمدخرين:
يبكن القوؿ أف أثر األزمة اؼبالية كاف سلبيا على اؼبدخرات واؼبدخرين ،حيث ىروؿ الكثَتين من اؼبودعُت إذل
سحب ودائعهم من البنوؾ نتيجة لفقداف الثقة ُب البنوؾ ،ىذا باإلضافة إذل البفاض القيمة اغبقيقية للمدخرات وخاصة
مع ربوؽبا إؿ أوراؽ مالية ُب البورصات ،وبالتارل حدوث ما يسمى باػبسائر الورقية الكبَتة.

2

ثامنا :تذبذب أسعار الذهب والعمالت:
فقد لوحظ على أسعار الذىب تغَتىا صعودا أو ىبوطا أثناء األزمة بشكل حاد ،وُب اؼبقابل شهدت العمبلت
الدولية القابلة للتحوؿ تغَتات شديدة وعدـ استقرار ُب أسعار الصرؼ أي العبلقة بُت تلك العموالت وبعضها البعض.

3

المطلب الثاني :السياسات االحتوائية القطرية واإلقليمية ألزمة الرهن العقاري
انطبلقا فبا أحدثتو األزمة من آثار عميقة ُب اقتصاديات دوؿ العادل ًب ازباذ العديد من اإلجراءات ؼبواجهة اآلثار
السلبية لؤلزمة اؼبالية ظبيت بربامج اإلنقاذ اؼبارل ،حيث قامت الواليات اؼبتحدة وبقية الدوؿ الرأظبالية اؼبتضررة ُب إطار
برنامج اإلنقاذ بتطبيق سياسات حكومية ُب ؾباؿ اؼبالية العامة واالئتماف ،عملت على خفض الفائدة هبدؼ تسهيل
االقًتاض وتشجيع االستثمار ،وإقرار ؾبموعة من اغبوافز اؼبالية والضريبية لتنشيط االقتصاد وذبنيب الشركات والبنوؾ خطر
اإلفبلس ،كما قامت بضخ كميات كبَتة من األمواؿ ُب أسواقها لدعم البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية إلنقاذىا والسًتجاع
الثقة فيما بينها.

 1صاحل العلي ،مرجع سبق ذكره ،ص .12
 2عبد اؼبطلب عبد اغبميد ،مرجع سبق ذكره ،ص.318
 3نفس اؼبرجع ،ص.319
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الفرع األول :خطة الواليات المتحدة األمريكية

أعدت وزارة اػبزانة األمريكية خطة عاجلة إلنقاذ اؼبؤسسات اؼبالية والبنوؾ اؼبتعثرة ،عرفت باسم"خطة اإلنقاذ
اؼبارل" دبجرد اإلعبلف عن إفبلس العديد من البنوؾ ُب منتصف سبتمرب ،2008واقًتح ىذه اػبطة "ىنري بولسوف "وزير
اػبزانة األمريكية واليت ًب رفضها ُب البداية من قبل ؾبلس النواب األمريكي ،غَت أنو سبت اؼبوافقة عليها ُب  3أكتوبر
 2008بعد إدخاؿ تعديبلت عليها ،وتقوـ خطة اإلنقاذ اؼبارل على إنشاء صندوؽ لشراء الديوف اؼبتعثرة من اؼبؤسسات
اؼبالية دببلغ  700مليار دوالر ،وأعطيت ؽبذه اػبطة مهلة تنتهي بنهاية عاـ  ،2009مع إمكانية سبديدىا ؼبدة سنتُت
اعتبارا من تاريخ إقرارىا.1
هتدؼ خطة اإلنقاذ األمريكية إذل تأمُت ضباية أفضل للمدخرات واألمبلؾ العقارية وضباية اؼبلكية وتشجيع النمو
االقتصادي وزيادة عائدات االستثمار إذل أقصى حد فبكن ،كما هتدؼ إذل توفَت السيولة البلزمة ُب األسواؽ اؼبالية
والقطاع اؼبصرُب ؼبنع اهنيار النظاـ اؼبارل األمريكي.2
تعد ىذه اػبطة أكرب تدخل حكومي ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية منذ الكساد الكبَت ،وما يبلحظ أف ضخ ىذه
األمواؿ الضخمة يتم ُب الواليات اؼبتحدة ُب ظل عجز غَت مسبوؽ ُب اؼبيزانية وعجز كبَت ُب اؼبيزاف التجاري وعدـ
تسجيل أي فائض فيو منذ عاـ  ،1971إضافة إذل أف الواليات اؼبتحدة تعاين من تزايد الدين اغبكومي العاـ ،ورغم كل
ما سانبت بو ىذه اػبطة ُب إنقاد الكثَت من البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية إال أهنا تعترب ؾبرد مسكنات آنية ال أكثرً ،ب هبا
وقف االهنيار وإعادة جزء من اؽبدوء والثقة لؤلسواؽ ُب اؼبدى القصَت ،حيث اكبصرت خطة اإلنقاذ على التدخل اؼبباشر
ُب السوؽ دوف أي معاعبة لبلختبلالت اعبوىرية اليت أدت إذل حدوث األزمة.3
الفرع الثاني :خطة دول منطقة اليورو
عقدت ؾبموعة اليورو اجتماع ُب باريس بتاريخ  12أكتوبر  ،2008ودببادرة مباشرة من الرئيس الفرنسي "نيكوال
ساركوزي" لتنسيق اػبطوات ؼبواجهة األزمة ،4والعمل على استعادة الثقة )ُ (restaurer la confianceب النظاـ
اؼبارل واؼبصرُب األورويب ،وحضر القمة زعماء فرنسا وبريطانيا وأؼبانيا وإيطاليا وأكدوا على ضرورة تقدًن الدعم للنظاـ
اؼبصرُب اؼبتضرر من األزمة.

5

Julien Baddour Alain Nurbel, "éléments de macroéconomie keynésienne", éditions publibook, paris 2009, P
12.
1

 2عبد اؼبطلب عبد اغبميد ،مرجع سبق ذكره ،ص.338
 3ؿبمد اؽبامشي حجاج ،مرجع سبق ذكره ،ص .129

Gibert Boutté, "Nicolas Sarkozy face à la crise", Ed l'harmattan, paris, 2010, P 95.
Jean-Luc Vallens," crise du crédit et entreprises", Ed Lamy, paris, 2010, P 232.
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أعلنت كل الدوؿ األعضاء تفاصيل خططها ألنقاد نظامها اؼبارل واؼبصرُب وذلك تطبيقا ػبطة العمل اليت تبنتها القمة
األوروبية ،كما قدمت اؼبفوضية األوروبية خطة شاملة من حوارل  200مليار يورو النتشاؿ االقتصاد األورويب من األزمة
اؼبالية واالقتصادية العاؼبية ،وُب بيانو اػبتامي أعلن مؤسبر القمة على زيادة فبارسة .الضغوط على واشنطن إلصبلح بسرعة
وبدقة نظامها اؼبارل وجعلو متجانسا ومتناسقا مع كل دوؿ العادل 1.ويبكن تلخيص أىم اػبطط اليت اعتمدهتا الدوؿ
األوروبية الكربى ؼبواجهة األزمة اؼبالية ُب اعبدوؿ اؼبوارل:
الجدول رقم(:)08التدابير المعتمدة وخطط اإلنقاذ الوطنية الحتواء األزمة المالية في بعض الدول األوروبية
الدولة

مبلغ الخطة

التدابير المعتمدة

بريطانيا

 640مليار أورو

صندوؽ إعادة رظبلة البنوؾ إذل غاية  47مليار دوالر.ضماف القروض ما بُت البنوؾ ب ػ ػ ػ  321مليار أورو.-سيولة دببلغ  256مليار أورو.

أؼبانيا

 480مليار أورو

صندوؽ إعادة رظبلة البنوؾ إذل غاية  80مليار أورو.-ضماف القروض ما بُت البنوؾ دببلغ  400مليار دوالر.

فرنسا

 360مليار أورو

صندوؽ إعادة رظبلة البنوؾ إذل غاية  40مليار دوالر.-ضماف القروض ما بُت البنوؾ دببلغ  320مليار دوالر.

ىولندا

 200مليار أورو

-صندوؽ إعادة رظبلة البنوؾ ب ػ ػ ػ  20مليار أورو.

إسبانيا

 100مليار أورو

-ضماف القروض ما بُت البنوؾ.

إيطاليا

 100مليار أورو

-تلتزـ اغبكومة بإنفاؽ ما ىو ضروري ؼبساعدة بنوكها وضماف استقرار

الربتغاؿ

 20مليار أورو

-ضماف القروض ما بُت دببلغ  180مليار أورو.

النظاـ اؼبارل.
-ضماف القروض ما بُت البنوؾ

المصدر :ناصر مراد" ،األزمة اؼبالية العاؼبية :األسباب ،اآلثار وسياسات مواجهتها" ،اؼبلتقي العلمي الدورل حوؿ األزمة اؼبالية واالقتصادية الدولية واغبومة العاؼبية،
جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اعبزائر ،أكتوبر 2009ص.8

المطلب الثالث :التنسيق الدولي لمواجهة تحديات أزمة الرهن العقاري (أهم القمم):
نظرا لؤلبعاد اػبطَتة اليت ازبذهتا األزمة وآثارىا اغبادة اليت فاقت التصوراتً ،ب عقد ؾبموعة من القمم االقتصادية
واليت ضمت فبثلي الدوؿ الكربى والناشئة واؼبؤثرة ُب حركة االقتصاد العاؼبي واؼبؤسسات اؼبالية الدولية هبدؼ البحث على
Florence Samson," l'ombre de 1929 plane en cette année 2009", Ed l'harmattan, paris, 2009, P 24.
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األسباب واهباد اغبلوؿ.
الفرع األول :اجتماع الدول الصناعية:

اجتمع قادة الدوؿ الصناعية الكربى إلهباد خطة منسقة ؼبواجهة األزمة اؼبالية ،وًب االتفاؽ على العناصر اػبمس
التالية:

1

 دعم اؼبؤسسات اؼبالية األساسية ُب النظاـ اؼبارل ومنع إفبلسها. الع مل على توفَت التدابَت البلزمة وربرير األسواؽ النقدية والتأكد من ربصل البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية علىالسيولة اؼببلئمة.
 سبكُت البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية الوسيطة الكربى من ذبميع رؤوس األمواؿ هبدؼ إعادة الثقة هبا والسماح ؽبادبواصلة اإلقراض االستهبلكي واالستثماري على السواء.
 تعزيز الربامج الوطنية ُب دوؿ اجملموعة لضماف متانة وذبانس الودائع البنكية دبا يسم لصغار اؼبودعُت دبواصلةثقتهم سبلمة ودائعهم.
 إنعاش أسواؽ الرىن العقاري الثانوي وغَتىا من األصوؿ ُب ظل شفافية اؼبعلومات والتقييم الدقيق للمعلومات.الفرع الثاني :اجتماع قادة اآلسيان
عقد قادة اآلسياف اجتماعا على ىامش قمة اجتماعات آسيا وأوروبا ُب العاصمة الصينية بكُت ،واتفق مسؤولو
ثبلثة عشر بلد أسيويا –كوريا اعبنوبية والياباف والصُت واألعضاء العشرة ُب رابطة دوؿ جنوب شرؽ آسيا -على إنشاء
صندوؽ مارل مشًتؾ بقيمة  80مليار دوالر أمريكي وذلك حبلوؿ يونيو 2009ؼبواجهة األزمات اؼبالية اإلقليمية ،وجعل
الصندوؽ ىيئة إقليمية يبكنها اإلشراؼ على أسواؽ اؼباؿ ُب اؼبنطقة لتوفَت أكرب قدر من االستقرار.

2

الفرع الثالث :القمة األوروبية األسيوية
جاء انعقاد القمة األوروبية األسيوية "قمة بكُت"ُ ،ب الوقت الذي أشارت فيو التقارير االقتصادية إذل بداية تأثر
آسيا باألزمة ،وىو ما دفع دوؿ آسيا إذل مراجعة توقعاهتا حوؿ معدؿ مبو اقتصاداهتا وسط التطورات اعبديدة.
وقد ًب عقد قمة منتدى آسيا-أوروبا ؿبادثات أسيم ُب أكتوبر  2008دبشاركة قادة  45دولة ومنظمة ؼبناقشة
سبل ذباوز األزمة ومعاعبة آثارىا السلبية على ـبتلف اقتصاديات الدوؿ األعضاء باؼبنتدى واالتفاؽ على مبادئ إعادة
 1إبراىيم عبد العزيز النجار ،مرجع سبق ذكره ،ص.129-120
 2هبية بوكروح ،مرجع سبق ذكره ،ص.152
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ىيكلة النظاـ اؼبارل العاؼبي وقد ضمت قمة أسيم عدة أعضاء جدد أبرزىا اؽبند والباكستاف.

1

وهبذا اجتمعت ىذه القمة ربت مبدأ التعاوف والثقة بُت القارتُت ،وطالبت بإجراء إصبلحات شاملة ُب النظاـ اؼبارل
العاؼبي وكذلك ُب النظاـ االقتصادي العاؼبي دبؤسساتو ومنظماتو ،وإعادة ىيكلة تلك اؼبنظمات وُب مقدمتها صندوؽ
النقد الدورل والبنك الدورل.

2

الفرع الرابع :قمم العشرين (واشنطن)
دفع حجم وعمق األزمة اؼبالية ؾبموعة دوؿ العشرين إذل عقد ؾبموعة من القمم هبدؼ اغبد من آثار األزمة
واالتفاؽ على أسس جديدة لضبط النظاـ االقتصادي العاؼبي وؼبنع تكرار مثل ىذه األزمة.
أوال :قمة العشرين (واشنطن)
ا نعقدت قمة العشرين األوذل بعد بداية األزمة العاؼبية ُب واشنطن يوـ  15نوفمرب  ،2008وانضمت إذل القمة
كبل من إسبانيا وىولندا وشاركت فيها أربع منظمات دولية ىي األمم اؼبتحدة ،البنك الدورل ،صندوؽ النقد الدورل
ومنتدى االستقرار اؼبارل.
حاولت القمة معرفة االختبلالت الكامنة وراء األزمة بغية التوصل إذل سبل العبلج وربديد اإلجراءات اليت يتوجب
إتباعها من حوافز مالية ،سياسات ضريبية ،ومساعدات للدوؿ اليت مستها األزمة .أهنت القمة أعماؽبا بإصدار وثيقة
تضمنت عدة مبادئ أساسية أنبها:

3

 ربديد اإلطار العاـ الذي وبكم التعامل بُت الدوؿ ُب ؾباؿ االقتصاد الدورل.
 تنمية التعاوف اؼبشًتؾ بُت الدوؿ إلعادة النمو لبلقتصاد الدورل.
 إقباز اإلصبلحات الضرورية للنظاـ اؼبارل العاؼبي.
 قبوؿ اإلجراءات والسياسات اؼبنتهجة ؼبواجهة األزمة اؼبالية العاؼبية ،واغبث على استمراريتها ُب ظل سيادة
مبادئ اقتصاد السوؽ اليت ربكم أي إصبلح للنظاـ اؼبارل العاؼبي مع رفض أي رقابة ضبائية على مبدأ حرية
التجارة اػبارجية.
 التأكيد على أنبية صندوؽ النقد والبنك الدوليُت والبنوؾ الدولية متعددة األطراؼ ُب مساعدة الدوؿ النامية ،مع
ضرورة اؼبراجعة الدورية آلليات ىذه اؼبؤسسات ،وتوفَت اؼبصادر اؼبالية الكافية ؼبساعدهتا على تنفيذ مسؤولياهتا.
 1إيباف مرعي" ،أثر األزمة األسيوية على آسيا" ،ؾبلة السياسة الدولية ،مطابع األىراـ التجارية ،العدد  ،175القاىرة ،جانفي  ،2009ص .149
 2هبية بوكروح ،مرجع سبق ذكره ،ص.153
 3إبراىيم عبد العزيز النجار ،مرجع سبق ذكره ،ص.171-170
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 االتفاؽ على اؼببادئ األساسية إلصبلح األسواؽ اؼبالية ،فضبل عن تكليف وزراء مالية ؾبموعة العشرين بازباذ
اإلجراءات اؼبناسبة لتطبيق ىذه اؼببادئ.
 الًتكيز على دور اؼبؤسسات اؼبالية الوطنية ُب مواجهة األزمات اؼبالية وضبط ومراقبة األسواؽ اؼبالية مع تقوية دور
اؼبنظمات الدولية ُب ذلك.
 االتفاؽ على تطبيق السياسات اليت تكفل ربقيق اؼببادئ اؼبشًتكة لئلصبلح.
 تعزيز مبادئ الشفافية واؼبسؤولية :وىذا يضمن اإلفصاح الكامل عن صبيع اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبؤسسات
والشركات اؼبالية.
 تقوية أنظمة اإل شراؼ على اؼبؤسسات اؼبالية من خبلؿ اغبرص على ما يتفق مع طبيعة اؼبؤسسات اؼبالية وطبيعة
اؼبتعاملُت معها واؼبراقبة الفعالة لوكاالت التصنيف االئتماين.
 التحقق من سبلمة األسواؽ اؼبالية دبا يضمن التوازف بُت تقوية ضمانات اؼبستثمرين وضماف ضباية اؼبستهلكُت
حبيث يتم تفادي تعارض اؼبصاحل ومنع اؼبمارسات غَت اؼبشروعة مع تدعيم مبدأ الشفافية وتبادؿ اؼبعلومات ُب
العبلقة بُت الدوؿ اؼبختلفة لضماف سبلمة األسواؽ اؼبالية.
 تعزيز التعاوف الدورل من خبلؿ التنسيق بُت اؼبؤسسات الوطنية لكل دولة مع صبيع األسواؽ العاؼبية وفق
إجراءات ؿبددة تتم صياغتها بطريقة ثابتة.
 إ صبلح اؼبؤسسات اؼبالية العاؼبية كي تعكس القوة اغبقيقية لبلقتصاديات اؼبعاصرة دبا يزيد من سبثيل االقتصاديات
الناشئة ،وضماف سبثيل أ كثر فاعلية للدوؿ الفقَتة ُب منتدى االستقرار اؼبارل مع ضرورة التنسيق بُت ىذا اؼبنتدى
وصندوؽ النقد الدورل واؼبنظمات الدولية األخرى فبا يضمن حسن توقع األزمات اؼبالية ُب اؼبستقبل والقدرة
على مواجهتها.
 تكليف وزراء مالية دوؿ ؾبموعة العشرين بصياغة توصياهتم.
 تأمُت االنسجاـ بُت معايَت احملاسبة الدولية خاصة ُب ؾباؿ أسواؽ األوراؽ اؼبالية.
 تعزيز الرقابة على أسواؽ اؼبشتقات اؼبالية وزبفيض ـباطرىا.
 مراجعة اؼبمارسات ُب ؾباؿ من اؼبكافئات ؼبديري اؼبؤسسات اؼبالية.
 مراجعة كيفية إدارة اؼبؤسسات اؼبالية.
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ثانيا :قمة العشرين(لندن)

اجتمعت ؾبوعة الدوؿ العشرين ُب لندف ُب يوـ  02أفريل  ،2009وسبق ربضَت ىذه القمة مناقشات واسعة
سبحورت حوؿ اذباىُت:

1

 اذباه أنقلوساكسوين دعت إليو الواليات اؼبتحدة بدعم من إقبلًتا البلد اؼبضيف والذي يطالب بتقوية الربامج
التحفيزية واإلنعاشية هبدؼ الزيادة ُب الطلب(االستهبلؾ واالستثمار) واػبروج من ركود االقتصاد العاؼبي ،حىت
لو سبخض من ىذه القرارات ارتفاع مديونية الدوؿ وعجز موازناهتا.
 اذباه ثاين أورويب دعت إليو كل من فرنسا وأؼبانيا ،ويورل االىتماـ إذل إحداث أدوات الضبط واؼبراقبة للمركبات
اؼبالية اؼبهيكلة والبنوؾ وصناديق اؼبضاربة ومواقع اؼبلذات الضريبية .يرى ىذا االذباه أف اإلفراط ُب اإلنفاؽ يؤدي
إ ذل ارتفاع مستويات اؼبديونية وعجز موازناهتا ،فبا يساعد على انتشار التضخم وظهور اختبلالت اقتصادية من
نوع جديد.
إضافة إذل ذلك فقد شارؾ كل من صندوؽ النقد الدورل والبنك الدورل ُب األعماؿ التحضَتية ؽبذا االجتماع
وأوضحت ضرورة تزويدىا باؼبوارد الضرورية ؼبساعدة البلداف النامية وخاصة الفقَتة واليت تأثرت بشدة بفعل الركود العاؼبي
الذي أصاهبا  ،كما نادت منظمة التجارة العاؼبية بضرورة التخلي عن كل األدوات اغبمائية والعمل من أجل إقباح
مفاوضات الدوحة.
كانت نتائج اللقاء ىي االستجابة للتوجهُت السابقُت أال ونبا :االىتماـ بالتحفيز والضبط ،كما سبخض عنو
الزيادة ُب تدخل اؼبؤسسات التمويلية خاصة صندوؽ النقد الدورل.
ثالثا :قمة العشرين(بيتسبرغ)
انعقد اجتماع قادة الدوؿ العشرين للمرة الثالثة ُب بيتسربغ ( 25-24سبتمرب ُ )2009ب خضم مرحلة انتقالية
حرجة من األ زمة إذل التعاُب االقتصادي وىذا بعد اجتماعهم ُب أفريل ،حيث واجو االقتصاد العاؼبي أكرب ربدي منذ
 1930وتقلص اإلنتاج العاؼبي وتراجعت التجارة وارتفعت البطالة ،وهبذا كاف االقتصاد العاؼبي على حافة الكساد.
واتفقت البلداف العشرين على القياـ بكل ما يلزـ لضماف اإلنعاش وإصبلح األنظمة اؼبالية واغبفاظ على التدفق العاؼبي
لرؤوس األمواؿ ،وقد أ قر البياف أنو رغم كل التدابَت اؼبتخذة فبل تزاؿ عملية اإلصبلح والتعاُب غَت مكتملة ُب كثَت من
البلداف كما ال تزاؿ معدالت البطالة مرتفعة.

2

 1فت اهلل ولعلو" ،كبن واألزمة االقتصادية" ،اؼبركز الثقاُب الغريب ،اؼبغرب ،الطبعة األوذل ،2009 ،ص .170
2
هبية بوكروح ،مرجع سبق ذكره ،ص.156
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وبالنظر إذل ىذه النتائج فقد تعهد قادة الدوؿ ُب ىذا االجتماع على االستمرار ُب تطبيق اػبطط التحفيزية لتأمُت التعاُب
مع ذبنب االنسحاب اؼببكر من تقدًن ىذه اغبوافز ،بل التخطيط اؼبشًتؾ واؼبنسق لكيفية وقف العمل بتلك اػبطط.
وقد وض البياف أيضا التقدـ الكبَت الذي أحرزهتا السياسات اؼبتبعة من قبل ،حيث أدت اإلصبلحات الشاملة
إذل معاعبة األسباب اعبذرية لؤلزمة وإذل إحراز تقدـ كبَت ُب تعزيز الرقابة االحًتازية وربسُت إدارة اؼبخاطر وتعزيز الشفافية
والتعاوف الدورل ،مع توسيع نطاؽ التنظيم والرقابة فيما ىبص اؼبشتقات وأسواؽ األوراؽ اؼبالية ووكاالت التصنيف
االئتماين وصناديق التحوط ،كما ظبحت التزاماهتم اػباصة برفع األمواؿ اؼبتاحة لصندوؽ النقد الدورل بوقف انتشار
األزمة إذل األسواؽ اؼبالية.

1

رابعا :قمة العشرين(كندا)
اجتمع قادة الدوؿ العشرين ُب كندا للمرة الرابعة ( 27-26جواف  ،)2010حيث اتفق األعضاء على ؾبموعة
من اػبطوات هبدؼ ضماف العودة الكاملة ؼبستويات النمو والوظائف والتوصل إذل مبو عاؼبي متوازف وقوي ،وذكروا أف
التنسيق اعباري على الصعيد العاؼبي غَت مسبق ُب مواجهة األزمات باإلضافة إذل احملفزات اعببائية واؼبالية ،فقد أدت زيادة
اؼبوارد اؼبخصصة للمؤسسات اؼبالية الدولية على استقرار ومعاعبة آثار األزمة على الفئات األكثر ضعفا ُب العادل وأضافوا
أ نو ال تزاؿ ىناؾ ربديات كبَتة تواجو الدوؿ وأف التعاُب ىش وغَت متساوي ،وأف تعزيز التعاُب ىو اغبل وىذا عن طريق
متابعة خطط التحفيز القائمة واستكماؿ اإلصبلحات ُب اؼبؤسسات اؼبالية الدولية .وهبدؼ ربقيق مبو قوي ومستداـ
يتوجب تعزيز النظم اؼبالية ضد اؼبخاطر وبذلك يستوجب تعزيز الطلب العاؼبي وتعزيز اؼبوارد اؼبالية العامة وجعل األنظمة
اؼبالية أكثر قوة وشفافية.
ومن األولويات اليت أكدت عليها القمة:

2

 تقليص العجز اغبكومي حيث سبت دعوة البلداف اؼبتقدمة اليت تعاين من عجز إذل زيادة مدخراهتا الوطنية مع
احملافظة على فت األسواؽ وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.
 وجوب تنفيذ التدابَت على اؼبستوى الوطٍت واليت هبب أف تتناسب وفق ظروؼ كل بلد.
 أما فيما ىبص إصبلح القطاع اؼبارل فيجب بناء نظم أكثر مرونة زبدـ احتياجات اقتصاديات الدوؿ ،وتقلل
من اؼبخاطر النظامية وتدعم النمو االقتصادي وتعزز النظاـ اؼبارل عن طريق ربصُت الرقابة االحًتازية ،ربسُت
إدارة اؼبخاطر وتعزيز التعاوف الدورل.
 1هبية بوكروح ،مرجع سبق ذكره ،ص.157
 2نفس اؼبرجع ،ص.158
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 أما بالنسبة لفرض ضريبة خاصة بالقطاع اؼبصرُب واليت دعا إليها األوروبيوف ُب طليعتهم فرنسا ،بريطانيا وأؼبانيا
فقد ترؾ القرار لكل دولة.
الفرع الخامس :تدخل صندوق النقد الدولي
دفعت أزمة الرىن العقاري صندوؽ النقد الدورل إذل التدخل بقوة دبستويات غَت معهودة ،ؿباوال التصدي
للتحديات اليت أثارهتا األزمة على مستوى السياسات اؼبتضررة وغَتىا من البلداف اؼبعرضة للخطر .وقد تدخل الصندوؽ
للحد من تكاليف األزمة حرصا على تشجيع ازباذ إجراءات عاجلة وإقامة اغبوار فيما بُت الدوؿ األعضاء وتقدًن
التمويل واؼبشورة على صعيد السياسات.
وتعهد صندوؽ النقد الدورل دبستويات غَت مسبوقة من التزامات اإلقراض خبلؿ سنة  ،2009فوافق على قروض
بلغت قيمتها  65.8مليار وحدة من حقوؽ السحب اػباصة إذل  15بلدا عضوا ،كما وافق الصندوؽ على تقدًن
قروض أو على زيادات ُب اؼبوارد اؼبتاحة التفاقيات قائمة مع  26بلد بلغت ُب ؾبموعها 1.1مليار حقوؽ سحب
خاصة من تسهيبلت لئلقراض واليت تقدـ التمويل للبلداف منخفضة الدخل بسعر فائدة مدعم .وبناء على ىذه اؼبعطيات
فإنو دل يسبق لو اؼبوافقة على مثل ىذه اؼببالغ ُب مثل ىذه الفًتة الزمنية القصَتة.

1

الفرع السادس :تدخل البنك الدولي:
بلغت مساعدات البنك الدورل مستويات قياسية خبلؿ ىذه األزمة ،حيث ركزت ىذه اؼبساعدات على اغبفاظ
على االستثمارات ُب البنية األساسية على اؼبدى الطويل ،وعلى إمكانية استمرار ربقيق النمو االقتصادي وخلق فرص
العمل اليت تصدرىا القطاع اػباص ،فخبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت يوليو  2008وجانفي ،2010قدـ البنك الدورل 89
مليار دوالر أمريكي دعما للبلداف النامية وللبلداف متوسطة الدخل ومشل ذلك:

2

 مبلغ  56.1مليار دوالر مقدمة من طرؼ البنك الدورل لئلنشاء والتعمَت كموارد مالية ومساعدات إذل البلداف
اؼبتوسطة الدخل حيث يعيش فيها  %70من فقراء العادل.
 مبلغ  18.3مليار دوالر على شكل ارتباطات اؼبؤسسة الدولية للتنمية اليت تقدـ قروضا بدوف فوائد ومنحا
ألشد بلداف العادل فقرا عددىا  79بلدا.

