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كهًخ انعذد
يزطهجبد انزًُٛخ ف ٙأعمبة
ئفشاصاد األصيخ انًبنٛخ انعبنًٛخ
أسفشد األصيخ انًبنٛخ انعبنًٛخ  ،انز ٙثذأد ثأصيخ سٕق انشٍْ انعمبس٘
ف ٙانٕالٚبد انًزحذح  ،عٍ كسبد الزصبد٘ عبنً ٙغٛش يسجٕق ايزذ ئنٗ
يخزهف لطبعبد انُشبغ االلزصبد٘ ٔ ،يس يخزهف دٔل انعبنى حزٗ ٔ ئٌ كبٌ
رنك ثذسجبد يخزهفخ.
ٔجذد انذٔل انُبيٛخ َفسٓب ف ٙأحعبٌ األصيخ ثفعم انكثٛش يٍ
انًزغٛشاد يثم رشاجع فشص انٕصٕل ئنٗ انزًٕٚم ،رشاجع رحٕٚالد انعبيه،ٍٛ
رشاجع االسزثًبساد األجُجٛخ انًجبششح ،عٕدح عًبنزٓب انًٓبجشح  .كًب رعشض
انجعط يُٓب – انُفطٛخ يثال -ئنٗ خسبسح أصٕنٓب ف ٙاألسٕاق انًبنٛخ انذٔنٛخ،
اَخفبض لٛى احزٛبغٛبرٓب يٍ انعًالد األجُجٛخٔ .اسززجع رنك آَٛبس أسعبس
انًٕاد األٔنٛخ انًشكم األسبس نجُٛخ صبدسارٓب .
أثشد ْزِ انًزغٛشاد عهٗ انٕظع االجزًبعٔ ٙانزًُٕ٘ ثٓب ،ئر رعزجش
انزًُٛخ االلزصبدٚخ ئحذٖ انشْبَبد األسبسٛخ انًطشٔحخ أيبو ْزِ انذٔل؛
خبصخ ٔأٌ انكثٛش يُٓب ٔجذ َفسّ أثعذ يب ٚكٌٕ عٍ رحمٛك األْذاف اإلًَبئٛخ
نألنفٛخ ،يع انزحذٚبد انجذٚذح انز ٙرفشظٓب انزًُٛخ انًسزذايخ ٔانزًُٛخ
انجششٚخ.
صحٛح أٌ األصيخ نٛسذ حذثب جذٚذا ف ٙانًُظٕيخ االلزصبدٚخ انعبنًٛخ،
نكٍ عًك ْزِ األصيخ أدٖ ئنٗ انزسبؤل عًب ئرا كبَذ يجشد يشٔس ثحبنخ عطت
عبثشح اللزصبد سأسًبن ٙظخى أو أٌ األيش ٚزعذٖ رنك ئنٗ كَٕٓب رعجٛش عٍ
لصٕس انًُٕرج انشأسًبن ٙنهزًُٛخ .يًب سجك رجشص يعبنى ئشكبنٛخ انًهزمٗ
اٜرٛخ:يب ْٕ ٔالع ٔآفبق انزًُٛخ االلزصبدٚخ ف ٙانذٔل انُبيٛخ ف ٙأعمبة األصيخ
انًبنٛخ انعبنًٛخ ٔ ،يب ْ ٙششٔغٓب ٔ يزطهجبرٓب انجذٚذح عهٗ ظٕء رنك ؟
ئفشاصاد
حزهٓب يزطهجبد انزًُٛخ ف ٙأعمبة
د
َظشا نٓزِ األًْٛخ انزٙ
األصيخ انًبنٛخ انعبنًٛخ ف ٙحٛبح اإلَسبٌ ٔانًإسسبد اخزبسد ْٛئخ انزحشٚش
نًجهخ حٕنٛبد جبيعخ ثشبس ْزِ انجحٕس نُششْب فْ ٙزا العذد الخبص.
سئٛس انزحشٚش
ا.د.يحًذ رحشٚشٙ
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قراءة في محتوى الحوكمة النقدية و المالية الدولية من وجهة نظر األونكتاد .

ملخص

أ.د .مفتاح صاٌف
أ .طارؽ قدكرم
جامعة ؿبمد خيذر ،بسكرة

تعرض النظاـ النقدم الدكِف منذ نشأتو إُف نوع من اؽبجمات  ،ففي البداية كاف اؽبجوـ يتخذ شكل عدـ مسايرة النظاـ لؤلشكاؿ اليت
استجدهتا اؼبعامبلت الدكلية اليت طرأت عليها تغَتات كبَتة دبركر الزمن .كلكن منذ ظهور األزمة اؼبالية اغبالية  ،ربوؿ اللوـ ك أصبح أكسع نطاقا
ك أكثر جرأة ،ك على مدل عقود كجدت عدة اذباىات يف اإلصبلح النظاـ النقدم مثلتها الواليات اؼبتحدة من جهة ،ك اإلرباد األكركيب من
جهة أخرل .ك ؾبموعة دكؿ العاَف الثالث من جهة ثالثة ؿباكلتا أف تثبت كجودىا ك تعرب عن رأيها فيما يتعلق بإصبلح النظاـ االقتصادم
العاؼبي ،خصوصا ك أهنا تعاين كثَتا من مشاكل ىي ليست طرفا فيها .ك تعرب ؾبموعة االكنكتاد (  )unctadعن كجهة نظر الدكؿ النامية
فيما يتعلق بالصبلح النظاـ النقدم العاؼبي.
ك منذ نشأتو عمل االكنكتاد على تسليط الضوء على عيوب النظاـ االقتصادم الدكِف متحديا النظرية االقتصادية الرأظبالية يف تربيرىا
للتحرير اؼباِف دكف كجود إطار تنظيمي عاؼبي كاضح كاإليباف األعمى باغبرية االقتصادية اؼبطلقة ككفاءة األسواؽ اؼبالية احملررة من الضوابط
التنظيمية ،ك غياب نظاـ ماِف ك نقدم تعاكين دكِف .األمر الذم أ دل إُف نتائج كخيمة على البنية االقتصادية ك االجتماعية العاؼبية .كيرل
االكنكتاد أنو ال سبيل إُف معاعبة ىذا القصور النظمي إال بعملية إصبلح ك إعادة تنظيم شاملة تضطلع فيها اغبكومات بدكر نشط .يف ظل
تزايد احتماالت كقوع االقتصادم اغبقيقي رىينة نزكات األسواؽ اؼبالية ك تقلب ا هتا .داعيا االكنكتاد دائما إُف تعزيز اغبوكمة النقدية ك اؼبالية
الدكلية .مؤكدا على دكر األمم اؼبتحدة اؼبركزم يف توجيو عملية اإلصبلح .ذلك أهنا اؼبؤسسة الوحيدة اليت تكفل عاؼبية عضويتها ك مصداقيتها
شرعية ك صبلحية نظاـ اغبوكمة بعد إصبلحو.
مقدمـة:
تعرض النظاـ النقدم الدكِف خبل ؿ ا لسنوات اؼباضية إُف نوع من اؽبجمات ،ففي البداية كاف اؽبجوـ يتخذ شكل عدـ مسايرة النظاـ
لؤلشكاؿ اليت استجدهتا اؼبعامبلت الدكلية اليت طرأت عليها تغَتات كبَتة دبركر الزمن .كلكن منذ ظهور األزمة اؼبالية اغبالية ،ربوؿ اللوـ كأصبح
أكسع نطاقا ك أكثر جرأة .
شكل تكرار األزمات اؼبالية يف الدكؿ خبلؿ حقبة التسعينات ظاىرة مثَتة للقلق كاالىتماـ ،ذلك أف آثارىا كانت حادة كخطَتة كىددت
االستقرار االقتصادم كالسياسي .إضافة إُف انتشار ىذه اآلثار كعدكل األزمات اؼبالية لتشمل دكال أخرل نامية كمتقدمة كنتيجة لبلنفتاح
)(1
االقتصادم كاؼباِف الذم تشهده ىذه الدكؿ كاندماجها يف منظومة التجارة العاؼبية .
لقد ظهرت األزمة اؼبالية العاؼبية اغبلية يف كقت كاف فيو اجملتمع الدكِف عاجزان عن ضبط االقتصاد اؼبعوَف بقواعد عاؼبية جديرة بالثقة ،كالسيما
فيما يتعلق بالعبلقات اؼبالية الدكلية كسياسات االقتصاد الكلي.

مشكلة البحث:

بدأت األزمة اؼبالية العاؼبية اغبالية يف سوؽ الرىن العقارم ،مث انتشرت إُف بقية القطاعات االقتصادية ،لتشمل بقية دكؿ العاَف من خبلؿ اثر
العدكل ،األمر يتطلب بالضركرة اإلجابة عن إشكاؿ أساسي:
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ما ىي أسباب ك تداعيات األزمات اؼبالية العاؼبية على مكونات االقتصاد العاؼبي  ،ك ما ىي كجهات النظر الدكلية ك خاصة الدكؿ النامية يف
مواجهتها ؟
إف اؽبدؼ من ىذا البحث ىو استعراض نشأة النظاـ النقدم العاؼبي كأىم اختبلال تو ك ما ىي أسباب األزمة اؼبالية اؼبتكررة ،كالسياسات
اؼبقًتحة لعبلجها من كجهة نظر مكونات االقتصاد العاؼبي ك خاصة الدكؿ النامية.

ه:
 - 1نشأة النظام النقدي الدولي واىم اختالال ت
إف النظاـ اؼباِف الدكِف اغباِف ىو نتيجة ما كاف يشكل على مدار سنوات النظاـ اؼبتفق عليو يف مؤسبر بريتوف ككدز ،ك كاف مؤسسان على
افًتاض تكافؤ العمبلت بالذىب أك با لدكالر اؼبقيم بالذىب .كبذلك أعطي للدكالر ألكؿ مرة تفوقا على صبيع العمبلت الرئيسية ،كأصبح ىو
العملة الوحيدة اليت تقاس هبا االحتياطات الرظبية ك تقيم العمبلت األخرل.
كعمبل هبذه االتفاقات ساد منذ عاـ  1944ك حىت عاـ  1971النظاـ النقدم الدكِف مقياس الصرؼ دكالر -ذىب ،الذم كاف يقوـ على
أساس أنواع صرؼ ثابتة ك يؤمن درجة معينة من االستقرار النقدم.
ك مع زبلي الواليات اؼبتحدة يف منتصف عاـ  1971ـ عن ربويل عملتها إُف الذىب ،ك تبعا لذلك ألغيت القيم الثابتة للعمبلت يف النظاـ
)(2
النقدم الدكِف اليت أقرهتا اتفاقية ( بريتوف ككدز) ك ازبذ النظاـ طابع االختبلؿ يف توازنو االقتصادم بلو السياسي .
ك قد كشفت تلك التطورات ك ضمن ظركؼ الصراع العاؼبي ،عن إختبلالت خطَتة يف التوازف ،ك تسببت يف تفاقم اؼبوازين يف العديد من
الدكؿ ،ك السيما يف دكؿ العاَف الثالث كميزانية التبادؿ اػبارجي ك العمبلت ،ك الفوائد ،ك األسعار ك اؼبدفوعات غَتىا ،إُف جانب فوائض
ضطبة يف دكؿ أخرم .فبا أدل إُف تبلور نظاـ نقدم يؤدم فيو تكوين االحتياطي إُف أف تتوُف البلداف الفقَتة اليت تعز فيها رؤكس األمواؿ
توفَت اؼباؿ للبلداف الغنية اليت تغزر فيها رؤكس األمواؿ .
ك برغم احملاكالت اليت بذؽبا صندكؽ النقد الدكِف لتدارؾ التصدع الذم أصاب النظاـ النقدم الدكِف ك التعديبلت اليت أجريت يف السبعينات
على اتفاقيتو .فهي َف ربسم مسألة أسعار الصرؼ بقدر ما عملت على تأجيلها فحسب ،كما أف ربجيم دكالر الذىب يف النظاـ النقدم َف
تصاحبو أية ربسينات يف مركز(حقوؽ السحب العامة) فبا زاد من اعتماد الدكؿ على العمبلت االحتياطية ،ك خصوصا على الدكالر
األمريكي .ك أدل إُف عدـ اؼبساكاة يف توزيع السيولة .كما أف رقابة (  )FMIعلى اإلجراءات اليت تتخذىا البلداف األعضاء ك السيما
اؼبتقدمة منها  ،يف ؾباؿ تكييف اؼبدفوعات أك أسعار الصرؼ أك ربركات رأس اؼباؿ ،تكاد تكوف شبو معدكمة .ك بذلك أغفلت النقاط اؼبهمة
اؼبتعلقة باإلصبلح ك بقيت بدكف ربقيق.
ك قد تركزت االختبلالت اليت أصابت النظاـ النقدم ك اؼباِف العاؼبي على القضايا األساسية التالية :
اختالل في موازين المدفوعات:
( أ)
متركز اػبلل يف موازين اؼبدفوعات بعدـ إمكانية تغَت أسعار الصرؼ بالوقت ك اؼبدل اؼبناسبُت ك السيما بالنسبة للدكالر األمريكي ،ك شحو
االحتياطات األجنبية كعدـ كفايتها ؼبواجهة التوسع يف التجارة الدكلية ،ك تنوع اعبوانب اليت تتطلب التصحيح مثل التضخم النقدم ك ربركات
رؤكس األمواؿ ك قابلية العمبلت للتحويل .
(ب)

االحتياطات الدولية و قابلية التحويل :

اػبطوة التالية يف إصبلح النظاـ النقدم الدكِف تتمثل لتحقيق إدارة أفضل للسيولة الدكلية ك أكضاع النمو يف االحتياطات لسيطرة عاؼبية .ك
على أف يستمر النظاـ يف تكوين االحتياطات باستعماؿ موجودات متنوعة ،مع الًتكيز بصورة خاصة على حقوؽ السحب اػباصة كي تصبح
اؼبوجود االحتياطي الرئيسي يف النظاـ النقدم الدكِف.

(ج) تحركات رؤوس األموال المخلة :
شهد العاَف مبوا كبَتا يف ربركات رأس اؼباؿ ،ك يعود السبب يف ذلك إُف التكامل االقتصادم الدكِف يف ؾباالت التجارة ك تطور األنظمة
اؼبصرفية ك إعبلف قابلية العمبلت الرئيسية للتحويل ك اتساع سوؽ األكراؽ اؼبالية.
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ك قد نشأت عن ربركات رأس اؼباؿ مشاكل معقدة كاف يف مقدمتها فقداف سيطرة اغبكومات على خلق النقود اإلضافية ك االئتماف ،فبا أدل
إُف توتر األسواؽ اؼبالية ك إضعاؼ الثقة بأسعار الصرؼ ك الضغوط على االحتياجات الرظبية .
ك لقد عبأت الدكؿ ؼبواجهة ىذه التحركات اؼبخلة إُف إجراءات داخلية كعمليات السوؽ اؼبفتوحة ك التغيَت يف مكونات االحتياطي ك ربديد
حدكد قصول لبلئتماف ،إال أف ىذه اإلجراءات َف تكن ذات أثر فعاؿ على العوامل اػبارجية اؼبرتبطة دبوازين اؼبدفوعات ،فقد تعرضت ىذه
اؼبوازين إُف أشكاؿ من اػبلل ك عدـ التوازف اليت لعبت دكرا أساسيا يف عدـ استقرار النظاـ النقدم الدكِف.
(د) تجاىل دول العالم الثالث:
كاف ظهور دكؿ العاَف الثالث على اؼبسرح العاؼبي بطيئا يف عاَف ما بعد اغبرب ،فبا أضفى على النظاـ االقتصادم العاؼبي طابع عدـ التوازف
على ضوء ما تقرره القول السياسية الكربل ،ك تبعا لذلك فإف ما أقر يف اتفاقية ( بريتوف ككدز) قد استبعد سباما مصاٌف دكؿ العاَف الثالث ك َف
تؤخذ ظركفها بنظر االعتبار .ك َف ينظر إُف ىذه الدكؿ نظرة ذات جدارة .فبا جعلها تشعر أكثر بعزلتها ك حرماهنا ك ذبريدىا من حقوقها.

 - 2النظام النقد الدولي و األزمات االقتصادية والمالية:

إف سيادة النهج الليربالية الغَت مقنن بتحرير األسواؽ اؼبالية كالنقدية كبالتخلي عن معظم الضوابط التقليدية اليت كانت تيسَت العمل اؼبصريف
لنظم النقدية لعهود طويلة ،كاف ىو سبب األزمات االقتصادية ك اؼبالية ك النقدية اليت تتواُف يف العاَف ).(3
شهد العاَف منذ ستينات القرف التاسع عشر عدة "اهنيارات" مالية يف اقبلًتا باعتبارىا يف ذلك الزمن اؼبركز اؼباِف األساسي للعاَف ،كلكن التاريخ
اغبديث َف يعد يتذكر ىذه مث حدثت أزمات مالية حادة يف أكربا يف بداية القرف العشرين ترتبت عليها اغبرب العاؼبية األكُف .مث انتقلت األزمة
إُف الشاطئ اآلخر من االطلنطى حيث كقع االهنيار اؼباِف الذم خلف الركود الكبَت يف سنوات  1933– 1929كاستمر تأثَته عشرة أعواـ بعد
ذلك.
كىف ستينات القرف اؼباضي كقعت عدة أزمات منها أزمة الديوف البولندية مث أزمات متعددة كمتشاهبة يف اؼبكسيك كاألرجنتُت ككندا..
ك ابتداءن من عقد الثمانينات من القرف اؼبنصرـ  ،حررت اؼبراكز اؼبالية الرئيسية يف العاَف أسواؽ التسليفات القومية من األنظمة اؼبقيدة كفتحت
ي
حساباهتا اؼبالية  .نتج عنو "عوؼبة التمويل " مبو مذىل يف السيولة النقدية اؼبتوفرة بعد أف ترابطت األسواؽ العاؼبية اليت كانت معزكلة يف
السابق مع بعضها البعض.
كتشَت تقارير صندكؽ النقد الدكِف إُف أنو خبلؿ الفًتة  1980تعرض ثلثي الدكؿ األعضاء يف الصندكؽ النقد الدكِف ألزمات مالية
كاضطرابات مصرفية حادة .كما أف كتَتة تلك األزمات تكررت كتبلحقت عاؼبينا فشملت دكؿ شرؽ آسيا كركسيا كالربازيل كاألرجنتُت
كاؼبكسيك كبقية دكؿ أمريكا البلتينية كزادت حدة األضرار الناصبة عنها.
يف كل ىذه االهنيارات كانت اؼبسببات زبتلف ظاىريان ،أم السبب الذم يفجر األزمة ' ' Mechanism Triggerكاف ـبتلفان .ك لكنها
كانت تشًتؾ يف النتائج اليت تتبع ذلك كىو ترسب ركود اقتصادم ينتج عنو ىبوط يف اإلنتاج مث عاطلة كبَتة كقد اعتربت البطالة أخطر ىذه
).(4
اؼبشاكل

 -3األزمة المالية الحالية :
تعد األزمة اؼبالية اغبالية اليت يعاين منها االقتصاد العاؼبي تتوهبنا لسلسلة من األزمات اليت عصفت بالرأظبالية العاؼبية منذ مطلع السبعينيات
)(5
من القرف العشرين ،كىي ببل شك أخطر ىذه األزمات منذ الكساد الكبَت يف ثبلثينيات القرف نفسو .
ت يف خريف عاـ  2008ليحدث لوال االجتماع
ما كاف تراجع اإلقراض الذم شهده االقتصاد العاؼبي يف منتصف عاـ 2007كتسارعت كتير ق
النادر لعدد من أكجو القصور السوقي كالعوامل اؼبسببة ،اليت عكس بعضها اختبلالت أساسية يف االقتصاد العاؼبي ككاف بعضها اآلخر ظبة
خاصة من ظبات ىسَت عمل األسواؽ اؼبالية اؼبعقدة .ك من بُت أىم ىذه العوامل" النظيمية "رفع كل الضوابط التنظيمية عن األسواؽ اؼبالية
كزيادة تعقيد تقنيات اؼبضاربة كاؽبندسة اؼبالية .
كمن اؼبؤكد أف مسببات ىذه األزمة أكثر تعقيدان فبا توحي بو الشركح التبسيطية اليت توجو إصبع االهتاـ إُف التقصَت اغبكومي .إذ ال يبكن
تفسَت االهنيار شبو الكامل للنظاـ اؼباِف إال بػ" السيولة اؼبفرطة " نتيجة السياسة النقدية التوسعية يف الواليات اؼبتحدة كال بػكفرة اؼبدخرات
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العاؼبية ،كال حىت بسوء سلوؾ فردم .ك فبا ال شك فيو أنو لوال " جشع" ) (6عدد كبَت من العناصر الفاعلة اليت حاكلت ربقيق عوائد ثنائية
الرقم من نظاـ اقتصادم ينمو مبوان ال يتجاكز النطاؽ األدىن من األرقاـ الفردية ؼبا انفجرت األزمة هبذه اغبدة.
األزمة اغبالية ىي أسوا أزمة أصابت األسواؽ اؼبالية اؼبتطورة خبلؿ عقود ،كىي َف تنتو بعد .ك يف التسابق كبو األزمة ،ىش ىج ىع البفاض سعر
الفائدة االظبية ،ك السيولة الوافرة ،كقلة تقلب األسواؽ اؼبالية كاإلحساس العاـ بالرضا العديد من اؼبستثمرين على ربمل مزيد من اؼبخاطر.
فقد كاف من اؼبتوقع أف تستثمر الفًتة اؼبمتدة من األحواؿ اغبميدة يف السوؽ اؼبالية ،ك النمو العاؼبي اؿقوم ،كبدت التجاكزات السابقة يف
فقاعات شركات الشبكات العنكبوتية يف البورصة ماضيا بعيدا.
خبلصة القوؿ أف الكثَت كانوا يعتقدكف بظهور مبوذج جديد لؤلسواؽ اؼبالية .كمن مث أصبح االستثمار يف األصوؿ كاالسًتاتيجيات األكثر
خطورة ىو القاعدة عادة مع فهم قليل للمخاطر األساسية كعدـ كفاية رأس اؼباؿ البلزـ لدعمها .كعلى الرغم من التحذيرات اؼبتكررة من
القطاع الرظبي أبف االستقرار اؼباِف يبكن أف يضار من جراء شدة " البحث" عن العائد ،استمرت حوافز القطاع اػباص تشجع على ربمل
)(7
مزيد من اؼبخاطر.
خلق اإليباف األعمى بكفاءة األسواؽ اؼبالية احملررة من الضوابط التنظيمية كعدـ كجود نظاـ ماِف كنقدم تعاكين اعتقادان كانبان بإمكانية ربقيق
أرباح دكف ؾبازفة كأطلق يد اإلسراؼ يف األنشطة اؼبالية اؼبضاربية يف ؾباالت عديدة .
لقد ظهرت األزمة اؼبالية العاؼبية يف كقت كاف فيو اجملتمع الدكِف عاجزان عن ضبط االقتصاد اؼبعوَف بقواعد عاؼبية جديرة بالثقة ،كال سيما فيما
يتعلق بالعبلقات اؼبالية الدكلية كسياسات االقتصاد الكلي.
)(8

 -4تأثير األزمة المالية الحالية على النظام النقدي الدولي :

فبا الشك فيو أف األزمات اؼبستمرة اليت يعانيها النظاـ النقدم الدكِف الذم ىو كليد القواعد ك األنظمة اليت صاغتها بنود اتفاقية بريتوف ككدز
الدكلية كما أدت إليو السياسة اؼبالية ك النقدية اؼبتعلقة بتطبيق ىذه االتفاقية من عدـ استقرار يف األسواؽ النقدية ك اؼبالية.
أدت العوؼبة إُف زيادة أكجو الًتابط ك التشابك بُت دكؿ العاَف ،كىذا ما ذبسد بشكل مطلق يف عوؼبة األسواؽ اؼبالية اليت تتم من خبلؽبا
عمليات تبادؿ ك تداكؿ األصوؿ اؼبالية ك النقدية ،ككذلك تصفية الديوف اؼبالية ،بل أف ترابط األسواؽ اؼبالية كتأثر بعضها ببعض جعل العاَف
)(9
يبدك كأنو سوؽ ماِف كاحد .
بدأت آثار األزمة العاؼبية بالفعل على اقتصاديات الدكؿ النامية حىت أقواىا ،كىي الصُت ،فرأس اؼباؿ األجنيب ،أم الشركات متعددة
اعبنسيات ،قامت بعملية ىركب كبَت من األسواؽ الناشئة ،كازدادت مؤشرات اهنيار البورصات ،فحىت بورصة شنغهام الصينية فقدت

أكثر من  % 50من قيمتها يف الشهور الثماين األكُف من عاـ  ،2008كمت سحب ما يقرب من 80مليار دكالر من األسواؽ الناشئة بُت
يونيو كسبتمرب اؼباضيُت ،كقد قدرت مؤسسة " مورجاف ستانلي " اؼبالية أف التدفقات اؼبالية إُف الدكؿ النامية ستنخفض خبلؿ  ،2009دبا

يتجاكز  200مليار دكالر دبا سيزيد من العجز يف ميزاف اؼبدفوعات ألكثر من  80دكلة يف العاَف الثالث.
كما ىبطت التدفقات العاؼبية الوافدة من االستثمار األجنيب اؼبباشر من مبلغ مرتفع عاؼبيا مقداره  1979مليار دكالر يف عاـ  2007إُف
 1697مليار دكالر يف عاـ  ،2008منخفضة بنسبة  14يف اؼبائة.
ك استمر ىذا االنزالؽ يف عاـ  ، 2009كبزخم إضايف ،حيث تشَت البيانات األكلية الواردة من  96بلدا إُف أنو يف الربع األكؿ من عاـ 2009
ىبطت االستثمارات الوافدة ىبوطا إضافيا نسبتو  44يف اؼبائة مقارنة دبستواىا يف الفًتة ذاهتا من عاـ  .2008كما عملت األزمة على تغَت
الصورة العامة لبلستثمار ،حيث زاد نصيب االقتصادات النامية ك االنتقالية يف التدفقات العاؼبية من االستثمار األجنيب اؼبباشر زيادة كبَتة
)(10

كسريعة ليبلغ  43يف اؼبائة يف عاـ .2008
ك االلبفاض اؼبسجل عاؼبيا يف عاـ  2008كاف متباينا فيما بُت الفئات االقتصادية الرئيسية الثبلثة ،البلداف اؼبتقدمة  ،ك البلداف النامية  ،ك
االقتصادات االنتقالية يف جنوب شرؽ أكركبا كرابطة الدكؿ اؼبستقلة .ما ينم عن إحداث األزمة الراىنة أثرا أكليا متباينا .كيف البلداف اؼبتقدمة،
منشأ ىذه األزمة اؼبالية البفضت االستثمارات األجنبية اؼبباشرة الوافدة يف عاـ  ،2008بينما كاصلت ىذه االستثمارات زيادهتا يف البلداف
النامية ك االقتصادات االنتقالية .ك يبدك أف ىذا التباين اعبغرايف قد انتهى حبلوؿ أكاخر عاـ  2008أك مطلع عاـ  ،2009حيث تشَت البيانات
األكلية إُف حدكث البفاض عاـ طاؿ التجمعات االقتصادية كافة.
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ك االلبفاض بنسبة  29يف اؼبائة يف االستثمارات األجنبية اؼبباشرة الوافدة إُف البلداف اؼبتقدمة يف عاـ  2008يعزل دبعظمو إُف البفاض قيمة
رب
عمليات اندماج الشركات ك حيازهتا عرب اغبدكد بنسبة  39يف اؼبائة بعد فًتة طبسة سنوات من االرتفاع انتهت يف عاـ ، 2007ففي ارك ا
ىبطت صفقات اندماج الشركات ك حيازهتا عرب اغبدكد بنسبة  56يف اؼبائة ،ك يف الياباف بنسبة  43يف اؼبائة .
لقد أدت ىذه األزمة إُف الوقوؼ على ؾبموعة من اغبقائق اعبديدة يف ؾباؿ اؼباؿ ك العبلقات االقتصادية الدكلية ك ربركات االستثمارات ،
جعلت البعض يطالب بإعادة النظر يف النظاـ اؼباِف ك النقدم الرأظباِف ك تعديلو من اذباه خدمة النمو ك االقتصاد اغبقيقي ،األمر الذم دفع
بالرئيس الفرنسي ساركوزم إُف القوؿ:
« كبن حباجة إلعادة بناء النظاـ اؼباِف ك النقدم من جذكره ،كإف فكرة كجود أسواؽ بصبلحيات مطلقة دكف قيود كدكف تدخل من
اغبكومات ىي فكرة ؾبنونة »).(11

أظهرت ىذه األزمة جببلء أف عوؼبة األنشطة التجارية كاؼبالية تستدعي تعاكنان كتنظيمان عاؼبيُت .

-5األزمة و الحوكمة العالمية :

يف صبيع احملافل الدكلية اليت هبرم فيها مناقشة أسباب األزمات اؼبالية يتم اغبديث عن اغباجة لشفافية أكرب يف اؼبعلومات ك لرقابة مصرفية
فاعلة .غَت أف اؼبستلزمات ك الفقرات يف ىذا اؼبوضوع من شأهنا أف تبدك متباينة .كتوضح اضطرابات اؼبالية اغبالية ك ليس للمرة األكُف ،منافع
العوؼبة اؼبالية ك ـباطرىا على حد السواء .كيبكن فيو ألكجو الضعف النظامية يف بلد ما أف تؤثر على أسواؽ أخرل كثَتة ،ينبغي التسليم بأف
اإلشراؼ ك التنظيم يعد مسؤكلية عاؼبية .
ك لقد تعاظم االىتماـ دبفهوـ اغبوكمة يف العديد من االقتصاديات اؼبتقدمة ك الناشئة خبلؿ العقود القليلة اؼباضية  ،ك خاصة يف االهنيارات
االقتصادية كاألزمات اؼبالية اليت شاىدتوا عدد من دكؿ شرؽ آسيا كأمريكيا البلتينية كركسيا يف عقد التسعينات من القرف العشرين ككذلك
).(12

مؤخرا من تداعيات االهنيارات اؼبالية .كاحملاسبية لعدد من أقطاب الشركات األمريكية العاؼبية
ما شهده االقتصاد األمريكي ن
كىف ىذا الصدد تطرؽ العديد من االقتصاديُت كاحملللُت كاػبرباء إُف أنبية كمدل تأثَت مفهوـ حوكمة الشركات فئ العديد من النواحي
االقتصادية كالقانونية كاالجتماعية اؽبادفة إُف صاٌف األفراد كاؼبؤسسات كاجملتمعات ككل دبا يعمل على سبلمة االقتصاديات كربقيق
ك يف حبثنا
التنمية الشاملة يف كل من الدكؿ اؼبتقدمة كالناشئة على حد السواء.
ىذا كباكؿ الًتكيز على اغبوكمة كمفهوـ تعاكين عاؼبي بُت مؤسسات عاؼبية ك دكؿ فاعلة يف تأثَتىا على سَت االقتصاد العاؼبي ككل.

 :1-5الحوكمة العالمية:

إف اغبوكمة العاؼبية اؼبثالية ىي عملية للقيادة التعاكنية  ،ذبمع معا اغبكومات ك الوكاالت العامة متعددة األطراؼ ك اجملتمع اؼبدين لتحقيق
أىداؼ مقبولة لدل اعبميع .كىي توفر توجيها اسًتاتيجيا مث ربشد الطاقات اعبماعية ؼبواجهة التحديات العاؼبية .كلكي تكوف فعالة ينبغي أف
)(13

تككف شاملة كمستدامة كقادرة على زبطي اغبدكد ك اؼبصاٌف القومية ك القطاعية ك تكاملية أكثر منها متخصصة .
كليس مفهوـ اغبوكمة العاؼبية كال صعوبتها بأمرين جديدين .فبعد انتهاء اغبرب العاؼبية األكُف اجتمع قادة اغبلفاء اؼبنتصركف يف بارس يف 1919
لستة أشهر من احملادثات الرامية إلعادة رسم كثَت من اغبدكد القومية للعاَف ك إنشاء منتدل دائم عصمة األمم ،ؼبعاعبة قضايا اؼبستقبل ك
مشاكلو .
كبعد ربع قرف كمع قرب اغبرب العاؼبية الثانية من هنايتها ،اجتمعت كفود اغبلفاء مرة ثانية إلقامة مؤسسات جديدة ربل ؿبل العصبة الفاشلة ك
للحيلولة دكف كقوع الكوارث االقتصادية اليت ميزت جزءا كبَتا من فًتة ما بُت اغبربُت.
ك من تلك اؼبناقشات الواردة ذكرىا يف التاريخ ك اليت أجرل كثَت منها يف الواليات اؼبتحدة ،انبثقت ككاالت متعددة األطراؼ صاغت
العبلقات االقتصادية ك السياسية طواؿ العقود الستة التالية ،األمم اؼبتحدة دبجلس األمن ك الوكاالت اؼبتخصصة  ،كمؤسسات بريتوف ككدز،
البنك الدكِف ك صندكؽ النقد الدكِف ،كاالتفاقية العامة للتعريفات اعبمريكية ك التجارة (اعبات)  .كأصبح ىذا النموذج للحوكمة العاؼبية ،الذم
ذبلس فيو قلة من البلداف على قمة اؽبرـ االقتصادم العاؼبي كتدعو اآلخرين للمشاركة دكف التخلي عن كثَت من السيطرة السائدة يف عصر ما
بعد اغبرب.

 :2-5مساعي إصالح الحوكمة العالمية :
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كاف مبوذج اؽبيمنة للحوكمة العاؼبية مبوذجا معقوال ك عمليا لفًتة طويلة من القرف العشرين .ففي الصندكؽ النقد الدكِف يبدكا أف التغَتات يف
توزيع األصوات ك النفوذ زبلفت كثَتا عن تطور االقتصاد العاؼبي ،ك كاف من نتيجة ذلك أف اإلشراؼ على النظاـ اؼباِف العاؼبي أصبح أقل قبوال
أكثر فأكثر باعتباره امرأ مشركعا من الناحية السياسة .
كىناؾ قضية ثافية ىي أف النظاـ النقدم الدكِف الذم تلتقي بو اغبكومات القومية معا لئلشراؼ على القضايا العاؼبية ؾبزأ ك متخصص ،دكف
نظرة عامة كاسعة كفعالة .كمنظمة التجارة العاؼبية مثل سابقهتا اعبات تعاًف قضايا التجارة ،كيوفر البنك الدكِف كبنوؾ التنمية اإلقليمية التمويل
للبلداف النامية .كيشرؼ صندكؽ النقد الدكِف على أداء النظاـ اؼباِف العاؼبي لوظائفو .ك على رغم من التشاكر ك التعاكف الواسع الذم هبرل
باستمرار بُت ىذه الوكاالت ،فإف كبل منها يعمل بصورة مستقلة يف ميدانو اػباص.
كإصباال فإف ما لدينا اليوـ ىو تعددية من القول الفاعلو اؼبستقلة العامة ك اػباصة على حد سواء ،كل منها يسعى لتحقيق أىدافو ك أكلوياتو،
بعمبلئو ك الدكائر اؼبناصرة لو كبلغتو التقنية كثقافتو التنظيمية اػباصة .كردبا كانت ىذه اػبصائص مبلئمة لزمن كانت العبلقات الدكلية تركز فيو
على عدة قضايا مهمة كلكن يف ظل عدد صغَت من البلداف اؼبهمة بيد أف التأثَت الباقي ىو أننا كرثنا نظاما ؾبزأ ك يعتمد بصورة كبَتة ك ردبا
بأكثر فبا يلزـ على قول السوؽ ،ك اؼبنافسة كردكد األفعاؿ العامة اػباصة بوقائع معينة يف ؿباكلة لتوجيو الطاقات ك زبصيص اؼبوارد.
كيف ىذا اإلطار تصبح الوكاالت أكثر تطلعا للداخل كتركز على كيفية تقييم أدائها ك ؿباكلة ربسينو بدرجة اكرب فبا تركز على كيفية العمل مع
الشركاء لتحقيق األىداؼ اؼبشًتكة ك كلما كانت ىياكل اغبوكمة كعمليتها اضعف يف داخل قطاعات معينة قل التوجيو للخارج ك الوعي بو ،
كتضائل تبلحم األنشطة بُت القول الفاعلة ك تغدك كل ككالة اقل فاعلية كيعاين النظاـ بأسره.
ذلك أف تلك التحديات حىت ك إف عوعبت ؿبليا ( التجربة الفرنسية الصرامة اذباه البنوؾ ) أك قوميا ،من غَت اؼبرجح أف تكوف اػبربة التقنية
اؼبتخصصة ذاهتا فعالة بالكامل إف َف تسًتشد برؤية عاؼبية كلية.
كقد مت ملء الفراغ اؼبتمثل يف االفتقار للنظاـ شامل لئلشراؼ جزئيا بسلسلة من اجملموعات اؼبنشئة لغايات ؿبددة من الدكؿ اليت ادعت العمل
كاعباف توجيهية لبلقتصاد العاؼبي( اػبريطة .)1-1

خريطة الكتل األساسية المكونة لالقتصاد العالمي

اؼبصدر  :اغبوكمة العاؼبية قوة فاعلة جديدة قواعد جديدة  ،ؾبلة التمويل ك التنمية  ،ديسمرب  .2007ص .12
كبدأ ىذا اؼبسعى بتكوين ؾبموعة العشرة من البلداف الصناعية األساسية يف  ،1962كتشكلت ؾبموعة فرعية يف السبعينيات باعتبارىا ؾبموعة
اػبمسة اليت توسعت لتصبح ؾبموعة السبعة يف الثمانينات كؾبموعة الثمانية يف التسعينيات.
النامي ؾبموعة السبعة ك سبعُت يف  .1964مث شكلت ؾبموعة فرعية ؾبموعة
ك يف ؿباكلة ؼبوازنة التأثَت القوم ؽبذه اجملموعات ،شكلت البلداف ة
األربعة كعشرين يف  .1971ك يف  1999دعت ؾبموعة السبعة عددا من البلداف النامية ذات األسواؽ الناشئة لبلنضماـ إليها يف ؾبموعة
العشريُت.
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 -6مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) :
()United Nations Conference on Trade and Development
َف يكن غريبا أف شعرت الدكؿ النامية منذ بداية » اعبات« على أهنا »ناد لؤلغنياء « يدافع عن مصاغبهم بالدرجة األكُف .كمن ىنا كانت
الدعوة مستمرة إلهباد جهاز يعٌت بقضايا التجارة من كجهة نظر الدكؿ النامية ،كقد تبلورت ىذه الدعوة يف إنشاء مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة
كالتنمية كاؼبعركؼ باسم األكنكتاد (  ( UNCTADيف  1964كجهاز يضم الدكؿ األعضاء يف األمم اؼبتحدة كيتبع اعبمعية العامة ).(14
كقد لعب راككؿ بربيش  R. Prebischكىو صاحب نظرية تدىور معدالت التبادؿ يف غَت مصلحة الدكؿ النامية دكرا مهما يف بلورة
أفكار ىذا اؼبؤسبر كأصبح فيما بعد أكؿ سكرتَت عاـ ؽبذا اعبهاز .ساعدت سكرتارية األكنكتاد على طرح العديد من القضايا من كجهة نظر
الدكؿ النامية ،فضبل عما قامت بو من دكر يف زيادة الوعي بأنبية ىذه القضايا ،كتقدًن اؼبساعدات الفنية للدكؿ النامية ،فضبل عن كونو منربا
لرفع صوت الدكؿ النامية.
أ -المؤتمر األول للتجارة و التنمية :
يف ربيع عاـ  1964انعقد ؼبدة ثبلثة شهور جبنيف اؼبؤسبر األكؿ للتجارة ك التنمية ك قد اشًتكت فيو  122دكلة تتألف يف معظمها من الببلد
اؼبتخلفة ،ك ذلك بقصد تطوير أسس النظاـ الراىن للتجارة الدكلية دبا يتسٌت معو دفع عجبلت التنمية االقتصادية.
ك قد سبخض اؼبؤسبر األكؿ للتجارة ك التنمية على إقرار ؾبموعة من اؼببادئ العامة ك اػباصة اليت ينبغي أف ربكم التجارة الدكلية ك السياسات
التجارية اؼبؤدية للتنمية .ك من ناحية ثانية مت إنشاء جهاز دكِف دائم ىبتص بشئوف التجارة الدكلية ك التنمية االقتصادية ،جهاز ينتمي إُف األمم
اؼبتحدة ك يتمتع حبكم ىذا الوضع بعاؼبية العضوية.
ب -المؤتمر الثاني للتجارة و التنمية :

)(15

ك إزاء تعثر التعاكف الدكِف منذ اؼبؤسبر األكؿ فضبل عن زيادة حدة اؼبشاكل اليت استأثرت باإلىتماـ فيو.عقد اجتماعات ربضَتية إلقباح اؼبؤسبر
الثاين ك تبادؿ الرأم حوؿ اؼبسائل الداخلة يف جدكؿ أعمالو .ك نشَت على كجو اػبصوص إُف االجتماع الوزارم جملموعة الدكؿ النامية السبعة
ك السبعُت الذم أنعقد يف أكتوبر سنة  1968دبدينة اعبزائر .ك قد استهدفت الدكؿ النامية بعقد ىذا اؼبؤسبر االلتزاـ دبوقف موحد بالنسبة
للموضوعات اليت يتضمنها جدكؿ أعماؿ اؼبؤسبر الثاين للتجارة ك التنمية الذم انعقد يف نيودؽبي يف النصف األكؿ من عاـ  .1968ك كاف أف
أعلنت الدكؿ النامية للعاَف أصبع تفاصيل موقفها اؼبوحد من ـبتلف اؼبوضوعات اؼبعركضة على مؤسبر نيودؽبي يف كثيقة ىامة .كافقت عليها ىذه
الدكؿ باإلصباع يف  10أكتوبر  .1968ك ىذه الوثيقة ىي " ميثاؽ اعبزائر " ك تنظر إليو الدكؿ اؼبتخلفة حبق على أنو إعبلف عاؼبي للحقوؽ
االقتصادية للدكؿ العاَف الثالث.
إف تأسيس ؾبموعة الػ 77كاف نتيجة اإلدراؾ اعبماعي من جانب البلداف النامية أبف مشاكلها مشًتكة كعامة كىي بحاجة إُف القياـ بعمل
مشًتؾ كفقا ؼببادئ كأىداؼ ميثاؽ األمم اؼبتحدة ،إزاء النمط غَت اؼبنصف للعبلقات االقتصادية الدكلية .إف نشوء ؾبموعة الػ 77يرتبط ارتباطا
كثيقا دبنظومة األمم اؼبتحدة ك دبؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية كدليبل كاضحا على أنبية ما تفعلو على التعاكف اؼبتعدد األطراؼ.

 :7موقف األونكتاد من األزمة المالية الحالية و الحلول المقترحة :

خرج من كل شك بأف البلداف النامية ىي اليت تعاين أكثر من آثار األزمة .بل أف األكنكتاد تعترب بأف األزمة اغبالية هبب أف تسمى
" أزمة التنمية " مع األخذ بعُت االعتبار عدـ التكافؤ اليت توزعت بو عواقب ىذه األزمة بُت األكثر غٌت ك األكثر فقرا.
ك تؤكد األزمة الراىنة اؼبتسمة بطابع عاؼبي ك نظمي معا ،على مدل صحة النداء الذم ما برح األكنكتاد يوجهو منذ أمد لتدعيم اغبوكمة
النقدية ك اؼبالية الدكلية .ك تعكس دينامكية األزمة أكجو القصور اليت ينطوم عليها رفع الضوابط اؼبالية على الصعيدين الوطٍت ك الدكِف،
كاستمرار االختبلالت العاؼبية كعدـ كجود نظاـ نقدم دكِف ،كعمق أكجو عدـ االتساؽ بُت السياسات التجارية ك اؼبالية ك النقدية العاؼبية.
كال سبيل إُف معاعبة ىذا القصور النظمي إال بعملية إصبلح ك إعادة تنظيم شاملة تضطلع فيها اغبكومات  ،يدا بيد  ،بدكر نشط .
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ك خبلفا ؼبا تذىب إليو اآلراء التقليدية تشغل اغبكومات موقعا جيدا للحكم على تقلبات األسعار يف األسواؽ اليت تنشط فيها اؼبضاربة اؼبالية،
ك ال ينبغي أف تتواىن عن التدخل مىت الحت يف األفق اختبلالت ىامة.
كدأب األكنكتاد على تسليط الضوء على عيوب النظاـ االقتصادم الدكِف متحديا النظرية االقتصادية السائدة يف تربيرىا للتحرير اؼباِف دكف
كجود إطار تنظيمي عاؼبي كاضح .كقد شدد االكنكتاد على مدل سنوات عديدة ،حىت عندما كانت األفاؽ ا القتصادية العاؼبية اهبابية .على
اغباجة إُف االتساؽ النظمي .ك يف السنوات األخَتة ،ك مع تزايد احتماالت كقوع االقتصادم اغبقيقي رىينة نزكات األسواؽ اؼبالية ك تقلبتها،
دعا االكنكتاد إُف بذؿ جهود متضافرة من أجل تعزيز سباسك األنظمة االقتصادية العاؼبية كفعاليتها يف ؾباؿ دعم التنمية).(16
إف كجوب إصبلح اعبذرم للنظامُت النقدم ك اؼباِف الدكليُت عن طريق عمليات ك آليات تعاكنية متعددة األطراؼ ككاسعة النطاؽ تعزز دكر
البلداف النامية يف اغبوكمة العاؼبية .كما ىناؾ ضركرة يف أف تؤدم األمم اؼبتحدة دكرا مركزيا يف توجيو عملية اإلصبلح ىذه .ذلك أهنا
اؼبؤسسة الوحيدة اليت تكفل عاؼبية عضويتها ك مصداقيتها شرعية ك صبلحية نظاـ اغبوكمة بعد إصبلحو .
مع الًتكيز على اغباجة لتقوية دكر برنامج األمم اؼبتحدة للتجارة ك التنمية (  )UNCTADباعتباره نقطة االرتكاز ضمن األمم اؼبتحدة
للمناقشة اؼبتكاملة لقضيا التجارة ك التنمية ك كمكوف حيوم يف النظاـ االقتصادم الدكِف.
إصبلح اغبكم اؼباِف ك االقتصادم العاؼبي من خبلؿ ضماف اؼبشاركة الفعالة للدكؿ النامية يف عملية صنع القرار ك عمليات كضع اؼبعايَت على
( )(17
اؼبستول العاؼبي بضماف توجيو السياسات ك األعماؿ العاؼبية يف ؾباالت اؼبالية ك التجارة ك االستثمار ك التكنولوجيا كبو التنمية.
)(18
ك لبلنطبلؽ من أسس سليمة يف تنظيم األسواؽ اؼبالية مرة جديدة من كجهة نظر األكنكتاد ال بد من ازباذ إجراءات أبرزهتا ما يلي :
ميسرة لبلستهبلؾ .
 ينبغي تعريف الكفاءة اؼبالية بأهنا قدرة القطاع اؼباِف على حفز النمو االقتصادم الطويل األجل كتوفَت خدمات ِّ
كأحد األىداؼ الرئيسية لئلصبلح التنظيمي ىو هتيئة نظاـ يسمح باستئصاؿ األدكات اؼبالية اليت ال تساىم يف الكفاءة التشغيلية أك
االجتماعية.


اؼبستل الكلم بود ؼ تكومف احتياطم يف فًتات
بسياس ت ربوطةم عؿل ك
ا
اؼبستل اعبزئم
هبب تكممؿ القواعد التنظيمةم التحوطةم عؿل ك
أكؽت األزمات.
استنفد السيوةؿ يف ا
ا
االزده ا ر يسـ ح بتبليف



يف ظل عدـ كجود نظاـ ماِف دكِف قائم على تعاكف حقيقي يبكن للبلداف النامية أف تعزز قدرهتا على مواجهة الصدمات اػبارجية
باغبفاظ على سعر صرؼ تنافسي كاغبد من أكجو عدـ االتساؽ بُت العمبلت كآجاؿ االستحقاؽ يف بيانات األصوؿ كاػبصوـ اػباصة
كالعامة على حد سواء .كيف هناية اؼبطاؼ يبكن االستعانة بسياسات احتياطية ،مثل فرض تدابَت رقابة على رؤكس األمواؿ تكوف مسايرة
للسوؽ للحد من تراكم اؼبخاطر يف فًتات االزدىار.





ينبغي ؽبيئات التنظيم يف البلداف النامية أف تطور قطاعاهتا اؼبالية تدرهبيان لتبليف دكرات االزدىار كالكساد.
يستوجب على ىيئات التنظيم يف ـبتلف البلداف أف تتقاسم اؼبعلومات كتعكف على كضع معايَت متماثلة كتتبلىف التنافس على اغبد
األدىن من التنظيم اؼباِف.
العمل على إصبلح تنظيمي فعاؿ حبيث يسد ثغرة اؼبتعاملُت باالئتماف اؼبتبادؿ لتمكُت ىيئات التنظيم من منع اآلثار غَت اؼبرغوبة فيها
اليت ربدثها أسواؽ التعامبلت خارج البورصة على بورصات السلع األساسية .كلذلك ينبغي أف تكوف ىيئات التنظيم قادرة على التدخل
عندما تتجاكز مراكز اؼبتعاملُت باالئتماف اؼبتبادؿ حدكد اؼبراكز اؼبضاربة حبيث سبثل" مضاربة مفرطة".

خـاتـمة:
كخبلصة القوؿ إف ىذا كقت غَت عادم لبلقتصاد العاؼبي ك األسواؽ العاؼبية ،ككبلنبا يتأثراف بالتغَتات اؽبيكلية اؼبهمة ليس يف حد ذاهتا
فقط ،كلكن أيضا الطريقة اليت تتفاعل هبا .كليس من شك يف أف اؼبشاكل اليت يواجهها االقتصاد العاؼبي حاليان تستدعي حلوالن عاؼبية إُف
جانب اغباجة إُف تعزيز التنظيم اؼباِف على الصعيد الوطٍت.
ككما طالب أمُت عاـ برنامج األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية االكنكتاد "سوباتشام بانيتشباكدم" بضركرة اإلصبلح الفورم للنظاـ اؼباِف
العاؼبي ،كاصفا األزمة اؼبالية العاؼبية األخَتة بأهنا هناية عصر كُف.
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كطالب باؼبزيد من الرقابة كالتنظيم الدكليُت ،مشَتا إُف أف الدرس األكرب من ىذه األزمة ىو أف ربرير التجارة كإصبلح السوؽ ال يؤدم تلقائيا
إُف ربقيق النمو اؼبستداـ يف الدكؿ النامية كأف الدكؿ األكثر قباحا ىي اليت شجعت القطاع اػباص كالدكؿ اؼببتكرة يف قطاع االستثمار يف
الطاقات اإلنتاجية كتوفَتفرص العمل.
ك تبُت من األزمة اؼبالية الراىنة أهنا أكرب من تًتؾ لدكلة أك ؾبموعة ؿبدكدة من الدكؿ ،كإمبا تتطلب ربركا صباعيا ،يعمل على استلهاـ اغبلوؿ
ك البدائل من ـبتلف التجارب.
كعلى الدكؿ النامية عدـ االنسياؽ األعمى أماـ الدعوات اؼبنادية باعتماد أم إجراء ما َف يتم تشخيصو ،كربديد مدل مبلمتو كانسجامو مع
أكضاعها االقتصادية ك الثقافية.
اؼبصادر:
)(1

ناجي التوين  ،األزمات اؼبالية  ،جسر التنمية  ،الكويت  .2004 ،ص5

(تاريخ التصفح www.arab-api.org/devbrdg/brdg305.htm(.2009/12/13 :
) (2حسن النجفي  ،النظاـ النقدم الدكِف ك أزمة الدكؿ النامية  ،بيت اؼبوصل  ، 1988 ،ص .11
) (3ضبيد اعبميلي ،صندكؽ النقد الدكِف بُت فشل سياسات اؼباضي ك ربديات أزمات اؼبستقبل  ،ؾبلة أـ اؼبعارؾ  ،جامعة بغداد  ،السنة اػبامسة  ،العدد (  )18صيف
 ، 1999ص . 16
) (4عبد الرحيم ضبدل  ،األزمة اؼبالية العاؼبية كأثرىا على الفكر االقتصادم االسبلمى  ،اػبرطوـ  21أكتوبر  ، 2008ص. 4
) (5سامح قبيب  ،األزمة الرأظبالية العاؼبية "الزلزاؿ ك التوابع "  ،مركز الدراسات االشًتاكية ،مصر  ،نوفمرب  ،2008ص.7
) (6ؾبلة تاًن األمريكية – عدد  29سبتمرب ظهر غبلفها وبمل العنواف :شبن اعبشع( .)The price of greed
) (7ؾبلة التمويل ك التنمية ،مارس  .2008ص ص .9،8
( تاريخ التصفح . )www.imf.org/external/.../2008/03/index.htm .2009/5/ 30
)(8مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة ك التنمية  ،األزمة االقتصادية العاؼبية  :أكجو القصور النظمية ك التدابَت العبلجية اؼبتعددة اإلطراؼ  ،موجز تنفيذم  ،األمم اؼبتحدة ،
نيويورؾ ك جنيف .2009 ،
)(9يوسف مسعودم  ،األزمات اؼبالية العاؼبية  ،األسباب ك النتائج اؼبستخلصة منها  ،ؾبلة اؼبستقبل ،مركز دراسات الوحدة العربية .
تاريخ أكؿ تصفح www.caus.org.lb/.../electronic_magazine_list.php ، 2009/7/5
)(10تقرير االستثمار العاؼبي  ، 2009الشركات عرب الوطنية ك اإلنتاج الزراعي ك التنمية  ،مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة ك التنمية  ،االمم اؼبتحدة نيويورؾ ك جنيف
 .2009،ص ص . 9 ،5
) (11عبد اجمليد قدل  ،األزمة االقتصادية األمريكية ك تداعياهتا العاؼبية  ،حبوث اقتصادية عربية  ،مركزدراسات الوحدة العربية  ،العدد
.www.caus.org.lb/.../publication_results.php

/46ربيع  ، 2009ص . 22

)(12أ .مرًن الشريف جحنيط  ،عبلقة االلتزاـ دبعايَت اغبوكمة باالزمة اؼبالية العاؼبية  ،ملتقى العلمي الدكِف االزمة اؼبالية ك االقتصادية الدكلية ك اغبوكمة العاؼبية  ،جامعة
فرحات عباس  ،سطيف .2009 ،
)(13جيمس .ـ .بوتوف ككولن أ .برادفور جونيور  ،ؾبلة التمويل ك التنمية  ،ديسمرب  .2007ص .12
)(14حازـ البيبلكم  ،النظاـ االقتصادم الدكِف اؼبعاصر،عاَف اؼبعرفة( اجمللس الوطٍت للثقافة ك الفنوف ك االداب–الكويت )  ،2000ص.63
)(15ؿبمد زكي شافعي ،مقدمة يف العبلقات االقتصادية الدكلية ،دار النهضة العربية ،بَتكت ،ص .291
)(16رسالة مؤرخة  ُ٥كانوف الثاين/يناير  ََِ٤موجهة إُف األمُت العاـ من اؼبمثل الدائم للمغرب لدل األمم اؼبتحدة ص.6
)(17مسودة بياف الدكحة  ،قمة اعبنوب الثانية ،ص رقم  ( G-77/SS/2005/1تاريخ التصفح www.g77.org -2009/7/22
) (20مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة ك التنمية  ،األزمة االقتصادية العاؼبية  :نفس اؼبرجع السابق ص. 14
)(18مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة ك التنمية  ،األزمة االقتصادية العاؼبية  :نفس اؼبرجع السابق ص. 14
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تداعيات األزمة المالية على األمن الغذائي العالمي
أ.طافر زىَت (جامعة بشار) ك أ.بوخزر نصَتة (جامعة جباية)
)(nacira_bz@yahoo.fr ;zedtaf@gmail.com

ُملخص:
ربتوم الكثَت من اؼبراجع االقتصادية على تعاريف "لؤلزمات" لكن التعريف األكثر قبوالن ىو ذاؾ الذم وبوم مفهوـ "القطيعة"...« :تيشَت األزمة
و
ؾبموعة من الظواىر االقتصادية السلبية كاليت تيشكل قطيعة مع إذباىات إهبابية سابقة».1
االقتصادية إُف
كعلى كجو العموـ ،تيقسم األزمات باإلعتماد على معيارين إثنُت:

 حسب إمتدادىا اعبغرايف :فتكوف األزمة "عاؼبية" أك "دكلية" عندما سبيس بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة بيلدا هف كثَتة من قارات يـبتلفة؛ كتكوف
"ؿبلية" عندما تقتصر آثارىا على إقلي وم ؿبدكد.

سبتد إُف كامل القطاعات االقتصادية.
 حسب إمتدادىا االقتصادم :فتكوف "قطاعية" عندما سبيس قطاعان يمعينان أك "شاملة" عندما ي
و
بدرجات يمتفاكتة.
انعكست األزمة اؼبالية اليت شهدىا العاَف يف السنتُت األخَتتُت على كامل القطاعات االقتصادية كمست غالبية الدكؿ
كحىت إف َف تتضرر اؼبؤسسات اؼبالية للدكؿ السائرة يف طريق النمو بقدر ما تضررت بنوؾ البلداف اؼبتطورة ،إالٌ أهنا ( أم الدكؿ النامية) يمعرضةه
ي
يف اؼبستقبل ؼبا ىو أخطر :ؾباعةه كما َف تشهد البشرية من قبل؛ السبب يف ذلك؟ آخر األزمات الغذائية بالطبع ،لكن األزمة اؼبالية الراىنة
سينجر عنها من إنعكاسات على اؼبساعدات اإلنسانية
ستلعب ىي كذلك دكران رئيسيان يف تفاقم الوضعية تأزمان كذلك من خبلؿ ما اقبر أك ما
ي
كعلى القطاع الزراعي عمومان .كمن مقالنا ،فإننا نطمح إُف تسليط الضوء على ىذه اآلثار؛ كبعد الربط بُت األزمة الغذائية كاألزمة اؼبالية ،كيف
بات األمن الغذائي يمهددان بفعل اؼبمارسات اعبشعة للمضاربُت كالبنوؾ األمريكية؛ كما سنعمل على اإلجابة عن السؤاؿ اعبوىرم التاِف:
اعد على النهوض باقتصادياهتا كبزراعتها من خبلؿ
"أيهما أقبع كأصلح للدكؿ النامية ،أف تيقدـ ؽبا اؼبساعدات الغذائية كاإلنسانية أـ أف تي ىس ى
دعمها بالتكنولوجيا كاؼبعارؼ؟"
أوالً :بوادر األزمة المالية األخيرة وعواقبها
يف النموذج الكبلسيكي (اؼبعتاد) ،يسبنح القركض عامةن من طرؼ البنوؾ كىي اليت تأخذ على عاتقها كل اؼبخاطر اؼبحتملة إُف غاية تسديد القرض،
ي
تغَتت الدىنيات كتغَتت معها التقنيات ،كخاصة يف البنوؾ األمريكية ،حيث شرعت يىذه األخَتة يف تطبيق إجر و
لكن منذ سنو و
اءات
ات قليلة،
يـبالًفة ،فرغم أهنا كاصلت يف منح القركض لكنها عملت على "نقل" اؼبخاطر إُف آخركف كفق اؼبيكانيزمات التالية :خلق قركض تيدعى بػ"Sub-
قركض ذات رحبية عالية ،دبخاطر ؿبدكدة (نظريان) كبفوائد يمتغَتة كمرىونة على عقار اؼبقًتض؛ لكن اعبشع كاللهث كراء الربح
 "primesأم
ه
ي
الفاحش جعل من الػ " "Sub-primesالغاية كالوسيلة يف أعُت ظباسرة القرض العقارم ،حىت أف بعضهم تفنٌن يف تزكير التصروبات اػباصة
بأجور اؼبقًتضُت "لبيع" حج وم أكرب من القركض .لكن يف و
حدث غَت يمنتظر يف إختبلؿ عمل "اآللة" كذلك عندما قاـ
غبظة من اللحظات تسبب ه
ي
البنك اؼبركزم األمريكي ( )The FEDبرفع نسبة الفائدة على مراحل (من  %1سنة  2004إُف  %5سنة  ،)2007كدبا أف نسب تسديد
و
و
تسديدات شهرية أكرب يف الغالب
كضعية حرجة حيث أصبحوا يؾبربين على دفع
كمرتبطة بنسبة الفائدة ،كجد اؼبقًتضوف أنفسهم يف
القركض يمتغَتة ي
ي
من أجورىم كتعرض الكثَت منهم إُف يمصادرة منازؽبم لعدـ مقدرهتم على الدفع ،كأصبحت ىذه العقارات بالتاِف ملكان للبنوؾ اؼباكبة للقركض.
لكن ىذه الوضعية جعلت سوؽ العقار األمريكي يف حالة كساد ،حيث أصبح "العرض" أكرب بكثَت من "الطلب" ،كبعدما كانت البنوؾ تتوىم
أهنا راحبةه يف كل اغباالت ،انقلبت عليها األمور كتكبدت خسائر كبَتة من جراء فقداف العقارات لقيمتها (البفاض حاد يف أسعار العقارات).
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لكن كيف أصبحت ىذه األزمة عاؼبية كىي قبيمت يف البداية عن و
قركض يمنحت يف أمريكا كألمريكيُت؟ ككيف إمتدت من سوؽ العقار إُف
القطاعات االقتصادية األخرل؟ اعبواب ىو أف " "Sub-primesىذه عربت اغبدكد كمرت إُف آخرين :جزء كبَت منها ح ًوؿ إُف و
بنوؾ أخرل
ي
ه
على شكل "مطالبات مالية" كإُف يمستثمرين مؤسسيُت عن طريق األسواؽ اؼبالية كىذا ييدعى بػالتوريق  %80( Titrisationمن "Sub-
و
منتوجات مالية يمشكلة من عدة سندات كحىت من
 "primesكانت على ىذا الشكل سنة  ،)2006لكن اؼبشكلة ىي أهنا "أيخفيت" كسط
ككزعت عرب العاَف...كاألخطر من ذلك ،سبت ىذه العمليات يف الغالب دكف علم يمشًتيها ،الذين كانوا هبهلوف تركيبة كخطورة
إلتزامات حكومية ،ي
ىذه اؼبنتوجات "السامة" أك "اؼبتعفنة" كما أصبحت تيسمى ،كعندما نشبت األزمة ،تدنت قيم اؼبنتوجات اؼبالية اليت كانت ربتويها كتبعتها أزمات
ي
أخرل :أزمة ثقة ،أزمة قركض ،كذيعر شديد يف البورصات الكربل .1أما عن عواقب كل ما حدث ،فإنو ال يكاد يبير يومان بدكف أف نسمع أك نقرأ:
"كذا أك كذا بسبب األزمة" ،كيف األخَت ،أصبحت األزمة اؼبالية األخَتة كبش فداء كل اؼبصائب اليت باتت يربل بالبشرية ،لكن كما سبق ذكره،
فما يهمنا أكثر يف ىذا البحث ،تداعيات األزمة على البلداف النامية كخاصةن على كضعيتهم الغذائية؛ لكن قبل ذلك يلزـ علينا أف نتكلم عن و
أزمة
ي
أخرل :األزمة الغذائية اليت ضربت العاَف يف سنيت  2007ك.2008
ثانياً :جغرافيا الجوع واألزمات الغذائية

 .1معنى الجوع ،أنواعو و أسباب المجاعات:
صلب اؼبوضوع ،يتوجب إعطاء تعاريف بعض اؼبفاىيم كتوضيح اؼبقصود منها حىت يتسٌت إستيعاب ما سيأيت الحقان كما يلزـ:
قبل الدخوؿ يف ي
نقص يف اغبريرات اليت يتحصل عليها الفرد
ربتاج خبليا اعبسم لطاقة تعمل هبا ،كلكل كائ ون حي إحتياجات طاقوية ،لكن عندما يكوف ىناؾ ه
من غذائو باؼبقارنة مع اغبد األدىن اؼبنصوح بو (  2.500كيلوحريرة يوميان)  ،نقوؿ حينها بأف اؼبعٍت يشتكي من " نقص يف التغذية Sous-
عرؼ كذلك بػ "اعبوع اغبريرم  ،"Faim caloriqueبعبارة أخرل ،يشَت نقص التغذية إُف اغبالة اليت تكوف
 ،"alimentationكالذم يي ى
1
كمعرب عنها بالكيلوحريرة أك باعبوؿ ) ،أقل من اإلحتياجات الطاقوية البلزـ
فيها اإلمدادات الطاقوية اؼبتحصل عليها خبلؿ فًتة زمنية ما ( ي
توفَتىا يف نفس الفًتة .ك كلما تعمق الفارؽ بُت اإلحتياجات ك بُت اإلمدادات ،كلما شكل ذلك خطران على صحة اؼبستهلك ،كاؼبستويات
اغبادة منو تؤدم إُف "اعبوع الفعلي  ،"Faim effectiveك الذم يعرؼ كذلك بػ "اجملاعة" عندما ىبص عدد كبَت من األشخاص.
أما سوء "التغذية  ،"Malnutritionك الذم يسمى أحيانان بػ " اعبوع اػبفي  "Faim cachéeأك بػ " اعبوع النوعي Faim
 ،"qualitativeفهو إختبلؿ غذائي ناجم من نقص نوعي يف الغذاء ،أم يبس مركباتو األكلية من بركتينات ك دسم كغَتىا كالضركرية
للعمل السليم للجسم؛ فالشخص الذم يعاين من سوء التغذية ،يستهلك ىذه العناصر بكميات أقل أك أعلى من اؼبستويات اؼبنصوح هبا.
كييبكن لسوء التغذية أف يكوف "مستمران  ،"Chroniqueعندما ينجر عنو تباطؤ يف النمو ،أك قد يكوف "حادان  ،"Aigüeعندما يتسبب
يف إجبار اعبسم على استهبلؾ ـبزكناتو الطاقوية كإضمحبلؿ األنسجة العضلية فيما بعد .أما اعبوع ،فهو بكل بساطة ال يقصور يف اغبصوؿ
على غذاء كايف ك سليم ،كعادةن ما يكوف بسبب الفقر اؼبدقع كنتيجةن لو .ك سوء التغذية ك نقص التغذية من أنواع اعبوع؛ لكن ىناؾ نوع
ي
آخر ،مستعصي كأشد ضرران من السابق ذكرىا ،كىو " اجملاعة  ،"Famineأم " الندرة شبو التامة للغذاء ك اليت تتسبب يف نسبة كبَتة من
الوفيات" .1ك اجملاعػة جػزء من قصة البػشرية ،عرفتػها كل اغبضػارات على األقل مرة كاحػدة يف تارىبػها ،حىت أف اإلقبيػل يرل يف اجملاعػة،
كجبانب اغبرب ،اؼبرض كالطاعوف ،أحد "فرساف القيػامة األربعػة" ،ك الذين يأتوف يف آخر الزماف للقضاء على البشرية  .أما عن أسباهبا ،فيمكن
حصرىا يف ستة عوامل رئيسية:1
 الظركؼ اؼبناخية من جفاؼ ك فيضانات كاليت تقضي على احملاصيل اؼبزركعة ك اؼبخزنة ،مثلما وبدث يف البلداف اآلسيوية ( البنغبلديش،
اؽبند...،اٍف) ك بلداف الساحل (اؼباِف ،النيجر ،إثيوبيا...،اٍف).
 األكبئة كاألمراض اليت سبس النباتات ك اغبيوانات ،كتقضي على احملاصيل أك على القطعاف بشكل كاسع.

