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  :مةدـاملق 
ة بصفة خاصة، اضطرابات واألسواق املالية الدولية والوطني ،يشهد االقتصاد العاملي بصفة عامة     

فلم نشهد من قبل  ،1929مل يشهدها منذ الكساد العاملي الكبري الذي حدث يف العام  واختالالت
إذ اخنفضت بورصة وول  ،االضطرابات احلادة يف البورصات وأسواق النقد وأسواق الطاقة واملعادن الثمينة

ستريت يف نيويورك وحققت نسبة خسائر قياسية، وكذلك البورصات األوروبية والبورصات يف األسواق 
وخصوصا البورصات اخلليجية والبورصة املصرية اليت فقدت يوم الثالثاء املاضي  ،الناشئة والبورصات العربية

  .  نذ مدة طويلةمن قيمة أسهمها، وهو معدل اخنفاض مل تشهده م% 16.7
هذا باإلضافة إىل أن هناك بعض البورصات اليت أغلقت أبواا يف بعض األيام بعد أن فتحت على    

  .  اخنفاض كبري خشية أن تنهار أسعار األسهم بصورة كبرية مثل بورصة إندونيسيا
هناك اضطرابات  تقتصر تلك االضطرابات على أسواق النقد واملال والبورصات فقط ولكن كانت مل     

وايارات يف املؤسسات املالية مثل بنوك االستثمار وشركات التأمني ومؤسسات مالية تقدم التمويل 
وبدأت تلك االيارات يف الواليات املتحدة مث تبعتها . العقاري وهي مؤسسات مالية كبرية ذات مسعة عاملية

هذا باإلضافة إىل أسواق النفط اليت شهدت . نيابعض املؤسسات املالية يف أوروبا وخصوصا بريطانيا وأملا
  .  تقلبات حادة بل قفزات سواء باالرتفاع أو االخنفاض، وكذلك املعادن النفيسة وخصوصا الذهب

وأصبح  ،كل تلك االضطرابات أحدثت حالة من عدم التأكد يف املستقبل وايار الثقة يف األسواق املالية    
سواق املالية هو العامل املشترك بني املستثمرين على مستوى العامل، وإن اختلفت الذعر وايار الثقة يف األ

  .حدته من منطقة إىل أخرى من العامل

  :وعليه سنحاول استعراض هذه الورقة البحثية وفق احملاور التالية    
  خلفية تارخيية حول األزمات املالية؛: احملور األول
  املية نشأا وانتقاهلا؛األزمة املالية الع: احملور الثاين
  احملطات الرئيسية لألزمة املالية العاملية ومراحلها الكربى؛: احملور الثالث
  .اآلثار االقتصادية لألزمة املالية العاملية واخلطط املتخذة بشأا من قبل اموعة الدولية: احملور الرابع

  
  



  
  
  

  :خلفية تارخيية لألزمات املالية - أوال
وأزمات سعر الصرف إىل ) البنكية ( تضم األزمات املصرفية  واليت –األزمات املالية العاملية  يرجع تاريخ   

ليست ظاهرة  فهي، ولذلك 1933 – 1929 يفمة الكساد الكبري أز يفأواخر القرن التاسع عشر وتبلورت 
ناعية أو الناشئة أو سواء الص –وخالل العقدين األخريين عانت كثري من الدول  العاملياالقتصاد  يفجديدة 

، من هذه األزمات وبدرجات متفاوتة من نوع أو آخر –السابق  املركزيدول التحول من التخطيط 
، وكانت أزمة مصرفية 54أزمة سعر صرف و 158كانت هناك أكثر من  1997 – 1979وخالل الفترة  

بينما سادت  ،1986 – 1975املصرفية خالل الفترة  الصرف األكثر شيوعا من األزمات أسعارأزمات 
خالل تلك انتشرت  اليت املايل، وارتبط ذلك بسياسات التحرير 1997 – 1987الفترة  يفاألزمات املصرفية 

الثمانينيات  يف صريفاملتعيد هيكلة نظامها  أن، وقد كان على بعض دول أمريكا الالتينية الفترة
خل احلكومات دول البلطيق لدرجة أدت إىل تد يف ، وىف أواخر التسعينيات  تدهور أداء البنوكوالتسعينيات

فيها شهد خسائر  املصريفالسوق فإن النظام  اقتصادحتولت إىل  اليتوىف معظم الدول ، لدعم البنوك الكبرية
دول شرق آسيا أعادت إىل األذهان مرة أخرى كيف ميكن هلذه  يفضخمة ، وأخريا فإن األزمة املالية 

، حىت البنوك شكل عدوى وبائية يفتنتشر  واليتة تقدير اآلثار املتشعبة هلا األزمات أن تتفجر مع صعوب
بنكا من بني  79أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات عاىن أكثر من  ففياألمريكية مل تسلم من األزمات 

 يفبا األصول العقارية حبيث كان ذلك سب أسعاروالية نيو إجنالند من الفشل واخنفضت بشدة  يفبنك  509
  .1من بنوك نيوإجنالند % 14فشل أكثر من 

ويرجع سبب االهتمام بدراسة تلك األزمات وحماولة إجياد مؤشرات تتسم بالقدرة التنبؤية هلا قبل    
، ومن ناحية أخرى إىل اخلسائر والتكلفة زمات وىف فترات متقاربة من ناحيةوقوعها إىل تكرار تلك األ
اخلسائر النامجة  الدويل، وقد قدر البنك اإلمجايلاخلسائر من الناتج احمللى  يفلة العالية لتلك األزمات املتمث

 يف % 25تفاوتت من دولة ألخرى وجتاوزت   اإلمجايلمن الناتج احمللى  % 15 حبوايلمن تلك األزمات 
  :خسائر بعض هذه الدول التايل، ويبني اجلدول )، كوت ديفواراألرجنتني، شيلى( بعض احلاالت 

  بعض الدول يفخسائر األزمات املالية ول يبني جد
 اخلسائر كنسبة من الناتج احمللى الفترة الدولة
85-77 أسبانيا  17 %  



93 – 91 فنلندا  8 

92- 91 السويد  6 

89 – 87 النرويج  4 

91 – 84 الواليات املتحدة  3 

95- 94،  83– 80 فرتويال  18 

1985، 82 – 80 األرجنتني  13 –55 

يكاملكس  94 -95  12 – 15  

1996 – 94 الربازيل  4 –  10  

 199712.4 األزمة األسيوية

 200114.3 2001سبتمرب 11أحداث أزمة 
                    Source: IM F, World Economic Survey 1998/2002, P 78 

  
توى جزء وقعة علي مسغري مت وأمور ألحداثهي عبارة عن تزايد و تراكم مستمر  األزمة أنميكن القول 
خارجه ماديا ونفسيا  أوداخل النظام  أطرافالشديد على  التأثري إىل باإلضافة، النظام كله أومن النظام 

   .سلوكياو
جمموعة من الدول ؛واليت من ابرز  أواملالية لدولة ما  األسواقر احلاد يف ويقصد ا التدهاملالية ف األزمة أما   

يف قيمة  والذي ينعكس سلبا يف تدهور كبري، يةمهامه الرئيس أداءصريف احمللي يف سيماا فشل النظام امل
توزيع  إعادةوالعمالة ؛وما ينجم عنها من  اإلنتاج قطاعمما ينجم عنه آثار سلبية يف األسهم،  أسعارالعملة و 

  .2املالية الدولية األسواقالدخول والثروات فيما بني 
أسعار  ،حجم اإلصدار ،ل املتغريات املاليةت اليت تؤثر كليا أو جزئيا على جممالتذبذبا ذا فهي تعرب عن تلكل