 1صندوؽ النقد الدورل" ،مكافحة األزمة اؼبالية العاؼبية" ،التقرير السنوي  ،2009ص.25
 2هبية بوكروح ،مرجع سبق ذكره ،ص .159
85

أزمة الرهن العقاري

الفصل الثاني

 مبلغ  15.15مليار دوالر من مؤسسة التمويل الدولية اؼبعنية بتنمية القطاع اػباص ،كما أطلقت ؾبموعة من
اؼببادرات للتصدي ؽبذه األزمة ،منها الصندوؽ دببلغ  3مليار دوالر لدعم البنوؾ وبرنامج توفَت السيولة للتجارة
العاؼبية دببلغ  5مليار دوالر ،وبرنامج تسهيبلت التصدي ألزمة البنية األساسية دببلغ  5مليار دوالر ،وبرنامج
تسهيبلت التصدي ألزمة البنية األساسية دببلغ  2.4مليار دوالر.
 مبلغ  1.9مليار دوالر ُب شكل ضمانات من الوكالة الدولية لضماف االستثمار ،وىي فرع من البنك الدورل
اؼبعٍت بالتأمُت ضد اؼبخاطر السياسية.
خبلصة القوؿ فقد انعكست ىذه التدابَت االستثنائية إهبابا على االقتصاد العاؼبي وأدت إذل ظهور بوادر التعاُب
واإلنعاش االقتصادي.
المطلب الرابع :الحلول المقترحة لتجنب األزمات مستقبال
بعد انفجار أزمة الرىن العقاري ،ونضرا للخسائر الفادحة اليت تكبدىا االقتصاد العاؼبي وكذلك نظرا لؤلثار
االجتماعية الناصبة عن ىذه األخَتة ،بادر العديد من اػبرباء واؼبختصُت لتقدًن عدة مقًتحات تساىم ُب منع وقوع مثل
ىذه األزمات مستقببل ،أو على األقل تعمل على أف ذبعلها أقل حدة .ومن ىذه اؼبقًتحات ما يلي:
الفرع األول :تعديل النظام النقدي.
كخطوة أوذل ،ينبغي اإلعداد جبدية من اآلف للخروج من عباءة معيار الدوالر ،الذي دمر ىيكل االقتصاد األمريكي
وأهنك معو االقتصاد العاؼبي .إف أزمة الرىن العقاري توفر فرصة نادرة إلجراء تغيَت حقيقي ،ومن ٍب إقناع الو.ـ.أ  -وىي
ُب ضعفها الشامل اآلف -بقبوؿ نظاـ مارل نقدي عاؼبي جديد ،ؿبكوـ بسلة عموالت (ترتبط بالذىب) ال تتعدى حصة
الدوالر فيها  ،%25وبالتارل يبكن أف نضمن عدـ ربكم الو.ـ.أ ُب مقدرات االقتصاد العاؼبي مرة أخرى .إف معيار
جديد للذىب أماـ سلة عمبلت يطرح نفسو بقوة ليكوف خلفية ؼبعيار الدوالر اغبر.
وكخطوة ثانية  ،فإف الدوؿ النفطية مدعوة الزباذ خطوة جديدة ُب ىذا اػبصوص ،بأف يتم ابتكار آلية جديدة ال يكوف
للدوالر فيها تأثَت واض  ،وىو توجو سيضمن ربرير السياسات اؼبالية والنقدية ؽبذه الدوؿ من سطوة الدوالر الذي قيدىا
لعقود .إف ىذا التوجو لن يضمن فقط قرار وعدالة اؼببادالت الدولية ،ولكنو سيحث األمريكيُت على العمل كباقي
الشعوب ،واؼبوازنة بُت اإلنتاج واالستهبلؾ واالدخار ،ومن ٍب القضاء على ـبتلف اؼبشكبلت اليت تعتصر االقتصاد
األمريكي.
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وبالتارل ينبغي على الدوؿ-ال سيما النامية – العمل على التحرر تدرهبيا من ربط عمبلهتا واقتصاداهتا باالقتصاد
األمريكي غَت اؼبتوازف والضعيف أماـ القوى الصاعدة ،والدوالر األمريكي الراىن أماـ عمبلت واعدة ،مثل اليورو والُت
والليواف .ففي ظل تنامي توقعات حلوؿ اليورو ؿبل الدوالر كعملة احتياطية دولية رئيسية ،يلزـ قياـ اغبكومات بتنويع سلة
االحتياطات واؼببادالت الدولية ،من خبلؿ سلة متوازنة تضم اليورو والُت والدوالر والليواف ،كل ذلك دبا يتوافق وىيكل
الواردات لكل دولة أو ؾبموعة دوؿ.

1

الفرع الثاني :الحلول المقترحة على المستوى التجاري
هبب على اغبكومات اؼبختلفة خاصة حكومات الدوؿ النامية منها ،مراجعة ـبتلف االتفاقيات والتعهدات
خاصة تعهداهتا والتزاماهتا أماـ منظمة التجارة العاؼبية ،والتحرؾ مستقببل ُب ضوء ما ىبدـ مصاغبها ،فلن زبسر ىذه
الدوؿ أكثر فبا خسرتو بسبب األزمة .فقد دفعت األزمة ـبتلف دوؿ العادل إذل إرجاع أغلب اتفاقيات ىذه اؼبنظمة
جانبا ،حيث وضعت كل الدوؿ ترتيبات ضبائية تضمن تعاُب اقتصادىا السريع وغَت اؼبكلف ،خاصة ُب ضوء التحرؾ
الفردي غَت اؼبنظم من قبل الدوؿ اؼبتقدمة ،لتقدًن حزـ إنقاذ ؼبختلف القطاعات التنموية ،وىو وضع سيجعل اؼبنتج
الغريب ُب وضع تنافسي من نظَته ُب الدوؿ النامية ،ومن ٍب قياـ عبلقات ذبارية غَت عادلة .لذا وجب التحرؾ وعدـ
اإلنصياغ إذل اغبجج الونبية اليت تساؽ سواء من قبل بقايا الليرباليُت اعبدد أو منظمة التجارة العاؼبية .إذف ينبغي على كل
دولة أف ت زف األمور ،وتتخذ القرارات اليت تتوافق مع متطلبات اقتصادىا ،لذا ينبغي أيضا وقف التفاوض على اتفاقيات
جديدة ،إذل أف تنكشف األمور وتتض معادل النظاـ االقتصادي العاؼبي الذي سيولد من رحم األزمة.

2

الفرع الثالث :تحديد التعامل بتقنية التوريق
إف ربديد عملية توريق سندات الرىن العقاري سيحصر نطاؽ أي أزمة رىن عقاري مستقبلية بُت اؼبقرض
واؼبقًتض فقط ،وبذلك سوؼ يتوجب على البنوؾ االستثمارية أف سبوؿ ىذه السندات من مواردىا اػباصة ولن تستطيع
أف سبوؿ سندات الرىن اعبديدة من خبلؿ توريق سندات رىن قديبة ،وىذا ما يؤدي إذل البفاض نسبة ديوف ىذه
اؼبؤسسات إذل أصوؽبا اؼبملوكة ،ومن ٍب البفاض ـباطر االئتماف.

3

 1رضا عبد السبلـ" ،أزمة مالية أـ أزمة رأظبالية" ،اؼبكتبة العصرية ،مصر ،2010 ،ص .190-191
 2نفس اؼبرجع ،ص .192
 3نباؿ ؿبمود قصبة" ،ربليل األزمة اؼبالية العاؼبية الراىنة :األسباب والتداعيات والعبلج" ،ؾبلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،28العدد
األوؿ ،2012 ،ص.562-561
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الفرع الرابع :تغطية بعض نقائص الرقابة المالية

لقد أبرزت األزمة األخَتة اغباجة إذل إعادة التفكَت ُب أسس رقابة النظم اؼبالية وأثارت جدال حوؿ اؽبندسة
اؼببلئمة ؽبذه الرقابة .وعليو فإف الرقابة اؼبالية اؼبثلى تكوف ُب ؾباالت عدة بدءا بوكاالت التصنيف وإدارة اؼبخاطر مرورا
بعملية تنظيم فعالة لؤلسواؽ أو حىت مسألة التعويضات .ولكن جزء كبَت من التعامبلت بالتوريق معفي من الرقابة
والتنظيم .لذلك يبدو من الضروري إعادة دمج كل عمليات التوريق ضمن اغبقل الرقايب فبا سيعطي ميزة الشفافية ؽبذا
اعبزء الغامض من النظاـ اؼبارل .وينبغي لتوسيع نظاـ الرقابة أف وبظى دبوافقة اآلراء داخل عبنة "بازؿ".

1

وعليو فإف ربدي السلطات ىو تقييم نتائج الرقابة اؼبالية على النظاـ اؼبارل ككل .ومن أجل ذلك البد من وضع
ُب حيز التنفيذ نظم رقابية تتكيف والتطورات االقتصادية  .فاؼببدئ العاـ ؼبثل ىذه السياسة بسيط يقتضي ضم أىداؼ
االستقرار ُب عملية الرقابة ،ليس فقط على اؼبؤسسات بل على النظاـ اؼبارل ككل .لذلك تعد اؼبعرفة التامة بنشاطات
القطاع البنكي وـبتلف اؼبؤسسات اؼبالية مفيدة للغاية للبنك اؼبركزي خاصة ُب أوقات األزمات.

2

الفرع الخامس :اللجوء إلى الصناديق السيادية
لقد أسفرت األزمة اؼبالية العاؼبية على إلقاء اؼبزيد من الضوء واالىتماـ بالصناديق السيادية ،وعلى مكانتها اؼبتنامية
ُب النظاـ اؼبارل العاؼبي .حيث توفرت الصناديق السيادية على أكثر من ثبلثة ترليوف دوالر ُب منتصف عاـ 2008
مقابل  500مليار دوالر ُب بداية سنوات التسعينيات من القرف العشرين ،أي دبعدالت مبو سنوية تًتاوح ما بُت %10
و ،%20وىذا ما ظب ؽبا بأف تًتاوح أصوؽبا ُب عاـ  2012ما بُت  5و 10تريليوف دوالر .ويشَت تقرير نشرتو مؤسسة
"ستانلي مورغاف" إذل أف أصوؿ الصناديق السيادية ستصل إذل أفاؽ عاـ 2015ـ إذل  12ترليوف دوالر.
إف إعطاء اؼبزيد من األنبية للصناديق السيادية من قبل اؼبؤسسات اؼبالية الدولية كاف متزامنا مع بروز أزمة الرىن العقاري
اليت كاف سبب انفجارىا قروض الرىن العقاري ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية سنة  ،2007إذا عملت على ربقيق نوع
من االستقرار ُب األسواؽ اؼبالية دبساعدة عدة بنوؾ ومؤسسات مالية بشراء حصص فيها وتزويدا بالسيولة البلزمة حملاولة
إنقاذىا من اإلفبلس.
عموما سانبت الصناديق السيادية للدوؿ النامية ُب التخفيف من مشكلة السيولة اليت عانت منها اؼبؤسسات
اؼبالية الغربية بشكل خاص بضخها مليارات الدوالرات ،لكن ىذه اؼبسانبة دل تتعدى  %9,9كأعلى نسبة سانبت هبا
Patrick Artus et autres, "La crise des Subprimes", les rapports du conseil d’analyse économique, la
documentation Française, Paris, 2004, p 132.
2
Christian Noyer, "Réflexion sur la crise", Colloque marchés financiers : aspects passés, présent et futures,
célébrant le 150 éme anniversaire des relation Franco-Japonaises, Tokyo, 17 Novembre 2008, banque de
France, p6.
1

 لئلطبلع أكثر على نسب مسانبة الصناديق السيادية ُب سبويل أىم اؼبؤسسات اؼبالية أنضر اؼبلحق رقم (.)6
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صندوؽ صيٍت ُب بنك "مورقاف ستانلي" .ورغم أف الصناديق السيادية ليست مسؤولة عن األزمة ،إال أف التخوؼ من
أدوارىا اؼبستقبلية زاد من األعماؿ اؼبتصلة بوضع إطار لعملها دبا يدعم شفافية أداءىا وحوكمتها.

1

الفرع السادس :أفضل أداء لوكاالت التصنيف االئتماني
صدر عن أزمة الرىن العقاري العديد من الدروس مثلت ُب بعض اغباالت توصيات للسياسات العامة ،حيث
أشارت أزمة الرىن العقاري إذل أف نوعية خدمات وكاالت التصنيف كانت دوف اؼبستوى األمثل ،فهذه األخَتة دل تقم
بتمييز الصلة بُت مستوى خطر األوراؽ اؼبالية بل منحت تصنيفا عن فئة" "AAAبكل سهولة ،باإلضافة إذل أهنا عوضا
عن التدخل دبجرد بروز أوؿ بوادر األزمة قامت بتخفيض حاد للتصنيف االئتماين لؤلوراؽ اؼبالية اؼبرتبطة بقروض الرىن
العقاري ،مسانبة بذلك ُب زيادة التقلبات اؼبالية ُب السوؽ وبالتارل تفاقم األزمة ،لذا فاف الوقوع ُب اػبطأ شيء أما عدـ
االعًتاؼ بأخطائو فهو شيء آخر قد يعرض ظبعة ومصداقية الطرؼ اؼبعٍت للخطر ،وُب ذات السياؽ ينبغي التحسُت من
أداء وكاالت التصنيف االئتماين من عدة جوانب:

2

 على وكاالت التصنيف أف سبتاز بالشفافية الكاملة ُب النماذج واؼبنهجيات اليت تستخدمها ُب التصنيف
االئتماين.
 من أجل دراسة وتقييم اؼبنتجات اؼبالية اؼبعقدة بأفضل طريقة ،على وكاالت التصنيف أف تتوافر على أدوات
متطورة وموظفُت مؤىلُت.
 يتعُت على وكاالت التصنيف أف تدمج ـباطر السيولة إذل جانب ـباطر االئتماف واؼبخاطر التشغيلية عند قيامها
بعمليات التقييم .
 إعادة التوازف إذل سوؽ التصنيف نظرا ؼبركزىا الكبَت ،فيما ىبص التصنيف االئتماين ربتل وكاالت التصنيف
الثبلثة الكربى قيمة  %90من السوؽ العاؼبية.

.
 1عبد اجمليد قدي" ،الصناديق السيادية واألزمة اؼبالية الراىنة" ،مداخلة ضمن فعاليات مؤسبر حوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية وكيفية عبلجها من منضور النظاـ
االقتصادي الغريب واإلسبلمي ،جامعة اعبناف ،لبناف ،أياـ  14-13مارس  ،2009ص.9
Patrick Artus et autres, op cit, p 23.
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خالصة الفصل:

إف األزمة اؼبالية اليت اندلعت وتفاقمت ُب الواليات اؼبتحدة كانت نتيجة اهنيار سوؽ الرىوف العقارية األمريكية
الذي تطور إذل درجة كبَتة ،وقد ساعدت تطورات اؽبندسة اؼبالية على ذبميع أصوؿ مالية ضخمة ُب ؾباؿ الرىن
العقاري ،حيث ًب توريق القروض العقارية وتقسيمها إذل مشتقات وشرائ معقدة ،ذبهز بطرؽ رياضية غَت مفهومة
يصعب فهمها ورصد خطورهتا ،وسرعاف ما انتشرت عرب ـبتلف أكباء العادل ،وذلك دوف فهم واض ؼبستوى اؼبخاطر اليت
ربملها ىذه اؼبنتجات .وأدى نزوؿ األسعار إذل انفجار الفقاعة العقارية فبا أدى إذل اهنيار أسعار العقارات ودل يعد
اؼبقًتضُت قادرين على دفع أقساط القروض اؼبستحقة عليهم ،ونتيجة لذلك حدثت اهنيارات ُب سوؽ األوراؽ اؼبالية
األمريكية ،وسرعاف ما انتقلت األزمة اؼبالية األمريكية لتطاؿ كل األسواؽ اؼبالية العاؼبية الكربى ،بسبب ارتباط عدد كبَت
من اؼبؤسسات اؼبالية ُب أوروبا وآسيا وبقية العادل باألسواؽ اؼبالية األمريكية ،ودل تقتصر األزمة على جانبها اؼبارل بل
تطورت إذل مشكلة ركود اقتصادي واسع ،لذلك قامت اغبكومة األمريكية والربيطانية ودوؿ أخرى بازباذ إجراءات
استثنائية غَت مسبوقة الحتواء األزمة واغبد من تداعياهتا  .لكن الواقع يكشف بشكل واض أف أعقاب ىذه األزمة التزاؿ
تؤثر على العديد من االقتصاديات ،إذ تعترب أزمة الديوف السيادية ُب االرباد األورويب ل ػ 2010اؼبرادؼ األورويب ألزمة
الرىن العقاري األمريكية .وىنا نؤكد على أنو هبب تبٍت منهج تنبؤي كمتطلب أساسي للوقاية من ىذا النوع من األزمات
فكيف يبكن التنبؤ هبا؟
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كشفت دراسة طيات أزمة الرىن العقاري ،عن صعوبة الوصوؿ إىل نتائج هنائية ثابتة ربسم إشكالية أزمة عاؼبية
هبذا اغبجم ،وعدـ اإلحاطة دبختلف جوانبها ،بوصفها أزمة متنوعة ومتشعبة ومتغَتة ذات آثار ال يبكن حصرىا ،رغم
التدابَت واإلجراءات اليت ازبذهتا الواليات اؼبتحدة األمريكية وغَتىا ،ىذا ما يستدعي ضرورة مواصلة البحث بغية متابعة
وكشف تفاصيلها يف ـبتلف اعبوانب والًتكيز على دراسة إمكانية التنبؤ هبا ،باستعماؿ عدة مؤشرات سواء كانت
مؤشرات بورصية أو مؤشرات اقتصادية عامة .ىذا من أجل وضع حل هنائي ؽبا ،والوصوؿ إىل تقنيات ومناىج سبكن من
التنبؤ هبذا النوع من األزمات قبل وقوعها.
حيث أف ىناؾ قلة أكدت بأف ىذه األزمة مل تكن مفاجأة بأمت معٌت الكلمة ،بل إف التنبؤ هبا كاف قائما وبالتايل
كاف من اؼبمكن تفادي تعريض االقتصاد العاؼبي ؼبثل ىذا االهنيار ،إال أف البعض اآلخر يثبت عكس ذلك.
وؼبعرفة الرأي الصائب منهم ،سنقوـ بدراسة إمكانية التنبؤ بأزمة الرىن العقاري يف ىذا الفصل بالتعرض إىل
مبحثُت نبا:
 نظاـ اإلنذار اؼببكر والتنبؤ بأزمة الرىن العقاري. -اؼبؤشرات البورصية والتنبؤ بأزمة الرىن العقاري.
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المبحث األول 8نظام اإلنذار المبكر والتنبؤ بأزمة الرهن العقاري

يعد التوصل إىل مؤشرات أساسية للتنبؤ باألزمات اؼبالية وتقدًن إنذار مبكر ؽبا يف مراحلها األوىل من األمور
اغباظبة وال سيما يف الوضع الراىن من العوؼبة اؼبالية .وتعتمد معظم الدراسات التطبيقية على تفسَت األزمات بعد أف
تكوف قد حدثت ،بوضع مباذج قياسية ؽبا ،كأف تؤخذ قيمة الواحد لؤلحداث اليت عرفت أزمات ،وقيمة الصفر لفًتات
اؽبدوء .غَت أف ىذا األسلوب ال هبدي نفعا ،إذ أف انتظار وقوع األزمة ال يعترب اسًتاتيجية فعالة ،فهناؾ إذا حاجة ماسة
لوضع تدابَت أخرى قبل حدوث االضطراب.

1

المطلب األول 8مفهوم نظام اإلنذار المبكر
إف إعطا ء مفهوـ شامل لنظاـ اإلنذار اؼببكر يكوف بالتطرؽ إىل تعريفو ،أنبيتو ،وباألخص مؤشراتو وكيفية بنائو
كأداة لرصد وقوع األزمات.
الفرع األول 8تعريف نظام اإلنذار المبكر
يبكن تعريف نظاـ اإلنذار اؼببكر ،بأنو تلك األداة القادرة على توقع حدوث األزمات من خبلؿ تقييم ملف
اؼبخاطر االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية والضغوط السكانية وغَته لبلد ما ،حيث أنو يشمل أسس نظرية
وؾبموعة من اإلجراءات العلمية اؼبتسلسلة واؼبتناسقة ،اليت يتم من خبلؽبا ربديد اؼبخاطر اإلصبالية يف ؾباؿ ما لبلد ما
لتوفَت اؼبعلومات اؼبناسبة ؼبتخذي السياسات والقرارات ،واليت تفيد مسبقا يف توقع حدوث األزمة يف البلد اؼبعٍت ،ويشَت
صندوؽ النقد الدويل إىل أف اإلطار اؼبنهجي العلمي التجرييب للنظاـ يعتمد على توليفة من اؼبتغَتات واؼبؤشرات القيادية
اؼبمثلة غبالة التغَت (اليت تظهر تغَتا غَت طبيعي يف سلوكها يف حالة األزمات) ،بينما ترتكز دقة نتائجو على نوعية ودرجة
تردد البيانات حوؿ حالة اؼبخاطرة.2
ويرتكز تعريف نظاـ اإلنذار اؼببكر على تعريف واضح لؤلزمة ومصدرىا ،دبعٌت أف اػبطوة األوىل ىي التعرؼ على
األزمات حيث هبب على الباحثُت ربديد الوضع الذي يبكن أف يوصف بأنو أزمة كاملة للعملة أو أزمة كاملة للبنوؾ
على سبيل اؼبثاؿ أو لكيليها ،وتعرؼ أزمة العملة بأهنا حالة وبدث فيها البفاض كبَت يف قيمة العملة وتستطيع السلطات
أف تقوـ بدفاع ناجح عن طريق القياـ ببعض التدابَت مثل رفع سعر الفائدة أو التدخل يف سوؽ العمبلت األجنبية أو
القياـ باألمرين معا ،وىكذا فتعريف أزمة العملة يستخدـ الباحثوف مؤشرات قد زبتلف من باحث آلخر ،مثل التغَتات
يف سعر الصرؼ ،يف االحتياطيات من العمبلت األجنبية ويف أسعار الفائدة قصَتة اؼبدى إذ كانت متاحة ،إال أف
 1بن ثابت عبلؿ ،مرجع سبق ذكره ،ص.76
 2عبلء الدين عوض الطراونة ،مرجع سبق ذكره ،ص. 14
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التعريف الناتج عن ذلك قد ال يشمل كل أوضاع األزمة ،ألنو كما حدث يف عدة حاالت ،قد يقوـ بلد ما استجابة
لضغوط سوؽ العمبلت األجنبية بفرض قيود على حركة رؤوس األمواؿ ،والضغوط اليت يوجهها النظاـ اؼبصريف يصعب
ربديدىا كميا ،بدرجة أكرب من تلك اؼبوجودة يف أسواؽ العملة ،وعادة ما تظهر نقاط الضعف يف النظاـ اؼبصريف ألف
نوعية األصوؿ تتدىور ،واؼبعلومات عن ىذه األصوؿ اليت ال ربقق إيرادات ليست دائما ؿبل ثقة أو متاحة يف الوقت
اؼبناسب ،وحىت التقديرات غَت اؼبباشرة لنوعية األصوؿ تتطلب معلومات عن التفاصيل ،واؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا الوسطاء
اؼباليوف يف ـبتلف القطاعات ومعلومات عن حركة أسعار العقارات ،واألصوؿ األخرى وكلها معلومات يصعب اغبصوؿ
عليها يف كثَت من البلداف النامية والبلداف اليت سبر دبرحلة انتقاؿ ،ونظرا ألف اؼبعلومات اؼبطلوبة إلجراء تقييم غَت متاحة
عادة ،فإف ربديد توقيت األزمات اؼبصرفية يعتمد على أحداث مثل غلق البنوؾ ومساندة اغبكومة للمؤسسات اؼبالية أو
االستيبلء عليها.

1

إف اؽبدؼ من إهباد نظاـ إنذار مبكر ىو تدارؾ أو ذبنب األزمات من خبلؿ وضع سياسات االستجابة السريعة ،ومن
وجهة نظر متخذي السياسات ،فإف نظاـ اإلنذار اؼببكر وسيلة معاعبة لؤلحداث الطارئة قبل وقوع السيناريو السيء
وبالتايل ذبنب التكاليف اؼبالية اؼبفرطة اليت قد تنجم عن األزمات ،وىنا يظهر النظاـ على أنو أداة مفيدة لسياسات
اغبماية والوقاية واليت سبكن اغبكومات من تطبيق السياسات يف اؼبراحل األوىل قبل تطور األزمات ،حيث أف الدراسات
التجريبية والتطبيقية وخربة البلداف تشَت إىل أف التدخل يف بداية األزمة أفضل وذو نتائج إهبابية على إطباد األزمات أو
التخفيف من آثارىا.2
الفرع الثاني 8أهمية نظام اإلنذار المبكر:
تتجلى أنبية نظاـ اإلنذار اؼببكر يف قيمتها إذ أهنا تعترب أداة دائمة ومستمرة للتوجيو واإلنذار والتحذير ؼبتخذي
القرار وواضعي السياسات الحتماؿ تعرض االقتصاد ألزمة مالية ،وذلك قبل وقوع اغبدث الزباذ ما يلزـ من سياسات
وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع األزمات ،وتساعد نظم اإلنذار اؼببكر عموما فيما يلي:

3

 التقييم اؼبستمر لنظم اؼبؤسسات اؼبصرفية يف شكل إطار أو ىيكل رظبي للتقييم سواء عند الفحص أو بُت فًتاتالفحص.
 التعرؼ على اؼبؤسسات أو اؼبواقع داخل اؼبؤسسات اليت تكوف فيها مشاكل أو وبتمل وقوعها يف مشاكل. 1أوكيل نسيمة ،مرجع سبق ذكره ،ص .340
 2نفس اؼبرجع ،ص .341
 3عبد النيب إظباعيل الطوخي " ،التنبؤ اؼببكر باألزمات اؼبالية باستخداـ اؼبؤشرات اؼبالية القائدة" ،مصر ،تاريخ االطبلع  04أفريل  ،2014متاح على الربيد
اإللكًتوينwww. Kantakji. Ory/ Figh/ Files/Manage/104. Doc. :
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 اؼبساعدة يف ربديد أولويات الفحص والتخصيص األمثل للموارد اإلشرافية والتخطيط اؼبسبق للفحص. توجيو االىتماـ والتوقيت السليم من قبل اؼبشرفُت على البنوؾ.كما يرجع سبب االىتماـ بنظاـ اإلنذار اؼببكر وؿباولة إهباد مؤشرات تتسم بالقدرة التنبئية ؽبا قبل وقوعها ،إىل
تكرار تلك األزمات ويف فًتات متقاربة من ناحية ،وإىل اػبسائر والتكلفة العالية لتلك األزمات من ناحية أخرى ،وقد
قدر البنك الدويل اػبسائر الناصبة من تلك األزمات حبوايل  %15من الناتج احمللي اإلصبايل تفاوتت من دولة ألخرى
وذباوزت  %25يف بعض اغباالت (األرجنتُت ،الشيلي ،كوت ديفوار) 1،كما يظهر من خبلؿ اعبدوؿ التايل:
الجدول رقم (8)97خسائر األزمات المالية في بعض الدول.
الدولة

الفترة

الخسائر كنسبة مئوية من الناتج المحلي

إسبانيا

1985-1977

17

فنلندا

1993-1991

8

السويد

1992-1991

6

النرويج

1989-1987

4

الواليات اؼبتحدة

1991-1984

3

فنزويبل

1959-1994 ،1983-1980

18

األرجنتُت

1985 ،1982-1980

13-55

اؼبكسيك

1995-1994

15-12

الربازيل

1996-1994

4-10

المصدر :نادية العقوف" ،العوؼبة االقتصادية و األزمات اؼبالية :الوقاية و العبلج(دراسة ألزمة الرىن العقاري يف الواليات اؼبتحدة األمريكية)" ،أطروحة مقدمة لنيل
شهادة الدكتوراه يف العلوـ االقتصادية زبصص اقتصاد التنمية ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيَت ،جامعة اغباج ػبضر ،باتنة2012 ،
 ،2013-ص .264

لقد ظهرت كتابات عديدة ودراسات ـبتلفة سواء من البنك الدويل أو صندوؽ النقد الدويل أو بنك التسويات أو
الباحثُت االقتصاديُت اؼبهتمُت بدراسة ىذه الظاىرة ومعرفة أسباهبا وكيفية وضع أنظمة للتنبؤ هبا قبل حدوثها بوقت
مبكر ،حىت يبكن ازباذ اإلجراءات أو السياسات اؼبضادة ؼبنع أو ذبنب حدوثها أو تقليل اػبسائر منها إىل أدىن مستوى
إف مل يكن من اؼبمكن تفادي وقوعها.

 1نادية العقوف ،مرجع سبق ذكره ،ص .264
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الفرع الثالث 8مؤشرات نظام اإلنذار المبكر

إف بناء نظاـ فعاؿ لئلنذار اؼببكر باألزمات اؼبالية يستوجب أف تكوف اؼبؤشرات األساسية الدالة على قرب وقوع
األزمة قابلة للمقارنة عرب ـبتلف الفًتات وبُت ـبتلف البلداف .غَت أف ىناؾ الكثَت من العوامل اليت يبكن أف تساىم يف
التنبؤ باألزمات ولكن ال يبكن قياسها بسهولة وال تستجيب ؽبذا اؼبعيار ،ومن األمثلة على ذلك ،تلك البيانات الدالة
على مدى صحة النظم اؼبالية ،مثل نسبة القروض اؼبتعثرة وكفاية رأس اؼباؿ .وقد تكوف عملية قياس متغَتات معينة ناقصة
ألسباب ـبتلفة فعلى سبيل اؼبثاؿ ،من الصعب جدا ،اغبصوؿ على معلومات كاملة ودقيقة عن الديوف اػبارجية قصَتة
األجل للقطاع اػباص يف معظم البلداف .ىذه اؼبشاكل يف القياس ويف مدى توافر البيانات يعٍت أنو من الصعب أف تدرج
يف نظاـ اإلنذار اؼببكر احملسوبة على أساس مراحل تارىبية.

1

كما قد يكوف للمؤشرات الدالة على الشعور السائد يف السوؽ دور كبَت يف نظاـ اإلنذار اؼببكر ،مثل اؼبؤشرات اليت يبكن
أف تشتق من أسعار األصوؿ أو التطورات اليت ربدث يف بلداف أخرى ،وىو ما من شأنو أف يؤدي إىل خطر انتقاؿ
العدوى .لكن ولصعوبة تقديره ،فإف اؼبؤشرات اؼبرتبطة بو من اؼبمكن أف تكوف غَت فعالة ،ألهنا سبيل إىل التأخر يف إصدار
إشاراهتا خبلؿ فًتة تكوف األزمة .ومع ذلك ،هبب على احملللُت األخذ يف االعتبار كل العبلمات الدالة على الشعور
السائد يف السوؽ وإدخاؽبا يف نظاـ اإلنذار اؼببكر.