 النزاعات اؼبسلحة اليت تتسبب يف ندرة غذائية من جراء توقف اإلمدادات اػبارجية كالداخلية ،بسبب التقنُت يف توزيع الغذاء ،أك بسبب
استعماؿ أسلحة تقضي على احملاصيل (مثل "العامل الربتقاِف )Agent défoliant orange "1أك انتهاج سياسة األرض احملركقة.
 اغبصارات االقتصادية ،مثلما حدث للعراؽ ك مازاؿ وبدث لكوبا.
 انتهاج طرؽ إنتاجية غَت مبلئمة أك مدمرة للمحيط كالبيئة.
 تدىور السوؽ ك حدكث ارتفاع فاحش لؤلسعار ،بسبب اجملازفة أك ألم سبب آخر.
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إذف ،يبكن إصباؿ العوامل اؼبتسببة يف اجملاعة يف "عوامل بشرية" ك يف "عوامل طبيعية" ،لكن اجملاعات اليت تتسبب فيها ىذه األخَتة ،كثَتان ما
و
ؾباعات حبدة متفاكتة ،على غرار:
تكوف مرحلية ك مؤقتة ك أقل حدة من تلك اليت يتسبب فيها اإلنساف .1كالعديد من اغبضارات عرفت
اجملاعة األيرلندية يف منتصف القرف التاسػع عشر (بُت 750ألف كمليوف ضحية أم ثلث سكاف أيرلندا يف ذلك الوقت)؛ اجملاعة األككرانية بُت
سنيت  1922ك  1933كاليت يسميها األككرانيوف "ىولدكمور ( "Holdomorىلك على إثرىا  11مليوف شخص)؛ اؼبػجاعػة الصينيػة بُت
 1958ك ،1960نتيجػةن لػسياسػة " القفػزة الكبػرل لؤلمػاـ  "Le grand bond en avantاليت انتهجها " ماك زيدكنغ Mao
 "Zedongكاليت قيدر عدد ضحاياىا بػ  30مليوف شخص؛ اجملاعات اإلثيوبية ،فهذا البلد عرؼ ؾباعات متكررة بسبب البل-استقرار
السياسي كالظركؼ الطبيعية (اعبفاؼ) ،كأشدىا ضرران كانت تلك اليت حدثت بُت  1973ك 1974ك اليت تويف على إثرىا مابُت  50ألف
أرقاـ أخرل عن
ك 200ألف شخص ،غالبيتهم أطفاؿ ،ككذا ؾباعة  ،1985/1984ك اليت خلفت ما يقارب  500ألف ضحية .كىذه ه
اعبوع كاعبياع يف السنوات األخَتة:
 يف سنة  ،2005عاىن ما يقارب الػ  854مليوف شخص من اعبوع يف العاَف ،أم  %17من سكاف الكرة األرضية آنذاؾ.
 يف سنة  ،2006كاف أكثر من  3,5مليار شخص يعانوف من نقص يف استهبلؾ اغبديد2 ،مليار من نقص يف اليود ك 200مليوف طفل
دكف السادسة ،من نقص يف الفيتامُت "."A
1
عما كاف عليو سنة
 أما يف  ،2008ذباكز عدد اعبياع يف العاَف عتبة اؼبليار نسمة كيف  ،2009قيدر أف عدد اعبياع إرتفع بنسبة ٌ %11
 2008كبلغ بذلك رقمان قياسيان 1,2 :مليار نسمة.

 .2األزمة الغذائية :2008/2007
انقلب العاَف رأسان عن عقب يف اغبادم عشر من سبتمرب  ،2001كصرؼ أنظاره ك لشهور طويلة عن جياع العاَف ،كصبت جل إىتمامو على
اإلرىاب الذم بات يهدد أسس اغبضارة الغربية ،ككانت ؽبذه األحداث كألخرل ،دكر يف تدين قيمة الدكالر أماـ العملة األكركبية .كمن جهة
أخرل ،كاف يظن العديد بأف النزعة اؼبتمثلة يف البفاض أسعار الغذاء على طوؿ عشريات متتالية سوؼ تتواصل ،كَف يتوقع أحد بأف تتزايد
األسعار يف ظرؼ سنتُت ( )2008/2007بأكثر من  ،%52ككاف ذلك بسبب عدد من العوامل ،أنبها:
 دخوؿ "الوقودات اغبيوية" يف تنافس مع اإلنساف على بعض اغببوب ك احملاصيل الزراعية األساسية ،كال يذرة ك قصب السكر ،فتزايد الطلب
على ىذه الوقودات ك صعوبة إستصبلح مساحات جديدة ،تسبب يف خلق ىوة بُت العرض ك الطلب كبالتاِف ارتفاع أسعار ىذه السلع،1
فبا شجع اؼبزارعُت على التخلي عن إنتاج ؿباصيل أخرل كالقمح ،كخلق بدكره ندرة يف ىذه احملاصيل كارتفاع أسعارىا ىي كذلك.
 تراجع اإلنتاج الزراعي يف عدد من البلداف على غرار أسًتاليا ،بسبب اعبفاؼ الكبَت الذم مس اؼبنطقة لسنتُت على التواِف كالبفاض اؼبخزكف
العاؼبي من القمح ك الذرة يف أمريكا الشمالية ،أين بلغت اؼبخزكنات اغبكومية أدىن مستول ؽبا منذ هناية اغبرب العاؼبية الثانية.
 تزايد الطلب على اغببوب يف بعض البلداف الصاعدة :ال يذرة بالنسبة للصُت كالقمح بالنسبة للهند ،كالسبب يف ذلك ربسن اؼبستول اؼبعيشي
يف ىذه البلداف ،فبا زاد من استهبلؾ اللحوـ ك اليت يتطلب إنتاجها توفَت األعبلؼ بكميات كبَتة ،ككذا إنتقاؿ السكاف من اؼبناطق الريفية
(أم التخلي عن الزراعة) للعمل يف اؼبدينة ك ربويل العديد من األراضي الفبلحية ألغراض غَت زراعية كاإلسكاف ك بناء اؼبصانع.
كتسبب ىذا االرتفاع الفاحش يف األسعار يف تزايد اؼبيزانية اليت كانت يزبصصها العائبلت "اؼبتوسطة" للغذاء بنسبة ( %70متوسط عاؼبي)،
صل من طرؼ العائبلت ،كاف ييستعمل ؼبؤل البطوف على حساب التعليم ك الصحة كغَتىا من يمتطلبات العيشة
أم أف غالبية ما كاف يوب ٌ
ً
الكريبة .كعلى إثر ىذه األزمة ،يعقد مؤسبر الغذاء الثالث بركما يف  5جواف  ،2008كشارؾ فيو فبثلوف عن  181دكلة كعن اعبماعة األكركبية
تايد استعماؿ الوقودات اغبيوية كإنعكاسات
للتحاكر حوؿ التهديدات اليت تشكلها ارتفاع األسعار ،تغَت اؼبناخ بسبب اإلحتباس اغبرارم ك ز
ذلك على األمن الغذائي العاؼبي .كتعهد اؼبشاركوف بإزباذ تدابَت فورية على األمد القصَت كأخرل على اؼبدل اؼبتوسط ك الطويل ،كعلى كجو
العموـ ،يبدك بأف اجملهودات اؼببذكلة عقب ىذا اؼبؤسبر قد أشبرت ،حبكم أف عدد جياع العاـ تناقص بأكثر من  50مليوف بُت بداية 2008
كهنايتها 1ككانت الوضعية يمرشحة للتحسن أكثر لوال نشوب األزمة اؼبالية ...لكن ما العبلقة بُت األزمة اؼبالية كبُت األزمة الغذائية؟ ال ييبكن
بالطبع جعل األكُف مسؤكلة عن حدكث الثانية فاألزمة الغذائية سبقت األزمة اؼبالية ،لكن اؼبشكلة ىي أهنما جاءتا يمتعاقبتُت كأف األزمة اؼبالية ىي
يف حد ذاهتا مولدةه ألزمات أخرل ،سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية كردبا أزمة غذائية جديدة يأك تفاق وم ؼبا تبقى من يـب و
لفات األزمة األخَتة.
ي
ثالثاً :إنعكاسات األزمة المالية على الزراعة وعلى الوضعية الغذائية في البلدان النامية
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ات على ؾباالت أخرل غَت الزراعة أك الغذاء،
سوؼ نيقسم اإلنعكاسات الفعلية أك اؼبرتقبة إُف يمباشرة كغَت يمباشرة ،كييقصد هبذه األخَتة ،تأثَت ه
ي
لكنها تؤثر بدكرىا على ىذين األخَتين.
المباشرة:
 .1اإلنعكاسات ُ
 .1.1البفاض االستثمارات األجنبية اؼبباشرة كاالستثمارات احمللية يف قطاع الزراعة:
ي
كما ييبينو الشكل اؼبواِف ،أىم مصادر التمويل اػبارجي يف البلداف النامية ىي االستثمارات اػبارجية ،اؼبساعدات التنموية كربويبلت األجور:
المعدالت السنوية لمصادر التمويل الخارجي في البلدان النامية بين سنتي  2001و "2006
الشكل ُ " :1

المصدر:

من إعدادا الباحث على أساس بيانات صادرة عن البنك العاؼبي سنة 2008

إذا صبعنا القيم اػباصة بإفريقيا الشمالية كالشرؽ الوسط مع قيم البلداف اإلفريقية ،فسوؼ قبد بأف التحويبلت كاؼبساعدات الرظبية ىي أىم مصد ور
سبويل وي خارجي؛ أما يف آسيا كأمريكا اعبنوبية ،فحصة األسد تعود لبلستثمارات األجنبية اؼبباشرة .كسبق الذكر بأف األزمة اؼبالية زادت من حذر
البنوؾ كدفعت هبم إُف تشديد إجراءات كشركط اغبصوؿ على القركض ،كبالتاِف ،فقد تسبب ىذا من جهة يف البفاض االستثمارات اػباصة بأكثر
من  %50بُت  2008ك( 2009من  1مليار دكالر إُف  500مليوف) ،كمن اؼبتوقع أف تنخفض بػ  %50كذلك يف  ،12010كمن و
جهة
اجع كبَت يف استثمارات اؼبزارعُت اإلفريقيُت لتطوير مستثمراهتم الفبلحية( 1لشراء األظبدة كالبذكر ،ؼبكافحة الطفيليات
أخرل ،سيؤدم ذلك إُف تر ه
تناقص كبَت لئلنتاج
قركض بنكية؛ كنتيجة كل ىذا
كاؼبقاكمة من أمراض النباتات كاغبيوانات...اٍف) ،حيث أف غالبية ما ييستثمر مصدره
ه
ه
و
كاإلنتاجية (خاصةن كأف ىذين العنصرين متواضعُت نسبيان يف إفريقيا) كبالتاِف ،فقد ييفضي ىذا إُف ارتفاع جديد ألسعار اؼبنتوجات الزراعية يف
 2010بعد اإلستقرار الذم عرفتو ىذه األخَتة سنة  .2009كعلى و
صعيد آخر ،فاالستثمارات األجنبية يف الزراعة ضعيفة جدان :أقل من %3
ؾبموع قي ًدر بػ  1.833مليار يف نفس السنة .كغالبية
من اجملموع للفًتة  ،2006/2005كما ييقارب  53مليار دكالر أمريكي سنة  2007من و
1
وجو
ىذه األمواؿ يمستثمرة يف القطاعات الزراعية التحويلية كالتسويقية؛ كبناءان على ما سبق ،فإف االستثمار األجنيب قد ينخفض أكثر أك قد يي ى
كموجهة للتصدير على حساب أغذية إسًتاتيجية كاسعة االستهبلؾ ؿبليان ،كقد يؤدم ىذا إُف
أساسان كبو تطوير منتوجات بقيمة إضافية عالية ي
1
و
أمر آخر ال هبب التغاضي عنو :يشوىد يف
تدىور أكرب لؤلمن الغذائي يف ىذه البلداف كقد ييفشل ؿباكالهتا لتنويع منتوجاهتا الزراعية  .كىناؾ ه
إندفاع كبَت من طرؼ بعض البلداف اليت ربوز على رؤكس أمو واؿ يمعتربة كاليت تيشتكي يف نفس الوقت من مردكدية زراعية ضعيفة
السنوات األخَتة
ه
1
(على غرار العربية السعودية كليبيا كمصر) أك اليت تتميز بطلب داخلي يمرتفع (كاؽبند ،الصُت ككوريا اعبنوبية) ،على األراضي اػبصبة يف إفريقيا
و
ؾباالت استثمارية أقل يـباطرة كخاصةن بعد األزمة اؼبالية ،تقوـ ىذه البلداف كعن
كيف آسيا :فمن أجل سبوين أسواقها أك سعيان منها يف البحث عن
طريق صناديقها السيادية 1بشراء مساحات زراعية يمعتربة كربويل غالبية ما يينتج عليها كبو أسواقها...كحىت كإف كاف ىذا األمر وبمل بعض
و
تقنيات إنتاجية حديثة) ،إالٌ أنو وبمل يف نفس الوقت سلبيات
اإلهبابيات (كتشجيع االقتصاد التعاكين بُت األمم ،توفَت مناصب شغل كإدخاؿ
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كأخطا ور كبَتة ،فهذا سيؤدم حسب منظمة الفاك إُف ارتفاع أسعار األراضي الفبلحية كبالتاِف عدـ مقدرة الفبلحُت "احملليُت" الذين ييريدكف
التوسع من إقتنائها ،1ربويل األرباح أك هتريبها كعدـ انتفاع البلداف اليت يحصلًت فيها منها ،كأحيانان ،سلب ملكية األراضي من أصحاهبا من طرؼ
و
ؾبموعة
السلطات كبيعها لؤلجانب؛ كبلغ األمر من اػبطورة إُف درجة أف ؾبموعة الثمانية ( ،)G8قررت يف شهر جويلية من سنة  ،2009إصدار
من التوصيات (األخبلقيات) حوؿ اقتناء األراضي الزراعية من طرؼ اؼبستثمرين األجانب ك لتجنب حدكث ما الوبمد عقباه من تدىوور إضايف
لؤلمن الغذائي يف آسيا كيف إفريقيا.
 .2.1تراجع اؼبساعدات العمومية للتنمية:
ييقصد هبذه اؼبساعدات (اليت تيدعى عاد نة بػ  ،)APDاألمواؿ اليت سبنحها الدكؿ الغنية للدكؿ النامية ؿسبويل مشاريع زراعية كبرامج ؼبكافحة
الفقر كؼبقاكمة إنتشار بعض األمراض كاألكبئة الفتاكة كالشكل اؼبواِف ييعطي تطور اؼبساعدات التنموية لفائدة ـبتلف مناطق العاَف:
1

الشكل " :2تطور حجم المساعدات العمومية التي إستفادت منها بعض المناطق بين  1984و "2005

المصدرhttp://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/173stats.pdf :

مرت من  107,1مليار دكالر يف  2006إُف 104,4مليار سنة ،2007
بعد سنة  ،2006تواصلت ىذه اؼبساعدات يف التناقص ،حيث ٌ
عما كانت عليو سنة ،2008
كعلى إثر األزمة اؼبالية األخَتة ،من اؼبيحتمل جدان أف تنخفض ىذه اؼبساعدات أكثر يف ( 2010بالثلث ٌ
حسب البنك اإلفريقي للتنمية) ،ناىيك عن كوف اؼبساعدات اؼبوجهة لتطوير الزراعة ىامشية كالبفضت كثَتان يف العشريات األخَتة (من 3,4
ي
مليار دكالر سنة  1980إُف  0,5مليار سنة  )2006كأ ٌف يمسانبات الدكؿ الغنية تراجعت من  2,8مليار سنويان يف الثمانينات كالتسعينات
إُف  1,7مليار يف العشرية األخَتة؛ كىذه الوضعية سًتىن بالطبع كل اعبهود اؼببذكلة منذ إنعقاد "قمة أكرا" (سنة  )2007كالقمة العاؼبية من
1
أجل التنمية اليت أقيمت يف الدكحة سنة  2009كستيصعب كثَتان من بلوغ أىداؼ األلفية لسنة .2015
 .3.1تراجع اؼبساعدات اإلنسانية كارتفاع نسبة اعبياع:
1
تيوزع اؼبساعدات اإلنسانية كفق برامج عديدة ،كلعل أنبها" :الربنامج الغذائي العاؼبي Programme alimentaire Mondial
) "(PAMالتابع ؼبنظمة األمم اؼبتحدة كما ييسمى بػ " "Public Lawاألمريكية ( PL480ك  .)PL416كتيعترب أمريكا أكؿ اؼبسانبُت يف
الربنامج العاؼبي ،فهي توفر ما ييقارب  %50من ميزانيتو .لكن الوضعية اؼبالية الصعبة اليت يبير هبا العاَف كخاصةن الواليات اؼبتحدة إنعكست سلبان
على اؼبساعدات الغذائية:
عما كانت عليو ،أما يف  2009فكاف لزامان توفَت  6,7مليار دكالر لضماف السَت اغبسن
 يف  ،2008تراجعت ميزانية برنامج الغذاء بػٌ %40
للربنامج ،لكن َف يتم ربصيل سول  3,7مليار فقط .كالوضعية يف  2010أكثر سوءان ،فبعد أف كانت مسانبة الدكؿ األعضاء تعادؿ قبل
1

األزمة ما ييقارب  %90من موارد الربنامج ،البفضت ىذه النسبة إُف .%20
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يكمن يف أف ىذه اؼبساعدات لن تيقدـ يمستقببلن إالٌ يف اؼبدل القصَت جدان ،دبعٌت إالٌ يف اغباالت الطارئة كبعد أف تنشب
خطر آخر ي
 كىناؾ ه
كتتفاقم األزمة اإلنسانية اليت تتطلب تدخل كمساعدة اجملموعة الدكلية ،كخَت و
مثاؿ عن ذلك ،ما حدث بعد زلزاؿ ىاييت يف السنة اعبارية ،حيث
َف تصل اؼبساعدات اإلنسانية إالٌ بعد أف بات شبح اجملاعة يىبيم على أىاِف ىذا البلد كبعد خركج الناس إُف الشوارع للتعبَت عن سخطهم.
لكن ىناؾ أمور أخرل هبب اإلشارة إليها خبصوص ىذه اؼبساعدات:
 يعترب الكثَت بأف اؼبساعدات الغذائية كاجب األغنياء ذباه الفقراء كأنو تيقدـ من دكف يمقابل ،لكن اغبقيقة غَت ذلك :ال يسبثل ىذه اؼبساعدات من
حيث القيمة سول قدران ضئيبلن جدان فبٌا "ىبرج" من أمو واؿ من البلداف الفقَتة ذباه البلداف اؼبصنعة ،ففي الفًتة اؼبمتدة بُت سنيت 2002
يو
مساعدات إنسانية" ،لكن ىذه األخَتة دفعت للهيئات
ك ،2006ربصلت الدكؿ النامية على ما ييعادؿ  84مليار دكالر أمريكي على شكل "
اؼبالية الدكلية كللبلداف الغنية ما ييقارب  460مليار دكالر لتسديد ديوهنا باإلضافة إُف هتريب  600مليار دكالر كصبها يف بنوؾ ىذه الدكؿ.
صحيح أف الواليات اؼبتحدة أكؿ اقتصاد عاؼبي كقد يبدك من الطبيعي أف تكوف أىم اؼبسانبُت يف برامج مثل ىذه ،لكن اؼبشكلة ىي أف %70

ه
ي
من اؼبساعدات الغذائية اليت تيقدمها ،يموجهة إُف كل من العراؽ ،أفغانستاف ،بعض صبهوريات اإلرباد السوفيايت السابق كبعض دكؿ جنوب
شرؽ آسيا؛ أم دكؿ فيها تواج هد عسكرم أمريكي أك دكؿ تعتربىا الواليات اؼبتحدة بؤر توتر ،إذف ،فوراء "اإلعتبارات اإلنسانية" من منح ىذه
اؼبساعدات ،أىداؼ جيو-إسًتاتيجية أمريكية حبتة .كما أف الدكؿ "اػبارجة عن القانوف" ال حق ؽبا يف ىذه اؼبساعدات كىذا يعكس مرنة
أخرل اعبانب اػبطر ؽبذه األخَتة ،من باب أهنا أصبحت آداة هتديد ككسيلة و
ضغط بيد األغنياء ضد الدكؿ الفقَتة لتوجيهها على طر ويق يمعُت.

أمر ال ييبكن االستغناء عنو ،إُف درجة أهنا تيدمج يف السياسات االقتصادية للبلداف اليت تتلقاىا كيف اغبسابات عند
 أصبحت ىذه اؼبساعدات ه
كضع األىداؼ الواجب بلوغها ،إذف ،باتت ىذه اؼبساعدات عائقان أماـ تطور ىذه البلداف ،أضف إُف ذلك أنو بدؿ أف تيوزع ؾبانان ،أصبح ييباع
عائق أماـ تطوير الزراعات احمللية.
قدر كبَت منها على األسواؽ بأسعار خبسة كأقل بكثَت من سعر تكلفة نفس السلع اؼبينتجة ؿبليان كىذا بالطبع ه
ه
 .4.1تدىور أكرب للميزاف التجارم الزراعي بُت الشماؿ كاعبنوب:
تبعان للركود االقتصادم الذم عرفتو العديد من الدكؿ بعد نشوب األزمة اؼبالية كإُف تراجع الطلب بسبب تدىور القدرة الشرائية (خاصةن يف
الدكؿ اؼبتقدمة) ،تراجعت اؼببادالت التجارية يف العاَف بأكثر من  %30بُت  2008ك ( 2009من حيث القيمة) كىذا أكؿ البفاض منذ
سنة  1982كأنبها منذ أزمة  .1929كحىت إف كانت اؼببادالت قد عاكدت يف االرتفاع يف  %11+( 2010باؼبقارنة مع  ،)2009إالٌ أف
اؼبواد األكلية كاليت تيعوؿ عليها الدكؿ النامية كثَتان (من باب أهنا اؼبصدر الرئيسي للعملة الصعبة للعديد منها) تراجعت أسعارىا حبدة يف
 2010/2009بسبب تراجع اإلنتاج يف الدكؿ اؼبصنعة :تناقص أسعار البًتكؿ دبا ييقارب  %70كأسعار اؼبعادف (الزنك ،النيكل كالنحاس) بػ
ي
 %50كاؼبواد األكلية األخرل كالفوسفات بػ  1%25؛ إذف ،سوؼ يؤدم ىذا إُف تدىوور أكرب للميزاف التجارم بُت الشماؿ كاعبنوب ،حيث
ستيجرب ىذه األخَتة على دفع أمو واؿ أكثر للحصوؿ على كارداهتا الغذائية باؼبقابل ستيحصل أمواالن أقل من صادراهتا كىذا بالطبع سيجهض كل
ؿباكالت اؼبناىضُت للعوؼبة من أجل تنصيب "التجارة العادلة" بُت الشماؿ كاعبنوب كسيزيد من حدة التبعية الغذائية لدكؿ اعبنوب.
 .5.1إستغبلؿ أكرب للموارد الطبيعية:
تراجع االستثمار الزراعي يف إفريقيا كآسيا ،تنافس الدكؿ األجنبية على األراضي اػبصبة يف البلداف النامية كالتزايد اؼبحتمل ألسعار السلع
ي
ضخ أكرب للمياه اعبوفية كإُف إستصبلح أراضي جديدة على حساب اؼبساحات الغابية ككل ما ينجر
الغذائية قد تدفع باؼبزارعُت األفارقة إُف و
و
اجع يف الطلب على اؼبوارد الطبيعية كبالتاِف البفاض يف
عنها من تدم وَت للبيئة .كمن ناحية أخرل ،فًتاجع االستهبلؾ يف الدكؿ اؼبيصنعة يعٍت تر ه
و
كميات أكرب لتدارؾ األمر كتعويض اػبسارة؛ كىذا اإلستغبلؿ غَت العقبلين سيزيد من
أسعارىا ،كقد يدفع ىذا دبنتجي اؼبوارد الطبيعية إُف إنتاج
اؼبشاكل البيئية حد نة كيشكل عاقبةن أخرل أماـ و
تنمية عاؼبية يمستدامة.
ي
المباشرة لألزمة المالية على الوضعية الغذائية في العالم:
 .2اإلنعكاسات غير ُ

أموور

ىناؾ بالطبع إنعكاسات أخرل لؤلزمة اؼبالية على األمن الغذائي العاؼبي ،لكن ىذه االنعكاسات ليست مباشرة ،دبعٌت أهنا تؤثر على
أخرل كاليت تؤثر بدكرىا على الوضعية الغذائية ،كسنقتصر فيمايلي على ذكر أنبها:
 .1.2تنامي الرشوة كارتفاع اؼبديونية اػبارجية:
القارة اإلفريقية بعيدةن كل البيعد أف تكوف مثاالن عن الشفافية ،فالرشوة متفشية فيها على كل اؼبستويات ،ففي بلداف الساحل مثبلن ،ييقدر بأف
الرشاكم "حاضرة" يف  %70من الصفقات العمومية كأف حجم "البقشيش" اؼبحصل سنويان من طرؼ اؼبوظفُت األفارقة ،ييقارب  148مليار
ي
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ً
للمرتشُت كاإلنتهازيُت ،حيث أهنا قد
دكالر ،أم  %37من اجملموع العاؼبي ( 400مليار دكالر) .كاألزمة اؼبالية قد تيشكل فرصة ال تيفوت بالنسبة ي
تكوف سببان يف تكاثر "الفيلة البيضاء" أم مشاريع ضخمة هتدؼ رظبيان إُف "اغبد من كذا" أك إُف "مقاكمة كذا" ،كييدافع عنها أشخاص ذم نفوذ
يف اغبكم ،لكنها يف اغبقيقة َف يزبًت سول ؼبقدرهتا على ربصيل رشاكم حبجم اؼبشركع .كما قبم عن األزمة اؼبالية كما ذكرنا تشدي هد يف منح
القركض ،إذف كيف قارةو مثل إفريقيا ،لن يتمكن من ربصيل و
قرض سول من يقبل أف يدفع أكثر للمسؤكلُت كىذا سينعكس بالطبع على االستثمار
كعلى االستهبلؾ .كعلى و
معركؼ ،تلعب دكران يف تفاقم اؼبديونية اػبارجية ،أضف إُف ذلك تدين قيمة العمبلت
صعيد آخر ،فالرشوة ككما ىو
ه

امل تيصعب من مهمة دفع الديوف كىذا يؤثر سلبان على االقتصاديات كعلى الزراعة
بسبب األزمة كتراجع اإلنتاج احمللي كاالستثمار ،ككلها عو ه
1
عامل إضايف يؿبفزا لبل-أمن الغذائي.
بطبيعة اغباؿ كوهنا من أىم األنشطة اؼبمارسة يف إفريقيا كىذا ه
 .2.2تفاقم الفقر:
تكلمنا من قبل عن عواقب األزمة اؼبالية على النمو ،كقلنا عندىا بأف نسب النمو تراجعت كثَتان يف  ،2009كؽبذا األمر عبلقة مع تزايد كتَتة
الفقر ،ففي الفًتة اؼبمتدة من  2005إُف  ،2007تزايد عدد من يعيشوف بأقل من دكال ور ك و
احد يف اليوـ بػ  25مليوف نسمة ،أيضيفت إُف الػ 1,3
مليار فقَت اليت كانت موجودة من قبل (أك إُف الػ  2,5مليار فبن يعيشوف بأقل من دكالرين):
2015
2004
1990
المنطقة
684
1.113
296
آسيا ومنطقة المحيط الهادي
452
819
الصُت
186
232
294
باقي اؼبنطقة
110
1.116
954
997
جنوب آسيا
868
734
اؽبند
772
248
220
باقي اؼبنطقة
226
46
20
16
أوروبا وآسيا الوسطى
59
49
38
الشرق األوسط شمال إفريقيا
522
396
567
إفريقيا ما تحت الصحراء
121
115
102
أمريكا الالتينية والكاراييبي
2.017
2.548
2.647
المجموع
المصدر :من إعداد الباحث على أساس بيانات صادرة عن اعن منظمة التعاكف التنمية االقتصادية (  )OCDEيف تقريرىا الصادر يف جواف .2009

الجدول " :1تط

كحسب البنك العاؼبي ،فكل تراج وع بنسبة  %1يف معدؿ النمو يؤدم إُف تزايد عدد الفقراء بعشركف مليونان ،كىذا يعٍت بالنسبة ؽبؤالء ،ميزانيةه
امل ترىن أكثر األمن الغذائي ؽبؤالء .ككما
ؿبدكدة كصعوبةه كبَتة يف اقتناء ما يلزـ من غذاء كللعبلج ك لتلقي التعليم كىذه بالطبع كلها عو ه
ييوضحو اعبدكؿ السابق ،فالقارة اإلفريقية أكثر هتديدان من مناطق العاَف األخرل من باب أنو يف  2015سيتجاكز عدد األفارقة الفقراء ،ؾبموع
عدد ىؤالء يف باقي العاَف (ما عدا اؽبند كالصُت).
 .3.2تراجع التحويبلت الصادرة من اؼبهاجرين:
ي
يً
رسل العديد من اؼبهاجرين (الشرعيُت كغَت الشرعيُت) أمواالن إُف أىاليهم الذم بقوا يف "الوطن" أك يقوموف مكاهنم بدفع فواتَت الكهرباء كسل وع
ي
كخدمات عن طريق األنًتنت .كقدر البنك العاؼبي بأف اؼبهاجرين اؼبنيحدرين من البلداف النامية ،أرسلوا إُف بلداهنم األصلية سنة  2008ما ييقارب
ي
 328مليار دكالر أمريكي أم ثبلث مرات حجم اؼبساعدات العمومية للتنمية ( )APDاليت تلقتها ىذه البلداف يف نفس الفًتة ( 119,6مليار
دكالر) .كاعبدكؿ اؼبواِف ييعطي فكرنة
الجدول " :2تطور تحويالت
أكضح عن حجم ىذه التحويبلت:
المنطقة
البلدان النامية
شرؽ آسيا كمنطقة احمليط اؽبادم
أكركبا كآسيا الوسطى
أمريكا البلتينية كالكارايييب
الشرؽ األكسط مشاؿ إفريقيا

2004
265
58
51
61
32

1990
229
53
39
57
27

20

2015
328
72
63
71
41
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44
40
59
19
13
23
المصدر :من إعداد الباحث على أساس بيانات صادرة عن البنك العاؼبي كعن منظمة التعاكف كالتنمية ( )OCDE

1
كوف ىذه األمواؿ أكرب فبٌا تتلقاه على شكل
كحىت إف كانت حصة القارة السمراء ال تتعدل  %4من ؾبموع التحويبلت  ،فهذا ال يبنع من ٌ
مساعدات عمومية (أنظر الشكل  .)2لكن كبسبب األزمة اؼبالية ،سوؼ يتناقص حجم التحويبلت حبدة 1كذلك لسببُت رئيسيُت :التضخم
الذم تشهده البلداف اؼبصنعة اليت يعيش فيها اؼبهاجرين ،فهؤالء كمن أجل ؾباهبة الغبلء ،سيضطركف إُف إرساؿ مبالغ أقل أكثر فأكثر لعائبلهتم؛
ي
كالبطالة اليت كانت مرتفعة يف األصل يف بلداف اؼبلجأ ،تتزايد بفعل األزمة شهران بعد آخر كقائمة الضحايا ستتصدرىا بالطبع العمالة األجنبية
أنشطة ال تتطلب مهار و
و
ات عالية كىم
كاإلفريقية على كجو اػبصوص ،فناىيك عن الدكافع العنصرية ،يقتصر عمل الكثَت من العماؿ األفارقة على
بالتاِف "غَت ضركريُت" كبالتاِف أكؿ اؼبعنيُت بالتسريح .كنتيجة كل ىذا كما ذكرنا من قبل ،تناقص األمواؿ اليت ستتحصل عليها عائبلت اؼبهاجرين
كتتناقص معها قدرهتم الشرائية كىذا هتدي هد إضايف ألمنهم الغذائي.

الخالصة:
من بُت العواقب اؼبحتملة أك الفعلية لؤلزمة اؼبالية األخَتة على الزراعة كالغذاء يف البلداف النامية ،قبد أربعة من العوامل اػبمسة اليت قد تتسبب يف
ي
و
أزمة غذائية :تراجع االستثمار الزراعي احمللي كبالتاِف إحتماؿ إنتشار أمر و
اض نباتية كحيوانية؛ البل-إستقرار السياسي كالنزاعات اؼبسلحة اليت قد
ي
تنشب بسبب تدىور الوضعية االقتصادية كاإلجتماعية؛ اإلستغبلؿ غَت العقبلين للموارد الطبيعية كآثاره السلبية على البيئة؛ كيف األخَت ،عدـ
ي
إستقرار أسواؽ السلع الغذائية كالزراعية؛ فنحن إذف على أبواب تراجيديا إنسانية جديدة كاؼبؤسف يف األمر أف ىناؾ إمكانية لتفاديها ،لكن يبدك
بأف مساعدات الدكؿ الفقَتة ليست من أكلويات أغنياء العاَف ،كيف ال كقد سبكنت الدكؿ اؼبتطورة من صبع  1.200مليار دكالر (من بينها
 700مليار من الواليات اؼبتحدة ك 300أخرل من اإلرباد األكركيب) يف و
ظرؼ قياسي إلنقاذ اعبهاز البنكي ،بينما يكفي زبصيص مبلغان سنويان
أقل بػ  35مرة ( 34مليار دكالر) للقضاء على اعبوع يف العاَف أك مبلغان أقل بػ  280مرة لضماف قباح الربنامج الغذائي العاؼبي ؽبذه السنة!
كال هبب أف تقف الدكؿ النامية كقفة اؼبتفرج كىي على حافة اؽباكية ،فهناؾ عواقب أخرل لؤلزمة اؼبالية تيشكل ىي كذلك هتديدان كبَتان على أمنها
ي
ربمل عواقب فبارسات ظباسرة "ككلسًتيت" كأف تيطالب بػ :أالٌ يكوف الربنامج الغذائي
الغذائي كعليو فمن حق ككاجب الدكؿ النامية أف ترفض ي
قركض جديدة يف شفافية تامة كبدكف و
العاؼبي كبش فداء سياسات التقشف اليت شرعت فيها الدكؿ الغنية؛ أف يزب ىفض ديوهنا كأف يسبنح أم و
شركط
يؾبحفة؛ أالٌ يكوف مهاجريها الذين يشتغلوف يف الدكؿ الغنية كدكف غَتىم ،ضحايا التسروبات؛ فرض و
رقابة على أسعار الغذاء لتجنب اجملازفة كأف
ي
يستثمر األجانب يف قطاع الزراعة "اإلنتاجية" بدؿ هنب ثركات عا وَف ىم من جعلوه "ثالثان" .لكن ما يثَت القلق أكثر ىو الطريقة السيئة اليت تيقدـ
كتيستغل هبا اؼبساعدات ،فناىيك على ٌكوف اؼبساعدات الغذائية كسيلة و
فكميات كبَتةه منو تيباع من طرؼ النافذين يف
ضغط على الدكؿ الفقَتة،
ه
عائق حقيقي أماـ تطوير الزراعات احمللية؛ أما اؼبساعدات اؼبالية ،فكثَتان ما يربوؿ عن كجهتها ،فتذىب إُف
الدكلة يف األسواؽ بأشباف خبسة كىذا ه
جيوب اؼبسؤكلُت أك تيستغل يف مشاريع يمكلفة لكن قليلة العوائد اقتصاديان...يف اغبقيقة ،فمن مصلحة األقوياء كحىت يكونوا أقوياءن أف يكوف ىناؾ
ضعفاء! إذف ،كقبل اؼبطالبة بكذا كبكذا ،هبب على الدكؿ النامية أف تيوحد كلمتها كأف تيطالب حبقها يف البقاء ،فبعد "حركة عدـ اإلكبياز" يف
ي
السبعينات ،قد حاف الوقت لػ "حركة اإلكبياز" كأف تتوقف البلداف النامية عن لعب دكر الضحية كأف تفرض نفسها كأف تتعلم كيف تقوؿ "ال"
للسياسة اإلنتهازية كلئلحتقار الذم يسبارسو عليها الدكؿ اليت تيسمي نفسها باؼب ً
تحضرة كبدؿ اؼبطالبة بإرساؿ البواخر اؼبحملة بالقمح كاألرز ،أف
ي
ي
ي
تيطالب بالتوقف عن إنتاج الوقودات اغبيوية اليت جعلت من السيارات يمنافسان للبشر على الغذاء كأف تطلب من الدكؿ الغنية على مساعدهتا لتطوير
زراعتها بإرساؿ اػبرباء كإمدادىا بالتقنيات اغبديثة كأف سبيدىم باؼبعونة ؼبكافحة الفساد كالرشوة كهتريب أمواؿ الشعب.
قائمة المراجع:

 .1منظمة التغذية العالمية  -الفاو« ،)2008( -حالة إنعداـ األمن الغذائي يف العاَف  :2008ارتفاع أسعار األغذية كاألمن الغذائي ،األخطار كالفرص» ،ركما.
 .2منظمة التغذية العالمية  -الفاو« ،)2004( -حالة الغذاء ك الزراعة يف العاَف عاـ  ،» 2000تقرير الدكرة التاسعة عشرة بعد اؼبائة جمللس اؼبنظمة ،ركما.
 .3ناصر مراد (  « ،)2009األزمة اؼبالية  :األسباب ،اآلثار كسياسات مواجهتها » ،يمداخلة مقدمة يف إطار اؼبلتقى الدكِف اؼبعنوف بػ" :حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية
ي
الدكلية كاغبوكمة العاؼبية" ،اؼبنيعقد يف جامعة البليدة ،يومي  20ك 21أكتوبر .2009
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. كيلوحريرة0,23= جوؿ1.1

1

.BOUMENDJEL SAID (2003), «Bréviaire économique de l’étudiant et du chercheur », Op.cit. p274.

1

.BRUNEL SYLVIE (1999), « Existe-t-il encore des famines naturelles ?», In Géopolitique De La Faim,

Edition 2000, PUF, Paris. pp161-168.
." من التسًت بوViet Kong  إستعملو اعبيش األمريكي خبلؿ حرب الفييتناـ غبرؽ الغطاء النبايت "كيميائيان" ك منع مقاتلي "الفييت كونغ،مبيد أعشاب قوم.1
1

.Ibid.

1

.BLAS JAVIER , « World’s hungry ‘close to one billion’ », In The Financial Times, Quotidien US
d’information, édition du 12/09/2008.
ً  إستي،2007 يف.1
. من اإلنتاج العاؼبي لنفس السنة%12  أم،) مليوف طن من ال يذرة إلنتاج "اإليثانوؿ " (نوع من الوقودات اغبيوية30 عمل ما ال يقل عن

. ركما،» األخطار كالفرص، ارتفاع أسعار األغذية كاألمن الغذائي:2008  « حالة إنعداـ األمن الغذائي يف العاَف،)2008 ( - الفاو- منظمة التغذية العالمية.1
.06ص

1

.ORGANISATION DES NATIONS UNIES (2009) « Conférence des nations unies sur la crise financière et

économique mondiale et son incidence sur le développement; Rapport général», p02.

. من سكاف إفريقيا يعملوف يف الزراعة%65  كاف حواِف،2009 ذبدر اإلشارة أنو يف سنة.1
 األزمة اؼبالية العاؼبية بالطبع (حسب،  كمن بُت أسباب ذلك،2008  مشركع سنة102  مشاريع استثمارية أجنبية يمقابل4  سول2009 َف تيسجل اعبزائر سنة.1
فيما ىبص حجم االستثمارات األجنبية
ٌ  يمصنفان يف اؼبرتبة الثامنة على الصعيد اإلفريقي2007

1

 كذبدر اإلشارة أف بلدنا كاف سنة.)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
.) مليار دكالر1,8(

.Chaurette Michel (2008), « Impacts de la crise financière et économique dans les pays en développem-

ent » Séminaire du 31 mars 2009 (http://www.montreal.unac.org).

، غانا، السوداف، مليوف ىكتار من األراضي اػبصبة من طرؼ ىذه الدكؿ يف يك ول من إثيوبيا2,4  ما ال يقل عن2009  ك2004  مت شراء بُت سنيت،على سبيل اؼبثاؿ.1
.اؼباِف كمذغشقر

1

. Djbaili Nadia (2009), « Les fonds spéculatifs s’attaquent à l’agriculture ». (Document PDF, disponible au

http://www.cadtm.org/spip/%5C%5C%5C%22http:/www.cadtm.org
/IMG/doc/ spip.php?page=article_pdf&id_ article=4237).
téléchargement

à

l’adresse:

 يف%31 + ، يف الربازيل%16 + :)2008  ك2007

1

.VITULLO MAURIZIO

 فقد ليوحظ ارتفاع فاحش يف أسعار األراضي الزراعية يف البلداف النامية (بُت،كحىت قبل نشوب األزمة اؼبالية.1
." يف "اؼبيدكاست%15 + : كحىت يف الواليات اؼبتحدة،بولونيا

Aide Publique au Développement. .1
(2008), «Crise financière et crise économique impacts sur les pays en voie de

développement», In NOTES D’ANALYSE

DU

CENTRE D’EDUCATION POPULAIRE ANDRE GENOT,

numéro de Décembre 2008, p08.
Bill and Melinda
"  كالذم يعمل بالتعاكف مع منظمات حكومية كغَت حكومية على غرار، باإلقبليزيةWorld Food Program (WFP) أك.1

1

.2010 " زكجة رئيس شركة ميكركسوفت الذم ييعترب ثاين أغٌت رجل يف لعاَف يفMelinda Gates " " اليت ترأسهاGates Foundation
و
.2009 " للصحافة يف جويليةJosette Sheeran "  األمريكية،تصروبات أدلت هبا مديرة الربنامج
حسب.1

. Meyer J.M (2008), « L’Afrique suspendue aux cours des matières premières », Jeune Afrique, édition du
17/11/2008.
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األزمة المالية واالقتصادية األمريكية وموقعها من األزمات السابقة  ...أية مقاربة للتحليل؟
د /عبد الوهاب دادن (جامعة ورقلة)
د /عبد الغني دادن (جامعة ورقلة)
ملخص
يدكر موضوع ىذا البحث حوؿ البعد اؼباِف ،االقتصادم كالنقدم لؤلزمة اغبالية ،حيث نبلحظ اليوـ جدال قائما حوؿ جذكرىا اغبقيقية ،فمن
بُت من يرل أهنا يف األصل أزمة يف الصرؼ ،كمن يرل بأهنا أزمة مالية أساسا ،تتعلق باألسواؽ اؼبالية كبالسيولة البنكية ،كمن يعتقد بأهنا يف
األصل أزمة اقتصادية ،باعتبار االقتصاد األمريكي يتميز باختبلالت ىيكلية منذ فًتة طويلة .ؽبذا ،ييستهل ىذا البحث بتحديد مفهوـ األزمات
النقدية ،اؼبالية كاالقتصادية يف النظرية االقتصادية .يعقبو سرد تارىبي ألىم األزمات اؼبالية كاالقتصادية اليت عرفها االقتصاد العاؼبي ،كأزمة
الكساد العاؼبي ( )1929؛ أزمة اؼبكسيك ( )1994؛ أزمة دكؿ جنوب شرؽ آسيا ( )1997؛ أزمة ركسيا (  )1998ك أزمة تركيا
( ،)2000هبدؼ ربديد موقع األزمة اغبالية منها .كقد تبُت أف ىذه األخَتة ذات شبو كبَت جبل األزمات السابقة من حيث اؼببلمح كبعض
األسباب ،إال أهنا تنفرد خبصوصيات سبيزىا عن األزمات السابقة ،فهي تعد من أخطر األزمات اليت عرفها االقتصاد العاؼبي ،حيث اعتمدت
العديد من خطط اإلنقاذ اؼباِف بشأهنا كَف تبدم نتائج مرضية غبد الساعة .كيعود ذلك – يف اعتقادنا  -إُف العديد من العوامل أنبها تباين
كاختبلؼ الرؤل حوؿ تفسَت ىذه األزمة ،إُف جانب صعوبة – إف َف نقل تعذر -إمكانية تقدير أبعادىا كربديد عمقها كنطاقها .كشبة جدؿ
حوؿ جذكرىا كأسباهبا اغبقيقية ،إذ يرل البعض أهنا تتعلق بأزمة الرىن العقارم بسبب التدخل اغبكومي ،إضافة إُف اؼبشتقات اؼبالية كعمليات
التوريق اليت لقيت ركاجا كبَتا يف األسواؽ اؼبالية ،فبا أنشأ ما يعرؼ باسم "الفقاعة" ) ،(Bubbleكما يرل البعض اآلخر بأف جذكرىا
تكمن يف ضعف الرقابة على البنوؾ التجارية ،فبا تسبب كقوع يف أزمة سيولة .كيعتقد آخركف بأف السبب يكمن يف اػبطأ الذم ارتكبو البنك
االحتياطي الفدراِف يف انتهاجو لسياسة نقدية توسعية فبا أدل إُف تدفق أمواؿ كبَتة إُف سوؽ العقار .كرأل بعض اػبرباء االقتصاديُت أف ما
حدث يعترب نتيجة حتمية للنظاـ الرأظباِف الذم يسيطر على العاَف .إهنا آراء متضاربة ،كلكنها مؤسسة ،إذ من اؼبمكن أف تكوف كلها أسباب
خلف ىذه األزمة ،لكن بدرجات متفاكتة .كقد توصلنا إُف أف أىم العناصر اليت سانبت ،بشكل مباشر أك غَت مباشر ،يف إحداث ىذه األزمة
ىي :نظاـ الصرؼ اؼبعتمد؛ آلية عمل األسواؽ اؼبالية؛ طريقة التدخل اغبكومي األمريكي يف النشاط االقتصادم؛ درجة استقبللية البنك
االحتياطي الفدراِف؛ درجة كمستول الثقة يف النظاـ التمويلي؛ ضعف النظاـ الرقايب كالتنظيمي .كنعتقد أف النظرية االقتصادية حاليا عاجزة عن
تفسَت ىذه األزمة حبذافَتىا ،كيبكن تفسَت ىذا العجز بعدـ التوافق بُت سرعة التطور يف النظرية ذاهتا كسرعة التحوؿ كالتطور يف القواعد اليت
ربكم االقتصاد العاؼبي.
الكلمات الدالة :األزمة اؼبالية؛ األزمة االقتصادية؛ األزمة النقدية؛ أزمة الرىن العقارم؛ الفقاعات؛ األسواؽ اؼبالية.
تمهيد :عرؼ االقتصاد العاؼبي منذ زمن بعيد عدة أزمات ـبتلفة من حيث الطبيعة ،اعبذكر ،األسباب ،التداعيات كاالنعكاسات .فقد عانت
الكثَت من االقتصاديات من حدكث أزمات كاف من الصعب التنبؤ هبا ،ككانت ؽبا آثار سلبية على الوضعيات االقتصادية .كغالبا ما يعود
ذلك ،يف رأم الكثَت من الباحثُت ،إُف ربرير األسواؽ اؼبالية الدكلية كعوؼبتها كارتفاع حجم التدفقات اؼبالية العاؼبية كدرجة تذبذىا .يضاؼ إُف
ذلك ارتفاع نصيب االستثمار األجنيب اؼبباشر يف التدفقات اؼبالية العاؼبية على حساب القركض البنكية .فقد حدثت أزمات مالية كاقتصادية
حادة يف عدة بلداف ،لذلك فإف ظاىرة األزمات اؼبالية كاالقتصادية ليست باعبديد يف االقتصاد العاؼبي .غَت أف األزمة اؼبالية كاالقتصادية ،اليت
بدأت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية بأزمة الرىن العقارم (  ،)2006كانتقلت إُف بقية دكؿ العاَف من خبلؿ العبلقات اؼبالية كاالقتصادية،
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تنفرد خبصوصيات سبيزىا عن األزمات السابقة .كالواقع أف جانبا كبَتا من ىذه اػبصوصيات يتعلق بطبيعة النظاـ السائد كىو النظاـ الرأظباِف.
كلقد أشارت الكثَت من األحباث إُف أف ىذه األزمة َف ربدث بشكل مفاجئ ،بل كانت منتظرة ،باعتبارىا نتيجة حتمية للمنطق الرأظباِف،
الذم يستند إُف مبدأ تألية السوؽ ،الذم يعترب السوؽ سيدا وبكم العاَف بيده اػبفية اليت تنظم النشاط االقتصادم .كما أنو من بُت
اػبصوصيات اليت سبيز ىذه األزمة اعبدؿ القائم حوؿ جذكرىا كأسباهبا اغبقيقية ككذلك االختبلؼ حوؿ بؤرهتا األكُف كبعدىا اغبقيقي .لذلك،
كباكؿ أف نساىم يف إثراء النقاش حوؿ ىذا اؼبوضوع من خبلؿ حبثنا ىذا كالذم نستهلو بطبيعة األزمات اؼبالية كاالقتصادية يف النظرية
االقتصادية ،مركرا بسرد تارىبي ألىم األزمات اؼبالية كاالقتصادية اليت عرفها االقتصاد العاؼبي ،هبدؼ ربديد موقع األزمة اغبالية منها
كاستخبلص أكجو الشبو بُت اؼباضي كاغباضر ،كانتهاء باعبدؿ القائم حوؿ جذكر كأسباب األزمة اؼبالية كاالقتصادية اغبالية.

أوال :طبيعة األزمات المالية واالقتصادية
بالرغم من عدـ كجود تعريف ؿبدد لؤلزمة اؼبالية ،فإف معظم التعاريف اؼبعطاة تركز على كوهنا اختبلال عميقا كاضطرابا حادا كمفاجئا يف بعض
التوازنات اؼبالية ،يتبعها اهنيار يف اؼبؤسسات اؼبالية كمؤشرات أدائها ،كتعرب عن اهنيار مفاجئ يف ؾبموع اؼبتغَتات اؼبالية ،مثل حجم
1
اإلصدارات ،كأسعار األسهم ك/أك السندات ،كقيمة القركض كالودائع اؼبصرفية ،كأسعار الصرؼ .كيبتد آثار ذلك كلو إُف القطاعات األخرل .
فتوجد عبلقة جد كطيدة بُت مصطلح "األزمة اؼبالية" كمصطلح "األزمة النقدية" ،كيشكل كبل منهما جزء من األزمة االقتصادية .كيرل الكثَت
من االقتصاديُت أف األزمة يف طورىا األكؿ تكوف نقدية ،كباستمرارىا كطوؿ مدهتا تتحوؿ إُف أزمة مالية كاليت قد تتحوؿ إُف أزمة اقتصادية إذا
مست القطاعات األساسية احملركة القتصاد البلد.
يبكن تعريف "األزمة النقدية" بأهنا أزمة اقتصادية سبس عملة بلد ما أك عملة ؾبموعة من البلداف ،حيث يتعرض سعر صرؼ ىذه العملة إُف
تغَت شديد مقارنة بعمبلت أخرل ،فبا قد وبدث آثارا خطَتة كىامة على الوضعية االقتصادية للبلد اؼبعٍت .كلنضرب مثبل حبالة ضعف الثقة يف
النظاـ اؼباِف للبلد ،كربديدا يف اعبهاز اؼبصريف ،فبا يدفع اؼبستثمرين إُف سحب رؤكس أمواؽبم كتوجيهها إُف حيث يسود االطمئناف كالثقة ،كىذا
ما من شأنو إثارة أزمة نقدية.
يستعمل مصطلح "األزمة اؼبالية" للداللة على ما ىو أكسع من األزمة النقدية ،حيث تتضمن بصفة خاصة :أزمات الصرؼ ،أزمات اؼبصارؼ
كأزمات البورصات .كما يستعمل ىذا اؼبصطلح أيضا للداللة على أزمات الدين العمومي أك اليت سبس األسواؽ اآلجلة إذا توصل األمر إُف
عدـ إمكانية قياس التغَتات الشديدة لؤلسعار  .فقد تتعلق األزمة اؼبالية بدكلة معينة أك دبجموعة من الدكؿ ،كما قد تنشأ يف دكلة ما كسبتد،
كالوباء ،إُف بقية دكؿ العاَف ،فتصبح عندئذ أزمة عاؼبية .فإذا تعلقت األزمة اؼبالية يف بادئ الوقت باألسواؽ اؼبالية ،فإف زيادة حدهتا يؤدم إُف
التأثَت على بقية عناصر االقتصاد ،فتحوؿ إُف أزمة اقتصادية .كغالبا ما تتمثل ىذه اآلثار يف تقييد عملية االئتماف ،كبالتاِف إضعاؼ حجم
االستثمارات ،إضافة إُف أزمة ثقة األفراد كالعائبلت.
كيرل  Fredric Mishkanأف "األزمة اؼبالية عبارة عن اضطراب يف أسواؽ اؼباؿ  ،يكوف فيو سوء االختيار كاؼبخاطر اؼبعنوية سيئة لدرجة
أف سوؽ اؼباؿ يكوف غَت قادر على توجيو األمواؿ بكفاءة إُف ذكم الفرص االستثمارية األ فضل" .1كعليو ،فإف "أزمة نقدية كمالية" ىي أزمة
سبس سوؽ الصرؼ كاألسواؽ اؼبالية يف آف كاحد ،كىو ما يبُت كجود عبلقة كطيدة بُت األزمة النقدية كاألزمة اؼبالية إذا تتعلق األمر ببلد معُت،
حيث يؤدم ىبوط أسعار األصوؿ اؼبالية يف البورصات إُف ىركب االستثمارات األجنبية ،فبا يتسبب يف تدىور سعر العملة احمللية .كما يدفع
اهنيار سعر ىذه األخَتة باؼبستثمرين إُف سحب رؤكس أمواؽبم ،فبا يتسبب يف البفاض أسعار األصوؿ اؼبالية يف البورصات .لذلك ،فإف
األزمات اؼبالية األكثر ترددا ،يف نظر االقتصاديُت ،ىي 1 :أزمات الصرؼ؛ األزمات البنكية كأزمات البورصات .كيبكن ربديد مفهومها على
النحو التاِف:
 أزمات الصرف  :وبدث ىذا النوع من األزمات عندما تتعرض قيمة العملة بداللة عملة أك عمبلت مرجعية إُف تدىور خبلؿ عاـ .كيكوفىذا التدىور أكثر من اغبدكد اؼبعقولة اليت يتم اعتبارىا يف الغالب ما فوؽ  .1 %25كيرل البعض اآلخر أيضا أف مصطلح "أزمة الصرؼ"
يشَت إُف فقداف قدر كبَت من االحتياطيات الدكلية للدكلة أك عندما تتغَت قيمة عملة الدكلة بالتخفيض.1

 األزمات البنكية :يبكن تعريفها بأهنا اغبالة اليت تصبح فيها البنوؾ يف حالة إعسار ماِف حبيث يتطلب األمر تدخبل من البنك اؼبركزم لضخأمواؿ ؽبذه البنوؾ أك إعادة ىيكلة النظاـ اؼبصريف .كما أهنا اغبالة اليت تفوؽ فيها االلتزامات اؼبوجودة يف اؼبؤسسات اؼبالية قيمة األصوؿ اؼبقابلة
ؽبا إُف حد ال يغطي عنده دخل النظاـ اؼبصريف نفقاتو  .1عموما فإف األزمة البنكية تكوف ناذبة عن ظاىريت العسر اؼباِف كضعف السيولة يف
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البنوؾ ،حبيث يتطلب األمر تدخل من السلطات النقدية كردبا ـبططات إنقاذ حكومية .كيعترب حدكث ىذا النوع من األزمات اؼبالية مؤشرا
ىاما ؽبشاشة النظاـ اؼباِف.
 أزمات األسواق المالية  :ربدث ىذه األزمات نتيجة ؼبا يعرؼ اقتصاديا بظاىرة "الفقاعات" ) ،(Bubbleحيث تتكوف ىذه األخَتةعندما ترتفع أسعار األصوؿ بشكل يتجاكز قيمتها العادلة ،على كبو ارتفاع غَت مربر .كىو ما وبدث عندما يكوف اؽبدؼ من شراء األصل ىو
الربح الناتج من ارتفاع سعره كليس بسبب قدرة ىذا األصل على توليد الدخل .يف ىذه اغباؿ ،يصبح اهنيار أسعار األصل مسألة كقت عندما
يكوف ىناؾ اذباه قوم لبيعو ،فيبدأ سعره يف اؽببوط ،كمن مث تبدأ حاالت الذعر يف الظهور ،فتنها األسعار ،كيبتد ىذا األثر كبو أسعار األصوؿ
األخرل ،سواء يف القطاع ذاتو أك يف القطاعات األخرل .كيتم اغبديث عن أزمة عندما ينخفض مؤشر السوؽ اؼبالية بأكثر من  %20قياسا
على أزميت  1929ك .11987
إصباال ،يبكن القوؿ بأف إشكالية العسر اؼباِف؛ ضعف السيولة ؛ تقييد عملية االئتماف؛ تراجع فرص االستثمار؛ تدىور قيمة العملة ،يبكن
اعتبارىا مؤشرات إنذار حبدكث أزمة مالية كاليت قد تتحوؿ إُف أزمة اقتصادية.
ثانيا :موقع األزمة الحالية من األزمات المالية واالقتصادية السابقة
إف ظاىرة حدكث األزمات االقتصادية كاؼبالية ليست باعبديد يف اقتصاديات الدكؿ الصناعية بصفة خاصة أك االقتصاديات األخرل بصفة
عامة ،فقد عرؼ االقتصاد العاؼبي ،منذ زمن بعيد ،عدة أزمات ـبتلفة من حيث الطبيعة ،اآللية ،كمن حيث النطاؽ كالعمق .غَت أف األزمة
األخَتة اليت بدأت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية منذ سنتُت ،تعد يف نظر الكثَت من الباحثُت من أخطر األزمات اليت عرفتها البشرية .ككباكؿ
يف ىذا اعبزء من البحث دراسة تاريخ أىم األزمات االقتصادية كاؼبالية كالنقدية هبدؼ استخبلص أكجو الشبو كاالختبلؼ بينها كبُت األزمة
اغبالية ،فبا يسمح بإعطاء تفسَتات ؽبا ،إضافة إُف إمكانية ربديد أبعادىا من خبلؿ ربليل اعبدؿ القائم حوؿ أسباهبا كجذكرىا.
 .1أىم األزمات االقتصادية ،المالية والنقدية السابقة
شهد االقتصاد العاؼبي العديد من األزمات االقتصادية ،اؼبالية كالنقدية ،إذ يرل الكثَت من االقتصاديُت أف تاريخ األزمات اؼبالية العاؼبية يعود
إُف أكاخر القرف التاسع عشر  ،حيث تبلورت يف أزمة الكساد الكبَت يف  .1933 – 1929غَت أف ىذه األخَتة اشتهرت بأهنا أزمة
اقتصادية لسواد حالة الكساد كالركود العاؼبيُت يف سائر الدكؿ  .كخبلؿ العقدين األخَتين عانت كثَت من الدكؿ من ىذه األزمات بأنواعها
كبدرجات متفاكتة.
خبلؿ الفًتة  1997 – 79كانت ىناؾ أكثر من  158أزمة سعر صرؼ ك  54أزمة مصرفية ،ككانت أزمات اسعار الصرؼ األكثر
شيوعا من األزمات اؼبصرفية خبلؿ الفًتة  ،1986 – 75بينما سادت األزمات اؼبصرفية ىف الفًتة  ،1997 – 87كارتبط ذلك بسياسات
التحرير اؼباِف اليت انتشرت خبلؿ تلك الفًتة  .كقد فسحت ىذه الظاىرة اجملاؿ أماـ الباحثُت لئلسهاـ باؼبؤلفات كاؼبقاالت كغَتىا من
األحباث ،كمن بينها اؼبقاؿ الذم نشره  Carlos – Deiaz Alejandoسنة  ،1985موسوما بػ "وداعا للكبح المالي ،أىال