  .وكذلك اعتمادات الودائع املصرفية ومعدل الصرف ،األسهم والسندات
سببها ، املالية األنظمةحتدث بصفة مفاجئة وغري متوقعة نظرا للثقة املفرطة يف  أااملالية  األزماتما مييز  إن

 إىلمما يؤدي ،ويرافقها توسع مفرط وسريع يف االئتمان،القطر إىل األموالالضخم لرؤوس الرئيسي التدفق 
دوث موجة من ح إىلمما يؤدي ، فريتفع سعر الصرف احلقيقي، العملة جتاه العمالت القيادية ةتدهور قيم
  .جاخلار إىلالتدفقات 

  
  األزمة املالية العاملية، نشأا وانتقاهلا: احملور الثاين

هي التداعيات النامجة عن أزمة الرهون العقارية اليت ظهرت على السطح يف العاملية الراهنة  مة املاليةاألز
بسبب فشل ماليني املقترضني لشراء مساكن وعقارات يف الواليات املتحدة يف تسديد ديوم  2007 العام



إىل اقتصادات أوروبا وآسيا  وأدى ذلك إىل حدوث هزة قوية لالقتصاد األمريكي، ووصلت تبعاا، للبنوك
، ومل تفلح مئات مليارات مطيحة يف طريقها بعدد كبري من كربيات البنوك واملؤسسات املالية العاملية

الدوالرات اليت ضخت يف أسواق املال العاملية يف وضع حد ألزمة الرهون العقارية اليت ظلت تعتمل حتت 
خيف الكثري من املسئولني خشيتهم من أن تطيح بنظم السطح حىت تطورت إىل أزمة مالية عاملية، مل 

  .3اقتصادية عاملية وأن تصل تداعياا إىل الكثري من أحناء العامل

  :الراهنة العاملية أسباب األزمة املالية -أوال
يعتقد البعض أن األزمة املالية االقتصادية يف الواليات املتحدة هي أزمة بدأت يف القطاع العقاري حيث 

ض قيمة العقارات أدى إىل ضعف قدرة البنوك على تسديد التزاماا جتاه املؤسسات واألفراد، ولكن اخنفا
  .احلقيقة أكرب من ذلك بكثري وهي مشكلة تراكمية حدثت عرب سنني سبقت

أخذت قيم العقارات وبالتايل أسهم الشركات العقارية املسجلة يف البورصة باالرتفاع  2000منذ عام ف
رة يف مجيع أحناء العامل وخباصة يف الواليات املتحدة، حىت بات شراء العقار أفضل أنواع بصورة مستم

وأقبل  ،االستثمار، يف حني أن األنشطة االقتصادية األخرى مبا فيها التكنولوجيا احلديثة معرضة للخسارة
. ل أو املضاربةوشركات على شراء العقارات دف السكن أو االستثمار طويل األج ون أفرادااألمريكي

واتسعت التسهيالت العقارية إىل درجة أن املصارف منحت قروضاً حىت لألفراد غري القادرين على سداد 
اليت " أزمة القروض العالية املخاطر"سمي بـيما  نشب 2006، ويف عام ديوم بسبب دخوهلم الضعيفة

اآلالف من  وذهب ضحيتها مئات أدخلت القطاع املصريف األمريكي يف دوامة اخلسائر واالضطرابات،
العديد من املصارف املختصة  إقداموقد اندلعت أزمة القروض العالية املخاطر بسبب ، املواطنني األمريكيني
على منح قروض ملئات اآلالف من املواطنني ذوي  2006و 2001يف الفترة مابني سنة  يف قطاع العقار
واعتمدت املصارف هذا ر، ذر وتقييم املخاطقاعدة احل، متجاهلة بذلك وبدون ضمانات الدخل احملدود

النهج يف ظرف اتسم بنمو غري مسبوق لقطاع العقار واخنفاض هام لنسب الفوائد املعمول ا، األمر الذي 
  .4حد القناعة أن الفرصة جد مواتية لشراء مسكن إىلأدى بأعداد كبري من األمريكيني 

، حيـث هبطـت   2007صل إىل ذروته فانفجر يف صيف عام وتضخم حجم قطاع العقارات حىت و      
من قيمة العقار، ومل يعد األفراد قادرين على سداد ديوم، حـىت  % 50قيمة العقارات بنسبة قد تصل إىل 

وفقد أكثر من مليوين أمريكي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلني بااللتزامـات  . بعد بيع عقارام املرهونة
ونتيجة لتضرر املصارف الدائنة بسبب عدم سداد املقترضني لقروضهم هبطـت قـيم   . مالية طيلة حيام

ولقد بلغت إمجايل الديون الفردية األمريكية . أسهمها يف البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة إفالسها



وبالتايل . نةس 55تريليون دوالر أي ما يعادل إيرادات النفط السعودية ملدة  6.6النامجة عن األزمة العقارية 
  . األزمة األمريكية حمدودة جدا فأن قدرة اخلليجيني وكذلك اآلسيويني على املساعدة يف حل

كما أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط وارتفاع فاتورة أمريكا يف حرا يف العراق وأفغانستان أدت إىل تفـاقم  
بأن حرب العراق ميكن أن تتسبب بأزمة  ولقد تنبأ اقتصاديون قبل أن تبدأ احلرب،. األزمة وتسريع حدوثها

 -William Nordhausقل عن الربوفسـور  ، ن2002ففي نوفمرب من العام . اقتصادية للواليات املتحدة
إن احلرب على العـراق ميكـن أن تكلـف    : "ر بقولهوهو حيذ Independentصحيفة  -Yaleجامعة 

د إىل الفوضـى والـدمار يف ظـروف الكسـاد     الواليات املتحدة مئات املليارات من الدوالرات، وستقو
، نظراً آلثار احلرب املعاكسة على أسعار النفط، recessionاالقتصادي القائم، وستدفع العامل حنو الركود 

، 2003مـارس العـام    20ويف اليوم الذي بدأ فيه بوش قصفه لـ بغداد يف .". التضخم ومعدالت الفائدة
ما استمرت احلرب على العراق أطول من بضعة أسابيع أو أشهر  إذا"بأنه  CBS Market Watchتنبأت 

أكثر من املتوقع، فسوف تنحدر إيرادات الواليات املتحدة يف السنة القادمة، وستضع االقتصاد األمريكي يف 
ويف مقابلة نشرت  2008ويف وقت مبكر من العام  ،"سب استطالع رئيس موظفي املاليةخطر الركود، ح
 Joseph -جوزيـف سـتيغليتز   -ح االقتصادي واملستشار السابق لـ كلينتونة، صريف صحف استرالي

Stiglitz الواليات املتحدة أن حرب العراق كل مرة أكثر من تقديرات إدارة بوش، وشكّلت  60-50فت
 أالف 3ويتوقع أن تكلف احلرب على العراق  ،"السبب املركزي لألزمة املصرفية اليت دد االقتصاد العاملي

السبب اخلفي ألزمة ضعف الثقة حالياً ألن "ويضع ستيغليتز لومه على حرب العراق باعتبارها . مليار دوالر
البنك املركزي استجاب لالسترتاف املايل املكثف للحرب بإغراق االقتصاد بائتمانات رخيصة، ومت مضاعفة 

فع االقتصـاد األمريكـي حنـو    دوكان اهلبوط سي. اإلقراض لشراء البيوت، والتعاظم السريع لالستهالك
   .5"الركود