2

بناء على ما سبق ،يبكن القوؿ أف اختبلؼ اؼبنهجيات والفًتات الزمنية والبلداف اليت تتخذ كعينة ،إىل جانب
التعاريف اؼبختلفة ؼبا قد يشكل ضغطا على أسواؽ الصرؼ والنظاـ اؼبصريف ،وكذلك نقص يف البيانات اليت يعيق القدرة
على التنبؤ باألزمات (خاصة اؼبصرفية) ،هبعل من الصعب مقارنة النتائج بُت الدراسات اؼبختلفة والوصوؿ إىل ؾبموعة
ثابتة من اؼبؤشرات اؼببكرة على احتماؿ حدوث أزمة مالية .3واعبدوؿ التايل يظهر أىم اؼبؤشرات االقتصادية التقليدية
للتعرض لؤلزمات اؼبالية.
الجدول رقم( 8)09بعض المؤشرات االقتصادية التقليدية للتعرض لألزمات المالية
الخصائص الهيكلية أو البنيوية

التطورات في االقتصاد الكلي
 ارتفاع معدؿ التضخم -مبو سريع يف التدفق النقدي

 نظاـ صبود معدالت التبادؿ -اسًتاتيجية النمو اؼبتزايد يف الصادرات

 -البفاض حقيقي يف معدؿ مبو الصادرات

 قطاع التصدير أكثر تركيزا1

Andrew Berg & Catherine Pattillo, "L’art Difficile de Prévoir les Crises Economiques", Dossiers Economiques, FMI,
Juillet 2000, p7.
2
Ibid, p6.

 3نادية العقوف ،مرجع سبق ذكره ،ص 267

96

التنبؤ بأزمة الرهن العقاري

ال فصل الثالث

ارتفاع معدؿ التغَت للديوف اػبارجية
ارتفاع حجم الدين اػبارجي قصَت األجل
ربرر سوؽ اؼباؿ اغبديث
إطار ضعيف لئلشراؼ على األمواؿ وتنظيمها

 عجز مايل متزايد ارتفاع معدؿ التبادؿ بالنسبة لبلذباه السائد النمو السريع يف االعتمادات اؼبالية احمللية كنسبةمئوية من الناتج القومي اإلصبايل

-

 ارتفاع نسبة القروض غَت اؼبنتجة إىل إصباؿالقروض
 -ارتفاع نسبة العجز يف اغبسابات اعبارية مئوية من

 أسواؽ االئتماف بأصوؿ اؼبالية أو العقارية البفاض االكتتاب يف سوؽ األسهم -سيطرة بعض اؼبؤسسات على سوؽ األسهم

الناتج القومي اإلصبايل
 مبو الديوف اػبارجية وزيادة الديوف بالعمبلتاألجنبية
 -البفاض االحتياطي العاؼبي

 سيطرة بعض الصناعات على سوؽ األسهم -الرقابة على دخوؿ السوؽ واػبروج منو.

 البفاض النمو االقتصادي اغبقيقي ارتفاع معدؿ األسعار واألرباح ارتفاع معدؿ الفائدة احمللية وارتفاع معدؿ البطالة.المصدر 8عبد اغبكيم مصطفي الشرقاوي" ،العوؼبة اؼبالية وإمكانية التحكم :عدوى األزمات اؼبالية" ،دار الفكر اعبامعي،
اإلسكندرية ،2003 ،ص .39

الفرع الرابع 8بناء نماذج نظام اإلنذار المبكر
إف األزمات اؼبالية دبا تفرزه من تكاليف كبَتة ذبعل من بناء أداة للرصد يف شكل نظاـ لئلنذار اؼببكر مهما جدا.
ولبناء مبوذج لنظاـ اإلنذار اؼببكر بعد ربديد خصائص أحداث معينة باعتبارىا أزمات ،استخدـ الباحثوف منهجيُت
تطبيقيُت يف سعيهم إىل ربديد ؾبموعة من اؼبتغَتات أو اؼبؤشرات األساسية اليت يبكن أف تستخدـ للتنبؤ باألزمات يف
أسواؽ العملة واألنظمة اؼبصرفية 1،ونبا :
أوال 8نهج اإلشارة (منهجية المؤشرات الرائدة) "8"Signalling Approah
ينطوي على رصد ؾبموعة من اؼبؤشرات الرائدة اليت تتكرر بشكل كبَت وسبيل إىل أف تتصرؼ بشكل ـبتلف قبل
األزمة ،ودراسة ما إذا كانت ىذه اؼبؤشرات فردية أو ؾبتمعة مع بلوغها قيمة العتبة اليت ترتبط من الناحية التارىبية ببداية
أزمة مالية ،وبالتايل التعرض لؤلزمة يكوف عندما ىبرج متغَت عن مستواه العادي بقيمة تتجاور عتبة معينة ،وىي إشارة
1

Mahfoud Djebbar, "Predicting Financial Crises : Myth Reality", Recueil de Communication de Colloque International
sur la Crise Financiére et Economique et Gouvernance Mondiale, Université Farhat Abbas, Sétif, Algérie, du 20 au 21
Octobre 2009, p15.
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خبطر انفجار أزمة خبلؿ  24شهر التالية والذي يسمى بأفق اإلشارة

""Horison du Singnal

ويف ىذه اغبالة فإف

اإلشارة اليت تتبعها أزمة خبلؿ  24شهر التالية تسمى "إشارة جيدة" أما اإلشارة اليت ال تتبع بأزمة خبلؿ نفس اجملاؿ
الزمٍت تسمى "إشارة خاطئة " أو "ضوضاء" 1،واعبدوؿ التايل يوضح مصفوفة ىذه اإلشارات.
الجدول رقم ( 8)00مصفوفة مؤشرات األزمات
البيان

وقوع أزمة بعد  42شهر التالية

عدم وقوع أزمة بعد 42شهر التالية

إصدار اؼبؤشرات إلشارة

A

B

عمد إصدار اؼبؤشر إلشارة

C

D

Source: Graciela L, Kaminsky & Carmen M Reinhart," The twin Crises: The Causes of Banking and
Balance of Payments Problems", The American Economic Review, Vol 89, N°3, June 1999, p 488.

 الحالة ) :(Aاؼبؤشر جيد ألنو يصدر إشارات إنذار مبكر حبدوث أزمة وبالفعل تقع األزمة بعد  24شهر
التالية.
 اغبالة ( :)Bاؼبؤشر غَت جيد ألنو يصدر إشارة غبدوث أزمة ولكنها ال تقع حىت بعد  24شهر تالية (مؤشر
كاذب).
 الحالة ( :(Cمؤشر غَت جيد ألنو ال يصدر إشارة إنذار مبكر حبدوث أزمة ولكن تقع األزمة بعد مرور 24
شهر.
 الحالة ) :(Dاؼبؤشر جيد ألنو ال يصدر إشارة إنذار مبكر حبدوث أزمة وبالفعل ال تقع أزمة خبلؿ 24شهر.
ووفقا ؼبنهج اؼبؤشرات الرائدة فإف بناء نظاـ اإلنذار اؼببكر يبر باػبطوات التالية:2
 الخطوة األولى 8تعريف األزمة :من خبلؿ ربديد خصائص الوضع الذي يبكن أف يوصف بأنو أزمة كاملة
للعملة أو للبنوؾ أو لكليهما أو أي نوع آخر من األزمات.
 الخطوة الثانية 8اختبار مجموعة من المؤشرات الرئيسية 8فمثبل من بُت مؤشرات األزمات اؼبختلفة اؼبستوى:
االحتياطيات األجنبية ،نسبة الديوف قصَتة األجل إىل االحتياطيات ،سعر الفائدة اغبقيقي ،إضافة إىل أسعار
األسهم ونسبة االئتماف احمللي إىل الناتج احمللي اإلصبايل وغَتىا من اؼبؤشرات .ولكل مؤشر ثبلث خصائص
هبب أخذىا بعُت االعتبار تتمثل يف  :اؼبستوى ،التغَت واالكبراؼ عن اذباىو .وينتظر من اؼبؤشرات التنبؤ
باألزمات خبلؿ فًتة زمنية تعرؼ باسم "أفق اإلشارة".
1

: Graciela L, Kaminsky & Carmen M Reinhart," The twin Crises: The Causes of Banking and Balance of Payments
Problems", The American Economic Review, Vol 89, N°3, June 1999, p 488.
2
Mahfoud Djebbar, op cit, p 15.
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 الخطوة الثالثة :اختيار عتبات المؤشرات الرائدة  :يرى "تشوانغ" أف لكل مؤشر عتبة تقسم توزيعو بُت
اؼبنطقة الطبيعية (العادية) واؼبنطقة غَت الطبيعية (غَت العادية) واليت تًتافق مع احتماؿ اشتداد األزمات ،فإذا
لوحظ من نتائج اؼبؤشر أنو يقع يف اؼبنطقة غَت الطبيعية ،فهذا اؼبؤشر يعترب كمرسل إلشارة إنذار.
 الخطوة الرابعة :حساب نسب اإلشارات الزائفة إىل تلك

اغبقيقية(.) Respective Noise-to-signal Ration

 الخطوة الخامسة:اختيار القيم اغبدية اليت تقلل من الضوضاء إىل نسب اإلشارة

( )Noise-to-signal Ration

وكلما زاد عدد اؼبؤشرات اليت تشَت إىل حدوث أزمة ،كلما ارتفع االحتماؿ بأف ىذه األزمة من شأهنا أف ربدث
فعبل.
ثانيا 8منهجية النماذج االحتمالية(8)The Approach That Uses probit\Logit Models
يسمح ىذا النهج بالتعرؼ على اؼبؤشرات اليت تؤثر يف احتماؿ وجود أزمة باستخداـ مباذج نظم اإلنذار اؼببكر
( probit\Logitاؼبعروفة باسم مباذج االستجابة الكيفية ) ،وىو اختبار متعدد اؼبتغَتات يسمح باختبارات ذات
داللة إحصائية للمتغَتات التفسَتية ،ويبكن أف نذكر ىنا على سبيل اؼبثاؿ أعماؿ كل من فرانكل

وروز" Frankel and

 " Roseيف ،1996كبلين وماريو" " Klein and Marionيف  1997وغولديفاجن وفالداز
"Valdezيف  ،1998وقد استخدـ ىؤالء مباذج

Probit\Logit

()t+1بفعل ؾبموعة من اؼبتغَتات التفسَتية يف الفًتة( .)t

" Goldfajn and

من أجل تقدير احتماؿ حدوث أزمة يف الفًتة

1

وىناؾ ظبة مشًتكة بُت صبيع أنظمة اإلنذار اؼببكر اغبالية ،وىي استخداـ احملددات األساسية للقطاعات الداخلية
واػبارجية كمتغَتات تفسَتية .إذ يتم اؼبقارنة بُت مبلحظات ما قبل األزمة (سلوؾ األساسيات) خبلؿ فًتات اؽبدوء
وفًتات األزمة وسلوكها يف فًتة ما بعد األزمة على حد سواء .والتقدير يف ىذه اغبالة يتطلب مزيدا من اؼبعلومات عن
أكرب عدد فبكن من اؼبتغَتات ذات الداللة.

2

المطلب الثاني 8تجربة نظام اإلنذار في التنبؤ ببعض األزمات المالية
يبكن لنظاـ اإلنذار اؼببكر أف يًتجم اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبتغَتات االقتصادية واؼبالية إىل مقياس مركب ؼبدى
اغبساسية للتطورات احمليطة ،وأف يعمل كأداة مفيدة لًتتيب درجات اغبساسية النسبية جملموعة من البلداف ،وىو أمر
تزداد صعوبة تقديره على أساس كل بلد على حدى .كما يتبُت من اعبهود البحثية اليت شارؾ فيها عدد من اؼبؤسسات
1

Ahmed Ksaier, "Essai d’Elaboration d’un Système Préventif de Crise de Change", Séminaire Doctoral du GDRI
EMMA , Organiser par le CEMAFI, Université de Nise sophia Antipolis , 25-26 Mars 2004, p11.
2
Mahfoud Djebbar, op cit p21.
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مثل صندوؽ النقد الدويل وبنك االحتياطي الفيدرايل للواليات اؼبتحدة األمريكية وبنك التسويات الدولية وغَتىا ،أف
بعض النماذج مفيدة يف التنبؤ باألزمات ،وإف كانت ىناؾ حاجة لبذؿ مزيد من اعبهود كي يتسٌت فهم أسباهبا بصورة
أفضل.1
الفرع األول :دراسة مؤشرات اإلنذار المبكر لألزمات المالية
إف اؼبتغَتات اليت تصلح ألف تكوف مؤشرات إنذار مبكر غبدوث أزمة نقدية تتمثل يف الغالب دبتغَتات االقتصاد
الكلي ،وبصورة أكثر ربديدا إذا كانت ىذه اؼبتغَتات أعلى من معدالهتا يف األحواؿ العادية يف أحد البلداف ،فارتفاع
سعر الصرؼ اغبقيقي للعملة الوطنية نسبة إىل معدؽبا يف السنتُت السابقتُت و زيادة عرض النقد باؼبعٍت الواسع نسبة إىل
االحتياطات األخرى وذلك قبل 13شهرا من حدوث األزمة نبا إشارتا ربذير غبدوث أزمة نقدية يف البلداف الصناعية
وأسواؽ البلداف النامية الناشئة ،كما أف البفاض أسعار األوراؽ اؼبالية يف البلداف الصناعية والبفاض معدالت الفائدة
اغبقيقية اليت تعكس سياسات نقدية متساىلة والتدىور يف شرط التبادؿ التجاري قبل  8أشهر من حدوث األزمة النقدية
تعطي إشارة ربذير قوية الحتماؿ حدوث األزمة النقدية يف أسواؽ البلداف الناشئة.

2

أما أزمة العملة غالبا ما تكوف مسبوقة بزيادة أسعار اؼبوجودات فمعظم األقطار األسيوية اليت تأثرت باألزمة اؼبالية
عاـ  1997ارتفعت فيها أسعار العقارات واألسهم حبدة يف بداية التسعينيات ،ودلت التجربة العلمية أف أسعار األسهم
بدأت بااللبفاض قبل  12-6شهرا من حدوث األزمة يف آسيا ،وأصبحت أسعار األسهم سالبة خبلؿ ستة أشهر قبل
حدوث األزمة والبفضت إىل  25نقطة بعد حدوث األزمة مباشرة مقارنة بالفًتة العادية قبل حدوث األزمة اؼبذكورة.

3

كما أف األزمة اؼبصرفية اليت يتعرض ؽبا اعبهاز اؼبصريف مؤشراهتا كثَتة وىي مؤشرات ترتبط بصورة مباشرة بسبلمة
النظاـ اؼبصريف  ،ويتمثل اؼبؤشر الرئيسي دبخاطر رأس اؼباؿ الذي يزيد من تعرض اؼبصارؼ للتعثر اؼبصريف وذلك عندما
هتبط قيمة أصوؿ اعبهاز اؼبصريف ويتوقف مقدار رأس اؼباؿ الواجب االحتفاظ بو على مدى اؼبخاطر اليت تواجو أصوؿ
البنك ،فهناؾ أصوؿ مثل القروض غَت اؼبضمونة معرضة للمخاطر بدرجة أكرب من األصوؿ النقدية واالحتياطات
واؼبوجودات شبو السائلة  ،ومن الطبيعي أف وبتفظ البنك برأس ماؿ أكرب عندما يقدـ قروضا إىل صناعات معرضة
لتقلبات كثَتة يف الرحبية والناتج ،ويبكن أف يكوف التآكل السريع يف رأس اؼباؿ البنوؾ ؼبواجهة خسائر القروض واػبسائر
الرأظبالية اؼبتزايدة عبلمة على أزمة النظاـ اؼبصريف ،وخسائر القروض ذاهتا تعد مظهرا من مظاىر األزمة اؼبصرفية وحىت

 1أوكيل نسيمة ،مرجع سبق ذكره ،ص.343

 2ىيل عجمي صبيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .284
 3نفس اؼبرجع ،ص.285
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عندما تواصل البنوؾ ربقيق األرباح فاف الزيادة السريعة يف الديوف اؼبشكوؾ سدادىا سبثل أحد اؼبؤشرات الدالة على
األزمة اليت تواجو البنوؾ.
إف عدـ توافق ىيكل استحقاؽ أصوؿ وخصوـ البنوؾ يعد من اؼبؤشرات اؼبهمة لؤلزمة اؼبصرفية ،فاالعتماد اؼبتزايد على
التمويل قصَت األجل ألصوؿ طويلة األجل هبعل البنوؾ اؼبصرفية أكثر عرضة للمشاكل اؼبتمثلة يف ضعف قدرهتا للوفاء
بطلبات العمبلء ،ويف بعض األحواؿ يسبق األزمات اؼبصرفية زيادة غَت قابلة لبلستمرار يف االستثمار اؼبموؿ بتدفق رأس
اؼباؿ األجنيب اػباص عرب النظاـ اؼبصريف يف مبو واسع وسريع يف االئتماف اؼبصريف اؼبمنوح لبعض القطاعات كقطاع
العقارات واألوراؽ اؼبالية ،فقطاع العقارات التجارية يف آسيا تعرض الرتفاع كبَت يف األسعار وزيادة يف القروض اؼبصرفية
اؼبمنوحة لو ،ومع اهنيار أسعار العقارات بدأت احملافظ اؼبصرفية اؼبستحقة الدفع يف االرتفاع وتعرض النظاـ اؼبصريف
للضعف ،وقد أدت ىذه الظاىرة إىل تدىور اؼبوجودات والقروض يف أمريكا يف الثمانينات ويف اقبلًتا يف أوائل التسعينات.
وطبقا للتصنيف اؼبعياري يبكن أف ربدث األزمات اؼبصرفية يف حالة وصوؿ الديوف الرديئة إىل  %10من اؼبوجودات
الكلية وبلوغ كلفة عملية إصبلح األزمة  %2من الناتج احمللي.
كما يسبق األزمة اؼبصرفية تدفق ضخم لؤلمواؿ األجنبية القصَتة األجل ويبدأ بفًتة سنة قبل حدوث األزمة ،وغالبا ما
ينظر للدوؿ ذات اؼبستويات العالية من الديوف قصَتة األجل والديوف اليت زبضع ألسعار فائدة متغَتة على أهنا معرضة
أكثر من غَتىا للصدمات اػبارجية والداخلية ،فكل األزمات اؼبالية يف تشيلي عاـ  1981ـ ويف تركيا  1994ـ ويف
تايبلند واؼبكسيك عاـ  1994ـ 1981ـ تعود إىل االعتماد اؼبفرط على الديوف القصَتة األجل لتمويل العجوزات يف
موازين اغبسابات اعبارية ،واػبطورة يف ىذا التمويل ىو توقفو اؼبفاجئ كبو الداخل فبا يعرض البلداف اؼبستقبلة لو إىل
نقص يف التمويل ،وتدىور يف أسعار األسهم وإىل ظواىر إفبلس باىظة التكاليف للعديد من اؼبشاريع واؼبؤسسات ،وقد
يكوف التوقف يف تدفق رؤوس األمواؿ للداخل والًتاجع فيو مرتبطا بأزمة نقدية ويف الغالب بأزمة مصرفية ،وىذا واضح
للعياف يف بلداف أمريكا البلتينية  1995-1994والبلداف اآلسيوية عاـ  1997اليت كانت أكثر اؼبناطق عرضة لًتاجع
تدفقات الضخمة لرؤوس األمواؿ.
أيضا يسبق األزمة اؼبصرفية قصور يف اإلطار اؼبؤسسي التنظيمي للقطاع اؼبايل ،وبالتجربة وجد أف البلداف اليت تعرضت
لؤلزمة اؼبصرفية يكوف النظاـ اؼبايل والنقدي فيها إما تابعا لتأثَت حكومي بصورة مفرطة أو لنظاما حرا ،فمثبل قبل حدوث
األزمة يف سريبلنكا يف بداية التسعينات كانت اؼبصارؼ اؼبملوكة للحكومة سبثل  %70من النظاـ اؼبصريف وأف حجم
الديوف غَت اؼبسددة وصلت إىل  %30من إصبايل ؿبفظة القروض ،ويف كوستاريكا وقبل حدوث األزمة اؼبصرفية فيها يف
منتصف الثمانينات كاف  %30من القروض اؼبقدمة من قبل اؼبصارؼ العامة غَت مسددة ،ويف اؼبقابل فإف األزمة
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اؼبصرفية يف كولومبيا يف أواسط الثمانينات واألزمة اإلسبانية يف بداية الثمانينات باإلضافة إىل األزمة التايلندية ( -1983
 )1987واألزمة اؼباليزية (  )1988 -1985يبكن أف تعود إىل اغبرية يف النظاـ اؼبايل قبل ازباذ اإلصبلحات على
الصعيد اؼبايل ،ووجد أف فرص التعرض للمخاطر أصبحت متزايدة بصورة جوىرية يف الدوؿ اليت أخذت بالتحرير اؼبايل
خبلؿ السنوات اؼباضية.

1

تدؿ اؼبقارنة بُت ا لتجارب يف العقدين اؼباضيُت أف اؼبؤشرات اليت تدؿ على أزمات يف البلداف ليست متساوية
األنبية ،وىبتلف مبط ىذه اؼبؤشرات يف البلداف اليت تعتمد بشدة على تصدير اؼبنتجات األولية عن تلك البلداف اؼبعتمدة
على تصدير اؼبنتوجات الصناعية ،فبداية األزمة اؼبصرفية يف اجملموع ة األوىل يسبقها تدىور يف معدؿ التبادؿ التجاري
وىبوط عائد الصادرات الوطنية والبفاض حجم االحتياطات األجنبية ،يف مثل ىذه البلداف يكوف معدؿ التبادؿ التجاري
أكثر أنبية يف تقدير احتماؿ حدوث أزمة يف النظاـ اؼبصريف من مؤشرات التقلبات يف التضخم والطلب احمللي .

2

رغم أنبية ربديد اؼبؤشرات االقتصادية للتنبؤ باألزمات لكن ىناؾ استحالة للتكهن هبا بصورة دقيقة ،فقد تكوف
اؼبؤشرات اعبزئية غَت متاحة أو البيانات غَت واقعية وغَت جديرة بالثقة أو ألف رجاؿ البنوؾ واؼبقًتضُت يرغبوف يف تقدًن
صورة إهبابية عن أوضاع البنوؾ واؼبشاريع ،ومن ىنا يتطلب ربليل البيانات الكلية لبلقتصاد الوطٍت بصورة ثاقبة للحكم
على مدى تعرض البلد ألزمة نقدية أو مصرفية إضافة إىل ذلك فإف مؤشرات التنبؤ باألزمة ردبا تكوف غَت متوافرة بالنسبة
لؤلزمات الناصبة على إثر العدوى ألف مثل ىذه األزمات تنشأ عن ردود فعل يصعب التكهن هبا.

3

جدول رقم ( 8)04مؤشرات اإلنذار المبكر ألزمات العملة للفترة 0775-0753
المؤشر

األشهر السابقة لألزمة

مجموعة البلدان
 01شهرا

 6أشهر

 1أشهر

ارتفاع سعر الصرؼ اغبقيقي

الصناعية
األسواؽ الناشئة

+
+

+
+

+
+

التوسع يف االئتماف احمللي

الصناعية
األسواؽ الناشئة

×
×

+
+

+
+

عرض النقد باؼبعٌت الواسع /لبلحتياطيات
الدولية

الصناعية
األسواؽ الناشئة

+
+

+
+

+
+

البفاض أسعار األوراؽ اؼبالية

الصناعية

+

+

+

 1ىيل عجمي صبيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .286-285
 2نفس اؼبرجع ،ص.286
 3نفس اؼبرجع ،ص286
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األسواؽ الناشئة

×

×

×

البفاض أسعار الفائدة الوطٍت اغبقيقي

الصناعية
األسواؽ الناشئة

×
×

×
+

×
×

زيادة أسعار الفائدة اغبقيقي الدويل

الصناعية
األسواؽ الناشئة

×
×

×
×

+
+

المصدر 8ىيل عجمي صبيل" ،األزمات اؼبالية  :مفهومها ومؤشراهتا وإمكانية التنبؤ هبا يف بلداف ـبتارة" ،ؾبلة جامعة دمشق ،اجمللد التاسع
عشر ،العدد األوؿ ، 2003 ،ص.287

( :)+تدؿ على تأثر الدوؿ باؼبؤشر مقابل األشهر احملصورة بُت  13شهرا 8 ،أشهر و3أشهر.
(×) :عدـ تأثر الدوؿ باؼبؤشر مقابل األشهر اؼبذكورة.
الفرع الثاني 8تحليل مؤشرات التنبؤ باألزمة المالية في بلدان آسيوية مختارة
ىنا سيتم استخراج وربليل بعض اؼبؤشرات اؼبالية واالقتصادية الدالة على األزمة يف بلداف آسيوية تعرضت فعبل
لؤلزمة للتأكد فيما إذا كاف باإلمكاف التنبؤ حبدوث األزمة اؼبالية اعتمادا على ربليل ىذه اؼبؤشرات أـ ال ،وقد اعتمدنا يف
استخراج ىذه اؼبؤشرات على اإلحصائيات اؼبالية الصادرة عن صندوؽ النقد الدويل.
لقد مت ربليل مؤشرات االقتصاد الكلي يف كل من إندونيسيا وتايبلند وكوريا اليت تعرضت فعبل ألزمة مالية يف
منتصف عاـ ،1997وذلك ؼبعرفة سلوؾ ىذه اؼبؤشرات قبل حدوث األزمة اؼبالية فيها وبعدىا ،وتضمنت ىذه اؼبؤشرات
 16مؤشر ،اشتملت على :التغيَت يف سعر الصرؼ ،العجز يف اغبساب اعباري إىل الناتج احمللي ،االئتماف احمللي إىل
الناتج احمللي ،االحتياطات األجنبية إىل عرض النقد باؼبعٌت الواسع ،أسعار اؼبستهلك ،الدين األجنيب/الناتج احمللي ،العجز
يف اؼبوازنة /الناتج احمللي ،عرض النقد باؼبعٌت الواسع/الناتج احمللي ،الودائع/مطلوب البنوؾ التجارية ،معدؿ النمو يف الناتج
اغبقيقي  ،معدؿ النمو يف الطلب الوطٍت ،نسبة الدين األجنيب قصَت األجل /االحتياطات الدولية ،نسبة الدين األجنيب
قصَت األجل /الدين اإلصبايل ،سعر الفائدة النقدي ،معدؿ العائد على السندات اغبكومية وقيمة االحتياطات األجنبية.
واتضح من ربليل ىذه اؼبؤشرات ما يلي:

1

 عانت البلداف الثبلثة من البفاض كبَت يف أسعار صرؼ عمبلهتا الوطنية وىبوط يف احتياطاهتا األجنبية كمؤشرين
للداللة على اندفاع أزمة نقدية فيها ،إذا ىبطت أسعار صرؼ عمبلت ىذه البلداف بصورة حادة وبلغ معدؿ
اؽببوط  %95يف إندونيسيا %101يف كوريا  %84.5يف تايبلند وذلك يف عاـ 1997ـ واؽببوط الكبَت يف

 1ىيل عجمي صبيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .289-287
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سعر الصرؼ يعد مؤشرا غبدوث األزمة النقدية واؼبصرفية ألنو يعرض اعبهاز اؼبصريف إىل ـباطر الصرؼ األجنيب
ويًتؾ أثارا ضارة على العمبلء.
 إف االرتفاع يف سعر العملة الوطنية قبل  31شهرا يبكن أف يكوف مؤشرا ألزمة نقدية ،ويشَت اعبدوؿ رقم ()13
إىل أف أسعار الصرؼ اغبقيقية لعمبلت البلداف الثبلثة كانت مقيمة بأكثر فبا هبب من خبلؿ الفًتة اليت سبقت
األزمة ( ،)1997–1990وىذه العمبلت باألصل مقيمة بالدوالر األمريكي الذي ارتفع سعره إزاء الُت
الياباين ،واالرتفاع يف أسعار صرؼ عمبلت ىذه البلداف قبل األزمة قد أثر بصورة سيئة يف القدرة التنافسية
للصادرات الوطنية ويف اؼبيزاف التجاري واالحتياطات األجنبية لديها.
 أما معدؿ التضخم فكاف معتدال قبل األزمة حملاولة السلطات النقدية للحفاظ على االستقرار يف مستويات
األسعار احمللية ،فقبل األزمة اؼبالية كانت معدالت التضخم منخفضة يف ىذه البلداف ،لكن عند حلوؿ األزمة
وارتفعت معدالت التضخم يف البلداف الثبلثة نتيجة اللبفاض أسعار صرؼ عمبلهتا الوطنية وأصبح ىذا األمر
أكثر وضوحا يف عاـ  1997ونستطيع القوؿ أف معدؿ التضخم لن يبدي أثرا ؿبسوسا للتعرؼ على األزمة
اؼبالية قبل حدوثها وذلك الستقرار مستويات األسعار يف البلداف اؼبذكورة .
 إف األزمة اؼبالية يف البلداف اؼبذكورة قد سبقها تدفق ضخم لرؤوس األمواؿ القصَتة األجل يف ىذه البلداف ،وبدأ
قبل أكثر من أربع سنوات من حدوث األزمة ،أي ما بُت  1996 -1992ومع ثبات سعر الصرؼ والبفاض
سعر الفائدة باػبارج مقارنة مع الداخل ومع فتح األسواؽ النقدية واؼبالية أماـ األجانب وقابلية التحويل يف
البلداف اآلسيوية ،فذلك شجع على تدفقات ىائلة لرؤوس األمواؿ األجنبية اػباصة وبالذات عرب ما يسمى
بصناديق االستثمار اليت هتدؼ إىل اغتناـ فرص الربح السريع يف ىذه البلداف عرب عمليات اؼبضاربة يف أسواقها
اؼبالية واػبروج األسرع منها ،فبا سبب نزوفا ىائبل يف اؼبوارد كبو اػبارج أثناء األزمة ،وىذه الصناديق ىي دبنزلة
ديناصورات تتحرؾ بوحشية بُت األسواؽ وىي تتعامل بأصوؿ مالية تتجاوز حجم االحتياطات الدولية اليت
سبتلكها البنوؾ اؼبركزية يف ـبتلف دوؿ العامل وأدت دورا شريرا يف اهنيار العموالت واألسواؽ اؼبالية.

1

ويبكن القوؿ أ ف أزمة العملة يف البلداف الثبلثة اؼبذكورة حدثت مع التدفق اؼبفاجئ لرأس اؼباؿ كبو اػبارج بعد أف
كاف ىذا التدفق إىل الداخل ضخما قبل األزمة ،وذبربة اؼبكسيك يف أزمتها عاـ  1994ؽبا خط فباثل مع البلداف
ألسيوية يف أزمتها عاـ 1997ـ حيث بدأ رأس اؼباؿ يف التدفق إليها بصورة كبَتة خبلؿ السنُت األربعة قبل األزمة.