باألزمات المالية ). 1(Good – Bye Financial Repression, Hello Financial Crash
أ -أزمة الكساد الكبير (:)1929
تعترب أزمة الكساد الكبَت يف سنة  1929أكرب ك أشهر األزمات االقتصادية يف القرف العشرين  ،حيث شهد العاَف كارثة اقتصادية كبَتة يعرفت
يف تاريخ االقتصاد العاؼبي بفًتة الكساد الكبَت  .ككاف السبب الرئيسي ؽبذه الكارثة ىو االهنيار اؼباِف الضخم الذم حدث يف بورصة األكراؽ
اؼبالية بنيويورؾ خبلؿ الفًتة  24ك 29أكتوبر  ،1929كالذم أدل إُف حدكث أزمة مصرفية أكقعت االقتصاد األمريكي يف كساد كبَت.
كانت أزمة  1929دافعا ؼبيبلد النظرية االقتصادية "الكينزية" ،إذ كرد يف ربليل العاَف االقتصادم الربمطاين "كينز" (John Maynard
) Keynesأف االستثمار عملية غَت مستقرة أصبل ،تقودىا ركح حيوانية ،دبعٌت أف اؼبستثمرين عادة ما يتصرفوف ككأهنم قطيع من اؼباشية يف
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تقليد بعضهم البعض سعيا كراء جلب أرباح ،كبذلك فهم يتميزكف بعدـ الرشادة يف ازباذ قراراهتم .لذلك ،فإف ىذه التصرفات تؤدم إُف زيادة
الطلب على األصوؿ ،فبا يدفع أسعارىا إُف االذباه كبو ارتفاع ليست عبلقة بأساسيات السوؽ كدكف مربر حقيقي ،كىذا ما أصبح يعرؼ
باسم "الفقاعة" ) .(Bubbleكعند انفجار ىذه األخَتة ،كلتفادم البفاض األسعار أكثر ،يتسابق اؼبستثمركف إُف بيع األصوؿ ،فبا يؤدم
إُف حدكث زيادة يف العرض من شأهنا أف تدفع األسعار إُف االلبفاض ،كبذلك تبدأ الودائع اؼبصرفية مث القركض كبعدىا االستثمار بالتناقص،
كينخفض االستهبلؾ ،فيحدث انكماش يف الطلب العاـ ،كتبدأ عندئذ البطالة.
غالبا ما يعود حدكث األزمات االقتصادية يف الدكؿ الرأظبالية إُف أف النظاـ اغبر يرفض تدخل الدكلة يف االقتصاد ،حي يتمتع أصحاب
رؤكس األمواؿ كاألعماؿ باغبرية اليت تؤدم إُف اختبلؿ العبلقة بُت العرض كالطلب .ؽبذا ،اقًتح "كينز" سياسة التدخل اغبكومي بزيادة اإلنفاؽ
عن طريق السياسة اؼبالية لتنشيط الطلب الكلي .كيفهم من ىذا أف "كينز" يعتقد أنو ال يبكن االعتماد على السوؽ الرأظباِف يف إصبلح
1
اؼبشاكل تلقائيا عن طريق تغَت األسعار ،ألف ىذه األخَتة ال تتغَت بسرعة كافية ...كأنو البد من تدخل حكومي إلنقاذ اؼبوقف.
متكز اإلذباه الكينزم على دكر القطاعُت العاـ كاػباص يف االقتصاد (االقتصاد اؼبختلط ) ،ك يعتقد يف نظريتو بأف اذباىات االقتصاد الكلي
ر
ربدد ،إُف حد بعيد  ،سلوؾ األفراد على مستول االقتصاد اعبزئي ،ك كغَته من االقتصاديُت الكبلسيك  ،أكد على دكر الطلب الكلي على
السلع ،كأفق ؽبذا الطلب دكر رئيسي يف االقتصاد  ،خصوصا يف فًتات الركود  ،إذ يعتقد أنو من خبلؿ الطلب الكلي تستطيع اغبكومة ؿباربة
البطالة ك الكساد ،خصوصا أثناء الكساد الكبَت.
غَت أف اؼبدرسة النقدية سنة  ، 1963كخاصة "ملتوف فريدماف كآنا شوارتز" ) ،(Freidman and Schwartzرأت بأف اهنيار السوؽ
اؼباِف َف يكن سببا يف حدكث الكساد ،كإمبا البنك االحتياطي الفيدراِف ارتكب خطأ يف انتهاجو لسياسة نقدية انكماشية (برفع سعر الفائدة
على القركض للبنوؾ التجارية) خبلفا للهدؼ األساسي لتأسيسو ،1كىو توفَت السيولة الكافية لتحقيق االستقرار اؼباِف .كقد أثرت ىذه السياسة
النقدية اإلنكماشية سلبا االستثمار اػباص ،فبا تسبب يف حدكث ركود اقتصادم .كيف ؿباكالت ؿبمومة طبقت بعض الدكؿ سياسات ضبائية ،
بسم تعريفة "ظبوت
حيث قامت اغبكومة األمريكية عاـ  1930بفرض تعريفات صبركية علي أكثر من  20ألف صنف مستورد كعرفت ا
ىاكِف" ،كردت بعض الدكؿ بفرض تعريفات انتقامية فبا زاد من تفاقم اهنيار التجارة العاؼبية  .كيف هناية عاـ  1930تواصل االهنيار دبعدؿ
ثابت إُف أف بلغ ذركتو يف مارس . 1933
ب  -األزمة االقتصادية المكسيكية ()1994
لقد كاف نظاـ تثبيت سعر صرؼ عملة اؼبكسيك (البيسو) مقابل الدكالر يف اؼبدل الطويل غَت مبلئم ؼبستول التضخم يف اؼبكسيك آنذاؾ،
ففي بادئ األمر كافت انعكاسات إهبابية ؽبذا النظاـ ،حيث أدل إُف ارتفاع كبَت يف احتياطي النقد األجنيب كنتيجة لزيادة التدفقات الرأظبالية
إُف اؼبكسيك بسبب رفع القيود أماـ حركة رؤكس األمواؿ األجنبية ،كىو ما أدل إُف تدفق سيولة أجنبية كفَتة لبلقتصاد اؼبكسيكي خبلؿ
الفًتة  .1993-1990كقد أسهم ىذا الوضع يف توسع البنوؾ التجارية يف سبويل القطاع اػباص .إال أف التضخم بدأ يأكل التنافسية
اؼبكسيكية شيئا فشيئا كأخذت اغبسابات اػبارجية للبلد تتدىور ،كما سجل ميزاف اؼبدفوعات البفاضا كصل إُف  %8من الناتج الداخلي
اػباـ .تزامن ذلك مع الضغوط على البيسو خبلؿ الربع الثاين من  1994بسبب عدة عوامل أنبها :الزيادة الكبَتة يف االئتماف احمللي كالزيادة
اؼبطردة يف النفقات العامة كبعض االضطرابات السياسية كحوادث الشغب ،فبا أدل إُف البفاض االحتياطي األجنيب بُت مارس كيونيو من
 26.8إُف  16.9مليار دكالر .كؼبواجهة خركج رؤكس األمواؿ ،رفعت السلطات النقدية أسعار الفائدة كظبحت للبيسو أف ينخفض إُف اغبد
األقصى احملدد يف ذلك الوقت كىو حواِف  9%مقابل الدكالر .كبدءا من  20ديسمرب  ،1994ازدادت سرعة ىركب رؤكس األمواؿ إُف
اػبارج ،كزاد الفرؽ بُت أسعار الفائدة على أذكنات اػبزانة بالعملة احمللية كأسعار الفائدة على أذكنات اػبزانة بالدكالر ،فبا كاف يشَت بوضوح
إُف توقعات البفاض قيمة البيسو يف اؼبستقبل القريب .أماـ ىذا الوضع ،تدخلت الواليات اؼبتحدة األمريكية ،كأقرب جار اقتصادم
للمكسيك ،لوضع حد ؽبذه األزمة ،كبالتنسيق مع اؼبنظمات الدكلية ،مت إقراض ما قيمتو  50مليار دكالر للمكسيك بعد أسبوع من بداية
األزمة .إصباال فإف التحرير اؼبتسارع كغَت الوقائي للسوؽ اؼباِف بعد فًتة طويلة من االنغبلؽ كالتقييد ساىم بشكل كبَت يف حدكث أزمة نقدية
كمالية.
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ت  -األزمة االقتصادية اآلسيوية ()1997
تعد األزمة اآلسية جد قريبة من أزمة اؼبكسيك من حيث اآللية يف التفسَت ،حيث تعرضت دكؿ جنوب شرؽ آسيا يف يوليو  1997إُف أزمة
اقتصادية امتدت إُف بعض الدكؿ الناشئة األخرل كركسيا كاألرجنتُت كالربازيل من خبلؿ العبلقات االقتصادية كاؼبالية .كقد كاف خلف ىذه
األزمة ؾبموعة من األسباب أنبها :اإلفراط يف االستثمار (خاصة القطاع اػباص) كارتفاع مستول الديوف اػبارجية ،فبا أدل بركز ىذه األزمة يف
طورىا األكؿ كىي "أزمة نقدية"  ،حيث تعرضت معظم العمبلت اآلسيوية إُف تدىور حاد ،بعد التدىور الذم عرفتو العملة التايبلندية
) .(Bathكلقد انتشر ىذا التدىور للعملة بسرعة كبَتة يف دكؿ جنوب شرؽ آسيا كخاصة "تايواف" ،إذ البفضت عملتها خبلؿ ثبلثة
أسابيع بأكثر من  %45مقارنة بالدكالر األمريكي .فقد ظبح ربط معظم عمبلت دكؿ اؼبنطقة بالدكالر (كخاصة "البات" التايبلندم) إُف
توفَت قدر من االحتياطيات من الصرؼ األجنيب ،كسبيزت األنظمة البنكية بارتفاع حاد يف االستدانة قصَتة األجل بالعملة األجنبية كباإلقراض
طويل األجل بالعملة احمللية ،دكف االىتماـ دبخاطر الصرؼ ،خاصة كأف األمر يتعلق بتمويل عمليات ضخمة للمضاربة العقارية كالبورصية
حلت باؼبنطقة.
تزايدت ضغوط اؼبضاربة على" البات "مع هناية  ،1996فبا أدل إُف البفاض سريع يف االحتياطي األجنيب إُف غاية يوليو  ،1997عندما
أعلنت السلطات النقدية التايبلندية عن التحوؿ إُف نظاـ سعر الصرؼ اؼبرف ،كطلبت مساعدة من صندكؽ النقد الدكِف خبلؿ األشهر اليت
متوقعا ،فبا أدل إُف ضعف الثقة ،كىو
أعقبت تعوًن" البات"  .فتبُت أف اؼبشاكل اؼبالية اليت كانت تواجهها اؼبؤسسات اؼبالية أسوأ فبا كاف ن

ما أثر سلبا على العملة  .كبُت هناية  1996كسبتمرب  ،1997البفض" البات "مقابل الدكالر بنسبة  ،%42كأدل ىذا االلبفاض إُف
تفاقم أعباء الديوف اػبارجية لكل من اؼبؤسسات العامة كاؼبؤسسات اػباصة اؼبالية كغَت اؼبالية اليت اقًتضت بدرجة كبَتة بالعمبلت األجنبية.
كبدأ البنك اؼبركزم يف تطبيق سياسة نقدية انكماشية متشددة كرفع أسعار الفائدة ،كلكن َف يتم ذلك إال بعد اهنيار سعر العملة احمللية.
ككاف توقيت ىذا التوجو يف السياسة النقدية غَت مناسب حيث ازداد الوضع اؼباِف للشركات اػباصة احمللية سوءا  .كما أدل االنكماش يف
االئتماف إُف البفاض الناتج احمللي اإلصباِف ،كارتفاع نسبة اإلفبلس بُت الشركات اػباصة باإلضافة إُف ارتفاع نسبة القركض اؼبعدكمة.1
ث -

األزمة المالية الروسية ()1998

تعد أزمة دكؿ جنوب شرؽ آسيا سنة  1997مصدرا لؤلزمة اؼبالية الركسية اليت ظهرت يف سنة  1998كاستيهلت يف بادئ األمر بركود يف
االقتصاد العاؼبي .كقد اعتربت ىذه األزمة اقتصادية يف تداعياهتا ،كسبيزت بتدىور مفاجئ للعملة الركسية (الركبل) ،إضافة إُف إشكالية الديوف
العمومية الركسية (كخاصة  ، )KGOفبا أدل إُف تسابق عاؼبي كبو السيولة كإفبلس العديد من البنوؾ كالشركات ( كخاصة:LTCM :
 ، )hedge fund Long Ter Capital Managementكىو ما أدل إحداث أزمة حادة يف سوؽ السندات  .كلذلك اعتربىا
الكثَت من االقتصاديُت آنذاؾ أىم حالة ذعر عرفها النظاـ اؼباِف العاؼبي ،نظرا لبلنفجار التاـ الذم حدث بُت ـبتلف األدكات اؼبالية
) .(Instruments financiersففي أكت  1998أ علنت اغبكومة الركسية عجزىا عن سداد الديوف اػبارجية اؼبًتاكمة ،كىو ما
شكل بداية أزمة مالية كاقتصادية شاملة يف الببلد .كجاء ذلك إثر اهنيار أسواؽ اؼباؿ اآلسيوية كأحد أبرز العوامل اػبارجية .أما داخليا فقد
تراكمت لدل اغبكومة الركسية آنذاؾ ديوف خارجية ضخمة كاهنارت أسعار النفط كاػبامات األخرل كتعرت األىرامات اليت بنتها الدكلة
بإصدار السندات اغبكومية قصَتة األجل .كذبلى عجز عاـ  1998بالبفاض سعر صرؼ الركبل أماـ العمبلت االجنبية ثبلث مرات كبشلل
دخل كمستول حياة اؼبواطنُت الركس كفقداف ثقتهم يف النظاـ
النظاـ اؼبصريف كإفبلس العديد من البنوؾ كالشركات ،كبالًتاجع اغباد يف
اؼباِف الوطٍت.
ج -األزمة المالية واالقتصادية األمريكية ()2009-2007
تعود جذكر ىذه األ زمة إُف سنة  2006كنشوب ما ظبي بػ"أزمة القركض العالية اؼبخاطر" اليت أدخلت القطاع اؼبصريف كالبنكي األمريكي يف
دكامة اػبسائر كاالضطرابات ،ك ذىب ضحيتها مئات اآلالؼ من اؼبواطنُت األمريكيُت  .كقد اندلعت أزمة القركض العالية اؼبخاطر بسبب
إقداـ العديد من اؼبصارؼ اؼبختصة يف قطاع العقار على منح قركض ؼبئات اآلالؼ من اؼبواطنُت ذكم الدخل احملدكد ،متجاىلة بذلك قاعدة
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اغبذر كتقييم اؼبخاطر  .كاعتمدت البنوؾ ىذا النهج يف ظرؼ اتسم بنمو غَت مسبوؽ لقطاع العقار كالبفاض ىاـ لنسب الفوائد اؼبعموؿ هبا،
األمر الذم أدل بأعداد كبَت من األمريكيُت إُف حد القناعة أف الفرصة جد مواتية لشراء سكنات .كمع االرتفاع اؼبفاجئ لنسب الفوائد ،عجز
عدد كبَت من اؼبقًتضُت عن اؿسد اد ،كازداد عددىم مع مركر األشهر ليخلق جوا من الذعر كاؽبلع يف أسواؽ اؼباؿ كيف أكساط اؼبستثمرين يف
قطاع العقار .كقد تضررت البنوؾ اؼبختصة يف القركض العالية اؼبخاطر أكثر من غَتىا من ارتفاع نسب الفوائد ،كتأثَتىا على أكضاع اؼبقًتضُت
ذكم الدخل اؼبتواضع  .كدبجرد ظهور االضطرابات األكُف ،سارعت البنوؾ إُف مصادرة سكنات العاجزين عن تسديد القركض كبيعها على
خلفية أزمة مفاجئة كحادة لقطاع العقار نتيجة تراجع األسعار بنسب كبَتة .كؼبواجهة تداعيات مسلسل األزمة اؼبالية منذ نشوب أزمة القركض
العالية اؼبخاطر ،كجدت اؿبنوؾ اؼبركزية يف الواليات اؼبتحدة كأكركبا كآسيا نفسها مضطرة للتحرؾ ،كَف يبق ؽبا سول اػبيار بُت تغيَت نسب
الفوائد أك ضخ أمواؿ يف البنوؾ اؼبتضررة .كقد عمد البنك االحتياطي الفدراِف على هنج اػبيار األكؿ ،حيث بادر يف العديد من اؼبرات على
خفض النسبة اليت تراجعت من  5.25باؼبائة يف جواف  2006إُف  2باؼبائة أبريل  .2008كَف تكتف اغبكومة األمريكية هبذا اإلجراء ،بل
ا ختارت الذىاب بعيدا يف سعيها إُف تفادم تفشي األزمة ،حيث قررت تأميم بنوؾ أخرل كبَتة.1
 .2طبيعة وأبعاد األزمة الحالية وموقعها من األزمات السابقة
بينت العديد من الدراسات أنو يوجد تشابو بُت األزمة اغبالية كاألزمات السابقة من النوع كليس الكم .فيمكن ربديد أكجو التشابو النوعي من
خبلؿ نوع كطبيعة األزمة؛ من خبلؿ مظاىرىا كتداعياهتا ،كمن خبلؿ أسباهبا .فمن زاكية

النوع والطبيعة  ،قبد أف ىذه األزمة ىي أزمة

دبختلف أطوارىا كأبعادىا ،فهي نقدية ،مالية كاقتصادية .فيمكن تفسَت الجانب النقدي بااللبفاض الشديد الذم عرفو الدكالر األمَتكي أماـ

سلة من العمبلت األخرل كخاصة اليورك األكريب كالُت الياباين ،بسبب الضغوط اليت كاجهها الدكالر جراء تفاقم العجز اؼبوازين األمريكي،
خاصة مع حجم التمويل اؼبوجو لسد العجز اؼباِف يف إطار خطة اغبوافز االقتصادية اليت كبدت اػبزانة األمريكية مبالغ طائلة تتجاكز يف
ؾبموعها اغبد األقصى ،إضافة إُف السياسة النقدية التوسعية اليت اتبعها ؾبلس االحتياطي الفيدراِف باحملافظة لتجنب االنكماش االقتصادم
كتوفَت التمويل اؼبصريف البلزـ لؤلنشطة االقتصادية  .أضف إُف ذلك ،فقد تزعزعت الثقة لدل البنوؾ اؼبركزية العاؼبية يف الدكالر األمريكي كعملة
احتياط دكلية ،بسبب ازدياد كتَتة البفاض قيمة الدكالر أثناء تعرض االقتصاد األمريكي ألزمة الرىن العقارم كما تبعها من أزمة مالية عصفت
بالقطاع اؼبصريف كاؼباِف كدفعت ؾبموعة من اؼبؤسسات اؼبالية لبلهنيار كاإلفبلس  ،1كىو األمر الذم دفع بكثَت من الدكؿ  1إُف تنويع سلة
عمبلهتا كاحتياطمات دكلية  .كقد أثارت ىذه العوامل ،على األقل ،ـباكؼ ـفاج ئة من االلبفاض اغباد اَفتواِف يف قيمة الدكالر األمريكي أماـ
العمبلت الرئيسة األخرل  .كالواقع أف معطيات من ىذا القبيل ،من شأهنا أف تزعزع ثقة اؼبستثمرين األجانب يف النظاـ اؼباِف األمريكي ،فبا
يؤدم ىركب رؤكس األمواؿ األجنبية كالبفاض حجم االستثمارات يف األصوؿ اؼبالية األمريكية .كيعد ىذا كافيا إلحداث أزمة نقدية بسبب
البفاض قيمة الدكالر أماـ العمبلت الرئيسية األخرل .كعليو ،يبكن القوؿ بأف حدكث أزمة نقدية أمريكية ينتج عن سياسات اقتصادية (نقدية
كمالية) أمريكية ك/أك سياسات خارجية ،كيبكن اختصار عوامل ىذه األزمة يف:
-

اذباه االحتياطيات الدكلية إُف التنويع كفقداف الدكالر األمريكي مكانتو؛
ارتفاع الديوف العمومية كاػبارجية األمريكية ،فبا يشكل ضغطا كبَتا على الدكالر؛
ضعف ثقة اؼبستثمرين األجانب يف النظاـ اؼباِف األمريكي ،بسبب األزمة االئتمانية ،فبا يؤدم إُف ىركب رؤكس األمواؿ األجنبية،
األمر الذم يضعف الثقة يف الدكالر األمريكي.
السياسة النقدية االنكماشية ،كاليت هتدؼ إُف زبفيض أسعار الفائدة أمبل يف إنعاش القطاعات االقتصادية احملركة ،فبا هبعل
االقتصاد األمريكي أقل جاذبية لبلستثمارات األجنبية ،كبالتاِف تقلص حجم الطلب على الدكالر كالبفاض قيمتو.

أما الجانب المالي ؽبذه األزمة فيمكن تفسَته أكال بأزمة السيولة البنكية كبأزمة القركض ،اليت بدأت يف جويلية  ،2007بسبب ما يعرؼ
بػ"اقتصاد الفقاعات"  ،حيث ترتفع أسعار األصوؿ بالشكل الذم يزيد من حدة اؼبضاربة عليها على كبو غَت مربر ،إُف أف تبلغ األسعار
مستويات خيالية زبتلف عندىا -إُف حد بعيد عن القيمة العادلة -فتبلغ الفقاعة حد االنفجار ،يتبعو ىبوط حاد يف أسعار األصوؿ ؿبل
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اؼبضاربة ،كىو ما وبدث حالة االهنيار يف األسواؽ اؼبالية؛ إضافة إُف اػبسائر اؼبعتربة للمؤسسات اؼبالية كإفبلسها بسبب أزمة العقار .كبذلك
قبد األزمة قد مشلت الصرؼ (العملة) ،البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية األخرل (مثل شركات التأمُت) كالبورصات ،فضبل عن أزمة تفاقم الدين
العمومي كاػبارجي للواليات اؼبتحدة األمريكية.

كيتجلى البعد االقتصادي لؤلزمة اغبالية من خبلؿ الطور الثالث ؽبا ،حيث ربولت األزمة اؼبالية إُف أزمة اقتصادية ،سبيزت بتباطؤ يف االقتصاد
األمريكي ،كانتشرت كالوباء إُف بقية العديد من الدكؿ كحل هبا كركود اقتصادم زبللو ارتفاع يف البطالة كإفبلس مؤسسات مالية كشركات يف
القطاعُت اػباص كالعاـ انطبلقا من سنة  .2008فقد تسببت ىذه األزمة يف إحداث خسائر معتربة أنشأت ضغوطا شديدة على العبلقات
ما بُت البنوؾ ،ككذا ضغوطا اجتماعية كبَتة بسبب البطالة كالبفاض القدرات الشرائية للعمبلت كالبفاض الركاتب كاألجور كإفبلس ؾبموعات
كربل من اؼبؤسسات كالشركات.
نبلحظ أف األزمة اؼبالية كاالقتصادية اغبالية تشًتؾ يف أبعادىا النقدية ،اؼبالية كاالقتصادية مع العديد من األزمات السابقة من حيث كالطبيعة
كمن اؼببلح كحىت من حيث بعض األسباب كالتداعيات .فقد عرؼ الدكالر األمريكي ،كما أشرنا آنفا ،البفاضا شديدا أماـ العمبلت الرئيسية
األخرل بسبب عدة عوامل أفرزهتا األزمة موضوع التحليل ،كيف ذلك شبو باألزمات السابقة كخاصة أزمة اؼبكسيك (  ،)1994أزمة دكؿ
جنوب شرؽ آسيا (  ،)1997األزمة اؼبالية الركسية (  )1998كاألزمة الًتكية (  .)2002أضف إُف ذلك ،يوجد أيضا تشابو من حيث
تفاقم الديوف العمومية كاػبارجية األمريكية -كما حدث يف دكؿ جنوب شرؽ آسيا كيف ركسيا ،-كحدكث اهنيار كحالة ذعر يف بورصات
األكراؽ اؼبالية تبعو ركود كانكماش يف االقتصاد – كما ىو الشأف بالنسبة ألزمة الكساد الكبَت كاألزمة اآلسيوية كاألزمة الركسية  ،-ككذا إفبلس
العديد من اؼبؤسسات اؼبالية كضعف الثقة يف النظاـ اؼباِف عامة كالنظاـ اؼبصريف خاصة .كيبكن تلخيص أىم مبلمح التشابو النوعي بُت األزمة
اغبالية كاألزمات اؼباضية (كخاصة أزمة الكساد الكبَت سنة  )1929يف العناصر التالية:
 ارتفاع نسبة الدين العاـ إُف الناتج الداخلي اػباـ؛ ارتفاع العجز يف اؼبيزاف اعبارم نسبة إُف الناتج القومي؛ البفاض أسعار العقار كسوؽ األسهم؛ البفاض الناتج الداخلي اػباـ؛ زيادة اؼبخاطر كالغموض كعدـ القدرة على ازباذ قرارات كانعداـ الثقة بشكل عاـ يف النظاـ االئتماين كالقطاع التمويلي؛ البفاض مستول التداكالت يف أسواؽ النقد كاؼباؿ؛ قياـ العديد من اؼبؤسسات اؼبالية بتجميد منح القركض للشركات كاألفراد خوفنا من صعوبة اسًتدادىا. نقص السيولة اؼبتداكلة لدل األفراد كالشركات كاؼبؤسسات اؼبالية ،كىذا أدل إُف انكماش حاد يف النشاط االقتصادم كىف صبيعدمهنم.
نواحي اغبياة ،فبا أدل إُف توقف اؼبقًتضُت عن سداد ك
يبكن تأكيد ما سبق من خبلؿ الدراسة اليت قاـ هبا كل من ) Reinhart and Rogoff (2008ك) ، Bordo (2008حيث
قاموا بتحليل كمية موسعة من البيانات ،فوجدكا تشاهبا نوعيا على األقل بُت األزمة الراىنة كاألزمات اؼباضية يف البيانات كاؼبؤشرات ،كيعتقدكف
1
بأف األزمة اغبالية قد سبقتها أحداث مشاهبة ؼبا حدث يف األزمات السابقة ،كأىم أكجو الشبو:
 البفاض أسعار األصوؿ كالعقارات كاألسهم يف الواليات اؼبتحدة؛ البفاض شديد يف معدؿ النمو االقتصادم يف السنة السابقة لؤلزمة؛ كجود عجز شديد يف اؼبيزاف اعبارم؛ كارتفاع كبَت يف حجم الديوف العمومية.يرل الباحث "كشاح رزاؽ" أنو توجد العديد من اؼبؤشرات اليت توحي بوجود تشابو نوعي ،كليس كمي ،بُت األزمات اليت مر هبا االقتصاد
الرأظباِف األمريكي ،كمن بُت أىم تلك اؼبؤشرات مبلحظة تصاعد نسبة الدين العمومي ،كنسبة من الناتج القومي ،منذ شبانينات القرف اؼباضي،
كال يزاؿ ال يقارف بسنوات الكساد الكبَت (  )1930-1929بسبب ارتفاع الدخل الوطٍت بشكل حاد .ككاف ذلك مؤشرا مهما غبدكث
األزمات يف كل الفًتات السابقة ،كربديدا ،األزمات اليت حصلت بعد اغبرب العاؼبية الثانية.
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كما بينت دراسة لػ ) Liebowitz (2008أف ظاىرة االهنيار يف سوؽ العقار ليست باعبديد ،فقد سبق كأف انصهرت أسواؽ العقار يف
أمريكا كيف اؼبملكة اؼبتحدة يف سبعينيات القرف اؼباضي كيف الياباف كىونغكونغ يف تسعينيات القرف اؼباضي  .1ككانت نسبة األفراد اؼبالكُت
للعقار يف الواليات اؼبتحدة يف مطلع القرف اؼباضي  ،%47كارتفعت ىذه األخَتة سنة  ،2009أم بعد قرف كامل إُف  %68فقط .1كقد
أدل تدخل اغبكومة األمريكية يف سوؽ العقار إُف ارتفاع نسبة اؼبالكُت .فبعد أف كانت عمليات اإلقراض تتم كفق شركط حادة كدقيقة،
أنشأت اغبكومة األمريكية سوقا ثانويا للرىن العقارم ) (Subprimeهبدؼ سبكُت ذكم الدخل احملدكد من اؼبلكية العقارية ،حيث قامت
بتبسيط قواعد اإلقراض العقارم .كيف إطار سياستها االقتصاديةَ ،ف تؤد اغبكومة األمريكية دكر اؼبراقب يف سوؽ العقارات ،كإمبا دكر اؼبتدخل
بالعديد من اإلجراءات ،كذلك من منذ فًتة الكساد الكبَت ( ،)1930-1929حُت تدىور سوؽ الرىن العقارم كغَته من األسواؽ بسبب
األزمة .كبذلك قبد الشبو بُت اؼباضي كاغباضر يف اهنيار سوؽ العقار ،إضافة إُف التدخل اغبكومي يف ىذه السوؽ كاليت اعتربت سببا رئيسيا يف
إحداث األزمة اغبالية.
كما رأل كبل من ) Friedman and Schwartz (1963أف البنك االحتياطي الفدراِف ارتكب خطأ جسيما بإتباعو سياسة
نقدية انكماشية  ،كىو ما يتناىف مع األىداؼ اليت أسس من أجلها ،كمن بينها توفَت السيولة الكافية لتحقيق االستقرار اؼباِف .فقد قاـ البنك
برفع سعر الفائدة على القركض التجارية ،فبا تسبب يف إزاحة االستثمارات اػباصة كبالتاِف حدكث ركود اقتصادم .فها ىو البنك االحتياطي
الفدراِف ،يف نظر بعض الباحثُت ،يعيد الكرة اليوـ بإتباعو لسياسة نقدية توسعية ،حيث قاـ خبفض أسعار الفائدة مربرا ذلك بالرغبة يف إنعاش
االقتصاد األمريكي من االنكماش الذم أصابو منذ سنة  2000بسبب أزمة األسهم اإللكًتكنية.
غَت أف بعض اػبرباء االقتصاديُت يركف بأف األزمة اغبالية  -كما سينتج عنها يف اؼبستقبل القريب -أىوؿ بكثَت من أزمة الكساد الكبَت سنة
 ،1929حيث اعتربت ىذه األخَتة أقل كارثية من األزمة اؼبالية اغبالية ،ألهنا كانت تعترب أزمة إنتاج ،إال أننا اآلف أماـ أزمة بشكل ـبتلف
سباما .كعندما نعود إُف أزمة سنة  1929قبد أف اؿعاَف االقتصادم الربيطاين "كينز" ،قد اقًتح آنذاؾ حل مشكلة البطالة كالكساد بتدخل
ن
الدكلة كزبفيض سعر الفائدة إُف حد الصفر  ،فبا أدل إُف مشركعي نيوديل عاـ  1933ك  ،1935اللذين قادا فيما بعد إُف نظاـ "برينت
ككدز" الذم وبكم العاَف إُف اليوـ  .فتتجو معظم اآلراء إُف أف األزمة اغبالية جبذكرىا العميقة ىي أزمة ىيكلية عميقة  ،ؿبورىا أنو هبب التخلي
عن فكرة االقتصاد اغبر ،مثلما صرح بذلك العديد من زعماء العاَف الرأظباِف.1
ثالثا :تيار الجدل حول جذور وأسباب األزمة الحالية
أصبعت معظم اآلراء بأف األزمة اؼبالية كاالقتصادية اغبالية بدأت يف سوؽ الرىن العقارم للواليات اؼبتحدة األمريكية ،حيث تشكل ىذه
السوؽ جزءا ىاما من القطاع التمويلي األمريكي ،مث انتقلت ىذه األزمة ،كالعدكل ،إُف بقية القطاع من خبلؿ شبكة معقدة من اؼبشتقات
اؼبالية اؼبًتابطة كاليت كاف من الصعب تسعَت درجة اؼبخاطر فيها ،فبا أدل إُف غموض كعدـ تأكد يف ازباذ القرارات كخسائر قدرت دبليارات
الدكالرات .تبع ذلك تداعي النظاـ االئتماين كسوؽ األسهم ،كاعتقد أف انعداـ الثقة يف قدرة النظاـ االئتماين على العمل كاف عامبل مهما.1
غَت أف اعبدؿ حوؿ جذكر كأسباب ىذه األزمة ال يزاؿ قائما غبد اآلف ،حيث عرفت الظاىرة موجة من األحباث تتميز باختبلفات شديدة
كمتطرفة يف تفسَت ىذه األزمة .فقد قاـ  Anthony Faiola, Ellen Nakashima et Jill Drewببحث خاص حوؿ
األزمة االقتصادية كاؼبالية اغبالية ،توصلوا فيو إُف أف اؼبشتقات اؼبالية كانت سببا يف إحداث ىذه األزمة  .1كقد أشار الباحثوف إُف أف كبل من
الرئيس األسبق للبنك االحتياطي الفدراِف ) ، (Alan Greenspanكزير اؼبالية ) (Robert Rubinكرئيس اؼبنظمة الفدرالية
األمريكية لتنظيم كمراقبة األسواؽ اؼبالية  (Arthur Levitt) SECكانوا قد عارضوا بشدة طريقة عمل اؼبشتقات اؼبالية .كتعترب ىذه
األخَتة إحدل العوامل اليت سانبت يف تشديد األزمة حسب الكاتب "جَتالد يب أكدريسكوؿ" ،إذ رأل بأف عامبلف اثناف على األقل سانبا يف
تشديد األزمة  1:أكالن ،عدة أدكات مالية يربطت بشكل أك بآخر بأسعار السكن كقيم الضمانات اليت أيعطيت الره ا نات على أساسها .كأما
العامل الثاين الذم ساىم يف اهنيار أسعار اؼبساكن كاف نتيجة اللتزاـ اغبكومة الفيدرالية بتوفَت مساكن يستطيع اؼبشًتكف ربمل أسعارىا  ،كقد
يكضع الضغط على الدائنُت ،بًتكيج بيع اؼبساكن إُف اعبماعات ذات الدخل اؼبتواضع كغَت اؼبؤىلة لتلقي قركض عادية .تلك السياسة كانت
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مبنية على أساس االعتقاد بأف ىنالك صباعات من الناس كاف باإلمكاف أف سبلك مساكن ؽبا لوال كجود شكل من أشكاؿ االكبياز االقتصادم
أك فشل يف عوامل السوؽ .ىذا اؽبدؼ االجتماعي كرغبة الدائنُت يف كسب اؼبزيد من الصفقات ،اندؾبا يف ره ا نات غَت كافية يف ضماناهتا.
كيرل اػببَت االقتصادم "ؿبمد النورم" بأف 1 :ىناؾ ثبلثة أسباب شكلية ظاىرية ،زبفي كراءىا ثبلثة أسباب حقيقية جوىرية عميقة  .فتتمثل
أساسا :يف أزمة الرىن العقارم اليت تعترب الشرارة اليت فجرت األزمات التالية ،كأزمة البورصات ،مث تبعتها أزمة الثقة
األسباب الشكلية الظاىرية ن
1
يف النظاـ اؼبصريف  .كزبفي ىذه األسباب الثبلثة الظاىرة كراءىا ثبلثة أسباب عميقة كجوىرية  :كىي أكال أزمة اقتصاد السوؽ ؛ نظاـ الفائدة
اؼبتعامل بو؛ كربوؿ االقتصاد العاؼبي يف ظل الرأظبالية اؼبعوؼبة من اقتصاد حقيقي إُف اقتصاد رمزم.
كيضيف الباحث يف االقتصاد االسبلمي "ؿبمد عبد اغبليم عمر" بأف 1 :موضوع الرىن العقارم كاف السبب الرئيسي لؤلزمة  ،ألف البنوؾ
أحدث طلبنا
أنبلت التحقق من اعبدارة االئتمانية للمقًتضُت كأغرهتم بفائدة بسيطة يف البداية ،مث تزايدت كتوسعت يف منح القركض؛ فبا
ايدا على العقارات ،إُف أف تشبع السوؽ فالبفضت أسعار العقارات كعجز اؼبقًتضوف عن السداد .كما يرل الباحث بأف عملية التورمؽ كـا
متز ن
تنتجو من تضخم لقيمة الديوف كانتشار ضبلة السندات الدائنُت كترتيب مديونيات متعددة على نفس العقار ىو حجر الزاكية يف حدكث األزمة
اؼبالية.
يبكن القوؿ بأف أزمة الرىن العقارم حىت كإف َف تكن السبب خلف أزمة من ىذا القبيل ،فإهنا العامل الذم كاف لو تأثَت كبَت على النظاـ
اؼباِف ،الذم يعد يف األصل ـبتبل كىشا بسبب:
-

انتشار كتوسع عملية التوريق على كبو غَت مربر دبا يقابلو يف االقتصاد اغبقيقي (ربويل أصوؿ البنوؾ إُف األسواؽ)؛
إنشاء أصوؿ تتميز بالتعقيد كالغموض؛
عدـ قدرة ىيئات كككاالت تقييم اعبدارة االئتمانية على تقييم ـباطر األصوؿ؛
تطبيق اؼبعايَت احملاسبية اليت تعرؼ بػ » « Fair value؛
عجز اؽبيئات اؼبكلفة باإلشراؼ كالتنظيم عن تصحيح االختبلالت.

يبدكا أف ىناؾ اتفاؽ بُت معظم احملللُت االقتصاديُت يف الواليات اؼبتحدة األمريكية على أف التداعي الذم حصل يف سوؽ العقار ردبا ليس
الفقاعة ،كلكنو متعلق بالتطورات اليت حصلت يف السوؽ اؼباِف أك النظاـ اؼباِف ،إما بسبب الزيادة اؼبستمرة يف تدفق رؤكس األمواؿ من آسيا
كالدكؿ اؼبصدرة للنفط ،أك بسبب سوء تقدير السياسة النقدية أك سوء تقدير سياسات العقار يف الواليات اؼبتحدة.
يقودنا تضارب اآلراء السابقة حوؿ جذكر كأسباب األزمة اؼبالية كاالقتصادية اغبالية إُف إمكانية كجود دكر كبَت للسياسة االقتصادية األمريكية
يف تشكيل ىذه األزمة .كيف ىذا الصدد ،نشَت إُف نتائج دراستُت نبا 1 :دراسة ) Liebowitz (2008حوؿ سياسة اغبكومة األمريكية
يف سوؽ العقار ،كدراسة ) Taylor (2008حوؿ السياسة النقدية األمريكية .أما  Liebowitzفتوصل إُف أف اؼبسألة ليست مسألة
ربرير األسواؽ ،بل التدخل اؼبباشر للحكومة األمريكية يف آلية السوؽ كربديدا يف سوؽ العقار كسن إجراءات اإلقراض للبنوؾ اػباصة .بدال
من انتهاجها لسياسات ؿبفزة على زيادة اؼبداخيل كرفع مستول اإلنتاجية كاؼبستول اؼبعيشي للفئات اليت تستهدؼ امتبلؾ عقارات .كأما
 Taylorفقد انطلق يف تفسَت تدىور النظاـ اؼباِف األمريكي من أف ىذا األخَت ال ىبتلف عن كضعو السابق منذ مئات السنوات ،حيث
رأل بأف أزمة سوؽ العقار تعود إُف خطأ يف السياسة النقدية .فقد عرفت السياسة النقدية األمريكية تذبذبا كعدـ استقرار كتغَتات مفاجئة بُت
 ،2004-2000اليت عرؼ فيها
فًتة كأخرل كمنذ زمن طويل .كمن بُت أىم ىذه التغَتات ،انتهاج سياسة نقدية توسعية خبلؿ الفًتة
االقتصاد األمريكي انكماشا بسبب أزمة األسهم اإللكًتكنية .كإلزالة ىذا االنكماش ،قاـ البنك االحتياطي الفدراِف بتخفيض أسعار الفائدة.
كتؤدم سياسة نقدية من ىذا القبيل إُف إحداث ضغوط تضخمية عامة أك على األقل يف أسواؽ معينة ،كقد ناؿ سوؽ العقار األمريكي نصيبا
معتربا من ذلك .كعليو ،رأل  Taylorأف مشكلة زيادة الطلب على العقار مث البفاضو كارتفاع األسعار كىبوطها السريع قد تكوف متعلقة
أساسا بالسياسة النقدية.
ؽبذا ،يعتقد الكثَت بأف البنك االحتياطي الفيدراِف قد ارتكب خطأ كبَتا يف اعتماده لسياسة نقدية توسعية ،كذلك لعدة أسباب أنبها:
 أف االقتصاد األمريكي ـبتل ىيكليا ،كخاصة بعد تغيَت نظاـ الصرؼ إُف التعوًن سنة  1971كفصل عبلقة الدكالر بالذىب،حيث عرؼ اؼبيزاف اعبارم عجزا مستمرا منذ ذلك الوقت؛

33

حوليات جامعة بشار العدد

( 8خاص)

Annales de l‟Université de Bechar N° 8

2010

 أف األزمة اليت يواجهها ىي أزمة رأس ماؿ ،كليست أزمة سيولة؛ أف األزمة اليت حدثت يف سوؽ العقارات مردىا إُف ثبلثة عوامل أساسية ىي  :كجود اختبلالت على مستول االقتصاد الكلي؛كجود اختبلالت كظيفية على مستول االقتصاد اعبزئي كتطبيقات مالية عالية اؼبخاطر.
1

لذلك ،فإنو عند حدكث أزمة من ىذا القبيل  ،كيف مثل ىذه الظركؼ كاؼبعطيات ،يتطلب األمر تغيَت جذرم كحقيقي يف السياسات
االقتصادية كليس الًتقيع فيها كانتهاج سياسات مالية توسعية أك سياسات نقدية توسعية .كقد يتطلب األمر إعادة ىيكلة االقتصاد .كالواقع أنو
البد من معرفة الوضع اؼبستقبلي لبلقتصاد انطبلقا من معطيات ماضية كحالية .كقد ال يكوف اؼبستقبل امتدادا للحاضر كاؼباضي ،نظرا لوجود
متغَتات أخرل خارجية يصعب أك يتعذر التنبؤ هبا.
خالصة واستنتاجات
ظبحت لنا اػبطوات اؼبعتمدة يف ىذا البحث بفهم طبيعة األزمة اؼبالية كاالقتصادية اغبالية كبتحديد موقعها من أىم األزمات اليت عرفها
االقتصاد العاؼبي من ذم قبل .فقد تبُت أف األزمة اغبالية ىي أزمة بأبعادىا الثبلثة ،فهي ذات بعد نقدم ،يتجلى من خبلؿ االلبفاض
اؼبلحوظ يف قيمة الدكالر األمريكي .كما يتجلى البعد اؼباِف من خبلؿ أزمة السيولة اؼبصرفية ،أزمة الرىن العقارم ،أزمة البورصات كاضطراب
األسواؽ اؼبالية ،إضافة إُف البعد النقدم ؽبا .بينما يتجلى البعد االقتصادم ؽبذه األزمة من خبلؿ بعدىا اؼباِف ،اهنيار كإفبلس العديد من
اؼبؤسسات اؼبالية كالشركات ،ارتفاع نسبة البطالة ،الضغوط االجتماعية ،كسواد حالة الركود كالتباطؤ يف االقتصاد .كمن خبلؿ كجهات نظر
الباحثُت حوؿ جذكر كأسباب ىذه األزمة كالعوامل اليت ساعدت على انتشارىا هبذا الشكل ،تبُت أف ىناؾ عدة عناصر سانبت ،بشكل
مباشر أك غَت مباشر ،يف ذلك ،كىي:
 نظاـ الصرؼ اؼبعتمد؛ حيث مر االقتصاد األمريكي قبل سنة  1929بأزمات مالية حدثت ربت نظاـ قاعدة الذىب ،كَف يكن التحويلتلقائيا ،بل تضمن بعض التدخل اغبكومي ،كبدأ ىذا النظاـ يزكؿ خبلؿ اغبرب العاؼبية األكُف .كربولت الواليات اؼبتحدة بعد ذلك إُف نظاـ
سعر الصرؼ الثابت (بريتوف ككدز) ،كاستمر إُف غاية  ،1972كبعدىا اعتمدت نظاـ الصرؼ العائم .كلقد كاف ؽبذا النظاـ ،كجزء من
السياسة النقدية ،يف حدكث أزمات مالية كاقتصادية ،مردىا إُف اآلثار السلبية على قيمة العملة ،فبا أدل إُف أزمات مصرفية بسبب سحب
رؤكس أمواؿ اؼبودعُت.
 آلية عمل األسواؽ اؼبالية؛ إذ يعتقد الكثَت بأف التطورات اليت عرفتها األسواؽ اؼبالية ،كخاصة ما يعرؼ اليوـ باؼبشتقات اؼبالية ،ككذا عملياتالتوريق اليت سبيزت هبا ،كانت ؽبا يد يف إنشاء ىذه أزمة مالية .يضاؼ إُف ذلك إشكالية عدـ التماثل يف اؼبعلومات اليت تتميز هبا ىذه
األسواؽ ،فمع ندرة اؼبعلومات كعدـ توزعها بشكل متسا وك يتوقع أف تنحرؼ األسعار عن أساسيات السوؽ ،أين تكوف ىذه األسعار غَت
عاكسة ؼبستول الطلب.
 دكر اغبكومة األمريكية يف النشاط االقتصادم؛ كيتجلى ذلك من خبلؿ التدخل اغبكومي األمريكي يف إجراءات منح القركض العقارية،كىو ما اعتربه الكثَت من احملللُت االقتصاديُت سببا يف حدكث اختبلؿ يف أساسيات السوؽ .ىذه األخَتة أدت بدكرىا إُف إعسار البنوؾ
كالبفاض سيولتها.
 درجة إستقبللية البنك االحتياطي الفدراِف كمصداقية السياسة النقدية؛ إذ نلمس ذلك من خبلؿ تدخل الكنغرس األمريكي يف صياغةكتنفيذ السياسة النقدية ،كىو ما يؤدم إُف التشكيك يف مصداقية السياسة النقدية ،خاصة بعدما اتضح أف التوسع النقدم كاف أحد األسباب
الظاىرة الرئيسية يف حدكث األزمة بسبب ذباىل العديد من اعبوانب يف عملية منح االئتماف.
 درجة كمستول الثقة يف النظاـ التمويلي؛ إذ أف النظاـ اؼباِف عموما كاالئتماين خاصة مبٍت على عنصر "الثقة" ،كلذلك فإف ما حدث القطاعاؼباِف كاؼبصريف األمريكي قبيل األزمة قد زعزع ثقة اؼبستثمرين يف النظاـ التمويلي ،فبا دفع دبعظمهم إُف سحب رؤكس أمواؽبم ،كىو ما أحدث
خلبل مفاجئا يف السيولة البنكية ،فبا أضعف القوة التنافسية للدكالر أماـ العمبلت الرئيسية األخرل.
 النظاـ احملاسيب كالرقايب كالتنظيمي؛ حيث عانت الكثَت من الدكؿ اليت تعرضت ألزمات ،من ضعف نظاـ الرقابة كإجراءات احملاسبة،خصوصا فيما يتعلق باإلفصاح عن اؼبعلومات .كالدليل على ذلك أف التنظيم كالرقابة يأتياف دائما بعد حدكث األزمة .فقد تبُت أف البنوؾ
األمريكية كانت بعيدة عن معايَت بازؿ للكفاءة اؼبصرفية.
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نعتقد أنو رغم تضارب اآلراء حوؿ جذكر كأسباب األزمة اغبالية ،إال أف صبيع األسباب اؼبذكورة سابقا تعد أسباب مؤسسة كمربرة .فقد
الحظنا أف األسباب الظاىرة كانت درجة االختبلؼ فيها ضعيفة ،كيبقى اعبدؿ قائما حوؿ األسباب اػبلفية كاغبقيقية قائما إُف أمد طويل،
ذلك أف ىذه األزمة فسحت اجملاؿ أماـ الباحثُت لئلسهاـ بآرائهم من زكايا متعددة ،خاصة كأف تكرار ىذه األزمات قد أثار حَتة كاىتماـ
الكثَت من الفئات (باحثُت ،ىيئات كمنظمات دكلية .)...كنعتقد أف النظرية االقتصادية عاجزة حاليا عن تفسَت ىذه األزمة حبذافَتىا ،كيبكن
تفسَت ىذا العجز يف النظرية بعدـ التوافق بُت سرعة التطور يف النظرية ذاهتا كسرعة التحوؿ كالتطور يف القواعد اليت ربكم االقتصاد العاؼبي.
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اختبار كفاءة بورصت الدار البيضاء علي المستوى الضعيف في ظل األزمت الماليت العالميت
دراست قياسيت خالل الفترة 2010/02 -2007/10
أ.د يحًذ تٍ تٕسٚاٌ -جايؼح ذهًســــاٌ
أ.ػه ٙتٍ انضة -انًزكش انجايؼ ٙنؼ ٍٛذًٕشُد
ملخص الدراسة:
شهد العاَف العديد من األزمات اؼبالية  ،ك االقتصادية اؼبتعاقبة بداية من أزمة الكساد العظيم لسنة  1929إُف األزمة اؼبالية الراىنة
يجل ىذه األزمات كانت يف مستهلها بورصية ،ك سرعاف ما ربولت إُف اقتصادية ،ك يبكن إرجاع سبب األزمة اؼبالية إُف عدـ كفاءة األسواؽ
اؼبالية من حيث زبصيص اؼبوارد  ،بسبب غياب الشفافية؛ ك عدـ اإلفصاح عن اؼبعلومات للمستثمرينِ ،فبقى التساؤؿ مطركحا حوؿ كفاءة
ك ذلك ربت
صبت األسواؽ اؼبالية اؼبتقدمة
األسواؽ اؼبالية الناشئة (بورصة الدار البيضاء) باعتبارىا طرفا متضررا نتيجة ؽبزات مالية أ ا
إشكالية ما مدل كفاءة بوصة الدار البيضاء عند اؼبستول الضعيف يف ظل األزمة اؼبالية العاؼبية الراىنة ؟ فاؽبدؼ األساسي من ىذه الورقة ىو
دراسة سلوؾ مؤشر أسعار بورصة اؿ دار البيضاء من أجل اختبار الكفاءة ع ُف اؼبستول الضعيف ،حيث طبقت ىذه الدراسة اختبار
) PP(1988للجذر الوحدكم باإلضافة إُف االختبارات التقليدية .خلصت الدراسة إُف أف ىناؾ جذر كحدكم بسلسلة مؤشر بورصة اؿدار
البيضاء ك اؼبردكدية تتبع اؼبشي العشوائي ،كمنو يبكن القوؿ أف السوؽ كفء عند اؼبستول الضعيف.
الكلمات الدالة :الكفاءة عند اؼبستول الضعيف ،اختبارات استقرارية السبلسل الزمنية ،بورصة الدار البيضاء.

 .Iالمقدمة العامة

شهد العاَف العديد من األزمات اؼبالية ك االقتصادية اؼبتعاقبة بداية من أزمة الكساد العظيم لسنة  1929إُف األزمة اؼبالية الراىنة
لسنة  .2009يجل ىذه األزمات كانت يف مستهلها بورصية ك مالية ك سرعاف ما ربولت إُف اقتصادية ،ك يبكن إرجاع سبب األزمة إُف عدـ
كفاءة األسواؽ اؼبالية من حيث زبصيص اؼبوارد بسبب غياب الشفافية ،ك عدـ اإلفصاح عن اؼبعلومات للمستثمرين.
يف ظل عوؼبة األسواؽ اؼبالية  ،ك تكاملها أصبحت العدكل أكثر انتقاال بُت األسواؽ اؼبالية فاقتصاديات الدكؿ الناشئة َف تكن يف
منأل عن ىذه األزمات  ،بل كانت األكثر تضررا بسبب ىشاشة اقتصاد ياتوا  ،ك ضعف أنظمتها اؼبالية فبا ينعكس على كفاءة أسواقها اؼبالية
مقارنة بالدكؿ اؼبتقدمة.
هتدؼ ىذه الدراسة إُف اختبار مدل كفاءة أحد األسواؽ اؼبالية العربية  ،ك اؼبتمثلة يف بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة عند
ك السَت
اؼبستول الضعيف ،ك ذلك استنادا إُف صبلة من االختبارات القياسية اؼبعتمدة على ربليل السبلسل الزمنية ك دراسة االستقرارية
العشوائي.حيث مت تقسيم ىذه الدراسة إُف ثبلث أقساـ رئيسية باإلضافة إُف اؼبقدمة ك التوصيات ك االستنتاجات ففي القسم األكؿ قدمنا
اإلطار العاـ للدراسة ،ك يف القسم الثاين ناقشنا ماىية الكفاءة ك أىم االختبارات اؼبعتمدة الختبار فرضية السَت العشوائي ،أما القسم الثالث
فقد خصص للدراسة التطبيقية ببورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة.
 .1إشكالية الدراسة:
يف ظل األزـ ة اؼبالية العاؼبية لسنة  ، 2008يبقى التساؤؿ مطركحا حوؿ كفاءة األسواؽ اؼبالية الناشئة  ،باعتبارىا طرفا متضررا بنسبة
صبت األسواؽ اؼبالية اؼبتقدمة ،ك ذلك ربت اإلشكالية الرئيسية التالية:
كبَتة نتيجة ؽبزات مالية أ ا
 oما مدى كفاءة بورصة الدار البيضاء للقيم المنقولة عند المستوى الضعيف في ظل األزمة المالية العالمية الراىنة؟
تندرج ربت ىذه اإلشكالية الرئيسية ثبلث إشكاليات فرعية ك ىي:
 ما ىي األدكات القياسية اؼبستخدمة لبلختبار فرضية اؼبشي العشوائي؟
 ىل أسعار األسهم يف بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة تسَت عشوائيا؟
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 ىل سلسلة أسعار األسهم يف بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة هبا جذر كحدكم؟
 ىل سلسلة اؼبردكدية ؼبؤشر بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة تتوزع طبيعيا؟
 .2فرضيات الدراسة  :مت االعتماد على أربع فرضيات أساسية لئلجابة على إشكالية الدراسة يف ىذا البحث ،ك ىي:
 تعترب بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة سوقا كفئا عند اؼبستول الضعيف يف ظل مباذج دراسة االستقرارية؛
 تسَت أسعار األسهم يف بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة عشوائيا؛
 يوجد بسلسلة أسعار األسهم يف بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة جذر كحدكم؛
 سلسلة اؼبردكدية ؼبؤشر بورصة الدار البيضاء تتوزع بشكل غَت طبيعي؛
 .3أىمية الدراسة  :يكتسي ىذا اؼبوضوع أنبية بالغة ،ك ذلك لعدة اعتبارات موضوعية يبكن حصرىا يف النقاط التالية:

 يعاًف اؼبوضوع أحد أىم اؼبواضيع الراىنة كوف الكفاءة ىي الشرط الرئيس لتفادم األزمات؛

1

 االىتماـ باألسواؽ اؼبالية ،ك ما ؽبا من أنبية يف التنمية السيما يف الدكؿ النامية ،خاصة دكر زبفيض تكلفة التمويل ؛

 تعتمد ىذه الدراسة على أحد النماذج القياسية اؽبامة يف النظرية اؼبالية ،ك اؼبتمثلة يف ربليل السبلسل الزمنية حيث تستخدـ ىذه النماذج
بكثرة على مستول األسواؽ اؼبالية؛

 االىتماـ بأحد مقاصد الشريعة ،ك ىو حفظ اؼباؿ؛

 تسليط الضوء على أحد أىم األسواؽ اؼبالية النشطة يف اؼبغرب العريب ك أقدمها.1
.4






أىداف الدراسة :هتدؼ ىذه الدراسة إُف صبلة من األىداؼ ،ك اليت يبكن حصر أنبها يف النقاط التالية:
إبراز أثر األزمة اؼبالية الراىنة على أسعار أسهم بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة؛
اختبار كفاءة بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة عند اؼبستول الضعيف؛
إبراز بعض األدكات القياسية اؼبعتمدة الختبار الكفاءة عند اؼبستول الضعيف؛
اختبار طبيعة توزيع اؼبردكدية يف بورصة اؿدار البيضاء لؤلكراؽ اؼبالية؛
ربليل تشتت ،ك ـباطرة األسواؽ اؼبالية العربية (اؿدار البيضاء ) يف ظل األزمة اؼبالية؛

 .5حدود الدراسة :تتمثل اغبدكد الزمنية لدراسة كفاءة بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة عُف اؼبستول الضعيف يف األسعار اليومية

ألسهم الشركات اؼبدرجة ،ك اؼبعرب عنها دبؤشر السوؽ (سعر اإلقفاؿ) خبلؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت خبلؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت
 2010/02 / 12 - 2007/10/15أم حواِف  578مشاىدة يومية ،ك مت تقسيم ىذه الفًتة على فًتتُت؛ األكُف قبل األزمة منذ
 2008/09/15 -2007/10/15حواِف  229مشاىدة ،ك الثانية بعد األزمة منذ ،2010/02/12 -2008/09/15
اف أهنا فًتة كافية الختبار الفرضيات يف ظل القيود اؼبفركضة.
كتضم  347مشاىدة يومية ،حيث يرل الباحث

تتمثل اغبدكد اؼبكانية يف بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة لدكلة اَفغرب ،ك اؿيت تعترب من بُت أىم األسواؽ اؼبالية العربية ك أقدمها،
حيث مت إنشاؤىا منذ سنة  ،1929ك تعترب بورصة ناشطة إذا ما الحظنا الرظبلة ،ك حجم التداكؿ ،ك عدد الشركات ،ك كجود التنظيم ،ك
االستعماؿ اؼبكثف لوسائل االتصاؿ اغبديثة ،ك غَتىا من اؼبعايَت .

 .6منهج الدراسة و األدوات المستخدمة فيها  :لقد مت انتهاج اؼبنهج الوصفي التحليلي لدراسة كفاءة بورصة الدار البيضاء لؤلكراؽ اؼبالية
عند اؼبستول الضعيف ،فبعد أف مت صبع اؼبعطيات اؼبنشورة باؼبوقع اإللكًتكين ؿبورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة  ،1ك بعض اؼبواقع
األخرل ذات الصلة باؼبوضوع كموقع صندكؽ النقد العريب ،ك موقع بورصة باريس ،ك سبت معاعبة ىذه اؼبعطيات باالعتماد على الربنامج
اإلحصائي  EViewsلتقدير اؿمباذج اػباصة بتحليل السبلسل الزمنية ،ك دراسة االستقرارية باالعتماد على اختبار كل من
 ، PP(1988), ADF(1981), DF(1979), ACك الختبار اؼبعنوية اإلحصائية اعتمدنا على قانوف التوزيع الطبيعي ،ك
توزيع كام تربيع ،كما مت اعتماد اختبار كل من  ARCH-LM, Whiteلدراسة االرتباط الذايت.
جل ىذه الدراسات كانت على
 .7مرجعية الدراسة  :تناكلت العديد من الدراسات اختبار فرضيات الكفاءة ك السَت العشوائي ،لكن ٌ
مستول الدكؿ اؼبتقدمة كالواليات اؼبتحدة األمريكية ك أكركبا ك الياباف ،لكن على مستول الدكؿ العربية ىي قليلة  ،ك حىت إف كجدت
فهي تعتمد على اختبارات تقليدية ،ك من بُت الدراسات على مستول اؼبنطقة العربية نعرض :
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 1-7دراسة وائل إبراىيم الراشد  : 2002 1سبت ىذه الدراسة ببورصة الكويت خبلؿ الفًتة  ، 2002-2000ك اختربت
الكفاءة عند اؼبستول الضعيف باالعتماد على اختبار كل من  DF, ADFك اختبار التمهيد األسي ،ك ذلك على مستول القطاعات  ،ك
توصلت إُف أف األسعار تسَت عشوائيا ك أف السوؽ كفء عند اؼبستول الضعيف.

 2-7دراسة  Abraham, A., J. Fazal and A. Sulaiman (2002) 1سبت ىذه الدراسات على مستول
بورصة الدار البيضاء ك السعودية ك البحرين ،ك توصلت إُف عدـ رفض فرضية اؼبشي العشوائي يف بورصة البحرين ك السعودية ،يف حُت مت
رفض فرضية اؼبشي العشوائي فيبورصة الدار البيضاء ،فبا يعٍت أنو غَت كفء عند اؼبستول الضعيف.
 3-7دراسة  Squalli, Jay (2005) 1اختربت ىذه الدراسة الكفاءة عند اؼبستول الضعيف على مستول القطاعات يف

سوؽ ديب اؼباِف ك بورصة أبو ظيب ك اإلمارات العربية اؼبتحدة باستعماؿ مشاىدات يومية خبلؿ الفًتة
اؼبشي العشوائي يف كل القطاعات باإلمارات العربية اؼبتحدة عدا القطاع اؼبصريف ك قطاع التأمُت.

 2005-2000ك مت رفض فرضية

 4-7دراسة  Hazem Marashdeh , Min B. Shrestha(2008)1اختربت ىذه الدراسة فرضية اؼبشي العشوائي

ؼبؤشر بورصة اإلمارات العربية اؼبتحدة خبلؿ الفًتة  2008/04/13-2003/08/31حكاِف  1289مشاىدة يومية ،ك خلصت إُف أف
ىناؾ جذر كحدكم بالسلسلة ك السلسة تسَت عشوائيا فبا يعٍت أف السوؽ كفء عند اؼبستول الضعيف.

 .IIاإلطار النظري للدراسة  :ماىية الكفاءة و اختبارات المشي العشوائي
يبلحظ اؼبتتبع ألسعار األسهم ك السندات أف ىناؾ تذبذبات يومية بل من غبظة ألخرل يف ىذه األسعار ،ليبقى اإلهباـ أك التساؤؿ
اؼبطركح حوؿ السبب من كراء ىذه التذبذبات؟ يعود سبب ىذا التذبذب إُف أف اؼبتعاملُت  ،ك اؼبستثمرين يقوموف بإعادة التقييم يف السوؽ
اؼبالية لؤلكراؽ اؼبالية  1على أساس معلومات كاردة للسوؽ سواء كانت تفاؤلية أك تشاؤمية ،فبا يعٍت أف اؼبعلومات ىي أساس ازباذ القرارات
اؼبالية حيث نركز يف ىذه النقطة على العبلقة بُت تدفق اؼبعلومات ،ك أسعار األكراؽ اؼبالية.
 -1ركائز كفاءة األسواق المالية  :تدكر نظرية الكفاءة اؼبعلوماتية حسب مؤسسها  Fama1970حوؿ مدل تأثَت اؼبعلومات  ،ك
انعكاسها على سعر الورقة اؼبالية ،ك كذا دراسة سلوؾ اؼبستثمر ذباه كل معلومة جديدة كاردة للسوؽ ،فوفقان ؼبفهوـ الكفاءة يتوقع أف تستجيب
أسعار األسهم يف سوؽ األكراؽ اؼبالية ،كعلى كجو السرعة لكل معلومة جديدة ترد إُف اؼبتعاملُت فيو يكوف من شأهنا تغيَت نظرهتم يف اؼبؤسسة
.1
سارة
اؼبصدرة للسهم ,حيث تتجو أسعار األسهم صعودان أك ىبوطان كذلك تبعان لطبيعة األنباء إذا كانت سارةن أك غَت ٌ
السوؽ الكفء ىي اليت تتكيٌف أكال بأكؿ لكل معلومة يتم نشرىا يف السوؽ  ،فبا ينعكس يف النهاية على أسعار األكراؽ اؼبالية ,ك
ذلك يف ظل ؾبموعة من اؼبقومات ،1ك اليت يبكن اعتبارىا ركائز للكفاءة ك ىي :
 1-1السوؽ  :يعترب الركيزة الرئيسة من حيث آلية ،ك ميكانيكية العمل داخل السوؽ ،ك األجهزة اؼبادية ك البشرية اليت تعمل فيو ،؛
 2-1اؼبستثمركف (اؼبتعاملوف) :األشخاص اؼبتعاملوف يف السوؽ اؼبالية حيث يفًتض أف يكونوا صبيعا على درجة كاحدة من الفهم ك االستفادة
من اؼبعلومات اؼبنشورة أك الواردة للسوؽ ك قدرهتم على استيعاهبا؛
 3-1اؼبعلومات :سبثل اؼبعلومات اغبجر األساس يف اغبكم على كفاءة السوؽ اؼباِف اؼبعلوماتية أك عدمها؛
بعدما مت تعريف نظرية الكفاءة ك ربديد ركائزىا  ،كباكؿ عرض فرضيات السوؽ الكفء  ،يعتمد معظم اؼبستثمركف يف ازباذ قراراهتم
على التوقعات ك االحتماالت لذلك تكاد تكوف السوؽ مصنع لئلسقاطات اؼبستقبلية  ،ك ىذا ال يعٍت رجاحة التنجيم عن العقبلنية بل
العكس ،1حيث تثَت فرضية السوؽ الكفء الكثَت من اعبدؿ يف صفوؼ اؼبفكرين اؼباليُت  ،ك الذم يرل البعض منهم أف الشرط الرئيسي
لتحقيق الكفاءة ىو اعتقاد األفراد بعدـ كفاءة السوؽ ،1أما عن الفرضيات الشائعة للسوؽ الكفء فهي أربعة ك ىي :
 -2فرضيات السوق الكفء
 oاؼبعلومات متاحة ،ك اغبصوؿ عليها سهل ك دكف تكلفة ،حيث يكوف ىناؾ ذبانس يف توقعات اؼبستثمرين نتيجة لتجانس معلوماهتم؛
 oانعداـ القيود على التعامبلت ك تكاليفها (ضرائب ,كميات ؿبددة... ,إٍف)؛
 oالعدد الكبَت من اؼبستثمرين ،حبيث ال يؤثر تصرؼ كاحد منهم على األسعار؛
 oرشادة اؼبتعاملُت أم أف كل منهم يهدؼ إُف تعظيم دالة منفعتو؛
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إف اؼبتمعن يف ىذه الفرضيات هبدىا صعبة التحقيق دفعة كاحدة إف َف نقل شبو مستحيلة التحقق؛ ففي الواقع التطبيقي توجد
تكاليف للصفقات ،معلومات فبيزة ،ك ضرائب ،لذلك يبكن القوؿ بأف ىذه الفرضيات تكوف يف السوؽ التامة أك الكاملة " Perfectly
"Economically
 "Efficient Marketك اليت تبقى نظرية ،حيث يف توجد يف الواقع كفاءة اقتصادية أم كفاءة غَت كاملة
".Efficient Market
يتوقع يف ظل الكفاءة االقتصادية للسوؽ أف يبضي بعض الوقت منذ كصوؿ اؼبعلومات إُف السوؽ حىت تبدك آثارىا على أسعار
 ،كلكن بسبب تكلفة
األسهم ،فبا يعٍت أف القيمة السوقية للسهم قد تبقى أعلى أك أقل من قيمتو اغبقيقية لفًتة من الوقت على األقل
اؼبعلومات كالضرائب كغَتىا من تكاليف االستثمار لن يكوف الفارؽ بُت القيمتُت كبَت  1إُف درجة أف وبقق اؼبستثمر من كرائها أرباحان غَت
.
عادية على اؼبدل الطويل
 -4أنواع الكفاءة  :يوجد للكفاءة نوعاف كفاءة داخلية(التسعَت) ك كفاءة خارجية (التشغيل) .