مل يسجل  1971ومن األسباب األخرى اليت أدت إىل هذه األزمة العجز يف امليزان التجاري، حيث منذ عام 
ويعود السبب . مليار دوالر 758إىل  2006امليزان التجاري أي فائض بل عجز يزداد سنوياً وصل يف عام 

كما أن العجز يف امليزانيـة ال  . اجي خاصة السلعي على تلبية االستهالكاألساس إىل عدم قدرة اجلهاز اإلنت
. من الناتج احمللي اإلمجايل %2.9مليار دوالر أي  410مببلغ  2008يزال مرتفعاً حيث قدر يف ميزانية عام 

ومن األسباب الرئيسة هلذا العجز غلبة الطابع العسكري على النفقات العامة والطـابع السياسـي علـى    
ضرائب، حيث تستخدم الضرائب كوسيلة للحصول على أصوات الناخبني بدالً مـن احلصـول علـى    ال

ومن األسباب اليت أدت إىل تفاقم العجز يف املوازنة هو وعود بوش بتخفيض  ،إيرادات لتمويل العجز املايل
 $200لضرائب حبوايل الضرائب عشية االنتخابات العامة الثانية مما أدى إىل اخنفاض يف إيرادات الدولة من ا



مليار وهذا أدى إىل تفاقم الدين العام، حيث أظهرت إحصاءات وزارة اخلزانة األمريكية ارتفـاع الـديون   
تريليون دوالر  8.4إىل  1990تريليون دوالر يف عام  4.3من ) اإلدارة املركزية واإلدارات احمللية(احلكومية 

مـن   %64وأصبحت هذه الديون العامة تشـكل   .2007تريليون دوالر يف عام  8.9وإىل  2003يف عام 
وبذلك ميكن تصنيف الواليات املتحدة ضمن الدول اليت تعاين بشدة مـن ديوـا   . الناتج احمللي اإلمجايل

ويعادل حجم هذه الديون عشرة أضعاف الناتج احمللي اإلمجايل جلميع الدول العربية، وثالثة أضعاف . العامة
  .النامية الديون اخلارجية للدول

كما أن الليربالية االقتصادية العالية جدا واليت تتبناها وتفتخر ا الواليات املتحدة سامهت بصورة كبرية يف 
إجياد هذه األزمة، حيث أدت إىل ضعف الرقابة العامة على مبادرات القطاع اخلاص، وضعف الشفافية لدى 

وارتفاع ما يدفع من مرتبات ومزايا إضـافية   القطاع اخلاص من خالل تضخيم ومهي إليرادات الشركات،
للمدراء التنفيذيني حىت وصلت املدفوعات الشهرية للمدير التنفيذي يف الشركات الكربى عدة ماليني مـن  

  . الدوالرات شهريا
فبوادر األزمة ارتبطت بصورة أساسية باالرتفاع املتوايل لسعر الفائدة من جانـب بنـك االحتيـاطي       

من حيـث خدمتـها    ، وهو ما شكل زيادة يف أعباء القروض العقارية2004مريكي منذ عام الفيدرايل األ
وسداد أقساطها، خاصة يف ظل التغاظي عن السجل االئتماين للعمالء وقدرم على السداد، وتفاقمت تلك 

) ايفاين م: (، حيث تكبدت مؤسستني للرهن العقاري ومها2007األزمة مع حلول النصف الثاين من عام 
خسائر بالغة قدرت بـ ستة تريليونات دوالر، أما فقاعة بيع الديون فجاءت مـن خـالل   ) فريدي ماك(و

التوريق أو تسنيد تلك الرهون العقارية وذلك بتجميع الديون العقارية األمريكية وحتويلـها إىل سـندات   
دة يف معدالت عدم الوفاء بالديون وتسويقها من خالل سوق األوراق املالية العاملية، األمر الذي نتج عنه زيا

لرداءة العديد منها، مما أدى إىل اخنفاض قيمة هذه السندات املدعمة باألصول العقارية يف السوق األمريكية 
  .6 %70بأكثر من 

حيث تأثر السوق األمريكي بشدة يف هذه احلالة، ولكن نتيجة لألوراق اليت باعتها البنوك إىل مؤسسـات  
الرهون (وهي الديون املدعومة بالرهون العقارية واليت بدأت تتحول إىل ) توريق الديون( أخرى أو ما يسمى

بدأ املستثمرون يف مجيع أحناء العامل أكثر حذرا يف استخدام هذه األوراق املالية ومل يعد هناك ) عالية املخاطر
  :7وهذا مرده إىل العامل، وقد أدى ذلك إىل شبه جتميد يف توافر االئتمان يف مجيع أحناء مشترون هلا،

مما رفع الطلب على القروض  م2003يف عام % 1اخنفاض سعر الفائدة حىت وصل إىل (األموال الرخيصة  -
تزايد الطلب عليها مما أدى إىل رفـع سـعر    وخاصة القروض العقارية، ومع سهولة وتيسري هذه القروض



وصناديق االستثمار  ار األمريكي أغرت البنوك الكربىالعقار يف الواليات املتحدة هذه الفقاعة يف قطاع العق
  .خماطرها على نطاق أوسع على الدخول يف سوق القروض العقارية األمريكي، ما أدى إىل نشر

من أن املواطن األمريكي يشتري عقاره بالدين من  ، وهذا يأيتsubprimeة  الرهون العقارية األقل جود -
يرتفع مثن العقار املرهون حياول صاحب العقار ونتيجة لسهولة احلصول  البنك مقابل رهن هذا العقار، حني

الرهن يسعى للحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجـة   على قرض فإن صاحب
حال  تسمى الرهون األقل جودة، ألا رهونات من الدرجة الثانية، أي أا أكثر خطورة يف الثانية، ومن هنا
درجـة املخـاطرة يف    لعقار، وتوسعت البنوك يف هذا النوع من القروض األقل جودة مما رفعاخنفاض مثن ا

  .حتصيل تلك القروض
، وهو ما قام به املهندسون املاليون يف الواليات Securitization العقارية الزيادة اهلائلة يف توريق الديون -

توليـد   ميكن عن طريقهـا ) توريق الديون(دة وأنه ميكن حتويل تلك القروض إىل أوراق مالية معق املتحدة
، واملخطط التايل يبني أبرز األوراق املاليـة العامليـة   موجات متتالية من األصول املالية بناء على أصل واحد

  :2006-1996املدعومة بأصول خالل الفترة 

  
لتوليـد مصـادر   ) املشتقات املاليـة (بالتوسع يف القروض األقل جودة، بل استخدمت في البنوك مل تكت -

الرهونات  وذلك عندما يتجمع لدى البنك حمفظة كبرية من.. للتمويل، وبالتايل للتوسع يف اإلقراض جديدة



إلصدار أوراق مالية جديدة يقترض  (احملفظة من الرهونات العقارية(العقارية، فإنه يلجأ إىل استخدام هذه 
وهو ما يطلق عليه التوريق، فكأن البنك مل يكتـف   ،ا من املؤسسات املالية األخرى بضمان هذه احملفظة

   .بل استخدم هذه القروض كرهن على قروض أخرى باإلقراض األويل بضمان هذه العقارات
حيـث ال ختضـع البنـوك    . اإلشراف الكايف على املؤسسات املالية الوسيطة نقص أو انعدام الرقابة أو -

اليت تصدر شهادات  املشتقات املالية أو الرقابة على اهليئات املاليةللمنتجات املالية اجلديدة مثل  االستثمارية
مقصورة يف السابق على الدول اليت متر ا  اجلدارة االئتمانية كانت دورات الزيادة واهلبوط يف أسعار العقار