 1رمزي زكي" ،ندوة األزمات االقتصادية الراىنة يف العامل" ،منشورات مؤسسة عبد اغبميد شوماف ،األردف ،اؼبملكة األردنية اؽبامشية ،1998 ،ص .42
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 أما معدؿ النمو يف الناتج فقد بدأ يف اؽببوط يف بعض ىذه البلداف بفًتة سنة قبل األزمة ( تايبلند وكوريا )
وخبلؿ األزمة بدأ اإلنتاج اؼبذكور يهبط حبدة وتعرض ؽببوط أكرب بعد سنة األزمة أي يف عاـ 1997ـ حيث
بلغ %15.3يف إندونيسيا و % 7يف كوريا و %5.7يف تايبلند يف العاـ اؼبذكور.
 كما سبق األزمة ىبوط يف معدؿ مبو الطلب الوطٍت الذي بدأ بفًتة سنة قبل األزمة أي يف عاـ  1996وواصل
ىبوطو خبلؿ األزمة ووصل إىل أدين مستوياتو بعد سنة من مضي ىذه األزمة أي يف  ،1998حيث بلغ اؽببوط
يف معدؿ النمو يف البلداف الثبلثة اؼبذكورة  %19خبلؿ  1998مقابل  %9كمتوسط للفًتة -1990
.1995
 أما السياسة النقدية يف ىذه البلداف فكانت توسعية قبل األزمة وىذا واضح من ارتفاع مطلوبات اعبهاز اؼبصريف
والزيادة يف عرض النقد باؼبعٌت الواسع منسوبا للناتج احمللي قبل األزمة وبعدىا ،إذا ذباوز عرض النقد الناتج
احمللي يف بعض البلداف األسيوية (تايبلند  ،)1998ويعزى ذلك جزئيا إىل عدـ مواكبة أسواؽ األوراؽ اؼبالية
تطور االقتصاد الوطٍت ،فبا يعٍت أف سبويل الًتاكم السريع لرؤوس األمواؿ قد مت من خبلؿ عبوء الشركات إىل
االستدانة وخصوصا من البنوؾ وغَتىا من أجهزة الوساطة اؼبالية.
 لقد سبق األزمة النظاـ اؼبصريف يف البلداف اؼبذكورة مبو سريع لبلئتماف اؼبصريف طيلة الفًتة  1996 –1990وما
بعدىا ،ويبكن قياس ذلك من خبلؿ مؤشرين نبا االئتماف اؼبمنوح للقطاع اػباص كنسبة من الناتج احمللي ونسبة
الدين إىل أسهم رأس اؼباؿ ،وقد توسع ائتماف القطاع اػباص يف معظم بلداف شرؽ آسيا دبعدؿ سريع خبلؿ فًتة
الثمانينات والتسعينات حبلوؿ عاـ  1995وأصبحت نسبة ائتماف القطاع اػباص إىل إصبايل الناتج احمللي
متساوية للنسبة اؼبسجلة يف الواليات اؼبتحدة ،إذا مل تزد عليها ،وفضبل عن ذلك فقد كانت نسبة الدين إىل
أسهم رأس اؼباؿ شديدة االرتفاع يف البلداف اآلسيوية ،وارتفعت ىذه النسبة إىل قرابة  %90يف الستينيات وإىل
ما يقرب  %350يف منتصف الثمانينات قبل أف تنخفض إىل كبو  %300يف النصف األوؿ من التسعينيات.
غَت أف نسبة الدين إىل أسهم رأس اؼباؿ وصلت قبل األزمة اؼبالية إىل  %400وباؼبقابل بلغت ىذه النسبة يف
الياباف قرابة  %200وأكثر بقليل من  %150يف أمريكا فًتة التسعينات ،وتشَت ىذه النسبة اؼبرتفعة يف بلداف
شرؽ آسيا إىل تعرض القطاع اؼبصريف وقطاع الشركات إىل ـباطر الصدمات وردبا تفاقم الضعف نتيجة للطبيعة
القصَتة األجل اليت تتميز هبا الديوف وأثر ذلك يف ضعف القدرة على التسديد وزيادة أعباء القروض اؼبصرفية.

 1صندوؽ النقد الدويل" ،أفاؽ االقتصاد العاؼبي" ،األزمة األسيوية وأداء النمو يف اؼبنطقة على اؼبدى الطويل ،1998 ،ص .112-111
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ومن الناحية التارىبية فاف األزمات اؼبالية اليت عصفت ببعض بلداف العامل خبلؿ اػبمسُت سنة اؼباضية يبلحظ
وجود عامل مشًتؾ فيها ،وىو تسارع مبو االئتماف اؼبصريف دوف ضوابط وكانت البنوؾ احمللية يف تايبلند وكوريا وإندونيسيا
قد مولت جزءا مهما من حاجة اؼبشاريع عرب عمليات االقًتاض من اػبارج بعمبلت أجنبية.
 شاىدت السنتُت السابقتُت الندالع األزمة اآلسيوية  1996 -1995تسارع الديوف قصَتة األجل اليت تقل
مدهتا عن سنة وارتفاع أسعار الفائدة وعدـ وجود فًتة ظباح ،فقد وصلت الديوف قصَتة األجل منسوبة إىل
االحتياطات الدولية إىل  %264يف كوريا و %160يف إندونيسيا و %133يف تايبلند عاـ  ،1997ويف
إندونيسيا وصل الدين قصَت األجل إىل الدين اإلصبايل  ،%25يف تايبلند  %50ويف كوريا  %41وذلك قبل
عاـ األزمة اؼبالية فيها أي يف عاـ  ،1996وأيضا يف كوريا كاف ما بُت  %30-20من الديوف قصَتة األجل
يف أواسط ديسمرب  1997للبنوؾ األجنبية اليت كاف هبب أف تدفع خبلؿ السنة وخبلؿ الفًتة -1990
 ،1996وبلغت القروض قصَتة األجل  %11يف تايبلند و %8يف إندونيسيا وذلك من إصبايل القروض قصَتة
األجل اؼبمنوحة عبميع البلداف النامية ،وتدؿ ىذه اؼبؤشرات على ووجود عبلقة وثيقة بُت درجة االعتماد على
الديوف األجنبية قصَتة األجل وحرية دخوؽبا وخروجها وبُت الضغط على سعر العملة الوطنية ،فارتفاع الديوف
هبذه الصورة يؤدي إىل ارتفاع خدمة الديوف وارتفاع نسبة ما يستقطع من الصادرات الوطنية ػبدمة األقساط
ومدفوعات الفائدة واستنزاؼ أكرب لبلحتياطات األجنبية ،كما أف ارتفاع الديوف قصَتة األجل بالنسبة
لبلحتياطات الدولية يزيد من ـباطر الدوؿ اؼبقًتضة ؽبا ،واؼبعروؼ أف اؼبستويات العالية من االلتزامات قصَتة
األجل اليت يدخل فيها النظاـ اؼبايل تتضمن أيضا ـباطر التهافت على السحب من البنوؾ وحدوث أزمات يف
النظاـ اؼبايل برمتو ،لذلك تزداد ـباطر التعرض لؤلزمات اؼبالية عندما تكوف النسبة بُت الديوف قصَتة األجل
واالحتياطيات مبالغا فيها.

1

 كما أف العجز يف اغبساب اعباري منسوبا للناتج احمللي يعد مؤشرا ربذيريا لوقوع األزمة اؼبالية ،وبالفعل تعرضت
كل من إندونيسيا وتايلند وكوريا إىل عجز يف موازين اغبسابات اعبارية خبلؿ الفًتة  1995-1990وىي فًتة
سبقت األزمة اليت تعرضت ؽبا ىذه البلداف ،وتزايدت ىذه العجوزات بصورة أكرب قبل سنة من حدوث األزمة
أي يف عاـ  1996نتيجة لتدىور يف معدؿ التبادؿ التجاري واألداء الضعيف يف اؼبيزاف التجاري ،حيث بدأت
أسعار الصادرات بااللبفاض منذ عاـ ( 1996كوريا) ووصل العجز يف ميزاف اؼبدفوعات الكوري على سبيل
اؼبثاؿ  %8.5مليار دوالر عاـ  1995و %23مليار دوالر عاـ  1996أي بنسبة  %4.7من الناتج احمللي
 1رمزي زكي ،مرجع سبق ذكره ،ص .42
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اإلصبايل للعاـ اؼبذكور ،واعتمدت ىذه البلداف يف الغالب على القروض األجنبية قصَتة األجل لتمويل العجوزات
اعبارية يف ىذه البلداف للتتناقص خبلؿ األزمة نتيجة إلتباعها سياسات نقدية ومالية انكماشية لتصحيح
االختبلؿ اؽبيكلي فيها ،وربولت العجوزات اؼبذكورة إىل فائض يف عاـ  1998مشلت البلداف الثبلثة اؼبذكورة.
 يرى بعضهم أف الزيادة يف أسعار الفائدة الوطنية يف ىذه البلداف زاد من احتماؿ تعرضها لؤلزمة اؼبصرفية ،وكانت
أسعار الفائدة الوطنية يف البلداف اؼبذكورة أعلى من أسعار الفائدة على الدوالر واؽبدؼ من ذلك ىو توجو
السلطات النقدية للمحافظة على أسعار الصرؼ الثابتة ،ولكن ردبا ينجم عن ذلك تكاليف سبويل مرتفعة
بالنسبة للحكومة كجهة مدينة للجهاز اؼبصريف ،وقد ترتب على األزمة اؼبالية يف ىذه البلداف زيادة كبَتة يف
أسعار الفائدة الوطنية وصل إىل  %27يف إندونيسيا و %14عاـ  ،1997والزيادة يف أسعار الفائدة هبذه
الصورة قد قبم عن عوامل ـبتلفة مثل ارتفاع معدؿ التضخم وزيادة أسعار الفائدة هبدؼ ربقيق االستقرار يف
أسعار الصرؼ مقابل ىجوـ اؼبضاربُت.
 إف ىبوط الودائع اؼبصرفية كنسبة من إصبايل اؼبطلوبات يعد مؤشرا لؤلزمة اؼبصرفية ،فالسحب اؼبفاجئ للودائع
وبمل معو آ ثار مشاهبة لآلثار غَت اؼبواتية لتدفق رؤوس األمواؿ األجنبية قصَتة األجل اليت سرعاف ما يتم سحبها
من البلد عند حدوث أي طارئ غَت مناسب ،وىذا مؤشر واضح على حدوث األزمة اؼبصرفية يف بلداف أخرى
من أمريكا البلتينية وأقطار أوروبا الشرقية يف بداية التسعينات والبلداف األسيوية الثبلثة يف عاـ  ،1997فعندما
يرتفع سعر الفائدة اغبقيقي األجنيب قياسا بسعر الفائدة الوطٍت فإف ذلك هبرب اؼبستثمرين األجانب على سحب
ودائعهم بسرعة كبَتة ويتعرض اعبهاز اؼبصريف إىل نقص يف اؼبوارد ويصبح عندئذ غَت سائل ،وقد رأى بعضهم أف
اؼبشاكل اؼبصرفية ردبا تتفاقم يف ظل سعر الصرؼ الثابت من خبلؿ ىجوـ اؼبضاربُت على العملة الوطنية ،فإذا
سادت التوقعات حبدوث البفاض يف قيمة العملة الوطنية فإف العمبلء الوطنيُت واألجانب سوؼ يلجؤوف إىل
سحب ودائعهم وربويلها إىل ودائع بالعملة األجنبية ،ولكن ىذه السحوبات ال تكوف كبَتة هبذه الصورة يف
حالة وجود مؤسسات لضماف الودائع وكذلك إذا ساد االعتقاد لدى اؼبودعُت بأف اغبكومة ربمي البنوؾ من
التعرض للفشل اؼبصريف.
الجدول رقم (8)01مؤشرات اإلنذار المبكر لألزمات المالية لبلدان آسيوية مختارة للفترة )%( 0776-0779
-1990

1996

1997

1998

1995
التغَت يف سعر الصرؼ

4.2+
2.2+

إندونيسيا
كوريا
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3.2+
8.9+

95.1+
100.7+

72.5+
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0.53-

1.6+

84.5+

22.3-

تايبلند

2.50.93-

4.34.6-

3.63-

3.2+
10.8+

تايبلند

6.7-

8.7-

3-

11.3+

إندونيسيا
كوريا

49.7
56.7

54.2
61

57.8
69.7

59.1
78.1

تايبلند

80.4

99

133.5

133.9

إندونيسيا
كوريا

23.3
14.6

21.5
15.7

27
14.3

31.5
25

تايبلند

25.7

26.5

29.2

22.7

إندونيسيا
كوريا

8.7
6.5

7.9
4.9

6.5
4.4

61.1
7.5

5

5.9

5.6

8

إندونيسيا
كوريا

)1995(53.3
)1995(62.4

48.5
32.5

64.5
34.9

162.7
51.5

تايبلند

)1995(49.1

49.9

59.6

72.5

إندونيسيا
كوريا

0.36+
0.3-

1.4+
0.3+

1.3+
0.3+

8.53.8-

تايبلند

3.2+

2.8+

2.70-

3.5-

إندونيسيا
كوريا

44.8
39.8

52.1
42.6

55.04
44.9

69.5
57.5

تايبلند

75.3

79.4

92.8

103.4

إندونيسيا

65.8

73.1

67.5

76.4

كوريا
تايبلند

54.3
73.7

53.7
63.1

48.9
56.6

59.6
65.7

إندونيسيا
كوريا
تايبلند

8
7.8
9

8
6.8
5.5

4.6
5
0.4-

15.35.78-

العجز يف اغبساب اعباري/الناتج إندونيسيا
كوريا
احمللي
االئتماف احمللي إىل الناتج احمللي

االحتياطات الدولية يف عرض النقد

أسعار اؼبستهلك ()1

تايبلند
الدين األجنيب/الناتج احمللي()2

العجز يف اؼبوازنة إىل الناتج احمللي()1

الناتج احمللي

الودائع إىل اؼبطلوبات اإلصبالية

معدؿ النمو يف الناتج اغبقيقي
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معدؿ النمو يف الكلب الوطٍت إندونيسيا
كوريا
اغبقيقي()1
تايبلند

9.3
8.4
10.1

8.6
7.8
6.2

6.8
0.87.6-

20.418.721.9-

نسبة الدين األجنيب قصَت األجل إىل إندونيسيا
كوريا
الدين اإلصبايل
تايبلند

18.9
46.2
39.1

25
49.9
41.5

26.6
37.5
37

-

نسبة الدين األجنيب قصَت األجل إندونيسيا
كوريا
لبلحتياطيات الدولية
تايبلند

163.6
174
85.3

167
277
99.6

)3(160
264
133

-

إندونيسيا
كوريا
تايبلند

12.06
9.28
13.75

13.96
9.23
12.4

27.82
14.5
13.2

62.79
13.02
15

أمريكا
الياباف

5.06
4.29

5.30
0.47

5.07
0.48

4.082
0.37

-

-

-

-

كوريا
تايبلند
أمريكا
الياباف

10.57
13.9
6.22
4.79

10.57
10.9
5.99
2.23

10.75
11.7
6.10
1.69

10.57
12.8
5.014
1.10

إندونيسيا
كوريا
تايبلند

10.7
20.6
23.5

18.2
34
37.7

16.6
20.4
26.1

22.7
52
28.8

أسعار الفائدة النقدي

معدؿ العائد على السندات اغبكومية إندونيسيا

االحتياطات األجنبية(مليار دوالر)

المصدر 8ىيل عجمي صبيل ،مرجع سبق ذكره ،ص.292-291

المطلب الثالث 8مدى فعالية نظام اإلنذار المبكر وقدرته على التنبؤ بأزمة الرهن العقاري
لقد مت باالعتماد على معايَت ـبتلفة بناء عدة مباذج يف مساعدة اؼبوظفُت العموميُت على توقع حدوث أزمات يف
اؼبستقبل ،ولكن مل يتم اغبصوؿ إىل غاية اآلف سوى على نتائج ؿبدودة .لقد مت اختبار النماذج بطريقتُت:1
 على أساس البيانات للفًتة الزمنية اليت صممت ألجلها (األداء ضمن العينة).
Andrew Berg & Catherine Pattillo, Op Cit, p8.
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 على أساس البيانات أو الفًتة الزمنية اليت مل تصمم خصيصا ؽبا (األداء خارج العينة )
ومن الواضح أف النموذج اؼبفيد هبب أف يقدـ إشارات ذات مغزى من خارج العينة ،دبعٌت خارج الفًتة الزمنية اليت قدر ؽبا
النموذج نفسة .
وقد طبقت اختبارات على أربعة مباذج ذبريبية أقبزت قبل األزمة اآلسيوية وقد بينت أف أفضلها قادر على توقع
نصف عدد األزمات داخل العينة وثلثها خارج العينة .وكانت اإلنذارات الكاذبة كثَتة ففي أكثر من نصف اغباالت أين
توقعت ىذه النماذج حدوث األزمة مل تتحقق أي أزمة.
ورغم صعوبة التنبؤ بتوقيت األزمات ،فإف بعض النماذج سبكنت أكثر من غَتىا من التنبؤ باؼبدة النسبية لؤلزمات يف
البلداف اؼبختلفة .وىذا ما أدى إىل التفكَت بأف النماذج ىي أكثر إفادة ردبا فيما يتعلق بتحديد البلداف األكثر عرضة
ألزمة يف فًتة االضطرابات اؼبالية الدولية أكثر فبا تفيد بالتنبؤ بتوقيت األزمات النقدية ،ويعد ىذا إسهاما قيما من جانب
نظاـ اإلنذار اؼببكر إذ أ ف مثل ىذه النماذج قادرة على لفت االنتباه يف البلداف اليت ربتاج إىل تعديبلت يف سياساهتا قبل
انفجار األزمة وتطورىا ،وتسليط الضوء على اؼبتغَتات اليت تعترب احملددات األكثر أنبية لؤلزمات 1،كما توصل "بيكماف"
" "Beckmannوأخروف إىل أف نظاـ اإلنذار اؼببكر لو سلطة تنبئية قوية والتغَتات يف األساسيات إشارة على مشاكل
يف اؼبستقبل ،فهي تساعد واضعي السياسات على منع وقوع األزمات.

2

ويف اؼبقابل يعًتؼ العديد من األكاديبيُت بأف عدد كبَت من األزمات اؼبالية مل تكن متوقعة ،رغم وضع عدد كبَت
من النماذج للمتغَتات اؼبختلفة اليت تًتافق مع تلك األزمات ،فمثبل تعرضت وكاالت التصنيف لبلنتقاد لفشلها يف التنبؤ
باألزمة األسيوية ،كما تعرضت للمساءلة بسبب أزمة الرىن العقاري  ،2008إذ بُت "إيشنجرين"
"  "Eichengreenأف وكاالت التصنيف فشلت يف التمييز بُت ـباطر األوراؽ اؼبالية اؼبختلفة كما أهنا فشلت (نظرا
لنقص النماذج اؼبستخدمة) يف تصنيف درجة األوراؽ اؼبالية برىن عقاري ،إىل جانب فشلها يف التنبؤ باألزمات يف العديد
من الشركات مثل "أنروف" و"ورلدكوـ" و"بارماالت".

3

إف التنبؤ بتوقيت األحداث مثل األزمات اؼبالية ،واليت تعتمد بشكل أساسي على متغَتات يصعب ربديدىا مثل
السمات اؽبيكلية القتصاد بلد ما ،أو التغَتات يف األوضاع السياسية للببلد أو توقعات اؼبتعاملُت احملليُت واألجانب يف
ـبتلف األسواؽ ،أمر يف غاية الصعوبة ،واألىم من ذلك أف لعملية صنع السياسة ورد فعل السياسات نفسها ؽبا تأثَتا

Andrew Berg & Catherine Pattillo, Op Cit , p9.
Mahfoud Djebbar, op cit p12.
Ibid, p16-17.
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حاظبا على ما إذا كانت أوضاع الضائقة اؼبالية ستتحوؿ إىل أزمة أـ ال .والواقع أف ىذه الظواىر ال يبكن تكميمها
وأخذىا يف اغبسباف عند بناء مباذج اإلنذار ،ومن مث ليس من اؼبستغرب فشل تلك النماذج.

1

واؼببلحظ-أيضا-ىو أف أغلب األزمات يتم تفسَتىا بعد وقوعها ،غَت أنو من اعبلي أف انتظار حدوث أزمة لكي
يبكن تفسَتىا ال يعترب اسًتاتيجية جيدة .وعليو يتطلب األمر اتباع تدابَت من شأهنا اإلشارة على تزايد احتماالت
األزمات قبل حدوثها.

2

وبناء على ما سبق يبكن القوؿ أف مباذج اإلنذار اؼببكر تعترب أدوات ناقصة ،فهي غالبا ما تصدر إشارات زائفة
تتنبأ بأزمات ال ربدث وتفوهتا أزمات تقع بالفعل ،ومع ذلك فهي توفر معلومات مفيدة .وتتمثل ميزة النماذج يف أهنا
تصف بصورة منظمة وموضوعية العبلقة التارىبية بُت اؼبتغَتات اؼبرتبطة بالظروؼ اؼبؤدية إىل األزمات ذاهتا .أما عيبها
فيتمثل يف أهنا رباوؿ أف ذبمع كل البلداف واألزمات يف سلة واحدة ،مع إغفاؿ كم ىائل من اؼبعلومات اليت يبكن قياسها
بسهولة .وعليو فإف االقتصاديات اغبديثة تركز على الوضع اؼبايل التفصيلي ؼبختلف القطاعات (اغبكومة ،البنك اؼبركزي،
البنوؾ التجارية وقطاع األعماؿ غَت اؼبصريف ) بدال من الًتكيز على الوضع اؼبايل للقطر ككل الذي يبكن أف ىبفي بعض
االختبلالت على مستوى القطاعي.

3

وعليو يكوف اغبل الذي طاؿ البحث عنو للتنبؤ باألزمات أمرا يصعب التوصل إليو فعليا ،فاألزمات اليت تنفجر
بسبب تراجع وضعف اؼبؤشرات االقتصادية األساسية قد تكوف من اؼبمكن التنبؤ هبا .ولكن يقل احتماؿ أف تكوف مباذج
اإلنذار اؼببكر قادرة على توقع األزمات اليت تًتتب بسبب نقص الرقابة واإلشراؼ وانعداـ الشفافية يف البنوؾ واألسواؽ
اؼبالية ،وكذلك تلك اليت تنتج عن عوامل وأحداث يصعب تكميمها ،أو عن اػبطر اؼبعنوي أو من تأثَت العدوى وسلوؾ
اؼبستثمرين ،وعليو فإف الفهم اعبيد لؤلسباب اليت أدت لؤلزمات اؼباضية ال يكفي ،ولكن اؼبطلوب أيضا ىو اإلحاطة
واإلدراؾ اعبيد لؤلحداث اليت يبكن أف تعجل باألساليب اؼبالية يف البيئة اؼبالية الدولية اؼبعوؼبة.

4

 1نادية العقوف ،مرجع سبق ذكره ،ص .271
 2بريندا جونثاليث -إرموسييو" ،إستنباط مؤشرات لتوفَت إنذار مبكر باألزمات اؼبصرفية" ،ؾبلة التمويل والتنمية ،صندوؽ النقد الدويل ،جواف  ،1999ص
.36
 3أوكيل نسيمة ،مرجع سبق ذكره ،ص .350
 4نادية العقوف ،مرجع سبق ذكره ،ص.272
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المبحث الثاني 8المؤشرات البورصية والتنبؤ بأزمة الرهن العقاري

إف اؼبؤشر اؼبصمم بطريقة جيدة يبكن أف يعكس اغبالة اليت سيكوف عليها االقتصاد خبلؿ فًتة الحقة ،ونضيف
أف أسعار األسهم يف السوؽ تعد أكثر اؼبتغَتات تأثَتا على اؼبؤشر ،كوهنا اؼبركبة الوحيدة غبساب قيمة اؼبؤشر.
المطلب األول 8عالقة المؤشرات البورصية بالحالة االقتصادية العامة
تقيس اؼبؤشرات البورصية مستوى األسعار يف السوؽ ،ويف ىذا الصدد يوجد نوعُت من اؼبؤشرات :مؤشرات تقيس
حالة السوؽ بصفة عامة مثل مؤشر داوجونز ؼبتوسط الصناعة "" Dow Jones Industriel Average
ومؤشر ستاندرد أند بور ،" S & P. 500 Index" 500ومؤشرات تقيس حالة السوؽ بالنسبة لصناعة معينة
ومن أمثلتها مؤشر داوجونز لصناعة النقل " "Dow Jones Transportation Indexومؤشر ستاندرد أند بور
لصناعة اػبدمات العامة " "S & P . Public Utilities Indexاليت تنتج خدمة الكهرباء واؼباء والتليفوف وما
شابو ذلك.
ويقوـ اؼبؤشر على عينة من أسهم اؼبنشآت اليت تتداوؿ يف أسواؽ رأس اؼباؿ اؼبنظمة أو غَت اؼبنضمة أو كبلنبا
معا ،وعادة ما زبتار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أف يعكس اغبالة اليت عليها سوؽ رأس اؼباؿ الذي يستهدؼ اؼبؤشر
قياسو ،فمؤشر داوجونز ومؤشر ستاندرد أند بور 500مثبل قد صمما لكى يعكسا مستوى األسعار يف سوؽ رأس اؼباؿ
األمريكية ككل .أما مؤشر صناعة النقل ومؤشر صناعة اػبدمة العامة ،فقد صمما ليعكسا اغبالة اليت عليها أسعار
األسهم يف ىاتُت الصناعتُت.
وطاؼبا أف نشاط اؼبنشآت اليت تتداوؿ أوراقها اؼبالية يف سوؽ رأس اؼباؿ يبثل اعبانب األكرب من النشاط االقتصادي
يف الدولة ،فإنو إذا ما اتسمت سوؽ رأس اؼباؿ بقدر من الكفاءة فإف اؼبؤشر اؼبصمم بعناية لقياس حالة سوؽ رأس اؼباؿ
ككل يبكن أف يكوف مرآة للحالة االقتصادية العامة للدولة .يؤكد ذلك شكلُت رقم ( )09ورقم( ،)10فاألوؿ يكشف
عن سباثل كبَت بُت مبط حركة أسعار األسهم العادية كما يعكسها مؤشر ستاندرد أند بور 500وبُت حجم اإلنتاجية
الصناعية يف الوالية اؼبتحدة خبلؿ الفًتة  .1975 -1953أما الثاين فهو يكشف عن حركة مؤشر ستاندرد أند بور
خبلؿ فًتات الكساد اليت حدثت ما بُت عامي  ،1984-1948وىنا يتضح أف اؼبؤشر قد عكس حاالت الكساد ،بل
أنو قد تنبأ هبا قبل وقوعها .ولعل أبرز مثاؿ علي ذلك الكساد الذي وقع بُت عماي .1975-1974

1

منير إبراهيم هندي" ،األوراق المالية وأسواق المال" ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،1226 ،ص.141-142
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الشكل رقم (8)97العالقة بين مؤشر ألسعار األسهم وبين مؤشر لإلنتاجية الصناعية

المصدر :منَت إبراىيم ىندي" ،األوراؽ اؼبالية وأسواؽ اؼباؿ" ،منشأة اؼبعارؼ ،اإلسكندرية ،2006،ص.243
الشكل رقم (8)09نمط حركة مؤشر األسعار خالل فترات الكساد

المصدر 8نفس اؼبرجع ،ص.244
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فكما يشَت شكل رقم( )10بدأ مؤشر أسعار األسهم يف اؽببوط قبل ظهور بوادر الكساد ،وىو ما يبكن
مبلحظتو أيضا يف شكل رقم( ،)09فمؤشر أسعار األسهم بدأ يف اؽببوط يف عاـ  1973واستمر كذلك يف عاـ
 ، 1974يف حُت أف االلبفاض يف اإلنتاجية الصناعية مل يظهر يف األفق إال قبيل هناية عاـ  .1974ولعل ىذا يعد
تأكيدا ل نتائج الدراسة اليت أجراىا اؼبكتب القومي للبحوث االقتصادية األمريكي National Bureau of
 Economic Researchواليت غطت الفًتة ما بُت عامي  ،1960-1867حيث وجد أف مؤشرات أسعار
األسهم يبكنها أف تتنبأ بالتغَت يف اغبالة االقتصادية قبل حدوث ذلك التغيَت بأربعة شهور علي األقل وىو ما أيدتو نتائج
دراسة الحقة .والعبلقة علي ىذا النحو تعد تأكيدا قطعا علي أف حركة أسعار السوؽ ىي حركة ذات مغزى ،كما تعد
مربرا كافيا لبلىتماـ بنشر تلك اؼبؤشرات يف الصحف ،ومربرا كذلك لبلىتماـ الذي ربظى بو من قبل فئات ـبتلفة من
صبهور سوؽ رأس اؼباؿ.
ويفسر لورى وزمبلئو كيف أف مؤشر أسعار األسهم يعترب أداة للتنبؤ باغبالة االقتصادية العامة يف الدولة .فهبوط مستوى
نشاط منشآت األعماؿ وبدث عندما تلغي قرارات التوسع أو تؤجل ،وأيضا عندما يبدأ االذباه كبو ضغط اؼبصروفات
وزبفيض حجم العمال ة .وىذه القرارات بالطبع ال تتخذ إال عندما تلوح بوادر يف األفق عن البفاض ؿبتمل يف مستوي
رحبية اؼبنشآت اؼبستقبلية .وعندما تصل أخبار عن تلك التوقعات للمتعاملُت يف أسواؽ رأس اؼباؿ ػ ػ ػ اليت يفًتض أهنا تتميز
بقدر من الكفاءة ػ ػ تبدأ ردود األفعاؿ اؼبمثلة يف ىبوط حجم التعامل يف البورصة وما يتبعو من البفاض يف مستويات
أسعار األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة فيها .وبالطبع يبضي بعض الوقت بُت صدور تلك القرارات وما يتبعها من البفاض يف
أسعار األسهم ،وبُت حدوث اؽببوط الفعلي يف حجم اإلنتاج علي اؼبستوي القومي كنتيجة لتلك القرارات.