 1-4الكفاءة الداخلية:
تسمى كذلك بكفاءة التسعَت ك ىي أ ٌف أسعار األكراؽ اؼبالية تعكس صبيع اؼبعلومات اؼبتاحة  ،ك أف السوؽ كفء من منظور تسعَتم
لو أف صبيع اؼبعلومات متاحة عبميع اؼبستثمرين أك اؼبتعاملُت يصعب على كل كاحد منهم أف ينفرد دبعلومات خاصة ليحقق من كرائها أرباح
غَت عادية على حساب اآلخرين 1؛ ىذه األرباح صعبة اؼبناؿ على مستول ىذا النوع ،إال ٌأهنا أمر غَت مستحيل ،فقد وبقق مستثمر عدًن اػبربة
أك كسوؿ ػبسائر فادحة نظرا لدخولو إُف السوؽ دكف ربليل للمعلومات اؼبتاحة؛ غَت أف ىذا ال يرجع إُف نقص كفاءة السوؽ بل إُف جهل ،ك
"Inside
كسل اؼبستثمر أك اؼبتعامل ذاتو ،أك يستطيع عدد من اؼبستثمرين استخداـ كسائلهم اػباصة يف اغبصوؿ على اؼبعلومات
" Informationقبل غَتىم ك استخدامها للمضاربة ،لكن ىذه العملية من طرؼ فئة ؿبدكدة ك لفًتة معدكدة؛
1
يؤدم سلوؾ بعض اؼبستثمرين إُف ربقيق أرباح غَت عادية كوف بعض اؼبتعاملُت يشًتم ىذه األسهم على أساس ما حققتو سابقا  ،ك
ليس على أساس القيمة اغبقيقية؛ يؤدم ارتفاع الطلب على ىذه األكراؽ إُف ارتفاع مؤقت يف أسعارىا مث البيع بالسعر السابؽ ك ىو ما يعرؼ
.
بظاىرة االرتداد"Reversion" 1
 2-4الكفاءة الخارجية :
يقصد هبا كذلك الكفاءة التشغيلية ،حيث تقيس قدرة السوؽ على أداء كظائفو التشغيلية بأقل تكلفة للمعامبلت أك للصفقات،

حبيث يكوف السوؽ مفتوح أماـ صبيع اؼبتعاملُت مع حريٌة الدخوؿ  ،ك اػبركج من ك إُف السوؽ اؼباِف ،حيث يرل بعض الباحثُت  1أف سوؽ
مصر اؼباِف غَت كفء من الناحية التشغيلية؛ بسبب كجود تكلفة مرتفعة للمعامبلت تتمثل يف مصاريف اإلصدار ،عمولة السمسار ، ...ك
؛
كلها يتحملها اؼبستثمر ،لذا فإف صغار اؼبتعاملُت ربوؿ تكلفة اؼبعامبلت دكهنم ،1ك دكف التعامل يف البورصة
ك الطلب دكف أف يتكبٌد اؼبتعاملُت
كما يبكن تعريف الكفاءة التشغيلية على ٌأهنا قدرة السوؽ على خلق التوازف بُت قول العرض
.1
للتجار ك اؼبتخصصُت (صنٌاع السوؽ) فرصة لتحقيق ىامش ربح مغاؿ فيو
فيو تكلفة عالية للسمسرة ،ك دكف أف يتاح ٌ
يتطلب كجود كفاءة خارجية أك كفاءة تسعَت أكال كجود كفاءة داخلية أك كفاءة تشغيلية ،لكي يعكس سعر الورقة اؼبالية اؼبعلومات
يشجعهم على للحصوؿ على معلومات جديدة ك ربليلها مهما كاف تأثَتىا ،ك
اؼبتاحة ينبغي أف تكوف تكلفة اؼبعامبلت عند حدىا األدىن دبا ٌ
بالطبع لو كانت تكلفة اؼبعامبلت مرتفعة يكوف العائد من كراء البحث عن اؼبعلومات اعبديدة ضئيل جدا ،ك ال يكفي لتغطية تلك
التكاليف .1لتحقق شرطي التخصيص األمثل للموارد من ناحية آلية عمل السوؽ البد من توفر نوعُت من الكفاءة  ،ك نبا الكفاءة التسعَتية ك
فعاؿ يف التخصيص األمثل للموارد حبيث يكوف السوؽ كفء كلما اعتقد
الكفاءة التشغيلية ،كما يجب أف ال ننسى أ ٌف للمحللُت اؼباليُت دكر ٌ
اؼبتعاملوف أنٌو ليس كفء ،ك ذلك عن طريق البحث عن األنشطة ك القطاعات ذات اؼبردكدية األعلى ،ك ذلك باستخداـ أسلوبُت يف التحليل
ك نبا التحليل األساسي ك التحليل الفٍت؛
 -5مستويات الكفاءة :يوجد ثبلث مستويات للكفاءة ،تبعا للمعلومات ك إمكانية ربقيق أرباح غَت عادية ،ك قم:

 1-5الشكل القوي للكفاءة  :يرل  Famaمؤسس نظرية الكفاءة اؼبعلوماتية أنو حسب ىذا الشكل فإف سعر الورقة اؼبالية يف السوؽ
يعكس صبيع اؼبعلومات التارىبية  ،اغبالية ،اؼبستقبلية ،اػباصة "اؼبميزة"  ،ك العامة ،ىذاف النوعاف األخَتاف ييفًتض أهنما غَت موجودتاف ,لكن
 Famaيرل أف حىت كجودنبا عند ىذا اؼبستول ال هبدم نفعا؛ ك أف مستخدميها ال يستطيعوف العمل على فركقات األسعار.
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 2-5الشكل شبو القوي للكفاءة :
حسب ىذا النوع سعر الورقة اؼبالية يعكس اؼبعلومات التارىبية ك اغبالية فقط ،ك ىذه اؼبعلومات يتم اغبصوؿ عليها من التقارير اؼبالية،
ك الصحف اؼبالية ،ك مؤشرات األسعار الصادرة عن البورصة اليت تكوف متاحة للجميع ك بدكف تكلفة أك بتكلفة جد منخفضة؛
يستخدـ اؼبستثمركف أك اؼبتعاملوف يف السوؽ اؼباِف ما أتيح ؽبم من معلومات تارىبية ك حالية للتقوًن ك ال يوجد منهم من يستطيع ربقيق
أرباح غَت عادية.1
إذا اتصف السوؽ هبذا اؼبستول فإف احمللل اؼباِف الذم وباكؿ تفسَت التسعَت غَت العادؿ للسهم باستخداـ القوائم اؼبالية  ،ىو مضيٌع
للوقت ألف اؼبعلومات اؼبنشورة منعكسة يف السعر اغباِف للسهم.
 3- 5الشكل الضعيف :
يبكن القوؿ عن سوؽ ماِف ما أنٌو ذك مستول كفاءة أدىن أك ذك شكل ضعيف  ،إذا كانت األسعار السوقية تعكس اؼبعلومات التارىبية
فقط ،ك أنٌو يف ظل ىذا الوضع ال يبكن للمتعاملُت ربقيق أرباح غَت عادية باالعتماد على اؼبعلومات التارىبية فقط ،ك تعرؼ ىذه الصيغة
بنظرية السير العشوائي حيث أ ٌف اؼبعلومات التارىبية ال سبكن من معرفة األسعار مستقببل  ،أم األسعار اؼبستقبلية مستقلٌة سباما عن األسعار

اؼباضية ،ك اؽبدؼ يف ىذه الدراسة ىو اختبار مدل عشوائية األسعار ،ك اختبار الكفاءة عند ىذا اؼبستول  ،حيث ىناؾ ؾبموعة من
االختبارات اإلحصائية ،ك اليت سنتطرؽ ؽبا يف النقطة اؼبوالية؛

 -3عرض لبعض االختبارات المعتمدة لدراسة االستقرارية
يتم استخداـ تقنية ربليل السبلسل الزمنية ك خصيصا دراسة االستقرارية الختبار الكفاءة عند اؼبستول الضعيف ،ك تتطلب ىذه
العملية ؾبموعة من االختبارات نذكر منها :
 2-3اختبار Dickey Fuller Augmentes (1981) ADF

يقوـ اختبار  ADFعلى اختبار اؼبعنوية اإلحصائية ؼبقدرة النماذج التالية احملسوبة بطريقة اؼبربعات الصغرل العادية ،ك ىي :
 مبوذج االكبدار الذايت ) AR(Pمن الدرجة P
M ( 4) :  Y   Y     Y
)  ...( 06
p

t

 مبوذج ) AR(Pمع كجود الثابت

t  j 1

1

t 1

j 2

t

p

) M (5) : Yt  Yt 1   1Yt  j 1  c  t..( 07
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 مبوذج ) AR(Pمع الثابت ،ك االذباه العاـ
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يتطلب ىذا االختبار اًفدكؿ اإلحصائي لػ  ،1 Mackinnonكما أف درجة التأخَت يتم ربديدىا باالعتماد على إحصائية AKAIKE
أك إحصائية  ،SCHARZك يتم اختبار اؼبعنوية اإلحصائية للمقدرة األكُف   iيف كل مبوذج،1
 3-3اختبار Phillips et Perron (1988) PP

يقوـ ىذا االختبار على التصحيح غَت اؼبعلمي  Non paramétriqueإلحصائيات  ،DFك ذلك من أجل ذباكز مشكل
االرتباط الذايت بُت اػبطاء العشوائية  ،مع األخذ يف اغبسباف إلغاء التحيزات الناصبة عن اؼبميزات اػباصة بالتذبذبات العشوائية ،ك يتم إجراء
ىذا االختبار عرب أربع مراحل 1ىي:
 تقدير معلمات النماذج الثبلثة ) M(1), M(2), M(3الختبار ، DF،
 حساب التباين قصَت األجل ،ك ىو عبارة عن اؼبتوسط اغبسايب لؤلخطاء العشوائية (البواقي)1
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 حساب اؼبعامل التصحيحي  Un facteur correctif؛ أك ما يسمى بالتباين طويل األجل بالعبلقة التالية :
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 حساب إحصائية  PPك ذلك استنادا للعبلقة التالية :حيث :
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بعد حساب إحصائية  PPتتم مقارنتها مع القيمة اغبرجة اؼبستخرجة من جدكؿ ،Mackinnon 1ك القرار ال ىبتلف عن سابقو.

 .IIIالدراسة التطبيقية  :اختبار كفاءة بورصة الدار البيضاء على المستوى الضعيف
كباكؿ يف ىذا القسم اختبار مدل كفاءة بورصة الدار البيضاء باؼبغرب ،عند اؼبستول الضعيف ك ذلك من خبلؿ دراسة سلوؾ
( MASIسعر اإلقفاؿ اؼبعدؿ ) ،ك كذلك مردكدية
األسعار اليومية ألسهم الشركات اؼبدرجة ؛ ك اؼبعرب عنها دبؤشر السوؽ
مؤشراألسهم ،خبلؿ الفًتة اؼبمتدة ما بُت  2010/02/ 12- 2007/10/15أم حواِف  578مشاىدة يومية ،ك مت تقسيم ىذه الفًتة
 2008/09/15 -2007/10/15حواِف  229مشاىدة ،ك الثانية بعد األزمة منذ
على فًتتُت؛ األكُف قبل األزمة منذ
 ،2010/02/12 -2008/09/15كتضم  347مشاىدة حيث هتدؼ ىذه الدراسة إُف اختبار مدل ربقق فرضية السَت العشوائي
ألسعار األسهم ،ك مردكديتها ،حيث مت حساب ىذه األخَتة كما يلي:
حيث:

 :مردكدية مؤشر السوؽ يف الفًتة t؛

 CAC40بباريس)؛

 :مؤشر السوؽ اؼباِف للفًتة  tبسعر اإلغبلؽ اؼبعدؿ(  MASIبالدار البيضاء،

 :اللوغاريتم النيبَتم ذك األساس( )e=2.71…..؛

 -1عرض تطور مؤشر بورصة الدار البيضاء خالل الفترة 2010/02/ 12- 2007/10/15
نعرض ىنا تطور مؤشر بورصة اؿدار البيضاء خبلؿ الفًتة اؼبدركسة ،ك ىو ما يربزه الشكل التاِف:
الشكل ( :)01تطور مؤشر بورصة الدار البيضاء خبلؿ الفًتة 2010/02/ 12- 2007/10/15

ين باالعتماد على معطيات الدراسة ،ك الربنامج اإلحصائي .EVIEWS 04
اؼبصدر  :من إعداد الباحث
نبلحظ من الشكل أعبله أف مؤشر بورصة اؿدار البيضاء يف تده كر مستمر من بعد األزمة اؼبالية(تاريخ )2008/09/15؛ فبا يدؿ
ميز الفًتة اؼبدركسة بتشتت كبَت ،حيث اؼبؤشر كاف يف حالة مبو ،ك سرعاف ما عرؼ ىبوط حر .نعرض
مبدئيا عن كجود اذباه عاـ للسلسلة ،تت
اعبدكؿ التاِف إلبراز اإلحصائيات الوصفية ؼبؤشر الدار البيضاء مقارنة دبؤشر بورصة باريس ،ك ىو كما يلي:
اعبدكؿ ( )01اإلحصائيات الوصفية للمؤشر  MASIقبل ك بعد األزمة مقارنة دبؤشر بورصة باريس  CAC40خبلؿ فًتة الدراسة
كامل الفًتة

بعد األزمة

MASI

CAC40

12148.84

4009.549

11383.00

3821.790

14925.00

5847.950

9405.000

2519.290

قبل األزمة

MASI

CAC40

10991.13

3396.274

10949.00

3326.140

13441.00

4324.870

9405.000

2519.290
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MASI
13920.03

CAC40
4936.521

14166.50
4874.270
14925.00
5847.950
12414.00
4061.150

Mean
Median
Maximum
Minimum
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670.3082

391.1987

0.924822

0.037163

4.657916

2.115537

89.20596

11.39027

702.9894
475.9745
0.759425
2.259138

0.319147

Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.969043
27.12993
13.96776

Jarque-Bera

0.000001
0.003362 0.000000
0.000927
0.000000 0.000000
Observations
228
228
347
347
577
577
ين باالعتماد على بيانات الدراسة ،ك الربنامج اإلحصائي .EVIEWS 04
اؼبصدر :من إعداد الباحث
يبدك من اعبدكؿ أعبله ،أف كبل اؼبؤشرين يف تراجع على اؼبتوسط ،ك ذلك إذا ما نظرنا إُف مقاييس النزعة اؼبركزية فبثلة يف الوسط
Probability

اغبسايب ) (Meanك الوسيط ) ،(Medianفقبل األزمة بلغ متوسط مؤشر بورصة الدار البيضاء  13920.03ليًتاجع بعد األزمة إُف
 ،10991.13ك كذلك مؤشر بورصة باريس يف تراجع خبلؿ نفس الفًتة.
تتميز بورصة الدار البيضاء دبخاطر أكرب من بورصة باريس ،ك ىو ما يعرب عنو االكبراؼ اؼبعيارم (  )Std.Devالذم كاف أكرب
خبلؿ الفًتات الثبلث يف الدار البيضاء مقارنة ببورصة باريس ،ك ىذا بطبيعة اغباؿ يف األسواؽ اؼبالية الناشئة تكوف أسعار األسهم ذات
تذبذب أكرب ،ك يعود ىذا التذبذب إُف عدـ االستقرار السياسي ك االقتصادم يف الدكؿ النامية.
يلتوم شكل التوزيع اإلحصائي للمؤشر  MASIقبل األزمة كبو اليسار ،على عكس ذلك بالنسبة للمؤشر  CAC40الذم
يلتوم كبو اليمُت حسب إحصائية ) ، (Skewnessأما بعد األزمة ،ك خبلؿ كامل الفًتة فنبلحظ أف ىناؾ التواء كبو اليمُت لكبل اؼبؤشرين
نوعا ما.
يتصف شكل التوزيع اإلحصائي لكبل اؼبؤشرين بأنو مدبب ) (Leptokurticللمؤشرين يف كل الفًتات ،ماعدا فًتة ما بعد األزمة
للمؤشر  ،MASIك الذم كاف بو تفرطح زائد ) .(Platykurticنستنتج فبا سبق أف شكل التوزيع غَت متناظر ك ال يتبع التوزيع الطبيعي
ك ىو ما تثبتو كذلك إحصائية )  ،(Jarque-Beraك اليت َف يتجاكز احتماؽبا اػبمسة يف اؼبائة .5%
اعبدكؿ ( )02اإلحصائيات الوصفية ؼبردكدية  MASIقبل ك بعد األزمة مقارنة دبؤشر بورصة باريس CAC40
كامل الفًتة
RMASI
0.029732
0.000000
4.460066
4.664610
0.957161
0.406880
7.506312

بعد األزمة
RMASI RCAC40
-0.044443
0.067724
0.028623
0.023507
4.460066
10.59459
-4.664610
9.471537
1.093200
2.061535
-0.359691
0.193810
6.678758
7.665648
202.5653

قبل األزمة

RCAC40
-0.025206

RMASI
0.003316

RCAC40
-0.127730

0.020668

0.028684
2.189499

-0.095788

10.59459
-9.471537
2.346822

2.269415
0.672012

5.833491
-7.077372
1.528204

0.227645

0.054160

-0.174910

6.977960

4.181374

5.148360

13.37010

231.1201

42

45.00935

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
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526.9578
0.001249

0.000000

Probability

0.000000 0.000000
228
346
346
577
577
اؼبصدر :من إعداد الباحثُت.
نستشف من اعبدكؿ أعبله ،أف متوسط مردكدية كبل اؼبؤشرين سالبة ،ك يف تراجع على اؼبتوسط ماعدا مردكدية  MASIقبل األزمة
َف تكن سالبة ،ك يبكن إرجاع ذلك إُف التأثر اؼبتأخر باألزمة اؼبالية العاؼبية ،فقبل األزمة بلغ متوسط مردكدية مؤشر بورصة الدار البيضاء 3%
ليًتاجع بعد األزمة إُف  ،-4%ك كذلك مردكدية مؤشر بورصة باريس يف تراجع خبلؿ نفس الفًتة.
تصاحب مردكدية مؤشر بورصة الدار البيضاء يف الزمن اؼبستمر ـباطر أقل من ـباطرة مردكدية مؤشر بورصة باريس قبل األزمة ،بعدىا
ك خبلؿ كامل الفًتة ،ك يرل الباحثاف أف السبب من كراء ىذا الفرؽ ال يرجع إال عدـ كفاءة بورصة باريس مقارنة ببورصة الدار البيضاء ،بقدر
ما يرجع ىذا التفاكت إُف كجود مشتقات مالية متداكلة ببورصة باريس ،ك ما ؽبا من آثار على تذبذبات اؼبردكدية خاصة يف ظل كجود
مستثمرين انتهازيُت يصطادكف يف اؼباء العكر.
يلتوم شكل التوزيع اإلحصائي ؼبردكدية مؤشر  MASIكبو اليسار يف الفًتة ما بعد األزمة ك خبلؿ كامل الفًتة ،ك كبو اليمُت
قبل األزمة ،على عكس ذلك بالنسبة ؼبردكدية مؤشر  CAC40الذم يلتوم كبو اليمُت بعد األزمة ك خبلؿ كامل الفًتة ،يف حُت يلتوم كبو
اليسار قبل األزمة.
يأخذ شكل التوزيع اإلحصائي ؼبردكدية كبل اؼبؤشرين يف كامل الفًتات تفرطح زائد ) (Platykurticك منو لبلص إُف أف شكل
التوزيع اإلحصائي ؼبردكدية كبل اؼبؤشرين غَت متناظر ،ك ال يتبع التوزيع الطبيعي ،ك ىو ما تثبتو كذلك إحصائية )  ،(Jarque-Beraك اليت
َف يتجاكز احتماؽبا اػبمسة يف اؼبائة .5%
228

Observations

 -4اختبار ) : ADF (1981نتائج تقدير النماذج ملخصة يف اعبدكؿ التاِف :

Prob.

اعبدكؿ ( : )03نتائج اختبار ADF
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
)Dependent Variable: D(MASI
Method: Least Squares
Date: 02/16/04 Time: 22:44
Sample(adjusted): 6 578
Included observations: 573 after adjusting endpoints
Variable
Coefficien Std. Error t-Statistic
t

0.004692 -1.706707 0.0884
0.041921 7.273845 0.0000
0.043702 -0.958379 0.3383
0.043697 -1.873907 0.0615
0.041991 1.225156 0.2210
67.96837 1.648986 0.0997
0.044894 -1.349131 0.1778
 Mean dependent var3.652705
S.D. dependent var 114.1688
Akaike info criterion 12.23471
Schwarz criterion
12.28786

-0.008009
0.304926
-0.041883
-0.081884
0.051446
112.0789
-0.060569
0.096260

)MASI(-1
))D(MASI(-1
))D(MASI(-2
))D(MASI(-3
))D(MASI(-4
C
)@TREND(1
R-squared

Adjusted R-squared 0.086680
S.E. of regression 109.1086
Sum squared resid 6738057.
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Log likelihood
-3498.243 F-statistic
10.04774
Durbin-Watson stat 1.999701
)Prob(F-statistic
0.000000
ين.
اؼبصدر  :من إعداد الباحث
يبدك أف مقدرات النماذج الثبلثة الختبار  ADFذات داللة  ،ك من شبة نقبل  ،H0ك نرفض  H1أم أف ىناؾ جذر كحدكم
لسلسلة أسعار األسهم ،ك ىي غَت مستقرة.
 -5اختبار ) : PP(1988نتائج تقدير النماذج ملخصة يف اعبدكؿ التاِف :
اعبدكؿ ( : )04نتائج اختبار PP
Phillips-Perron Test Equation
)Dependent Variable: D(MASI
Method: Least Squares
Date: 02/16/04 Time: 22:48
Sample(adjusted): 2 578
Included observations: 577 after adjusting endpoints
Variable
Coefficien Std. Error t-Statistic
Prob.
t
)MASI(-1
C
)@TREND(1
R-squared

-0.006768 0.004827 -1.401978 0.1615
93.41044 69.73895 1.339430 0.1810
-0.051085 0.045946 -1.111863 0.2667
0.003413
 Mean dependent var3.599653
Adjusted R-squared -0.000059 S.D. dependent var 113.8433
S.E. of regression 113.8466
Akaike info criterion 12.31277
Sum squared resid 7439647.
Schwarz criterion
12.33543
Log likelihood
-3549.233 F-statistic
0.982932
Durbin-Watson stat 1.427373
)Prob(F-statistic
0.374841
ين باالعتماد على معطيات الدراسة ك الربنامج اإلحصائي EVIEWS 05
اؼبصدر  :من إعداد الباحث
يظهر أف مقدرات النماذج الثبلثة الختبار  PPذات داللة  ،ك من شبة نقبل  ،H0ك نرفض H1؛ أم أف ىناؾ جذر كحدكم
لسلسلة أسعار األسهم ،ك ىي ليست تشويش أبيض أم غَت مستقرة.
يربز فبا سبق ذبانس صبيع النتائج اؼبتوصل إليها عبميع االختبارات ،ك لكل النماذج ،ك من شبة لبلص إُف أف سلسلة مؤشر بورصة
اؿدار البيضاء خبلؿ الفًتة  29/05/2008 -18/06/2001ليست مستقرة ،ك لكن السؤاؿ اؼبطركح ىنا ىل فرضية السَت العشوائي
 Marche au hazardؿبققة ؟ للتأكد من ذلك نقوـ بدراسة سلسلة اؼبردكدية.
الشكل ( : )02تطور مردكدية مؤشر بورصة الدار البيضاء خبلؿ فًتة الدراسة

ين.
اؼبصدر :من إعداد الباحث
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ما يبلحظ مبدئيا عن سلسلة الفركقات من الدرجة األكُف ؼبؤشر بورصة اؿدار البيضاء أهنا مستقرة؛ حيث أهنا تدكر حوؿ الصفر لكن
تباينها غَت ثابت؛ أم ليست بالتشويش األبيض ،ك من شبة كباكؿ اختبار االستقرارية باالعتماد على اختبار  ADFحيث نتائجو ملخصة يف
اعبدكؿ التاِف :
اعبدكؿ ( : )05نتائج اختبار ) ADF(1981لسلسلة مردكدية ؼبؤشر بورصة الدار البيضاء خبلؿ فًتة الدراسة
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
)Dependent Variable: D(RMASI
Method: Least Squares
Date: 02/16/04 Time: 23:02
Sample(adjusted): 7 578
Included observations: 572 after adjusting endpoints
Prob.
0.0000
0.2786
0.5458
0.4328
0.8899
0.000347
1.139599
2.672899
2.710916
1.998301

Variable

Coefficien Std. Error t-Statistic
t
)RMASI(-1
-0.760447 0.074667 -10.18451
))D(RMASI(-1
0.073905 0.068141 1.084589
))D(RMASI(-2
0.035854 0.059316 0.604466
D(RMASI(-3)) -0.039984 0.050932 -0.785051
D(RMASI(-4)) -0.005823 0.042035 -0.138519
R-squared
0.357292 Mean dependent var
Adjusted R-squared 0.352758 S.D. dependent var
S.E. of regression 0.916823 Akaike info criterion
Sum squared resid 476.6005 Schwarz criterion
Log likelihood
-759.4492 Durbin-Watson stat

ين.
اؼبصدر  :من إعداد الباحث
يبدك أف مقدرات النماذج الثبلثة الختبار  ADFذات داللة ،ك من شبة نرفض  ،H0ك نقبلH1؛ أم أف ليس ىناؾ جذر كحدكم
للسلسلة ،ك ىي مستقرة ،ك ىي نتيجة مؤكدة من قبل بقية االختبارات األخرل اليت عرضت سابقا .بعدما تبُت أف سلسلة اؼبؤشر خبلؿ الفًتة
متكاملة من الدرجة األكُف فهل ىي ذات توزيع طبيعي؟ ك لئلجابة على ىذا التساؤؿ نعرض الشكل التاِف :
الشكل ( : )03التوزيع االحصائي لسلسلة مردكدية مؤشر بورصة الدار البيضاء خبلؿ فًتة الدراسة
90
Series: RMASI
Sample 2 578
Observations 577
-0.029732
0.000000
4.460066
-4.664610
0.957161
-0.406880
7.506312
504.1309
0.000000

80
70
60

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

50
40
30
20

Jarque-Bera
Probability

10
0
2.5

0.0

-2.5

ين.
اؼبصدر  :من إعداد الباحث
يربز من الشكل أعبله أف دالة سلسلة مردكدية مؤشر بورصة اؿدار البيضاء َف تأخذ شكل التوزيع الطبيعي؛ ك ىو ما تؤكد ِ
 Kurtosisانر ٙذخرهف ػٍ  ٔ ،3إحصائٛح
إحصائٛح  ٔ ،Skewnessانر ٙذخرهف ػٍ انصفز ٔ ،إحصائٛح
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 ْٙ Jarque-Beraاألخزٖ أثثرد ػذو انرٕسٚغ انطثٛؼٙ؛ حٛث كاَد أكثز يٍ إحصائٛح ْٕ ٔ ،  02.05 (2)  5.99
يا ٚثثد فزضٛح انًش ٙانؼشٕائ.ٙ
 .IVاالستنتاجات و التوصيات
استنادا إُف اختبارات استقرارية السبلسل الزمنية اؼبعتمدة  PP(1988), ADF(1981), DF(1979), ACيف الدراسة ك
اؼبطبقة على سلسلة أسعار أسهم الشركات اؼبدرجة ببورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة ك اؼبعرب عنها دبؤشر السوؽ خبلؿ الفًتة اؼبمتدة ما
بُت  2010/02/12-2007/10/15مت التوصل إُف أف األسعار تسَت عشوائيا  ،بل أكثر من ذلك أهنا متكاملة من الدرجة األكُف ك ـ ف
نوع  ،DSك منو نكوف قد أجبنا على اإلشكالية الثانية  ،ك بالتاِف قبوؿ الفرضية الثانية ،كما أف السلسلة هبا جذر كحدكم ك ىي غَت
مستقرة ،ك ىي إجابة لئلشكالية الثالثة حيث تقر بقبوؿ الفرضية الثالثة .مردكدية األسهم عشوائية ك ال تتوزع طبيعيا ،ك منو نكوف قد أجبنا
على اإلشكالية الرابعة ك منو قبوؿ الفرضية الرابعة ،ك من شبة يبكن القوؿ بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة تعترب سوقا كفئا عند اؼبستول
الضعيف ،ك منو قبوؿ الفرضية األكُف .ك ىي نتيجة مطابقة لدراسة كل من كائل إبراىيم الراشد لسوؽ الكويت خبلؿ الفًتة ،2000-2002
ك مناقضة ؿدراسة
ك لدراسة ) Hazem Marashdeh , Min B. Shrestha(2008ببورصة اإلمارات العربية اؼبتحدة
 2005-2000ك دراسة
) Squalli, Jay (2005ببورصة كل من ديب ك أبو ظيب ك اإلمارات العربية اؼبتحدة خبلؿ الفًتة
) Abraham, A., J. Fazal and A. Sulaiman (2002بورصيت البحرين ك السعودية.
ك بناء على ما كرد يف الدراسة نوصي دبا يلي :
 -1إعادة إجراء ىذه الدراسة باالعتماد على اختبار الذاكرة طويلة اؼبدل ك اختبار  ،BDSك استخداـ النماذج غَت اػبطية  ،كاالختبارات
اؼبعلماتية ك غَت اؼبعلماتية الختبار الكفاءة.
 -2دراسة أثر اؼبتغَتات االقتصادية الكلية على أسعار أسهم الدكؿ العربية يف اؼبدل الطويل باستخداـ السبلسل الزمنية ،ك اثر األزمة اؼبالية
العاؼبية الراىنة على كفاءة السواؽ اؼبالية العربية بأكملها.
 -4توعية اؼبستثمرين ،ك إقامة دكرات تدريبية من أجل رفع كفاءة السوؽ اؼباِف.
 -6تشجيع البحث عن مدل كفاءة السواؽ اؼبالية العربية  ،باعتبار أف البحث عن الكفاءة ىو العمل على توفرىا ألف السوؽ كفء كلما
اعتقد األفراد انو غَت كفء.
 -7ؿباكلة ربط الكفاءة باؼبشتقات اؼبالية اؼبتداكلة بالسوؽ اؼباِف.
الهوامش و المراجع :

 1علي بن الضب ،تكلفة رأس المال في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ،دراسة تطبيقية بقطاع البناء بورقلة خبلؿ الفًتة  ،2006-2002اؼبلتقى الوطٍت األكؿ
بعنواف  :حبث يف سبل تطوير البدائل التمويلية للمشاريع الصغَتة ك اؼبتوسطة يف اعبزائر ،جبامعة قاؼبة يومي  13 ،12مام .2009
 1مت تأسيس بورصة الدار البيضاء للقيم اؼبنقولة منذ سنة .1929
www.casablanca-bourse.com 1
 1كائل إبراىيم الراشد ،حركة أسعار عشوائية أم تنبؤات و كفاءة سوق الكويت لألوراق المالية؟ www.kku.edu.sa (29/07/2008)،
1
Abraham, A., J. Fazal and A. Sulaiman (2002). Testing the random walk behavior and
efficiency of the Gulf stock markets. The Financial Review, 37, 469-480.
1
Squalli, Jay (2005). Are the UAE Financial Markets Efficient?. Zayed University, Working
Paper, No. 05-01
1
Hazem Marashdeh , Min B. Shrestha(2008), Efficiency in Emerging Markets - Evidence from the
Emirates Securities Market, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue
12 (2008), 143-150.
 1علي بن الضب ،دراسة تأثير الهيكل المالي و سياسة توزيع األرباح على قيمة المؤسسة االقتصادية المدرجة بالبورصة  ،دراسة حالة عينة من الشركات اؼبدرجة
بسوؽ الكويت لؤلكراؽ اؼبالية خبلؿ الفًتة  ،2008-2006مذكرة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة كرقلة .2009
1
http:// www.tadaul.net/forum/index.php.(10/09/2007).
 1ؿبمود إبراىيم عبد السبلـ تركي ,تحليل التقارير المالية  ,عمادة شؤكف اؼبكتبات ,الرياض ،1991 ,ص .226
 1ؿبمود ؿبمد الداغر ,األسواق المالية مؤسسات أوراق بورصات  ,ط ،1دار الشركؽ ,عماف/األردف ،2005 ،ص .275
 1نفس اؼبرجع السابق ص .281
1
http:// www.tadaul.net/forum/index.php.(10/09/2007) , OP-CIT.
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 1ؿبمد عبده ؿبمد مصطفى ,مرجع سابق ،ص ص.35-34
The Past Performance.
 1ؿبمود ؿبمد الداغر  ،مرجع سابق ،ص .287
 1ؿبمد عبده ؿبمد مصطفى أستاذ بكلية التجارة جبامعة عُت مشس ,اإلسكندرية.
 1ؿبمد عبده ؿبمد مصطفى ,مرجع سابق ،ص.34
 1عبد الغفار حنفي ,االستثمار في بورصة األوراق المالية  ,مرجع سابق ،ص .184
 1نفس اؼبرجع السابق ص .185
 1نفس اؼبرجع السابق ,ص 284؛
 1جدكؿ  Mackinnonيف الربنامج اإلحصائي ربدد آليا.
1
Idem.
1
Ibid. P234.
1
Idem.
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دور الممارسات المحاسبية الخاطئة في األزمات المالية
األستاذ :بن زاير مبارك -جامعة بشار

األستاذ :مازري عبد الحفيظ -جامعة بشار
الملـخص:
سبثل األسواؽ اؼبالية أداة رئيسية لتمويل اؼبشركعات ك توفَت فرص استثمارية ،ك لذلك تسعى ـبتلف الدكؿ إُف تشجيع أسواؽ اؼباؿ هبا من
خبلؿ زيادة نشاط ك حجم ك اتساع السوؽ ،ك ذلك بتقويتو ك زيادة ثقة اؼبستثمرين فيو.
ك يعتمد ىذا األمر على ضماف جودة األصوؿ اؼبالية اؼبتداكلة يف السوؽ ك على دقة ك صحة اؼبعلومات اؼبالية ك غَت اؼبالية اؼبقدمة عن أداء
الشركات اؼبدرجة يف السوؽ ك عن مركزىا اؼباِف ك تدفقاهتا النقدية.
ك تعترب أسعار األسهم يف السوؽ اؼباِف مقياس جيد للقيمة اغبالية للمنشاة اؼبصدرة ،ك ذلك يف ظل فركض نظرية كفاءة األسواؽ اؼبالية اليت
تقتضي أف أسعار األسهم تعكس كل اؼبعلومات اػباصة باؼبنشات ،فبا هبعل من القيمة السوقية للسهم مساكية لقيمتو اغبقيقية.
إال أف الواقع ك من خبلؿ التعامبلت يف األسواؽ اؼبالية يشَت إُف أف إدارة الشركات ك اؼبنظمات تستخدـ اؼبركنة اؼبتاحة ؽبا يف اختيار
السياسات احملاسبية ك اؼبالية يف إعداد التقارير ك كضع التقديرات بالشكل الذم وبقق أىدافها ك يدعم مركزىا اؼباِف ،من خبلؿ تعدد بدائل
القياس ك التقييم احملاسيب ك عبوئها إُف اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة أك ما يعرؼ بالتقارير اؼبالية االحتيالية أك احملاسبة االبتكارية.
ك تقوـ الشركات باستخداـ ىذه األساليب للرفع من قيمة األرباح أك إلخفاء اػبسائر على خبلؼ اغبقيقة كل ذلك من اجل رفع القيمة
السوقية للسهم عن قيمتو اغبقيقية ك بالتاِف زيادة إقباؿ اؼبستثمرين على أسهم ىذه الشركة ك ىو ما يعرؼ بفقاعات األسهم.
ك لذلك تعمل الدكؿ جاىدة لتحقيق ك ضماف اعبودة يف اؼبعلومات احملاسبية ك اؼبالية من خبلؿ تطبيق معايَت ؿباسبية عالية اعبودة من ناحية،
ك أف يتم اختيار ك تطبيق اؼبفاىيم ك السياسات احملاسبية الواردة يف ىذه اؼبعايَت حبيادية ك مرفوقة بإفصاح عادؿ.
ك من خبلؿ ىذه الورقة البحثية سنتناكؿ العناصر التالية:
 - 1مفهوـ اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة ك انعكاساتوا على جودة األرباح.
 - 2دكافع كأسباب اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة.
 - 3أساليب ك صور اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة.
 - 4أساليب ك طرؽ مكافحة اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة.

مـقدمـة

يواجو احملاسبوف يف كثَت من األحياف أكثر من سياسة ؿباسبية مقبولة ك متاحة ك قابلة للتطبيق ،ك كلها تتفق مع اؼببادئ احملاسبية
اؼبتعارؼ عليها فينتج عن اختيار سياسة ؿباسبية دكف أخرل آثارا ـبتلفة على النتائج ك اؼبركز اؼباِف للمنشأة ،إذ أف االختبلؼ بُت ىذه
السياسات احملاسبية يتضمن مركنة كبَتة يف تعدد بدائل القياس ك التقييم احملاسيب ك إعداد القوائم اؼبالية ك يعطي للمديرين اؼباليُت بعض
اغبرية يف االختيار بُت السياسات احملاسبية اؼبختلفة األمر الذم يفتح اجملاؿ أماـ استخداـ بعض اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة اليت من
شأهنا التأثَت على النتائج ك بالتاِف تضليل األطراؼ ذكك العبلقة باؼبنشأة كىو ما يفتح اجملاؿ كاسعا أماـ مشكلة عدـ تناظر
اؼبعلومات L‟asymétrie d‟informationكاليت تؤثر بدكرىا على كفاءة السوؽL‟efficience de marché
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ال شك أف القوائم اؼبالية سبثل اؼبصدر األساسي الذم تقدـ من خبللو اؼبنشآت اؼبعلومات عن أدائها ك مركزىا اؼباِف ،ك قد تعرضت
احملاسبة يف اآلكنة األخَتة لنوع من فقداف الثقة يف اؼبعلومات احملاسبية نتيجة تطبيق بعض اؼبمارسات اػباطئة يف إدارة األرباح لتغيَت
النتائج اؼبالية من أجل ربقيق أىداؼ مسبقة تضعها اإلدارة بقصد اغبصوؿ على مكاسب خاصة.

مفهوم الممارسات المحاسبية الخاطئة و انعكاساتها على جودة األرباح:

يقصد باؼبمارسات احملاسبية اػباطئة كل تدخل متعمد من جانب اإلدارة إلظهار القوائم اؼبالية للمنشأة االقتصادية بشكل معُت
ىبتلف عن الواقع بغرض توجيو قرارات مستخدمي القوائم اؼبالية كبو اذباه معُت غَت االذباه الذم كانوا سيسلكونو لو سارت األمور يف
اذباىاه الطبيعي ،كيكوف ىذا التدخل من خبلؿ عدة قنوات ك أساليب ـبتلفة أنبها:



عمليات حقيقة مثل التحكم يف توقيت بعض الصفقات أك شركطها ك عادة تًتكز ىذه العمليات يف الربع األخَت من السنة اؼبالية.

 عمليات ؿباسبية تدخل يف نطاؽ اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها مثل اختيار سياسة ؿباسبية معينة أك تغيَتىا أك استخداـ اؼبركنة
اؼبتاحة يف اؼبعايَت احملاسبية من ناحية إتاحة بدائل معينة أك القياـ بتقديرات مثل العمر اإلنتاجي لؤلصل الثابت ،اؼبخصصات
االستثنائية ...إما بشكل يتضمن اغبيطة ك اغبذر بشكل مبالغ فيو أك بشكل فضفاض لزيادة االيرادت أك اؼبكاسب.
 عمليات كنبية أم اػبركج عن اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها مثل الغش ك التزكير كاستخداـ طرؽ ك سياسات يف غَت مواضعها
اليت حددهتا اؼبعايَت احملاسبية الدكلية.
ك حسب دراسة أجراىا) (Greuning H.Vسنة  ،2005فإنو يرل أنو كلما كانت الطرؽ احملاسبية متعسفة Agressive
(أم تستخدـ يف غَت اؼبواضع ك األكقات اليت أكجدت من أجلها) كلما البفضت جودة النتائج اؼبتحصل عليها ،ك كلما البفضت جودة
النتائج كلما ارتفع تقدير اػبطر ككلما ارتفع تقدير اػبطر قلت قيمة اؼبنشأة اعبارم تقييمها ،ك قامت الدراسة بعمل جدكؿ

بعنواف ":التبلعب يف األرباح باستخداـ طرؽ ؿباسبية تؤدم إُف ربريف اؼببادئ احملاسبية الواردة يف اؼبعايَت الدكلية للتقارير اؼبالية.IFRS
بند القائمة اؼبالية

اؼبعاعبة اؼبتعسفة
Agressive treatment

اؼبعاعبة اؼبتحفظة
Conservative treatment

( انرحاٚم ػهٗ يا ذقصذِ انًؼاٛٚز انًحاسثٛح)

احملزكنات

استخداـ طريقة FIFOتتفق مع IFRS

استخداـ طريقة LIFOغَت مسموح هبا كفقا
للمعايَت اغبديثة IFRS

االىتبلؾ

استخداـ القسط الثابت مع قيمة زبريبية أعلى

استخداـ طرؽ االمتبلؾ اؼبعجل مع قيمة زبريبية أقل

فًتة االىتبلؾ

فًتة أطوؿ أك متزايدة

فًتة أقصر أك متناقصةقصر أك متناقثصةأأأ

الديوف اؼبعدكمة

تقديرات منخفضة

تقديرات مرتفعة

النفقات االختيارية

تؤجل

تستنفد فورا

النفقات ك االلتزامات احملتملة

يتم اإلفصاح عنها فقط (جعل االحتماؿ اقل من
 %50لئلفصاح فقط)

يتم عمل ـبصصات ك تستنفد فورا(احتماؿ اغبدكث
أكرب من )%50

حوافز اإلدارة

تستخدـ اؼبكاسب احملاسبية كأساس غبساهبا

تستخدـ اؼبكاسب االقتصادية كأساس غبساهبا

التغيَت يف اؼبراجعُت

متكرر

غَت متكرر

- 1دوافع و أسباب الممارسات المحاسبية الخاطئة:

تتعدد دكافع اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة كتتنوع حسب اؽبدؼ اؼبقصود ربقيقو ك فيما يلي عرض ألىم الدكافع ك األسباب اليت قد
تكوف سببا يف مثل ىذه اؼبمارسات:

49

حوليات جامعة بشار العدد

( 8خاص)

Annales de l‟Université de Bechar N° 8

2010

 -1-2التوافق مع توقعات المحللين الماليين:
تقوـ اؼبنشآت عادة بتقدًن تقديرات األرباح للمحللُت اؼباليُت ك اؼبستثمرين ك تقع بعد ذلك ربت ضغط تلبية ىذه التوقعات ،ك لذلك
iii

تقوـ بعمل فبارسات ؿباسبية خاطئة كبو التوصل إُف أرباح قريبة من التنبؤات اؼبستهدفة.

 -2-2تفادي انتهاك اتفاقيات الدين:
يفرض الدائنوف ك اؼبقرضوف يف حاالت كثَتة على اؼبنشآت اؼبقًتضة شركطا كقيودا معينة مثل عدـ إجراء توزيعات أرباح يف حالة
البفاض الربح عن حد معُت أك عدـ الدخوؿ يف صفقات معينة ،ك غالبا ما تعتمد ىذه الشركط على األرقاـ احملاسبية،لذلك قد تلجأ
اإلدارة إُف اؼبركنة اؼبتاحة ؽبا يف اختيار الطرؽ ك السياسيات احملاسبية ككضع التقديرات للقياـ بتصرفات معينة من شأهنا استيفاء الشركط
اؼبوجودة يف عقود الدين ،ك يف نفس الوقت ربقيق أغراضها ،ك ىذه اؼبعادلة ما كانت ربدث لوال اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة.
 -3-2العمل على زيادة حوافز اإلدارة:
عندما ترتبط خطة حوافز اإلدارة بأرقاـ الربح احملاسيب ،فإف اإلدارة تعمل من خبلؿ اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة على تعظيم نصيبها من
اغبوافز ،كقد أكضحت دراسة ) (Healy,1985مثاال لذلك من خبلؿ خطة حوافز ؽبا حد أدىن ك حد أعلى حسب أرقاـ الربح
ككضع لذلك ثبلثة احتماالت:
االحتمال األول :كضحت دراىسة أكضحت أك
رقم الربح َف يصل إُف اغبد األدىن الذم تستحق عليو اإلدارة حوافز،تقوـ اإلدارة يف ىذه اغبالة دبمارسات إدارة األرباح للوصوؿ إُف
رقم الربح الذم ربصل من خبللو على حوافز.
 االحتمال الثاني :رقم الربح يقع بُت اغبدين األعلى ك األدىن ،تقوـ اإلدارة باؼبمارسات احملاسبية البلزمة للوصوؿ برقم الربح إُفأعلى حد دبا وبقق أعلى حوافز لئلدارة.
 االحتمال الثالث :رقم الربح أعلى بكثَت من اغبد األعلى الذم تستحق عليو حوافز ،يف ىذه اغبالة تعمل اإلدارة على زبفيضالربح ليصل إُف النقطة اليت ربقق أعلى حوافز ؽبا ألف ىذه األرباح الزائدة لن ربقق ؽبا حافز إضايف ،ك بالتاِف من األفضل زبزين
ىذه األرباح للمستقبل.

 -4-2تخفيض الضرائب:
تعمل بعض اؼبنشآت خاصة العائلية على اتباع اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة بغرض زبفيض األرباح اػباضعة للضريبة ك عادة ما تستخدـ
عمليات االندماج ك الشركات القابضة ك التابعة لتحويل األرباح ك إعادة التقييم.
 -5-2تحميل اإلدارة السابقة بأكبر قدر من الخسائر عند تغيير اإلدارة:
ربدث عمليات إدارة األرباح عادة خبلؿ أكقات تغيَت اإلدارة ،فاإلدارة القديبة ذات مؤشرات األداء الضعيف رباكؿ زيادة األرباح يف
التقارير ؼبنع أك تأجيل عزؿ اإلدارة أك تغيَتىا ،أما اإلدارة اعبديدة فإهنا رباكؿ ربميل اإلدارة القديبة بأكرب قدر من اػبسائر احملتملة ك
زبزين أم أرباح فبكنة للوقت الذم تتسلم فيو مهامها.

- 2أساليب وصور الممارسات المحاسبية الخاطئة:

تتجسد دكافع اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة يف عدة صور ك أساليب ،يتمثل أنبها فيما يلي:

 -1-3تخزين المكاسب الزائدة عن الحد:

ترتبط اؼبخاطرة دبدل التقلب يف ربقيق األرباح ،ك كلما ارتفع التقلب كلما ارتفعت اؼبخاطرة ،ك لذلك تعمل كثَت من اؼبنشآت على
احملافظة على سلسة مستقرة نسبيا من األرباح السنوية ك قد ربقق بعض اؼبنشآت أرباحا قياسية يف بعض السنوات كلذلك تستخدـ
اؼبركنة اؼبتاحة لتخفيض األرباح القياسية ك جعلها يف اغبدكد العادية أك الطبيعية من خبلؿ زبزينها يف صورة احتياطات مثبل الستخدامها
يف تغطية اػبسائر اؼبستقبلية ،أم أف اؼبنشأة تدخل يف مراجحة زمنية لؤلرباح بغرض اغبفاظ على سلسة مستقرة من األرباح.
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 -2-3توقيت األخذ بمعايير المحاسبة الملزمة:
عند إصدار معيار ؿباسيب ملزـ جديد غالبا ما يقًتف دبهلة لتطبيقو بشكل إلزامي (فًتة بينية سبتد عادة من سنة إُف ثبلث سنوات ،ك لكن
مع تشجيع التطبيق اؼببكر للمعيار) ،ك لذلك يتاح إلدارة اؼبنشآت إما التطبيق الفورم للمعيار أك انتظار الفًتة البينية اؼبتاحة
للتطبيق.أكضحت دراسة) (Ayres1994أف التطبيق اؼببكر اؼبمكن للمعايَت اعبديدة يوفر فرصة جيدة للمديرين للمقارنة بُت التطبيق
اؼببكر أك انتظار التوقيت احملدد لتطبيق اؼبعيار ،ك أنو يتم اختيار توقيت التطبيق األكثر اهبابية للصورة اؼبالية للمنشأة.
 -3-3التغييرات االختيارية للسياسات المحاسبية:
وبق لئلدارة االختيار بُت السياسات ك الطرؽ احملاسبية اؼبتاحة يف اؼبعايَت ،كما وبق ؽبا إجراء تغيَتات ؿباسبية ك التحوؿ من طريقة
ألخرل مع اإلفصاح عن ذلك ،ك تستغل بعض اؼبنشآت ىذه اإلمكانية للتحوؿ من سياسة أك طريقة ؿباسبية إُف أخرل للتبلعب يف
األرباح من خبلؿ عمل عدة تغيَتات ؿباسبية ـبتلفة منفردة أك معا على مدل عدة فًتت.فقد أكضحت دراسة)(Lilien et al,1988
أف التغيَتات احملاسبية يف الطرؽ ك السياسات احملاسبية عادة ما تستخدـ كقناع ؼبشاكل األداء الضعيف ك أف
اؼبنشآت الفاشلة تلجأ إُف إجراء عدة تغيَتات ؿباسبية يف الطرؽ ك السياسات بغرض زيادة أرباحها أك تقليل خسائرىا.
 -4-3استخدام التقديرات المحاسبية:

تعد التقديرات جزءا ىاما من احملاسبة ك ال يبكن االستغناء عنها ،حيث وبتاج احملاسب إُف التقدير يف حاالت كثَتة مثل العمر اإلنتاجي
لبعض األصوؿ الثابتة ،ـبصصات اؼبؤكنات ..،ك غَتىا ك تشًتط اؼبعايَت احملاسبية بذؿ العناية اؼبهنية العالية يف التقدير ك اإلفصاح عن
األسس اليت اعتمد عليها التقدير كوبدث يف الواقع العملي أف تستخدـ اإلدارة يف بعض األحياف عملية التقدير يف التبلعب احملاسيب.

 -5-3المحاسبة المتحفظة:
سبثل سياسة اغبيطة ك اغبذر جزء من تراث احملاسبة ك مبدأ راسخ من اؼببادئ اؼبتعارؼ عليها ،ك تقوـ على أساس ربميل ك استنفاذ
اػبسائر فورا ك دكف تأجيل ك تقوـ على أساس اختيار الطرؽ اليت ذبعل القيم الدفًتية لؤلصوؿ منخفضة نسبيا مثل اختيار طريقةLIFO

لتسعَت اؼبخزكنات مقارنة بطريقة  FIFOيف حاالت ارتفاع أسعار اؼبخزكنات ،ك اؼببالغة يف تكوين الديوف اؼبشكوؾ يف ربصيلها.
 - 6-3المحاسبة المتعسفة:
تقوـ على أساس استخداـ اؼبركنة اؼبتاحة يف اختيار ك تطبيق السياسات ك الطرؽ احملاسبية لتحقيق أىداؼ اإلدارة يف الوصوؿ إُف رقم
الربح اؼبستهدؼ ،كيتم التعسف يف استخداـ اؼبركنة اؼبتاحة يف ربقيق أىداؼ اإلدارة أكثر من التعبَت عن أداء اؼبنشأة يف ظل ظركؼ
التشغيل العادية.
 -7-3استخدام المشتقات:
انتشر استخداـ اؼبشتقات اؼبالية يف العقد األخَت من القرف العشرين بشكل كبَت جدا ،كتستخدـ اؼبشتقات إما للمضاربة أك للتحوط ضد
اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا أداة أصلية ،ك يف اغبالة األخَتة كضعت معايَت احملاسبة الدكلية قواعد ؿباسبية خاصة عند استخداـ األدكات
اؼبالية اؼبشتقة كأدكات ضباية ضد اؼبخاطر ،حبيث يتم تأجيل أك تعجيل الربح/أك اػبسارة يف األداة األصلية ليتم مقابلتها ك موازنتها مع
الربح /أك اػبسارة يف األداة اؼبشتقة ،ليكوف األثر النهائي على النتيجة صفرا أك قيمة قليلة حسب فعالية التحوط ،ك لذلك فإف ؿباسبة
التحوط هتدؼ إُف عمل مقابلة أك موازنة بُت البند اػباضع للتحوط ك األداة اؼبستخدمة للتحوط ،ك نتيجة ألف أنشطة تغطية اؼبخاطر
اختيارية فإف اإلدارة يبكن أف تتبلعب يف النتائج بشراء أداة ضباية(ربوط ضد خطر معُت) لفًتة معينة من أجل ربويل اؼبكاسب أك تغطية
اػبسائر

- 3أساليب الحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة:

تعكف األطراؼ اؼبهتمة بضماف جودة اؼبعلومات احملاسبية على ربسُت األساليب ك الطرؽ احملاسبية من أجل اغبد من اؼبمارسات اػباطئة

ك اؼبضللة ك ذلك عرب عدة أساليب ك آليات نورد أنبها فيما يلي:
-1-4االلتزام بمعايير محاسبية عالية الجودة:
أكضح تقرير عن عبنة بازؿ لئلشراؼ اؼبصريف مقدـ إُف كزراء مالية الدكؿ الصناعية السبع) (G7ك ؿبافظي البنوؾ اؼبركزية هبا حوؿ

51

حوليات جامعة بشار العدد

( 8خاص)

Annales de l‟Université de Bechar N° 8

2010

معايَت احملاسبة الدكلية يف أبريل سنة 2000اف معايَت احملاسبة الفعالة هبب أف تستويف ثبلثة امور ىامة:
 ينبغي أف تسهم يف إدارة اؼبخاطر ك اؼبمارسات الرقابية السليمة يف البنوؾ ،كما ينبغي أف توفر إطارا رشيدا موثوقا لتوليد معلوماتؿباسبية عالية اعبودة.
 ينبغي أف تساىم يف شفافية إثبات اؼبركز اؼباِف ك أدائو. ينبغي أف تسهل اإلشراؼ الفعاؿ على البنوؾ.بينما ترتبط اؼبعايَت عالية اعبودة بشكل عاـ بالشركط اآلتية:
 أال يكوف ؼبعايَت احملاسبة أساس نظرم سليم فقط ،ك لكن أيضا أف يكوف قاببل للتطبيق عمليا. هبب أال تكوف معايَت احملاسبة معقدة بصورة مغاُف فيها فيما يتصل بالبند ؿبل الدراسة. هبب اف تكوف معايَت احملاسبة دقيقة بدرجة تكفي لضماف اتساؽ ك ثبات التطبيق. -ينبغي أال تسمح معايَت احملاسبة دبعاعبة بديلة ،ك عند الضركرة ينبغي اشًتاط تقدًن إفصاحات مفصلة عن ذلك.

 -2-4االلتزام بمعايير مراجعة عالية الجودة:

يبكن تعريف اؼبراجعة بأهنا نشاط لتقليل اؼبخاطرة يف اؼبعلومات ،ك اؼبخاطرة اؼبعلوماتية ىي احتماؿ أف تكوف القوائم اؼبالية اليت تنشرىا
منشأة ما خاطئة أك مضللة،حيث هبب أف وبرص اؼبراجعوف على العمل مع عمبلء جديرين بالثقة ك على ذبميع أدلة اإلثبات عن
اؼبعلومات الواردة يف القوائم اؼبالية ك على ازباذ اػبطوات اليت تؤكد أف جهة اؼبراجعة تقدـ تقارير صحيحة عن القوائم اؼبالية.

 -3-4تفعيل دور الجهات اإلشرافية و الرقابية:
ال شك أف تفعيل دكر اعبهات اإلشرافية ك الرقابية مثل جهات كضع اؼبعايَت ك اإللزاـ هبا ك اؽبيئة العامة لسوؽ اؼباؿ ك إدارة البورصة ك
البنك اؼبركزم ك إدارة الضرائب ك غَتىا من اعبهات اؼبسؤكلة سوؼ يسهم يف زبفيض اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة ،ك يتم ذلك من
خبلؿ تطوير نشر اؼبعلومات ك فحصها ك التدقيق يف ؿبتواىا.
 -4-4إلزام المنشآت بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة:
يقصد حبوكمة اؼبنشآت " الطريقة اليت تدار هبا اؼبنشآت ك تراقب دبا يؤدم إُف الوصوؿ إُف أفضل النتائج يف ظل توافر ظركؼ الشفافية
ك اإلفصاح " ك ترتكز اغبوكمة على ثبلث ركائز أساسية يبكن تلخيصها يف:
 السلوؾ األخبلقي للمحاسبُت ك اؼبراجعُت ك اإلدارة. تفعيل دكر أصحاب اؼبصاٌف يف الرقابة على أعماؿ اؼبنشأة. إدارة اؼبخاطر.ك قد تناكلت عدة دراسات اؼبمارسات احملاسبية األفضل غبوكمة اؼبنشآت ك دكرىا يف اغبد من اؼبمارسات اػباطئة ك اكتشاؼ األخطاء
ك الغش ك يبكن تلخيص ألفضل اؼبمارسات غبوكمة اؼبنشآت فيما يلي:
-

خـاتمـة

تكوين ؾبلس إدارة من أغلبية األعضاء اؼبستقلُت غَت التنفيذيُت.
كجود عبنة مراجعة فعالة .
كجود فصل بُت رئيس ؾبلس اإلدارة ك العمل التنفيذم.
كجود رقابة ك إشراؼ فعاؿ من اعبهات اؼبسؤكلة مثل ىيئة سوؽ اؼباؿ ك إدارة البورصة...،
كجود قنوات اتصاؿ جيدة بُت عبنة اؼبراجعة الداخلية ك اػبارجية من جهة ك اعبهات اغبكومية ك اإلشرافية من جهة أخرل.

ال شك أف الفساد اؼباِف يف الكثَت من اؼبنشآت سبب رئيسي من أسباب األزمات اؼبالية ،ك تعد اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة إحدل
الوسائل اؼبتسببة يف ذلك ،حيث ينتشر استخداـ رحبية السهم الواحد كمقياس أساسي الزباذ قرارات شراء ك بيع األكراؽ اؼبالية ،كلذلك يرتكز
التبلعب احملاسيب عادة حوؿ األرباح ،ك لتجاكز ذلك وبتاج اؼبستثمركف إُف ازباذ قرارات االستثمار بناءا على معلومات صحيحة ك أرباح قائمة
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على قياسات ؿباسبية سليمة ك مبنية على معايَت عالية اعبودة ،بالشكل الذم تعود فيو أخطاء القرارات االستثمارية إُف ربليبلهتم ك ليس إُف
كجود خداع أك تضليل يف األرباح ك اؼبعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها ،ك لكي يتحقق ذلك هبب الًتكيز على التوصيات اآلتية:
 نشر معايَت ؿباسبية ك مراجعة عالية اعبودة ك إلزاـ اؼبنشآت هبا. التعرؼ على أساليب اؼبنشآت يف تطبيق قواعد معايَت احملاسبة يف إدارة األرباح ك العمل على مواجهتها. إلزاـ اؼبنشآت دبتطلبات اإلفصاح ك الشفافية ،ككذلك تقدًن إفصاحات عن فبارسات حوكمة اؼبنشآت اليت تطبقها. سبثل اإلدارة جزءا ؿبوريا للقضاء على اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة كوهنا هبب أف تكوف كسيطا نزيها ك ؿبايدا بُت األطراؼأصحاب اؼبصلحة يف اؼبنشأة.
لكن كمع كل اعبهود اؼببذكلة يف ىذا االطار يتفق أغلب اػبرباء يف األزمات اؼبالية على اغباجة إُف نظرية متكاملة تشرح لنا اؼبفاىيم ك
األساليب ك الدكافع ك اغبلوؿ اليت ربد من اؼبمارسات احملاسبية اػباطئة ك اؼبضللة ك اليت تؤثر على جودة النتائج ك جودة التقارير اؼبالية.
الهوامش:

 -1يقصد بعدـ تناظر اؼبعلومات اغبالة اليت ال يقتسم فيها طريف الصفقة أك العقد لنفس اؼبعلومات ،حيث يعترب ىذا الوضع مصدرا ؼبشكليت االختيار العكسي ك سوء
النية،ك ىي مطركحة بشكل أساسي يف العبلقات داخل األسواؽ اؼبالية(من خبلؿ القيمة االظبية ك القيمة اغبقيقية لؤلكراؽ اؼبالية) ،اقتصاديات البنوؾ
( العبلقة ما بُت اؼبقرض كاؼبقًتض) إضافة ألسواؽ التأمُت(العقد مابُت اؼبؤ ِّمن ك اؼبؤﱠمن).
 -1يقصد بالسوؽ الكفء ،السوؽ الذم تعكس فيو األسعار كل اؼبعلومات اؼبتاحة ك ىذا يفًتض أف كل اؼبتعاملُت يف السوؽ يبكنهم الوصوؿ إُف اؼبعلومات ،سواء
تعلق األمر باؼبعلومات اغبالية أك اؼباضية.
-iiiتشَت دراسة) (Magrath& Weld,2002إُف أف االعًتاؼ غَت الصريح باإليراد كاف سببا يف حواِف ثلث إعداد الصياغة ك التسويات اعبربية للقوائم اؼبالية
اؼبقدمة ؽبيئة سوؽ األكراؽ اؼبالية األمريكية ) (SECخبلؿ الفًتة.2000-1977
 -Iiiiعلى سبيل اؼبثاؿ يتم تكوين اؼبخصصات كفقا للمعيار رقم  37اػباص"باؼبخصصات ك االلتزامات احملتملة ك األصوؿ احملتملة"كما يلي:إذا كاف احتماؿ حدكث
العبء أكرب من احتماؿ عدـ حدكثو(أم االحتماؿ أكرب من  )%50فيتم تكوين اؼبؤكنة أما إذا كاف االحتماؿ أقل من  %50فيكفي اإلفصاح عنو فقط ،ك من ىنا
يبكن أف يؤثر التقدير احملاسيب على قيمة الربح يف حاليت التقدير.
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جامعة وهران

الملخص:
من خبلؿ ىذه الورقة هندؼ إُف إبراز آثار األزمة االقتصادية على التجارة الدكلية من جهة كعلى السياسة التجارية الدكلية من جهة أخرل.
كما نسعى كراء توضيح تداعيات ىذه األزمة على التجارة اػبارجية للجزائر كعلى السياسة اليت ربكمها مع تسليط الضوء على مواطن اػبلل
يف ىذه السياسة التجارية كإبراز األكلويات اليت هبب أف تدمج فيها لبلستفادة من دركس ىذه األزمة كربقيق تنمية اقتصادية ذات كفاءة أعلى.
الكلمات المفتاحية:

األزمة االقتصادية ،السياسية التجارية الدكلية ،التجارة اػبارجية اعبزائرية ،السياسية التجارية اعبزائرية.