من دول العقار األمريكي أغرت البنوك الكربى وصناديق االستثمار  من قبل، لكن الفقاعة األخرية يف قطاع
   .سوق القروض العقارية األمريكي، ما أدى إىل نشر خماطرها على نطاق أوسع أخرى على الدخول يف

العامل وتقود إىل  ما جعل ايار القطاع العقاري األمريكي وأزمة القروض العقارية السيئة تنتشر حول وذلك
لبنوك املركزية، بضخ املليارات من ا انكماش ائتماين وصعوبة يف اإلقراض وركود يف االقتصاد تطلب تدخل

أصول فاسدة من البنوك، كما تضـمنته خطـة اإلنقـاذ     السيولة النقدية يف القطاع املصريف، وذلك لشراء
الضمان احلكومي على املدخرات، كمـا ورد يف خطـة اإلنقـاذ     األمريكية على سبيل املثال ورفع مبلغ

 ألف دوالر ملنع أي خوف علـى الودائـع   250إىل  ألف 100األفراد من  األمريكية حبيث تضمن ودائع
  .البنكية

الراهنة هو التطبيق غري املكتمل، وهـذا يف   سبب األزمة املالية العاملية أنكما يرى صندوق النقد الدويل -
تقريره الصادر عقب أزمة الرهونات العقارية يف الواليات املتحدة األمريكية، فحاجة البنوك اليوم هـو أن  

ها نظام مايل قوي يقود إىل االحتفاظ برأمسال كاف للمخاطر اليت تواجهها مبا فيهـا املخـاطر   يكون لدي
أن تلعب دور مهم يف معاجلة التشويه  2التجارية اليت برزت يف خضم هذه األزمة، كما ميكن التفاقية بازل 

لتقدير رأس املال الذي  الذي برز من التعامل مع خماطر عمليات التوريق، وتعمل على توفري أساليب متعددة
، وهناك الكثري مـن  ملواجهة خماطر إقراضها لتوريق منتجاا يف خمتلف أدوراهاك وجيب أن يكون لدى البن

، واجلـدول  2007عند حدوث األزمة املالية العاملية يف أوت  2البلدان مل تكن متبعة بشكل تام إلطار بازل 
   :املوايل يبني ذلك



  
  :عامليةبالواليات املتحدة األمريكية إىل أزمة مالية  زمة الرهن العقاريمن أاالنتقال  -ثانيا
 :8البد من أن نتوقف عند احملطات التالية املالية العاملية الراهنة الضوء على األزمة إللقاء

  :العقاري أزمة الرهن -1
ىل زلزال اقتصادي وأدت إ وهي أول مرحلة من مراحل األزمة حيث بدأت يف الواليات املتحدة األمريكية 

األسر ملنازهلم وممتلكام، وألن العامل يعيش  نتج عنه إفالس شركات الرهن العقاري وفقدان املاليني من
وهذه ، لتطال أوروبا مث دول العامل األخرى مبا فيها الدول العربية عصر العوملة فإن تلك األزمة امتدت

 العقارات وأسعار أسعاررض على الطلب مث اخنفاض إىل تدهور القطاع العقاري وزيادة الع األزمة أدت
  . األراضي وتوقف املطورين العقاريني عن تنفيذ مشاريعهم أو تأجيلها

  :9ونشري فيما يلي إىل بعض اخلصائص الرئيسية يف أسواق الرهن العقاري    
فارتفاع : عتادةومدة القرض امل) أي نسبة القرض العقاري إىل قيمة املساكن(نسبة القرض إىل القيمة  -

نسبة القرض إىل القيمة يفسح اال أمام املقترضني القتراض املزيد بينما تسمح فترات السداد األطول 
إىل ) املقصود خبدمة الدين سداد القسط مضافا إليه الفائدة املستحقة(باحملافظة على نسبة خدمة الدين 
  .الدخل يف حدود ميكن استيعاا



فإمكانية االقتراض : تراض بضمان قيمة املسكن والسداد املبكر للقرض بدون رسومإمكانية تكرار االق -
بضمان القيمة املتراكمة للمساكن تسمح للمستهلكني باالستفادة مباشرة من ثروام السكنية واحلصول 

وتتسبب رسوم السداد املبكر يف تقييد قدرة . على املزيد من القروض عند ارتفاع أسعار املساكن
  .تهلكني على إعادة متويل قروضهم العقارية يف حالة اخنفاض أسعار الفائدةاملس
فكلما ازداد تطور أسواق القروض العقارية الثانوية سيجد : إنشاء أسواق ثانوية للقروض العقارية -

املقرضون سهولة أكرب يف احلصول على التمويل عرب أسواق رأس املال وتقدمي القروض للمستهلكني، إذا ما 
  .ساوت الشروط األخرىت

  :االئتمان أزمة -2
واألفراد عن اإليفاء بديوم مما  وهذه جاءت تابعة ألزمة الرهن العقاري وهنا عجز الكثري من املؤسسات 

أزمة السيولة وظهر جفاف السيولة مما حدا بالبنوك  أدى إىل إفالس العديد من البنوك وبالتايل ظهرت
املليارات إىل األسواق ولكن دون جدوى نظرا لكرب حجم األزمة وأن ما  املركزية إىل التدخل وضخ مئات

 سوى إعطاء املسكنات املؤقتة، وهذه األزمة امتدت كذلك لتطال مجيع دول العامل دون مت عمله مل يعد
 . استثناء

 :أزمة األسواق املالية -3
ق العامل وبورصاته ابتداء من أسواق العقاري وأزمة االئتمان إىل أسوا هذا وقد امتدت تداعيات أزمة الرهن 

وليس آخرا  املتحدة األمريكية إىل األسواق األوروبية وأسواق اليابان والشرق األقصى وأخرياً الواليات
الكثري من الشركات املسامهة  أنمن قيمتها بل  %60من  أكثراألسواق العربية حيث فقدت هذه األسواق 
وهذا يعين أن أغلب املواطنني فقدوا معظم ثروام  ا الدفترية بكثريوصلت أسعار أسهمها إىل ما دون قيمته

السياسية واالجتماعية، وكنا قد نادينا هنا بضرورة إنشاء صناديق مركزية  مما ينتج عنه الكثري من املشكالت
  رااليا تقوم بدور املرجح والالعب األول يف هذه األسواق حفاظا على توازا ومنعها من يف كل دولة

  :أزمة البترول -4
البترول خالل  أسعارالبترول اجلديدة، حيث اخنفضت  ومع ظهور األزمات املذكورة آنفا ظهرت أزمة 

دوالرا مما يعين أن البترول فقد حوايل ثلثي قيمته وبالتايل  05أقل من  دوالرا للربميل إىل 148شهرين من 
أن  عكس آثارها السلبية على العامل أمجع، كماجديدة لدى الدول املصدرة للبترول مما ستن بدأت أزمة

املالية وتعرضت  تداعيات األزمات تلك قد أدت من جهة أخرى إىل فقدان الدول البترولية فوائضها
الدول العربية البترولية هي  صناديقها السيادية إىل خسائر فادحة مما يعطي االنطباع لدى البعض بأن

  .املقصودة يف األساس ذه األزمات



 .الكربى) حمطاا(الرئيسية لألزمة ومراحلها املالمح : احملور الثالث
  :وتبعاا ةمالمح األزم - أوال

 700عند إقدام البنوك واملؤسسات املالية على إقراض شركات العقارات واملقاوالت، بلغت القروض  -1
  مليار دوالر؛