1

ويعتقد فرنش" "Frenchأنو ال يوجد تعارض يف طبيعة العبلقة بُت الظروؼ االقتصادية ومؤشرات أسعار
األسهم ،وذلك إذا ما تفهمنا اؼبقصود بالظروؼ االقتصادية ،ىل ىي الظروؼ السائدة أـ الظروؼ اؼبتوقعة ؟
يتوقف تقيم اؼبستثمر لورقة مالية ما على األرباح اؼبتوقع أف ربققها اؼبنشأة اؼبصدرة للورقة ،إال أف تلك األرباح اؼبتوقعة
تعتمد علي الظروؼ االقتصادية اؼبستقبلية وليس علي الظروؼ االقتصادية السائدة .أو بعبارة أخرى أف اؼبعلومات
االقتصادية اليت تتأثر هبا أسعار األوراؽ اؼبالية  ،ىي معلومات عن األحواؿ االقتصادية اؼبتوقعة  ،اليت ستؤثر علي األرباح
اؼبستقبلية .أما األحواؿ االقتصادية اليت تتأثر هبا األرباح الفعلية للمنشآت فهي األحواؿ االقتصادية السائدة ،واليت سبق
أف تأثرت هبا أسعار األسهم عندما كانت تلك األحواؿ يف تعداد األحداث اؼبتوقعة – أي عندما أعلن عن احتماؿ

 1منَت إبراىيم ىندي" ،األوراؽ اؼبالية وأسواؽ اؼباؿ" ،مرجع سبق ذكره ،ص .245
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حدوثها .-فسوؽ رأس اؼباؿ يتأثر بالتوقعات وال ينتظر وقوع األحداث ،بينما تتأثر أرباح اؼبنشآت باألحداث وليس
بالتوقعات.

1

المطلب الثاني 8تجربة المؤشرات البورصية في التنبؤ ببعض األزمات المالية
سبق أف أشرنا يف اؼبطلب السابق إىل أف أي مؤشر من اؼبؤشرات البورصية اؼبصمم بطريقة جيدة ،يبكنو أف يعكس
اغبالة اليت ستكوف عليها الظروؼ ا القتصادية خبلؿ فًتة الحقو ،ونضيف أف أسعار األسهم يف السوؽ تعد أكثر
اؼبتغَتات تأثَتا على اؼبؤشر كوهنا الًتكيبة الوحيدة لو ،وبالتايل تؤثر على قدرتو يف التنبؤ باألزمات اؼبالية.
الفرع األول 8التنبؤ بحاالت وقوع أزمة (حالة الكساد)
يف دراسة أكثر حداثة قاـ هبا وليم شورت" "Schwertوغطت الفًتة ،1990-1802كشفت عن أف
البفاضا يف معدؿ العائد على مؤشر السوؽ قدره  %8أو أكثر كاف حدثا مصاحبا غبدوث الكساد ،وذلك يف 38مرة
من أصل  41مرة تعرضت فيها الواليات اؼبتحدة للكساد ،دبا يعٌت أف اؼبؤشر قبح يف التنبؤ حبدوث الكساد وذلك بنسبة
 2.%93ويوضح اعبدوؿ رقم ( )14بعض البيانات اؼبفيدة يف ىذا الشأف واليت تغطى الفًتة .1990-1948
الجدول رقم ( 8)02فترات الكساد ومستوى مؤشر األسعار
فترة الكساد

تاريخ بدأ هبوط

تاريخ بدأ الكساد

عائد المؤشر

فترة السبق بين

فترة السبق بين

()0و()4

هبوط  %6أو أكثر
وبين ( )4و()2

1949 -1948
1954-1953
1958 -1957
1961 -1960

ماي 1948
ديسمرب 1952
جويلية 1957
ديسمرب 1959

ديسمرب 1948
أوت 1953
سبتمرب 1957
ماي 1960

7
8
2
5

1
غَت متاح
صفر
1

1970
1975 -1973
1980

نوفمرب 1968
ديسمرب 1972
جانفي 1980

جانفي 1970
ديسمرب 1973
فيفري 1980

14
12
1

11
8
1-

1982 -1981

نوفمرب 1980

أغسطس 1981

9

صفر

 1منَت إبراىيم ىندي" ،األوراؽ اؼبالية وأسواؽ اؼباؿ" ،مرجع سبق ذكره ،ص.246-245
2

Christophe Boucher et Vincent Vasques," Les crises boursières aux Etats-Unis: Détection et prévision",
CEPN, Université Paris-Nord, 24 mars 2004, p5.
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2-

جولية 1990

جويلية 1990

 -اؼبتوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػط

6.4

2.3

 االكبراؼ اؼبعياري اؼبتوسط باستبعاد كساد1980 -االكبراؼ اؼبعياري باستبعاد كساد 1980

4.6
7.1
4.4

4.4
2.7
4.5

المصدر 8منَت إبراىيم ىندي" ،األوراؽ اؼبالية وأسواؽ اؼباؿ" ،مرجع سبق ذكره ،ص.274
كما أف اؽببوط يف عائد مؤشر السوؽ قد أعطى إنذار قبل بدء حدوث الكساد بالفعل بفًتة تراوحت بُت شهر
واحد و 14شهر وىو ما يوضحو العمود رقم( )4من اعبدوؿ رقم( ،)14يستثٌت من ذلك الكساد الذى حدث يف عاـ
 ،1990حيث فشل اؼبؤشر سباما يف التنبؤ حبدوثو ،بل ويضيف سيقل " "Seigelأف فًتة السبق اليت يكشف عنها
جدوؿ رقم ( )14قد مت ربديدىا ما بُت تاريخ بدأ ىبوط عائد اؼبؤشر وتاريخ بدأ حدوث الكساد ،وؼبا كاف ىبوط العائد
قد يكوف ضئيبل وغَت الفت لؤلنظار ،فإننا نصبح يف حاجة إىل وضع معيار ؼبدى اؽببوط يف عائد مؤشر السوؽ الذي
يعد دبثابة إنذار غبدوث الكساد ،وإذا ما اعتربانا أف ىبوطا معدلو  %8أو أكثر يف عائد السوؽ يعد دبثابة اإلنذار
حبدوث الكساد ،وىو ما يظهره عمود رقم ( )5يف اعبدوؿ رقم ( )14فإف فًتة السبق سوؼ تتضاءؿ ،ليس ىذا فقط بل
وأف مؤشر السوؽ سيصبح مؤشر متماشيا مع األحداث يف حالتُت ( ،)1982-1958،1981-1957ومؤشر
الحقا لؤلحداث يف حالتُت أخَتتُت (.)1990-1980

1

كذلك فإف مزيد من التأمل يف اعبدوؿ رقم( )14يكشف عن أنو باستثناء حالتُت ( )1973-1970كانت فًتة
السبق وفقا لبيانات العمود رقم ( )4ىي شهر واحد ،وىو ما يعترب إنذار متأخرا الزباذ إجراءات تصحيحية ،بل ويضيف
"سيقل" أنو منذ هناية اغبرب العاؼبية الثانية وحىت اآلف ،أعطت أسعار السوؽ سبعو إنذارات كاذبة ،فلقد البفض اؼبؤشر
بنسبة زادت عن  % 8ومع ىذا مل تتعرض الببلد للكساد ،فالكل يذكر على سبيل اؼبثاؿ أزمة أكتوبر من عاـ 1987أو
ما يطلق عليو بيوـ االثنُت األسود الذي البفض فيو عائد مؤشر أسعار األسهم يف شهر نوفمرب من عاـ 1987بنسبة
 %29تقريبا ،مقارنة دبا كاف عليو يف شهر جويلية من تلك السنة ومع ذلك مل تتعرض الببلد للكساد خبلؿ االثٍت عشرة
شهرا التالية ،ويوضح اعبدوؿ رقم ( )15قائمة اإلنذارات الكاذبة ؼبؤشر السوؽ منذ هناية اغبرب العاؼبية الثانية.
 1منَت إبراىيم ىندي" ،األوراؽ اؼبالية وأسواؽ اؼباؿ" ،مرجع سبق ذكره ،ص .273
 2نفس اؼبرجع ،ص .275
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الجدول رقم( 8)03اإلنذارات الكاذبة لمؤشر السوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
سنة اإلنذار

شهر القمة

شهر التدني

االنخفاض%

1946

ماي1946
جويلية 1956

ماي 1947
فيفري 1957

%42

ديسمرب 1971
جانفي 1966
أوت1978

جويلية 1962
سبتمرب1966
أكتوبر 1968

نوفمرب 1983
أوت 1987

ماي 1984
نوفمرب 1987

1957
1962
1966
1978
1984

%6.1
%41.0
%03.3
%09.96
%6.4
%47.0

1987
المصدر :منَت إبراىيم ىندي" ،األوراؽ اؼبالية وأسواؽ اؼباؿ" ،مرجع سبق ذكره ،ص.275

ويعرب سيقل " "Siegelعن النتائج السابقة -وذلك بطريقة فباثلة لتعبَت ساب ساميلسوف "- "Samuelson
بقولو أف مؤشر أسعار السوؽ قد تنبأ خبمسة عشر حالة كساد من أصل تسع حاالت كساد ،فوقفا للجدوؿ رقم ()15
وقعت تسع حاالت كساد تنبأ بثمانية من قبل وقوعها وتنبأ بسبع حاالت كساد كاذبة.

1

الفرع الثاني 8التنبؤ بحاالت الخروج من أزمة (حالة الرواج)
لقد أكدت الدراسات أف مؤشر أسعار األسهم أداة فعالة يف التنبؤ حباالت اػبروج من الكساد ،فوفقا لبيانات
اعبدوؿ رقم ( )16سبكن مؤشر أسعار السوؽ من التنبؤ باػبروج من حالة الكساد بفًتة سبق تراوحت ما بُت أربعة وتسعة
أشهر ،دبتوسط قدره  5.2شهر وباكبراؼ معيار بلغ  1.55شهر ،وقد قيست فًتة السبق باؼبدة الزمنية اليت مضت منذ
أف بدأ عائد اؼبؤشر يف الصعود إىل أف بدأت مرحلة اػبروج من الكساد ،وإذا ما قيست فًتة السبق بالفًتة اليت مضت
منذ أف ارتفع عائد اؼبؤشر إىل  %8فإف متوسط فًتة السبق ينخفض إىل  3.2شهر باكبراؼ معيار قدره  1.4شهر.
إذا مؤشر السوؽ أداة جيدة للتنبؤ حبدوث الكساد أو للتنبؤ باػبروج منو .فوفقا لبيانات العمود رقم ( )3يف اعبدوؿ رقم
( )14كانت ىناؾ فًتة سبق ؼبؤشر أسعار السوؽ ،وذلك يف شباين حاالت من أصل تسع حاالت كساد ،وأف متوسط
السبق بلغ  5.2شهر .ويف حالة التنبؤ باػبروج من الكساد واليت يوضحها اعبدوؿ رقم ()16كاف متوسط فًتة
السبق ،5.2وإف كاف اغبد األدىن أفضل من مثيلو يف حالة التنبؤ بوقوع الكساد.
 1منَت إبراىيم ىندي" ،األوراؽ اؼبالية وأسواؽ اؼباؿ" ،مرجع سبق ذكره ،ص.276
 2نفس اؼبرجع ،ص.277-276
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كل ىذه البيانات تعد نقاط إهبابية ،ففي حالة الكساد يعطي اؼبؤشر للقائمُت على شؤوف االقتصاد فرصة الزباذ
اإلجراءات التصحيحية اليت سبكن من اػبروج من األزمة .أما بالنسبة لئلنذارات الكاذبة فليس ؽبا ـباطر باؼبرة ،بل وردبا
كاف ؽبا بعض الفوائد ،ذلك أهنا ربث اؼبختصُت للبحث عن سبل لتنشيط االقتصاد ،وىذا األمر ال غبار عليو سواء
حدث الكساد أو مل وبدث.

1

الجدول رقم ( 8)04فترة السبق في التنبؤ بالخروج من حالة الكساد
تاريخ بدأ ارتفاع عائد

تاريخ بدأ نهاية

فترة السبق بين

فترة السبق بين

فترة الكساد

المؤشر()0

الكساد()4

( )0إلى (،)4

ارتفاع %6و بين

( )1

()2(،)4

1949 -1948
1954 -1953
1958 -1957
1961 -1960

ماي 1949
أوت 1953
ديسمرب1957
أكتوبر1960

أكتوبر 1948
ماي 1954
أفريل 1958
فيفري 1961

5
9
4
4

3
5
1
3

1970
1975 -1973
1980

جواف1970
سبتمرب1974
مارس 1980

نوفمرب1970
مارس1965
جولية 1980

5
6
4

3
5
2

1982 -1981
1990

جولية 1982
أكتوبر1990

نوفمرب 1982
أفريل 1991

4
6

3
5

5.20
1.55

3.2
1.4

 اؼبتوسط -االكبراؼ اؼبعياري

المصدر 8منَت إبراىيم ىندي" ،األوراؽ اؼبالية وأسواؽ اؼباؿ" ،مرجع سبق ذكره ،ص.277

المطلب الثالث 8مساهمة المؤشرات البورصة في التنبؤ بأزمة الرهن العقاري
إف الوقوؼ على طبيعة العبلقة بُت اؼبتغَتات االقتصادية وبُت التغَتات اليت تطرأ على اؼبؤشرات البورصية سبكن من
التنبؤ مقدما دبا ستكوف عليو اغبالة اؼبستقبلية للسوؽ بصفة خاصة واغبالة االقتصادية اؼبستقبلية بصفة عامة ،حيث أف
الدراسات السابقة أثبتت قباح اؼبؤشرات ال بورصية يف التنبؤ ببعض األزمات اؼبالية وفشلها يف البعض اآلخر .ونظرا لشدة

 1منَت إبراىيم ىندي" ،األوراؽ اؼبالية وأسواؽ اؼباؿ" ،مرجع سبق ذكره ،ص .277-276
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ثقل أزمة الرىن العقاري على االقتصاد العاؼبي سنقوـ بدراسة نصيب ىذه األزمة يف التنبؤ هبا عن طريق اؼبؤشرات
البورصية.
الفرع األول 8دراسة بعض المؤشرات البورصية قبل وبعد أزمة الرهن العقاري
لقد أخذنا عينة من مؤشرات أكرب البورصات العاؼبية اليت تأثرت باألزمة ىي :مؤشر ستاندرد أند بور S&P
 ،500ومؤشر  ،CAC 40مؤشر  DAXومؤشر . FTSE 100
أوال 8مؤشر ستاندرد أند بور  8S & P 500وىو من أكرب مؤشرات بورصة نيويورؾ للواليات اؼبتحدة األمريكية الذي
يشمل أساسا أكرب قيمة سوقية يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية.
والشكل التايل يبثل منحٌت تطورات مؤشر  S & P 500خبلؿ الفًتة (.)2012-2000
الشكل رقم ( 8)00منحنى تطورات مؤشر  S & P 500خالل الفترة (.)4904-4999
Cours

Source:http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/mars2009_d1.pdf
(Consulté le 10/10/2014).

يتضح لنا من اؼبنحٌت أف مؤشر ستاندرد أندبور يف ارتفاع مستمر إىل أف يبلغ أعلى قيمة لو يف سنة ،2007حيث
وصل إىل 1500نقطة وىي قيمة مل يصل إليها مسبقا ،مث سرعاف ما يبدأ يف اؽببوط بشكل مباشر ابتداء من هناية سنة
 2007وبداية سنة  2008ليصل إىل أدىن قيمة لو يف  2009وىي  500نقطة ،وهبذا يكوف قد البفض بقيمة
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 1000نقطة ،وبعد ذلك يبدأ اؼبؤشر يف االرتفاع.

ثانيا 8مؤشر  8CAC 40الذي يبثل اؼبؤشر الرئيسي لبورصة باريس ويشمل 40أكرب الشركات اؼبدرجة الفرنسية ،ويبثل
نسبة  ٪80من حجم بورصة يورونكست بباريس.
والشكل التايل يبثل منحٌت تطورات مؤشر  CAC 40خبلؿ الفًتة (.)2012-2000
الشكل رقم (8)04منحنى تطورات مؤشر  CAC 40خالل الفترة (.)4904-4999
Cours

Source: http://France-inflation .com/graph_cac40php (Consulté le 10/10/2014).

يبُت لنا اؼبنحٌت أف مؤشر CAC 40سجل ارتفاعا بشكل ثابت منذ  2003إىل أف يبلغ أعلى من قيمة
 6000نقطة يف  ،2007وعقب ىذه الفًتة شهد تراجع منذ نوفمرب  2007ليبلغ أدىن قيمة لو يف 2009
وىي 2519نقطة .وهبذا يكوف اؼبؤشر قد البفض بقرابة  3481نقطة من 2007إىل 2009مث بعد ذلك يستعيد
اؼبؤشر نشاطو ليبدئ يف االرتفاع ؾبدد.
ثالثا 8مؤشر  8DAXالذي يبثل اؼبؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت األؼبانية ويشمل أكرب  30شركة من حيث رأس
اؼباؿ ومن حيث اغبجم.
والشكل التايل يبثل منحٌت تطورات مؤشر  DAXخبلؿ الفًتة (.)2012-2000
120

التنبؤ بأزمة الرهن العقاري

ال فصل الثالث

الشكل رقم (8)01منحنى تطورات مؤشر  DAXخالل الفترة (.)4904-4999
Cours

Source: http://bourse.lesechos.fr/bourse/cours-indice-dax-xetra-boursexetra,XETR,DAX,DE0008469008,ISIN.html (Consulté le 10/10/2014).

إف منحٌت مؤشر  DAXيوضح لنا االرتفاع اؼبستمر الذي شهده اؼبؤشر ابتداء من 2003ليصل إىل أعلى قيمة
لو ب ػ 8000نقطة مع هناية عاـ  ،2007لينخفض بعد ذلك إىل  4000نقطة يف  2009ؿبققا تراجعا يف قيمتو
بلغ 4000نقطة ،مث يرجع إىل االرتفاع مرة أخرى
رابعا 8مؤشر  8FTSE 100وىو اؼبؤشر الرئيسي لبورصة لندف يتكوف من  100أكرب شركة بريطانية من حيث
الرظبلة البورصية إذ سبثل حوايل  ٪81من حجم كامل بورصة لندف.
والشكل التايل يبثل منحٌت تطورات مؤشر  FTSE 100خبلؿ الفًتة (.)2012-2000
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الشكل رقم (8)02منحنى تطورات مؤشر  FTSE 100خالل الفترة (.)4904-4999
Cours

Source: http://bourse.lesechos.fr/bourse/cours-indice-ftse-100-bourselondres,XLON,UKX,UKX,TICK.html (Consulté le 10/10/2014).

كما أيضا منحٌت مؤشر  FTSE 100يبُت االرتفاع الذي شهده ىذا اؼبؤشر منذ  2003إىل أف يصل إىل
أعلى قيمة لو يف  2007اليت تزيد عن  7000نقطة ،لينخفض بعد ذلك إىل ما يقل عن  4000نقطة وهبذا يكوف قد
البفض دبا يقارب  3000نقطة يف الفًتة ما بُت  ،2009-2007مث يعود إىل االرتفاع ؾبددا.
إف ما يبكن مبلحظتو من خ بلؿ ىذه اؼبنحنيات أف ىذه اؼبؤشرات ؽبا نفس السلوؾ ،فكلها شهدت ارتفاعات يف
قيمها لتصل إىل أعلى قيم ؽبا يف  2007مث لتبدأ يف االلبفاض مع هناية  2008وبداية  ،2009لكن ىذه
االلبفاضات تتباين من مؤشر آلخر ،حيث البفض مؤشر مؤشر ستاندرد أند بور" "S & P 500بنسبة  ،%52مؤشر
 CAC 40بنسبة  ،%56مؤشر  DAXبنسبة  %51ومؤشر  FTSE 100بنسبة  .%42وىذا راجع إىل
اختبلؼ اقتصاديات الدوؿ اليت تنتمي إليها ىذه اؼبؤشرات وكذلك درجة تأثر ىذه الدوؿ بأزمة الرىن العقاري.
فبا سبق نستنتج أف اؼبؤشرات البورصية مل تستطع التنبؤ بأزمة الرىن العقاري ،إذ أهنا عكست أف االقتصاد يف
حالة جيدة نتيجة لبلرتفاعات اليت شهدهتا ىذه اؼبؤشرات يف  ،2007مث لتتأثر هبذه األزمة بعد حدوثها دوف سابق
إنذار هبا.
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الفرع الثاني 8عوامل فشل المؤشرات البورصية في التنبؤ بأزمة الرهن العقاري

لقد بينت لنا الدراسات السابقة فشل اؼبؤشرات البورصية يف التنبؤ بأزمة الرىن العقاري وذلك يعود إىل صبلة من
العوامل أنبها:

1

أوال 8أخطاء وكاالت التصنيف الدولية
إف عملية التصنيف لوكاالت التصنيف الدولية مل تستند إىل معايَت تنظيمية ألف ىذه الوكاالت تقوؽ بتقدًن
اؼبشورة للبنوؾ حوؿ تصميم ىذه اؼبنتجات كما أهنا تتلقى أجرىا من مصدري القروض الذين يطلبوف التصنيف ،وعليو
فقد يكوف لديها حافز لتصنيف األوراؽ اؼبالية اؼبعنية بأعلى من قيمتها بكثَت ،لتضمن قدرة مصدرىا على جذب اؼبشًتين
وتتفادى عندما تتدىور الظروؼ أف تنزؿ دبرتبة التصنيف االئتماين بسرعة ليبدو أف لديها نظاما للتصنيف مستقرا وموثوقا
بو ،ويتم التخفيف من ىذه اغبوافز اؼبعاكسة بدرجة ما على األقل ،بفعل اغباجة إىل االتساـ بالدقة والواقعية يف عملية
ربليل ـباطر االئتماف وذلك لضماف اؼبصداقية والطلب النهائي على األوراؽ اؼبالية اؼبصنفة .وتبُت وفرات اغبجم يف صبع
اؼبعلومات عن اؼبنتجات اؼبركبة وربليلها أف اإلبقاء على ؾبالُت مستقلُت داخل وكالة واحدة أمر مكلف وغَت كفء ،وىذا
ما أدى إىل وقوع ىذه الوكاالت يف أخطاء
ثانيا 8تنامي سوق المشتقات8
إف سوؽ مشتقات االئتماف الذي كاف شبو معدوـ يف أواخر التسعينيات القرف العشرين ،مبا بدرجة غَت عادية
بعدما أقر الكونغرس األمريكي تشريعا عاـ  2000يبنع تنظيم وتقييد أسواؽ اؼبشتقات ،فبا أدى إىل تغاضي السلطات
الرقابية األمريكية عن أداء دورىا الرقايب بسماحها للبنوؾ بعدـ التقيد بقواعد التحوط ،وىكذا أصبح الباب مفتوحا ألىم
اؼبؤسسات اؼبالية واؼبستثمرين للدخوؿ يف سوؽ اؼبشتقات رغم أف معظم اؼبستثمرين مؤسساتيُت كانوا أو أفراد مل يتوقعوا
اؼبخاطر على اؼبنتجات اؼبالية ،فطبقات اؼبشتقات اؼبالية يًتاكم بعضها على البعض األخر ،حىت اػبرباء عجزوا عن التقييم
الكامل للمخاطر الناصبة على اؼبنتجات اؼبهيكلة اليت اشًتوىا ،حبكم أف ىذه اؼبنتجات نادرا ما يتم تداوؽبا ،لذلك كانت
قيمتها السوقية صعبة الفهم.
ثالثا 8ضعف النظام الرقابي وغياب الشفافية وعدم تماثل المعلومات
إف فشل اغبوكمة يف ضماف وضباية حقوؽ اؼبسانبُت وضبط أداء الشركات ،وذلك بسبب فشل ؾبالس اإلدارة يف
القياـ بدورىا اإلداري واإلشرايف والتنظيمي بطريقة جيدة ،وخاصة يف بعض اؼبؤسسات اؼبالية ،أدى إىل التقدير الضعيف
للمخاطر بقدر كبَت ،فمثبل زبضع البنوؾ التجارية يف معظم الدوؿ لرقابة دقيقة من طرؼ البنوؾ اؼبركزية ،يف حُت تضعف
 1نادية العقوف ،مرجع سبق ذكره ،ص .179-171
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ىذه الرقابة أو تنعدـ يف مؤسسات مالية أخرى مثل بنوؾ االستثمار وصناديق التحوط وظباسرة الرىوف العقارية وغَتىا.
كما يعترب مشكل تبادؿ اؼبعلومات والتنسيق بُت ـبتلف اعبهات الفاعلة يف الرقابة اؼبالية وعدـ سباثلها من خبلؿ الشك
حوؿ نوعية االبتكارات اؼبالية وافتقارىا للشفافية ،أحد أىم العوامل اؼبسانبة يف فشل اؼبؤشرات عن التنبؤ باألزمة.
رابعا 8انتشار صناديق التحوط8
صناديق التحوط ىي عبارة عن صناديق استثمارية تستعمل تقنيات التحوط ضد اؼبخاطر اؼبالية يف أسواؽ األوراؽ
اؼبالية ،وىذه الصناديق تفتقر للشفافية يف معامبلهتا وال زبضع لقيود تنظيمية وإشرافية لتنظيم عملها وىو ما جعلها يف
كثَت من األحياف تشكل خطرا يهدد النظاـ اؼبايل ،ولعل أبرز مثاؿ على ذلك إفبلس صندوؽ إدارة رؤوس األمواؿ طويلة
األجل عاـ  ،1998وقد قاد النتشارىا السيولة النقدية اؽبائلة واؼبكسب السريع الذي ربققو ىذه الصناديق ،إذ تسيطر
على ثلث مداوالت األسهم ،وحبوزهتا أصوؿ بقيمة تريليونُت دوالر ،إال أف خطورهتا تكمن يف خصائصها وأسلوب عملها
واستثمارىا يف مشروعات عالية اؼبخاطر.
خامسا 8الجوانب السلوكية واألخالقية8
تعترب السلوكيات غَت السوية من جانب اؼبتعاملُت يف اجملاؿ اؼبايل كالطمع واعبشع من أىم العوامل اؼبساعدة يف
عدـ التنبؤ باألزمة إذ ساد جشع اؼبديرين وسعيهم كبو ربقيق الربح السريع ويف وقت قصَت دوف البحث عن جودة العميل
وقدرتو على السداد ،وقد ناؿ كبار اؼبصرفيُت ومديري الشركات مبليُت الدوالرات كرواتب ومكافآت بظاىرة تنشيط
القروض وربقيق أرقاـ للتوظيف خاصة القروض العقارية دوف مراعاة اؼبخاطر احملتملة ،مث ما لبث أف تعثر عمبلء ىؤالء
القروض وانكشف سوء اإلدارة وجشعها .إىل جانب اؼبمارسات غَت األخبلقية اليت انتشرت يف اؼبؤسسات واألسواؽ
اؼبالية مثل الفساد واؼبعلومات اؼبضللة ،وذلك ألف أىم دافع للمتعاملُت يف األسواؽ اؼبالية ىو اؼبضاربة واغبصوؿ على
األرباح وليس االستثمار اغبقيقي كما أف أغلب اؼبضاربُت يف األسواؽ اؼبالية يسلكوف أسلوب القطيع ،وسلوكهم مبٍت
على اإلشاعات وعلى معلومات وربليبلت غَت حقيقية.