المقدمة:

إف األزمة االقتصادية األخَتة ،ك اليت أثرت على معظم دكؿ العاَف ك بدرجات متفاكتة ،الزالت عوامل نشوئها ك أثارىا السلبية موجودة كقائمة
حىت اآلف ،ك الزالت تتطلب من الدكؿ اؼبختلفة كضع سياسات كازباذ إجراءات ،أحادية تارة كمتعددة األطراؼ تارة أخرل ،للتخلص من
عواقبها ك التعايف منها هنائيا.
ك ال تعترب اعبزائر يف معزؿ عما وبدث يف العاَف ،فهي كإف َف تتأثر باألزمة يف بداية انتشارىا ،أم ؼبا كانت األزمة ؾبرد أزمة مالية ،ك ذلك
لعدـ ارتباط قطاعها اؼبصريف بالعاؼبي ،فقد تأثرت هبا الحقا عندما انتقلت األزمة من القطاع اؼبصريف إُف اغبقيقي الرتباط اقتصادىا بالعاؼبي من
خبلؿ التجارة اػبارجية أساسا.
كللدكر اؼبتنامي الذم تلعبو التجارة اػبارجية يف التنمية االقتصادية ،أفرزت األزمة االقتصادية العاؼبية ربديات جديدة أماـ ىذا النشاط كالسياسة
اليت ربكمو .كجاءت ىذه التحديات يف الوقت الذم الزالت تتصف فيو التجارة اػبارجية بدرجة عالية من التمركز السلعي كاعبغرايف كربافظ
فيو السياسة التجارية على ىذه الصفة .كمن ىنا تأيت ىذه الدراسة الستعراض ىذا الوضع كربليلو كالوصوؿ إُف توصيات قد تساىم يف
معاعبتو ،كلتحقيق ذلك يتم معاعبة احملاكر السبع التالية:
أكالن :آثار األزمة العاؼبية على االقتصاد العاؼبي.
ثانيان :أثر األزمة االقتصادية على التجارة الدكلية.
ثالثان  :مستجدات السياسة التجارية الدكلية.
رابعان :أثر األزمة االقتصادية على التجارة اػبارجية اعبزائرية.
خامسان :كاقع التجارة اػبارجية اعبزائرية.
سادسان  :مستجدات السياسة التجارية اعبزائرية.
سابعان :أكلويات السياسة التجارية اعبزائرية ما بعد األزمة.
أوال  -األزمة االقتصادية وآثارىا على االقتصاد العالمي:

تعرض االقتصاد العاؼبي إُف أزمة كصفت من طرؼ العديد من خرباء االقتصاد على أهنا األسوأ منذ  80عاما ،حيث بدأت كأزمة رىن عقارم
أمريكية كامتدت لتكوف السبب يف اهنيار كربل اؼبؤسسات اؼبالية يف الواليات اؼبتحدة كخارجها ،كمشلت قطاعات االقتصاد اغبقيقي ما دعا
العديد من الدكؿ اؼبتقدمة إُف زبفيض استثماراهتا كتسريح مبليُت العماؿ يف إطار تطبيق ما يسمى بالسياسات االنكماشية .كيف ظل العاَف
اؼبًتابط امتدت ىذه األزمة لتشمل كل الدكؿ دبا فيها األكثر فقرا كاليت تعد األقل مسؤكلية عن ىذه األزمة .ك تركت ىذه األزمة العاؼبية آثارىا
على االقتصاد العاؼبي كعلى ـبتلف مكوناتو .حيث انكمش النمو االقتصادم العاؼبي بنحو  %2.3بعدما عرؼ زيادة منخفضة سنة 2008
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بنحو  .%1.6كعرفت جل الدكؿ اؼبتطورة سقوطا يف معدالت مبوىا .كتأثر النمو بشكل أكثر حدة عند دكؿ االرباد األكركيب مقارنة
بالواليات اؼبتحدة األمريكية (  4.2مقابل  .)2.4كما تأثر النمو الذم كانت تقوده البلداف النامية يف ىذه الفًتة كذلك ،كعلى رأس ىذه
الدكؿ الصُت كاؽبند ،حيث انتقل من  %9إُف  %8.5يف الصُت كمن  %7.3إُف  %5.4يف اؽبند  .كسجلت دكؿ رابطة الدكؿ اؼبستقلة
أعلى البفاضا للنمو االقتصادم بنسبة مساكية لػ  .7.1كيف إطار آخر ،البفضت االستثمارات اؼبباشرة األجنبية ،دبا يف ذلك عمليات التملك
ك االندماج ،بػ  %39سنة  ،2009كىذا بعدما كانت قد عرفت البفاضا بػ  %14يف سنة  2008مقارنة بسنة  .2007ككذلك البفضت
سنة  2009اإليرادات السياحية بػ  %8.5مصحوبة بالبفاض يف أعداد السياح بػ  .1%5.1باإلضافة إُف ذلك ،تراجعت عملية مكافحة
الفقر يف الدكؿ النامية كاألقل مبوا مع البفاض التحويبلت الرأظبالية اليت تتلقاىا ىذه الدكؿ .كتشَت دراسة للبنك الدكِف  1أنو من اؼبتوقع أف
تسفر األزمة اغبالية عن سقوط  53مليوف شخص آخر يف دائرة الفقر ليعيشوا على دخل أقل من  1.25دكالر للفرد يف اليوـ .كيف نفس
إطار التحويبلت الرأظبالية ،فلقد شهدت الدكؿ النامية تراجعا بنحو  %7يف ربويبلت اؽبجرة ،علما أف ىذه األخَتة تشكل عند البعض منها
أىم مصدر للنقد األجنيب .كال تكتمل ىذه الصورة آلثار األزمة االقتصادية إال باإلشارة إُف أنو قد بلغ عدد العاطلُت عن العمل يف العاَف ما
قدره  212مليوف مع زيادة بنحو  %6.6سنة .2009
ثانيا  -أثر األزمة االقتصادية على التجارة الدولية:
غَتت األزمة االقتصادية من أحواؿ التجارة الدكلية كثَتا .فحسب تقرير منظمة التجارة العاؼبية ،البفضت اؼببادالت التجارية سنة

2009

بػ %12.2بعدما أف توقعت نفس ىذه اؼبنظمة تراجعا بػ  %10فقط  .1كقد سجلت بذلك أكرب البفاض منذ اغبرب العاؼبية الثانية .كعرؼ
حجم الصادرات العاؼبية السلعية باألحجاـ انكماشا بنحو  %12.2كيعترب األقول منذ  70عاما .كتراجعت الصادرات يف كل مناطق العاَف
دكف استثناء ،كتراكح ىذا االلبفاض بُت  %4.9ك  .%14.4كسجلت الواليات اؼبتحدة األمريكية كأكركبا أعلى البفاض للصادرات مقارنة
باؼبناطق األخرل .أما الواردات العاؼبية فكاف البفاضها أكرب من الصادرات بػ  .%0.7ككما ىو اغباؿ بالنسبة للصادرات ،شهدت كاردات كل
مناطق العاَف ىبوطا تراكح بُت  %5.6ك .%20.2لكن عكس الصادرات سجلت رابطة الدكؿ اؼبستقلة ،كعلى رأسها ركسيا ،كدكؿ أمريكا
اعبنوبية كالوسطى أعلى البفاض ألحجاـ الواردات السلعية.
كجاء ىذا التحوؿ السليب يف التجارة الدكلية بعدما أف عرفت مبوا حبواِف  %2ك %6سنيت  2008ك 2007على الًتتيب ،كبعد أف شهدت
الصادرات مبوا مساكيا لػ %2.1ك %6.4كالواردات مبوا مساكيا لػ  2.2%ك %6.1خبلؿ نفس السنتُت ،كذلك على النحو اؼببُت يف اعبدكؿ
رقم .1
1
كحسب تقرير منظمة التجارة العاؼبية  ،فإف ىذا الوضع كاف ناذبا عن العوامل األربعة التالية :تراجع الطلب الذم حدث يف نفس الوقت يف
كل اؼبناطق؛ كتشعب عمليات اإلنتاج العابر للحدكد يف إطار التقسيم الدكِف للمسارات اإلنتاجية كالتخصص العمودم ،فبا خلق أثرا مضاعفا
ألف تراجعا يف الطلب يؤدم إُف تراجع أكثر حدة يف التجارة الدكلية؛ كالبفاض يف سبويل التجارة فبا أدل إُف حدكث نقص يف التسهيبلت
اؼبالية للتجارة؛ كازباذ إجراءات ضبائية من طرؼ بعض الدكؿ كعلى بعض السلع بعدما عرؼ حجم التجارة الدكلية ىبوطا ابتدءا من نوفمرب
.2008

الجدول رقم  :1التغير النسبي السنوي ألحجام الصادرات و الواردات السلعية إبان األزمة
انؼانى
أيزٚكا انشًانٛح
أيزٚكا انجُٕتٛح ٔانٕسطٗ
أٔرٔتا
راتطح انذٔل انًسرقهح

2007
6.4
4.8
3.3
4.2

انصادراخ
2008
2.1
2.1
0.8
0.0

2009
12.214.45.714.4-

2007
6.1
2.0
17.6
4.4

انٕارداخ
2008
2.2
2.413.3
0.6-

2009
12.916.316.314.5-

7.5

2.2

9.5-

19.9

16.3

20.2-

إفزٚقٛا

4.8

0.7

5.6-

13.8

14.1

5.6-

انشزق األٔسظ

4.5

2.3

4.9-

14.6

14.6

10.6-

آسٛا

11.7

5.5

11.1-

8.2

4.7

7.9-
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اؼبصدر :منظمة التجارة العاؼبية .2010

كمن اؼبتوقع أف تعرؼ التجارة الدكلية سنة  ، 2010يف إطار االنتعاش البطيء الذم سيعرفو االقتصاد العاؼبي ،بارتفاع الناتج احمللي اػباـ العاؼبي
بنحو  ،%2.9مبوا بػ  .%9.5كستعرؼ صادرات الدكؿ اؼبتقدمة ارتفاعا بػ  ،%7.5بينما صادرات دكؿ العاَف اؼبتبقية  .1%11كرغم ىذه
اؼبعدالت اؼبرتفعة اؼبتوقعة إال أف منظمة التجارة العاؼبية تشَت إُف أهنا غَت كافية لتغطية اػبسائر اليت عرفتها التجارة الدكلية إباف األزمة
االقتصادية.
ثالثا  -مستجدات السياسة التجارية الدولية:

 .1العودة إلى الحماية النسبية الحتواء األزمة:

إف العديد من الدكؿ ،كاليت تأثرت باألزمة اؼبالية ،ك بالركود االقتصادم الذم تولد عنها ك اؼبصحوب بًتاجع االستهبلؾ كالبفاض اإلنتاج
كارتفاع معدالت البطالة ،عبأت إُف إجراءات ذبارية عديدة للتخفيف من حدة األزمة ك اإلؼباـ بانعكاساهتا .كانت ىذه اإلجراءات ضبائية تارة
كربريرية تارة أخرل ،أحادية تارة كمتعددة األطراؼ تارة أخرل .كتباينت تقارير أىم اؼبنظمات كاؼبؤسسات الدكلية حوؿ االذباه الذم تأخذه
السياسة التجارية ألكرب دكؿ العاَف ،لكن آلت معظمها إُف عودة نسبية إُف اغبماية التجارية.
،1
فمن خبلؿ التقرير الثاين عبهاز مراجعة السياسات التجارية هبذه اؼبنظمة حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية كالتطورات التجارية اؼبرتبطة هبا
اعتربت منظمة التجارة الدكلية أنو منذ تفاقم األزمة ظهرت دالئل على ازباذ الدكؿ إجراءات ـبتلفة تتصف بنزعة ضبائية أك ؽبا آثار تشوه حرية
حركة التجارة الدكلية .كأف اإلجراءات اليت ازبذهتا الدكؿ اؼبختلفة ال تشكل توجها عاما ثابتا ،كَف تشكل خطرا على انسياب التجارة الدكلية،
إذ أهنا ال تغطى إال جزء ضئيل من التجارة يف السلع  .كتًتكز اغبمائية اعبديدة يف القطاعات اليت سبتعت باغبماية منذ فًتة طويلة  .مثل:
اؼبنسوجات كاؼببلبس كاألحذية كاغبديد كالصلب كاؼبنتجات االستهبلكية .غَت أف منظمة التجارة العاؼبية ال تنكر أف تراكم اإلجراءات ك التدابَت
اغبمائية قد يؤدم إُف عرقلة حركة التجارة الدكلية كهتميش أثر السياسات اليت أقرهتا الدكؿ ؼبعاعبة آثار األزمة.1
ك لعل ىذا التفاؤؿ يف تقرير منظمة التجارة العاؼبية لو عبلقة باغبجم غَت الكبَت للشكاكم التجارية اؼبرفوعة كالقضايا اػباصة باإلغراؽ أيضا.
فبالفعل ،بينت قراءة اإلحصاءات اؼبنشورة من طرؼ ىذه اؼبنظمة أنو َف يسجل ارتفاعا ؿبسوسا يف عدد الشكاكم اؼبرفوعة أماـ جهاز تسوية
اؼبنازعات التابع ؼبنظمة التجارة العاؼبية .حيث بلغ عدد الشكاكم ( 25من أكتوبر  2008إُف فيفرم  ،)2010كىو بذلك ال يتجاكز عدد
الشكاكم السنوية اليت رفعت منذ تأسيس اؼبنظمة إُف غاية سنة  ،2003علما أنو يف ىذه الفًتة عرؼ حجم التجارة الدكلية مبوا يصل إُف
 %6سنويا .كيف نفس السياؽ ،كاف عدد الشكاكم اؼبرفوعة أماـ اؼبنظمة سنة  ،2009كىي السنة اليت عرفت فيو أكرب االقتصاديات ركودا
1
حادا ،مساكيا لػ 14شكول فقط .أما فيما ىبص قضايا اإلغراؽ ،فتبُت أحدث إحصاءات نشرت من طرؼ ىذه اؼبنظمة حوؿ ىذا اؼبوضوع
أف عدد التحقيقات اؼبفتوحة ضد اإلغراؽ من طرؼ الدكؿ األعضاء سنة  2008كاف أقل من متوسط جل التحقيقات اؼبفتوحة ضد اإلغراؽ
من الفًتة اؼبمتدة ما بُت  1995ك  2007بػ  208 ( %16مقابل  .)247أما فيما ىبص عدد اإلجراءات النهائية ضد اإلغراؽ ،فتوضح
نفس اإلحصاءات أف عددىا كاف مساكيا لػ 138مقابل  168يف اؼبتوسط للفًتة اؼبمتدة ما بُت  1995ك.2007
كيف إطار ثاف ،كانت دراسة البنك الدكِف  1أقل تفاؤال من تلك اليت قدمتها منظمة التجارة العاؼبية ،إذ أشارت إُف أنو مت إحصاء  66نوعا من
أنواع اإلجراءات القادرة على تشكيل عائق أماـ اؼببادالت التجارية الدكلية عند ؾبموعة العشرين ،ك أنو ازبذت  17دكلة من ىذه اجملموعة،
كاليت شاركت يف قمة العشرين األكُف اؼبنعقدة يف شهر نوفمرب  47 ،2008إجراء ضبائيا .ك تعد إفريقيا اعبنوبية ك الياباف ك العربية السعودية،
الدكؿ الثبلثة اليت َف تلجأ إُف أم إجراء ضبائي ضمن ىذه اجملموعة .كما تعد اإلجراءات اليت ؽبا صلة بتحرير التجارة كاؼبتخذة من طرؼ ىذه
اجملموعة أثناء األزمة اؼبالية ضئيلة مقارنة بتلك اؼبقيدة للتجارة كىي ال تتجاكز  12إجراء.
ك يف إطار ثالث ،جاء تقرير إنذار التجارة العاؼبية  1ليؤكد التوجو اغبمائي للدكؿ إباف األزمة بشكل أكثر إثارة للقلق .فالدراسة اليت أعدىا،
بينت أنو مت رصد ما ال يقل عن  297إجراءا ذباريا سبييزيا منذ نوفمرب  .2008كما تبُت أف الدكؿ اؼبكونة جملموعة العشرين تبنت 172
إجراءا حكوميا ،يبكن اعتبار  121منها تشويها كاضحا لقواعد اللعبة كيضر باؼبصاٌف التجارية األجنبية .كأكدت ىذه الدراسة أنو يف فًتة ال
تتجاكز  300يوـ منذ انعقاد أكؿ قمة جملموعة العشرين ،سجل يف اؼبتوسط خرقا كاحدا كل ثبلثة أياـ لبللتزامات اليت تعهدت هبا ىذه
اجملموعة ك اؼبتمثلة بعدـ اللجوء إُف اإلجراءات اغبمائية.1
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 .2تعزيز دور األدوات التجارية غير التعريفية:
سبيزت السياسات التجارية عند الدكؿ اؼبتطورة هبيمنة الوسائل غَت التعريفية عليها ،أما الوسائل التعريفية فغالبا ما ازبذت للرد على اؼبمارسات
اليت رأهتا غَت عادلة كاإلغراؽ ك الدعم .فحسب دراسة قاـ هبا البنك الدكِف ،تبُت أنو من  47إجراء الذم طبق فعبل من طرؼ ؾبموعة
العشرين ،كاف ىناؾ  12إجراءا خاص بالدكؿ اؼبتطورة  .1كما سبثلت جل اإلجراءات اؼبطبقة يف اإلعانات ك حزمة أخرل من الدعم قدمت
من طرؼ اغبكومات إُف قطاعات إنتاجية معينة .أما بالنسبة للدكؿ النامية ،فإف دراسة البنك الدكِف تبُت أف عدد اإلجراءات اغبمائية اؼبطبقة
فعبل من طرؼ دكؿ ىذه الفئة يف ؾبموعة العشرين فاقت تلك اؼبطبقة من طرؼ الدكؿ اؼبتطورة ضمن نفس اجملموعة ،كأهنا كانت مساكية
لػ 35إجراء .كعكس الدكؿ اؼبتطورة ،فإف األدكات اغبمائية اليت تبنتها الدكؿ النامية كانت متنوعة كازبذت أكثر من شكل ،ككاف للرسوـ
أفق يف اجململ األدكات غَت
اعبمركية على االستَتاد اغبصة األكرب إذا ما قورنت باإلجراءات األخرل مأخوذة كل كاحدة على حدة ،غَت
التعريفية ذباكزت التعريفية.
رابعا  -أثر األزمة االقتصادية على التجارة الخارجية الجزائرية

1

يف أعقاب ضعف حصة تدفقات االستثمارات األجنبية  1كربويبلت اؼبغًتبُت يف إصباِف التدفقات اؼبالية من اػبارج ،كاعتماد اعبزائر بشكل
رئيسي على التجارة اػبارجية يف توفَت التمويل للتنمية االقتصادية ،تعترب التجارة اػبارجية القناة الفعلية اليت تربط االقتصاد اعبزائرم
باالقتصاديات األخرل ،ك بالتاِف اؼبمر األىم النعكاسات األزمات العاؼبية .كتشَت إحدل دراسات مركز التجارة الدكلية أف األزمة االقتصادية
اغبالية انعكست آثارىا على التجارة اػبارجية للدكؿ النامية عن طريق ثبلثة أشكاؿ ـبتلفة :أكال ،من خبلؿ البفاض أسعار اؼبواد األكلية نتيجة
تراجع الطلب عليها من طرؼ دكؿ منظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية؛ ثانيا ،من خبلؿ البفاض الطلب على اؼبنتجات اؼبصنعة بسبب
تراجع عدد الطلبيات؛ ك ثالثا ك أخَتا ،من خبلؿ البفاض الطلب على اػبدمات ،كالسيما السياحة.
كدبا أف اؼبواد األكلية ،كبالضبط احملركقات تشكل اغبصة األكرب يف الصادرات اعبزائرية ،مشكلة نسبة تفوؽ  %97سنيت  2008ك،2009
فإف تراجع أسعار النفط ،من  133.19دكالر للربميل إُف حواِف  47دكالر للربميل يف فًتة ال تتجاكز الستة أشهر (من منتصف  2008إُف
بداية  ،)2009كاف لو أثر كبَتا على حجم التجارة اعبزائرية ك على عائدات صادرات احملركقات .ففي سنة  2009كنتيجة البفاض أسعار
النفط سجلت العائدات خسارة تقدر بػ %44.88مقارنة بسنة .2008
ك ال تعترب ىذه ىي اؼبرة األكُف اليت تعرؼ فيها ذبارة اعبزائر مثل ىذا التدىور يف كضعها .ففي سنة  1986كبعد االهنيار اغباد ألسعار النفط،
من  29دكالر سنة  1985إُف  14.8دكالر سنة  ،1986أم البفاض فاؽ  ،%45عرؼ حجم التجارة اػبارجية البفاضا قدر بػ %20
لينتقل من  100518مليوف دينار جزائرم إُف  80222مليوف دينار يف غضوف سنة كاحدة  .1كسجل بذلك اؼبيزاف التجارم ،ك الذم كاف
يعرؼ فائضا ،عجزا مساكيا لػ  6565مليوف دينار جزائرم سنة  .1986كحقق اغبساب اعبارم ،كالذم يضم إُف جانب التجارة اػبارجية يف
السلع ،ذبارة اػبدمات ك التحويبلت ،عجزا قدر بػ  2.2مليار دكالر بعدما كاف قد حقق فائضا سنة من قبل فاؽ مليار دكالر  .1كىذا كلو يف
الوقت اليت كانت فيو حصة احملركقات تساكم  %98من الصادرات اإلصبالية ،ك  %28من الناتج احمللي اػباـ ،ك  %43من اإليرادات
اعببائية.
كذبدر اإلشارة إُف أنو إذا َف يكن لؤلزمة الراىنة انعكاسات سلبية حادة على االقتصاد اعبزائرم كَف هتدد استقراره ،فإف الفضل يعود إُف ؾبموعة
من العوامل .فضعف ارتباط القطاع اؼباِف اعبزائرم باألسواؽ اؼبالية العاؼبية ساىم إُف حد كبَت يف عدـ تأثر االقتصاد اعبزائرم بشكل مباشر
باؼبرحلة األكُف من األزمة .كما أف غياب صناديق سيادية ،كالدفع اؼبسبق للديوف اػبارجية كالذم عمل على تقليص الديوف اػبارجية من 15
مليار دكالر أمريكي إُف  400مليوف دكالر ،ك تكوين صندكؽ ضبط العائدات سنة  2004قصد ادخار ك تسيَت الفائض الناجم عن فارؽ
سعر النفط اؼبرجعي يف إعداد اؼبيزانية ك سعره اغبقيقي على مستول األسواؽ النفطية ،ك الذم بلغ رصيد ق 60مليار دكالر يف أكاخر سنة
 ، 2009كلها عوامل ساعدت على استمرار تنفيذ برامج اإلنفاؽ رغم البفاض عائدات احملركقات.
خامسا  -واقع التجارة الخارجية الجزائرية
عرفت التجارة اػبارجية للجزائر قبيل األزمة تطورا يف قيمتها .فكما يبُت اعبدكؿ رقم  ،2شهدت الصادرات سنة  2008مبوا بقيمة 19135
مليوف دكالر ،فيما سجلت الواردات مبوا بقيمة  11848مليوف دكالر ،كأدل ىذا الوضع إُف تسجيل معدؿ تغطية يفوؽ الػ  .100كما أف
حصة التجارة اػبارجية يف إصباِف التجارة العاؼبية ربسنت رغم أف معدؿ الزيادة يف الواردات أكرب من معدؿ الزيادة يف الصادرات .كيرجع ىذا
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التطور الذم عرفتو التجارة اػبارجية إُف عاملُت أساسُت :زيادة قيمة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية ،كارتفاع
درجة االنفتاح بانتقاؽبا من  %7بداية التسعينات إُف أكثر من  %60يف السنتُت األخَتتُت.

الجدول رقم  :2حجم الصادرات و الواردات بمليون دوالر أمريكي والنسب

انرغٛٛز انُسثٙ
2008
2007
31.80
79298
60163
انصادراخ
42.87
39479
27631
انٕارداخ
22.39
39819
32532
انًٛشاٌ انرجار٘
35.29
118777
87794
حجى انرجارج
201
218
َسثح انرغطٛح
0.49
0.43
حصح انصادراخ ف ٙانصادراخ انؼانًٛح
0.24
0.19
حصح انٕارداخ ف ٙانٕارداخ انؼانًٛح
اؼبصدر :اؼبركز الوطٍت لئلعبلـ اآلِف كاإلحصائيات التابع للجمارؾ  ،2008ك منظمة التجارة العاؼبية

بيد أنو مازالت تغلب على التجارة اػبارجية صفتاف بارزتاف :غياب التنوع يف اؽبيكل السلعي للصادرات كاؽبيكل اعبغرايف للمبادالت التجارية.
كليست ىاتاف الصفتاف كليدة سنوات قليلة ماضية ،إمبا فبتدة لزمن سابق ،كيعترب التحوؿ من تصدير اؼبنتجات الزراعية إُف تصدير احملركقات
األمر الوحيد الذم طرأ عليو التغيَت .كتربز ىاتُت الصفتُت ؾبموعة من اؼبؤشرات ،سنلقي الضوء فيما يلي على البعض منها:


حصة مختلف السلع في إجمالي الصادرات  :إف القاعدة األساسية اليت تقوـ عليها الصادرات اعبزائرية تًتكز أساسا على

احملركقات ،إذ يبكن القوؿ بأف ىذه األخَتة سبثل كل الصادرات اعبزائرية تقريبا ،دبا أنو فاقت نسبة احملركقات  %97من إصباِف الصادرات يف
سنيت  2007ك  ، 2008أما الصادرات خارج احملركقات ،فباإلضافة إُف أف نسبتها الضئيلة ،فهي يف معظمها عبارة عن مشتقات احملركقات
كاأللومينوـ كالزنك كاألمونيا كمواد كيماكية تعتمد بالدرجة األكُف على النفط كالغاز.

حصة مختلف األقاليم في إجمالي المبادالت  :يعترب االرباد األكركيب الشريك التجارم األبرز بالنسبة للصادرات ،أكانت من

احملركقات أـ خارجها ،كالواردات أيضا .فكما يوضح اعبدكؿ رقم  3تفوؽ حصة االرباد األكركيب  %50يف إصباِف اؼببادالت .كيأيت مؤشر
سبركز الصادرات  1ليؤكد ىذا الوضع ،إذ أنو اكبصر يف الفًتة اؼبمتدة ما بُت سنيت  2005ك  2008مابُت  0.593ك  0.606كذلك بالرغم
من أف عدد اؼبنتجات اؼبأخوذة بعُت االعتبار زاد ليصل إُف  .147كال ينتهي الوضع ىنا بالنسبة لغياب التنوع يف اؽبيكل اعبغرايف للمبادالت
التجارية ،فضمن كل منطقة جغرافية أك ؾبموعة إقليمي ة ترتكز اؼببادالت على عدد ؿبدكد من الدكؿ .فمثبل ،تعترب كبل من مصر كاؼبغرب
كتونس أىم الشركاء التجاريُت للجزائر يف إفريقيا ،كما تعترب نفس ىذه الدكؿ الثبلثة أىم شركائها يف اؼبنطقة العربية.

الجدول رقم  :3اتجاه التجارة الخارجية بالنسب

انصادراخ
2008
2007
52.04 44.60
االذحاد األٔرٔتٙ
دٔل يُظًح انرؼأٌ ٔ انرًُٛح (يا ػذا االذحاد األٔرٔت36.08 42.20 )ٙ
3.62
4.31
أيزٚكا انجُٕتٛح
4.75
6.66
آسٛا
2.04
1.26
دٔل انًغزب انؼزتٙ
1.00
0.80
انذٔل انؼزتٛح دٌٔ انًغزب انؼزتٙ
0.47
0.17
تاق ٙدٔل انؼانى
اؼبصدر :اؼبركز الوطٍت لئلعبلـ اآلِف كاإلحصائيات التابع للجمارؾ 2008

انٕارداخ
2008
2007
53.15 52.21
18.35 19.41
5.52
6.05
17.52 15.63
1.00
1.03
1.79
2.25
2.67
3.42

نسبة مساىمة السلع ذات التكنولوجيا العالية في الصادرات  :من بُت اؼبؤشرات اليت تبُت طبيعة التخصص كغياب تنوع

الصادرات اعبزائرية قبد مسانبة السلع ذات التكنولوجيا العالية يف الصادرات اإلصبالية أيضا .فهذا النوع من السلع ،ك الذم يعطي صورة
كاضحة ،يف اآلف ذاتو ،عن قدرة استيعا ب السلع ذات التكنولوجيا العالية بعد استَتادىا ك تقدًن منتجات حديثة ك تنافسية إُف األسواؽ
اػبارجية ،1يعرؼ تصديره عجزا شديدا .فما بُت الفًتة اؼبمتدة من  1995إُف  ،2000عادلت حصة صادرات السلع ذات التكنولوجيا
العالية ما قدره  %0.6يف الصادرات اإلصبالية بالقيم فقط.1
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الميزة النسبية الظاىرة :إف ىذا اؼبؤشر الذم يعترب من أىم اؼبؤشرات اليت تعطي صورة كاضحة عن مبط زبصص الدكؿ كعن حصة

صادرات سلعة ما يف الصادرات العاؼبية (أك منطقة ما) ،يوضح أف اعبزائر نقيصة اؼبيزة يف كل اؼبنتجات ماعدا احملركقات .حيث أف ىذا اؼبؤشر
أقل من الواحد بالنسبة لكل اؼبنتجات ماعدا احملركقات ،كيفوؽ الواحد ،بل يقًتب من الرقم  ،11بالنسبة للمحركقات.

مؤشر التجارة داخل الصناعة  :إف اغبسابات اؼبنشورة من طرؼ الػ  Femise1حوؿ ىذا اؼبؤشر ،كالذم يعكس مدل تطور

التجارة ذات االذباىُت كالناذبة أساسا عن تنوع النسيج الصناعي لدكلة ما ،تبُت أنو يف سنة  ،2007كاف ىذا اؼبؤشر مساكيا لػ 1.26باألخذ
بعُت االعتبار صادرات ككاردات الصناعة التحويلية فقط كلػ  1.03باقتصار نفس ىذه اؼببادالت الصناعية على االرباد األكركيب (  .)15كىذا
يدؿ على أف التجارة داخل الصناعة تكاد تكوف غَت موجودة باعتبار أف ىذه األرقاـ بعيدة كل البعد عن  .100كما تبُت اغبسابات اؼبنشورة
أف ىذا اؼبؤشر عرؼ تراجعا سنة  2007مقارنة بسنة  2006كذلك بالنسبة لكبل اػبيارين.
سادسا  -مستجدات السياسة التجارية الجزائرية
إف ربرؾ اغبكومة اعبزائرية ؼبواجهة آثار األزمة االقتصادية جاء من خبلؿ قانوف اؼبالية التكميلي  2009أساسا .كَف يتم اعتماد ىذا الربنامج
رظبيا إال يف النصف الثاين من سنة  2009كبعد مضي فًتة ذباىل كإنكار آلثار األزمة على االقتصاد اعبزائرم دامت ألشهر عدة .كجاء ىذا
الربنامج بعد أف ازبذت تدابَت لتنظيم حركة رأس اؼباؿ على شكل استثمارات أجنبية من قبل ،كجعل من مسانبة الرأظباؿ احمللي نسبة ال تقل
عن  %51شرطا إلزاميا ،كبإعادة استثمار جزء من األرباح لكبح تصدير رؤكس األمواؿ.
كىدفت حزمة التدابَت اليت ازبذت يف إطار قانوف اؼبالية التكميلي  2009إُف اغبد من الواردات ،كمن االستهبلؾ احمللي للبضائع اؼبستوردة ،يف
الوقت الذم كانت صادرات اعبزائر ،أكانت من احملركقات أـ خارجها ،تعرؼ البفاضا يف حجمها .ككاف للسياسة التجارية يف إطار قانوف
اؼبالية التكميلي  2009الدكر األساسي يف ربقيق ىذا اؽبدؼ .كسبيزت السياسة التجارية إباف األزمة بالتكسع يف اإلجراءات اغبمائية غَت
التعريفية كغَت الكمية  ،كسبثلت يف :أكال :منع استَتاد بعض اؼبنتجات ،كإيقاؼ استَتاد األدكية اليت يتم إنتاجها ؿبليا كال تعرؼ النقص يف
السوؽ احمللية ،كإيقاؼ استَتاد اآلالت كالتجهيزات اؼبستعملة ،كمنع استَتاد قطاع غيار اؼبقلدة كغَت األصلية؛ ثانيا :إجراءات تنظيمية متعلقة
بالعمليات التجارية اػبارجية ،كتعميم الرقم التسلسلي اعببائي كشرط لقياـ بأم عملية ذبارية خارجية ،كفرض استخداـ القرض الوثائقي
كوسيلة كحيدة للدفع؛ ثالثا :إيقاؼ سبويل عمليات شراء السلع االستهبلكية اؼبستوردة ،كعلى رأسها السيارات؛ كأخَتا :منع تصدير بعض
اؼبنتجات  ،كنفايات اؼبعادف غَت اغبديدية ،كالعجائن اليت تستعمل مواد أكلية مدعمة.
مث أتبعت ىذه اإلجراءات دبجموعة من القرارات كالتوجيهات ،أنبها :إجراءات إدارية ،سبثلت يف ربويل عملية صبركة السلع غَت اؼبعبأة داخل
حاكيات ،كالسيارات مثبل ،كبو موانئ أخرل بدال من ميناء العاصمة ،كإجراءات تفضيلية لصاٌف اؼبؤسسات احمللية عند تسليم األسواؽ العامة،
كذلك من خبلؿ رفع نسبة التفضيل من  %15إُف .125
اؼبركز الوطٍت لئلعبلـ اآلِف
كلقد حققت ىذه اإلجراءات اؽبدؼ الذم سعت إليو مبدئيا .فحسب أحدث إحصاءات نشرت من طرؼ
كاإلحصائيات ،1فإف اعبزائر قد كسبت  17.3مليار دكالر سنة  12009من جراء ازباذ ىذه اإلجراءات .كأف حجم الواردات شهد البفاضا
طفيفا قدر بػ  ،%0.95كأنو ماعدا مواد التجهيز ،كاليت ارتفعت كارداهتا بػ  ،%15.6فإف معظم أنواع السلع األخرل عرفت البفاضا ؿبسوسا،
كىذا كما يبينو اعبدكؿ رقم  .5غَت أنو لقد كاف ؽبذه اإلجراءات أثر سليب على اآللة اإلنتاجية ال يبكن إنكاره .فاؼبنتجات اؼبستوردة اؼبوجهة
لآللة اإلنتاجية عرفت البفاضا بػ  %0.65سنة  2009بعدما شهدت ارتفاعا بػ  %37.10سنة  2008ك  %41.30سنة 2007
ك %17.52سنة .12006

الجدول رقم  :4نتائج مستجدات السياسة التجارية الخارجية الجزائرية عمى الواردات

يه ٌٕٛانذٔالر
انًٕاد انغذائٛح
انطاقح
انًٕاد انخاو
انًٕاد انُصف انًصُؼح
يٕاد انرجٓٛش
انًٕاد االسرٓالكٛح
انًجًٕع

2009
5810
488
1188
10248
15343
6096
39103

2008
7813
594
1394
10014
13267
6397
39479
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المصدر :المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات التابع لمجمارك .2009
سابعا  -ما بعد األزمة  :األولويات الواجبة في السياسة التجارية الجزائرية
إف األزمة االقتصادية اغبالية سلطت الضوء على مواطن اػبلل يف السياسة التجارية للجزائر .فإُف جانب أهنا كانت توجو اؼببادالت التجارية إُف
اؼبزيد من االعتماد على نفس الشركاء التجاريُت ،كربافظ على التوجو االستهبلكي لبلقتصاد دكف اؼبسانبة يف ربويلو إُف اقتصاد إنتاجي ،فهي
َف تشمل مؤخرا على أم إجراء وبي بأف القدرة اؼبناعية ستزيد أماـ األزمات اػبارجية يف اؼبستقبل .بل يتبادر إُف األذىاف أف تلك القيود اليت
كضعت على حجم االستَتاد أك على عمليات التجارة اػبارجية ؼبواجهة األزمة االقتصادية ستلغى أك زبفف دبجرد أف يستعيد االقتصاد
كالطلب العاؼبيُت عافيتهما .كإذا كانت السياسة التجارية ال تتحمل لوحدىا مهمة التصدم لؤلزمات اػبارجية ،كأف للجهاز اإلنتاجي كمبط
التخصص الدكر األكرب يف تلك اؼبهمة ،كأهنا تعكس فقط ما مت التوصل إليو من ربسن يف اإلنتاج كالقدرة التنافسية ،فبل يبكن أف ننكر الدكر
الذم تلعبو إجراءات السياسة التجارية يف اؼبسانبة يف إحداث تغيَت يف مبط التخصص كربسُت اعبهاز اإلنتاجي نوعا ككما .كفيما يلي سنتوقف
عند بعض مواطن اػبلل يف السياسة التجارية مع اإلشارة اؼبسبقة للبديل الذم هبب أف يدرج يف إطار إجراءات ما بعد األزمة ،إجراءات غَت
قسرية كبعيدة اؼبدل.

االستعمال الفعال ألدوات الدفاع التجارية:


إف اعبزائر شاهنا شأف صبيع الدكؿ اليت تسعى إُف االنضماـ يف منظمة التجارة العاؼبية تعمل على تعديل تشريعاهتا كفقا لبلتفاقيات متعددة
األطراؼ اليت تقوـ ىذه اؼبنظمة بإدارهتا .كمن بُت التشريعات اليت قامت اعبزائر بسنها مؤخرا نذكر تلك اؼبتعلقة بإجراءات الدفاع التجارية كاليت
تشمل شركط ككيفية تنفيذ اغبق التعويضي كضد اإلغراؽ كالتدابَت الوقائية ،إُف جانب إجراءات تنظيم التحقيق فيها  .1كلعل أىم ؾباؿ من بُت
ىذه اجملاالت الثبلثة ىو اإلغراؽ  .1فحسب إحصاءات منظمة التجارة العاؼبية ،تعترب القضايا اؼبتعلقة باإلغراؽ ،أكانت على شكل فتح
ربقيقات أك التطبيق الفعلي لرسم ضد اإلغراؽ ،أكثرىا عددا كاستعماال من طرؼ الدكؿ األعضاء غبماية أسواقها مقارنة بالتدابَت الوقائية ك
التعويضية.
أما يف اعبزائر ،كرغم أهنا ال تعد بعد دكلة عضو يف ىذه اؼبنظمة ،فإنو َف يتم فتح كال قضية كاحدة حوؿ اإلغراؽ منذ أف سنت التشريعات
اػباصة بو ،كبالتاِف َف يصدر أم قرار بفرض رسم ضد اإلغراؽ على السلع اؼبستوردة اؼبغرقة  1فبا قد يدؿ على أف ىذا النوع من أدكات
السياسة التجارية ال يطبق يف السوؽ احمللية ،غَت أف متطلبات بعض اؼبؤسسات تبُت اغباجة إُف تطبيقو .فشركة  Michelinمثبل ،كاليت
تأسست يف  2002ك تعترب اؼبصدر األكؿ للسلع التحويلية يف اعبزائر ،مع توجيو ما يقارب  %60من إنتاجها كبو اػبارج ،كبالذات كبو دكؿ
االرباد األكركيب كاؼبغرب كالسعودية ،تتعرض لثبلثة معوقات أساسية يف السوؽ اعبزائرية ،إحداه ا اإلغراؽ  .1كىذا األمر يطرح تساؤالت عدة
حوؿ مدل فعالية كجدكل االنفتاح التجارم كاالقتصادم على العاَف يف االستجابة ؼبتطلبات اؼبنتجُت كاؼبصدرين احمللُت.

تنويع الشركاء التجاريين:


لقد سبق كأشرنا إُف أف التنوع يغيب عن الًتكيبة السلعية للصادرات اعبزائرية ،كأف اؼبيزة النسبية الظاىرة موجودة يف قطاع احملركقات فقط ،كعليو
ليس غريبا أف تتجو ىذه الصادرات كبو ؾبموعة الدكؿ الصناعية اجملاكرة كاؼبتمثلة يف دكؿ اإلرباد األكركيب .غَت أف الغريب يف األمر أف تتجو
الصادرات خارج احملركقات ،رغم حجمها الضئيل جدا إُف أسواؽ االرباد األكركيب ،كأف تكوف اغبصة األكرب لواردات اعبزائر قادمة من نفس
ىذه اؼبنطقة .كرغم أف للعوامل التارىبية كاعبغرافية كتلك اؼبتعلقة بالبنية التحتية دكر بارز يف توجيو السلع خارج احملركقات اؼبصدرة كاؼبستوردة كبو
ىذه الوجهة إال أف للسياسة التجارية اؼبتبعة ذباه ىذه اؼبنطقة مسؤكلية يف ذلك أيضا  .1كتظهر مواطن اػبلل يف السياسة التجارية كيزداد إلقاء
اللوـ عليها ،عندما تتعرض الوجهة الرئيسة للمبادالت إُف أزمات ،مثلما وبدث حاليا ،كتشهد ركودا اقتصاديا مصحوبا بارتفاع معادالت
البطالة كتدىورا يف القدرة الشرائية كالبفاضا يف الطلب على السلع األجنبية يف ظل إجراءات ضبائية على اإلنتاج األجنيب .كهبدؼ اغبد من
اػبسائر اليت منيت هبا التجارة اعبزائرية مع تراجع الطلب األكركيب ،البد من أف يعاد النظر بالسياسة التجارية ،كالبد من أف تتخذ فيها
اإلجراءات اليت تسمح بتنويع الشركاء التجاريُت.

الجدول رقم  :5بعض األمثلة عن الخسائر في الصادرات خارج المحروقات بمليون الدوالرات

فزَسا
إٚطانٛا

انسذاس ٙاألٔل يٍ 2008
263.62
81.6

انسذاس ٙاألٔل يٍ 2009
85.63
38.12
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1.90
88.94
28.02
2.38
19.94

9.89
165.41
37.8
3.45
107.13
اؼبصدر :أعبكس .2009

80.7846.2325.8731.0181.38-

فتعدد الشركاء التجاريُت لدكلة نامية مثل اعبزائر ،من خبلؿ تعجيل انضمامها للمنظمة العاؼبية للتجارة مثبل ،سيعمل على تسهيل نفاذ
صادراهتا إُف أسواؽ الدكؿ األجنبية ،ك ذلك من خبلؿ تطبيق تعريفات الدكلة األكُف بالرعاية عليها ،كاليت تتعامل هبا الدكؿ األعضاء يف
اؼبنظمة ،كباإلضافة إُف ىذا األمر قد تستفيد اعبزائر من كضع الدكلة النامية ،ك بالتاِف من مبدأ اؼبعاملة اػباصة ك اؼبميزة ،ك ذلك من خبلؿ
السماح ؽبا باللجوء إُف اغبماية عند الضركرة أك االستفادة من فًتات انتقالية أطوؿ أك التزامات أخف  .1أما بالنسبة لوارداهتا ،فسيعمل تعدد
شركائها التجاريُت على البفاض أكرب لسعر مواد كمستلزمات اإلنتاج اؼبستوردة ك قد يساعد ىذا األمر على زبفيض تكاليف إنتاج اؼبؤسسات
احمللية ،ناىيك عن البفاض أسعار السلع ك تعدد اػبيارات بالنسبة للمستهلك.
ك رغم أف تعدد الشركاء التجاريُت ال يعٍت بالضركرة ربسن مشاركة اعبزائر يف التجارة الدكلية ،إذ أنو ال توجد دراسات إحصائية كال ميدانية

تؤكد أف االتفاقيات اؼبتعددة األطراؼ ،يف إطار اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ،ربسن من الوضع التجارم للدكؿ األعضاء  ،1إال أف الشواىد تبُت أف
الدكؿ النامية اليت كاف ؽبا تنوع يف ىيكلها اعبغرايف تضررت من تبعات األزمة االقتصادية بشكل أقل حده.1

البحث عن أسواق أجنبية أخرى وفرص تصديرية جديدة:


ىناؾ العديد من اغبواجز كالعقبات اليت ربيط بتصدير اؼبنتجات اعبزائرية خارج احملركقات ،كأىم ىذه العقبات ىي االدعاءات اليت تدعيها دكؿ
االرباد األكركيب يف مواجهة أىم الصادرات اعبزائرية خارج قطاع احملركقات ،كاؼبتعلقة بالدعم يف اؼبدخل الوسيط كالذم ربصل عليو على شكل
أسعار ـبفضة للغاز .ككانت مؤسسة  Fertialاليت تصدر األظبدة الكيميائية أكؿ كأىم متضرر من ىذه االدعاءات ،حيث قامت دكؿ
االرباد األكركيب بفرض رسوـ ضد اإلغراؽ ذباىها تقدر بػ  .1%13كَف يتم إهباد اتفاؽ يرضى الطرفُت بشأف ىذه القضية منذ  2007كإُف
حد اآلف ،فبا يشَت إُف التعنت الشديد من جانب االرباد األكركيب ضد الصادرات اعبزائرية خارج احملركقات .كىذا رغم أف الصادرات اعبزائرية
خارج احملركقات كبو االرباد األكركيب ىامشية كَف تفق اؼبليار دكالر يف أحسن حالتها ،كأف بُت الطرفُت اتفاؽ شراكة كانت أحد معاؼبو الرئيسية
منطقة التبادؿ اغبر األكرك-جزائرية .كإذا أضيف عامل الركود االقتصادم كالبفاض الطلب الناتج عن األزمة فنجد أف السياسة التجارية تغلق
اآلفاؽ أمامها باالكتفاء بتوجيو الصادات خارج احملركقات كبو دكؿ االرباد األكركيب.
كيبقى البحث عن أسواؽ جديدة لتوسيع اؼبنتجات اؼبصدرة ك تصريف تلك اليت تتلقى صعوبات لدخوؿ أسواؽ الدكؿ اؼبتقدمة ،مع الًتكيز يف
ذلك على األسواؽ ذات القدرة االستهبلكية الكبَتة ،مثل الدكؿ األقل مبوا كالدكؿ اإلفريقية ،اػبيار األمثل .كرغم أف التوجو كبو ىذه األسواؽ
يتطلب تكاليف نقل مرتفعة ك يزيد من اؼبخاطر ،إال أف ىذا ال هبب أف يقف عائقا أماـ الصادرات اعبزائرية خارج احملركقات ،خاصة كأنو
اؼبركز الوطٍت لئلعبلـ اآلِف كاإلحصائيات التابع
يبكن ربقيق معدالت مبو فيها حىت مع امتداد األزمة إليها .فقراءة بسيطة إلحصاءات
للجمارؾ حوؿ تغَت حجم الصادرات خارج احملركقات ما بُت سنيت  2008ك  ،2009تبُت أف كل أنواع السلع عرفت البفاضا ماعدا
الذىب ك العجائن الغذائية .كإذا تعمقنا يف ىذه اإلحصاءات فنسجد أنو بالنسبة للسلعة الثانية ،كاليت تقدر الزيادة فيها بػ  ،%63.56تعترب
الدكؿ اإلفريقية ،كعلى رأسها النيجر ،كالبنُت ،كموريتانيا ،أىم الطالبُت ؽبا.

تفعيل آلية التكامل اإلقليمي العربي الجاد:


تتجو اعبزائر يف السنوات األخَتة ،جبانب ؿباكلة االنضماـ إُف منظمة التجارة الدكلية ،كبو االلبراط يف تكتبلت إقليمية .كقد شهدت بداية
سنة  2009انضماـ اعبزائر رظبيا إُف اؼبنطقة العربية للتبادؿ اغبر  .كجاء ىذا االنضماـ سعيا كراء اؼبزايا اليت وبققها ىذا النوع من اؼبسارات،
باإلضافة إُف تعديل اؽبيكل التعريفي اؼبطبق على ـبتلف اؼبناطق .إذ كانت التعريفة اعبمركية اؼبطبقة على السلع القادمة من اؼبنطقة العربية أعلى
من تلك القادمة من االرباد األكركيب ،كذلك رغم أف القدرات اإلنتاجية ك التجارية للمؤسسات األكركبية أحسن من مثيبلهتا العربية  .1كدبعٌت
أكضح ،كانت السياسة التجارية للجزائر توفر اغبماية ؼبؤسساهتا احمللية بصفة أكفء ضد الصادرات العربية مقارنة بتلك اليت من االرباد
األكركيب.
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ك تزامن دخوؿ اتفاؽ االنضماـ حيز التنفيذ مع األزمة االقتصادية كانعكاساهتا على التجارة اػبارجية ،فكانت النتيج ة األكلية ؽبذا اؼبسار
سلبية ،حيث ارتفعت الواردات القادمة من ىذه الدكؿ اؼبكونة ؽبذه اؼبنطقة يف الوقت الذم عرفت فيو صادرات اعبزائر إليها البفاضا.
كلتصحيح ىذا الوضع قامت السلطات اؼبعنية بتقييد كاردات عدد من اؼبنتجات حبجة ضباية اإلنتاج احمللي كؿباربة اؼبنافسة غَت العادلة .كمت
إدراج  1644منتجا حىت  27مارس  2010يف قائمة سلبية لتعفى من التفصيبلت اعبمركية ،أم ما يعادؿ حصة  %27.4من اؼبنتجات
اؼبسجلة يف قائمة التعريفية اعبمركية اعبزائرية .كمع ىذه التطورات اليت تعرفها السياسة التجارية ضمن اؼبنطقة العربية للتبادؿ اغبر  ،ىل سيكوف
للحد القسرم على الواردات من ىذه اؼبنطقة ،فعبل ،دكر يف النهوض باإلنتاج احمللي؟ كؼباذا ال تستخدـ أداة الدعم ،كخاصة غَت اؼبباشر ،بدال
من تقييد الواردات؟ علما أف األداة األكُف أثبتت كفاءهتا على الواقع يف النهوض بالصناعات احمللية الناشئة أك اؼبتدىورة .كإذا جاء اغبد
القسرم لعدد من اؼبنتجات اؼبستوردة كرد على اؼبنافسة غَت العادلة ،فما دكر إجراءات الدفاع التجارية؟
الخاتمة:

إف ظهور األزمات االقتصادية من فًتة إُف أخرل ك انتشارىا بُت الدكؿ يعيد طرح التساؤالت حوؿ السياسات اليت ستتبعها الدكؿ ؼبواجهة
تلك األزمات ك اليت ستقودىا إُف االنتعاش االقتصادم مرة أخرل .كيف ىذا اإلطار ،جاء اعبواب حوؿ التساؤؿ اؼبتعلق بنوع السياسة التجارية
اليت هبب أف تتبع يف ىذه األزمة األخَتة ِفحسم اؼبفاضلة بُت السياسة التجارية اغبرة كاغبمائية ؼبصلحة الثانية.
كإف إلقاء الضوء على اػبطوط العريضة للسياسة التجارية للجزائر ،قبل امتداد األزمة االقتصادية إليها من خبلؿ ربليل كاقع التجارة اػبارجية
كما آلت إليو ،كإباف األزمة االقتصادية من خبلؿ الوقوؼ على مستجداهتا ،بُت أنو ،بغض النظر عن التطورات اليت عرفتها ىذه التجارة كعن
شرعية اإلجراءات التجارية األخَتة اليت جاءت يف الوقت الذم تتجو فيو أكرب دكؿ العاَف إُف ضباية أسواقها كمراعاة مصاغبها دكف مراجعة
شركائها التجاريُت ،الزالت ىذه السياسة تعاين القصور كالنقائص.
فاألزمة االقتصادية األخَتة هبب أف ال تستغل فقط على أهنا الفرصة يف إحداث تغيَت يف حجم التجارة اػبارجية كما قامت بفعلو اغبكومة ،أك
لتغيَت ىيكلها فقط كما يلح عليو االقتصاديوف كاألخصائيوف ،بل أيضا على أهنا الفرصة يف إحداث تغيَت على الشركط اليت تتم من خبلؽبا
اؼبعامبلت التجارية مع العاَف اػبارجي  .كحىت تصبح السياسة التجارية ذات فائدة أعلى كجزءا فعاال من إسًتاذبية أمشل تسعى كراء ربقيق
التنمية االقتصادية للجزائر ،يتم اقًتاح التوصيات التالية ؼبعاعبة أكجو القصور كالنقائص يف ىذه السياسة:
تبٍت نظاـ الدفاع التجارم يكوف اؽبدؼ منو ليس العودة إُف االنغبلؽ التجارم أك اغبماية التجارية ،كإمبا اغبرص على اؼبصاٌف
.1
التجارية الوطنية كالتقليص من التهديدات التجارية اػبارجية يف الوقت الذم تسعى فيو اعبزائر كراء ربقيق اؼبزيد من االنفتاح التجارم .كتكوف
مهامو على األقل:
الًتكيز على أدكات السياسة التجارية اليت تساعد على إحداث تغيَت يف مبط التخصص كتنويع الصادرات؛

تنويع اؽبيكل اعبغرايف للصادرات كالواردات بشكل يزيد من خلق التجارة كينقص من ربويلها؛

مكافحة اؼبمارسات غَت العادلة كالضارة للشركاء التجاريُت أك مؤسساهتم يف السوؽ احمللية أـ األجنبية؛

إشراؾ اؼبصدرين احملليُت يف القرارات اؼبتعلقة بنشاطهم بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة مع العمل على توفَت ؽبم اؼبزيد من الدعم
.2
اؼبباشر كغَت اؼبباشر كاالبتعاد كل البعد عن ضبايتهم من اؼبنافسة األجنبية العادلة.
توجيو اؼبزيد من االىتماـ إُف ذبارة اػبدمات للدكر الذم تلعبو يف تنمية ذبارة السلع.
.3
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Ordonnance numéro 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 29 juillet 2009 portant sur la loi de
finances complémentaire pour 2009.

64

حوليات جامعة بشار العدد

( 8خاص)

Annales de l‟Université de Bechar N° 8

2010

حولياث جامعت بشار
Annales de l’Université de Bechar
العدد N° 8, 2010, 8
ISSN : 1112-6604

خطط اإلنقاذ بين إدارة األزمة وتفاقمها

ملخص المقال:

أ.د كماؿ رزيق جامعة البليدة
أ .عبد السبلـ عقوف اؼبركز اعبامعي عُت سبوشنت

يبُت أف اآلليات الٌيت تيػتﱠبع يف إدارة األزمات اؼباليٌة ىي معاعبات غبظية ،تسعى من
تعترب
ن
امتدادا ألزمات سابقة ،كىذا من شأنو أف ٌ
خبلؽبا ال ٌدكؿ فقط لوقف النزيف ،كبذلك أصبح اليوـ من الضركرم دبكاف إتِّباع آليات إدارة حقيقة لؤلزمة اؼباليٌة ،لوضع حد النتشار تداعيات
األزمة كخطوة أكُف ،مث كضع اإلجراءات الضركرية لتجنب تكرارىا يف اؼبستقبل ،كبذلك الوصوؿ إُف استقرار النظاـ اؼباِف ،كالنظاـ االقتصادم
بشكل عاـ.
سيتم من خبلؿ ىذا اؼبقاؿ التطرؽ إُف أىم اػبطط اؼبقًتحة إلدارة ىذه األزمة سواء كاف ذلك يف الواليات اؼبتحدة األمريكية
كمصدر أكؿ لؤلزمة ،مث اػبطط اؼبتبناة من طرؼ اجملموعات االقتصادية الدكلية (  ،)G20, G7كغَتىا من اػبطط يف باقي دكؿ العاَف
(األكركبية ،األسيوية) لننتقل بعد ذلك لتقييم ىذه اػبطط من خبلؿ التعرؼ على مصادر سبويلها ،كسبل تطبيقها ،كإشكالية تعارضها مع
مبادئ الرأظبالية ، ...لنحاكؿ يف األخَت اػبركج جبملة من التوصيات اليت من شأهنا أف تقدًن آليات حقيقية إلدارة ىذه األزمة دبا وبقق التنمية
العاؼبية.
مقدمة:

منذ بداية ظهور تداعيات األزمة اؼباليٌة ،عكفت اغبكومات كالبنوؾ اؼبركزية للٌدكؿ اؼبتأثرة باألزمة أك احملتمل إصابتها بالعدكل إُف
كضع خطط إنقاذ ،كبرامج لتنشيط اقتصادياهتا ،كشراء ال ٌديوف اؼبتعثِّرة يف ؿباكلة منها لتجنب األزمة أك اغبد من تأثَتاهتا السلبية.
تأثرا هبا ،كلذلك عملت منذ بداية
بدأت األزمة اؼباليٌة من االقتصاد األمريكي ،ككانت الواليات اؼبتحدة األمريكية أكرب ال ٌدكؿ ن

ظهور األزمة على التٌعامل مع انعكاساهتا ،إُف جانب رصد مبالغ ضخمة يف شكل خطط إنقاذ ،سعينا منها لوضع حد لتداعياهتا .كما انتقلت
األزمة لتشمل كل األسواؽ العاؼبية ،كبذلك فلقد سعت ىذه ال ٌدكؿ إُف إقرار خطط فباثلة لتلك الٌيت كضعتها اغبكومة األمريكية ،أك إهباد صيغ
أخرل أكثر جدارة يف ؿباكلة منها لوضع حد النتشار األزمة ،كاغبد من تداعياهتا اؼبستقبلية.
الراىنة على ضخ السيولة يف األسواؽ
تركزت معظم خطط اإلنقاذ اؼبقًتحة من طرؼ ـبتلف ال ٌدكؿ ِّ
للحد من تداعيات األزمة اؼباليٌة ٌ
اؼباليٌة ،يف ؿباكلة الستعادة الثقة إليها كمنع إفبلس اؼبؤسسات اؼبتضررة من تداعيات األزمة ،كإف كاف ىذا البد منو كمرحلة أكُف يف إدارة األزمة
إال أنو غَت كايف ،كؽبذا فقد قدِّمت ؽبذه اػبطط العديد من االنتقادات ،كعلى ىذا األساس فإف اإلشكالية اؼبراد معاعبتها من خبلؿ ىذه
اؼبداخلة تتمثل :ىل خطط اإلنقاذ المقترحة آليات إلدارة األزمة أم سبل لتفاقمها؟

أوال -تعامل الواليات المتحدة األمريكية مع األزمة:
تأثرا هبا ،كلذلك عملت منذ بداية
بدأت األزمة اؼباليٌة من االقتصاد األمريكي ،ككانت الواليات اؼبتحدة األمريكية أكرب ال ٌدكؿ ن
ظهور األزمة على التٌعامل مع انعكاساهتا ،إُف جانب رصد مبالغ ضخمة يف شكل خطط إنقاذ ،سعينا منها لوضع حد لتداعيات األزمة.

خطة اإلنقاذ األولى  :أقرت اغبكومة األمريكية يف  27سبتمرب  2008خطة إنقاذ بقيمة  700مليار دكالر ،لشراء أصوؿ الشركات اؼبتعثِّرة
بالرىن الع ٌقارم ،حبيث يكوف مقر ىذه الشركات يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ،هبدؼ تأمُت ضباية أفضل للمدﱠخرات كاألمبلؾ
اؼبتعلقة ٌ
العقارية الٌيت تعود إُف دافعي الضرائب ،كضباية اؼبلكية كتشجيع النمو االقتصادم كزيادة عائدات االستثمار ،كسبتد ىذه ا ٌػبطة إُف غاية 31
ديسمرب .2009

65

حوليات جامعة بشار العدد

( 8خاص)

Annales de l‟Université de Bechar N° 8

2010

 .1الضمانات لدافعي الضرائب  :قدمت اغبكومة عدة ضمانات للمكلفُت بالضرائب غبماية أمواؽبم ،كعدـ إسرافها يف إنقاذ
اؼبؤسسات اؼبفلسة ،كمن بُت ىذه الضمانات:
 تطبق ا ٌػبطة على مراحل ،بإعطاء اػبزينة إمكانية شراء أصوؿ متعثرة بقيمة تصل إُف  250مليار دكالر يف اؼبرحلة األكُف ،مع إمكانية
الشراء الٌيت تتعدﱠل ىذا اؼببلغ؛
رفع اؼببلغ إُف  350مليار بطلب من الرئيس ،كألعضاء الكوقبرس حق الفيتو على عمليات ِّ
 تساىم ال ٌدكلة يف رؤكس أمواؿ كأرباح الشركات اؼبستفيدة من ىذه ا ٌػبطة ،فبٌا يسمح بتحقيق أرباح إذا ربسنت ظركؼ السوؽ؛
 يكلﱠف كزير اػبزانة بالتنسيق مع السلطات النقدية كالبنوؾ اؼبركزية لدكؿ أخرل إلقرار خطط فبٌاثلة؛
 رفع سقف الضمانات للمودعُت من  100إُف  250ألف دكالر ؼبدة عاـ كاحد؛
 منح إعفاءات ضريبية تبلغ حواِف  100مليار دكالر للطﱠبقة الوسطى كالشركات.
 .2التعامل مع التَّعويضات والعالوات المقدَّمة لرؤساء الشركات  :أقرت ا ٌػبطة صبلة من الشركط اؼبتعلقة دبكافئات ،كتعويضات

رؤساء كمدراء الشركات منها:
يتم تسروبهم أك يستقيلوف ،بعد أف عملوا يف شركات باعت أصوالن إُف كزارة
 منع دفع تعويضات كبَتة لرؤساء أك مدراء الشﱠركات الٌذين ٌ
اػبزانة طاؼبا تساىم اػبزانة فيها؛
تشجع على ؾبازفات ال فائدة منها؛
 منع دفع تعويضات ِّ

 استعادة العبلكات الٌيت متﱠ تقديبها على أرباح متوقعة َف تتحقﱠق.