ز املدينني عن سداد قروضهم العقارية يف تغريت السوق األمريكية نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة وعج -2
  الواليات املتحدة األمر الذي جنم عنه هبوط أسعار املنازل؛

  اخنفض اإلنفاق االستثماري االستهالكي لضعف قدرة البنوك على متويل الشركات واألفراد؛ -3
ة يف جمال االدخار أكرب الصناديق األمريكية العامل - بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات املالية -4

  .مليار دوالر 1.9موعة جي يب مورغان املصرفية العمالقة بـ  -واإلقراض
األمريكيني يف  املسئولنييعلن عن إفالسه بعد فشل جهود ) ليمان برذارز(بنك االستثمار األمريكي  -5

  .إلنقاذ البنك وزارة اخلزانة واالحتياطي االحتادي األمريكي
حد البنوك االستثمارية الكربى يف الواليات املتحدة يضطر لقبول عرض شراء من بنك مرييل لينش أ -6
  .خشية تعرضه لإلفالس" بنك أوف أمريكا"
العمالقة وأكرب شركة " أي آي جي"احلكومة األمريكية تعمل على تأميم اجلزء األكرب من نشاط شركة  -7

  .مليار دوالر 85مببلغ تأمني يف العامل، وذلك بعد شرائها ديون الشركة املتعثرة 
  .اخنفاض حاد يف األسواق املالية العاملية -8
عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه مببلغ " أتش يب أو أس"احلكومة الربيطانية تضطر للتدخل إلنقاذ بنك  -9

  .مليار جنية إسترليين 12
  .يفقدون وظائفهمعشرات اآلالف من موظفي البنوك واملؤسسات املالية يف أمريكا وبريطانيا  -10
يف البورصة بسبب شكوك بشأن ) فورتيس(ايار سعر اموعة املصرفية والتأمني البلجيكية اهلولندية  -11

  .قدرا على الوفاء بالتزاماا
بيع ملؤسسة سييت غروب املصرفية  - رابع أكرب مصرف يف الواليات املتحدة -بنك واكوفيا  -12

  .ات يف السوق األمريكية ملواجهة تبعات األزمة املاليةاألمريكية ضمن موجة االندماج
  :لألزمة املالية العاملية الكربى التارخييةاحملطات  - ثانيا

 يف الواليات املتحدة وبدأت تطال أوروبا 2007املراحل الكربى يف األزمة املالية اليت اندلعت يف بداية العام 
   :10كانت كما يلي



املمنوحة ملدينني ال يتمتعون بقدرة كافية (د تسليفات الرهن العقاري عدم تسدي: 2007شباط /فرباير -
  .يتكثف يف الواليات املتحدة ويسبب أوىل عمليات اإلفالس يف مؤسسات مصرفية متخصصة) على التسديد

البورصات تتدهور أمام خماطر اتساع األزمة، واملصارف املركزية تتدخل لدعم : 2007آب /أغسطس-
   .سوق السيولة

عدة مصارف كربى تعلن اخنفاضا كبريا يف : 2007كانون األول /تشرين األول إىل ديسمرب/أكتوبر -
  .أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري

خيفض معدل فائدته ) البنك املركزي(االحتياطي االحتادي األمريكي : 2008كانون الثاين /يناير 22 -
مث جرى التخفيض تدرجييا إىل . استثنائي  و إجراء ذو حجموه، %3.50الرئيسية ثالثة أرباع النقطة إىل 

   .نيسان/كانون الثاين واية أبريل/بني يناير% 2
   ".نورذرن روك"احلكومة الربيطانية تؤمم بنك : 2008شباط / فرباير 17 -
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العامل، وهي أزمة  أصبحت األزمة االقتصادية العاملية هي الشغل الشاغل لكل املهتمني يف خمتلف أحناء
ولكنه  زمن طويل، أمر ظل سائدا منذ من نوع خاص ألا تفصل للمرة األوىل بني املال واالقتصاد، وهذا

الواقع االقتصادي العاملي بشكل كبري، ولكي نبسط األمر نذكر  ه املرة منحى قد يؤثر علىيأخذ يف هذ
حدثت من قبل يف الكويت ومل تكن أزمة بسبب تقلص إنتاج النفط الكوييت أو  بأزمة سوق املناخ اليت

الكثريين  أنكانت بسبب املضاربة أو املقامرة املنفصلة عن الواقع االقتصادي احلقيقي، ذلك  أسعاره، بل



ال يسندها واقع اقتصادي  اختذوا من املضاربة يف أسعار األسهم وسيلة جلين األرباح غري املربرة واليت
استفادوا منها كثريا بكوم ما زالوا يضاربون يف  حقيقي، وتلك مرحلة يف العامل العريب ال يبدو أن الناس

اقع احلقيقي، وتيسر هلم ذلك املصارف اليت متنح ال تتناسب مع الو األسهم أو يف شراء العقارات بأسعار
   .ضمانات، ما قد ينذر بأزمات تشبه ما حدث يف الواليات املتحدة القروض السهلة دون

إىل ما حدث يف الواليات املتحدة من املنظورات االقتصادية اخلالصة، الن لألمر  وال نريد أن ننظر  
املعارضة تأخذ  ة لسياسات الرئيس جورج بوش، وقد بدأت هذهسياسية تنطلق يف جمملها من املعارض أبعادا

الناس أن حيدث تغري يف االجتاهات  يف الوقت احلاضر اجتاهات جديدة بسبب قرب انتهاء فترة الرئيس وتوقع
   .من فترة حكمه اليت سار عليها الرئيس األمريكي خالل مثاين سنوات

األزمة املالية األمريكية اليت ذهب بعضهم  املثقفون العرب مع ويف البداية ننظر إىل الكيفية اليت تعامل ا
النظام الرأمسايل وتبشر مبجيء نظام عاملي جديد وقد توجد مربرا  إىل القول إن هذه األزمة تشهد اية

التحكم يف االقتصاد، كما وجد أصحاب النظريات الشمولية واالشتراكية والشيوعية  لتدخل الدولة يف
الشمويل  ا فكرهم القدمي بالقول إن األزمة أكدت نظريات كارل ماركس وهي مبشر بان احللليعيدو ذريعة

ثقافة حملية ال علم هلا مبا  االشتراكي هو الطريق السليم لبناء الدول، وكل تلك آراء تقوم يف أساسها على
إن هناك تيارا آخر يرفض الرأمسايل، ومن اجلانب اآلخر ف جيري يف العامل أو طبيعة النظم اليت حتكم النظام

 واالشتراكي معا ويدعو إىل نظام ديين حيقق العدالة ويضمن سري االقتصاد يف طريقه النظامني الرأمسايل
جتربة يشري إليها  السليم، ويعتمد هذا االجتاه على مفهومات نظرية وقيم أخالقية عامة ولكن ليس لديه أي

  .ة املعروفةيف إمكان إقامة نظام مغاير للنظم االقتصادي
الربوية  يوضح بالدليل أن هذه النظم تتعارض مع الدين إال من جانب واحد وهو رفض النظرية ومل

الفائدة يتغري حبسب نظام  دون إقامة الدليل على أن املصارف الغربية ميكن أن تكون ربوية بكون سعر
يؤكد أن الفائدة هي أيضا عملية الفائدة ما  السوق، وقد رأينا يف األزمة احلالية دعوة إىل ختفيض سعر

   .مراحبة ومشاركة تعتمد على ظروف السوق
خالله وكيف ميكن أن  ونعود اآلن لنتحدث عن طبيعة النظام الرأمسايل وحتديد امليكانزم الذي يعمل من