124

التنبؤ بأزمة الرهن العقاري

ال فصل الثالث
خالصة الفصل

يعتمد نظاـ اإلنذار اؼببكر على مؤشرات اقتصادية عامة ومؤشرات خاصة متعلقة باؼبؤسسة حبد ذاهتا ،وكوف
اؼبؤشرات البورصية ترتبط بالتغَتات االقتصادية بعبلقة التأثَت والتأثر ،حيث أف أي تغَت يف االقتصاد تعكسو اؼبؤشرات
البورصية ،وأيضا قيمة ىذه اؼبؤشرات تؤثر على كمية الطلب والعرض يف السوؽ اؼبايل وبالتايل على االقتصاد.
وما يثبت ىذا وصوؿ كل من نظاـ اإلنذار اؼببكر ودراسة اؼبؤشرات البورصية ،إىل نتيجة واحدة وىي عدـ إمكانية
التنبؤ بأزمة الرىن العقاري .حيث أف اؼبؤسسات اؼبالية والبنوؾ العاؼبية أكدت عجزىا وعدـ قدرهتا على توقع حدوث
ىذه األزمة ،فصندوؽ النقد الدويل الذي ذبوب فرقو دوؿ العامل لتقدًن الوصفات وحل األزمات االقتصادية مل يتمكن
خرباؤه من التنبؤ باألزمة حسب تقرير صادر منو.
ويبكن إرجاع ذلك إىل العديد من العوامل منها تصنيفات مؤسسات التقييم الدولية اليت أعطت تصنيفات خاطئة
لؤلصوؿ اؼبالية وذلك العتمادىا على معلومات تفتقر للدقة والصحة والشفافية ،وىذا بغض النظر عن ضعف األجهزة
اإلدارية والرقابية يف اؼبؤسسات اؼبالية ،وىكذا تبقى أزمة الرىن العقاري ربمل يف طياهتا العديد من التساؤالت والنقائص
يف النظاـ اؼبايل العاؼبي.
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الخ ـ ـ ـات ـم ـ ـة
الخاتمة:
تكتسي البورصة أمهيتها يف اقتصاديات الدول املتقدمة باعت بارها األداة اليت تدفع بعجلة اال قتصاد حنو التنمية
االقتصادية الشاملة ،حيث تقوم البورصة بدور هام يف استحداث نوعيات جديدة من األوراق املالية اليت تتناسب ورغبات
واحتياجات الوحدات االقتصادية املدخرة ذات الفوائض املالية ،وكذا ورغبات واحتياجات الوحدات االقتصادية ذات
االحتياج املايل.
كما تعترب املؤشرات البورصية أ داة فعالة لقياس احلالة اليت عليها السوق املايل ،فقد تكون تلك املؤشرات عامة
تقيس حالة السوق بصفة عامة ،أ و مؤشرات خاصة تقيس احلالة اليت عليها صناعة معينة دون سواها .وملؤشرات البورصة
استخدامات عديدة يف مقدمتها التنبؤ باحلالة اليت سيكون عليها االقتصاد ،وذلك نتيجة لتأثره بالتغريات االقتصادية
العامة وكذا التغريات اليت حتدث يف اجملال الذي تنشط فيه األسهم املكونة له .كذلك ميثل املؤشر املرةة العاكسة للسوق
نظرا لكفاءته يف التعبري وباستمرار عما يدور من تعامالت جتارية اليت تغذي االقتصاد ،وهبذا يعمل على جذب
االستثمارات وتشجيع املستثمرين يف متابعة استثماراهتم والتعامل يف السوق ،معربا عن حالة الرواج االقتصادي ،كما قد
يعكس املؤشر حاالت الكساد السائدة يف السوق والناجتة عن األزمات املالية ،مما يسبب يف إحداث التخوف والنفور يف
التعامالت ،وبالتايل اخنفاض قيمه ،وهذا ما حدث يف أزمة الرهن العقاري ،لذلك متثل املؤشرات البورصية مستوى مرجعي
للمستثمرين وا لباحثني يف سوق املال كونه يعكس أهم املعلومات حول طبيعة االقتصاد السائد ونقاط ضعفه.
تعد أزمة الرهن العقاري واحدة من أعنف االختالالت اليت شهدها االقتصاد العاملي ،حيث بدأت من الواليات
املتحدة األمريكية "قاطرة العامل" وانطلقت شرارهتا من قطاع الرهن العقاري يف هناية  6002وبداية ،6002مث تفاقمت
مست أسواق املال ومؤسسات مالية كربى ليس فقط أمريكا بل على مستوى العامل.
إىل ما عليه الوضع من اضطرابات ّ
فاألزمة اليت انتشرت يف قطاع صغري نسبيا سرعان ما انتشرت عدواها إىل باقي ا لقطاعات وباقي الدول ،كما حتولت إىل
أزمة مالية اقتصادية عاملية بكل املقاييس .وأمام خطورة هذا الوضع أسرعت معظم الدول وعلى رأسها الواليات املتحدة
األمريكية إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة الحتواء األزمة واحلد من توسعها .وقد كان هناك اتفاق على ضرورة التحرك السريع
إلنقاذ العامل من األزمة رغم االختالفات يف طرق وسياسات التدخل ،كما أن مجيع احللول اليت اقرتحت كانت حلول
مؤقتة بالنظر إىل عمق وشدة األزمة .ويف هذا السياق بات من الواضح على الدول أن تتبىن ةليات وطرق ملواجهة
األزمات والوقاية منها ،خاصة ما يتعلق باإل نذار املبكر هلا قبل حدوثها وذلك ختوفا من تعريض االقتصاد العاملي مرة
أخرى ملثل هذا االهنيار.
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بناء على ذلك قمنا بدراسة إمكانية التنبؤ باستعمال املؤشرات البورصية ،كون أن هذه األخرية هي املرةة العاكسة
لالقتصاد ولعالقة التأثري والتأثر بني املؤشرات البورصية واملتغريات االقتصادية ،خاصة وأن هذه املؤشرات استطاعت أن
تصل إىل تنبؤات مستقبلية لبعض األزمات املالية املاضية ،إال أن أزمة الرهن العقاري مل يكن هلا احلظ يف ذلك .وهذا
أيضا ما توصل إ ليه نظام اإلنذار املبكر الذي ا عتمد على مؤشرات اقتصادية عامة وأخرى خاصة باملؤسسة بذاهتا ،وهذاما
يثبت العالقة اليت تربط املؤشرات البورصية باملؤشرات االقتصادية العامة واخلاصة  ،وما يبني صحة هذه النتيجة هو تأكيد
املؤسسات املالية الدولية والبنوك العاملية على عدم قدرهتا على توقع حدوث هذه األزمة ،وعلى رأسها صندوق النقد
الدويل ا لذي يعترب مصدر لالستقرار وحل لألزمات االقتصادية .وفشل املؤشرات البورصية يف التنبؤ هبذه األزمة يرجع إىل
نقص كفاءة املعلومات اليت تعتمد عليها املؤشرات البورصية خاصة تلك املعلومات الصادرة عن وكاالت التصنيف
االئتمانية ،وهذا باإلضافة إىل الثغرات والنقائص اليت بينتها األزمة يف النظام املايل العاملي ،وهذا ما يدعو إىل إعادة النظر
يف النظام املايل العاملي لتحقيق استقرار ا قتصادي وجتنيب العامل مثل هذه األزمات.
اختبار الفرضيات
 الفرضية األولى :ميكن للمستثمرين مقارنة قيم مؤشرات البورصة للسنة للجارية بسنة األساس ،مما يؤدي إىل
حتديد اجتاهات السوق الصعودي أو النزويل ومن مث تقييم أدائه ،هذا باإلضافة إىل طبيعة العالقة بني املتغريات
االقتصادية وبعض املتغريات اليت تطرأ على املؤشرات اليت يشار عليها عادة بالتحليل األصيل الذي مي ّكن من
التنبؤ مقدما مبا سيكون علية االقتصاد مسبقا ،وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل.
 الفرضية الثانية :إ ن جذور وأسباب أزمة الرهن العقاري متعددة إ ذ ال ميكن حصرها كلها ومن أمهها جند طبيعة
االقتصاد األمريكي ،املبتكرات املالية والتوريق ،تصنيفات مؤسسات التقييم الدولية ...إخل ،حيث أن هذه األزمة
خرجت عن نطاق السيط رة لتنتقل إىل خمتلف القطاعات والدول ،لتكون بذلك قد هزت االقتصاد العاملي بأسره
وعلى هذا األساس جند أن الفرضية الثانية خاطئة.
 الفرضية الثالثة :إن دراسة منحنيات أهم املؤشرات البورصية خالل أزمة الرهن العقارية اليت شهدت أغلبها
اخنفاضات بنسب عالية يف هناية  6002وبداية  6002بعدما كانت يف أعلى قيم هلا يف  ،6002تبني لنا أن
املؤشرات مل تعكس األزمة إال بعد حدوثها وهذا ما يثبت فشلها يف عملية التنبؤ ،بالتايل تعترب الفرضية الثالثة
خاطئة.
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نتائج الدراسة:
بعد معاجلتنا هلذا البحث وعلى ضوء الفرضيات املوضوعة سالفا ،مت التوصل إىل بعض النتائج اليت ميكن إجيازها
فيما يلي:
 ميكن للمؤشرات البورصية أن تعكس االقتصاد بصفة عامة إذا كانت مؤشرات بورصية عامة كمؤشر
 ،CAC40أو أن تعكس القطاع الذي ميثله ذلك املؤشر إذا كانت مؤشرات بورصية خاصة مثل مؤشر
داوجونز ملتوسط الصناعة .DJIA
 إن املؤشر قد ال يكون أداة مالئمة للتنبؤ باحلالة اال قتصادية وذلك يف حالة إلزامية تسجيل األوراق املالية املكونة
له يف البورصة مع عدم فرض شروط مشددة على ذلك ،أو عندما يكون املؤشر خاص ال ميثل إال نشاط ثانوي
يف االقتصاد ،وهذا ما ميز األسواق املالية العربية.
 ال ميكن حصر وحتديد أسباب األزمات املالية كلها فهي ختتلف باختالف أنواعها ،مكان حدوثها وحىت مدهتا.
فاألزمات املالية حتدث بشكل متكرر وخمتلف عن سابقتها مسايرة يف ذلك التطورات املالية واالقتصادية.
 يعترب توريق الديون العقارية من أهم أسباب أزمة الرهن العقاري ولكن هذا ال يلغي أمهية هذا املبتكر املايل ،وإمنا
سوء استعمال هذه العملية واإلفراط فيها أدى إىل حدوث هذه األزمة.
 إن التصنيفات اخلاطئة لوكاالت ا لتصنيف االئتماين سبّب يف إحداث أزمة الرهن العقاري ويف فشل املؤشرات
البورصية يف التنبؤ هبا.
 أكدت أزمة الرهن العقاري عدم فعالية مؤسسات الرقابة الدولية خاصة صندوق النقد الدويل الذي أعلن عن
عدم قدرته على التنبؤ بأزمة الرهن العقاري.
 كشفت أزمة الرهن العقاري عن الكثري من نقاط الضعف يف النظام املايل العاملي مما استوجب إعادة النظر فيه.
 إن كفاءة السوق املايل ذو أمهية بالغة يف جنا املؤشرات البورصية يف التنبؤ باألزمات املالية ،حيث أن ضعف
املعلومة وعدم صحتها أو باألحرى ارتفاع تكلفة احلصول عليها أدى إىل فشل هذه املؤشرات يف التنبؤ بأزمة
الرهن العقاري.
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 حتمل أزمة الرهن العقاري يف طياهتا العديد من التساؤالت والثغرات مما يستوجب تعميق الدراسة فيها والبحث
عن خباياها.
االقتراحات والتوصيات:
على ضوء النتائج املستوحاة من الدراسة ،ميكن اخلروج مبجموعة من االقرتاحات والتوصيات املتمثلة فيما يلي:
 ضرورة تطوير األنظمة والقوانني الرقابية ،وإعادة تفعيل دور املؤسسات الدولية يف ذلك خاصة صندوق النقد
الدويل لتجنب الوقوع يف مثل هذه األزمة مسبقا.
 ضرورة التنسيق بني السياسة املالية والسياسة النقدية لضمان حتقيق استقرار اقتصادي ولتجنب األزمات.
 ال بد من إعادة إصال النظام املايل العاملي املتسبب يف إحداث األزمات ،وذلك ابتداء بإصالحه على املستوى
احمللي مث لتتم عملية اإلصال على املستوى الدويل.
 إعادة النظر يف تصنيفات ا ألصول املالية اليت قدمتها وكاالت التصنيف الدولية ،مع إلزامية تعريض هذه الوكاالت
للرقابة املستمرة من قبل هيئات خاصة.
 إدخال ا ألنظمة الرقابية والتشريعات الالزمة لتنظيم النشاطات املالية اليت تقوم هبا البنوك خاصة تلك املتعلقة
باملشتقات املالية ،وضبط عملية التوريق وتفادي تعق يدها .والعمل على أن تكون هذه األخرية ألصول مالية ال
لديون ،مع إجبار البنوك على التقدير الدقيق حلجم املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا.
 ضرورة توحيد املعلومات احملاسبية وفق املعايري الدولية باعتبارها من أهم مصادر املعلومات بالنسبة للمستثمرين
املاليني ،للوصول إىل قرارات صائبة ،متكن من حساب مؤشرات بورصية معربة تسمح باملضاربة والتحكيم بني
خمتلف األسواق املالية.
 ضرورة وجود مصادر متخصصة يف حتليل البيانات واملعلومات ،ووسائل اإلعالن جد متطورة لضمان وصول
املعلومة إىل مجيع املستثمرين بنفس الدقة والكفاءة ،مع فتح مكاتب حملللني ماليني يقومون باستعراض وحتليل
واقع وأفاق املؤسسات وأحوال السوق.
 ضرورة حتسني مستوى الشفافية واإلفصا عن املعلومات وكشف الشركات املدرجة يف البورصة عن واقع أدائها
املايل لتضمن محاية األسهم واملستثمرين بشكل ينعكس على استقرار السوق.
 تفعيل دور املؤشرات البورصية يف التنبؤ باألزمات املالية ،وذلك بإجراء حبوث ودراسات على األزمات السابقة
الستخالص النتائج والوصول إىل نظام تنبؤي فعال.
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 البحث عن األنظمة التنبئية األخرى اخلاصة باألزمات املالية لل تمكن من التنبؤ باألزمة قبل حدوثها ،وهذا
لتجنيب تعرض االقتصاد العاملي الهنيارات متتالية.
أفاق البحث:
الشك أنه من خالل دراستنا هلذا املوضوع هناك العديد من اجلوانب اليت مل يستوفيها البحث ،ومن بينها ما يلي:
 عالقة أزمة الرهن العقاري بأزمة الديون السيادية األوروبية.
 مسامهة املؤشرات البورصية يف انتقال عدوى األزمات املالية .
 وكاالت التصنيف الدولية ودورها يف إحداث أزمة الرهن العقاري.
 سعر الفائدة ودوره يف إحداث أزمة الرهن العقاري.
 صندوق النقد الدويل وحماوالته للتصدي لألزمات املالية.
 أثار أزمة الرهن العقاري على أهم البورصات العاملية والدروس املستفادة منها.
 صندوق النقد الدويل كآلية للتنبؤ باألزمات املالية.
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 -37زلمد أمٌن زويل" ،بورصة األوراق ادلالية" ،دار الوفاء للطباعة ،اإلسكندرية.2000،
 -38زلمد صا ح احلناوي وجالل إبراىيم العبد" ،بورصة األوراق ادلالية بٌن النظرية والتطبيق" ،الدار اجلامعية،
مصر.2002،
 -39زلمد عبد احلميد عطية" ،االستثمار يف البورصة" ،دار التعليم اجلامعي ،اإلسكندرية.2011 ،
 -41زلمد زلمود الداغر" ،األسواق ادلالية" ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،مصر ،ط2007 ،2
 -41زلمد يوسف ياسٌن" ،البورصة ،عمليات تنازع القوانٌن-اختصاص احلكم" ،منشورات احللي ،لبنان،
.2004
 -42زلمود أمٌن زوبل البطًنق يونس" ،بورصة األوراق ادلالية وموقعها من األسواق" ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية2002 ،
 -43زلمود جاد اهلل" ،إدارة األزمات" ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان. 2002 ،
 -44مروان عطوة " ،األسواق النقدية وادلالية ،البورصات ومشكالهتا" ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
ط.2003 ،2
 -45مصطفى رشيدي شيخة وزينب حسن عوض اهلل" ،االقتصاد والبنوك وبورصات األوراق ادلالية" ،ادلطبعة
احلديثة بالقاىرة ،مصر.1993،
 -46منًن إبراىيم ىندي" ،األوراق ادلالية وأسواق رأس ادلال" ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية. 2002 ،
 -47منًن إبراىيم ىندي" ،األوراق ادلالية وسوق رأس ادلال" ،منشاة ادلعارف ،اإلسكندرية.1997 ،
 -48منًن إبراىيم ىندي" ،األوراق ادلالية وأسواق ادلال" ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية.2006 ،
135

قائـ ــمة المراج ـ ـ ـ ـ ـ ــع
-49

موسى اللوزي وأخرون" ،التحديات اليت تواجو منظمات األعمال–األزمة ادلالية العادلية ،"-اجلزء

الثاين ،مكتبة اجملتمع العريب ،األردن.2011 ،
 -51ىاشم فوزي عباس العبادي" ،اذلندسة ادلالية وأدواهتا بالرتييز على االسرتاتيجيات واخليارات ادلالية"،
الوراق للنشر والتوزيع" ،األردن.2008 ،
 -51ىوشيار معروف" ،االستثمار واألسواق ادلالية" ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،األردن.2003 ،
 -52يوسف مسعداوي" ،دراسات يف ادلالية الدولية" ،دار الراية لنشر والتوزيع ،األردن. 2013 ،
 -35رمزي زيي" ،ندوة األزمات االقتصادية الراىنة يف العامل" ،منشورات مؤسسة عبد احلميد شومان،
األردن ،ادلملكة األردنية اذلامشية.1998 ،
ب -الرسائ ـ ـ ــل و األطروحات
 -54ادلانسبع رابح أمٌن" ،اذلندسة ادلالية وأثارىا يف األزمة ادلالية العادلية لسنة  ،"2007مذيرة مقدمة ضمن
متطلبات نيل شهادة ادلاجستًن يف علوم اقتصادية ،يلية علوم اقتصادية علوم تسيًن علوم جتارية ،جامعة
اجلزائر. 2011-2010 ، 3
 -55أوييل نسيمة" ،األزمات ادلالية وإمكانية التوقي منها والتخفيف من أثارىا-مع دراسة حالة أزمة جنوب
شرق آسيا ،" -رسالة لنيل درجة الديتوراه يف العلوم االقتصادية ،يلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن،
جامعة يوسف بن خدة ،اجلزائر.2008-2007 ،
 -56بن ثابت عالل" ،األسواق ادلالية يف ظل العودلة بٌن األزمات ومظاىر التجديد" ،مذيرة مقدمة ضمن
متطلبات نيل شهادة ادلاجستًن يف علوم التسيًن ،فرع ادلالية ،ادلدرسة العليا للتجارة ،اجلزائر-2002 ،
.2003
 -57بويساين رشيد" ،معوقات أسواق األوراق العربية وسبل تفعيلها" ،رسالة لنيل درجة الديتوراه يف العلوم
االقتصادية ،يلية العلوم االقتصادية وعلوم التسًن ،جامعة اجلزائر.2006-2005 ،
 -58حورية بديدة" ،تأثًن سياسة توزيع األرباح على قيمة ادلؤسسة ادلسعرة يف السوق ادلايل ،دراسة اختيارية
وحديثة للمؤشر  CAC40خالل الفرتة ادلمتدة ما بٌن  2007و ،"2009مذيرة مقدمة الستكمال
متطلبات نيل شهادة ادلاجستًن يف علوم التسيًن ختصص أسواق مالية  ،يلية العلوم االقتصادية والتجارية
وعلوم التسيًن ،جامعة قاصدي مرياح ،ورقلة.2011 ،
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 -59خالد عيجويل" ،وظيفة الوساطة ادلالية يف البورصة ودورىا يف تنمية التعامالت ادلالية (دراسة مقارنة
لبلدان ادلغرب العريب)" ،مذيرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستًن يف علوم التسيًن ختصص نقود
ومالية ،يلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن ،جامعة اجلزائر ،ديسمرب.2006 ،
 -61دربوشي صربينة" ،األزمة ادلالية االقتصادية العادلية  2008وانعكاساهتا على االقتصاد العادلي :دراسة
مقارنة مع أزمة  ، "1929مذيرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستًن يف علوم التسيًن ختصص
نقود ومالية ،يلية علوم اقتصادية وعلوم جتارية وعلوم التسيًن ،جامعة اجلزائر. 2011-2010 ،3
 -61سارة عبديل" ،أساليب قياس أداة حافظة األوراق ادلالية ،دراسة حالة بورصة الدار البيضاء للقيم ادلنقولة
لسنة  ،" 2011مذيرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة ادلاسرت يف علوم التسيًن ختصص مالية
مؤسسة ،يلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن ،جامعة قصدي مرباح ،ورقلة.2012-2011 ،
 -62صاحلة ىاين نصار" ،شريات الوساطة وأثرىا على تنمية سوق فلسطٌن لألوراق ادلالية" ،رسالة ضمن
متطلبات احلصول على درجة ادلاجستًن يف إدارة األعمال ،قسم إدارة األعمال ،يلية التجارة ،اجلامعة
اإلسالمية ،غزة.2007،
 -63صفية صديقي" ،طرق تقييم وحتليل األوراق ادلالية يف ظل النظرية ادلالية السلويية (مع التطبيق على
بورصة باريس خالل الفرتة ادلمتدة من  2007إىل  ،")2010مذيرة مقدم لنيل شهادة ادلاجستًن يف علوم
التسيًن ختصص مالية األسواق ،يلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن ،جامعة قاصدي مرباح
ورقلة2012-2011،
 -64عريب مدبويل أمحد" ،التنبؤ بأزمات العملة يف دول األسواق الصاعدة وسياسات جتنبها (دراسة تطبيقية
مع إ شارة خاصة لالقتصاد ادلصري)" ،رسالة مقدمة لنيل درجة ديتوراه الفلسفة يف اقتصاديات التجارة
اخلارجية ،يلية التجارة وإدارة األعمال ،جامعة حلوان ،مصر. 2007 ،
 -65عالء الدين عوض الطراونة" ،تطوير نظام إنذار مبكر لتوقع األزمات االقتصادية يف األردن" ،رسالة
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستًن يف االقتصاد ،يلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية ،ادلملكة
األردنية اذلامشية ،أوت . 2004
 -66عيسى جتاه" ،تقيم أداء األسواق ادلالية العربية ( دراسة حالة األردن )" ،رسالة مقدمة استكماال
دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستًن يف علوم التسيًن ،ادلدرسة العليا للتجارة ،للجزائر . 2003
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 -67قاسم شاوش المياء" ،األسواق ادلالية الناشئة مع دراسة حالة البورصة اجلزائرية" ،مذيرة لنيل شهادة
ادلاجستًن يف العلوم االقتصادية ،يلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن ،جامعة البليدة ،اجلزائر،
.2005
 -68زلمد اذلامشي حجاج" ،أثر األزمة ادلالية العادلية على أداء األسواق ادلالية العربية" ،مذيرة مقدمة
الستكمال متطلبات شهادة ادلاجستًن يف علوم التسيًن ،ختصص مالية األسواق ،يلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيًن ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.2012 /2011 ،
 -69زلمد نايف فارس غرايبة" ،حتليل األزمات ادلالية وإمكانية التنبؤ هبا" ،قدمت ىذه الرسالة استكماال
دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستًن يف التمويل وادلصارف ،يلية إدارة ادلال واألعمال ،جامعة آل البيت،
األردن.2010 ،
 -71نادية العقون" ،العودلة االقتصادية واألزمات ادلالية :الوقاية والعالج (دراسة ألزمة الرىن العقاري يف
الواليات ادلتحدة األ مريكية)" ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الديتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد
التنمية ،يلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة. 2013-2012 ،
 -71نبيل خليل طو مسور" ،سوق األسوق ادلالية اإلسالمية بٌن النظرية والتطبيق (دراسة حالة سوق رأس
ادلال اإلسالمي يف ماليزيا)" ،استكماال للحصول على درجة ادلاجستًن يف إدارة األعمال ،يلية التجارة،
اجلامعة اإلسالمية ،غزة. 2007 ،
 -72نسيمة حاج موسى" ،األزمات ادللية الدولية وأثارىا على األسواق ادلالية العربية من دراسة حالة أزمة
الرىن العقاري خالل الفرتة  ،"2008-2007مذيرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة ادلاجستًن يف
العلوم االقتصادية ختصص اقتصاديات ادلالية وبنوك ،يلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيًن ،جامعة
أمحد بوقرة ،بومرداس.2009-2008 ،
 -73وليد أمحد الصايف" ،األسواق ادلالية العربية (الواقع واألفاق)" ،أطروحة لنيل درجة الديتوراه يف العلوم
االقتصادية ،يلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن ،جامعة اجلزائر.2003-2002 ،
جـ -المجالت والدوريات
 -74أمحد بن يوسف الدريويش" ،البورصة" ،رللة إضاءات ،معهد الدراسات ادلصرفية ،الكويت ،العدد
اخلامس ،يونيو-يوليو . 2010
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 -53إميان مرعي" ،أثر األزمة األسيوية على آسيا" ،رللة السياسة الدولية ،مطابع األىرام التجارية ،العدد
 ،175القاىرة ،جانفي . 2009
 -57بريندا جونثاليث -إرموسييو" ،إستنباط مؤشرات لتوفًن إنذار مبكر باألزمات ادلصرفية" ،رللة التمويل
والتنمية ،صندوق النقد الدويل ،جوان .1999
 -77حسان خضر" ،حتليلي األسواق ادلالية" ،سلسلة دورية تعين بقضايا التنمية يف األقطار العربية ،العدد
السابع والعشرون ،مارس.2004 ،
-78

سنقرط سامر" ،التوريق يأداة دتويل واستثمار" ،رللة ادلصارف يف األردن ،اجمللد ،21العدد ،2عمان،

.2002
 -79عبد الكرمي نصر" ،تأسيس سوق فلسطيين لألوراق ادلالية زلددات وأفاق" ،رللة شؤون تنموية ،اجمللد
اخلامس ،العدد األول ،فلسطٌن.
 -81ناجي التوين" ،األزمات ادلالية" ،سلسلة دورية تعين بقضايا التنمية االقتصادية العربية ،ادلعهد العريب
للتخطيط  ،الكويت ،العدد  ،29ماي . 2004
 -81نبال زلمود قصبة" ،حتليل األزمة ادلالية العادلية الراىنة :األسباب والتداعيات والعالج" ،رللة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،28العدد األول. 2012 ،
 -82نزىان زلمد سهو" ،أسواق األوراق ادلالية يف ظل تداعيات األزمة االقتصادية الراىنة" ،رللة دمشق
للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد ،26العدد.2010 ،02
 -83ىيل عجمي مجيل" ،األزمات ادلالية  :مفهومها ومؤشراهتا وإمكانية التنبؤ هبا يف بلدان سلتارة" ،رللة
جامعة دمشق ،اجمللد التاسع عشر ،العدد األول. 2003 ،
 -84ياسر بوجسون ومشاري محد زىرة" ،األسواق ادلالية الناشئة ودورىا يف تنمية االقتصاد الوطين ( دراسة
حتليلية استشرافية)" ،رللة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية،
رللد ،27العدد ،1يلية االقتصاد ،جامعة دمشق ،سوريا. 2005 ،
د -التقارير
 -53صندوق النقد الدويل" ،أفاق االقتصاد العادلي" ،األزمة األسيوية وأداء النمو يف ادلنطقة على ادلدى
الطويل.1998 ،
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 -86صندوق النقد الدويل" ،مكافحة األزمة ادلالية العادلية" ،التقرير السنوي.2009 ،
ه -الملتقيات والمؤتمرات
 -87ألداوي الشيخ" ،األزمة ادلالية العادلية انعكاساهتا وحلوذلا" ،مؤدتر اجلنان حول األزمة ادلالية العادلية وييفية
عالجها من منظور النظام االقتصادي الغريب واإلسالمي ،جامعة اجلنان ،لبنان 14-13 ،مارس .2009
 -88بريش عبد القادر ،طرشي زلمد" ،التحرير ادلايل وعدوى األزمات ادلالية" ،ادللتقى الدويل الثاين حول
األزمة ادلالية الراىنة والبدائل ادلالية وادلصرفية ،ادلريز اجلامعي مخيس مليانة ،اجلزائر ،يومي  6-5ماي
. 2009
 -89بن نعمان محادو" ،طبيعة اإلصالحات ادلالية وادلصرفية يف أعقاب األزمة ادلالية  ،"2008ادللتقى
العلمي الدويل حول األزمة االقتصادية الدولية واحلويمة العادلية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،يومي
 21-20ايتوبر .2009
 -91حسٌن عبد ادلطلب األسرج" ،األزمة االقتصادية العادلية وسياسات مواجهتها يف الدول العربية" ،ادللتقى
الدويل حول األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلويمة العادلية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر،
يومي  20و 21أيتوبر . 2009
 -91زايدي عبد السالم ومقران يزيد" ،األزمة ادلالية العادلية وانعكاساهتا على االقتصاديات العربية ( دراسة
حالة اجلزائر ،تونس ،ادلغرب ،ليبيا ،مصر)" ،ادللتقى الدويل حول األزمة ادلالية الراىنة والبدائل ادلالية
وادلصرفية ،ادلريز اجلامعي مخيس مليانة ،اجلزائر ،يومي  6-5ماي .2009
 -92زايري بلقاسم ،ميلود مهدي" ،األزمة ادلالية العادلية :أسباهبا وأبعادىا وخصائصها" ،ورقة حبث مقدمة
ضمن فعاليات ادلؤدتر الدويل حول األزمة العادلية وييفية معاجلتها من منظور النظام االقتصادي الغريب
واإلسالمي ،جامعة اجلنان ،لبنان 14-13 ،مارس .2009
 -93زيرياء بلو باسي" ،ألزمة ادلالية العادلية اجلذور وأبرز األسباب والعوامل احملفزة والدروس ادلستفادة من
منظور االقتصاد اإلسالمي" ،مؤدتر اجلنان حول األزمة ادلالية العادلية وييفية عالجها من منظور النظام
االقتصادي الغريب واإلسالمي ،لبنان 14-13 ،مارس. 2009
 -94صا ح العلي" ،أثر األزمة ادلالية العادلية يف الفقر والبطالة ووسائل معاجلتها يف االقتصاد اإلسالمي" ،حبث
مقدم للمؤدتر الدويل حتت عنوان رسالة السالم يف اإلسالم ،قصر ادلؤدترات ،دمشق ،يومي  2-1جوان
.2009
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 -95صفوت عبد السالم عوض اهلل "،األزمة ادلالية العادلية وتداعياهتا على اقتصاديات دول رللس التعاون
اخلليجي" ،ادلؤدتر العلمي حول اجلوانب القانونية واالقتصادية لألزمة ادلالية احلالية ،جامعة ادلنصورة ،مصر،
1و  2أفريل . 2009
 -96عبد اجمليد قدي" ،الصناديق السيادية واألزمة ادلالية الراىنة" ،مداخلة ضمن فعاليات مؤدتر حول األزمة
ادلالية العادلية وييفية عالجها من منضور النظام االقتصادي الغريب واإلسالمي ،جامعة اجلنان ،لبنان ،أيام
 14-13مارس .2009
 -97علي فالح ادلناصًن ،وصفي عبد الكرمي الكساسبة" ،األزمة ادلالية العادلية حقيقتها أسباهبا تداعياهتا
وسبل العالج" ،ادلؤدتر العلمي الدويل السابع حول تداعيات األزمة االقتصادية العادلية على منظمات
األعمال (التحديات-الفرص -اآلفاق) ،جامعة الزرقاء اخلاصة ،عمان ،يومي 11 -10نوفمرب . 2009
 -98عماد موسى" ،أثر األزمة ادلالية العادلية على الدول العربية" ،ادلؤدتر الدويل حول دور القطاع اخلاص يف
التنمية :تقييم استشراف ،لبنان ،أيام  25-23مارس.2009 ،
 -99عوض بن عوض يسلم" ،مدى تأثر ادلصارف اإلسالمية باألزمة ادلالية العادلية" ،ادللتقى الدويل حول
االقتصاد اإلسالمي الواقع ورىانات ادلستقبل ،ادلريز اجلامعي بغرداية ،اجلزائر ،يومي  23و 24فيفري
.2011
 -111يمال بن موسى عبد الرمحان بن مساعد" ،األزمة ادلالية وتداعياهتا على البنوك اإلسالمية" ،ادللتقى
الدويل حول االقتصاد اإلسالمي الواقع ورىانات ادلستقبل ،ادلريز اجلامعي بغرداية ،اجلزائر ،يومي 24 - 23
فيفري . 2011
 -111يمال رزيق وحسن توفيق" ،اجلوانب النظرية لألزمة ادلالية" ،مداخلة مقدمة للمؤدتر العلمي الدويل
السابع حول تداعيات األزمة االقتصادية العادلية على منظمات األعمال ،يلية االقتصاد والعلوم التجارية،
جامعة الزرقاء ،األردن ،يومي  10و 11نوفمرب .2009
 -112مصطفى حسين مصطفى" ،األزمة ادلالية العادلية أسباهبا وآثارىا االقتصادية وييفية مواجهتها" ،ادلؤدتر
العلمي حول اجلوانب القانونية واالقتصادية لألزمة ادلالية العادلية ،جامعة ادلنصورة ،مصر ،أفريل .2009
 -113مصطفى حسين مصطفى" ،األزمة ادلالية العادلية أسباهبا وآثارىا االقتصادية وييفية مواجهتها" ،ادلؤدتر
العلمي حول اجلوانب القانونية واالقتصادية لألزمة ادلالية العادلية ،جامعة ادلنصورة ،مصر ،أفريل . 2009
 -114ناصر مراد" ،األزمة ادلالية العادلية :األسباب ،اآلثار وسياسات مواجهتها" ،ادللتقي العلمي الدويل
حول األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلويمة العادلية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر ،أيتوبر
.2009
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 -115ىناء احلنيطي ملك خصاونة" ،دور اجلهاز ادلصريف يف ظل األزمة االقتصادية" ،ادلؤدتر العلمي حول
تداعيات األزمة االقتصادية العادلية على منظمات األعمال ،جامعة الزرقاء اخلاصة ،األردن ،يومي 5-3
نوفمرب . 2009
 -116وليد أمحد صايف" ،األزمة ادلالية العادلية  2008طبيعتها ،أسباهبا ،وتأثًناهتا ادلستقبلية على االقتصاد
العادلي والعريب" ،ادللتقى الدويل الثاين حول األزمة ادلالية الراىنة والبدائل ادلالية وادلصرفية ،ادلريز اجلامعي
مخيس مليانة ،اجلزائر ،يومي  5و 6ماي .2009
و -المواقع اإللكترونية
 -117عبد الني إمساعيل الطوخي " ،التنبؤ ادلبكر باألزمات ادلالية باستخدام ادلؤشرات ادلالية القائدة" ،مصر،
تاريخ اإلطالع  04أفريل  ،2014متاح على الربيد اإللكرتوين:
http://www. Kantakji. Ory/ Figh/ Files/Manage/104. Doc.
 -118غازي الصوراين" ،األزمة ادلالية وتداعياهتا على االقتصاد العريب" ،تاريخ االطالع  04أفريل ،2014
متاح على الربيد اإللكرتوين
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20150264
ثانيا -المراجع باللغة الفرنسية
A-Les livres