تضمنت ا ٌػبطة برنامج لئلشراؼ على تنفيذ ا ٌػبطة ،كمراقبة صرفها ،حىت ربقق األىداؼ الٌيت كضعت من
 .3المراقبة والشفافية ٌ :

أجلها ،كمن بُت ىذه األىداؼ:
 إشراؼ ؾبلس الرقابة على تطبيق ا ٌػبطة ،كالٌذم يضم رئيس االحتياطي االربادم ،ككزير اػبزانة ،كرئيس اؽبيئة اؼبنظمة للبورصة؛
 وبافظ مكتب احملاسبة العامة التابع للكوقبرس على اغبضور يف اػبزانة ؼبراقبة عمليات شراء األصوؿ كالتدقيق يف اغبسابات؛
 تعيُت مفتش عاـ مستقل ؼبراقبة قرارات كزير اػبزانة؛
 تكفل القضاء بدراسة القرارات الٌيت يتخذىا كزير اػبزانة؛
ٌ ازباذ إجراءات ضد عمليات كضع اليد على اؼبمتلكات؛
 إجراء ضباية للمالكُت اؼبهددين دبصادرة مساكنهم؛
السماح لل ٌدكلة دبراجعة شركط منح القركض العقارية للمدنيُت الٌذين يواجهوف صعوبات؛
ٌ 
صغَتة الٌيت تضررت بأزمة الرىن العقارم.
 مساعدة اؼبصارؼ احمللية ال ﱠ

خطة اإلنقاذ الثانية :كضعت اإلدارة اعبديدة للحكومة األمريكية "برئاسة أكباما" ،ؾبموعة من التحفيزات إلنعاش االقتصاد ،تتمثل يف ضخ
 787مليار دكالر سبتد على  18شهر ،ابتدءنا من شهر فيفرم  ، 2009كهتدؼ إُف استحداث من ثبلثة إُف أربعة مبليُت منصب شغل،
كربقيق االستقرار اؼباِف ،كإنقاذ االقتصاد األمريكي من شبح الركود ،كتتضمن ا ٌػبطة  310مليار دكالر لزيادة اإلنفاؽ العاـ ،ك 212مليار
دكالر كتخفيضات ضريبية ،كالباقي يوجو لدعم البنية التحتية لبلقتصاد األمريكي.
 .1عناصر الّخطة :تتوزﱠع األمواؿ الٌيت رصدهتا اغبكومة األمريكية يف إطار ىذه ا ٌػبطة على عدة ؾباالت ،نذكرىا فيما يلي:

 البنية التحتية :تتمثل يف زيادة اإلنفاؽ اغبكومي يف البنية التٌحتية لتحفيز االقتصاد ،كتوفَت فرص عمل جديدة كذلك عن طريق:





السريعة ،كالسكك اغبديدية؛
زبصيص  27,5مليار دكالر لبناء اعبسور ،كمد الطرقات ٌ
دعم النقل العاـ حبواِف  18مليار دكالر؛
ربديث  %75من اؼبباين الفدرالية كغَتىا من اؽبياكل األساسية العامة ،بتكلفة يف حدكد  31مليار دكالر؛
زبصيص  7مليارات لزيادة كربسُت خدمات اإلنًتنت ،ك 11مليار إلدخاؿ ربسينات على شبكة الكهرباء؛
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زبصص  19مليار دكالر لتقنية
 رصد  116مليار دكالر ِّ
للرعاية الصحية ،دبا فيها  87مليار دكالر لدعم ميزانية الصحة ،كما ٌ
اؼبعلومات الصحية ،ك 10مليار دكالر ألحباث الطب اغبيوم ،كربديث منشآت الرعاية الصحية اغبكومية؛
 ربسُت كربديث التعليم بتكلفة  141مليار دكالر ،دبا يف ذلك تطوير التعليم يف اؼبقاطعات ،كمنع تقليصو ،كتوسيع الربنامج
الفدراِف "بيل غرانت" " ،"Pell Grant programكما زبصص منها  6مليار لتحديث برامج التعليم العاِف؛
 مضاعفة إنتاج الطاقة البديلة على مدل ثبلثة سنوات ،بتكلفة تصل إُف  54مليار دكالر.

 التخفيضات الضريبية  :كضعت ا ٌػبطة زبفيضات ضريبية كبَتة غبواِف  %95من اؼبواطنُت األمريكيُت من الطبقة الوسطى كالفقَتة،
كما سبس التخفيضات الشركات الٌيت توفر فرص عمل جديدة ،كتعتمد بصفة أساسية على العمالة األمريكية ،كما تتضمن زبفيضات
للمشركعات الصغَتة لتشجيعها على االستمرار كتوفَت مناصب الشغل ،كيبكن إهباز أىم ىذه التخفيضات فيما يلي:
 زبصيص حواِف  116مليار دكالر ػبفض ضرائب العمل ،حبيث يستفيد األفراد من زبفيض بقيمة  400دكالر سنويان ،كالعائبلت
من  800دكالر؛
 رصد  14مليار دكالر للعماؿ اؼبتقاعدين كاؼبعاقُت ،حيث يدفع ؽبم مبلغ  250دكالر دفعة كاحدة ،كما زبصص  15مليار دكالر
للتوسع يف ائتماف ضريبة األطفاؿ؛
 توجيو  70مليار دكالر ؼبواجهة أعباء توسيع اإلعفاءات الضريبية؛
 20 مليار دكالر زبصص ػبفض ضرائب الشركات.
 .2تحقيق االستقرار في النظام المالي :تعتزـ اإلدارة األمريكية على تشديد الﱠرقابة اؼباليٌة يف الببلد ،كاستحداث تغيَتات كاسعة
النطاؽ يف النظاـ اؼباِف األمريكي ،ككضع قواعد أكثر صرامة لصناديق التحوط ،كككاالت التصنيف االئتماين ،كظباسرة الرىن العقارم ،كزيادة
الرقابة على األدكات اؼباليٌة اؼبعقدة الٌيت كانت سببنا من أسباب األزمة االقتصادية ،كىذا عن طريق ما يلي:
 إنشاء عبنة ؼبراقبة عمليات البورصة كاإلشراؼ على صناديق التحوط كمراقبة عمليات التسجيل ،مع كضع خطة تنظيمية شاملة لتوحيد
كبَتا يف عنصرم الشفافية كاإلشراؼ على النِّظاـ اؼباِف؛
آليات عمل الوكاالت اؼبصرفية كاؼباليٌة ،فبٌا سيحقق ربسننا ن
الرىن الع ٌقارم ،دبساعدهتم على إعادة جدكلة ديوهنم ،كتوفَت الدعم الشامل
 إنشاء صندكؽ ؼبساعدة
ِّ
اؼبتضررين من تعثر سوؽ ٌ
ألصحاب اؼبنازؿ ،إُف جانب ضركرة كضع نظاـ يسمح بالتأكد من تقدًن اؼبعلومات الكاملة عن خيارات التمويل العقارم أماـ مشًتم
اؼبساكن؛
أم من الشركات الٌيت
 التٌدقيق كمراجعة حسابات الشركات اؼبتعثرة الٌيت ربصلت على دعم ماِف يف إطار خطة اإلنقاذ األكُف ،كربديد ٍّي
تستحق الدعم خبلؿ الفًتة اؼبقبلة.
ثانيا -اإلجراءات المتبعة على مستوى المجموعات االقتصادية
جنحت دكؿ العاَف إُف تشكيل ؾبموعات تعاكف اقتصادية من أجل حفظ مصاغبها ،كالتعاكف فيما بينها يف كقت األزمات ،كىو ما
حدث بالفعل ،حيث ازبذت ىذه اجملموعات عدة إجراءات مشًتكة بُت ال ٌدكؿ اؼبنتمية إليها ،ؼبواجهة تداعيات األزمة اؼباليٌة اغبالية.
 .1خطة مجموعة البلدان الصناعية السبعة الكبرى  :G7اتفق كزراء اؼباليٌة كمدراء البنوؾ اؼبركزية يف ؾبموعة  ،G7الٌيت تضم

البلداف الصناعية الكربل كىي ( :أؼبانيا ،كندا ،الواليات اؼبتحدة األمريكية ،فرنسا ،بريطانيا ،إيطاليا ،الياباف) ،على صياغة خطة إنقاذ إلعادة
الثقة إُف األسواؽ اؼباليٌة العاؼبية ،كيبكن تلخيص بنود ىذه االتفاقية يف النقاط التالية:
 ازباذ إجراءات حاظبة ،كاستعماؿ صبيع الوسائل ،لدعم اؼبؤسسات اؼباليٌة الكربل الٌيت يتسبب إفبلسها يف إفبلس مؤسسات أخرل،
كذلك بتملك حصص من رأظباؽبا؛
 ازباذ صبيع اإلجراءات الضركرية لتحريك القركض كاألسواؽ النقدية ،كي تتمكن اؼبؤسسات اؼباليٌة من اغبصوؿ على السيولة كرؤكس
األمواؿ؛
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استعادة ثقة اؼبودعُت من خبلؿ تأمُت كدائعهم ،عن طريق ضمانات قوية من قبل السلطات العامة ،كسبكُت البنوؾ من صبع رؤكس
األمواؿ الكافية من القطاعيُت العاـ كاػباص ،لتتمكن من مواصلة عملية إقراض العائبلت كالشركات؛
الشفافية كنشر معلومات دقيقة حوؿ األصوؿ اؼباليٌة ،كازباذ قرارات فعالة يف الوقت اؼبناسب إلنعاش أسواؽ الرىن العقارم ،كإجراء
عملية تقييم لؤلصوؿ؛
القياـ بكل ما ىو ضركرم من أجل ربريك سوؽ قركض الرىن العقارم ،الٌذم كاف سببان لؤلزمة اؼباليٌة اغبالية؛
معا ،من أجل إحبلؿ االستقرار يف أسواؽ اؼباؿ كضماف تدفق رؤكس األمواؿ لدعم النمو االقتصادم العاؼبي.
مواصلة التحرؾ ن

 .2خطة مجموعة العشرين  :تظم ؾبموعة العشرين أكرب اقتصاديات العاَف إُف جانب بعض ال ٌدكؿ النٌاشئة كىي سبثل حواِف %85
من النﱠشاط االقتصادم العاؼبي ،كبذلك كاف من الضركرة أف يكوف لقراراهتا أثر كبَت على تداعيات األزمة اؼباليٌة العاؼبية ،حيث أقرت اجملموعة
يف دكرهتا اؼبنعقدة بلندف يف أفريل  ،2009خطة إنقاذ تتضمن العناصر التالية:
 ضخ  1,1تريليوف دكالر يف االقتصاد للتصدم لتداعيات األزمة ،مع االلتزاـ بتقدًن  5تريليوف دكالر مع هناية  ،2010كالتٌعهد بتشديد
القواعد اؼباليٌة ؼبنع تكرار األزمة؛
 زيادة موارد صندكؽ النٌقد ال ٌدكِف دبقدار  500مليار دكالر ،كتقدًن  250مليار دكالر للبنك ال ٌدكِف ،ك  250لتنشيط التجارة العاؼبية،
ك 100مليار ؼبساعدة بنوؾ التنمية يف العاَف إلقراض ال ٌدكؿ الفقَتة؛
 فرض رقابة صارمة على اؼبرتبات كاغبوافز كاؼبكافآت الٌيت يتقاضاىا كبار اؼبديرين يف القطاع اؼبصريف كاؼباِف ،كإقامة ؾبلس عاؼبي
لبلستقرار اؼباِف يعمل جبانب صندكؽ النقد ال ٌدكِف ،يكوف مسؤكالن عن سبلمة العمليات اؼباليٌة عرب اغبدكد بُت ال ٌدكؿ ،تشديد اؿرقابة
على الصناديق السيادية كمؤسسات االئتماف؛
 العمل على عودة تدفق القركض إُف طبيعتو يف النظاـ اؼباِف ،كعودة النمو االقتصادم ،كضماف ضباية اؼبؤسسات الكربل الٌيت تكتسي
أنبية كربل يف استقرار النظاـ اؼباِف من اإلفبلس؛
 عدـ اللجوء إُف زبفيض أسعار العمبلت من أجل احملافظة على اؼبنافسة؛
 العمل على إضفاء اَفزيد من اؼببل ئمة بُت قوانينها اؼباليٌة الوطنية كاؼبعايَت اؼباليٌة ال ٌدكلية ،كالسيما من أجل "تفادم اؼبخاطرة اؼبفرطة" يف
ؾباؿ االستثمار كالتوظيفات اؼباليٌة؛
بالسرية اؼبصرفية كفبارسة رقابة صارمة على اؼبؤسسات اؼباليٌة؛
 فرض عقوبات شديدة على اًفنات الضريبية ،كعدـ القبوؿ ٌ
 ربسُت قواعد احملاسبة  ،كتشديد معايَت التقييم يف ككاالت التصنيف االئتماين ،بودؼ ذبنب حصوؿ "تضارب غَت مقبوؿ يف اؼبصاٌف"
على كجو اػبصوص.
ككانت ىذه القرارات هتدؼ إُف ربقيق العديد من األىداؼ ،نذكر منها:







إعادة إرساء الثقة مع رفع معدالت النمو كإهباد فرص العمل؛
إصبلح النظاـ اؼباِف إلعادة إطبلؽ سوؽ القركض؛
تشديد ضوابط النظاـ اؼباِف لتعزيز الثقة؛
كؿ دكف حصوؿ أزمات أخرل؛
سبويل كإصبلح اَفؤسسات اؼباليٌة لتجاكز ىذه األزمة ،كاٌفيل ة
تعزيز التجارة العاؼبية كاالستثمار كرفض اغبمائية؛
إرساء هنوض اقتصادم دائم مع اغبفاظ على البيئة.

ثالثا -اإلجراءات المتبعة على مستوى ال ّدول األوروبية
تعترب ال ٌدكؿ األكركبية األكثر تضرران من األزمة اؼباليٌة اغبالية بعد الواليات اؼبتحدة األمريكية ،كؽبذا فقد سعت ىذه ال ٌدكؿ سواءن يف
شكل فردم أك صباعي لصياغة اقًتاحات للخركج من ىذه األزمة.
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 .1بريطانيا :قاـ البنك اؼبركزم الربيطاين بتوسيع كبَت يف نطاؽ الضمانات اإلضافية اؼبقبولة ،كنطاؽ اؼبقًتضُت اؼبسموح ؽبم بالوصوؿ
إُف أمواؿ البنك اؼبركزم ،كما قاـ مع البنك الفيدراِف األمريكي بتخفيض نسب الفائدة إُف مستويات دنيا ،كقدمت السلطات الربيطانية ضمانان
كامبلن للودائع كي تساعد على اسًتداد ثقة اؼبودعُت بعد إفبلس شركات الرىن العقارم .ىذا إُف جانب إقرار خطة من طرؼ اغبكومة
الربيطانية ،يبكن تلخيصها يف النقاط التالية:
 ضخ  250جنيو إسًتليٍت ،أم ما يعادؿ  450مليار دكالر أمريكي إلنقاذ البنوؾ من تداعيات األزمة اؼباليٌة؛
 عرض سيولة قصَتة األجل على البنوؾ كإتاحة رؤكس أمواؿ جديدة ؽبا ،إضافة إُف توفَت أرصدة كافية للنظاـ اؼبصريف من أجل
مواصلة تقدًن قركض متوسطة األجل.
 .2االتحاد األوروبي  :قاـ البنك اؼبركزم األكركيب بتخفيض سعر الفائدة كضماف عملية اإلقراض بُت البنوؾ ،من أجل ذبنب دخوؿ
االقتصاد يف حالة ركود ،كما أقرت ال ٌدكؿ األكربية خطة إنقاذ تتضمن تقدًن مبلغ  1.7تريليوف أكرك (  2.3تريليوف دكالر) ؼبساعدة القطاع
اؼباِف كمساعدة البنوؾ على مواجهة األزمة اؼباليٌة ،حبيث تعهدت فرنسا بضخ مبلغ  491مليار أكرك ،أسبانيا  135مليار دكالر ،ىولندا
 272مليار أكرك ،كالربتغاؿ  27مليار أكرك .كما تعهدت أؼبانيا على توفَت  670مليار أكرك ،هبدؼ إنقاذ االقتصاد كمساعدة القطاع اؼباِف
كدعم البنوؾ اؼبتعثرة .كتقوـ ىذه ا ٌػبطة على توصيات نوجزىا فيما يلي:
 تذليل العقبات أماـ التعامبلت اؼباليٌة بُت البنوؾ من أجل اغبد من االرتفاع اؼبستمر ألسعار الفائدة يف التعامبلت ما بُت البنوؾ،





كذلك بالتزاـ اغبكومات بتوفَت الضمانات الضركرية لتلك القركض على امتداد طبس سنوات ابتداءن من 2009؛
التزاـ اغبكومات بدعم رؤكس أمواؿ البنوؾ ،حىت تقوـ بدكرىا يف سبويل االقتصاد بتقدًن القركض للعائبلت كالشركات ،كىذا بشراء
األصوؿ اؼبتعثرة ؽبذه البنوؾ أك امتبلؾ أسهم يف رؤكس أمواؽبا؛
العمل على منع إفبلس اؼبؤسسات اؼباليٌة الٌيت يؤدم إفبلسها إُف إفبلس مؤسسات أخرل ،بتقدًن اؼبساعدات ؽبذه اؼبؤسسات؛
التخلي عن التعامل بالقيمة العادلة يف إطار اؼبعايَت احملاسبية ال ٌدكلية ،كالتقييم بالقيمة التارىبية باعتبار أف التعامل بالقيمة العادلة
كانت من أسباب األزمة؛
الراىنة.
تعزيز عبلقات التعاكف بُت بلداف االرباد األكركيب يف ؾباؿ معاعبة تداعيات األزمة اؼباليٌة ٌ

رابعا -إجراءات على مستوى ال ّدول األسيوية

انتقلت عدكل األزمة اؼباليٌة إُف ال ٌدكؿ األسيوية ،بسبب العوؼبة اؼباليٌة كالًتابط بُت األسواؽ اؼباليٌة ،فبٌا دفع هبا إُف كضع برامج إنقاذ،
بضخ األمواؿ يف األسواؽ اؼباليٌة من أجل اسًتجاع الثقة فيها ،كاغبد من انتشار تداعيات األزمة.
 .1اليابان :أقرت اغبكومة اليابانية خطة إنقاذ بقيمة  27تريليوف ين يف أكتوبر  ،2008استهدفت تقدًن القركض للشركات الصغَتة

كتقدًن مساعدات مالية لؤلسر لتحفيز اإلنفاؽ .إُف جانب إقرارىا خطة ربفيز اقتصادية قوامها  23تريليوف ين ( 255مليار دكالر) يف بداية
السنة اغبالية إلنعاش االقتصاد الياباين ،تتضمن حزمة من اإلجراءات لزيادة فرص العمل كتشجيع اإلقراض ،مع ضخ األمواؿ يف النظاـ
اؼبصريف ،هبدؼ ربقيق استقرار النظاـ االقتصادم الياباين ،كتتضمن ىذه ا ٌػبطة ما يلي:
 عشرة تريليوف ين ( 111مليار دكالر) على شكل إعفاءات ضريبية ،كسبويبلت حكومية؛
 13 تريليوف ين ( 144مليار دكالر) ؼبعاعبة مشكلة االئتماف دبا يف ذلك ضخ األمواؿ يف البنوؾ كغَتىا من اؼبؤسسات اؼباليٌة.
مع تواصل تداعيات األزمة على االقتصاد الياباين ،أقرت اغبكومة يف  10أفريل  2009حزمة ربفيزات جديدة بػ  15,4تريليوف
ين ،ليصل ؾبموع اإلنفاؽ إُف حواِف  56,8تريليوف ين ،من أجل زيادة الناتج احمللي اإلصباِف بنسبة  %2كتوفَت من  0,4إُف  0,5مليوف
كظيفة ،كيبكن تلخيص بنود ىذه اػبطة كاآليت:


المبدأ األساس األول  :اإلجراءات التعاكنية على الصعيد الوطٍت ،حبيث ذباكزت ىذه األزمة سبيقاهتا يف العمق كالتأثَت ،فبٌا
يستدعي التعاكف اعبماعي من أجل ذباكز التحديات اليت تنطوم عليها؛
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المبدأ األساس الثاني :اإلجراءات االقتصادية ،كتكوف على ثبلثة مراحل كاآليت:
 إتباع كل اإلجراءات الضركرية إلخراج االقتصاد من حالة الركود اليت يعاين منها؛
 ضماف عودة االقتصاد إُف حالة النمو بداية من النصف الثاين من ىذه السنة إُف هناية النصف األكؿ من سنة ،2010
بزيادة االستثمار يف البٌت التحتية؛
 العودة إُف مستويات النمو اؼبرتفعة بداية من النصف الثاين من سنة  2010اعتمادا على تنشيط الطلب احمللي كزيادة
الصادرات ،كاالستفادة من قدرة الياباف على مواجهة مثل ىذه التحديات.
المبدأ األساس الثالث  :ازباذ هنج إصبلحي شامل يبتد على ثبلث سنوات من أجل الوصوؿ إُف األىداؼ السابقة ،عن طريق

تشجيع القطاع اػباص ،االستثمار يف اؼبوارد البشرية كالبحث العلمي ،كتتمحور ىذه التدابَت فيما يلي:
 دعم العمالة بتوفَت فرص عمل جديدة ،كدعم إعادة التوظيف ،كتنمية اؼبهارات ،كمنع إهناء عقود العمل؛
 تعزيز االستقرار اؼباِف ،بدعم الوساطة اؼبالية كتسهيل سبويل اؼبؤسسات ،تيسَت التمويل العقارم؛
 يف ؾباؿ البنية التحتية ،دعم توليد الطاقة الشمسية كإدخاؽبا إُف اؼبباين العامة ،زيادة اؼبباين اؼبضادة للزالزؿ ،دعم السيارات
صديقة البيئة ،تشجيع برنامج االنبعاثات الصفرية من اؼبباين ،ربديث كسائل النقل غَت اؼبلوثة للبيئة؛
 تنشيط اػبدمات الصحية كرعاية الطفولة بتقدًن  36ألف ين لكل طفل ما بُت  3ك  5سنوات ،زيادة إنتاج أنواع اللقاحات
اؼبضادة ألنواع األنفلونزا؛
 تشجيع الزراعة ،الصيد البحرم ،ضباية الغابات؛
 تطوير تكنولوجيا اؼبعلومات؛
 إصبلح النظاـ الضرييب ،بتخفيض الضرائب على اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة ،توسيع اغبوافز الضريبية للبحث كالتطوير.
 .2روسيا :أقرت اغبكومة الركسية صبلة من اإلجراءات لتحفيز االقتصاد ،كذباكز تداعيات األزمة اؼباليٌة الٌيت تأثرت هبا األسواؽ اؼباليٌة
الركسية بشكل كبَت ،كتتمثل ىذه ا ٌػبطة يف ضخ حواِف  10تريليوف ركبل (حواِف  340مليار دكالر أمريكي) ،كىو ما يعادؿ اؼبيزانية السنوية
للببلد ،لدعم األسواؽ اؼباليٌة الركسية ،كتشمل ا ٌػبطة تقدًن  92مليار ركبل ( 3مليار دكالر أمريكي) كمساعدات للمؤسسات األساسية،
ك 200مليار ركبل (7مليار دكالر أمريكي) كضمانات حكومية.
حيث يتحصل على ىذه اؼبساعدات  295شركة تنشط يف قطاعات الطاقة ،النقل ،البًتكؿ كالغاز ،االتصاالت كاإلعبلـ.
باإلضافة إُف استخداـ كبو يعشر احتياطيات ركسيا من الذىب كالنقد األجنيب ،كىو ما يعادؿ  33مليار دكالر للمحافظة على قيمة "الركبل".
قركضا ببل ضمانات لصاٌف البنوؾ الكبَتة يف ركسيا.
إضافة إُف اؼبوافقة على إصدار البنك اؼبركزم ن

 .3الصين :قامت الصُت بعدة إجراءات هتدؼ للحد من آثار األزمة االقتصادية العاؼبية على االقتصاد الوطٍت ،كمن بُت ىذه

اإلجراءات نذكر ما يلي:
 طرح برنامج ربفيزم قيمتو  586مليار دكالر يركز على مشركعات البنية األساسية ،لتعزيز الطلب احمللي كخفض اعتماد االقتصاد
على الصادرات اؼبتهاكية؛
 قاـ البنك اؼبركزم بتخفيض سعر الفائدة عدة مرات؛
 تقدًن تسهيبلت من طرؼ البنوؾ للشركات الصغَتة ،كما قامت بزيادة اؼبعركض النقدم بنسبة  ،%17هبدؼ ربفيز إنفاؽ
اؼبستهلكُت؛
 زيادة القركض إُف البنوؾ دبقدار مائة مليار يواف ( 6,14مليار دكالر) ،مع تعليق كخفض مبيعات بعض سندات اغبكومة؛
 إصبلح طريقة حساب ضريبة القيمة اؼبضافة ،كيؤدم ىذا اإلجراء إُف خفض إصباِف ضرائب الشركات دبقدار  120مليار يواف
سنوينا.
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هتدؼ ىذه اإلجراءات إُف ربفيز النشاط االقتصادم احمللي ،عن طريق توفَت القركض كتشجيع اؼبستهلكُت كالشركات على

خامسا -تقييم خطط اإلنقاذ المقترحة إلدارة األزمة
الراىنة على ضخ السيولة يف األسواؽ
تركزت معظم خطط اإلنقاذ اؼبقًتحة من طرؼ ـبتلف ال ٌدكؿ ِّ
للحد من تداعيات األزمة اؼباليٌة ٌ
اؼباليٌة ،يف ؿباكلة الستعادة الثقة إليها كمنع إفبلس اؼبؤسسات اؼبتضررة من تداعيات األزمة ،كإف كاف ىذا البد منو كمرحلة أكُف يف إدارة األزمة
إال أنو غَت كايف ،كؽبذا فقد قدِّمت ؽبذه اػبطط العديد من االنتقادات ،كىذا ما سنتطرؽ إليو يف ىذا اؼبطلب.

 -1طريقة تشخيص األزمة

يتبُت من خبلؿ اػبطط اؼبقًتحة إلدارة األزمة أهنا أزمة سيولة يف األسواؽ اؼباليٌة ،بسبب تعثر بعض األصوؿ يف اؼبؤسسات اؼباليٌة الٌيت
و
كسحب للودائع كبي وع لؤلكراؽ اؼباليٌة كاإلحجاـ عن
تأثرت باألزمة ،كؽبذا فهي تعاين من نقص يف الثقة كما اقبر عنو من نقص يف التعامبلت
السيولة فيها ،كلكن يف اغبقيقة األمر األزمة أكرب من
االستثمار فيها ،كؽبذا فهي ترل أنو من الضركرم الستعادة الثقة إُف األسواؽ اؼباليٌة ضخ ٌ
أهنا أزمة سيولة ،كأكرب من أف تكوف أسباهبا تتعلق فقط بنقص السيولة لدل البنوؾ كاألسواؽ اؼباليٌة ،كبذلك فهذه اػبطط يبكن أف سبنع
حاالت اإلفبلس ،كربوؿ دكف ضياع الرىوف العقارية الٌيت كانت سببنا يف األزمة ،كلكنها لن ربقق التوازف اؼبطلوب يف األسواؽ اؼباليٌة.
السوية من جانب اؼبتعاملُت يف اجملاؿ اؼباِف مثل الطمع كاعبشع كالفزع كاؽبلع،
لقد أظهرت األزمة أف من أىم أسباهبا السلوكيات غَت ٌ
استشرت يف اؼبؤسسات كاألسواؽ اؼباليٌة مثل الفساد كاؼبعلومات اؼبضللة كالكذب كاالحتياؿ.
إُف جانب اؼبمارسات غَت األخبلقية الٌيت
ٌ
كيظهر ذلك يف أف الدافع الرئيسي للمتعاملُت يف البورصات أك األسواؽ اؼباليٌة  ،ىو اؼبضاربة للحصوؿ على فركؽ األسعار كليس
االستثمار يف الشركات ،كأف البنوؾ تسعى إُف حصد مزيد من الفوائد بتدكير القركض مرة بعد أخرل ،كيدفعهم إُف ذلك الطمع كاعبشع
لتحقيق مزيد من األرباح ألنفسهم على حساب اآلخرين ،كما أف غالبية اؼبضاربُت يف األسواؽ اؼباليٌة يسلكوف أسلوب القطيع ،كبالتاِف
فسلوكهم ال يبٌت على أساس معلومات كربليبلت ،كإمبا على ؾبرد اإلشاعات ،كىذا ما جعلهم يسارعوف إُف بيع ما لديهم من أكراؽ مالية
كبكميات كبَتة جدان ،فزاد العرض كتواُف البفاض األسعار يف البورصات كتراجعت مؤشراهتا إُف حد كبَت ،كلو كانوا مستثمرين حقيقيُت لنظركا
إُف الشركات الٌيت أصدرت ىذه األكراؽ ،كحىت كبار اؼبتعاملُت يف البورصات أصاهبم الفزع ،كىرعوا لبيع ما لديهم من أدكات مالية ،فتزايد اهنيار
ردة
اى ًم فيها ،ؼبا كانت ٌ
األسواؽ .كلو كاف ىدؼ اعبميع االستثمار اغبقيقي كاغبصوؿ على نصيب من األرباح الٌيت ربققها الشركات اؼبي ىس ى
فعلهم بتلك ال ٌدرجة اً ٌذباه االلبفاضات يف أسعار األسهم ،طاؼبا الشركات باقية ؿب ٌققة لؤلرباح.
كمن جانب آخر فإف السوؽ اغبرة كعدـ التدخل فيها ،جعلت الكثَتين كبدافع الطمع وباكلوف اغبصوؿ على أكرب قدر فبكن من
األرباح كالعوائد ،كيف سبيل ذلك كجدت فبارسات غَت أخبلقية؛ منها فساد أعضاء ؾبالس إدارة البنوؾ كالشركات الكربل ،كاالستيبلء على
األمواؿ دبعلومات مضلﱠلىة من أجل ربقيق أرباح عالية كاغبصوؿ على جزء منها بصفة مكافآت ،كاستخداـ اؼبعلومات اؼبتاحة لديهم عن أحواؿ
الشركات كاالستفادة من ىذه اؼبعلومات يف تداكؿ ما يبلكونو ،كيشاركهم يف ذلك مراقيب اغبسابات الٌذين يشهدكف بصحة حسابات مزكرة،
إُف جانب تقدًن بعض األساليب االحتيالية مثل االعتماد على ما يسمى بالقيمة العادلة عند تقوًن العقارات اؼبقدمة بصفة ضمانات للقركض،
أك تقوًن االستثمارات يف الشركات كالبنوؾ .فمن اؼبعركؼ أف أم أصل لو قيمة أك تكلفة تارىبية كىى ما دفعو الشخص غبيازتو ،كلو قيمة
سوقية كىى ما يباع هبا كيشًتل يف األسواؽ عند التقوًن ،كلكنهم تركوا ذلك كابتكركا مصطلح القيمة اؼبعادلة الٌيت تعٌت ما يوافق عليو طريف
يقوموف العقارات عند االقًتاض بقيمة أعلى من حقيقتها ليزيد القرض اؼبمنوح ،كما كانوا
اؼبعاملة دكف النظر إُف القيمة السوقية ،كبالتاِف كانوا ٌ
يظهركف االستثمارات يف اؼبيزانيات هبذه القيمة العادلة ،كيعتربكف الفرؽ بُت القيمة الدفًتية كالقيمة العادلة أرباحان توزع.
باإلضافة إُف قياـ البنوؾ الٌيت لديها قركض رديئة بإنشاء فركع ؽبا كىذه الفركع غَت خاضعة للرقابة ،فتبيع ؽبا ىذه القركض ،كبذلك ال
تظهر يف ميزانياهتا كتبدك يف حالة جيدة .كىذا الفساد كاؼبمارسات غَت األخبلقية الٌيت استشرت يف األسواؽ كالشركات حدثت قبل األزمة
بكثَت ،عندما ظهر ما يطلق عليو الفضائح اؼباليٌة الكربل ،إثر اهنيار كربيات الشركات ،مثل اهنيار مؤسسة االدخار كاإلقراض األمريكية عاـ
 1994خبسارة بلغت  179مليار دكالر ،كاهنيار شركة "إنركف" األمريكية للطاقة خبسارة  60مليار دكالر ،كاهنيار شركة "ككرلد كوـ"
لبلتصاالت األمريكية خبسارة بلغت  50مليار دكالر.
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 -2األموال المخصصة لهذه الخطط
خصصت ؽبذه اػبطط مبالغ ضخمة ضخت يف األسواؽ اؼباليٌة ،فهي يف حدكد ثبلثة أالؼ مليار دكالر ،كلقد كانت ؽبذه األمواؿ
عدة سلبيات من جوانب ـبتلفة ،نذكر منها:
نظرا لضخامة اؼببالغ الٌيت ربتاج
 الجهة الّتي ُ
تمول منها :ىناؾ عدة خيارات أماـ اغبكومات لتمويل خطط اإلنقاذ اؼبقًتحة ،كلكن ن
إليها ،فإف أم من ىذه اغبلوؿ سوؼ ينعكس سلبنا على االقتصاد فيما بعد ،فإذا مولت ىذه اػبطط عن طريق االستدانة بإصدار سندات
حكومية فهذا من شأنو أف يزيد من مديونية ىذه ال ٌدكؿ ،باإلضافة إُف أف إصدار سندات حكومية جديدة كطرحها للتﱠداكؿ يف األسواؽ اؼباليٌة
سيؤدم إُف زيادة اهنيار األسواؽ اؼباليٌة ،الٌيت تعاين من نقص التٌعامبلت كالٌيت ستؤدم إُف زيادة االختبلؿ يف التوازف بُت العرض كالطلب.
كما سيؤدم زيادة اإلنفاؽ اغبكومي إُف زيادة العجز يف اؼبوازنات العمومية ؽبذه ال ٌدكؿ ،فقد تصل يف الواليات اؼبتحدة األمريكية
إُف  1,2تريليوف دكالر ،إُف جانب ارتفاع أعبائها على األجياؿ القادمة .أما إذا عبأت اغبكومات لتوفَت األمواؿ اؼبخصصة لتمويل ىذه
اػبطط إُف اإلصدار النقدم ،فهذا من شأنو أف يؤدم إُف ارتفاع مستويات التضخم ،كإذا ما اعتمدت اغبكومات على الضرائب لتمويل ىذه
اػبطط فهذا سيؤدم إُف تعميق األزمة ،كونو يزيد من تكاليف اؼبؤسسات اإلنتاجية ،فبٌا سيؤدم إُف تعطيل عملية اإلنتاج كبذلك تراجع
االستثمار كاالستهبلؾ.
 الجهة الّتي تصرف فيها  :تتجو ىذه اػبطط إُف شراء األصوؿ اؼبتعثٌرة يف اؼبؤسسات الٌيت تعاين من عدـ اؼببلءة ،كتأثرت نشاطاهتا
باألزمة اؼباليٌة ،فهذه اؼبساعدات تعترب دبثابة مكافئة ؽبذه اؼبؤسسات الٌيت كانت سببنا يف األزمة على سوء التسيَت ،يف حُت كاف من الضركرم
ترؾ ىذه اؼبؤسسات تفلس ،كتقدـ اؼبساعدات للمؤسسات الٌيت تعاين من عدـ اؼببلءة بسبب تأثرىا باألزمة اؼباليٌة كَف تكن سببا يف حدكثها،
إُف جانب إغفاؿ ىذه اػبطط دافعي الضرائب ،اؼبتمثلة يف العائبلت الٌيت عجزت عن تسديد أقساط القركض العقارية ،كالطبقة الشغيلة الٌيت
فقدت مناصب شغلها بسبب ىذه األزمة.

 كيفية تنفيذ بنود الّخطة  :أثارت ىذه اػبطط عدة تساؤالت من بينها مدل تأثَت اػبطط اؼبقًتحة على معاعبة اػبلل اغباصل يف
األنشطة االقتصادية اؼبرافقة لؤلزمة ،مثل حالة االنكماش كالكساد كالبطالة ،كذلك كيفية تنفيذ اؼبقًتحات الٌيت جاءت هبا ا ٌػبطة ،ككيفية تطبيق
األكلويات ،كما تطرح ىذه اػبطط مشكلة عدـ كفاية اؼببالغ اؼباليٌة اؼبخصصة لبعض البنود ،ككذلك يف حالة ظهور بنود جديدة ،مثل زيادة
تعثر اؼبؤسسات أك زيادة سبديد التأمُت ضد البطالة.

 -3طبيعة الخطط المقترحة إلدارة األزمة
تقوـ ىذه اػبطط يف الغالب على شراء األصوؿ اؼبتعثرة من الشركات الٌيت كانت سببنا يف األزمة أك تأثرت هبا ،كما قامت
السيولة يف األسواؽ اؼباليٌة من
اغبكومات بتأميم شركات أخرل أك كضعها ربت رقابة البنوؾ اؼبركزية ؽبذه ال ٌدكؿ ،باإلضافة إُف قيامها بضخ ٌ
أجل استعادة الثقة إليها ،كىذا كلو تناقض مع مبادئ الرأظبالية الٌيت تنادم بعدـ تدخل ال ٌدكلة يف االقتصاد ،كىو تفنيد للمبدأ القائل بأف
السوؽ يصحح نفسو بنفسو ،حيث َف يتمكن من تصحيح أكضاعو يف ىذه األزمة ،بل تطلب ذلك تدخل اغبكومات ،كىذا من شأنو أف
يثبت عدـ صبلحية اؼببادئ األساسية للنظاـ اؼباِف الرأظباِف الٌذم أصبح يدعوا إُف تدخل ال ٌدكؿ ؼبساعدة اؼبؤسسات اؼبتضررة من األزمة،
كاستعادت استقرار النظاـ اؼباِف.
أما تقييم صندكؽ النقد ال ٌدكِف ؽبذه اػبطط ،فأكد بأهنا إجراءات من شأهنا أف تقلل من انتشار عدكل ىذه األزمة ،كتساىم يف
استعادة استقرار األسواؽ ،كدبوقفو ىذا يكوف قد ناقض مبادئو القائمة على رفض تدخل ال ٌدكلة يف االقتصاد ،كأصبح يكيل دبكيالُت ،حيث أنو
إذا تعلق األمر بتدخل ال ٌدكؿ النامية يف االقتصاد سارع إُف فرض عقوبات عليها ،كؼبا تعلق األمر باالقتصاديات الكربل يف العاَف سارع إُف
مباركتها كاؼبطالبة بدعمها ،كىذا دليل على فشل صندكؽ النقد ال ٌدكِف كمؤسسة دكلية مسؤكلة عن احملافظة على استقرار النظاـ اؼباِف كالنقدم
ال ٌدكِف ،كأصبح من الضركرم إعادة النظر يف اؼببادئ الٌيت يقوـ عليها.
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التوصيات واالقتراحات:
فعالة ،كضماف استقرار ماِف كاقتصادم على األمد البعيد ،هبب تشخيص األزمة بكل موضوعية ،كاالبتعاد
أم أزمة إدارة ٌ
 إلدارة ٌ
عن التعصب ؼببادئ أم نظاـ اقتصادم؛
 إعادة النظر يف النٌظاـ اؼباِف العاؼبي كتفحص اؼببادئ الٌيت يبٌت عليها ،مع ضركرة إصبلح اؼبؤسسات اؼباليٌة كالنقدية الدكلية،
كزبليصها من ىيمنة الدكؿ الكربل؛
الراىنة ،كالرفع من مشاركتها يف التكتبلت االقتصادية الدكلية ،كإشراكها يف ربقيق
 ضركرة إشراؾ ال ٌدكؿ النٌامية يف إدارة األزمة اؼباليٌة ٌ
التٌنمية على اؼبستول العاؼبي؛
 هبب العودة إُف االقتصاد اغبقيقي ،كجعل االقتصاد اؼباِف خادما لو ،مع أخلقة التٌعامبلت االقتصادية ،كفرض الرقابة على اعبنات
الضريبية ،كبناء التٌعامبلت اؼباليٌة الدكلية على سلة من العمبلت؛
للحد من
 ضركرة فرض الرقابة على تعامبلت اؼبؤسسات اؼباليٌة ،كفرض القيود على طريقة تقديبها للقركض كعلى طرؽ استثماراهتاِّ ،
النٌشاطات اؼبضاربية؛
اؼبسَتين ،كجعلها زبضع لثنائية مردكدية ـباطرة؛
 إعادة النٌظر يف طريقة تقدًن اؼبكافئات للمدراء ك ٌ
 ضركرة تعاكف ال ٌدكؿ العربية كاإلسبلمية فيما بينها لتجاكز تداعيات األزمة اؼباليٌة اغبالية على اقتصادياهتا؛
 هبب على الباحثُت كاؼبفكرين يف ؾباؿ االقتصاد اإلسبلمي ،بناء نظرية اقتصادية إسبلمية عامة ،تكوف لبنة للنظاـ االقتصادم
اإلسبلمي ،سبهيدا لتقديبو كمنهج متكامل ػببلفة األنظمة االقتصادية الوضعية ،كعدـ حصره يف أدكات كمؤسسات التمويل اإلسبلمي.
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تعترب مسألة العدالة يف توزيع اؼبداخيل من بُت أىم القضايا اليت شغلت إىتماـ إقتصاديو التنمية دبا فيهم رجاؿ السياسة

ك االجتماع ،فلقد أثبتت الوقائق الئلقتصادية دبا اليدع ؾباال للشك عدـ مبلئمة اؼبقاربة اإلقتصادية الرأظبالية اليت طاَف تغنت كما
تزاؿ تتغٌت بضركرة ربقيق التنمية اإلقتصادية فإهنا تتجاىل يف نفس الوقت مسألة ربقيق العدالة يف توزيع اؼبداخيل ،حيث حيث
تؤكد كثَتا من الدراسات كعلى رأسها دراسة البنك الدكِف أف حالة البلمساكاة يف توزيع اؼبداخيل ىي األكثر شيوعا كاآلف يف دكؿ
العاَف ،فًتكز الثركة العاؼبية يف أيدم قليلة ،إذ ما يقارب  %16من ؾبموع السكاف وبتكركف اليوـ  %82من الثركة العاؼبية .كأف
 %61من ىؤالء ال يستفدكف سول  %05من ىذه الثركة ،كال تزاؿ ىذه القضية تستقطب إىتماـ الباحثُت من رجاؿ اإلقتصاد
ك السياسة من دكف التوصل إُف إسًتاتيجية ناجحة للحد من معضلة التفاكت يف توزيع اؼبداخيل ،كخَت شاىد على ذلك األزمات
اليت تعصف ك ما زالت تعصف باإلقتصاديات العاؼبية الكربل ،ك على إثر األزمة العاؼبية األخَتة ظهرت أفكار جديدة تنادم
بضركرة إعادة النظر يف اؼببادئ الرأظبالية من جهة ،ك من جهة أخرل التفكَت يف ؿباكلة تطبيق نظاـ جديد يهدؼ إُف تطبيق تنمية
عادلة ك متوازنة يف نفس الوقت.
هتدؼ ىذه الورقة إُف تسليط الضوء على اؼبقاربة اإلقتصادية اإلسبلمية اليت تدعي إُف ضركرة ربقيق تنمية عادلة كمتوازنة دبا يضمن
ربقيق العدالة اإلقتصادية كاالجتماعية عامة ك ربقيق العدالة يف توزيع اؼبداخيل خاصة.
مقدمة:
لقد مت اتباع النهج الرأظباِف ألنو كاف يرجى منو ربقيق الرفاىية القصول عبميع أفراد اجملتمعات ،لكن الواقع خالف أماين كطموحات ىذه
األخَتة .كلتوضيح ىذا نركز على إحدل النقاط ك ىي قضية توزيع اؼبداخيل بُت األفراد ،ىل ىي تقاـ على أسس عادلة ،أـ أنو يوجد تفاكت
فيها؟ أم إف كاف ىناؾ عدالة يف توزيع اؼبداخيل فإف صبيع األفراد يعيشوف الرفاىية اؼبنتظرة من خبلؿ بلوغهم حد الكفاية .كإف َف تكن عدالة
يف توزيع ىذه اؼبداخيل فهذا يعٍت أنو ليس صبيع األفراد بلغوا الرفاىية اؼبرجوة.
كعليو قمنا بتقسيم مداخلتنا ىذه إُف ثبلثة أجزاء ،اعبزء األكؿ نستعرض فيو كاقع الفقر يف العاَف خاصة الدكؿ الرأظبالية ،اعبزء الثاين خاص
بالنظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي من خبلؿ توضيح مفهومو ،مصادره ،مرتكزاتو ،أىدافو .أما الثالث فخصصناه ألىم الوسائل الوسائل اؼبعتمدة
يف النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي يف عملية تقليص ظاىرة الفقر.

الجزء األول :توزيع المداخيل في األنظمة الرأسمالية:

ك عليو نقوـ بالتعريج على مدلوؿ الفقر ،كيفية قياسو ،مع استعراض لبعض البيانات لسنوات حديثة:

 -1مفهوم الفقر:
أما فيما ىبص تعريف ىذا اؼبفهوـ فإنو غَت ؾبمع عليو ،كمنو نأخذ مثبل تعريف 1البنك الدكِف:
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"الفقر ىو عدـ القدرة على ربقيق اغبد األدىن من مستول اؼبعيشة" .كعليو فإنو يركز على عنصرين ىامُت يف مفهوـ الفقر ،األكؿ ىو مستول
اؼبعيشة (أم االستهبلؾ) أما الثاين فهو اغبصوؿ على اغبد األدىن من اؼبوارد ( الدخل) .حيث أف عملية قياسو تعتمد على ؾبموعة من القيم
اليت تضم اغبد األدىن من مستول اؼبعيشة لتلبية اغباجات األساسية يف إطار اجتماعي كثقايف ؿبدد ،كيف فًتة زمنية معينة.
كمن خبلؿ ما سبق يبكن أف يستنبط أنو يوجد حد للفقر ،أك مايعرؼ بػ" خط الفقر" .ك الذم يرمز إُف ذلك التقدير الكمي للحاجات
األساسية لئلنساف ( الغذاء ،اؼببلبس ،السكن ،النقل) .كيكوف ىذا من خبلؿ ربديد السعرات اغبرارية الكافية للقياـ باألعماؿ كالبقاء على
قيد اغبياة ،بعدىا ربوؿ إُف سلة طعاـ كعندىا يتم تقييم تكلفتها .مث يتم تقييم باقي عناصر األخرل ،كىذه القيمة النهائية ىي اليت سبثل اغبد
األدىن الستمرار اغبياة (خط الفقر) .كىذا علما أف خط الفقر ىبتلف مستواه باختبلؼ اجملتمعات من بلداف نامية إُف بلداف متقدمة .ككذلك
يوجد نوعُت من خطوط الفقر ،األكؿ يعرؼ خبط الفقر اؼبطلق الذم ال يتأثر مستواه ال بالزماف كال باؼبكاف ،على عكس خط الفقر النسيب
الذم وبدد تبعا ؼبوقع الفرد ضمن اجملتمع اؼبعٍت ،أم أنو يتغَت بتغَت الدخل من مكاف آلخر ،كال من زماف آلخر.
كما أنو يبكن اإلعتماد يف العمليات التحليلية على بعض اؼبؤشرات اػباصة بقياس ظاىرة الفقر.
فمثبل مؤشر عدد الرؤكس الذم يهتم بتحديد نسبة الفقر إُف إصباِف اجملتمع ،لكن مت إنتقاذه كثَتا لعدـ ربديد مستول الفقر اؼبوجود من ؾبتمع
آلخر .كعليو يبكن إلعتماد على مؤشر آخر يعرؼ بفجوة الفقر ،حيث أنو يأخذ بعُت اإلعتبار للفارؽ اؼبوجود بُت خط الفقر كحالة الفقر
1 q Z Y I 
اؼبوجودة عند الفرد ،منو يبكن حسابو العبلقة من اآلتية  PG = :
 
n i 1  Z 

ككذلك ىذا اؼبؤشر ال يأخذ بعُت اإلعتبا ر للتفاكت يف اؼبداخيل ،عليو يبكن التعريج على مؤشر ثالث يعرؼ دبؤشر شدة الفقر ،كالذم
2
1 q  (Z  Y I ) 
، i 1 ككلما كانت قيمتو كبَتة كلما كانت شدة الفقرأكرب.
يساكم إُف PS = :
n
 Z *100 

 -2واقع الفقر :
كبعد ىذه التوضيحات يبكن القياـ باستعراض بعض اإلحصائيات اػباصة بظاىرة الفقر مركرا بعدة دكؿ ـبتلفة سواءا كانت نامية أك متقدمة.
من خبلؿ عدة ت قارير لؤلمم اؼبتحدة:

تقرير التنمية البشرية  ، 2003مطبعة الكركي ،لبناف ،األمم اؼبتحدة ،صفحة . 248
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تقرير التنمية البشرية للعاـ  ،MERICK ،2006مصر ،األمم اؼبتحدة ،الصفحة .295

تقرير التجارة كالتنمية، 2008مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية ،األمم اؼبتحدة ،نيويورؾ ،ص21
 22003ك سنة
كمن ىذه التقارير نبلحظ أف الدكؿ الراظبالية َف تتمكن من القضاء على ظاىرة الفقر( كما ىو مبلحظ يف تقريرم سنة
3 2006للتنمية البشرية) ،أما تقرير سنة  42008اػباص بالتجارة الذم يوضح إرتفاع أسعار اؼبواد بشكل كبَت إنطبلقا من سنة ،2006
خاصة لزيادة الطلب عليها كيف نفس الوقت زيادة اؼبضاربة .كعليو فإف األثر األكرب لو ىو خاصة على الفقراء ،فإنو يزيد ضائقة الفقر ك الفقراء
أكثر فبا كانوا عليو يف السابق.
كمنو ىل يبكن ربسُت للنظاـ الرأظباِف ،أـ أنو يوجد نظاـ آخر يبكن من خبلؽبا ربقيق مبتغى صبيع أفراد اجملتمعات؟
كاعبواب – حسب إعتقادنا -أف اغبل موجود يف شريعتنا ،خاصة فيما يعرؼ اآلف بػ" اإلقتصاد السبلمي".
الجزء الثاني :النظام اإلقتصادي اإلسالمي :

 -1مفهومو  :كالذم يبكن تعريفو  5على أنو  ":ؾبموعة األصوؿ العامة اإلقتصادية اليت نستخرجها من القرآف الكرًن كالسنة النبوية ،كالبناء
اإلقتصادم الذم نقيمو على أساس تلك األصوؿ حبسب كل بيئة ككل عنصر".
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كما عرفو الدكتور زيد بن ؿبمد الرماين  ":6بأنو ؾبموعة األصوؿ العامة اإلقتصادية اليت نستخرجها من القرآف كالسنة ،كاليت تبلئم البيئة اليت
نقطنها كالعصر الذم نعيشو فيو باعتبار أف اإلسبلـ يصلح لكل زماف كمكاف".
 -2مصاد ر اإلقتصاد اإلسالمي :توجد أربعة 7مصادر أساسية لئلقتصاد اإلسبلمي ،يبكن اف نذكرىا بإهباز:

القرآن  :حيث أف اهلل سبحانو كتعاُف قاـ بتوضيح معاَف ىذا اؼباؿ اؼبوجود يف ىذه الذنيا أنو ملك هلل مثل اآلية  129من سورة آؿ عمراف ":
شاء واللَّو غَ ُف ِ
ِِ ِ
السماو ِ
ات َوَما فِي ْاأل َْر ِ
يم ".
ض يَـغْ ِف ُر لِ َم ْن يَ َ
شاءُ َويُـ َع ِّذ ُ
ب َم ْن يَ َ ُ َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
َوللَّو َما في َّ َ َ
السنة النبوية  :فهي موضحة ؼبا جاء يف القرآف ،خاصة اجململ منها .مثبل كنصاب أصناؼ األمواؿ ك الثركات ك اؼبواشي التابعة للزكاة.

اإلجماع  :عبارة عن إتفاؽ ؾبموعة اجملتهدين على حكم من األحكاـ.

مقاصد الشريعة  :أك ما يعرؼ بػ" القياس" كىو بناء اغبكم على اؼبصاٌف اؼبرسلة ألف الغاية من األحكاـ ىي اؼبقاصد.

 -3خصائص اإلقتصاد اإلسالمي  :على أف للنظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي خصائص سبيزه 8عن غَته من األنظمة البشرية منها:
ربانية المصدر :ألف مصادرىا إؽبية كما مت توضيحو يف اؼبصادر األربعة السابقة.

ربانية الهدف :فاؼبسلم يدرؾ أف اؼباؿ ملك اهلل سبحانو كتعاُف ،لدل فعلى البشر – خاصة اؼبسلمُت -أف يستعملوا ىذا اؼباؿ فيما يرضى
ِ
اك اللَّوُ الدَّار ْاآل ِخرةَ وال تَـ ْنس نَ ِ
ك ِم َن ُّ
الدنْـيَا" سورة القصص اآلية.77
يما آتَ َ
صيبَ َ
َ َ َ
مالكو ،قبد مثبل َ ":وابْـتَ ِغ ف َ
َ
الرقابة المزدوجة :حيث أف ؽبذا النظاـ نوعُت من الرقابة ،األكُف بشرية تعرؼ بوظيفة احملتسب .أما الرقابة الثانية فهي رقابة ذاتية ،كىو ما بينو
الٍت صلى اهلل عليو كسلم بقولو –عندما سئل عن معٌت اإلحساف":-فقاؿ ":أف تعبد اهلل كأنك تراه ،فإف َف تكن تراه فإنو يراؾ".

الثبات و المرونة  :وبتوم اإلقتصاد اإلسبلمي على معامبلت فبنوعة قطعا إُف أف يرث اهلل األرض ك من عليها كالربا ،اؼبيسر  ... ،كأخرل
معامبلت ثابتة ال يبكن ألحد أف هبتهد فيها كتوزيع الًتكة .على أف اؼبعامبلت اليت زبلوا من احملضورات فحكمها اإلباحة.
التوازن بين المادية و الروحية  :كيتضح من خبلؿ النصوص اليت ذبمع بُت كبل اعبانبُت من دكف إفراط ك ال تفريط ألحدنبا َ ":ول َْو أ َّ
َن أَ ْى َل
ٍ ِ
َكن َك َّذبوا فَأَ َخ ْذنَاىم بِما َكانُوا يك ِ
السم ِاء و ْاألَر ِ ِ
ْسبُو َن" سورة األعراؼ اآلية.96
آمنُوا َواتَّـ َق ْوا لََفتَ ْحنَا َعلَيْ ِه ْم بَـ َرَكات م َن َّ َ َ ْ
َ
ض َول ْ ُ
الْ ُق َرى َ
ُْ َ
التوازن بين مصلحة الفرد و الجماعة  :لقد ترؾ اإلسبلـ للفرد حرية التملك ،لكن من دكف غصب مثبل قولو يف خطبة الوداع  ":إف دمائكم
كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ ،كحرمة يومكم ىذا ،يف شهركم ىذا ،يف بلدكم ىذا ".ركاه مسلم .مع منع الفرد من اإلضرار باعبماعة،
مثل ما فعل عمر رضي اهلل عنو مع ببلؿ بن رباح رضي اهلل عنو ؼبا نزع منو جزء األرض غَت اؼبستغلة ،لكي تستغل من أفراد آخرين .كمنع
كذلك الفرد من اإلحتكار لضركره باعبماعة .

 -4المرتكزات األساسية لإلقتصاد اإلسالمي :أىم اؼبرتكزات اليت ىبتلف فيها اإلقتصاد اإلسبلمي عن غَته ىي:
9

* الملكية  :ك ىي نوعاف :ملكية خاصة كاؼبلكية العامة.

* الحرية اإلقتصادية  :لقد ضمن اإلسبلـ لؤلفراد حق إختيار إستثماراهتم ك كيفية إنتاجهم لكن تبقى ىذه اغبرية مقيدة حبسب اؼبنفعة اليت
هبنيها اجملتمع منها .كعليو مت ربرًن اإلحتكار الغش ،الربا كمكاسب أخرل غَت مشركعة.
* العدالة االجتماعية  :ك تتحقق من خبلؿ نقطتُت :

األولى :التكافل االجتماعي :كيظهر من خبلؿ سعي صبيع أفراد اجملتمع البالغُت غبد الكفاية يف ربقيق حد الكفاؼ لؤلفراد احملتاجُت .كإشباع
حاجاهتم من دكف إفراط.
الثانية :التوازن االجتماعي :كيتحقق من خبلؿ عدالة توزيع الثركة ،أم القياـ بالتعديل حالة االختبلؿ .كعليو كجد ما يعرؼ بػ ":بيت ماؿ

اؼبسلمُت" ،من أجل ربقيق األمن ك بلوغ حد الكفاية لؤلفراد.

 -5أىداف اإلقتصاد اإلسالمي:
كيبكن دكر ثبلثة 10أىداؼ رئيسية لئلقتصاد اإلسبلمي ىي بإختصار:
الهدف األول :تحقيق النمو اإلقتصادي :ك ىذا النمو يتمثل يف زيادة رأس اؼباؿ اؼبستثمر ككذلك إستثماره فيما وبقق التنمية.

* تشغيل رأس المال  :سواءا للفرد أك للدكلة ،حيث حرـ اإلسبلـ اإلكتناز كما ىو يف قولو سبحانو كتعاُف يف سورة التوبة اآلية
َّ ِ
يل اللَّ ِو فَـبَش ِّْرُى ْم بِ َع َذ ٍ
ين يَكْنِ ُزو َن َّ
اب أَلِ ٍ
ضةَ َوال يـُنْ ِف ُقونَـ َها فِي َسبِ ِ
ب َوال ِْف َّ
يم " ،كحث على العمل مباشرة أك باإلعتماد على الغَت.
الذ َى َ
َوالذ َ

": 34
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* إستثماره فيها يحقق التنمية  :كيكوف من خبلؿ العمل ،مثل :األعماؿ اإلستخراجية ،األعماؿ التحويلية ،األعماؿ اػبدماتية .
الهدف الثاني  :تحقيق سعادة اإلنسان.
كتتحقق بأمرين إثنُت :توفَت اغبد األدىن من اؼبعيشة ،كربقيق مطالبو الركحية.

* توفير الحد األدنى من المعيشة  :حيث أنو يتم ربديده من خبلؿ ترشيد اإلنفاقات يف اإلسبلـ ،ك تشتمل على الغذاء ،الدكاء ،اللباس
(لباسُت للشتاء كلباسُت للصيف) ،اؼبسكن  ،آثاث اؼبسكن ،أدكات النظافة.

* تحقيق مطالب اإلنسان الروحية :كيظهر ىذا من خبلؿ تفضيل كتسبيق اعبانب الركحي ك السلوكي للبشر عن اعبانب اؼباِف ,كالذم يبكن
أف يبُت من خبلؿ إىدار القيمة اؼبالية لبعض اؼبوجودات كاػبمر ك غبم اػبنزير ك النجاسات.

الهدف الثالث :تخفيف حدة التفاوت في توزيع الثروة.
كيتحقق ىذا من خبلؿ ضماف تدابَت ـبتلفة يبكن تقسيمها إُف صنفُت :الصنف األكؿ تشمل تدابَت تقوـ على ؿباربة األعماؿ غَت العادلة يف
عملية حسب األمواؿ كالربا ،الرشوة ،القمار . ..،أما الصنف الثاين فيشتمل على تدابَت من خبلؽبا يبكن مساعدة األفراد على قضاء
حاجاهتم األساسية ( خط الفقر) منها :نظاـ الزكاة ،زكاة الفطر ،النذكر ،الكفارات. ...،
الجزء الثالث :تحقيق العدالة اإلجتماعية في إعادة توزيع الثروة:
يف اعبزء الثالث سوؼ نقوـ بدراسة الكيفية اليت يعتمدىا اإلقتصاد اإلسبلمي يف معاعبة مشكلة الفقر ،لكن قبل ذلك إرتأينا التعريج على
مفهوـ الفقر ك خط الفقر.

 -1مفهوم الفقر في اإلقتصاد اإلسالمي :
كيبكننا ذلك من خبلؿ معرفة من الذم يبكن أف يطلق عليو اسم الفقَت ( ككذلك اؼبسكُت بالتحديد عند ذكر أصناؼ صرؼ الزكاة) .حيث
أف اإلسبلـ يعًتؼ  11بالتفاكت اؼبوجود بُت األفراد يف أرزاقهم ك يف مبط حياهتم أك معيشتهم ،كذلك نتيجة طبيعية إلختبلفهم يف مقدار ما
ً
ض يه ٍم فىػ ٍو ىؽ بػى ٍع و
يشتىػ يه ٍم ًيف ا ٍغبىيىاةً ُّ
ض
ك ىٍكب ين قى ىس ٍمنىا بػىٍيػنىػ يه ٍم ىمعً ى
ت ىربِّ ى
الدنٍػيىا ىكىرفىػ ٍعنىا بػى ٍع ى
يبذلوف من جهذ ك عمل  ،يقوؿ سبحانو ":أ يىى ٍم يػى ٍقس يمو ىف ىر ٍضبى ى
و ً ً
ك ىخٍيػهر ًفبﱠا ىٍهب ىم يعو ىف " سورة الزخرؼ اآلية .32
ت ىربِّ ى
ىد ىر ىجات ليىتﱠخ ىذ بػى ٍع ي
ض يه ٍم بػى ٍعضان يس ٍخ ًريٌان ىكىر ٍضبى ي
كعليو فيمكن القوؿ أف للفقر مفهومُت ،األكؿ نسيب ألف األقل يعترب دائما فقَتا مقارنة مع األكثر .ك الثاين مطلق لعدـ سبكن الفرد من إشباع
حاجاتو ( حد الكفاية).
خط الفقر :ىل كاف قدماء الفقهاء اؼبسلمُت كانوا يعتنوف هبذا اؼبفهوـ ؟
نعم ،لكن كانت تسميتو عندىم بػ "حد الكفاية "  ،فما ىو حد الكفاية عندىم ؟
فمثبل حدده 12أبو يوسف يف كتابو "اػبراج" على حسب ما ذكره خالد بن الواليد رضي اهلل عنو يف كتابو يف صلح أىل اغبَتة  ":كجعلت ؽبم
أيبا شيخ ضعف عن العمل أك أصابتو آفة من اآلفات أك كاف غنيا فافتقر ك صار أىل دينو يتصدقوف عليو ،طرحت عنو جزيتو ك عيل من بيت
ماؿ اؼبسلمُت ك عيالو ما أقاـ بدار اإلسبلـ".
كبعد ربديد مفهوـ خط الفقر حسب اإلقتصاد اإلسبلمي ،يبقى لدينا التطرؽ إُف الوسائل اؼبستعملة يف تقليص دائرة الفقر ،ك ىي :الزكاة،
الغنيمة ك الفيئ ،اعبزية كاػبراج ،العشور ،الكفارات ،النذكر ،األضاحي ،الصدقات ،النفقات اإلجبارية ،زكاة الفطر.
 -2وسائل إعادة توزيع الثروة:
 - 1-2الزكاة :
مفهومها:

ك قبل اػبوض يف األصناؼ اليت ذبب فيها الزكاة ك كيفية حساهبا ك أين يكوف صرفها.
عليو نقوـ بتعريف الزكاة  ،على أهنا لغة تعٍت  " 13النماء" كذلك الطهارة ،الربكة ،اؼبدح .أما إصطبلحا فهي " حق كاجب يف ماؿ ـبصوص
لطائفة ـبصوصة يف كقت ـبصوص".
ك للزكاة أىداؼ يبكن ذكرىا :
 تنمية اؼباؿ ك ازدياده بالعناية بإخراجها منو ك دفعها إُف مستحقيها. -تطهَت دافعها من اآلثاـ ك سوء األخبلؽ.
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 -إغناء الفقراء ك اؼبساكُت عن العوز ك اغباجة ك مذلة السؤاؿ ك ذلك بأدائها ؽبم على سبيل اإلستحقاؽ.

فيما تجب؟:
حسب اإلماـ اؼباكردم فالزكاة ذبب يف أربعة أصناؼ من األمواؿ :اؼبواشي( لرعيها ك ىي ماشية :اإلبل ،البقر ،الغنم) ،شبار النخل ك
الشجر ،الزركع ،الفضة ك الذىب ك اؼبعادف ك الركاز .على أف مقدار الزكاة ىبتلف من نوع آلخر.
14

زكاة المواشي :ك ذبب يف اؼبواشي السائمة اليت ترعى ،ك أف ال تكوف عاملة .

البقر  :نصاهبا بلوغ ثبلثوف .

اإلبل  :نصاهبا حالة بلوغها اػبمسة.
الغنم  :نصاهبا بلوغ أربعُت رأسا.