  .يتأثر هذا امليكانزم بعوامل خمتلفة
أساسا على ليربالية السوق وحركته  أنه على الرغم من أن النظام االقتصادي يعتمد ونقول يف البداية

حتديد سعر  فهو مضبوط إىل حد كبري بالقوانني اليت حتددها املصارف املركزية وهي املسؤولة عن احلرة
لتنظيم نشاطه، وال تترك األمر جزافا  الفائدة، وهذا يعين أن الدولة متلك الوسيلة اليت تتدخل ا يف السوق

   .كما يعتقد الكثريون



ذلك فإن الفكر اليساري املتطرف يشكك يف حقيقة ذلك، وقد رأينا كارل  الرغم من ولكن على
أجل  املثال يقسم العامل إىل فقراء وأغنياء وأن األغنياء يستمرون يف استغالل الفقراء من ماركس على سبيل

ون على اليت تك ، وبالتايل هم يكرتون الثرواتإنساينحتقيق األرباح ألنفسهم دون وازع أخالقي أو 
األغنياء وتوزيعها على الفقراء، وتلك هي  حساب الفقراء وهو بالتايل يدعو إىل أن تتم السيطرة على أموال

االنقالبية اليت قامت يف العامل العريب واليت أممت أموال األغنياء فلم تزد  النظرية اليت أخذت ا مجيع األنظمة
  .ء يف االزدهار وتطوير عمل السوقإال فقرا وأثرت سلبا على قدرة األغنيا الفقراء
 شك أن كارل ماركس حني وضع أفكاره مل يكن يفكر يف نظام الدولة بل كان يركز فقط يف وال

بني السلطة  السلطة اليت تتحكم يف مصائر الناس وليس يف الدولة اليت تنظم شؤون حيام، وهناك فرق
هذه املنطقة من العامل ال يفرقون  خاصة ألن الناس يفوالدولة، وتلك حقيقة غائبة يف العامل العريب بصورة 

احلكومة هي الدولة، وليس ذلك هو الواقع يف العامل الغريب  بني نظام احلكومة ونظام الدولة ويعتقدون أن
 العدالة جلميع األفراد وحيكمه القانون وبالتايل ال يستطيع من بيده السلطة أن خيرج حيث الدولة نظام حيقق

  .لعدالة الذي يساوي بني املواطننيعن نظام ا
الفاصل بني األغنياء والفقراء، ذلك أن غىن األغنياء ال جيعلهم يفتئتون  ويف إطار هذا الواقع ينتفي اخلط

أمواله يف جيبه  الفقراء ألنه غىن امسي وليس غىن حقيقيا، مبعىن أن الغين يف العامل الغريب ال حيمل على حقوق
تدخل هذه األموال يف الدورة  نبية بل هو يضعها يف املصارف احمللية حبيثأو يدخرها يف مصارف أج

اتمع ألن املصارف يف العامل الغريب تستطيع أن تقرض  االقتصادية العامة ويستفيد منها كل فرد من أفراد
ء من فيها وبالتايل يستطيع كل فرد أن يذهب إىل املصرف ويقترض ما يشا اثين عشر ضعف املبالغ املدخرة

له  مرتله أو إقامة مشروعه التجاري، وبالتايل يصبح شريكا يف أموال األغنياء، وإذا حصلت األموال لشراء
وإذا كان ما قلناه  أزمة فهو يستطيع أن يعاجلها من خالل نظام التأمني أو نظام الضمان االجتماعي،

إن أزمة النظام االقتصادي  البداية صحيحا، فكيف حدثت األزمة يف النظام االقتصادي األمريكي، ونقول يف
سوق املناخ وغريه من أسواق املضاربة، وتشترك  ليست أزمة اقتصاد بل هي أزمة مالية مثل ما حدث يف

مسحت للنظام األمريكي بأن ينفرد بالعملة الوحيدة العاملية اليت تتحكم  معظم دول العامل يف هذه األزمة ألا
 العامل األيام من يقول إن النظام االقتصادي األمريكي هو أكرب اقتصاد يف وحنن نسمع يف هذه .يف األسواق

الواليات املتحدة أكرب نظام  ام، فهلاملتحدة أصيب العامل كله بالزك ونسمع من يقول إذا عطست الواليات
  اقتصادي يف العامل؟

 من حيث ضخامة األمريكي ليس يف حجم االقتصاد الياباين أو الصيين اإلجابة هي ال واالقتصاد
دوالر  الواليات املتحدة تتميز باحتكار الدوالر، وكما قال أحد اخلرباء فإن بني كل مئة اإلنتاج، ولكن



وبالتايل فإن الواليات املتحدة  متداولة يف األسواق فإن مثانية وتسعني منها ال تعتمد على إنتاج حقيقي،
كمها يف الدوالر، وكان يساعدها على ذلك قبول حت كانت يف الواقع تتحكم يف اقتصاد العامل من حيث

مربر لذلك وكانت معظم ودائع الدول تذهب إىل الواليات املتحدة،  العامل كله للدوالر عملة عاملية دون
املتحدة عن طبع املزيد من الدوالرات ما أوجد حالة من التضخم كبرية يف البالد  ومل تتوقف الواليات

الرهن العقاري  رفع أسعار العقارات إىل درجة عالية وأدى يف النهاية إىل أزمة زيادة السهولة وهو ما بسبب
للمصارف وبالتايل أصيبت  حيث وجد كثري من األمريكيني أنفسهم غري قادرين على سداد مديونيتهم

وقد حاولت . تقرض بعضها بعضا املصارف بانتكاسة كبرية ونقص يف السيولة، ورفضت املصارف أن
سعر الدوالر وتلك وسيلة لالستيالء ا على  تحدة أن تعاجل مشكلتها أول األمر بتخفيضالواليات امل

تزايد أسعار النفط بدرجة كبرية، وكان املتضرر من ذلك  مدخرات الدول، ولكن هذا الوضع أدى إىل
تضخم يف تدفع فواتري عالية لشراء النفط وهو ما أدى إىل زيادة نسب ال الدول الفقرية اليت وجدت نفسها

من  ان ارتفعت أسعار املواد الغذائية إىل درجة فلكية، وتداعى األمر إىل درجة أن كثريا هذه الدول، بعد
  الدول بدأت تفكر يف سحب أرصدا من الواليات املتحدة ولكن إىل أين املفر؟

أن اارت شركات  بعد حتدث آثارها على املستوى االقتصادي خاصة وهنا بدأت األزمة املالية العاملية    
العامل، وبذلك بدا التخوف من فقد الناس  إعادة التأمني األمريكية املرتبطة بشركات التأمني يف كل أحناء

وظن الساسة الغربيون أن احلل يكمن يف ضخ أموال يف  ضمان معاشام وتأمينات دفع فواتري املساكن،
بتسر ألنه يكلف دافع الضرائب مزيدا من األعباء الواليات املتحدة وهو حل م املصارف الغربية كما فعلت

احتكار الدوالر  حيل املشكلة إال حال وقتيا، ألن املطلوب هو إصالح النظام املايل العاملي بإاء كما أنه ال
وأما بالنسبة للدول العربية الغنية فيجب  القتصاد العامل واالعتماد على اإلنتاج كما هو شأن الصني واليابان،

املصارف الغربية وتبحث عن استثمارات حقيقية خاصة يف  وقف عن وضع مدخراا بالعمالت يفأن تت
 أساسهاويف هذه املرحلة جيب أن ندرك أن األزمة يف . من فرص االستثمار البلدان العربية اليت فيها كثري