109- Andrew Berg & Catherine Pattillo, "L’art Difficile de Prévoir les Crises
Economiques", Dossiers Economiques, FMI, Juillet 2000.
110- Andrew Harrison, Ertugrul Dalkiran et Ena Elsey, "Business
international et mondialisation: vers en nouvelle Europe", Ed Boeck,
Bruxelles, 2004.
111- Antoine Brunet, Jean-Paul Guichard, " la visée hégémonique de la chine:
L'impérialisme économique", L'harmattan, Paris, 2011.
112- Benoît Mandelbrot, Richard L Hudson, " Une Approche Fractale des
Marchés : risquer, perdre et gagner", Ed Odile Jacob, Paris, 2009.
113- Christophe Boucher et Vincent Vasques, "Les crises boursières aux
Etats-Unis: Détection et prévision", CEPN, Université Paris-Nord, 24 mars
2004
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114- Claude Broquet, Robert Cobbaut et Roland Gillet, "Gestion de
portefeuille, Ed de Boeck, Bruxelles, 2004.
115- Cosette Payrard," la bourse" 6ème edition, librairie Vuibert, Paris, 1998.
116- D.Lacoue Labartue, "Crises financière et leur propagation internationale
in finance internationale : L’état actuel de la théorie", Economica, Paris,
1992.
117- David Swensen," Gestion de Portefeuilles Institutionnels", Ed Maxima,
Paris, 2009.
118- Elsa Poupardin, "Communiquer dans un monde en crise", Ed
L'harmattan, Paris, 2005.
119- Florence Samson, "l'ombre de 1929 plane en cette année 2009", Ed
l'harmattan, paris, 2009.
120- Gibert Boutté, "Nicolas Sarkozy face à la crise", Ed l'harmattan, paris,
2010.
121- H bourachot, G renouard et J L rettel, "100 Fiches pour comprendre la
bourse et les marchés financiers", Ed Bréal, Paris, 2006.
122- Henry Bourachot, Jean-Luc Rettel et Gille Reouard, "100 fiches pour
comprendre la bourse et les marchés financiers", 2ème édition, Bréal, 2006.
123- Jacques Attali, "La crise et après", édition Sidia, Alger, 2009.
124- Jean kogej, Les Mutations de l'économie Mondiale, Ed Bréal, France,
2008.
125- Jean-Luc Vallens, "crise du crédit et entreprises", Ed Lamy, paris, 2010.
126- Jean-Pierre Petit, "la bourse: rupture et renouveau", Ed Odile Jacob,
paris, 2003.
127- Julien Baddour Alain Nurbel, "éléments de macroéconomie
keynésienne", éditions publibook, paris 2009, P 12.
128- Laget, "les nouveaux outils financiers", top édition ,Paris, 1990.
129- Luc Bosson, Corinne Evarard et Christian Jacques, "L'Asie du Sud-Est:
des nouveaux pays industrialisés", Ed Boeck, Bruxelles, 1998.
130- Max Moreau, "l'embauchoir: 125 réponses pour le plein-emploi", Ed
L'harmattan, Paris, 2011.
131- Philippe Spieser," la bourse", librairie Vuibert, France, 3ème édition,
2007.
132- Pierre Lagayette, "les Etats-Unis Contemporaines", Ed Bréal, 2002.
133- P/Topscalim,"Les indices boursière sur action", Economica, Paris, 1996.
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B- Les guides

134- Commission d’oragnisation et de surveillance des operations de bourse
(cosob ),guide de l’invistisseur ,Novembre ,1997 .
C- Les rapports

135- Patrick Artus et autres, "La crise des Subprimes", les rapports du conseil
d’analyse économique, la documentation Française, Paris, 2004.
D- les colloques et les séminaires

136- Ahmed Ksaier, "Essai d’Elaboration d’un Système Préventif de Crise de
Change", Séminaire Doctoral du GDRI EMMA, Organiser par le CEMAFI,
Université de Nise sophia Antipolis, 25-26 Mars 2004.

137- Christian Noyer, Réflexion sur la crise, Colloque marchés financiers :
aspects passés, présent et futures, célébrant le 150 éme anniversaire des
relation Franco-Japonaises, Tokyo, 17 Novembre 2008, banque de France.

138- Mahfoud Djebbar, "Predicting Financial Crises : Myth Reality", Recueil
de Communication de Colloque International sur la Crise Financiére et
Economique et Gouvernance Mondiale, Université Farhat Abbas, Sétif,
Algérie, du 20 au 21 Octobre 2009.
E- les sites intenet :

139- Division du commerce extérieur US Census Bureau, Etats-Unis la
balance du commerce, de 1980 à 2010, 23/12/2011, visite le 07/04/2014,
disponible sur le site électronique:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:US_Trade_Balance_1980_2010.svg

140- Farcaster, deficits vs. Augmentations de la dette - 2009, documentation
libre GNU, 17 Octobre 2009, visite le 07/04/2014, disponible sur le site
électronique:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Deficits_vs._Debt_Increases_-_2009.png
141- : Gouvernement des Etats origine transféré par Wikipédia, US Debt,
Créative Commons Attribution-Share Alike, 10 Mars 2009, visite le
07/04/2014, disponible sur le site électronique:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:USDebt.png
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CHRONOLOGIE

Les principales étapes du déroulement de la crise de juillet 2007 à décembre 2009.

2007

Évènements

Juillet

Bear Stearns annonce la faillite de deux hedge funds spécialisés dans les dérivés de crédit.

31 juillet

La banque publique allemande KfW apporte son soutien financier à IKB pour 8,1 milliards d’euros.

1er août

Le ministre des Finances allemand annonce un plan de sauvetage de 3,5 milliards d’euros pour éviter
la faillite d’IKB.

7 août

BNP Paribas gèle la valorisation de certains de ses fonds.

9 août

L’Eurosystème propose des liquidités en quantité illimitée au jour le jour.

17 août

Le Système fédéral de réserve américain (Fed) étend la maturité maximale de sa facilité d’emprunt
permanente de 1 jour à 30 jours.

23 août et 12 septembre

La BCE lance une opération supplémentaire de refinancement en euros à 3 mois (opérations renouvelées
par la suite tout au long de 2007, 2008 et 2009).

14 septembre

L’annonce par la Banque d’Angleterre de l’octroi d’un prêt d’urgence, garanti par l’État, à la cinquième banque
anglaise, Northern Rock, déclenche une panique sur les dépôts bancaires de cette banque.

18 septembre

La Fed abaisse son taux directeur de 0,50 %, à 4,75 %.

er

1 octobre

UBS, première banque suisse, annonce des dépréciations d’actifs pour 2,4 milliards d’euros.

24 octobre

Merrill Lynch annonce des dépréciations d’actifs pour 8,4 milliards de dollars.

31 octobre

La Fed abaisse son taux directeur de 0,25 %, à 4,5 %.

11 décembre

La Fed abaisse son taux directeur de 0,25 %, à 4,25 %.

12 décembre

Actions coordonnées de la Fed, de la BCE, de la Banque du Canada, de la Banque d’Angleterre et
de la Banque nationale suisse afin de répondre aux besoins de financement à court terme en dollars.
Naissance du dispositif d’injection de dollars à terme : les TAF (term auction facilities) à 28 jours.

2008
15 janvier

Citigroup publie des pertes record (9,83 milliards de dollars au quatrième trimestre 2007). Le groupe
annonce, en outre, des dépréciations d’actifs pour 18,1 milliards de dollars.

22 janvier

La Fed abaisse son taux directeur de 0,75 %, à 3,5 % lors d’un comité FOMC (Federal Open Market
Committee) extraordinaire.

24 janvier

La Société générale dévoile la fraude commise par l’un de ses traders, Jérôme Kerviel. Les pertes associées
se montent à 4,9 milliards d’euros.

30 janvier

La Fed abaisse son taux directeur de 0,50 %, à 3 %.

15 février

UBS a perdu 7,8 milliards d’euros au quatrième trimestre 2007.

17 février

Le gouvernement britannique nationalise Northern Rock.

11 mars

La Fed lance une nouvelle facilité : la term securities lending facility. Cette facilité de 1 mois permet aux
banques d’investissement d’emprunter des titres d’État en échange de titres de qualité de crédit inférieure
(titres d’agences, mortgage-backed securities – MBS).

16 mars

La Fed étend la maturité maximale de sa facilité d’emprunt permanente de 30 jours à 90 jours. Elle introduit
une nouvelle facilité, la primary dealer credit facility, qui permet un refinancement des banques
d’investissement au jour le jour, contre des garanties élargies.

18 mars

La Fed abaisse son taux directeur de 0,75 %, à 2,25 %.

24 mars

Bear Stearns est repris par JP Morgan sous l’égide de la Fed qui prête 30 milliards de dollars
au repreneur.

28 mars

La BCE introduit un refinancement en euros à 6 mois.
.../...
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2008
1er avril

UBS annonce un doublement de ses dépréciations qui s’élèvent à cette date à 24 milliards d’euros.

30 avril

La Fed abaisse son taux directeur de 0,25 %, à 2 %.

Juin - août

Dégradation de la note de trois grandes banques d’affaires américaines (Lehman Brothers, Merrill Lynch
et Morgan Stanley) et de deux assureurs monoline (MBIA et Ambac).

7 septembre

Le Trésor américain met les agences de crédit hypothécaire Freddie Mac et Fannie Mae sous tutelle
et s’engage à leur apporter, au besoin, 200 milliards de dollars de capital.

15 septembre

Lehman Brothers dépose son bilan.
Bank of America annonce le rachat de Merrill Lynch.

16 septembre

La Fed et le gouvernement américain nationalisent de facto l’assureur AIG, menacé de faillite, en lui
apportant une aide de 85 milliards de dollars en échange de 79,9 % de son capital.

18 septembre

La banque britannique Lloyds TSB rachète sa concurrente HBOS menacée de faillite.
La BCE, la Fed, la Banque d’Angleterre, la Banque du Japon, la Banque nationale suisse et la Banque
du Canada ouvrent une nouvelle facilité conjointe en dollars. Il s’agit d’une TAF au jour le jour qui sera
renouvelée jusqu’au 15 octobre.

19 septembre

Le président George W. Bush annonce un plan de sauvetage des banques américaines (plan Paulson).
La Fed lance une nouvelle facilité qui vise à soutenir le marché des fonds monétaires.

25 septembre

Le président Nicolas Sarkozy appelle à un nouvel ordre financier international.
Les dépôts de Washington Mutual, en faillite, sont repris par JP Morgan.

26 septembre

Le cours de bourse de Fortis s’effondre en raison de doutes sur sa solvabilité. Fortis est renfloué le
29 septembre par les États belge, néerlandais et luxembourgeois. BNP Paribas en prend le contrôle
en Belgique et au Luxembourg pour 14,5 milliards d’euros.

29 septembre

La Chambre des représentants américaine rejette le plan Paulson.
L’État allemand et un consortium de banques apportent une garantie de crédit de 35 milliards d’euros
à Hypo Real Estate, quatrième banque du pays.
Les banques Bradford & Bingley (au Royaume-Uni) et Glitnir (en Islande) sont nationalisées.

30 septembre

Le gouvernement irlandais apporte une garantie générale de 2 ans aux six grandes banques du pays.
Les États belge, français et luxembourgeois assurent le sauvetage de Dexia en souscrivant à une
augmentation de capital de 6,4 milliards d’euros.

3 octobre

La liste des contreparties éligibles aux opérations de réglage fin de l’Eurosystème est élargie.
Le plan Paulson est adopté par la Chambre des représentants.

5 octobre

Le gouvernement allemand lance un nouveau plan de sauvetage pour Hypo Real Estate.

7 octobre

La Fed annonce le lancement d’une nouvelle facilité : la commercial paper funding facility. Par cette facilité,
le Système fédéral de réserve acquiert directement des billets de trésorerie à 3 mois.

8 octobre

Baisse des taux concertée par plusieurs banques centrales : la Fed, la BCE, les banques centrales du
Canada et de Suède baissent leur taux directeur de 0,50 % et la Banque nationale suisse de 0,25 %.
La BCE revoit les modalités techniques d’adjudication ; elle annonce que les appels d’offres se feront à taux
fixe et que 100 % des demandes sont honorées jusqu’en janvier 2009 et elle rétrécit le corridor constitué
par les taux des facilités permanentes.
Les ministres des Finances de l’UE décident de relever la garantie des dépôts de 20 000 euros
à 50 000 euros dans un premier temps. Ils prévoient que le 31 décembre 2010 au plus tard, le niveau de
garantie pour l’ensemble des dépôts d’un même déposant sera fixé à 100 000 euros.

9 octobre

La BCE réduit le corridor constitué par les taux des facilités permanentes de 200 à 100 points de base autour
du taux d’intérêt des opérations principales de refinancement : le taux de la facilité de prêt marginal est
ramené de 100 à 50 points de base au-dessus du taux d’intérêt des opérations principales de refinancement,
soit à 4,25 %, et le taux de la facilité de dépôt sera porté de 100 à 50 points de base en dessous du taux
des opérations principales de refinancement, soit à 3,25 %.
.../...

134

BANQUE DE FRANCE • DOCUMENTS ET DÉBATS • N° 3 • JANVIER 2010

CHRONOLOGIE

2008
10 octobre

Le G 7 adopte un plan d’action international qui vise à assurer la viabilité du système financier, éviter la
faillite des institutions financières importantes, garantir l’accès à la liquidité, recapitaliser les institutions
financières publiques, restaurer la confiance des épargnants par des garanties publiques sur les dépôts
et soutenir le marché des financements hypothécaires en lançant des travaux de réflexion sur les thèmes
de la valorisation, la transparence et les règles comptables.

12 octobre

À l’initiative du président Nicolas Sarkozy, adoption à Paris du plan anti-crise européen autour de l’action
des États selon plusieurs axes : protéger les épargnants, assurer le financement de l’économie et éviter la
faillite d’institutions financières systémiques.

13 octobre

Le gouvernement français annonce son « Plan pour assurer le financement de l’économie et restaurer
la confiance ».
Les TAF de la BCE sont désormais adjugées sans limite de montant et à taux fixe. La mesure est également
mise en œuvre par la Banque d’Angleterre et la Banque nationale suisse. Les lignes de swaps octroyées
par la Fed à ces banques centrales sont dès lors illimitées.

15 octobre

La BCE élargit son système de garantie (titres de dette négociables en devises, certificats de dépôts, dette
subordonnée bénéficiant d’une garantie, prêts syndiqués sous droit anglais) et revoit à la baisse la notation
minimale pour l’éligibilité des titres à BBB- contre A- auparavant.
La Banque nationale suisse et la BCE annoncent des mesures conjointes pour accroître les liquidités
en francs suisses.

16 octobre

La BCE conclut un accord avec la Banque nationale de Hongrie qui permet à cette dernière d’emprunter
jusqu’à 5 milliards d’euros pour soutenir ses opérations.
Les autorités suisses annoncent un plan de sauvetage d’UBS, qui allie recapitalisation par l’État (à hauteur
de 5 milliards de dollars) et création par la Banque nationale suisse d’une structure de défaisance des
actifs toxiques.

17 octobre

Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, installe le conseil d’administration
de la Société de financement de l’économie française (SFEF).

20 octobre

Le gouvernement français annonce qu’il est prêt à souscrire pour un montant de 10,5 milliards d’euros
à des émissions de titres subordonnés émis par les six principaux groupes bancaires français : Banques
Populaires, BNP Paribas, Caisses d’Épargne, Crédit agricole, Crédit mutuel et Société générale.

23 octobre

Le président Nicolas Sarkozy annonce la tenue de la réunion du G 20, ainsi que la mise à disposition
de 26 milliards d’euros de prêts pour assurer le financement des PME françaises, et la nomination
de René Ricol au poste de médiateur national du crédit.

27 octobre

La BCE et la Banque nationale du Danemark mettent en place un accord de swap de devises pour
un montant de 12 milliards d’euros.

28 et 29 octobre

Octroi par la Fed de nouvelles lignes de swaps à quatre banques centrales de pays émergents (Mexique,
Brésil, Corée du Sud et Singapour).
La Fed abaisse son taux directeur de 0,50 %, à 1 %.
Le FMI annonce une facilité de prêt à court terme pour les pays en voie de développement.

31 octobre

La Banque du Japon abaisse son taux directeur de 0,2 %, le ramenant à 0,3 %.

4 novembre

La SFEF annonce une première émission obligataire sur les marchés, émission bénéficiant d’une garantie
autonome d’une maturité de 3 ans.

6 novembre

La BCE abaisse son taux directeur de 0,50 %, à 3,25 %.
La Banque d’Angleterre baisse son taux directeur de 1,50 %, le ramenant à 3 %.

9 novembre

Les autorités chinoises annoncent un plan de soutien de 4 000 milliards de yuans (environ 470 milliards
d’euros).

15 novembre

Le G 20 publie un communiqué dans lequel il confirme l’intention de ses membres (y compris donc les
grands pays émergents) d’agir rapidement afin de répondre au ralentissement économique mondial et fixe
une feuille de route afin de tirer les leçons de la crise financière.

20 novembre

Le président Nicolas Sarkozy annonce la création du Fonds stratégique d’investissement (FSI), destiné
à renforcer les fonds propres et à stabiliser le capital des entreprises françaises.
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2008
23 novembre

Le président élu Barack Obama annonce un plan de relance américain qu’il s’engage à mettre en œuvre
dès son investiture le 20 janvier. Le plan pourrait approcher les 1 000 milliards de dollars.
Le gouvernement américain garantit 306 milliards de dollars de dettes de Citigroup et injecte 20 milliards
de dollars dans son capital.

25 novembre

La Fed lance un programme de prêts aux investisseurs, destiné à relancer le crédit à la consommation via
la titrisation. Dénommé Term asset-backed securities loan facility (TALF), il est doté dans un premier temps,
de 200 milliards de dollars, budget qui pourra au besoin être porté à 1 000 milliards de dollars. Le collatéral
éligible inclut les RMBS, CMBS et autres ABS.

2 décembre

Un plan de relance européen de 200 milliards d’euros (1,5 % du PIB) est approuvé par les chefs d’États européens.

4 décembre

Le président Nicolas Sarkozy annonce un plan de relance de l’économie française de 26 milliards d’euros.
La BCE abaisse son taux directeur de 0,75 %, à 2,50 %.
La Banque d’Angleterre abaisse son taux directeur de 1 %, à 2 %.

10 décembre

Le Congrès et la Maison Blanche concluent un accord de principe sur un plan de sauvetage des constructeurs
automobiles, qui se chiffre à 13,4 milliards de dollars.

11 décembre

Une fraude estimée à 50 milliards de dollars, montée par le fonds d’investissement de Bernard Madoff, est mise
à jour. L’Autorité des Marchés financiers (AMF) estime à environ 500 millions d’euros l’exposition des OPCVM
français ayant investi dans des OPCVM de droit irlandais et luxembourgeois touchés par la fraude Madoff.

16 décembre

La Fed abaisse son taux directeur de 0,75 %, à 1 %, le ramenant dans une marge de fluctuation allant de 0 à 0,25 %.

19 décembre

La Banque du Japon abaisse son taux directeur de 0,20 %, le ramenant à 0,10 %.

29 décembre

Après lui avoir accordé un prêt, mi-décembre, de 13,4 milliards de dollars sur 3 mois, le Trésor américain
renfloue GMAC (branche financière de la General Motors) à hauteur de 5 milliards de dollars.

2009
5 janvier

La Fed lance un plan de soutien à l’immobilier avec le rachat des créances hypothécaires destiné à relancer
le marché du logement.

7 janvier

Nicolas Sarkozy annonce une deuxième vague d’émissions de fonds propres pour les banques françaises,
après la première levée de fonds effectuée en décembre (pour un montant de 10,5 milliards d’euros).

8 janvier

Le gouvernement allemand annonce la nationalisation partielle de Commerzbank. Concrètement, le
fonds public d’aide au secteur bancaire (SoFFin), créé en octobre, va mettre près de 10 milliards d’euros
supplémentaires à disposition de Commerzbank. L’État va acheter 295 millions d’actions nouvelles ordinaires
et injecter 8,2 milliards d’euros supplémentaires. Il en devient le premier actionnaire.
Moody’s abaisse d’un cran la note de crédit émetteur et celle de la dette senior de Bank of America,
en raison des « difficultés importantes auxquelles devront probablement faire face Bank of America et
Merrill Lynch au cours des prochaines années ».
La Banque d’Angleterre abaisse son taux directeur de 0,5 point, à 1,5 %, son plus bas niveau historique
en 315 ans.
En France, l’Assemblée nationale adopte le plan de relance.

13 janvier

Deuxième plan de soutien allemand à l’économie, de 50 milliards d’euros. Il comporte des mesures
d’allègement de la fiscalité, de baisse des cotisations sociales, d’aides à l’investissement, de prime
exceptionnelle de 100 euros par enfant et d’aide au secteur automobile.

14 janvier

Deutsche Bank annonce une perte de 4,8 milliards d’euros sur le quatrième trimestre, ce qui porte le
résultat annuel 2008 à – 3,9 milliards.
Le gouvernement britannique annonce un plan de garanties de 20 milliards de livres de prêts à court
terme contractés par des petites et moyennes entreprises afin d’encourager les banques à les financer.
Il met en place une garantie spéciale d’1 milliard de livres pour les prêts à long terme contractés par des
petites entreprises.

15 janvier

La BCE réduit son taux directeur de 50 points de base, à 2 %.
Le taux de la facilité de prêt marginal est porté de 50 à 100 points de base au-dessus du taux d’intérêt
des opérations principales de refinancement, à 3 %, et le taux de la facilité de dépôt est abaissé
de 50 à 100 points de base en dessous du taux des opérations principales de refinancement, à 1 %.
Le corridor constitué par les taux des facilités permanentes est ainsi rétabli à 200 points de base.
.../...
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2009
16 janvier

Citigroup publie une perte nette de 8,29 milliards de dollars au quatrième trimestre 2008. Le gouvernement
américain garantit 118 milliards de dollars de dette de Bank of America et injecte 20 milliards de dollars
dans le capital de Bank of America.

19 janvier

En France, présentation du rapport Deletré qui préconise le rapprochement de la Commission bancaire et
de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Royal Bank of Scotland (RBS) annonce des pertes anticipées qui pourraient atteindre 28 milliards de livres.
La participation publique dans cette banque passe de 58 % à 70 %. Le Premier ministre britannique annonce
un nouveau train de mesures en direction des banques, notamment la mise en place d’un fonds spécial,
doté de 50 milliards de livres et dédié à l’achat « d’actifs de haute qualité » du secteur privé, c’est-à-dire
des billets de trésorerie et des obligations, ainsi que la création d’un système de garantie pour les produits
issus de la tritrisation.

20 janvier

Dans le cadre des états généraux de l’automobile, le gouvernement français propose 5 à 6 milliards d’euros
pour aider Renault et PSA.
Hypo Real Estate, déjà sauvée de la faillite par l’État allemand, annonce qu’elle va recevoir une nouvelle
garantie publique de 12 milliards d’euros portant au total l’aide de l’État à 42 milliards d’euros.
Les autorités antitrust américaines ont autorisé la vente par Dexia de sa filiale Financial Security Assurance (FSA).

21 janvier

Les conditions du nouveau plan de recapitalisation des banques françaises sont publiées : le second plan
ressemble à celui de décembre. Montant identique (10,5 milliards d’euros au total), conditions identiques,
le tout éligible au ratio Tier One ainsi qu’au Core Tier One.

26 janvier

Le gouvernement français annonce le déblocage de 5 milliards d’euros pour soutenir Airbus via la SFEF. BNPP
dégage un bénéfice de 3 milliards d’euros en 2008 et une perte de 1,4 milliard d’euros au quatrième trimestre 2008.
Le Premier ministre islandais annonce la démission de son gouvernement sous la pression de la population
qui le juge responsable de l’effondrement de l’économie.

29 janvier

La Chambre des représentants adopte les mesures de relance proposées par le gouvernement américain
(819 milliards de dollars).

5 février

La Banque d’Angleterre abaisse son taux directeur d’un demi-point, à 1 %.
Un « Madoff japonais », Kazutsugi Nami, est arrêté pour fraude, la pyramide lui ayant permis de collecter
entre 1 et 2 milliards d’euros.
Aux États-Unis, la rémunération annuelle des dirigeants d’entreprise qui bénéficient d’une aide publique
devrait être plafonnée à 500 000 dollars.

11 février

UBS et Crédit Suisse annoncent des pertes historiques pour 2008, de, respectivement, 13,3 milliards
et 5,5 milliards d’euros.

12 février

En Belgique, KBC accuse une perte nette de 2,5 milliards d’euros pour l’exercice 2008.
Hypo Real Estate Holding fait savoir que le SoFFin augmente de 10 milliards d’euros la garantie qu’il lui
apporte. Ainsi, les garanties reçues par Hypo Real Estate de la part de l’État allemand atteignent 52 milliards.

13 février

Le Congrès américain adopte le plan de relance de l’économie de 787 milliards de dollars (5,5 % du PIB).
HBOS annonce une perte de 12,4 milliards d’euros en 2008. Début des achats de commercial paper (CP)
par la Banque d’Angleterre sur les marchés primaire et secondaire.
Le Parlement allemand adopte le plan de relance de l’économie de 50 milliards d’euros.

18 février

Annonce du plan de soutien au marché immobilier américain. D’un montant global de 275 milliards de dollars,
il vise à aider sept à neuf millions de foyers. Le plan prévoit de consacrer 75 milliards à un fonds de
stabilisation qui aidera au refinancement des prêts de quatre à cinq millions de « propriétaires immobiliers
responsables ».

26 février

Publication du rapport Larosière sur la supervision bancaire.
La Commission européenne publie des règles (guidelines) sur le traitement des actifs toxiques.
En France, Natixis annonce une perte de 2,8 milliards d’euros en 2008. La fusion Caisses d’Épargne
et Banques populaires est officialisée.
RBS publie une perte de 24,1 milliards de livres en 2008, la plus élevée jamais subie par une entreprise
britannique. Elle assure pour 325 milliards de livres d’actifs risqués auprès de l’État.
Fannie Mae annonce une perte nette de 59 milliards de dollars pour 2008, essentiellement due à des
éléments exceptionnels au 2nd semestre, et réclame au Trésor américain une aide de 15,2 milliards pour
couvrir son déficit.
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2009
3 mars

AIG annonce une perte historique pour une entreprise américaine de 99,3 milliards de dollars pour
l’exercice 2008. Le Trésor américain injecte 30 milliards de dollars et organise sa restructuration (deuxième
plan de sauvetage).

5 mars

La Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre réduisent leur taux directeur d’un demi-point
à, respectivement, 1,50 % et 0,50 %.
La Banque d’Angleterre lance un programme de 100 milliards de dollars destiné à des achats fermes, sur
une période de 3 mois, d’actifs du secteur privé et d’obligations d’État.

6 mars

Fortis holding, BNPP et la Société fédérale de participations et d’investissement sont parvenus à un accord
qui devra être soumis à l’approbation des actionnaires lors des prochaines assemblées générales.

8 mars

Nationalisation de Lloyds Banking à hauteur de 65 %. C’est la quatrième banque nationalisée au
Royaume-Uni, après Northern Rock, Bradford & Bingley et RBS.

11 mars

Freddie Mac publie une perte nette annuelle de 50,1 milliards de dollars.

13 mars

Aux États-Unis, extension du Temporary Liquidity Guarantee Program (TLGP) : les émissions pourront être
effectuées jusqu’au 31 octobre 2009 et seront garanties jusqu’au 31 décembre 2012.

17 mars

AIG rend publiques les contreparties bénéficiaires de versements, rendus possibles grâce au renflouement
public entre le 16 septembre et le 31 décembre 2008 : Goldman Sachs (12,9 milliards de dollars), la
Société générale (11,9), Deutsche Bank (11,8), Barclays (7), Merrill Lynch (6,8), BNPP (4,9), Calyon (2,3).