زكاة ثمار النخل و الشجر :نصاهبا عند بدك صبلحها كاستطابة أكلها ك أف تبلغ طبسة أكسق ،أما زكاهتا فهي العشر إذا كانت مسقية من
السماء ،أك نصف العشر إذا سقيت جراء تدخل اإلنساف لسقيها.

زكاة الزروع :ال تؤخذ منو إال بعد دياستها ك تصفيتها إذا بلغ النصف منو طبسة أكسق .ك عليو العشر للمسقية باؼبطر ،ك نصف العشر
للمسقية بتدخل البشر.

زكاة الذىب ،الفضة ،المعادن والركاز :نصاب الذىب عشركف مثقاال دبثاقيل اإلسبلـ  ،أما الفضة فنصاهبا مائتا درىم بوزف اإلسبلـ
كزكاهتما ربع العشر (  .)%2.5اؼبعادف – من غَت الذىب ك الفضة كالنحاس مثبل -فقد إختلف الفقهاء فيما ذبب ك يف مقدار الزكاة فيها
بُت ربع العشر  ،اػبمس  ،ك إف كاف كثَتا ففيو ربع العشر كإف كاف قليبل ففيو اػبمس .على أف الركاز ىو كل ماؿ كجد مدفونا من ضرب
اعباىلية يف موات أك طريق سابل ،كزكاتو طبسو لقولو صلى اهلل عليو ك سلم ":كيف الركاز اػبمس".
مصارف الزكاة:
كما يهمنا أكثر ىو صلب اؼبوضوع ك الذم يتمثل يف الفقر ك كيفية تقليصو .أما الزكاة فيتضح أهنا إحدل الوسائل من خبلؿ اؼبصارؼ
اؼبخصصة ،ك اليت مت ربديدىا من القرآف .كىذا بعدما كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يوزعها بُت الناس حسب مايرل فيو اؼبصلحة إُف أف
ؼبزه أحد اؼبنافقُت 15كقاؿ لو إعدؿ ياؿبمد فقاؿ لو صلى اهلل عليو كسلم ":ثكلتك أمك إذا َف أعدؿ فمن يعدؿ" .كبعدىا مت نزكؿ اآلية 60
ات لًلٍ يف ىقر ًاء كالٍمساكً ً
ُت
من سورة التوبة اليت من خبلؿ مت التعرؼ على مصارؼ الزكاة ،حيث أف اهلل سبحانو كتعاُف قاؿ فيها":
إًﱠمبىا ال ﱠ
ص ىدقى ي ى ى ى ى
ً
ًً
ً
اب كالٍغىا ًرًمُت كًيف سبً ًيل اللﱠ ًو كاب ًن ال ﱠسبً ًيل فى ًر ً ً
ُت ىعلىٍيػها كالٍم ىؤلﱠىف ًة قيػليوبػهم كًيف ِّ ً
يم" – سورة التوبة اآلية -60
ى
ىٍ
ىى ى
يم ىحك ه
يضةن م ىن اللﱠو ىكاللﱠوي ىعل ه
الرقى ى
يي ٍ ى
ىكالٍ ىعامل ى ى ى ي
كمنو يبكن توضيحها 16من خبلؿ التفصيبلت اآلتية :
ـ المصرف األول والثانى  :الفقراء والمساكين  .لقد اختلف الفقهاء ىف ربديد دقيق للفقَت كاؼبسكُت  ،كلكنهم هبمعوف على أهنم يبلكوف
ما دكف النصاب ،أل ليس عندىم ما يكفيهم مؤنة اغبياة الكريبة  ،من مطعم كملبس كمسكن كعبلج كتعليم ككبو ذلك لو كؼبن يعوؿ شرعان
حسب اؼبفصل ىف كتب الفقو .
يك ٍيعطىى الفقراء كاؼبساكُت ما يكفيهم الضركريات كاغباجيات ؼبدة سنة كىذا ىو الرأل األرجح عند صبهور الفقهاء ألف الزكاة حولية تتكرر كل عاـ ،
كإف كاف ىناؾ من فائض ىف اغبصيلة يعطى ؽبم مؤنة العمر كلو كما فعل عمر بن اػبطاب رضى اهلل عنو .

ـ المصرف الثالث  :العاملين عليها  .ىم الذين يوليهم اإلماـ أك نائبو عمبل من أعماؿ جباية الزكاة كتوزيعها كما يدخل ىف نطاؽ ذلك ،
كيػي ٍعطى ؽبم كلو كانوا أغنياء حىت يٍوب ىفظ عليهم دينهم  .كيرل بعض الفقهاء أف يػي ٍعطى للعاملُت الثمن  ،كيرل البعض أف األمر مًتكؾ ؼبا يراه كُف
األمر حسب يجهد كل عامل كأجور اؼبثل  ،كيرل البعض أف يأخذكا راتبهم من بيت اؼباؿ.
ـ المصرف الرابع  :المؤلفة قلوبهم  .كىم إ ﱠما كفار يػيٍرجى إسبلمهم أك كف شرىم كأذاىم عن اؼبسلمُت  ،كإما مسلموف فبن يرجى تقوية
كُف األمر كنائبو حسب األحواؿ .
إسبلمهم كإيباهنم  .كالقدر الذم يعطى للمؤلفة قلوهبم مًتكؾ الجتهاد ٌ

ـ المصرف الخامس  :فى الرقاب  .كيقصد هبذا اؼبصرؼ عتق العبيد كمن ىف حكمهم من ملكية أسيادىم  ،حىت يكوف كالؤىم ؼبن أعتقهم
أل يكوف كالؤىم لئلسبلـ  ،كىذا مبوذج حى من مباذج ربرير اإلنساف من العبودية إالٌ هلل  ،كيدخل ىف نطاؽ فك الرقاب ىف التطبيقات
اؼبعاصرة  ،اؼبعاكنة ىف ربرير رقبة األسَت اؼبسلم الذل يتحكم فيو الكفرة  ،ألف ىف ذلك ؿبافظة على عزة اإلسبلـ  ،كحفظ اؼبسلمُت األسرل
من الكفر .
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ـ المصرف السادس  :فى الغارمين  .ىم الذين أثقلتهم الديوف  ،كىم نوعاف  :غارـ ؼبصلحة نفسو ىف أمر مباح شرعان  ،كغارـ ىف مصلحة
كع ًزىـ على
الناس عند اؼبصاغبة بُت اؼبتخاصمُت  ،كما يدخل ىف زمرة الغارمُت من أثقلتو الديوف التجارية ىف غَت معصية  ،إالٌ من تاب كآمن ى
أف ال يعود إُف اؼبعاصى مرة أخرل.
ـ المصرف السابع  :فى سبيل اهلل  .اؼبعٌت العاـ ؽبذا اؼبصرؼ  ،ىو اإلنفاؽ على أل عمل عبعل كلمة اهلل ىى العليا  ،ككلمة الكافرين
السفلى  ،كدبعٌت آخر اإلنفاؽ ىف مصاٌف اؼبسلمُت العامة مثل إنشاء اؼبدارس كاؼبعاىد كاؼبساجد كالكليات كاؼبستشفيات كما ىف حكم ذلك
الذل يدخل ىف نطاؽ اغباجات األصلية لئلنساف .

ـ المصرف الثامن  :ابن السبيل  .كيقصد هبذا اؼبصرؼ إعطاء الشخص اؼبسافر الغريب ىف أرض ليس لو فيها ماؿ من الزكاة كاف غنيا فيأخذ
ىذا اؼباؿ على سبيل القرض اغبسن على أف يرده بعد عودتو إُف كطنو  ،كإف كاف فقَتان فبل يرده باعتباره من الفقراء كاؼبساكُت كيعطى لو ما
يكفيو حىت يعود إُف كطنو.

اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية للزكاة:

اآلثار اإلقتصادية  :كيبكن مبلحظتها على ثبلثة 17جوانب :على اإلستثمار ،إعادة توزيع الثركة ،كعلى العمل.

األول :تأثيرىا على اإلستثمار :إف ربرًن اإلكتناز ك يضاؼ إليو أيضا كصاية الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم للناس بتحريك كإستثمار أمواؿ
اليتامى يف قولو ":من كِف يتيما لو ماؿ ،فليتجر بو ،ك ال يًتكو حىت تأكلو الصدقة– ".ركاه الًتمدم ك الدارقطٍت .كيقوؿ ابن حجر يف بلوغ
اؼبراـ" 105 :إف إسناده ضعيف ،كلو شاىد مرسل عند الشافعي" .-كعليو فبل هبد الناس يف ىذه األحواؿ إال إستثمار أمواؽبم لكي يكوف
إقتطاع الزكاة من األرباح ال من رأس اؼباؿ األصلي .ككذلك أف اؼبستفدكف من الزكاة سوؼ يقوموف بإنفاقها يف اإلستهبلؾ ،ك ىو بالتاِف
يشجع اإلنتاج كاإلستثمار .باإلضافة إُف أف قضاء ديوف الغارمُت يزيد يف الثقة ك اإلئتماف ،سواءا من جهة اؼبدين من خبلؿ إمكانو من أموالو،
أك الدائن من خبلؿ قضاء دينو ك عدـ إفبلسو.
ثانيا :تأثير الزكاة على إعادة توزيع الثروة :كىذا من ثبلثة جوانب ،األكؿ أهنا مفركضة كإقتطاع على ؾبموعة كبَتة من األمواؿ اليت ينتفع هبا
الناس ،ك الثانية أهنا دائمة من خبلؿ سنويتها .أما الثالثة فهي ذبعل شروبة كبَتة من اجملتمع مبلؾ – الفقراء ،اؼبساكُت ،العاملُت عليها ،اؼبؤلفة
قلوهبم ،يف الرقاب ،الغارمُت ،يف سبيل اهلل ،كابن السبيل.-
ثالثا :تأثير الزكاة على العمل :أف الزيادة يف اإلستهبلؾ الناذبة عن الزكاة اؼبعطاة للمحتاجُت ،تؤدم إُف زيادة اإلنتاج ,كزيادة اإلنتاج تؤدم

إُف زيادة التشغيل ،كعليو تقليص جزء من البطالة .ىذا من جهة أ ما من جهة أخرل يبكن لؤلفراد استعماؿ األمواؿ اؼبزكاة عليهم يف أنشطة
صغَتة.
اآلثار اإلجتماعية للزكاة :

حيث أف الزكاة تطهر األغنياء من البخل كتكبح لديهم شهوة حب اؼباؿ اؼبفرطة ،ك تساعدىم على القياـ بالتكافل االجتماعي .كتطهر قلوب
الفقراء من اغبقد ك الغل ،كمن القضاء على جزء كبَت من الفنت.
 -2-2الغنيمة والفيئ:

الغنيمة  :ك اليت تكوف نتيجة لتجهيز اعبيش ك القتاؿ ،أم أف فتحها يكوف عنوة كبالقوة .ك الدليل على ذلك قولو تعاُف:ى" ٍاعلى يموا أىﱠمبىا ىغنً ٍمتي ٍم
ً ً ًً
ً
و ًً
ً
ُت كاب ًن ال ﱠسبً ًيل إً ٍف يكنٍتيم آمنٍتيم بًاللﱠ ًو كما أىنٍػزلٍنىا علىى عب ًدنىا يػوـ الٍ يفرقى ً
اف يػى ٍوىـ
م ٍن ىش ٍيء فىأى ﱠف للﱠو طبيي ىسوي ىكللﱠر يسوؿ ىكلذم الٍ يق ٍرىَب ىكالٍيىتى ىامى ىكالٍ ىم ىساك ً ى ٍ
ى ى ى ى ىٍ ى ٍ ى ٍ
ٍ ى ٍ
اعبمع ً
اف ىكاللﱠوي ىعلىى يك ِّل ىش ٍي وء قى ًد هير" سورة األنفاؿ اآلية .41
الٍتىػ ىقى ٍى ٍ ى
أم أف طبس الغنائم لؤلصناؼ اليت مت ربديدىا يف اآلية  ،أما أربعة أطباس فتقسم بُت الغامبُت.
ً
ً
ً
الفيئ  :كاليت تكوف نتيجة لفتح أراضي طوعا من دكف قتاؿ .قاؿ تعاُف ":ما أىفىاء اللﱠو ىعلىى رسول ًو ًمن أ ٍىى ًل الٍ يقرل فىلًلﱠ ًو كللﱠرس ً
وؿ ىكل ًذم الٍ يق ٍرىَب
ى ى ي
ى ي
ٍ
ىي
ى
ً
كالٍيىتى ىامى كالٍمساكً ً
ُت ٍاألى ٍغنًيى ًاء ًمنٍ يك ٍم ىكىما آتىا يك يم الﱠر يس ي
ُت ىكابٍ ًن ال ﱠسبً ًيل ىك ٍي ال يى يكو ىف يدكلىةن بػى ٍ ى
وؿ فى يخ يذكهي ىكىما نػى ىها يك ٍم ىعنٍوي فىانٍػتىػ يهوا ىكاتﱠػ يقوا اللﱠوى إ ﱠف اللﱠوى
ى
ى ىى
ً
يد الٍعً ىق ً
اب" من سورة اغبشر اآلية .7
د
ش
ى ي
18

كمنو يبكن مبلحظة كجود طبسة أصناؼ أساسية:
الصنف األكؿ  :هلل ك الرسوؿ.

الصنف الثاين  :لذكم القرَب.
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الصنف الرابع :اؼبساكُت

الصنف الثالث :اليتامى
الصنف اػبامس :ابن السبيل.

 -3-2الجزية و الخراج:
فكبلنبا يؤخذاف 19من اؼبشرؾ ،يصرفاف يف أىل الفيء ،ك ىذا حبلوؿ اغبوؿ.
ً ﱠً
ً ً
ً
ً
ين ال يػي ٍؤمنيو ىف بًاللﱠو ىكال بًالٍيىػ ٍوـ ٍاآلخ ًر ىكال يوبىِّريمو ىف ىما ىحﱠرىـ اللﱠوي ىكىر يسوليوي
الجزية  :فيها نص كاضح يف القرآف يف سورة التوبة اآلية  ": 29قىاتليوا الذ ى
ً ً
اغب ِّق ًمن الﱠ ًذين أيكتيوا الٍ ًكتاب ح ﱠىت يػعطيوا ا ٍعبًزيةى عن ي ود كىم ص ً
اغيرك ىف" حيث أهنا تسقط بإسبلـ الفرد اؼبفركضة عليو.
ى ى ى يٍ
ٍى ى ٍ ى ى ي ٍ ى
ين ٍى ى ى
ىكال يىدينيو ىف د ى
ً
ُت" كىي تفرض على اؼبشرؾ ال تسقط
اج ىربِّ ى
ك ىخٍيػهر ىكيى ىو ىخٍيػير الﱠرا ًزق ى
الخراج :كدليلو اآلية  72من سورة اؼبؤمنوف ":أ ٍىـ تى ٍسأى يؽبي ٍم ىخ ٍرجان فى ىخىر ي
بإسبلمو ك قسطها تعود إُف اإلجتهاد .حيث أف اػبرج يكوف على الرقاب  ،كاػبراج يكوف على األرض.
 -4-2العشور:
كىي ما يؤخد  20على التجارات اؼبارة على الدكلة اإلسبلمية ،حيث أنو فرضها عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو بربع العشر على اؼبسلمُت،
نصف العشر على أىل الذمة كالعشر كامبل على من ال ذمة لو .كعليو فالعشور يساعد على تقليص الظاىرة الفقر.

 -5-2الضرائب المستحدثة:
فهي مصدر 21سبويل غَت منتظمة كغَت مؤقتة كإمبا يتم اللجوء إليها يف حاالت الطوارئ كالكوارث ،الزالزؿ ،مع عدـ كفاية اؼبوجودات يف بيت
ماؿ اؼبسلمُت لتغطية النفقات االصبالية .كعليو فااللضرائب اؼبستحدثة تساعد على تقليص الظاىرة الفقر.

 -3وسائل أخرى إلعادة توزيع الثروة :

ىذه صبلة من الوسائل اؼبستعملة يف تقليص دائرة الفقر كميزهتا األساسية أهنا منظمة من طرؼ الدكلة .لكن يبكن اهباد بعض الطرؽ غَت
النظامية ك اليت تكوف فردية ناذبة عن أحكاـ خاصة كالصدقات التطوعية ،الكفارات ،زكاة الفطر  ،األضاحي ،العقيقة.

 -1-3صدقة التطوع :
22
ً
ً
ﱠ
ين يػيٍنف يقو ىف
كىي كل ما يقوـ بو الفرد من إخراجات مالية أك عينية يعطيها للفقراء ال ىم لو سول األجر ،ك ىذا تبعا لقولو تعاُف ":ىمثى يل الذ ى
ً ً
اع ً
أىموا ىؽبم ًيف سبً ًيل اللﱠ ًو ىكمثى ًل حبﱠ وة أىنٍػبتت سبع سنىابًل ًيف يك ِّل سنٍبػلى وة ًمائىةي حبﱠ وة كاللﱠو ي ً
يم " سورة البقرة اآلية
ى ى ييى
ض ي
يي
ٍ ى يٍ ى
ف ل ىم ٍن يى ىشاءي ىكاللﱠوي ىكاس هع ىعل ه
ى ى ىى ٍ ى ٍ ى ى ى
 ،261كغَتىا كثَت.

 -2-3زكاة الفطر:
كىي اليت ىبرجها اؼبسلموف نتيجة صيامهم شهر رمضاف ،كإليها أشار سبحانو كتعاُف بقولو ":قى ٍد أىفٍػلى ىح ىم ٍن تىػىزﱠكى" سورة العلق اآلية  . 14كىي
كاجبة يف حق كل ذكر أك أنثى ،صغَت أك كبَت.
 -3-3الكفارات :

حيث أهنا عبارة عن ؾبموعة من العقوبات اليت زبص ؾبموعة من األخطاء اليت يرتكبها الفرد ،كمن بُت ىذه العقوبات توجد عقوبات مالية –
إطعاـ أك كسوة -تعطى للمساكُت .منها:
كفارة اليمين :نتيجة اغبلف مث اغبنث ،كىذا من خبلؿ زبَته بُت اإلطعاـ ،الكسوة أك العتق ،فإف َف يستطع فالصياـ .كىذا مصداقا لقولو
ً
ً
ً
ً ً ً
ً
ُت ًم ٍن أ ٍىك ىس ًط ىما تيطٍعً يمو ىف أ ٍىىلًي يك ٍم أ ٍىك
ﱠارتيوي إًطٍ ىع ياـ ىع ىشىرةً ىم ىساك ى
تعاُف ":ال يػي ىؤاخ يذ يك يم اللﱠوي باللﱠ ٍغ ًو ًيف أىٍيبىان يك ٍم ىكلىك ٍن يػي ىؤاخ يذ يك ٍم دبىا ىع ﱠق ٍد يمتي ٍاألٍىيبىا ىف فى ىكف ى
ً
ً
ً
كًسوتيػهم أىك ىٍرب ًرير رقىػب وة فىمن ىَف ىًهب ٍد فى ً
ُت اللﱠوي لى يك ٍم آيىاتًًو لى ىعلﱠ يك ٍم
اح ىفظيوا أىٍيبىانى يك ٍم ىك ىذل ى
صيى ياـ ثىبلثىًة أىيﱠ واـ ذىل ى
ك يػيبىػ ِّ ي
ﱠارةي أىٍيبىان يك ٍم إًذىا ىحلى ٍفتي ٍم ىك ٍ
ٍى ي ٍ ٍ ي ى ى ى ٍ ٍ
ك ىكف ى
تى ٍش يكيرك ىف" سورة اؼبائدة اآلية  .89فعملية إطعاـ عشرة مساكُت أك كسوهتم ىي عبارة يف نفس الوقت عن سد جزء من حاجاهتم.

كفارة الظهار :كىي أف يقوؿ الرجل لزكجتو ":أنت علي كأمي"  ،فعقابو  :ربرير رقبة ،فإف َف يستطع فصياـ شهرين متتابعُت ،فإف َف يستطع
ً
ً
ﱠً
ً
وً
ً ً ً ً
ودك ىف ل ىما قىاليوا فىػتى ٍح ًر يير ىرقىػبىة م ٍن قىػٍب ًل أى ٍف يػىتى ىما ﱠسا ىذل يك ٍم تي ى
ين ييظىاىيرك ىف م ٍن ن ىسائ ًه ٍم مثيﱠ يػى يع ي
وعظيو ىف بًو ىكاللﱠوي
فإطعاـ ستُت مسيكُت .لقولو تعاُف ":ىكالذ ى
ً
ً
صياـ ىشهري ًن متتابًع ً ً
ً
ً
ً
ك لًتيػ ٍؤًمنيوا بًاللﱠ ًو ىكىر يسولًًو
ُِّت ًم ٍس ًكينان ذىل ى
دبىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًَته ( )3فى ىم ٍن ىَفٍ ىًهب ٍد فى ى ي ٍ ى ٍ ي ىى ى ٍ
ُت م ٍن قىػٍب ًل أى ٍف يػىتى ىما ﱠسا فى ىم ٍن ىَفٍ يى ٍستىط ٍع فىًإطٍ ىع ياـ ست ى
كتًٍلك ح يدكد اللﱠ ًو كلًٍل ىكافً ًرين ع ىذ ً
يم" سورة اجملادلة اآلية 3ك.4
ى ى ه
اب أىل ه
ى ى ي ي ى
كفارة اإلفطار عمدا في رمضان :ؽبا نفس كفارة الظهار.
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جزاء الصيد :كىو الذم يكوف يف اغبرـ من طرؼ ؿبرـ ،فإنو يقوـ باؽبدم أم ذبح مثل ما قتل من اغبيواف اإلنسي  ،يوزع على مساكُت
ﱠً
ين ىآمنيوا ال تىػ ٍقتيػليوا ال ﱠ
صٍي ىد ىكأىنٍػتي ٍم يحيرهـ ىكىم ٍن قىػتىػلىوي
اغبرـ .أك يشًتم دبثل شبنو طعاما يوزع على اؼبساكُت لكل مد .كما قاؿ تعاُف ":يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ً
ً
ً
ً
و ً
ًً
ً
ً
ً
كؽ
ك ًصيىامان لًيى يذ ى
ُت أ ٍىك ىع ٍد يؿ ذىل ى
ﱠارةه طى ىع ياـ ىم ىساك ى
منٍ يك ٍم يمتىػ ىع ِّمدان فى ىجىزاءه مثٍ يل ىما قىػتى ىل م ىن النػ ى
ﱠع ًم ىٍوب يك يم بو ذى ىكا ىع ٍدؿ منٍ يك ٍم ىى ٍديان بىال ىغ الٍ ىك ٍعبىة أ ٍىك ىكف ى
ف ىكىم ٍن ىع ىاد فىػيىػٍنتى ًق يم اللﱠوي ًمٍنوي ىكاللﱠوي ىع ًز هيز ذيك انٍتً ىق واـ" سورة اؼبائدة اآلية.95
ىكبى ى
اؿ أ ٍىم ًرهً ىع ىفا اللﱠوي ىع ﱠما ىسلى ى

 -4-3النفقات الواجبة :

كىي نوعُت ،نفقة  23مستحقة باإلحتساب كالنفقة على الزكجة ،كنفقة مستحقة باإلحتياج كالنفقة على األقارب الفقراء إف كانوا فبن يرثهم
اؼبنفق ،كالنفقة على من فقد الزاد يف طريق منقطع كمع رفقتو زاد فائض عن حاجتهم.
 -5-3عطاءات الدولة :
حيث أف الدكلة تتدخل يف حالة كجود إختبلؿ يف إعادة توزيع الثركة ،سواءا من فيئ بيت ماؿ اؼبسلمُت ،أك كإعطاء األراضي ؼبن ال أرض لو.
فلما أخرج الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بٍت النضَت بعد خيانتهم قاـ بتقسيمها بُت اؼبهاجرين األكلُت نظرا لفقرىم .كنفس الشيئ قاـ بو
اػبليفة عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو ؼبا كاف يعطي الفقَت العاجز عن الكسب عطاءا خاصا ك لو كاف غَت مسلم.
كعليو فالصدقة التطوع ،زكاة الفطر ،الكفارات ،النفقات الواجبة ،عطاءات الدكلة كلها تساعد على تقليص الظاىرة الفقر.
الخاتمة العامة :
فمن خبلؿ العرض البسيط كاؼبوجز الذم قمنا فيو بذكر الكيفيات اليت من خبلؿ يعمل اإلقتصاد اإلسبلمي على تقليص الفقر إُف أقل قدر
فبكن .ك ىذا تبعا لنظاـ ؿبكم يف كيفية حسابو من خبلؿ اإلقتطاعات اؼبطبقة على األغنياء ،ك األصناؼ اليت أختَتت إلعادة توزيع الثركة.
من دكف نسياف الغنائم ك الفيئ  ،اعبزية كاػبراج ،العشور ،ك اإلقتطاعات اإلضافية حالة عدـ كفاية بيت ماؿ اؼبسلمُت ؼبختلف اإلنفقات.
ىذا النظاـ من جهة ،على أنو يوجد تنظيم آخر يساعد فيو الفقراء كالذم يكوف كعقوبات مالية لؤلفراد على بعض األخطاء اؼبمكن إرتكاهبا (
مثل الكفارات :اليمُت ،الظهار ،اإلفطار العمد يف رمضاف ،الصيد يف اغبرـ) ،أك تكوف كأعماؿ مالية شكرا هلل كاألضحية ك العقيقية ،أك
أعماؿ يتقرب هبا إُف اهلل كالصدقات الطوعية ،أك كاإلنفقات الواجبة على الوالداف ،األبناء ( خاصة البنات مهم يكن سنها).
كيف األخَت يبكن أف نقوؿ أف النظاـ اإلقتصادم اإلسبلمي أمكنو ربديد إحتياجات الفقراء بدقة ،كذلك يبكنو القضاء على الفوارؽ اؼبوجودة
بُت الطبقات ( ماديا كمعنويا) .ك إعادة توزيع الثركة بُت األفراد مهما كانت اؼبوانع اليت حالت بينهم ك بُت إكتساب إىم إحتياجاهتم
األساسية.
اؼبراجع:
 -1الفقر كتوزيع الدخل يف الوطن العريب ،د.عبد الرزاؽ الفارس ،مركز دراسات الوحدة العربية ،لبناف.2001 ،ص31-19
 -2تقرير التنمية البشرية  ، 2003مطبعة الكركي ،لبناف ،األمم اؼبتحدة ،ص  ،202-198ص .249-245
 -3تقرير التنمية البشرية للعاـ  ،MERICK ،2006مصر ،األمم اؼبتحدة ،ص .296-292
 -4تقرير التجارة كالتنمية، 2008مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة كالتنمية ،األمم اؼبتحدة ،نيويورؾ ،ص .25-19
 -5اإلقتصاد اإلسبلمي:مبادئ ،أىداؼ كخصائص ،الشيخ :حسن سرل ،مركز االسكندرية للكتاب ،مصر.2005،ص23
 -6خصائص النظاـ اإلقتصادم يف اإلسبلـ ،د .زيد بن ؿبمد الرماين ،ؾبلة دعوة اغبق ،العدد  ،175رابطة العاَف اإلسبلمي ،اؼبملكة العربية
السعودية،1999 ،ص .13
 -7مباحث يف اإلقتصاد اإلسبلمي ،د .ؿبمد ركاس قلعو جي ،دار النفائس ،لبناف ،2000 ،ص .35-7
 -8موسوعة القضايا الفقهية اؼبعاصرة كاإلقتصاد اإلسبلمي ،أ.د .علي أضبد سالوس ،مكتبة دار القرآف ،مصر.35-22 ،2002 ،
 -9السياسة اإلقتصادية يف إطار النظاـ اإلسبلمي ،اؼبعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب ،البنك اإلسبلمي للتنمية ،د .منذر قحف ،اؼبملكة
العربية السعودية.1991 ،ص.40-35
 -10مباحث يف اإلقتصاد اإلسبلمي ،د .ؿبمد ركاس قلعو جي ،دار النفائس ،لبناف ،2000 ،ص.54-33
 -11اإلسبلـ كاإلقتصاد ،د .عبد اؽبادم النجار ،عاَف اؼبعرفة ،الكويث ،1983 ،ص .136
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 -12اإلسبلـ كاإلقتصاد ،د .عبد اؽبادم النجار ،عاَف اؼبعرفة ،الكويث،1983 ،ص .62
 -13حبوث يف اإلقتصاد اإلسبلمي ،د .عبد اهلل بن سليماف اؼبنيع ،اؼبكتب اإلسبلمي ،لبناف ،1996 ،ص .20
 -14األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية ،اإلماـ اؼباكردم ،مكتبة ابن قتيبة ،الكويث ،1989،ص .153-145
 -15األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية ،اإلماـ اؼباكردم ،مكتبة ابن قتيبة ،الكويث ،1989،ص .155
 -16اإلقتصاد اإلسبلمي:مبادئ ،أىداؼ كخصائص ،الشيخ :حسن سرل ،مركز االسكندرية للكتاب ،مصر ،2005،ص .54-52
 -17اؼبوازنة العامة يف اإلقتصاد اإلسبلمي ،د.سعد بن ضبداف اللحياين ،البنك اإلسبلمي للتنمية،اؼبملكة العربية السعودية ،1998 ،ص
 ،47-46ص .54-52
 -18األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية ،اإلماـ اؼباكردم ،مكتبة ابن قتيبة ،الكويث ،1989،ص .181
 -19قراءات يف اؼبالية العامة يف اإلسبلـ ،د.ؿبمود جوليد ،البنك اإلسبلمي للتنمية ،اؼبملكة العربية السعودية ،1995 ،ص .53-35
 -20اؼبوازنة العامة يف اإلقتصاد اإلسبلمي ،د.سعد بن ضبداف اللحياين ،البنك اإلسبلمي للتنمية،اؼبملكة العربية السعودية ،1998 ،ص
.234
 -21كظائف السياسة اإلقتصادية العامة يف اإلقتصاد اإلسبلمي ،د.غازم عناية ،دار اؼبناىج ،األردف ،2008 ،ص .194
 -22اإلقتصاد اإلسبلمي:مبادئ ،أىداؼ كخصائص ،الشيخ :حسن سرل ،مركز االسكندرية للكتاب ،مصر ،2005،ص .65-57
 -23مباحث يف اإلقتصاد اإلسبلمي ،د .ؿبمد ركاس قلعو جي ،دار النفائس ،لبناف ،2000 ،ص .89-87
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السيناريوىات المحتملة لألزمة المالية العالمية ..رؤية تحليلية استشرافية
أ /عـلة مـراد

أ /ضيف أحمد

كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية بالجلفة

كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية بالجلفة
ملخص المقال:

عندما تعطس أمريكا فإف العاَف يصاب بالزكاـ؛ ىكذا كرد العنواف يف كاجهة كربل اجملبلت االقتصادية ،كىكذا ىو الواقع فعبلن ،فاألزمة
اؼبالية اغبالية انتشرت كالنار يف اؽبشيم كتركت عبلمات استفهاـ متزايدة كؿبَتة حوؿ مدل تأثر االقتصاديات يف العديد من البلداف اؼبتقدمة
منها كالسائرة يف طريق النمو هبا ،فقد استفحل عدكل فَتكسها إُف أكرب كأعرؽ اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية يف أمريكا ,أكركبا كحىت الياباف.

إذان؛ فاألزمة اؼبالية العاؼبية ىي حديث الساعة ،حيث قاؿ عنها الرئيس األسبق لبنك االحتياطي الفدراِف األمريكي " آالن غرينسبان "( :

 ..األزمة ىي األخطر منذ قرف ،كلن تنتو بعد ,كستستغرؽ مزيدان من الوقت ,كأتوقع اهنيار العديد من اؼبؤسسات اؼبالية الكربل بسبب القسوة
االستثنائية ؽبذه األزمة) ,كبالتاِف فإنو نظران ػبطورة ىذه األزمة كخطورة تأثَتاهتا ،كاف كالبد من الوقوؼ على أىم اغبلوؿ كالبدائل اؼبتاحة
لتخطي كذباكز ىذه الكارثة اؼبالية بل قل :ىذا اإلعصار اؼباِف.
كقصد إعطاء تصور إلشكالية اؼبقالة ارتأينا تبويبها إُف ؿبورين كالتاِف:
أوالً :اغبلوؿ كالبدائل اؼبقًتحة لتخطي األزمة اؼبالية العاؼبية.
ثانياً :رؤية ربليلية لبلزمة اؼبالية العاؼبية.

أوالً :الحلول والبدائل المقترحة لتخطي األزمة المالية العالمية

ىا ىي األزمة اؼبالية العاؼبية تنبعث من أعماؽ رحم النظاـ الرأظباِف الذم يعتنق اغبرية اؼبطلقة ،..كىا ىو القطب األكحد يف عاَف اليوـ
أمريكا تبحث عن قارب قباة ,تستصرخ ،كتستنجد حبثان عن حلوؿ عاجلة ؼبواجهة األزمة اؼبالية .فمن ىبلصها؟

 .1مخطط بولسن إلنقاذ االقتصاد األمريكي
خطة اإلنقاذ اؼباِف ىي اػبطة اليت صاغها كزير اػبزانة األمريكية "ىنرم بولسن" كذلك إلنقاذ النظاـ اؼباِف األمريكي ,بعد أزمة الرىن
العقارم اليت ظهرت على السطح سنة  2007كاستمرت تداعياهتا بل كتستمر حىت اآلف ,كلقد أثرت ىذه األزمة على قطاع البنوؾ كاألسواؽ
اؼبالية األمريكية مهددة باهنيار االقتصاد األمريكي كتداعي االقتصاد العاؼبي ,كهتدؼ اػبطة إُف تأمُت ضباية أفضل للمدخرات كاألمبلؾ العقارية
كاليت تعود إُف دافعي الضرائب ،كما هتدؼ إُف ضباية اؼبلكية كتشجيع النمو االقتصادم كزيادة عائدات االستثمار إُف أقصى حد فبكن.
كاعتمد ؾبلس الشيوخ نص خطة اإلنقاذ بأغلبية  72صوت مقابل معارضة  13صوتان عقب موافقة ؾبلس النواب.
 .1.1مبدأ الخطة

تقوـ اػبطة على شراء الديوف اؽبالكة اليت تعود يف معظمها إُف السياسة اػباطئة للرىونات العقارية اليت اعتمدهتا اؼبضاربوف اؼبليوف يف بورصة
"ككؿ سًتيت" ,ك ينص القانوف الذم أقرضو ؾبلس الشيوخ على مهلة لو اػبطة تنتهي بتاريخ 31 :سبتمرب  2009مع احتماؿ سبديدىا
بطلب من اغبكومة لفًتة أقصاىا سنتُت اعتبارا من تاريخ إقرار اػبطة.
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كتضمنت خطة اإلنقاذ أيضا جانبا خاصا بشركيت فاين مام كفريدم ماؾ كربل شركات التمويل لقاء الرىن كاؼبعرضتُت لئلفبلس ،بعدما
شرفتا على االهنيار مطلع الشهر أكت كسبلك كتدعم الشركتاف اؼبتضررتاف رىونان عقارية قيمتها طبسة تريليونات دكالر تعادؿ كبو  %50من
الرىوف العقارية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية.
كدبوجب اػبطة تضمن إدارة اإلسكاف الفدرالية زيادة سقف القركض اليت تشًتيها الشركتاف إُف  625ألف دكالر.
 .2.1بنود خطة اإلنقاذ المالي األمريكي:
كنذكرىا يف صبلة العناصر اآلتية:
 السماح للحكومة األمريكية بشراء أصوؿ ىالكة بقيمة سبعمائة مليار دكالر كتكوف مرتبطة بالرىن العقارم.
 يتم تطبيق اػبطة على مراحل بإعطاء اػبزينة األمريكية إمكانية شراء أصوؿ ىالكة بقيمة تصل إُف  250مليار دكالر يف مرحلة
أكُف مع احتماؿ رفع اؼببلغ إُف  350مليار دكالر ,بطلب من رئيس الواليات اؼبتحدة األمريكية كيبلك أعضاء الكونغرس حق
النقض (الفيتو) على عمليات الشراء كاليت تتعدل ىذا اؼببلغ مع ربديد سقفو بسبعمائة مليار دكالر.
 تساىم الدكلة األمريكية يف رؤكس أمواؿ كأرباح الشركات اؼبستفيدة من ىذه اػبطة.
 يكلف كزير اػبزانة بالتنسيق مع السلطات كاؼبصارؼ اؼبركزية لدكؿ أخرل لوضع خطط فباثلة.
 رفع سقف الضمانات للمودعُت من مائة ألف دكالر إُف  250ألف دكالر ؼبدة عاـ كاحد.








منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها كبو مائة مليار دكالر للطبقة الوسطى كالشركات.
منع دفع تعويضات تشجع على ؾبازفات ال فائدة منها كربديد اؼبكافآت اؼبالية ؼبسؤكِف الشركات الذين يفيدكف من التخفيضات
الضريبية خبمسمائة ألف دكالر.
استعادة العبلكات اليت مت تقديبها على أرباح متوقعة َف تتحقق بعد.
يشرؼ ؾبلس مراقبة على تطبيق اػبطة ،كيضم ىذا اجمللس رئيس االحتياطي االربادم ككزير اػبزانة كرئيس اؽبيئة اؼبنظمة للبورصة.
وبافظ مكتب احملاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور االجتماعات الدكرية يف اػبزانة ،كذلك ؼبراقبة عمليات شراء األصوؿ
كالتدقيق يف احملاسبات.
تعيُت مفتش عاـ مستقل ؼبراقبة قرارات كزير اػبزانة.
يدرس القضاء القرارات اليت يتخذىا كزير اػبزانة.

 .2قمة مجموعة العشرين وأىم نتائجها
كيف ىذا السياؽ هبب أف ننوه إُف أف ؾبموعة العشرين اجتمعت مرتُت بعد انفجار األزمة اؼبالية العاؼبية اغبالية ،كذلك للبحث يف جوانب
األزمة كأىم اإلجراءات كاغبلوؿ اليت هبب ازباذىا.
 .1.2قمة مجموعة العشرين األولى
عقدت ىذه القمة يف السبت بتاريخ 16 :نوفمرب  ، 2008يف العاصمة األمريكية كاشنطن ،كتضم البلداف الثمانية اليت سبثل أقول
اقتصاديات العاَف كالدكؿ الناشئة  ،كمت يف ىذه القمة الطارئة مناقشة إصبلح النظاـ اؼباِف العاؼبي كسبل اػبركج من األزمة اليت سبر هبا أسواؽ
اؼباؿ كبقية األسواؽ (الصناعة ,الشغل كالطاقة) ،كقد عقدت ىذه القمة يف عهد إدارة الرئيس "جورج بوش" الذم اهتمت كاليتو باؼبسؤكلية
 500000منصب عمل كإغبلؽ العديد من
اؼبباشرة عن أخطاء النظاـ الرأظباِف اليت كلفت غبد اآلف الدكؿ الصناعية فقداف أكثر من
()1
كحدات إنتاج السيارات فيما يعرؼ بأزمة الرىن العقارم.
كقد شبو اػبرباء االقتصاديوف ىذه القمة باجتماعات "برينت ككدز" يف كالية نيوىامبشر األمريكية سنة  ،1944كاليت تألق فيها كل من قبم
بريطانيا كأمريكا ،األكُف (بريطانيا) بإسهامات "جوف مينارد كينز" االقتصادم ذائع الصيت ،كالثاين (أمريكا) بتدخل "ىارم ديكسًت كايت"
االقتصادم األمريكي الكبَت ،كاحملصلة كانت إطبلؽ مؤسسيت صندكؽ النقد الدكِف كالبنك العاؼبي ،كالتأسيس لنظاـ سعر العمبلت كليربالية
السوؽ كنظاـ التمويل الدكِف الذم يستهدؼ معاعبة األزمات ذات الصلة باؼبدفوعات ,كيف ىذه اؼبرة كبعد أكثر من  60عامان ،ذبتمع الدكؿ
الرأظبالية الكربل ذاهتا مع نظرائها من الدكؿ الناشئة يف نفس البلد كلكن ىذه اؼبرة على خلفية فشل النظاـ الذم أفرزتو اجتماعات برينت ككدز
كتراجع دكر الصندكؽ كالبنك العاؼبي كعامل ضبط يف السياسات اؼبالية كالنقدية الدكلية لصاٌف اغبكومات ،كيف ىذه اؼبرة سطع قبم دكلة أخرل
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ىي فرنسا بقيادة الرئيس "نيكوال ساركوزم" الذم َف ىبف نقده الشديد للدكر األمريكي يف نشوب األزمة كدعا لنظاـ ماِف كاقتصادم جديد
كذلك دبناسبة القمة األكركبية اآلسيوية اليت عقدت يف أكتوبر  2008كما برز دكر أؼبانيا اليت دعت إُف حلوؿ قطرية بدؿ اغبلوؿ اؼبعوؼبة.
كمن أىم اؼبقًتحات كالنقاط األساسية اليت مت دراستها يف ىذه القمة ما يلي:
 -1دعت الصُت إُف إعادة النظر يف النظاـ الرأظباِف برمتو عن طريق إدماج الدكؿ الناشئة يف كضع السياسات العاؼبية اؼبتعلقة بالصرؼ
 950مليار دكالر كاستثمارات يف
كالتمويل كاالستثمار ،كما أبرقت الصُت برسالة عملية ألمريكا عشية انعقاد القمة مفادىا زبصيص
قطاعات االقتصاد ،كىذا عبارة عن قرار يتجاكز اؼبصارؼ كأسواؽ اؼباؿ كصناديق اؼبضاربة إُف رفع الطلب على االستثمار كيساعد على
استمرار حياة اؼبؤسسات اؼبهدد بالغرؽ بسبب نقص الطلب على سلعها الرأظبالية.
 25مليار دكالر إلنقاذ
 -2إنقاذ عدد من الشركات الكربل من اإلفبلس ،حيث قاـ ؾبلس الشيوخ األمريكي بدراسة مساعدة قدرت بػ:
سوؽ السيارات ،اليت تراجعت مبيعاهتا لتصل إُف أدىن مستوياهتا.
 -3خركج اؼبشاركوف يف القمة بتوصيات تشمل طرؽ التعاكف بُت البنوؾ العاؼبية الكربل كصندكؽ النقد الدكِف ككذا البنك العاؼبي ،حبيث
هتدؼ إُف منح ىاتُت اؼبؤسستُت آليات أكثر فاعلية يف تسيَت األسواؽ اؼبالية العاؼبية ،إضافة إُف تفعيل التبادؿ اؼباِف بُت الدكؿ فيما بينها،
للتخفيف من حدة األزمة اغبالية ،كالتصدم ألزمات ؿبتملة.
 -4كما درست القمة إمكانية العودة إُف النظاـ القدًن لتحديد قيمة العمبلت ،كاؼبتمثل يف قيمة الذىب كليس الدكالر.
 -5الطلب من الدكؿ العربية اليت تًتبع على  %60من احتياطات العاَف من النفط كعلى احتياطات من النقد األجنيب تزيد عن  2ترليوف
دكالر ( 2000مليار دكالر) ،كعلى ؾبموعة سكانية تقًتب من  400مليوف نسمة يف األفق اؼبنظور ،اؼبطلوب منها استخداـ كزهنا ىذا
كتقدًن مساعدات إلنقاذ االقتصاد العاؼبي كخاصة العربية السعودية.
 -6إعادة جدكلة الديوف إُف اؼبصارؼ الكربل اليت أثبتت عدـ االستجابة ػبطط اإلنقاذ األمريكية كاألكركبية كاؼبضي يف ضخ سيولة لبلقتصاد.
 -7الرفع من سقف ضماف الودائع لتجديد الثقة يف نظاـ االئتماف الرأظباِف.
 -8دعوة الصناديق السيادية يف الدكؿ النفطية إُف افًتاض البنوؾ الرأظبالية كاالستثمار يف السندات اغبكومية.
 -9الضغط على "أكبك" كي تعدؿ عن سياسة خفض اإلنتاج من النفط خاصة كأف اؼبملكة السعودية شاركت يف قمة العشرين.
 .2.2قمة مجموعة العشرين الثانية

عقدت قمة ؾبموعة العشرين الثانية يوـ اػبميس بتاريخ 02 :أفريل  2009بالعاصمة لندف بربيطانيا ،كمن أىم النتائج اليت توصل إليها
زعماء أكرب اقتصاديات العاَف يف قمة العشرين ىي اتفاؽ ؼبواجهة األزمة اؼبالية من خبلؿ برنامج من التدابَت تصل قيمتو إُف  1100مليار
()2
دكالر ،يتضمن حزمة ربفيزات كىي كاآلتػي:
 -1زيادة موارد صندكؽ النقد الدكِف ،كمساعدة الدكؿ األكثر فقرا يف العاَف.
 -2تشديد آليات الرقابة على عمل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كفق آليات عابرة للحدكد ،كخضوع اؼبكافآت اؼبدفوعة ؼبسؤكِف البنوؾ لرقابة
تشددا.
أكثر ن
 -3استحداث ؾبلس خاص باالستقرار اؼباِف للعمل مع صندكؽ النقد الدكِف لضماف التعاكف عرب اغبدكد.
 -4فرض إجراءات تنظيم دقيقة خاصة بتسيَت صناديق التوفَت كككاالت التصنيفات االئتمانية العاؼبية.
 -5اؼبسارعة بالعمل على تطهَت البنوؾ من الديوف اؼبعدكمة (األكراؽ اؼبالية اليت سبلكها البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبصرفية).
 -6زبصيص  50مليار دكالر ؼبساعدة البلداف األكثر فقرا يف العاَف.
 -7زبصيص  250مليار دكالر من اػبطة لزيادة حقوؽ السحب اػباصة لصندكؽ النقد الدكِف اليت ستكوف متاحة عبميع األعضاء اؼبسانبُت
يف ملكية الصندكؽ الذم سيشهد زيادة يف رأس مالو بػ 500 :مليار دكالر ضمن اػبطة ،كستكوف للدكؿ اؼبسانبة يف زيادة رأس ماؿ
الصندكؽ كلمة مسموعة.
 -8زبصيص  250مليار دكالر لتمويل التجارة العاؼبية على مدل عامُت لزيادة حجم التجارة الدكلية.
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كأصبل ما قيل عن ىذه القمة مقولة رئيس الوزراء الربيطاين "براكف" الذم استضاؼ القمة يف بلده حيث قاؿ « :ىذا ىو اليوـ الذم اتفق
فيو العاَف على التصدم للكساد العاؼبي ،ليس بالكلمات بل خبطة لئلنعاش العاؼبي كاإلصبلح كجبدكؿ زمٍت كاضح  ،من خبلؿ تعهد
اغبكومات بتقدًن  5000مليار دكالر على مدار عامُت لتحفيز االقتصاد العاؼبي ».
كتأكيدان ألقواؿ رئيس الوزراء الربيطاين ،أكد الرئيس الفرنسي "نيكوال ساركوزم" ىذا أيضا حيث قاؿ « :إف النتائج فاقت ما يبكن زبيلو
كاف العاَف بدأ يف اػبركج من النموذج "األقبلو ساكسوين" للتمويل ».
كما يؤكد جدية ىذه القمة كاػبركج حبلوؿ جذرية تصروبات رئيس الوزراء األسًتاِف "كيفن ركد" حيث صرح كقاؿ ..« :االتفاؽ الذم مت
التوصل إليو يبدأ يف شن ضبلة صارمة ضد رعاة البقر يف السوؽ اؼبالية الذين جلبوا اػبراب لؤلسواؽ العاؼبية كتراكم آثار حقيقية على الوظائف
يف كل مكاف ».

 .3التوصيات المقترحة لتجاوز األزمة المالية العالمية

إضافة إُف ـبطط بولسوف إلنقاذ االقتصاد األمريكي ،كقمة ؾبموعة العشرين ،كالبديل اإلسبلمي الذم اعتمدتو بعض البنوؾ الربوية ،ظهرت
عدة دراسات كاقًتاحات من قبل كبار االقتصاديُت كاػبرباء اؼباليُت لتجاكز األزمة اؼبالية العاؼبية اغبالية ،كأىم ىذه االقًتاحات كالتوصيات ما
يلي:

 .1.3الصين كأفضل منقذ للعالم من أزمتو المالية
يقوؿ بعض اؼبراقبُت أف مفتاح حل األزمة اؼبالية اليت يبر هبا النظاـ اؼبصريف يف الدكؿ الغربية قد يكوف بيد الصُت اليت سبتلك احتياطات من
العملة الصعبة تتجاكز  2ترليوف دكالر.
كرغم أف اػبرباء االقتصاديُت الصينيُت يعلنوف أف الصُت على استعداد للقياـ بواجبها يف حل األزمة االقتصادية العاؼبية الراىنة ،لكنها لن
تقوـ بإصدار شيكات على بياض للدكؿ الغربية حيث يًتكز اىتماـ اؼبسؤكلُت الصينيُت على حل مشاكل الصُت الداخلية مثل تفادم احتماؿ
تباطؤ مبوىا االقتصادم ،كحىت إذا قبلت الصُت حبل ىذه األزمة ,فإنو من اؼبرجح بل كاؼبنطقي أف يكوف ذلك مرافقا بسلسلة طويلة من
الشركط.
كقد أشارت آخر اإلحصاءات اليت نشرت مؤخرا (أم خبلؿ سنة  )2009إُف أف احتياطات الصُت ذباكزت  1.9ترليوف دكالر ( 1900
مليار دكالر) ككتب مدير معهد "بيًتسوف" لبلقتصاد العاؼبي كمقره الواليات اؼبتحدة يف صحيفة "فيننشياؿ تايبز" الربيطانية أنو يبكن للواليات
اؼبتحدة طلب قرض من الصُت كقاؿ « :يبكن للصُت تقدًن قرض بقيمة  500مليار دكالر للحكومة األمريكية إلنقاذ نظامها اؼباِف» ،كيقوـ
الصينيوف عمليا دبساعدة االقتصاد األمريكي منذ عدة سنوات عن طريق شراء الديوف اغبكومية األمريكية كىو ما ساعد اغبكومة األمريكية
على اإلنفاؽ أكثر فبا تسمح إمكاناهتا ،كأشار "زىاك أكسيجوف" نائب رئيس جامعة "ريبُت" الصينية يف بكُت إُف أف الصُت تقوـ دبساعدة
االقتصاد األمريكي عمليا كأنو من اؼبمكن أف تستمر بذلك ،كلكنها غَت قادرة على ربمل كل عبء حل ىذه األزمة كأف على االقتصاديات
األخرل مثل :ركسيا كاؽبند كالربازيل اؼبشاركة يف ربمل ىذا العبء.
 .2.3اإلجراءات والتوصيات التي يُروج لها لتجاوز األزمة المالية العالمية

 -1مزيد من الشفافية يف منتجات الدين؛ كأنبها اؼبشتقات كاليت اعًتؼ كبار اؼبنظمُت اؼبصرفيُت يف العاَف أف بنوكهم اؼبركزية ال تفهمها.
 -2مزيد من التنظيم كالرقابة؛ كحقيقة األمر أف الرقابة ظلت تتمدد كتتشدد كلكن على العاَف الثالث فقط.
 -3كضع قواعد حسابية جديدة لتقوًن األصوؿ كال تسمح بتضخيمها كبالتاِف تضخيم االستدانة.
 -4دعم مراكز التحليل اؼباِف كاالقتصادم احملايدة ،كجعلها مسئولة عن الدراسة كاؼبعلومات اػباصة بأكضاع السوؽ اؼبالية ،كيف تقدًن دراسة
سليمة عن اؼبؤسسات اؼبراد االستثمار فيها.
 -5ضركرة فرض ضوابط على استعماؿ أمواؿ الضرائب اليت استعملت إلنقاذ البنوؾ عن طريق تسليفها بربح كاستعماؽبا إلنعاش اغبالة
االقتصادية ( التسليف مباشرة لعناصر االقتصاد اغبقيقي من طاليب شراء اؼبنازؿ كالعربات كقركض تشغيل الشركات الصغَتة كاؼبتوسطة) كعدـ
صرؼ ربح ألصحاب رؤكس األمواؿ ؽبذه البنوؾ قبل استعادة أمواؿ دفع الضرائب كعدـ صرؼ حوافز لقادة اؼبصارؼ الذين تصرفوا بعدـ
مسؤكلية كفصلهم.
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ثانياً :رؤية تحليلية لالزمة المالية العالمية

 .1األزمة المالية الحالية :حقيقية أم مفتعلة؟
إف األزمة االقتصادية اليت حدثت يف سنة  2008ىي حقيقية ,كلو كانت األزمة حكومية لقيل عنها أهنا مفتعلة كلكنها نشأت من
اؼبؤسسات اػباصة ،حيث أف اؼبواطن األمريكي كاف يقًتض من البنك حىت يشًتم من الشركات العقارية بيتان لو عن طريق البطاقات االئتمانية

كالذم يدعى (الفيزا كارد) ,ككاف سداد القركض العقارية يتم عن طريق البنوؾ اليت تعتمد على أسعار الفائدة يف تعامبلهتا اؼبالية .ككاف سعر
الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة ،كأدل ذلك يف النهاية إُف عدـ قدرة اؼبواطن األمريكي على سداد الرىن العقارم كعدـ القدرة على
االلتزاـ بالدفعات اليت ألزـ هبا؛ فبا أدل بالتاِف إُف انعداـ السيولة يف البنوؾ ،كعدـ القدرة على سبويل اؼبشاريع اعبديدة كالبفاض الطلب مع
زيادة العرض ،كمن مث إعبلف إفبلسها بشكل تدرهبي فبا أدل إُف كساد اقتصادم عاؼبي جديد.

 .2السيناريوىات المحتملة لألزمة المالية العالمية
تفاكتت التوقعات بشأف التطورات احملتملة يف األزمة اؼبالية الراىنة ،فهناؾ من يرل أف اؼبرحلة الصعبة فيها قد انتهت ،كأف االقتصاد

العاؼبي سيتعاىف يف هناية ىذا العاـ ،كىناؾ من يرل أف ىذه األزمة ستطوؿ بعض الوقت ،كقد سبتد حىت عاـ  ، 2010كأف بوادر تعايف

االقتصاد األمريكي كمن مث العاؼبي ستكوف يف النصف الثاين من عاـ  2009على األقل ،كلذلك فإف كضع سيناريو معُت ؼبستقبل
االقتصاد األمريكي كاالقتصاد العاؼبي يف ظل ىذه األزمة يتوقف على طبيعة اؼبرحلة اليت يبر هبا ،كعلى مدل االستقرار أك التغَت يف أسعار
اؼبساكن كقدرهتا على زبفيف الضغط على شركات التمويل لشطب اػبسائر اؼبرتبطة بالرىوف العقارية ،كمن مث فإنو قد يكوف من الصعب

يف ىذا الوقت ربديد عمق أك مدة ىذا التباطؤ أك الركود  ,إال أنو بشكل عاـ يبكن كضع ثبلثة سيناريوىات ؼبا يبكن أف يكوف عليو
كضع االقتصاد األمريكي كاالقتصاد العاؼبي يف اؼبرحلة القادـة .

()3

 .1.2السيناريو األول :التعافي االقتصادي السريع (المتفائل)
كىذا السيناريو ىو األكثر تفاؤال ،كيقوـ على توقع أف تكوف مرحلة التباطؤ اليت يبر هبا االقتصاد األمريكي كاالقتصاد العاؼبي قصَتة
كمؤقتة ،كسيليها مرحلة من االنتعاش السريع يف هناية عاـ  2008كذلك لؤلسباب اآلتية:
 .1األثر الفعاؿ اؼبنتظر من اإلجراءات السريعة اليت ازبذهتا الواليات اؼبتحدة األمريكية كدكؿ العاَف األخرل بعد ظهور األزمة،
كاليت سعت إلنعاش اإلنفاؽ االستهبلكي ،كإجراء اؼبزيد من التخفيضات الضريبية ،كاليت يتوقع ؽبا أف زبتصر فًتة التباطؤ،
كتعيد االنتعاش إُف االقتصاد األمريكي كمن مث االقتصاد العاؼبي.
أمرا
 .2أف معدؿ التخلص من الوظائف يف الواليات اؼبتحدة بلغ  80000كظيفة شهرينا منذ ديسمرب  ، 2008كيعترب ىذا ن
بسيطنا ،كذلك ألف اؼبعدؿ الطبيعي للتخلص من الوظائف يف معظم فًتات الركود كاف من  150000إُف 200000
كظيفة شهريان كىو ما َف يصل إليو االقتصاد األمريكي بعد.
 .3أف السياسات النقدية كاؼبالية اؼبرنة اليت تتبعها الواليات اؼبتحدة كفيلة بأف تساىم يف إهناء حالة الركود ،كتعترب عملية إنقاذ
اؼبصارؼ من اإلفبلس مثاال على سرعة كمركنة التحرؾ إزاء السياسات اؼبالية كالنقدية الحتواء ىذه األزمة.
 .4سيادة التوقعات بقدرة الدكؿ النامية الغنية كمنها الدكؿ النفطية كاػبليجية على اؼبسانبة بشكل فعاؿ يف انتشاؿ االقتصاد
األمريكي كالعاؼبي من مستنقع الركود ،كذلك من خبلؿ ضخ اؼبزيد من األمواؿ المتصاص ىذه األزمة ،كيف ىذا اجملاؿ يشار
إُف قياـ حكومات سنغافورة كالكويت ككوريا اعبنوبية بضخ أكثر من  21مليار دكالر إلنعاش "سيىت جركب كمَتؿ لنش"،
كإُف ضخ صناديق االستثمار بالدكؿ النامية غبواِف  96مليار دكالر بأكرب بنوؾ العاَف منذ بدء األزمة.

 .2.2الدخول في مرحلة من الركود غير القصيرة (األقل تفاؤالً)
كىذا السيناريو أقل تفاؤال ،كيقوـ على أف اعبزء األسوأ من األزمة اؼبالية العاؼبية قد انتهى  ،كأنو على الرغم من عدـ كجود توقعات
باؼبزيد من االهنيارات كأزمات السيولة يف مؤسسات مالية كمصرفية جديدة ،إال أف االقتصاد األمريكي كمن مث العاؼبي لن يعود لوضعو
شهرا على أقل تقدير إف َف سبتد إُف 18
الطبيعي يف اؼبستقبل القريب ،كستكوف ىناؾ مرحلة من الركود يتوقع أف تستمر حواِف  12ن
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شهر ,كيعزز ىذه السيناريو ما أعلنو صندكؽ النقد الدكِف بالبفاض توقعاتو لنمو االقتصاد العاؼبي ليصل إُف  %5.1عاـ ، 2008
ككذلك الضعف اؼبستمر للدكالر األمريكي كضعف اؼبؤشرات االقتصادية ،كارتفاع معدالت التضخم ،ىذا إُف جانب تدىور اؼبؤشرات
اػباصة بسوؽ اإلسكاف.

 .3.2الدخول في نفق الكساد المظلم (المتشائم)

كيقوـ ىذا السيناريو على أف االقتصاد األمريكي كمن مث العاؼبي على مشارؼ الدخوؿ لنفق مظلم من الركود سيؤدم بالتبعية إُف حالة
من الكساد االقتصادم طويل األمد ،كذلك عرب حدكث تداعيات أكثر سوءنا سيكوف تأثَتىا سليب ككبَت على العاَف ،كيستند التشاؤـ يف

ىذا السيناريو على األيت:
 ارتفاع معدالت التضخم ،اليت ستزيد من الضغوط اؼبفركضة على مالكي الرىونات العقارية كمن مث تنخفض معدالت
تكوين مدخرات ،سواء على مستول األفراد أك على مستول الدكؿ ،كاليت ستحتاج لوقت طويل لتجديد مدخراهتا مرة
أخرل.
 أف كل اعبهود اؼببذكلة من قبل اغبكومة األمريكية بالتعاكف مع البنوؾ اؼبركزية العاؼبية غبل ىذه األزمة ىي ؾبرد مسكنات
المتصاص األثر النفسي عن طريق تأمُت السيولة كمنع اهنيار أسعار األسهم كالسندات كاألصوؿ األخرل ،خاصة يف
حتما ستأخذ كقتنا أطوؿ غبلها قد يصل لسنتُت.
ظل استمرار التأثَت السليب ؼبشكبلت قطاع اإلسكاف ،كاليت ن
 كصوؿ سياسة زبفيض سعر الفائدة من أجل توفَت السيولة لنهايتها دكف أف تنتهي األزمة مع بقاء الصعوبة يف سداد
الديوف الناصبة عن أزمة الرىن العقارم ،كىو ما سيقود ؼبرحلة من الركود القوم يف االقتصاد األمريكي كمن مث العاؼبي.
كأيان كاف السيناريو الذم سيحدث ؽبذه األزمة خبلؿ الشهور كالسنوات القادمة ،فإنو يبدك أف معدؿ النمو يف االقتصاد العاؼبي
منخفضا لفًتة غَت قصَتة حىت كلو َف يتحوؿ لنمو سليب فسيبقى أقل فبا كاف عليو عاـ  ،2007كما أف اػبسائر اليت تكبدىا
سيظل
ن
االقتصاد األمريكي كالعاؼبي ستحتاج لفًتة لتعويضها ،األمر الذم يشَت إُف استمرارية ضعف االقتصاد العاؼبي لفًتة زمنية طويلة قد تستغرؽ
بعض الوقت.