 واحدة يف مصائر جيب تدارك أبعادها االقتصادية من خالل بدء مرحلة ال تتحكم فيها عملة مالية، ولكن
  .11العامل
 :أهم اخلطط اليت اعتمدا الدول ملواجهة األزمة املالية - ثانيا

اختذت العديد من الدول واموعات االقتصادية يف العامل إجراءات وأعلنت خططا إلنقاذ األسواق املالية 
  :12اخلطط واإلجراءات ومواجهة تداعيات األزمة املالية العاملية، ويف ما يلي تلخيص ملضامني أهم هذه

  
 



  :خطة الواليات املتحدة األمريكية -1
صاغ وزير اخلزانة األمريكية هنري بولسون خطة إنقاذ صادق عليها جملسا النواب والشيوخ ودف إىل 
تأمني محاية أفضل للمدخرات واألمالك العقارية اليت تعود إىل دافعي الضرائب، ومحاية امللكية وتشجيع 

  .دي وزيادة عائدات االستثمارات إىل أقصى حد ممكنالنمو االقتصا
مع احتمال متديدها بطلب من احلكومة  2009اخلطة اليت حدد هلا قانون اعتمادها مهلة تنتهي بنهاية عام 

لفترة أقصاها سنتني اعتبارا من تاريخ إقرارها، تقوم على ضخ سبعمائة مليار دوالر لشراء الديون اهلالكة 
  .لسوق املالية األمريكية ودد بايارهااليت تقض مضاجع ا

وينص القانون أيضا على مسامهة الدولة يف رؤوس أموال وأرباح الشركات املستفيدة من هذه اخلطة، مما 
  .يسمح بتحقيق أرباح إذا حتسنت ظروف األسواق

يد التعويضات وأقرت اخلطة منح إعفاءات ضريبية بنحو مائة مليار دوالر للطبقة الوسطى والشركات، وحتد
لرؤساء الشركات عند االستغناء عنهم، واستعادة العالوات اليت مت تقدميها على أرباح متوقعة مل تتحقق 

  .بعد
ومتنع اخلطة األمريكية أيضا دفع تعويضات تشجع على جمازفات ال فائدة منها، ومت حتديد املكافآت املالية 

  .ريبية خبمسمائة ألف دوالرملسؤويل الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الض
 :االقتصادالفدرايل خلفض أسعار الفائدة وحفز  االحتياطإجراءت نظام واجلدول املوايل يبني 

 2008خالل عام  الفدرايل االحتياطمعدالت تغري نظام 

 Fed funds Fed funds rate  اخلصم سعر  اخلصم سعر اخلصم سعر  التاريخ

    ثانوي أويل  

 شعر الفائدة اجلديد معدل التغيريسعر الفائدة اجلديد سعر الفائدة اجلديد معدل التغيري 

 2.00% -25% 2.75% 2.25% -25% 2008 أبريل 30

 2.25% -75% 3.00% 2.50% -75% 2008مارس  18

 - - 3.75% 3.25% -25% 2008مارس  16

 3.00% -50% 4.00% 3.50% -50%  2008يناير  30

 3.50% -75% 4.50% 4.00% -75%  2008يناير  22

، http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7: من على املوقع االلكتروين سلسلة أحداث السوق املالية،: املصدر
  12/02/2009: أطلع عليه بتاريخ

  



  :خطة الدول السبع الصناعية -2
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان (وضعت جمموعة الدول الصناعية السبع الكربى 

واتفقت ف الكربى، ضاؤها مبنع إفالس املصارملواجهة األزمة املالية العاملية، وتعهد أع" خطة حترك) "وكندا
القمة على مواصلة العمل من أجل استقرار األسواق املالية وإعادة تدفق القروض لدعم النمو االقتصادي 
العاملي، واختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية لتحريك القروض واألسواق النقدية كي تتمكن املؤسسات املالية 

وعة عن استعدادها للقيام بكل ما هو ضروري من أعربت اممن احلصول على السيولة والرساميل، كما 
  .أجل حتريك سوق قروض الرهن الذي كان سبب األزمة املالية احلالية

  :خطة منطقة اليورو -3
تبىن قادة جمموعة اليورو خطة إنقاذ مايل تعتمد على تأميم جزئي للمؤسسات املالية املتضررة وتستند أساسا 

تضررة وضمان الودائع، كما تسعى إىل ضمان القروض بني املصارف، إىل ضخ أموال عامة يف املصارف امل
  .مع إمكانية اللجوء إىل إعادة متويلها

أن حكومات  -الذي تتوىل بالده حاليا رئاسة االحتاد األورويب -ن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزيوأعل
تعهد القادة البنوك، كما هلا مستعدة لتملك حصص يف  اليت تعتمد اليورو عملة رمسية 15الدول الـ

األوروبيون باملساعدة أو االكتتاب بشكل مباشر لرفع الديون عن البنوك لفترات تصل إىل مخسة أعوام يف 
  .تكملة جلهود املركزي األورويب الستئناف عمليات التسليف بني البنوك

 491(مليار يورو  360لغ اعتمد الربملان الفرنسي خطة اقترحتها احلكومة إلنقاذ املصارف مبب :فرنسا -أ
وتسعى اخلطة إىل إاء أزمة الثقة الراهنة يف األسواق وضمان إعادة متويل املصارف يف شكل ، )مليار دوالر

رؤوس األموال  ضمانات قروض لتنشيط عملية اإلقراض بني املصارف، وتوفري أموال أخرى إلعادة هيكلة
 أن اخلطة لن متنع االقتصاد الفرنسي من االنزالق حنو الركود، واعترب العديد من املراقبنيتلك املتعثرة منها، 

  .وأن األمر يتطلب اختاذ قرارات أكثر تكلفة من أجل حتفيز االقتصاد وتوجيهه حنو النمو
وقد حرص الرئيس نيكوال ساركوزي على تأكيد أن ما ستقدمه الدولة من مساعدات لن يكون هدية 

يف اخلطة هو املبلغ األقصى، وأنه رمبا ال يضخ كامال يف حال عودة األسواق للبنوك، وقال إن املبلغ املرصود 
  .إىل العمل بشكل اعتيادي جمددا

وافقت احلكومة األملانية على خطة إلنقاذ البنوك تتضمن تأسيس صندوق إلعادة االستقرار إىل : أملانيا - ب
وقال وزير املالية األملاين بري ، )الرمليار دو 540أكثر من (األسواق، وخصصت له أربعمائة مليار يورو 

شتاينربوك إن اخلطة دف إىل حتقيق ميزانية متوازنة، ودعا إىل تقييد رواتب مسئويل املصارف اليت تستفيد 
  .من حزمة اإلنقاذ احلكومية وحتديد العالوات ومستحقات إاء اخلدمة



انيا إىل اتفاق بشأن تفاصيل خطة ومن جهة أخرى توصلت جمموعة من البنوك وشركات التأمني يف أمل
  ).إتش آر إس(إلنقاذ ثاين أكرب شركة للتمويل العقاري بأملانيا وهي هيبو ريال ستيت 

غري أا اارت ألن الضمانات اخلاصة ) مليار دوالر 50(مليار يورو  35ورصد هلذه اخلطة حوايل 
  .الية قد انتهت صالحيتهابالقروض اليت حصلت عليها الشركة من العديد من املؤسسات امل

، )مليار دوالر 38(مليار يورو  26.6احلكومة قالت إا لن تؤمم الشركة، لكنها ستقدم هلا ضمانات بقيمة 
  ).مليار دوالر 12.14(مليارات يورو  8.5بينما ستحميها البنوك التجارية األملانية بإقراضها 