18 mars

La Fed annonce un assouplissement quantitatif sans précédent. Elle va acheter jusqu’à 300 milliards de dollars
de bons du Trésor à long terme au cours des six prochains mois. Instantanément, le taux des obligations
à dix ans a chuté, passant de 3 % à 2,5 %. Le plan comprend également 750 milliards supplémentaires
consacrés à l’acquisition d’obligations adossées à des crédits immobiliers – portant le total de ces rachats à
1 250 milliards. La banque centrale américaine entend enfin consacrer jusqu’à 100 milliards supplémentaires
au rachat de la dette de Fannie Mae et Freddie Mac.
La Banque du Japon dévoile un plan de soutien aux banques de 10 milliards de dollars qui prendra la
forme de prêts subordonnés aux grandes banques commerciales.

23 mars

Présentation d’un plan, le Public Private Investment Program, pour les créances douteuses des banques : une
entité autonome recueillera l’intégralité des actifs toxiques et sera adossée à la Fed et au FDIC (organisme
de garantie des déposants). Le dispositif est doté, dans un premier temps, de 500 milliards de dollars et
pourra atteindre 1 000 milliards de dollars.
Le FMI prévoit que la croissance mondiale n’atteigne que 0,5 % à 1 % en 2009, ce qui serait la plus forte
contraction du PIB mondial en 60 ans.

28 mars

L’État allemand engage le processus de nationalisation d’Hypo Real Estate.

29 mars

La Banque d’Espagne et le gouvernement espagnol, pour la première fois depuis le début de la crise,
doivent sauver un établissement financier, la Caisse d’Épargne de Castille.

2 avril

La BCE abaisse son taux directeur de 25 points de base, à 1,25 %.
La réunion du G 20 se conclut par plusieurs dispositions sur la régulation et les moyens des organisations
multilatérales : annonce d’un programme global de 1 100 milliards de dollars destiné à restaurer la croissance,
les échanges et l’emploi à l’échelle mondiale ; le FMI voit ses ressources triplées.

6 avril

Nouveau plan de relance japonais de 90 milliards de dollars.

13 avril

Aux États-Unis, Goldman Sachs engrange un bénéfice net de 1,81 milliard de dollars au premier trimestre.
Wells Fargo publie par anticipation un résultat net de l’ordre de 3 milliards de dollars au premier trimestre 2009.

28 avril

Les actionnaires belges de Fortis acceptent, à près de 73 %, la reprise par BNPP ; accord également des actionnaires
néerlandais (le 29 avril) à 77 %. BNP Paribas va ainsi acquérir la banque belge pour 8,25 milliards d’euros.

29 avril

La Commission européenne présente une proposition de directive sur les hedge funds.

30 avril

D’après le rapport du FMI sur « la stabilité financière dans le monde », les banques européennes (hors
Royaume-Uni) devraient supporter un volume potentiel de dépréciations d’actifs de 1 100 milliards de dollars,
supérieur à celui de leurs homologues américaines (1 050 milliards de dollars).
.../...
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2009
7 mai

SG enregistre une perte nette de 278 millions d’euros au premier trimestre.
La BCE abaisse de 25 points de base son taux directeur à 1 %. Le corridor constitué par les taux des
facilités permanentes est réduit à 150 points de base autour du taux d’intérêt des opérations principales de
refinancement. Le taux de la facilité de dépôt est ramené à 0,25 % et le taux de la facilité de prêt marginal est
fixé à 1,75 %. La BCE décide d’allonger la durée des prêts accordés aux banques. Elle lance un programme
d’achat de covered bonds pour un montant de 60 milliards d’euros (soit 4 % de l’encours, de l’ordre de
1 500 milliards) et crée une nouvelle facilité de refinancement de maturité 1 an à un taux initial de 1 %.
Le Parlement européen adopte la réforme de la directive « CRD » (Directive Bâle II), qui prévoit notamment
que les banques devront conserver dans leur bilan 5 % des produits structurés dont elles sont à l’origine,
à compter du 31 mars 2010.
Augmentation de 50 milliards de livres du programme d’achats d’actifs de la Banque d’Angleterre, porté
à 125 milliards de livres.
Le SoFFin annonce que l’État va nationaliser Hypo Real Estate après avoir porté sa participation à 47,31 %,
utilisant celle-ci pour imposer une augmentation de capital de la banque.
Le Trésor américain et la Fed publient les résultats des tests de résistance. Neuf banques ont été jugées
suffisamment capitalisées pour traverser sans encombre la crise économique, même en cas de dégradation
supplémentaire de la conjoncture. Les besoins en capitaux supplémentaires de dix des dix-neuf plus
grandes banques du pays s’élèvent à 75 milliards de dollars. Sur la période 2009-2010, la Fed estime
que les banques pourraient avoir à faire face à 600 milliards de dollars de pertes sur crédit, mais que ces
pertes seraient en partie absorbées par la génération de résultats opérationnels positifs sur la période.

8 mai

Commerzbank publie une perte nette de 861 millions d’euros au premier trimestre 2009.
Royal Bank of Scotland, propriété à 70 % de l’État, annonce une perte nette de 857 millions de livres
au premier trimestre 2009.

18 mai

Aux États-Unis, le Financial Accounting Standards Board (FASB) adopte deux nouvelles règles comptables
visant à contraindre les établissements financiers à enregistrer davantage d’actifs hors-bilan dans leurs
comptes. Elles entreront en application début 2010.

19 mai

La Fed annonce l’inclusion au sein du programme TALF des CMBS de haute qualité (AAA) émis avant le
1er janvier. Jusqu’ici, seuls les nouveaux CMBS avaient été admis. La Fed entend ainsi améliorer la liquidité
des CMBS en aidant des acquéreurs potentiels à les financer.

20 mai

La faillite de Bank United FSB, en Floride, est la plus importante enregistrée aux États-Unis depuis le début
de l’année et la 34ème de l’année, contre 25 au total en 2008.

27 mai

La Commission européenne présente des propositions pour renforcer et regrouper la supervision financière
en Europe, et tirer les leçons de la crise. S’appuyant sur le Rapport Larosière, la Commission suggère
la création d’un « comité européen du risque systémique », chargé de la surveillance macroprudentielle.

1er juin

General Motors demande au Tribunal des faillites de New York sa mise sous chapitre 11. Après lui avoir
accordé 19,4 milliards de dollars de financements publics depuis décembre, le Trésor accorde une rallonge
de 30,1 milliards de dollars. À l’issue de la procédure, le Trésor deviendra le principal actionnaire de GM
(à 60 %).

4 juin

La BCE donne les détails de son plan d’achat de covered bonds, annoncé le 7 mai.

8 juin

Citigroup entame une opération de conversion d’actions préférentielles en actions ordinaires pour
58 milliards de dollars, suivant une procédure au terme de laquelle l'État pourrait détenir 34 % du capital.
D’après l’OCDE, le déclin des économies les plus importantes s’atténue.

9 juin

L’International Accounting Standards Board (IASB) accélère le processus de refonte de la norme IAS 39
en vue d’une application dans les comptes des banques et des compagnies d’assurances à fin 2009.
Le Trésor américain autorise dix des plus grandes banques du pays à rembourser au total jusqu’à
68 milliards de dollars d’aides reçues de l’État depuis l’automne, dans le cadre de son plan de stabilisation
du système financier.
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2009
17 juin

JP Morgan et Morgan Stanley annoncent avoir remboursé au Trésor leurs aides publiques respectives de
25 milliards de dollars et 10 milliards de dollars. US Bancorp et BB&T ont pour leur part remboursé une
partie des aides publiques. Sont attendus les remboursements d’American Express et de Goldman Sachs.
Le président Obama appelle à une « nouvelle fondation » de la réglementation financière américaine.

25 juin

La Fed étend jusqu’en février 2010 (au lieu d’octobre 2009) un certain nombre de ses procédures d’apports
de liquidité ainsi que certaines lignes de swaps avec d’autres banques centrales.
La BCE alloue 442 milliards d’euros au taux de 1 % aux banques européennes via sa première opération de
refinancement à plus long terme (LTRO) de maturité 1 an. 1 121 établissements ont participé à cette opération.

29 juin

Le courtier new-yorkais Bernard Madoff est condamné à une peine d’emprisonnement de 150 ans pour
avoir mis en place le plus important schéma de Ponzi de tous les temps.
Lancement en Espagne d’un fonds de restructuration pour les banques régionales en difficulté, doté d’une
enveloppe de 9 milliards d’euros qui pourra être utilisée pour des injections de capital et un soutien à la
consolidation du secteur.

30 juillet

Le FMI annonce qu’il va augmenter ses prêts de 17 milliards de dollars entre juillet 2009 et 2014 et
suspend les intérêts dûs pour certains prêts aux pays à faibles revenus. Il prévoit de vendre une partie de
ses réserves d’or.

6 août

La Banque d’Angleterre décide d’injecter 50 milliards de livres supplémentaires dans l’économie, dans
le cadre de ses mesures non conventionnelles de quantitative easing, ce qui porte le montant engagé à
175 milliards de livres. Les taux directeurs sont en outre inchangés à 0,5 %.

10 août

Au Royaume-Uni, la Financial Services Authority (FSA) va publier un code fixant les obligations des banques
en matière de rémunération et de bonus.

26 août

Intervention de Nicolas Sarkozy pour inviter les banques à respecter les nouvelles règles internationales
en matière de rémunération.

15 septembre

Le président de la Fed, Ben Bernanke, déclare que la récession aux États-Unis est probablement terminée.
Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mervyn King, déclare que l’économie britannique est à nouveau en
croissance. Toutefois, la résistance et la soutenabilité de la reprise seraient toujours « fortement incertaines »
en raison de l’état du secteur bancaire et du niveau de dette.

24 et 25 septembre

Sommet du G 20 à Pittsburgh. Les dirigeants se mettent d’accord sur de nouvelles règles destinées à
limiter le risque de crise financière. Le G 20 devient officiellement l’enceinte de discussion et de règlement
des questions de finance internationale.

1er octobre

Dans son rapport de stabilité financière, le FMI indique que les banques et les institutions financières dans
le monde devraient enregistrer 3 400 milliards de dollars de dépréciations au total, contre 4 000 milliards
estimés en avril 2009 (pour les seules banques, 1 500 milliards de dépréciations sur les titres et prêts sont
encore à passer, sachant qu’elles en ont déjà enregistré 1 300 milliards).

Début octobre

Plusieurs grandes banques françaises annoncent le remboursement des titres souscrits par la Société de
prise de participation de l’État (SPPE) dans le cadre du plan de soutien au secteur bancaire.

2 octobre

Publication des résultats du stress test européen portant sur vingt-deux grandes banques.

20 octobre

Le régulateur américain met fin au programme de garantie de dette bancaire TLGP, qui permettait aux
banques américaines d’émettre avec la garantie de l’État jusqu’à fin 2012. Les banques pourront continuer
à recourir à cette garantie pendant encore 6 mois, à titre de filet de sécurité, mais à un prix supérieur.

22 octobre

La FSA propose d’appliquer une forme de « surcharge » sur le capital aux banques jugées importantes
d’un point de vue systémique.

26 octobre

La Commission européenne demande à ING, en contrepartie des aides d’État, de céder toutes ses activités
d’assurance et de gestion d’actif à horizon fin 2013 via un mix de cessions et d’introductions en bourse
(baisse de la taille du bilan de 45 %).
.../...
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2009
29 octobre

La Fed a achevé son plan de rachat de 300 milliards de dollars d’emprunts d’État américains.

2 novembre

La Commission européenne approuve la prorogation jusqu’au 31 octobre 2010 de la garantie octroyée
conjointement par la Belgique, la France et le Luxembourg pour couvrir les engagements de Dexia alors
que cette garantie était initialement censée courir jusqu’en février 2010. La Commission a considéré que
la prolongation de cette mesure est justifiée par la situation financière du groupe et par son importance
systémique pour les économies des trois États membres.

5 novembre

Publication de l’arrêté sur les bonus, en France. Les objectifs chiffrés, sont présentés sous forme de
normes professionnelles de place, applicables dès l’exercice 2009 pour les rémunérations versées début
2010. Elles déclinent les principes adoptés par le G 20 : transmission chaque année d’un rapport à la
Commission bancaire sur la politique de rémunération ; interdiction des rémunérations variables garanties
sauf en cas d’embauche ; la part différée représentera au moins 50 % des rémunérations variables
(et devra être payée à 50 % en titres).

12 novembre

Publication par l’IASB des grandes lignes de l’IFRS 9 qui organise un cadre plus cohérent pour la comptabilité
des actifs financiers. Les principaux éléments sont les suivants :
• si un dérivé est lié à un actif financier, le mode de comptabilité des deux actifs est identique ;
• au lieu des quatre classifications de l’IAS39, désormais il n’y a plus que deux choix : coût amorti ou
valeur de marché.

24 novembre

Révélation par la Banque d’Angleterre qu’elle a secrètement fourni, au plus fort de la crise financière
(mi-octobre 2008), des prêts d’urgence à RBS et HBOS pour un montant de 61,6 milliards de livres.

25 novembre

Annonce de la restructuration de la dette de Dubaï World (principale entreprise d’État de Dubaï)
qui déstabilise temporairement les marchés financiers.

16 décembre

Un montant de 96,937 milliards d’euros a été alloué dans le cadre du dernier VLTRO 12 mois, 224 banques
ont soumissionné.
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Profil statistique par pays : États-Unis 2013
Unités

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Production et revenu
PIB par habitant

USD PPA courants

44 242

46 376

47 996

48 336

46 927

48 287

49 782 51 689

Revenu national brut (RNB) par

USD PPA courants

44 672

47 325

48 349

48 578

47 171

48 813

50 790 52 547

Croissance annuelle %

1.4

4.0

2.0

2.7

-2.5

2.1

1.6

..

Croissance annuelle %

3.4

2.7

1.8

-0.3

-2.8

2.5

1.8

2.8

T aux d'épargne net des ménages

%

1.7

2.7

2.4

5.5

5.0

5.3

4.4

..

Formation brute de capital fixe

% du PIB

5.6

2.2

-1.2

-4.8

-13.1

1.1

3.4

5.5

%

1.2

1.0

1.1

1.2

1.1

1.2

1.2

..

%

17.0

17.0

17.0

16.5

15.4

15.9

16.4

..

32.7

33.1

33.0

33.5

33.7

33.6

33.4

..

habitant
Revenu disponible des ménages

Croissance économique
Croissance du PIB réel

Structure économique - valeur
ajoutée (VA)
Agriculture, sylviculture et pêche :
part de la VA réelle
Industrie : part de la valeur ajoutée
réelle
Finance, assurance, immobilier,

%

location et
services aux entreprises : part de la
VA réelle
Déficits e t de tte publics
Déficits publics

% du PIB

-3.2

-2.0

-2.8

-6.4

-11.9

-11.3

-10.1

..

Dette publique

% du PIB

78.1

75.6

75.8

91.9

105.0

115.3

120.6

122.5

Revenus des administrations

% du PIB

33.1

34.0

34.1

32.7

31.0

31.4

31.6

..

% du PIB

36.3

36.0

36.8

39.1

42.8

42.7

41.7

..

Dépenses publiques de santé

% du PIB

7.0

7.2

7.3

7.6

8.3

8.4

8.5

..

Dépenses privées de santé

% du PIB

8.8

8.8

8.9

9.0

9.3

9.3

9.2

..

Dépenses sociales publiques

% du PIB

16.0

16.1

16.3

17.0

19.2

19.8

19.6

19.7

Dépenses sociales privées

% du PIB

10.1

10.4

10.6

10.6

10.6

..

..

..

publiques
Dépenses des administrations
publiques
Dépenses publiques
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Dépenses de retraite publiques

% du PIB

6.0

5.9

6.0

6.2

6.8

..

..

..

Dépenses de retraite privées

% du PIB

2.9

3.1

3.3

3.0

2.9

..

..

..

Aide publique au développement

% du RNB

..

0.18

0.16

0.18

0.21

0.21

0.20

..

Recettes fiscales totales

% du PIB

27.1

27.9

27.9

26.3

24.2

24.8

25.1

..

Impôts sur les revenus et les profits

% du PIB

12.7

13.5

13.6

12.0

9.9

10.8

11.8

..

Impôts sur les biens et services

% du PIB

4.8

4.8

4.7

4.6

4.5

4.5

4.6

..

%

24.3

24.4

24.8

23.1

23.3

23.8

22.8

22.7

Importations de biens et services

% du PIB

15.5

16.2

16.4

17.4

13.7

15.8

17.2

16.9

Exportations de biens et services

%, PIB

10.0

10.7

11.5

12.5

11.0

12.3

13.5

13.5

-828.0

-882.0

-854.6

-864.9

-545.2

-689.4

-782.9

..

1 732.3

1 919.0

2 017.1

2 164.8

1 601.9

1 966.5

2 262.6

333.8

nette
Fiscalité

Impôts sur salarié moyen en % des
coûts de main-d'œuvre
Échanges

Balance comm.: export. moins

Mld USD

import. de marchandises
Importations de marchandises

Exportations de marchandises

Mld USD

2

Mld USD

1
904.3

1 037.0

1 162.5

1 299.9

1 056.7

1 277.1

1 479.7

545.6

Mld USD

76.2

86.4

123.7

131.7

126.9

150.8

187.3

206.8

Importations de services

Mld USD

300.4

335.0

365.6

401.3

381.8

404.9

429.7

442.5

Exportations de services

Mld USD

376.6

421.4

489.3

533.0

508.7

555.7

617.0

649.3

-5.6

-5.8

-4.9

-4.6

-2.7

-3.0

-3.0

-2.7

2 651 721

2 948 172

3 553 095

3 748 512

4 077 369

4 273 559

4 663 142

Balance des services : export.
moins import. de services

Balance des opérations courantes

%, PIB

Investissement direct é tranger
(IDE)
Stocks d'IDE sortants

Stocks d'IDE entrants

Mln USD

5 077

Mln USD

3 057
1 874 263

Flux entrants d'investissement

Flux sortants d'investissement
direct

2 154 062

2 345 923

2 397 396

2 398 208

2 623 646

2 879 531

Mln USD

direct

750

326
166

112 638

243 151

221 166

310 091

150 443

205 851

230 224

36 236

244 922

414 039

329 080

310 383

301 079

409 005

Mln USD

411
388

Prix e t taux d'intérêt
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T aux d'inflation : tous produits

Croissance annuelle %

3.4

3.2

2.9

3.8

-0.4

1.6

3.2

2.1

T aux d'inflation : total sauf

Croissance annuelle %

2.2

2.5

2.3

2.3

1.7

1.0

1.7

2.1

T aux d'inflation : alimentation

Croissance annuelle %

1.9

1.8

4.2

6.4

0.5

0.3

4.8

2.5

T aux d'inflation : énergie

Croissance annuelle %

16.9

11.2

5.5

13.9

-18.4

9.5

15.4

0.9

Indices des prix à la production :

Croissance annuelle %

5.5

4.0

3.8

7.9

-4.9

5.0

7.8

2.1

%

4.29

4.79

4.63

3.67

3.26

3.21

2.79

1.80

Parités de pouvoir d'achat

USD par USD

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

T aux de change

USD par USD

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Indices de niveaux de prix

OCDE = 100

98

100

97

94

98

98

94

99

2 318.9

2 296.7

2 337.0

2 277.0

2 165.0

2 216.3

2 202.7

..

T ep par '000 USD

0.18

0.18

0.18

0.17

0.17

0.17

0.17

..

%

4.5

4.8

4.7

5.1

5.4

5.6

6.1

..

USD par baril

48.82

59.15

66.77

94.97

58.83

76.02

102.43

..

%

27.8

26.7

26.3

26.4

30.6

32.1

..

..

%

..

..

..

..

5.7

..

..

..

%

..

..

..

..

..

71.1

..

..

482 390

..

..

..

..

..

..

..

'000 tonnes

4 463

4 371

4 294

3 890

..

..

..

..

Aquaculture

'000 tonnes

358

363

373

351

..

..

..

..

T otal des déchets municipaux

'000 tonnes

228 960

..

..

..

..

220 410

220 410

..

770

..

..

..

..

720

..

..

5 772

5 685

5 763

5 587

5 185

5 369

..

..

alimentation sauf énergie

ind. manufacturière
T aux d'intérêt à long terme
Pouvoir d'achat et taux de change

Énergie : approvisionnement e t prix
Approvisionnement total en énergie

Mtep

primaire (ATEP)
AT EP par unité aux prix et PPA de
2000
Les renouvelables dans
l'approvisionnement en énergie
Prix du pétrole brut à l'importation

Technologies de l'information et de
la communication (TIC)
Investissement T IC dans
l’investissement total non rés.
Part des professions liées aux T IC :
secteur des entreprises
Ménages ayant accès à l'internet

Environnement
Prélèvements d'eau bruts totaux
Débarquements de produits de

Mln m 3

pêche, ports dom. et étr.

Déchets municipaux par habitant

Émissions de CO2 liées à la

Kg
Mln tonnes

combustion d'énergie
Éducation
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Population avec un niveau

%

39.0

..

..

..

..

41.7

..

..

USD PPA constants

..

..

..

..

11 831

..

..

..

USD PPA constants

..

..

..

..

29 201

..

..

..

%

..

6.3

6.3

7.2

8.8

7.6

..

..

%

..

15.6

16.2

17.2

20.1

19.4

..

..

%

53.9

54.2

53.1

51.2

46.9

45.0

45.5

46.0

%

79.3

79.8

79.9

79.1

75.8

75.1

75.1

75.7

%

60.8

61.8

61.8

62.1

60.6

60.3

60.0

60.7

%

12.8

12.6

12.6

12.8

14.1

13.5

12.6

13.4

%

7.5

7.4

7.2

7.0

7.1

7.0

6.8

..

%

8.8

8.6

8.4

8.3

8.4

8.3

8.0

..

%

5.9

6.0

5.8

5.6

5.7

5.6

5.5

..

%

5.1

4.6

4.6

5.8

9.3

9.6

9.0

8.1

%

5.1

4.6

4.7

6.1

10.3

10.5

9.4

8.2

%

5.1

4.6

4.5

5.4

8.1

8.6

8.5

7.9

%

11.8

10.0

10.0

10.6

16.3

29.0

31.3

29.3

Croissance annuelle %

3.7

3.8

3.7

3.0

0.5

2.7

3.3

..

1 799

1 800

1 798

1 792

1 767

1 778

1 787

1 790

325 936

342 286

357 836

374 199

369 856

368 203

366 299

..

9.6

9.6

9.5

..

..

..

..

..

d'éducation tertiaire, 25-64 ans
Dépenses par étudiant : nontertiaire, prix de 2009
Dépenses par étudiant : tertiaire,
prix de 2009
Jeunes entre 15 et 19 ans non
scolarisés et sans emploi
Jeunes entre 20 et 24 ans non
scolarisés et sans emploi
Emploi
T aux d'emploi pour la classe d'âge
15-24 ans
T aux d'emploi pour la classe d'âge
25-54 ans
T aux d'emploi pour la classe d'âge
55-64 ans
Fréquence de l'emploi à temps
partiel
T aux de travail indépendant sur
population active
Hommes : taux de travail
indépendant sur pop. active
Femmes : taux de travail
indépendant sur pop. active
Chômage
T aux de chômage sur population
active
Hommes : taux de chômage sur
population active
Femmes : taux de chômage sur
population active
Chômage de longue durée : total
des chômeurs
Rémunération du travail e t heures
travaillées
Rémunération par unité de maind'œuvre, économie totale
Durée moyenne effective du travail

Heures par an

Recherche et développement (R-D)
Dépense intérieure brute de R-D
Chercheurs : équivalent temps plein

Mln USD
Par '000 employés

Population
Population totale

'000 personnes

313
914
295 517

298 380

301 231

304 094

306 772

309 326

311 588
|
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T aux de croissance de la population

%

0.7
0.9

1.0

1.0

1.0

0.9

0.8

0.7

2.1

2.1

2.1

2.1

2.0

1.9

..

|
T aux de fécondité

Enfants

Jeune population âgée de moins de

..

% de la population

15 ans

19.5
20.5

20.3

20.1

20.0

19.9

19.8

19.6
|

Population âgée de 65 ans et plus

% de la population

13.7
12.4

12.5

12.6

12.8

12.9

13.1

13.3
|

Migration internationale
Personnes nées à l'étranger

% de la population

13.3

..

..

..

..

13.1

..

..

Population étrangère

% de la population

7.5

..

..

..

..

7.1

..

..

% pop. active

..

..

5.1

..

..

..

9.8

..

% pop. active

..

..

4.1

..

..

..

8.9

..

% pop. active

..

..

4.6

..

..

..

8.5

..

% pop. active

..

..

4.7

..

..

..

9.5

..

Chômage des hommes nés dans le
pays de résidence
Chômage des hommes nés à
l'étranger
Chômage des femmes nées dans le
pays de résidence
Chômage des femmes nées à
l'étranger
Santé
Espérance de vie à la naissance

Années

77.4

77.7

77.9

78.1

78.5

78.7

78.7

..

Hommes : espérance de vie à la

Années

74.9

75.1

75.4

75.6

76.0

76.2

76.3

..

Années

79.9

80.2

80.4

80.6

80.9

81.1

81.1

..

Par '000

6.9

6.7

6.8

6.6

6.4

6.2

6.1

..

..

..

..

..

..

69.2

..

..

4.5

4.6

4.8

4.9

5.0

5.1

..

..

Mln tonne-km

5 649 810

5 729 250

5 850 349

5 814 686

5 372 238

5 655 328

..

..

T ransport de passagers

Mln passager-km

4 590 940

4 538 784

5 855 621

5 664 203

5 007 525

5 008 710

..

..

Accidents mortels de la route

Par mln habitants

147

143

136

123

111

106

..

..

naissance
Femmes : espérance de vie à la
naissance
Mortalité infantile

Population de 15 ans ou plus en

% de la population

surpoids et obèse
T aux de suicide

Par 100 000

Transport
T ransport de marchandises

..

Non disponible

|

Rupture de série

Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE.
Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr)
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الجدول أ:توضيح الرموز المستعملة من قبل وكاالت التصنيف
الوصف

Moody’s

Fitch

األكثر أمانا

Aaa

AAA

AAA

جدارة ائتمانية عالية

Aa1

AA+

AA+

Aa2

AA

AA

Aa3

AA-

AA-

A1

A+

A+

جدارة ائتمانية متوسطة
إلى عالية

جدارة ائتمانية متوسطة
إلى أقل من متوسطة

غير استثمارية

& Standard
Poor’s

A2

A

A

A3

A-

A-

Baa1

BBB+

BBB+

Baa2

BBB

BBB

Baa3

BBB-

BBB-

Ba1

BB+

BB+

Ba2

BB

BB

Ba3

BB-

BB-

161

الم ـ ـ ـالح ـق
مخاطر

مخاطر عالية

متعثرة

B1

B+

B+

B2

B

B

B3

B-

B-

Caa1

CCC+

CCC

Caa2

CCC

/

Caa3

CCC-

/

Ca

/

/

C

/

/

/

/

DDD

/

/

DD

/

D

D

الجدول ب :أهم المعلومات عن وكاالت التصنيف الثالثة الكبرى

& Standard

الوصف

Moody’s

Fitch

الملكية

مدرجة يف سوق نيويورك

وحدة تابعة لشركة

وحدة تابعة لشركة

"فيماالك"

"ماكجروهيل" املدرجة

عدد الموضفين

0444

Poor’s

بسوق نيويورك
0044
162
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. مساهمة الصناديق السيادية في تمويل المؤسسات المالية:) 6(الملحق رقم
المبلغ (مليار

حصة رأس

)دوالر

)%( المال

9,0

0,0

9,0

0,0

4,0

1

9,0

0,0

0,0

/

الصندوق

النشاط

المؤسسة

التاريخ

KIA/GIC
(Koweit/Singapour)
ADIA
(Abu Dhabi)
SAFE
(Chine)
KIA/KIC
(Koweit/Corée)

بنك

Citigroup
(Etats-Unis)
Citigroup
(Etats-Unis)
Visa Inc
(Etats-Unis)
Merrill-Lynch
(Etats-Unis)

2002

Merrill-Lynch
(Etats-Unis)

2002/2002

بنك
بنك
بنك
استثمار
بنك

Temasek
(Singapour)

استثمار

2002
/
2002

0

0,0

CIC
(Chine)

بنك
استثمار

Morgan Stanley
(Etats-Unis)

2002

/

6

ICD/Gulf Invest.
Corp./QIA
(Pays du golfe
Persique)
SAFE
(Chine)

بنك

Perella
Weinberg
(Etats-Unis)

/

Commonwealth
Bank of
Australia
(Australie)
National
Australia Bank
(Australie)
Australia and
New Zealand
Banking Group
(Australie)
USB
(Suisse)
USB
(Suisse)
Crédit Suisse
(Suisse)
Deutsche Bank

/

استثمار

4,0

4,0

4,0

4,0

SAFE
(Chine)

بنك

4,0

4,0

SAFE
(Chine)

بنك

0,9

0

بنك

1,9

0

4,0

0

1,0

0,0

GIC
(Singapour)
SAMA
(Arabie Saoudite)
QIA
(Qatar)
DIFC
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بنك

بنك
بنك
بنك

/
/

2002
/
2002
2002
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/

0,00

/

0,49

/

4,0

0

0,1

(Dubai)
LIA
(Lybie)
ICD
(Dubai)

بنك
بنك
استثمار
بنك

Dubai

(Allemagne)
Unicrédit
(Italie)
Marfin
Investment
Group Holdings
(Gréce)
HSBC Holdings
(RU)
Barclays Bank
(RU)
Barclays Bank
(RU)
Barclays Bank
(RU)

Temasek
بنك
(Singapour)
QIA
0,0
9,0
بنك
(Qatar)
CIC
0
0,1
بنك
(Chine)
ADIA : Abu Dhabi Investment Authority.
CIC : China Investment Corporation.
GIC : Government of Singapore Investment Corporation Private Limited.
ICD : Investment Corporation Dubai.
KIA : Kuwait Investment Authority.
LIA : Libyan Investment Authority.
GIA : Qatar Investment Authority.
SAFE : State Administration of Foreign Exchange.
SAMA : Saudi Arabia Monetary Agency.
Temasek : Temasek Holdings Private Limited.

166

2002
/

/
2002
2002
2002