من ) مليار دوالر 450حنو (مليار جنيه  250ل أقرت بريطانيا خطة تضخ مبوجبها ما يص: بريطانيا - ج
وتشمل اخلطة عرض سيولة قصرية األجل على البنوك وإتاحة رؤوس ال احلكومة يف أكرب بنوك البالد، أمو

مواصلة تقدمي قروض متوسطة  أموال جديدة هلا، إضافة إىل توفري أرصدة كافية للنظام املصريف من أجل
على البنوك احلد من املزايا املمنوحة للمسئولني التنفيذيني وختفض  وتشترط اخلطة الربيطانيةاألجل، 

  .لتوزيعات النقدية يف هذه املصارفا
  :روسياخطة  -4

إلنقاذ القطاع املصريف يف  )دميتري ميدفيديف(خطة اقترحها الرئيس ) الربملان(أقر جملس الدوما الروسي 
يتم توفري مبالغ اخلطة من االحتياطي النقدي الروسي وس، )مليار دوالر 84(مليار يورو  63البالد بقيمة 

كما أكد رئيس تعثرة على القروض من هذه املبالغ، وبتمويل من بنك التنمية، حيث ستحصل البنوك امل
عزم حكومته البدء يف شراء سندات الشركات الروسية بقيمة تصل إىل مخسة  )فالدميري بوتني(الوزراء 

  ).دوالر مليارات 6.65(مليارات يورو 
بغية زيادة  %0.5قرر البنك املركزي الروسي ختفيض االحتياطي اإللزامي للبنوك، يف خطوة مؤقتة، إىل كما 

السيولة يف القطاع املصريف، وإرساء االستقرار يف السوق املالية الداخلية وتعزيز السيولة يف القطاع املصريف 
  .الروسي

  :خطة دول اخلليج -5
إجراءات ملواجهة األزمة املالية وختفيف حدة التوترات يف األسواق، فقد قرر  اختذت دول خليجية عدة

مصرف اإلمارات املركزي أن يتيح للبنوك قروضا قصرية األجل من خالل تسهيل بقيمة مخسني مليار درهم 
وخصص املصرف تسهيالت للبنوك الستخدامها كقروض مصرفية استثنائية دف ، )مليار دوالر 13.61(

  .التوترات يف القطاع املصريف ختفيف
 14ومنحت التسهيالت للبنوك إعادة شراء كل شهادات اإليداع اليت تكون الفترة املتبقية من أجلها     

يوما أو أكثر على أن يساوي أجل إعادة الشراء أو يقل عن الفترة املتبقية من الشهادات املقدمة كضمان أو 



كما ألغى املصرف املركزي قاعدة األيام الستة للسحب على ر، ون احلد األقصى لألجل ثالثة أشهأن يك
  .املكشوف من احلسابات اجلارية بصفة مؤقتة إلتاحة سيولة للبنوك يف األجل القصري

ويف خطوة إجرائية أخرى أعلن بنك اإلمارات ديب الوطين التقليل من القروض الكبرية وخطط السداد     
وقال البنك إن القروض ذات املبالغ الذي يتسم باإلحساس باملسؤولية، ض طويلة األجل تشجيعا منه لإلقرا

ض سيتم تقليلها إىل أدىن الضخمة وفترات السداد الطويلة اليت ميكن أن تؤدي إىل فرض ضغوط على املقتر
استحدث البنك خطة تسمح للعمالء بإمكانية إعادة القروض دون أن يتحملوا أي رسوم حد ممكن، كما 
  .خالل أسبوع

ويف الكويت عرض البنك املركزي أمواال لليلة واحدة وألسبوع ولشهر للبنوك إلظهار استعداده      
وتأمل احلكومة الكويتية من خالل هذا اإلجراء كافية بعد اهلبوط األخري للبورصة، لضمان توفري سيولة 

ا تطلب األمر ذلك رغم ختفيض أسعار الفائدة بني البنوك، مؤكدة استعدادها لضخ مزيد من األموال إذ
  .املخاوف من ارتفاع التضخم

من رأمسال البنوك املدرجة يف سوق الدوحة  %20و %10ويف قطر اشترت هيئة االستثمار ما بني     
ودف اخلطوة القطرية بشراء األسهم إىل ضخ سيولة لتعزيز قدرة ق املالية لتعزيز الثقة يف السوق، لألورا

لثقة الكبرية يف ل مشروعات التنمية يف املرحلة القادمة بشكل أوسع وتأكيد االبنوك القطرية على متوي
واختذ القرار يف اجتماع حضره رئيس وزراء قطر الشيخ محد بن جاسم آل ثاين وممثلو أوضاعها املالية، 

  .البنوك املدرجة يف سوق الدوحة لألوراق املالية ونائب حمافظ البنك املركزي
حيث تشري  ه سيوفر أي سيولة حتتاجها البنوكبية السعودية، أعلن املصرف املركزي أنويف اململكة العر    

، )مليار دوالر 53.1(بنوك اململكة متلك أوراقا مالية حكومية قيمتها حنو مائيت مليار ريال تقارير رمسية أن 
  .مليار ريال 150من قيمة هذه األوراق أي حنو  %75ولديها خيار اقتراض 

  :وق النقد الدويلأراء صند -6
واالستقرار املـايل، ومبـادرة    2رابط قوي ما بني التطبيق التام لبازل  يرى صندوق النقد الدويل بأن هناك

والشكل املوايل يبني ويوصي بالتطبيق السليم ملعايري االتفاق  2صندوق دف إىل تقييم  فعالية تطبيق بازل ال
 من شأا أن تعمل على التقليل من أثر األزمة املالية العاملية واليت لتحديد عوامل اخلطر 2بازل خطط تطبيق 

  :احلالية



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :خالصة البحث
 االقتصادية األنظمةكشفت عن هشاشة ،مسايلأالراليوم أزمة مالية خطرية مصدرها النظام  العامل يواجه     

دوليـة   ومؤسسات ماليـة  بنوك يارامتثلت أهم مظاهرها يف ،املالية ومعاناا من مواطن ضعف صارخة 
 األزمة كشفت عن التـرابط  ، كما أن هذه من عجز يف ميزانه التجاري أصاليعاين  اقتصادعمالقة يف ظل 

، حيث انتقلت عدوى األزمة بسرعة فائقة متجـاوزة احلـدود   االقتصاد العامليمكونات  بني واحلساسية 
مـن  ) تسريح أالف العمـال (ها واضحا على العمالة والقيود، لتطال كل القطاعات األخرى وكان تأثري

  .كربيات الشركات العاملية
 احلايلالدويل  واملايل تكاثف اجلهود الدولية إلعادة النظر يف النظام النقديملواجهة األزمة الراهنة جيب و    
عمـالت يـتم    ةالسياسية الكاملة يف اختيار ربط عمالا بسلميع الدول احلرية االقتصادية ويسمح جلمبا 

  .االتفاق عليها دوليا
من خالل تدخل احلكومات والبنوك املركزية  أوالاملالية  األسواق يفالثقة  إعادة إىل جانب العمل على     

النظر تستوجب إعادة  ، كمااألزمةحلل  دويلمث العمل على مستوى  ،املصريف السيولة للجهاز ريلضمان توف
  .ليرباليةالعوملة، السياسات النقدية النيورأمسايل، يف القواعد األساسية للنظام ال

فتحتل إدارة املخاطر وتنويع احملافظ املالية، وعـدم التوسـع يف    أما على مستوى البنوك واملؤسسات املالية
  .التعامل باملشتقات، والتخصص يف العمل املصريف األدوات األكثر فعالية لتجنب األزمات أو الوقاية منها
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