 .3أىم الدروس المستخلصة من األزمة:
تكمن أىم الدركس اؼبستخلصة برأم اػببَت اؼبصريف ،كالرئيس التنفيذم لدكيتشو بنك ؼبنطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا الدكتور ىنرم

عزاـ ( )4؛ يف ضركرة تعزيز اعبهات الرقابية اؼبنظمة للقطاع اؼباِف كاالستثمارم ،كرفدىا بأفضل الكفاءات البشرية من ذكم اػبربة اؼبصرفية
كالعاملُت يف القطاع االستثمارم ،كذلك ليتم تطوير األطر كالتشريعات الرقابية بشكل يوازم سرعة تطور كابتكار األدكات اؼبصرفية كاالستثمارية
اعبديدة.
كأشار إُف أف اشتداد األزمة اؼبالية العاؼبية تزامن مع ارتفاع مستويات التضخم يف اؼبنطقة كاليت ليس لدل القائمُت على السياسات اؼبالية
كالنقدية فيها سول خيارين لكبح غبلء اؼبعيشة اؼبتزايد لديها ،يتمثل اػبيار األكؿ يف إتباع سياسة مالية متشددة لتقليص النفقات اغبكومية،
كىو ليس باألمر السهل نظران للزيادة اليت أدخلت ىذا العاـ على بند األجور كالركاتب للقطاع العاـ كقياـ دكؿ اؼبنطقة بتنفيذ مشاريع عمبلقة
يف قطاع البنية التحتية بات من الصعب إيقاؼ العمل فيها ،كبالتاِف ال ؾباؿ لتقليص اإلنفاؽ اغبكومي.
أما اػبيار الثاين ،كنظران لعدـ قدرة دكؿ اػبليج على التحكم يف أسعار الفائدة نتيجة ارتباط عمبلهتا بالدكالر األمريكي ،عبأت البنوؾ
اؼبركزية إُف كسائل نقدية أخرل ،حيث رفعت مؤسسة النقد السعودم االحتياطي اإللزامي للبنوؾ على الودائع ربت الطلب من

 %7إُف

 ، %13كما فعل غَتىا من البنوؾ اؼبركزية ،باإلضافة إُف أف البنوؾ اؼبركزية اػبليجية حددت سقوؼ معينة لقركض سبويل اؼبشاريع كالشركات
بنسب ـبتلفة حسب القطاع كخاصة القطاع العقارم ،كقد كصلت العديد من البنوؾ إُف سقوؼ اإلقراض اؼبفركضة عليها ،كيف ظل صبيع ىذه
اػبطوات اؽبادفة إُف خفض السيولة حملاربة التضخم ،اشتدت األزمة اؼبالية العاؼبية كبات من الصعب على البنوؾ احمللية االقًتاض من البنوؾ
األجنبية.
كعمومان فإف أىم الدركس

()5

اليت يبكن استنتاجها من ىذه األزمة ما يبكن إهبازه يف النقاط اؼبفصلية التالية:
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 عدـ االستهانة أبدان بأنبية التقييم السليم لدرجة اؼبخاطر ,إذ أف من أىم أسباب ىذه األزمة كما أكردنا سابقان ؛ ىو
التورط يف مشكلة قركض الرىن العقارم اليت نتجت عن االستخفاؼ باؼببادئ األساسية يف إدارة اؼبخاطر ,كتوخي
اغبذر كاغبرص على توفر اعبدارة االئتمانية كشرط رئيسي لئلقراض كغَته.
 ضركرة عدـ السماح بنسب عالية للمديونية يف اؼبراكز اؼبالية للمؤسسات أك صناديق االستثمار إف اؼبديونية أصبحت
يف االقتصاد األمريكي حسبما يبدك عملية إدماف سواءن على صعيد االقتصاد ككل أك على صعيد األفراد أك
اؼبؤسسات اليت كصلت اؼبديونية يف بعضها إُف  30ضعفان.
 ضركرة اغبذر من اؼببالغة يف التعامل باؼبنتجات اؼبالية اؼبعقدة مثل اؼبشتقات كغَتىا ،..إف اإلشكالية اليت نتجت عن
ىذا النوع من اؼبنتجات ليس فقط لكوف كثَت من اؼبتعاملُت هبا ال يفهموف كال يقدركف درجة خطورة ىذه اؼبنتجات

بل لكوهنا كذلك تصل يف بعض اغباالت إُف مستويات خارجة عن السيطرة.
 اغباجة إُف مزيد من اإلفصاح كالشفافية حيث كنا نعتقد بأف نقص الشفافية ىي من ظبات الدكؿ اؼبتخلفة ,كإذا بنا
نكتشف من خبلؿ ىذه األزمة بأف ضعف مستول الشفافية ىو أخطر لدل االقتصادات اؼبتقدمة ,إُف أف كقعت
ىذه الكارثة كالسلطات الرقابية ليست على ما يبدك على علم بكامل التزامات كمديونيات اؼبؤسسات اؼبالية.
 ضركرة أف تعكس ميزانيات اؼبؤسسات صبيع التزاماهتا ,حيث أف سبويل حجم متزايد من أنشطة اؼبؤسسات من خارج
اؼبيزانية من شأنو عدـ كشف اغبجم اغبقيقي للمشاكل اليت تتعرض ؽبا اؼبؤسسات ,األمر الذم ال يسمح بالتحكم
هبا أك معاعبتها.
الخالصة:
إف األزمة اؼبالية العاؼبية ىي أزمة َف تنتج من عدـ ،بل ىي أزمة جشع تسبب فيها اؼبرابوف كذلك نتيجة اػبركج عن مبادئ االقتصاد
اإلسبلمي ,الذم حذرنا من التعامل بالربا نظرا ؼبا ىبلفو من أضرار ،كىذا ما بدا جليان يف النظاـ الرأظباِف الذم أضحى يعاين من صبلة أمراض
مزمنة مست جوانبو كأطرافو ,..فبا أدل إُف انفجار الفقاعة العقارية اليت ما لبثت لتنتقل عدكاىا إُف باقي القطاعات االقتصادية العاؼبية
األخرل ،كىو ما أفضى إُف تسارع حكومات البلداف اؼبتضررة لتقدًن حلوؿ سريعة ،تراكحت بُت ـبطط "بولسن" إلنقاذ االقتصاد اؼباِف
األمريكي ،..كاقًتاحات أخرل تدعو إُف حلوؿ جذرية ظهر فيها البديل اإلسبلمي كأفضل حل ؽبذه األزمة ,كلعل "موريس آليو" اؼبتحصل
على جائزة نوبل التذكارية يف االقتصاد لعاـ  1988من أبرز علماء االقتصاد الذين نػادكا بضركرة اعتماد منهج كتعاليم االقتصاد اإلسبلمي
على مستول اؼبصارؼ ,..كالتقيد دببادئ الرقابة كاغبوكمة كفق معايَت الشفافية كاؼبساءلة.
اإلحاالت والمراجع:
.1
.2

.3

.4

.5

ؿبمد بوزانة ،انطالق قمة العشرين االقتصادية في واشنطن ،جريدة اػبرب ،اعبزائر  ،العدد ،5477 :بتاريخ 16 :نوفمرب  ,2008ص.5:
عبد الوىاب بوكركح ،مقاؿ بعنواف :مجموعة العشرين تتفق على خطة بـ 1100 :مليار دوال للتحفيز العالمي  ،جريدة الشركؽ ,اعبزائر ،العدد2574 :
 ،بتاريخ 04 :أفريل  ، 2009ص.13 :
إدارة البحوث كالدراسات االقتصادية ,األزمة المالية العالمية وتداعياتها على االقتصاد السعودي
ص.07 :
ىنرم عزاـ ,األزمة المالية لم تصل إلى

 ،ؾبلس الغرؼ السعودية 10 ,أكتوبر،2008 ,

بداية النهاية بعد  ,جريدة الشرؽ األكسط ,األربعاء  23رمضػاف  1429ىػ  24سبتمرب  ,2008العدد

.10893
مصطفى حسٍت مصطفى ،األزمة المالية العالمية :أسبابها وآثارىا االقتصادية وكيفية معالجتها
االقتصادية كالقانونية لؤلزمة اؼبالية العاؼبية ،جامعة اؼبنصورة ،مصر ،أبريل  ،2009ص.09 :
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اثر األزمة المالية العالمية على الدول العربية من خالل األسواق المالية
د.قرومي حميد المركز الجامعي – البويرة

أوال:مقدمة.

أ .عبد القادر عوينان -المركز الجامعي – البويرة

ال يقتصر اثر اهنيار األسواؽ اؼبالية على التأثَت على االستثمارات اؼبالية للدكؿ العربية  ،أك التأثَت على أسعار النفط كالسلع األكلية نتيجة
تدىور األسواؽ اآلجلة كاؼبستقبلية  ،بل أف األسواؽ اؼبالية العربية قد ذباكبت بااللبفاض الشديد يف اثر اهنيار األسواؽ اؼبالية العاؼبية  ،كالذم
أصبح تأثَتا كاضحا على صبيع اؼبؤشرات اؼبالية العربية خاصة البنوؾ كشركات االستثمار  ،كاليت منيت خبسائر يف استثماراهتا اؼبالية يف األسواؽ
اؼبالية العاؼبية  ،كمن ىنا البفض اؼبؤشر اؼبركب لصندكؽ النقد العريب كالذم يقيس أداء األسواؽ اؼبالية العربية ؾبتمعة من 345نقطة منذ بداية
سنة  2008إُف حواِف  188نقطة يف هناية شهر أكتوبر من سنة  ، 2008ليعكس االلبفاض الكبَت الذم شهدتو األسواؽ اؼبالية العربية ،
كىذا ما سوؼ نعاعبو يف ىذه الدراسة كذلك من خبلؿ التساؤؿ التاِف:
"كيف أثرت األزمة اغبالية على الدكؿ العربية كذلك من خبلؿ األسواؽ اؼبالية؟

كيف عرض ىذه الدراسة سوؼ نتعرض إُف النقاط التالية:
أكال:مقدمة
ثانيا:أسباب نشوء األزمة اؼبالية العاؼبية
ثالثا:األزمة اؼبالية العاؼبية كتأثراهتا العامة على األسواؽ اؼبالية
رابعا:عبلقة األسواؽ اؼبالية العربية باألزمة اؼبالية
خامسا:آثار كانعكاسات األزمة اؼبالية العاؼبية على اقتصاديات الدكؿ العربية
سادسا :خطط كاسًتاتيجيات مواجهة الدكؿ العربية لبلزمة الراىنة
سابعا:خبلصة كنتائج

ثانيا :أسباب نشوء األزمة المالية العالمية

بدأت األزمة اعبديدة مع إفبلس مؤسسة مالية عمبلقة ىي"ليماف برادرز"،كىذه كانت بداية مزية كخطرة ،ىذه اؼبؤسسة العريقة كانت من
الشركات القليلة اليت قبت من أزمة الكساد الكبَت يف عاـ  ،1929كتعترب من أقدـ اؼبؤسسات اؼبالية األمريكية ، 1كتعترب ىذه األزمة مالية
بالدرجة األكُف قبمت عن التوسع الكبَت يف األصوؿ اؼبالية على كبو مستقل عما وبدث يف االقتصاد العيٍت ،كيبكن ربديد األسباب الرئيسية
ؽبذه األزمة كما يلي :2
 أزمة القركض العالية اؼبخاطر اليت ادخل القطاع اؼبصريف كالبنكي األمريكي يف دكامة اػبسائر كاالضطرابات ؛اإلفراط يف منح القركض اقل جودة :تعترب العقارات يف الواليات اؼبتحدة األمريكية اكرب مصدر لئلقراض كاالقًتاض ،إذ َف يكن ىناؾ ما3
ىو أسهل من اغبصوؿ على فرض سكٍت؛
 تركيز اؼبخاطر كالتعامل يف اؼبشتقات اؼبالية ،دبا أف القركض العقارية أصل ماِف يدر عائدا للبنك الذم يبلكها  ،فاف أكراؽ الرىوف العقاريةىي أصوؿ مشتقة ،4فمثبل تطور سوؽ "قركض الرىن العقارم للعائبلت" كارتفعت قيمتها من  640مليار دكالر إُف  2000مليار دكالر بُت
سنيت  2000ك،2007كما ارتفعت نصيب القركض العقارية األقل جودة من  08إُف  20باؼبائة  ،5كنظرا الهنيار أسعار األسهم كالسندات
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الصادرة عن البنوؾ كالشركات االستثمارية اهنارت قيمة ىذه اؼبشتقات كحدث ذعر يف األسواؽ فالبفضت مؤشرات األسواؽ اؼبالية البفاضا
6
كبَت أدل إُف شللها
 اختفاء السيولة من بعض األسواؽ يف فًتة اػبوؼ ،توسعت ىذه األزمة من جراء اختفاء السيولة من بعض األسواؽ اؼبالية اؽبامة لسوؽ مابُت البنوؾ ،من خبلؿ ارتفاع معدؿ الفائدة ما بُت البنوؾ الذم ساعد على البفاض عرض النقود ،فاألزمة الراىنة يف سوؽ االئتماف أدت إُف
7
انعداـ الثقة بُت البنوؾ نفسها،إذ ال احد من البنوؾ يستعجل اإلقراض للبنك اآلخر ألنو ال يعرؼ ما كضعو اؼباِف اغبقيقي
 تسنيد الديوف العقارية كبيعها يف األسواؽ اؼبالية،عمدت الشركات العقارية يف الواليات اؼبتحدة على االقًتاض من اؼبؤسسات اؼبالية ؼبنح8
قركض عقارية عن طريق أدكات اؽبندسة اؼبالية اعبديدة ،عندما قامت ببيع الديوف العقارية اؼبرىونة بالعقار كغَتىا من القركض اؼبتعثرة
 نقص الرقابة كاإلشراؼ ،فالبنوؾ التجارية زبضع يف معظم الدكؿ لرقابة دقيقة من طرؼ البنوؾ اؼبركزية،كلكن ىذه الرقابة تضعف أك حىتتنعدـ بالنسبة ؼبؤسسات مالية أخرل مثل بنوؾ االستثمار كظباسرة الرىوف العقارية كالرقابة على اؼبنتجات اؼبالية اعبديدة مثل اؼبشتقات اؼبالية ،
أك الرقابة على اؽبيئات اؼبالية اليت تصدر شهادات اعبدارة االئتمانية كصناديق التحوط ك،كبالتاِف تشجع اؼبستثمرين على اإلقباؿ على األدكات
9
اؼبالية

ثالثا :األزمة المالية العالمية وتأثيراتها العامة على األسواق المالية

امتدت األزمة اؼبالية العاؼبية إُف أسواؽ العاَف كبورصاتو ابتداء من أسواؽ الواليات اؼبتحدة األمريكية إُف األسواؽ األكركبية كأسواؽ
الياباف ك الشرؽ األكسط كأخَتا كليس آخرا األسواؽ العربية ،حيث فقدت ىذه األسواؽ أكثر من 60باؼبائة من قيمتها  ،بل أف الكثَت من
الشركات اؼبسانبة كصلت أسعار أسهمها إُف ما دكف قيمتها الدفًتية بكثَت كىذا يعٍت أف اغلب اؼبواطنُت فقدكا معظم ثرا كاتو ـ فبا ينتج عنو
10
الكثَت من اؼبشكبلت السياسية كاالجتماعية
كقد بدأت األزمة بعد تزايد حدة قلق اؼبتعاملُت يف أسواؽ اؼباؿ بشاف الظركؼ اليت سبر هبا أسواؽ االئتماف يف العاَف كارجع احملللوف
معظمها إُف اؼبشاكل اليت تعرضت ؽبا سوؽ اإلقراض العقارم األمريكي اؼبعركفة باسم "ساب براًن" كاليت سانبت يف تدىور أسعار األسهم
بشكل ملحوظ خبلؿ الفًتة اؼباضية ،كقد كانت أسهم القطاع اؼبصريف كعلى كجو التحديد بنوؾ(يو،يب،اس)ك(اتش،س يب سي)،كباركليز قاطرة
11
االهنيار يف أسعارا األسهم ،حيث كانت ىي األكثر تضررا خبلؿ األزمة
كعلى ىذا الصعيد علقت قرابة  70شركة رىن عقارم أمريكية عملياهتا كأعلنت إفبلسها أك عرضت للبيع منذ بداية العاـ 2006
،كذكرت شركة"كونًتم فاينانشاؿ" أف مصاعب سوؽ الرىن العقارم أصبحت هتدد أرباحها ككضعها اؼباِف جديا ،كقد أعلنت شركة"ىوـ
مورتيج انقستمنت"إفبلسها كالبفضت اإليرادات ربع السنوية لشركة"توؿ بركذرز" العقارية  ،كأعلنت شركة ىوـ ديبو العاملة يف اجملاؿ العقارم
توقع تراجع أرباحها أيضا بسبب تراجع سوؽ العقارات السكنية كلقد تراجعت أسواؽ اؼباؿ يف كل من تايبلندا كماليزيا كىونج كونج
كاندكنيسيا ككوريا كسنغافورة كتايواف ،كالبفض مؤشر فاينانشياؿ تايبز الربيطاين كداكس األؼباين ككاؾ  40الفرنسي كقوسيت الربيطاين كميشل
االيطاِف كتوبكس األكسع نطاؽ  ،كالذم سجل ادين نقطة منذ نوفمرب من السنة  2006كمؤشر نيكام الياباين الذم اقفل عند اقل معدؿ
لو  ،كذلك بعد أف انعكست مشاعر اؼبستثمرين اؼبضطربة بشكل كاضح على مؤشر داكجونز الصناعي الذم اىتز بعنف لينخفض إُف
مستويات أدىن  ،بينما فقد مؤشر ناسداؾ كبو  1.7من قيمتو
كلقد تراجعت القيمة السوقية للمصارؼ األمريكية من سبتمرب  2007إُف سبتمرب  2008نتيجة لبللبفاض التدرهبي يف أسعار
االستثمارم كبو  676مليار دكالر من
ة
أسهمها منذ كبو السنة كااللبفاض اغباد يف بعض ىذه األسعار ،فلقد فقدت كربل اؼبؤسسات اؼبالية ك
قيمتها السوقية منذ هناية سبتمرب  2007كحىت  12سبتمرب  ، 2008كىذا اؼببلغ يوازم  52باؼبائة من ؾبموع الناتج احمللي اإلصباِف اؼبقدر
عبميع الدكؿ العربية يف سنة  2006كىذا ما يبينو اعبدكؿ التاِف الجدول رقم(  :)01تراجع القيم السوقية للمصارؼ األمريكية (مليارات

الدكالرات)
اسم اؼبصرؼ الدائن
سييت غركب
بنك أكؼ أمريكا

القيمة السوقية هناية
سيبتمرب2007
236.7
236.5

القيمة السوقية
12سيبتمرب20088
197.8

138.9

150.2

86.3
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اجملموعة األمريكية الدكلية

179.8

32.3

147.5

غولدماف ساكس

97.7

61.3

36.4

امركاف اكسربس

74.8

45.0

29.8

مورغاف ستانلي

73.1

41.1

32

فاين مام

46.8

0.7

64.1

المصدر:الزلزاؿ اؼباِف  ،مقاؿ منشور على الرابط التاِف:
www.iktissed.com/files/publications/aiwakrisis/oman346-oct-08 pdf

رابعا :عالقة األسواق المالية العربية باألزمة المالية
ال يقتصر اثر اهنيار األسواؽ اؼبالية العاؼبية على التأثَت على االستثمارات اؼبالية للدكؿ العربية أك التأثَت على أسعار النفط كالسلع األكلية
نتيجة تدىور األسواؽ اآلجلة كاؼبستقبلية  ،بل أف األسواؽ اؼبالية العربية قد ذباكبت بااللبفاض الشديد يف اثر اهنيار األسواؽ اؼبالية العاؼبية
لعدة أسباب كىي :

 خركج العديد من االستثمارات اؼبالية األجنبية من األسواؽ اؼبالية العربية نتيجة ؼبا أصاهبا من خسائر يف الدكؿ األـ؛ األثر النفسي لفقداف الثقة يف األسواؽ اؼبالية بشكل عاـ كالذم أصبح تأثَتا كاضحا على صبيع اؼبؤسسات اؼبالية العربية خاصة البنوؾكشركات االستثمار اليت منيت خبسائر يف استثماراهتا اؼبالية يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية ،كمن ىنا فقد البفض اؼبؤشر اؼبركب لصندكؽ النقد العريب
كالذم يقيس أداء األسواؽ اؼبالية العربية ؾبتمعة من  345نقطة منذ بداية عاـ  2008إُف حواِف  188نقطة يف هناية شهر أكتوبر
، 2008ليعكس بذلك االلبفاض الكبَت الذم شهدتو األسواؽ اؼبالية العربية؛
كبذلك شهدت البورصات العربية يف األشهر األخَتة من سنة  2008تراجع حاد أفقدت اؼبستثمرمف خسائر جسيمة غبقت دبدخراهتم
فيما َف تفلت األسواؽ العاؼبية من تلك االهنيارات ،حيث تراجعت القيمة السوقية للبورصات العاؼبية دبقدار  29تريليوف دكالر خبلؿ سنة
 ،2008كشهدت كافة األسواؽ العربية تراجعا ملحوظا خبلؿ سنة  2008تأثرا باألزمة اؼبالية العاؼبية ،فيما عدا تونس كاليت حققت ارتفاعا
قدره 2باؼبائة فقط ،كقد تصدرت ديب قائمة االلبفاضات حيث سجلت تراجعا قدره  72باؼبائة تلتها بورصة السعودية يًتاجع قدره  75باؼبائة
مث البورصة اؼبصرية بًتاجع قدره  56باؼبائة مث جاءت أبو ظيب يف اؼبركز الرابع بالبفاض قدره  47باؼبائة بينما سجلت بورصة الدار البيضاء اقل
12
االلبفاضات بًتاجع قدره  14باؼبائة خبلؿ عاـ2008
كقد انعكس ىذا األداء على رأس اؼباؿ السوقي للبورصات العربية حيث البفض إصباِف رأس اؼباؿ السوقي للبورصات العربية ليصل 808
13
مليار دكالر يف هناية  2008مقارنة بنحو  103تريليوف دكالر يف هناية سنة  2007بًتاجع قدره 38باؼبائة
فسوؽ األسهم السعودم شهدا تراجعا ملحوظا متأثرا باألزمة اؼبالية العاؼبية حيث ذكرت مصادر اقتصادية أف سوؽ األسهم السعودم (
اكرب البورصات العربية) خسر خبلؿ األشهر التسعة اؼباضية كبو  1.8تريليوف لاير(  480مليوف دكالر)  ، 14يف حُت سجلت أسواؽ اؼباؿ
اإلماراتية تراجعا قاسيا ربت ضغط ما يسمى " ىركب اؼبستثمرين األجانب" من السوؽ منذ بداية أكت  2008تأثرا باألزمة اؼبالية  ،كبلغ
حجم اػبسائر اليت تكبدىا اؼبتداكلوف خبلؿ نفس السنة يف سوؽ أبو ظيب كديب اؼباِف  460.76مليار درىم  ،كبلغ نصيب سوؽ ديب من
ىذه اػبسائر كبو  268مليار درىم سبثل  58.16باؼبائة  ،بينما بلغت خسائر سوؽ أبو ظيب  192.76مليار درىم سبثل ما نسبتو 41.84
باؼبائة
كفيما يتعلق باؼبعدالت اليومية ألحجاـ التداكؿ فقد بلغ اؼبعدؿ اليومي لقيمة األسهم اؼبتداكلة حواِف  1.2مليار درىم يف سنة 2008
مقارنة مع  1.5مليار درىم خبلؿ سنة  ، 2007كالبفض اؼبعدؿ اليومي لعدد األسهم اؼبتداكلة من  417.7مليوف سهم خبلؿ سنة
 2007إُف كبو  311مليوف سهم خبلؿ سنة  2008أم بنسبة  25.5باؼبائة كالبفض اؼبعدؿ اليومي لعدد الصفقات اؼبنفذة من 8.9
15
أالؼ صفقة إُف  8.7أالؼ صفقة خبلؿ نفس السنة
كيف الكويت اظهر مؤشر صندكؽ النقد العريب الذم يقيس أداء سوؽ الكويت لؤلكراؽ اؼبالية االلبفاض الذم حقو السوؽ كالذم بلغ
نسبة  40باؼبائة سنة  2008مقارنة بسنة  ، 2007فنجد أف ىذا اؼبؤشر البفض بنسبة كصلت إُف  38.2باؼبائمة للشركات اؼبدرجة يف
السوؽ فقد البفضت ىي األخرل بنسبة  48.2باؼبائة يف هناية سنة  2008كبو 70.2مليار دكالر مقارنة مع  135.36مليار دكالر احملققة
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سنة  ، 2007كارتفعت قيمة األسهم اؼبتداكلة يف السوؽ بنسبة  2.1باؼبائة خبلؿ سنة  2008لتبلغ حواِف  133.65مليار دكالر مقارنة
مع  130.9مليار دكالر خبلؿ سنة  ،2007كيف اؼبقابل ارتفع عدد األسهم اؼبتداكلة خبلؿ سنة  2008بنسبة  14.8باؼبائة لتبلغ حواِف
 80.85مليار سهم مقارنة مع  70.42مليار سهم خبلؿ سنة  ،2007كتبعا لذلك ارتفع متوسط التداكؿ اليومي لعدد األسهم من
16
 285.1مليوف سهم إُف  332.7مليوف سهم
كيف الدكحة سجلت سوؽ الدكحة لؤلكراؽ اؼبالية خبلؿ سنة  2008تباينا يف مؤشرات األداء  ،ففي الوقت الذم أظهرت فيو األسهم
كرظبلة السوؽ تراجعا كاضحا فقد سجلت صبيع مؤشرات أحجاـ التداكؿ ارتفاعا ملحوظا  ،كضمن ىذا اإلطار البفض اؼبؤشر العاـ للسوؽ
17
بنسبة  28.12باؼبائة ليصل إُف مستول  6886.12نقطة هناية سنة  2008مقارنة مع  9580.45نقطة هناية سنة 2007
كيف مسقط كعلى كقع األزمة اؼبباشرة فقد اؼبؤشر العاـ لسوؽ مسقط لؤلكراؽ اؼبالية أكثر من  7باؼبائة لينزؿ دكف حاجز الستة أالؼ نقطة
ككصلت قيم التداكؿ إُف مستويات مرتفعة ذباكزت  15مليوف لاير مع استثناء صفقة سهم صبللة ػبدمات اؼبوانئ الذم سبت بأكثر من ستة
18
مبليُت سهم
كيف اإلصباِف فاف التداعيات لبلزمة اؼبالية العاؼبية على بورصات دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي أدت إُف فقداف ىذه البورصات من قيمتها
اؼبالية حىت اآلف أكثر من  150مليار دكالر مقارنة بقيمتها يف هناية سنة  2007كقدرت القيمة السوقية للبورصات هناية سنة 2007ب
19
 1116مليار دكالر
كفيما ىبص تداعيات األزمة بشكل مباشر كجزئي على بورصات مشاؿ إفريقيا ،فاف بورصة الدار البيضاء أصيبت بعدكل منذ سبتمرب
 2008اؼبتعلقة بانتكاسة البورصا ت األجنبية كخاصة األمريكية ،على اثر اؽببوط اغباد ؼبؤشرات بورصة( ككؿ سًتيت) بسبب إفبلس البنك
األمريكي (ليماف براذرز)،فعدـ كقوع تصحيح يف أسعار األسهم منذ بداية سنة  2007إُف افريل من سنة  2008أدل باؼبستثمرين األجانب
20
بتسريع عمليات البيع يف السوؽ اؼبغريب بشكل مبكر كفبنهج
كما سجل اؼبؤشر اؼبركب لصندكؽ النقد العريب البفاضا يف أداء بورصة القيم اؼبتداكلة بالدار البيضاء بلغت نسبتو  19باؼبائة هناية سنة
 2008ليبلغ بذلك  463نقطة مقارنة مع  571.9نقطة مسجلة هناية سنة  ،2007كما البفض عدد األسهم اؼبتداكلة خبلؿ سنة
 2008بنسبة بلغت  14.6باؼبائة ليبلغ  224مليوف سهم مقارنة مع  262مليوف سهم مت تداكؽبا خبلؿ سنة  ،2007كنتيجة لذلك
21
البفض اؼبتوسط اليومي لعدد األسهم اؼبتداكلة من حواِف  1011ألف سهم إُف  913.1ألف سهم
كيف اعبزائر كعلى الرغم من صدكر العديد من التقارير تنفي تأثر بورصة اعبزائر باألزمة اؼبالية الراىنة إال أف ىذا ال يبنع من رصد بعض
الًتاجعات الطفيفة مقارنة بالًتاجعات اليت حققتها البورصات اػبليجية  ،حيث سجل صندكؽ النقد العريب تراجعا ؼبؤش ر أداء البورصة بنسبة
 3.8باؼبائة سنة  2008مقارنة بسنة  ،2007كسجل ىذا اؼبؤشر البفاضا كصل إُف  11.7باؼبائة مقارنة بالربع الثالث من سنة ، 2008
كفيما يتعلق حبجم التداكؿ فقد البفضت القيمة السوقية ألسهم الشركات اؼبدرجة يف البورص ة كالبالغ عددىا شركتُت يف هناية سنة 2008
بنسبة  5.1باؼبائة لتبلغ حواِف  92مليوف دكالر مقابل  97مليوف دكالر هناية سنة  ،2007كباؼبقارنة مع الربع الثالث من سنة 2008
البفضت القيمة السوقية بنسبة  11.6باؼبائة،ك بالنسبة لقيمة األسهم اؼبتداكلة فقد ارتفعت بنسبة  15.5باؼبائة سنة  2008لتبلغ حواِف
 313ألف دكالر مقارنة مع حواِف  206.6ألف دكالر سنة  . 2007كيف اؼبقابل ارتفع عدد األسهم اؼبتداكلة خبلؿ سنة  2008بنسبة
22
 40.1باؼبائة لتبلغ 49.6الف سهم مقابل  35.4ألف سهم مت تداكؽبا خبلؿ سنة 2007
كيف تونس اعترب تأثر بورصة تونس باألزمة اؼبالية الراىن ة تأثرا طفيفا حسب تقديرات صندكؽ النقد العريب حيث حقق اؼبؤشر اؼبركب
لؤلداء بورصة األكراؽ اؼبالية لتونس تراجعا بلغت نسبتو  1.6باؼبائة سنة  2008مقارنة مع سنة  ، 2007كبالنسبة غبجم السوؽ فقد
ارتفعت القيمة السوقية هناية سنة  2008بنسبة  8.1باؼبائة لتبلغ حواِف  6.3مليار دكالر مقارنة مع  5.34مليار دكالر هناية سنة 2007.
كيف مصر فقد تراجع اؼبؤشر اؼبركب الرئيسي للبورصة اؼبصرية بنسبة  56.4باؼبائة خبلؿ عاـ  ،2008كذلك مقابل ارتفاعو بنسبة
 51.28باؼبائة على مدار تعامبلت عاـ  ، 2007كبالنسبة للمؤشر اؼبركب الذم يقدمو الصندكؽ النقد العريب فقد اظهر تراجع أداء سوؽ
اؼباؿ دبصر بنسبة بلغت  50.9باؼبائة لتبلغ  173.5نقطة مقارنة مع  353.1نقطة هناية سنة  ،23 2007كفيما يتعلق حبجم التداكؿ
ارتفعت قيمة األسهم اؼبتداكلة يف السوؽ بنسبة  35.8باؼبائة لتبلغ حواِف  87.96مليار دكالر مقابل  64.78مليار دكالر خبلؿ سنة
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 ، 2007كبلغ عدد األسهم اؼبتداكلة سنة  2008حواِف  7.3باؼبائة من إصباِف األسهم اؼبتداكلة يف األسواؽ العربية ،24كاعبدكؿ التاِف
يوضح تغَتات األسهم يف بعض الدكؿ العربية
الجدول رقم(:)02التغَتات يف أسعار األسهم من( 2007/01/02إُف )2008/12/31
التغير إلى أعلى قيمة (النسبة)

السوق

المشاىدة األولى

المشاىدة األخيرة

أعلى قيمة الشهر/السنة

أبو ظيب

100

79.75

71.21 )2008/06(171.21

-53.38

البحرين

100

81.04

30.39 )2008/06(130.39

-37.46

قطر

100

91.23

77.33 )2008/06(177.33

-45.46

ديب

100

39.66

52.52 )2008/01(152.52

-73.99

الكويت

100

77.84

56.58 )2008/06(156.58

-50.28

عماف

100

96.72

115.25 )2008/06(215.25

-55.66

السعودية

100

60.26

49.26 )2008/01(149.26

-59.62

الو ـ أ

100

70.54

13.54 )2007/10(113.54

-38.04

المصدر:عماد موسى ،اثر األزمة المالية العالمية على الدول العربية  ،المؤتمر الدولي حول:القطاع الخاص في التنمية تقييم واستشراف
11

التغير من أعلى قيمة (النسبة)

25/23مارس ،2009بيروت،لبنان،ص

خامسا:آثار وانعكاسات األزمة على اقتصاديات الدول العربية

اىم التداعيات اليت بدأت بالفعل كتلك اؼبتوقعة يف الفًتة اؼبقبلة يف كل قطاع على حدل كما يلي :
 البترول  :كاف من الطبيعي إزاء األزمة اؼبالية العاؼبية أف ينخفض الطلب على معظم السلع كمن بينها البًتكؿ  ،كىذا ما حدث بالفعل كال
سيما يف الواليات اؼبتحدة األمريكية باعتبارىا كرب الدكؿ اؼبستهلكة للبًتكؿ يف العاَف ،كمن الطبيعي أيضا أف يًتتب على البفاض الطلب على
البًتكؿ البفاض سعره العاؼبي  ،كىذا ما حدث بالفعل أيضا خبلؿ الشهور األخَتة من سنة  ، 2008كالشهور األكُف من عاـ 2009
حيث البفض سعره من حواِف  150دكالر إُف حواِف  40دكالر  ،كنظرا الف الدكؿ العربية اػبليجية ىي أكثر الدكؿ العربية إنتاجا كتصديرا
25
للبًتكؿ ،فيمكن القوؿ أف ىذا القطاع يف ىذه الدكؿ قد تأثر أكثر من بقية الدكؿ العربية
 الصادرات  :يف ظل الركود االقتصاد العاؼبي اغباِف  ،يكوف من الطبيعي أف يقل الطلب بشكل عاـ  ،كمن مث سوؼ ينخفض صادرات
الدكؿ العربية كال سيما أف اعبزء األكرب من الصادرات العربية يتجو كبو الواليات اؼبتحدة األمريكية كالدكؿ األكركبية كىي الدكؿ اليت تأثرت
أكثر من غَتىا هبذه األزمة  .كتشَت إحصائيات أف إيرادات الدكؿ العربية اإلصبالية بلغت عاـ  2008حواِف  800مليار دكالر  ،أم ما
يعادؿ حواِف  6باؼبائة من إصباِف صادرات العاَف  ،كقد بلغت الصادرات العربية من البًتكؿ يف نفس العاـ حواِف  608مليار دكالر أم ما
يعادؿ  76باؼبائة من إصباِف صادرات الدكؿ العربية  ،كمن الطبيعي أف يًتتب على البفاض الصادرات تقليل اإلنتاج كالذم سيؤدم حتما إُف
26
زبفيض العمالة كتقليل حوافزىم كمن مث توقع زيادة البفاض القدرة الشرائية فبا يؤدم إُف ركود يف األسواؽ
 االستثمارات العربية بالخارج  :تقدر االستثمارات العربية باػبارج حبواِف  2.5تريليوف دكالر  ، 27كىذه األمواؿ فبلوكة للحكومات
كاؼبؤسسات (الصناديق السيادية) كاألفراد  ،كقد تأثرت تلك االستثمارات من جراء األزمة اؼبالية اغبالية كضاع جزءا منها (غَت معركؼ
قيمتو) نتيجة إفبلس بعض البنوؾ كتعثر بعض الشركات التامُت كاهنيار بعض البورصات

 البورصات  :الواقع أف البورصات العربية ىي القطاع األكثر تأثرا هبذه األزمة  ،كىذا يعود إُف تأثر صبيع البورصات يف العاَف نظرا لتشابك
بُت ىذه البورصات فيما بينها  ،ىذا باإلضافة إُف بيع األجانب معظم ما لديهم من أسهم كسندات يف البورصات العربية نظرا غباجتهم
الشديدة للسيولة على اثر ىذه األزمة
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 االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة  :لقد أفاد تقرير االستثمار العاؼبي لسنة  2008أف تدفق االستثمار األجنيب اؼبباشر يف الدكؿ
العربية استمر يف االرتفاع خبلؿ سنة  2007ليسجل رقما قياسيا بلغ  72.4مليار دكالر دبعدؿ مبو  17باؼبائة عن سنة  ، 2006كبلغت
حصة الدكؿ العربية من االستثمار األجنيب اؼبباشر كنسبة من التدفق العاؼبي البالغ  1833مليار دكالر البفضت من  4.4إُف  3.9باؼبائة
،كما أشار التقرير إُف أف الدكؿ العربية اؼبصدرة للنفط تأيت يف مقدمة الئحة الدكؿ اؼبستقطبة لبلستثمار األجنيب اؼبباشر ،28كما يبلحظ أف
معظم تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر إُف الدكؿ العربية كاف على شكل استثمارات يف مشاريع جديدة بسبب ما يزاؿ حجم صفقات
االندماج كاالقتناء من الشركات ضعيف مقارنة باؼبعدؿ العاؼبي .29
الجدول رقم(:)03معدالت مبو الناتج احمللي اإلصباِف اغبقيقي (النسبة)

الدكلة

2007

2008

2009

اعبزائر

4.6

4.9

4.5

البحرين

6

6.3

6

العراؽ

1.5

9

7.3

الكويت

4.6

5.9

5.8

ليبيا

6.8

7.1

8.1

عماف

6.4

7.4

6

قطر

15.9

16.8

21.4

السعودية

3.5

5.9

4.3

سوريا

3.9

4.2

5.2

اإلمارات

7.4

7

6

السوداف

10.2

8.5

7.7

اليمن

3.3

3.5

8

مصر

7.1

7.2

6

المصدر:صندكؽ النقد الدكِف

سادسا :خطط واستراتيجيات مواجهة الدول العربية لالزمة الراىنة
كاف للدكؿ العربية تعامبلت كاليات معينة للتعامل مع ىذه األزمة كفق مايلي:

 إجراءات وسياسات وخطط تقليدية  :ككانت كما يلي :

30

زبفيض أسعار الفائدة االظبية؛توفَت السيولة للمصارؼ من قبل البنوؾ اؼبركزية ؛ضخ سيولة يف األسواؽ اؼبالية كالشركات ؛-ضماف الودائع اؼبصرفية بشكل جزئي ككلي.

 إجراءات وسياسات وخطط غير تقليدية :
إصدار قوانُت لبلستقرار اؼباِف يف بعض الدكؿ العربية ؛ ضماف نسبة معينة من القركض اعبديدة اليت يبنحها اعبهاز اؼبصريف؛إجراء عمليات إعادة ىيكلة كرفع رؤكس األمواؿ الشركات اؼبقًتضة؛-شراء بعض البنوؾ اؼبركزية ألجزاء من احملافظ االستثمارية لبعض البنوؾ.

سابعا:خالصة ونتائج الدراسة :

أدل ظهور األزمة اؼبالية العاؼبية اغبالية إُف قلب اؼبوازين كأظهرت أف الواليات اؼبتحدة األمريكية عاجزة على حل مشكلة خلقتها يف
سوقها العقارم ،لتنتقل العدكل إُف سوؽ األكراؽ اؼبالية كمن مث إُف كافة أسواؽ األكراؽ اؼبالية يف العاَف  ،كدبا فيها األسواؽ اؼبالية العربية اليت
تأثرت ىي األخرل من جراء ىذه األزمة  ،كلكن كاف ذلك بدرجات متفاكتة  ،كنظرا ؽبذه التأثَتات السلبية اليت خلقتها كالزالت ىناؾ آثار
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سلبية أخرل َف تظهر بعد  ،الف تداعيات األزمة ال تزاؿ مستمرة  ،كلذلك كجب البحث كازباذ التدابَت البلزـ ة اليت من شاهنا إعادة االستقرار
ؽبذه األسواؽ اؼبضطربة كالغَت مستقرة .
من خبلؿ ىذه الدراسة كانت النتائج التالية :
 تعترب األزمة اؼبالية من أىم اؼبشاكل كاؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا األسواؽ اؼبالية بصفة عامة كاألسواؽ اؼبالية العربية بصفة خاصة ،نظراغبساسية ىذه األخَتة دبثل ىذه األزمات على عكس الدكؿ اؼبتقدمة اليت تعد إُف حد ما ؿبصنة ضد مثل ىذه األزمات
 تواجو األسواؽ اؼبالية العربية عدة مشاكل كمعوقات ،كمنها تدين مستويات الثقة كالشفافية كاإلفصاح من قبل اؼبتعاملُت كاحملللُت ؿبدكدية اثر األزمة اؼبالية على اؼبصارؼ العربية  ،كىذا راجع إُف اختبلؼ طبيعة نظاـ التمويل العقارم سواء يف اؼبصارؼ التقليدية أكاؼبصارؼ اإلسبلمية فيما بُت العاَف العريب كالواليات اؼبتحدة األمريكية
 أثبتت األزمة اؼبالية الراىنة أف السعي لتنشيط األسواؽ اؼبالية العربية اكرب من أف يًتؾ لكل دكلة على حدم  ،كإقامة منطقة تبادؿ اقتصاديةعربية تكوف أكثر جاذبية لبلستثمارات العربية
 -تنفيذ برامج كربط كاندماج األسواؽ اؼبالية العربية كتعزيز جهود ارباد البورصات كىيئات أسواؽ اؼباؿ .

قائمة التهميش :

–1الداكم الشيخ ،األزمة اؼبالية العاؼبية،انعكاساتوا كحلوؽبا ،مؤسبر األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم الغريب
كاإلسبلمي ،جامعة اعبناف ،طرابلس،لبناف،2009،ص09
–2حازـ البيبلكم،األزمة اؼبالية العاؼبية ،متاح على الرابط
www.id-alriad.de/arab/asch/abwab/artikel/2008/dirasat dr
–3ىيثم فارس  ،األزمة اؼبالية العاؼبية،األسباب كالتداعيات،مقاؿ منشور على الرابط
http :wwwmasrow.com/new/economy/general/october/19crises.asp
 –4إبراىيم علوش ،كبو فهم منهجي لبلزمة اؼبالية العاؼبية ،متاح على الرابط:
http :www.algazeere.net/nr/ex eres/fe3852af-fbae-4e4c-8537-f4eb34c27b17.htm
.Rapport sur la crise financière ,missionconliee par président da la 5-Rone Rical
république dans la contexte de la présidence française de l‟union européen 2008
 –6إبراىيم علوش ،مرجع سبق ذكره،ص09
7
–jaques sepir.les rocines sociales de la crise financière implication pouvleuroupe
http :www.finance.attac.org/spip.php.article9400.02/03/2009
 –8زكريا بالعباس ،األزمة اؼبالية العاؼبية ،اعبذكر كابرز األسباب كالعوامل احملفزة كالدركس اؼبستفادة من منظور االقتصاد اإلسبلمي  ،مؤسبر
اعبناف حوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ،جامعة اعبناف،2009،ص10
–9حازـ الببلكم ،مرجع سبق ذكره،ص117
 –10ؿبمد اضبد زيداف،فصوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ،أسباهبا ،جذكرىا كتبعاهتا االقتصادية ،مؤسبر اعبناف حوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية
عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ،جامعة اعبناف،2009،ص11
 –11حازـ البيبلكم ،مرجع سبق ذكره،ص09
–12تقارير صادرة عن اؼبواقع االلكًتكنية لؤلسواؽ اؼبالية العربية
 –13صندكؽ النقد العريب ،قاعدة بيانات أسواؽ األكراؽ اؼبالية ،النشرة الفصلية ،الربع الرابع ،2008العدد الرابع كاػبمسوف
 –14سامح ىنادرة،البورصات العربية كإنعاش ما بعد األزمة االئتماف العاؼبية ،متاح على الرابط:
www.aljazeera.net/nr/exeres/ob433137-36c24175-aabf-745p25295bd3.htm
 -15صندكؽ النقد العريب،مرجع سابق
 –16التقارير األسبوعية ألداء سوؽ الكويت لؤلكراؽ اؼبالية ،على الرابط.
www.Elmoheet.com
 –17كرًن حجاجي ،اهنيارات حادة للبورصات العربية يف ،2008على الرابط.
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www. Elmoheet.com
 –18البورصات العربية زبسر  200مليار دكالر يف األسبوع،على الرابط:
www.akhbaralaalam.net/news detail.php؟id=2351
 –19ؾبلة ارباد اؼبصارؼ العربية ،العدد،335أكتوبر 2008
 –20عمر العسرم  ،البورصات اؼبغاربية بُت تأثَتات األكضاع الداخلية كتداعيات األزمة العاؼبية،كرقة عمل مقدمة ضمن مؤسبر تداعيات األزمة
اؼبالية كأثرىا على اقتصاديات الدكؿ العربية ،شرـ الشيخ ،صبهورية مصر العربية ،خبلؿ الفًتة 5/4افريل 2009
 -21صندكؽ النقد العريب،مرجع سابق
–22نفس اؼبرجع السابق
 –23حناف رجائي عبد اللطيف ،االقتصاديات اػبليجية كتداعيات األزمة اؼبالية ،ؾبلة السياسة الدكلية ،القاىرة ،العدد175
 –24ؾبلة الوحدة االقتصادية العربية ،تقرير عن األزمة اؼبالية العاؼبية كأثارىا اؼبتوقعة على الدكؿ العربية ،القاىرة ،ديسمرب 2008
 –25التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2008
 –26عصاـ ديب ،أسواؽ اؼباؿ األمريكية كتأثَتاهتا على األسواؽ اؼبالية العاؼبية ،على الرابط:
www.economagic.com
 -27خالد حسُت ،دكر االستثمار العريب البيٍت كاالستثمارات األجنبية اؼبباشرة يف زيادة فرص العمل  ،اؼبنتدل العريب للتنمية كالتشغيل
،الدكحة  16/15نوفمرب ،2008إدارة التنمية االقتصادية كالعوؼبة  ،لبلسكو،األمم اؼبتحدة ،بَتكت
–28علي قندح،خطط اإلنقاذ اؼبالية كاؼبصرفية العربية ،ىل من دركس مستفادة ،على الرابط
www.alarabalyawn.net/pagea؟ articles id=7824
 -29خالد حسُت ،مرجع سبق ذكره
 –30علي قندح،مرجع سبق ذكره

قائمة المراجع:
-01الداكم الشيخ ،األزمة اؼبالية العاؼبية،انعكاساتوا كحلوؽبا ،مؤسبر األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم الغريب
كاإلسبلمي ،جامعة اعبناف ،طرابلس ،لبناف.2009،
 -02زكريا بالعباس ،األزمة اؼبالية العاؼبية ،اعبذكر كابرز األسباب كالعوامل احملفزة كالدركس اؼبستفادة من منظور االقتصاد اإلسبلمي  ،مؤسبر
اعبناف حوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ،جامعة اعبناف.2009،
 -03ؿبمد اضبد زيداف،فصوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ،أسباهبا ،جذكرىا كتبعاهتا االقتصادية ،مؤسبر اعبناف حوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية
عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ،جامعة اعبناف.2009،
-04تقارير صادرة عن اؼبواقع االلكًتكنية لؤلسواؽ اؼبالية العربية
 -05صندكؽ النقد العريب ،قاعدة بيانات أسواؽ األكراؽ اؼبالية ،النشرة الفصلية ،الربع الرابع ،2008العدد الرابع كاػبمسوف
-06ؾبلة ارباد اؼبصارؼ العربية ،العدد،335أكتوبر 2008
 -07عمر العسرم  ،البورصات اؼبغاربية بُت تأثَتات األكضاع الداخلية كتداعيات األزمة العاؼبية،كرقة عمل مقدمة ضمن مؤسبر تداعيات األزمة
اؼبالية كأثرىا على اقتصاديات الدكؿ العربية ،شرـ الشيخ ،صبهورية مصر العربية ،خبلؿ الفًتة 5/4افريل 2009
 -08حناف رجائي عبد اللطيف ،االقتصاديات اػبليجية كتداعيات األزمة اؼبالية ،ؾبلة السياسة الدكلية ،القاىرة ،العدد175
 -09ؾبلة الوحدة االقتصادية العربية ،تقرير عن األزمة اؼبالية العاؼبية كأثارىا اؼبتوقعة على الدكؿ العربية ،القاىرة ،ديسمرب 2008
-10التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2008
 -11خالد حسُت ،دكر االستثمار العريب البيٍت كاالستثمارات األجنبية اؼبباشرة يف زيادة فرص العمل  ،اؼبنتدل العريب للتنمية كالتشغيل
،الدكحة  16/15نوفمرب ،2008إدارة التنمية االقتصادية كالعوؼبة  ،لبلسكو،األمم اؼبتحدة ،بَتكت
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-12عماد موسى ،اثر األزمة اؼبالية العاؼبية على الدكؿ العربية  ،اؼبؤسبر الدكِف حوؿ:القطاع اػباص يف التنمية تقييم كاستشراؼ 25/23مارس
2009
 -13صندكؽ النقد الدكِف

المراجع االلكترونية:

-14حازـ البيبلكم،األزمة اؼبالية العاؼبية ،متاح على الرابط
www.id-alriad.de/arab/asch/abwab/artikel/2008/dirasat dr
-15ىيثم فارس  ،األزمة اؼبالية العاؼبية،األسباب كالتداعيات،مقاؿ منشور على الرابط
http :www.masrow.com/new/economy/general/october/19crises.asp
-16إبراىيم علوش ،كبو فهم منهجي لبلزمة اؼبالية العاؼبية ،متاح على الرابط:
http :www.algazeere.net/nr/ex eres/fe3852af-fbae-4e4c-8537-f4eb34c27b17.htm
-17إبراىيم علوش ،مرجع سبق ذكره،ص09
–jaques sepir.les rocines sociales de la crise financière implication pouvleuroupe18
http :www.finance.attac.org/spip.php.article9400.02/03/2009
 -19سامح ىنادرة،البورصات العربية كإنعاش ما بعد األزمة االئتماف العاؼبية ،متاح على الرابط:
www.aljazeera.net/nr/exeres/ob433137-36c24175-aabf-745p25295bd3.htm
-20التقارير األسبوعية ألداء سوؽ الكويت لؤلكراؽ اؼبالية ،على الرابط.
www.elmoheet.com
-21كرًن حجاجي ،اهنيارات حادة للبورصات العربية يف ،2008على الرابط.
www. Elmoheet.com
 –22البورصات العربية زبسر  200مليار دكالر يف األسبوع،على الرابط:
www.akhbaralaalam.net/news detail.php؟id
-23عصاـ ديب ،أسواؽ اؼباؿ األمريكية كتأثَتاهتا على األسواؽ اؼبالية العاؼبية ،على الرابط:
www.economagic.com
-24علي قندح،خطط اإلنقاذ اؼبالية كاؼبصرفية العربية ،ىل من دركس مستفادة ،على الرابط
www.alarabalyawn.net/pagea؟ articles id=7824
-25الزلزاؿ اؼباِف  ،مقاؿ منشور على الرابط التاِف:
www.iktissed.com/files/publications/aiwakrisis/oman346-oct-08 pdf
المراجع بالفرنسية:
,Rapport sur la crise financier ,missionconliee par président da la -Rone Rical26
république dans la contexte de la présidence française de l‟union européenne, 2008.
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التجربة التنموية في ماليزيا  :المحتوى والدروس المستفادة
أ.د.براق محمد

أستاذ التعليم العالي /المدرسة العليا للتجارة -الجزائر

د .عدمان مريزق أستاذ محاضر /المدرسة العليا للتجارة -الجزائر

الملخص
سبثل التجربة اؼباليزية يف التنمية مبوذجا متميزا للمجتمعات النامية كاجملتمع العريب كاعبزائرم على كجو التحديد ،بسبب إقبازاهتا
اؼبتسارعة كاليت يتوقع أف تنتقل ماليزيا من خبلؽبا إِف مصاؼ الدكؿ اؼبتقدمة كفقا ؼبا عرؼ برؤية  ،2020كىي تلك اػبطة الطموحة اليت
كضعتها القيادة اؼباليزية كرظبت مبلمح النموذج التنموم اؼباليزم.
المقدمة
ؿقد انطلقت السياسة التنموية اؼباليزية من اىتمامها باإلنساف الفرد ،كالعمل على ربقيق التنمية البشرية بكل أبعادىا ،كتعميق اغبرص
الذايت يف كل فرد على تطوير الدكلة فبا يشعره بأنو عنصر فاعل كحقيقي يف ذبربة ببلده التنموية .فاؽبدؼ اؼبركزم من برنامج االستشراؼ
اؼبستقبلي اؼباليزم ىو تأسيس ؾبتمع قيمي كامل ،يكوف اؼبواطنوف فيو على درجة من القيم اؼبعنوية كاؼبعايَت األخبلقية الرفيعة ،كقد تبلور
ىذا اؼبفهوـ يف اعتماد اؼباليزيُت على أنفسهم أثناء مواجهتهم ؼبختلف الصعوبات اليت أؼبت هبم.
كوباكؿ ىذا البحث استجبلء أسباب ىذه النجاحات اؼبتبلحقة ،كبالتاِف سيحاكؿ اإلجابة عن السؤاؿ اعبوىرم اآليت:
كيف سبكنت ماليزيا من ربقيق التنمية كبناء ذبربتها اؼبتميزة ؟
كيتفرع عن السؤاؿ السابق صبلة من األسئلة ،نعرضها كما يلي:
 ما ىي اإلسًتاتيجية التنموية يف ماليزيا ؟ ما ىي العوامل اليت ساعدت على قباح التجربة اؼباليزية ؟ ما ىي الدركس اؼبستفادة من التجربة اؼباليزية بالنسبة للواقع اعبزائرم ؟كلئلجابة على األسئلة السابقة ،ارتأينا تقسيم ىذا البحث إُف ثبلثة أجزاء :سيتناكؿ اعبزء األكؿ اؼبسار التنموم اؼباليزم .أما اعبزء الثاين،
فسيتطرؽ إُف العوامل اليت ساعدت على قباح التجربة اؼباليزية كأىم إقبازاهتا .كأخَتا سيتم عرض الدركس اؼبستفادة من ىذه التجربة،
أخذا بعُت االعتبار الواقع اعبزائرم.

أوال :المسار التنموي الماليزي
سنتناكؿ من خبلؿ ىذا اعبزء نبذة تارىبية كسياسية ،مث مراحل تطور االقتصاد اؼباليزم ،على النحو التاِف:

 -1نبذة تاريخية وسياسية
نرل من اؼبناسب قبل اػبوض يف التجربة التنموية يف ماليزيا ،أف نعرض نبذة تارىبية كسياسية عنها ،كما يلي(:)1
تقع ماليزيا كعاصمتها ( كواالمبور) يف جنوب شرؽ آسيا ،كىي عبارة عن شبو جزيرة وبدىا من الشماؿ تايبلند كمن اعبنوب
"سنغافورة " كجزيرة "سومطرة" ،كما تضم منطقة "سراداؾ" الواقعة يف اعبزء الشماِف عبزيرة "بورينو" ،كتبلغ مساحة ماليزيا اإلصبالية كبو
333000كم 2كيسكنها  25مليوف نسمة ربعهم من الصُت كيبثل اؽبنود  %10من ؾبموع السكاف ،كيتمتع اعبميع حبقوؽ اؼبواطنة الكاملة.
تنتج ماليزيا اؼبطاط إُف جانب القصدير اللذين يتواجداف فيها بشكل ملحوظ ،إضافة إُف األخشاب كالكاكاك كاألناناس ..كمت
اكتشاؼ النفط فيها يف العاـ  1929كالغاز يف العاـ  .1982كىي تصدر ما معدلو نصف مليوف برميل يوميان من الزيت اػباـ ذم النوعية
اػبفيفة.
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خضعت ماليزيا اليت كانت تعرؼ جبزر (اؼببليو) للسيطرة العثمانية عاـ  ،1876كيف عاـ  1948مت تأسيس ارباد (اؼببليو) ربت اغبماية
الربيطانية كيف عاـ  1957حصلت الببلد على استقبلؽبا .كتعيش يف ظل نظاـ ملكي ػ دستورم يتم اختيار اؼبلك كل طبس سنوات من بُت
سبلطُت الواليات عن طريق االنتخابات .أما الربؼباف فيتكوف من ؾبلسُت ،ؾبلس النواب كعدد أعضائو  154عضوان ،كؾبلس الشيوخ عدد
أعضائو  58عضوان.

 -2مراحل تطور االقتصاد الماليزي
يبكن رصد ذبربة التنمية يف ماليزيا من خبلؿ البعد التارىبي فيما يلي(:)2
بعد أف حصلت ماليزيا على استقبلؽبا يف عاـ  1958اذبهت إسًتاتيجية التنمية إُف اإلحبلؿ ؿبل الواردات يف ؾباؿ الصناعات االستهبلكية اليت
كانت تسيطر عليها الشركات األجنبية ،إال أف ىذه اإلسًتاتيجية َف تفلح يف ؾباؿ التنمية اؼبتواصلة نظران لضيق السوؽ احمللي كضعف الطلب
احمللي .كَف يكن ؽبذه اإلسًتاتيجية أثر على الطلب على العمالة أك كجود قيمة مضافة عالية.
بدأت اؼبرحلة األكُف يف عقد السبعينيات حيث اذبهت التنمية لبلعتماد على دكر كبَت للقطاع العاـ كالبدء يف التوجو التصديرم يف عمليات
التصنيع ،حيث بدأ الًتكيز على صناعة اؼبكونات اإللكًتكنية .كلكن ىذه الصناعات كانت كثيفة العمالة ،فبا نتج عنو زبفيض معدالت
البطالة كحدكث ربسن يف توزيع الدخوؿ كالثركات بُت فئات اجملتمع ال سيما بُت لببة صينية كانت مسيطرة على مقدرات النشاط االقتصادم
أثناء االحتبلؿ كالسكاف ذكم األصوؿ اؼباالكية الذين يشكلوف األغلبية .أيضانكاف لشركات البًتكؿ دكر ملموس يف دفع السياسات االقتصادية

اعبديدة حيث كونت ما يشبو الشركات القابضة للسيطرة على ملكية معظم الشركات اليت كانت فبلوكة للشركات اإلقبليزية كالصينية .كقد
ربقق ؽبا ذلك مع هناية عقد السبعينيات.
اؼبرحلة الثانية شهدهتا اػبمس سنوات األكُف من عقد الثمانينيات مع تنفيذ اػبطة الرابعة كاليت ركزت على ؿبورين نبا :موجة جديدة من
الصناعات اليت تقوـ بعمليات اإلحبلؿ ؿبل الواردات ،كالصناعات الثقيلة يف إطار ملكية القطاع العاـ.
أما الفًتة اؼبمتدة من منتصف الثمانينيات كحىت عاـ  2000فتشمل اؼبرحلة الثالثة ،حيث شهدت تنفيذ ثبلث خطط طباسية استهدفت
ربقيق ؾبموعة من السياسات لتنشيط عمليات النمو الصناعي كتعميق التوجو التصديرم يف عمليات التصنيع كربديث البنية األساسية
لبلقتصاد ،ككذلك كجود مزيد من التعاكف االقتصادم اإلقليمي يف إطار ؾبموعة بلداف كتلة اآلسياف ،كأخَتان تطوير طبقة من رجاؿ األعماؿ
اؼباليزيُت من ذكم األصوؿ اؼباالكية.
كما هبب التأكيد على أف انطبلقة النموذج اؼباليزم للتنمية الشاملة بدأ يف عاـ  ،1981حيث مت كضع الرؤل اإلسًتاتيجية للنهوض دباليزيا يف
كافة اجملاالت كمنها رؤية ( )2020كىي خطة مستقبلية طموحة لوضع ماليزيا يف مصاؼ الدكؿ الصناعية اؼبتقدمة ،كقد عملت اإلدارة اؼباليزية
كعلى رأسها الرئيس " مهاتَت ؿبمد " على ربقيق ذلك من خبلؿ العمل بكل إخبلص كجد لًتسيخ مفهوـ التنمية كالنمو كنشر ثقافة التغيَت
اؼبؤسسي لؤلفضل كفق اػبطط كالرؤل اإلسًتاتيجية الواضحة القابلة للتطبيق كالتقييم.
ثانيا :عوامل نجاح التجربة الماليزية وبعض إنجازاتها
سوؼ يتم عرض العوامل اليت ساعدت ـاليزيا على النجاح يف ذبربتها التنموية كإقبازاهتا ،فيما سيأيت:
 -1العوامل التي ساعدت على نجاح تجربة ماليزيا في التنمية
لقد توافرت صبلة من العوامل اليت أسهمت يف قباح التجربة اؼباليزية ،نربزىا كما يلي(:)4
 اؼبناخ السياسي الذم يبثل حالة خاصة بُت جَتاف ماليزيا ،بل بُت العديد من الدكؿ النامية ،حيث يتميز بتهيئة الظركؼ اؼببلئمة لئلسراعبالتنمية االقتصادية؛ فمػاليزيا َف تتعرض الستيبلء العسكريُت على السلطة.
 انتهاج سياسة كاضحة ضد التفجَتات النوكية ،كقد أظهرت ذلك يف معارضتها الشديدة لتجارب فرنسا النوكية ،كضبلتها اليت أشبرت عنتوقيع دكؿ جنوب شرؽ آسيا العشر اؼبشًتكة يف ذبمػع اآلسياف يف عاـ  1995على كثيقة إعبلف منطقة جنوب شرؽ آسيا منطقة خالية من
السبلح النوكم ،كقد ساعد ىذا األمر على توجيو التمويل اؼبتاح للتنمية بشكل أساسي بدالن من اإلنػفاؽ على التسلح.
 رفض زبفيض النفقات اؼبخصصة ؼبشركعات البنية األساسية ،كاليت ىي سبيل االقتصاد إُف مبو مستقر يف السنوات اؼبقبلة .لذا قد ارتفعترتيب ماليزيا لتصبح ضمن االقتصاديات اػبمس األكُف يف العاَف يف ؾباؿ قوة االقتصاد احمللي.
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 انتهاج إسًتاتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبَتة. االىتماـ بتحسُت اؼبؤشرات االجتماعية لرأس اؼباؿ البشرم ،من خبلؿ ربسُت األحواؿ اؼبعيشية كالتعليمية كالصحية للسكاف. االعتماد بدرجة كبَتة على اؼبوارد الداخلية يف توفَت رؤكس األمواؿ البلزمة لتمويل االستثمارات ،حيث ارتفع االدخار احمللي اإلصباِف بنسبة % 40بُت سنة  1970كسنة  ،1993كما زاد االستثمار احمللي اإلصباِف بنسبة  %50خبلؿ نفس الفًتة.
كىناؾ عوامل أخرل ساعدت يف قباح التجربة ،نعرضها يف النقاط التالية(:)5
 لقد توفرت ؼباليزيا منذ هنضتها كحىت الوقت اغباضر القيادة الوطنية اليت كعت إرادة التنمية كامتلكت صبيع عناصرىا ،فأمكنها بناءدكلة قومية متماسكة كَف تلجأ إُف القركض اػبارجية ؼبواجهة أعباء التنمية كإمبا عبأت إُف الشعب اؼباليزم كهبذا توفرت الوقاية للتجربة
اؼباليزية ضد االستدانة أك التبعية للخارج.
 لعبت القيم االجتماعية اؼباليزية دكرا بارزا يف قباح ذبربة التنمية يف ماليزيا ،ألف القيم االجتماعية يف ماليزيا تصب يف كعاء كاحد ىوخدمة أغراض التنمية .فقيمة أكلوية اعبماعة على الفرد تؤكداف أف قيمة اإلنساف اؼباليزم تتوقف على انتمائو للجماعة .كيتفرع عن ىذه
القيمة سلوكيات النظاـ كاالنضباط كالتعاكف.
 استطاعت ماليزيا أف ربل مشكلة األصالة كاؼبعاصرة عن طريق التوليف كاؼبواءمة بينهما .فأمكن ؽبا أف تتبٌت العديد من األفكاركاؼبؤسسات الوافدة بالصورة اليت تتبلءـ مع طبيعة اجملتمع اؼباليزم كتعمل على إثرائو كتقدمو أكثر من كوهنا تثَت استنكاره كربديو.
 الشك أف األخذ بنموذج التطور الرأظباِف كاؼبخطط يف الوقت ذاتو أك يف مراحل معينة كعدـ االقتصار على مبوذج كاحد ،كما اتسمتبو التجربة اؼباليزية من الديناميكية كالتكيف السريع يف أسلوب التطور كاعبرأة يف التغيَت كبو األفضل ،كالتوسع يف االستثمارات اػبارجية،
صبيعها عوامل سانبت يف إنضاج عملية التنمية يف ماليزيا ،كتعترب من الشركط البارزة يف قباح التجربة اؼباليزية دكف غَتىا من التجارب
األخرل.
باإلضافة إُف ما سبق ،يلح البعض على جانب االستثمار األجنيب اؼبباشر كورقة راحبة ،حيث قامت ماليزيا " بالربط العريض بُت
اغبوافز كتقدًن التسهيبلت اؼبتخصصة لتنمية اؼبهارات كترقية التقانة ،كاستطاعت استغبلؿ الشركات متعددة اعبنسيات يف ربسُت قدرات
ماليزيا التنافسية " (.)6

 -2بعض االنجازات التنموية في ماليزيا

ككنتيجة لتمكن ماليزيا من التغلب على التحديات اؼبذكورة سلفا ،ربقق ؽبا نتائج باىرة كقفزات كبَتة على أرض الواقع يف أقل من
طبسة كعشرين سنة يتمثل أنبها يف(:)7
 البناء كالتشييد يف كافة اجملاالت كمن أنبها الصناعة (سيارات ،تكنولوجيا ،مصانع متنوعة كمشاريع حكومية كاستثمارية أخرل)ككذلك االستثمار الزراعي كالتجارم كبناء اؼبراكز التجارية الضخمة ككسائل النقل كالطرؽ .باإلضافة لصناعة السياحة كبشكل جيد
..اٍف ،باإلضافة إُف توفر األيدم العاملة اؼبدربة كاليت سبتلك اؼبهارات كأخبلقيات العمل كبشكل كبَت ككذلك توفر قياديُت يف كافة
اؼبستويات اإلدارية كيف شركات القطاع اػباص كاالستثمار.
 االستفادة اؼبهنية كالتقنية من خبلؿ االنفتاح اػبارجي كالشراكة مع مستثمرين أجانب كاالستفادة من خرباهتم كمعارفهم لصاٌف الشعباؼباليزم.
 مت إنشاء ؾبمع حكومي كبَت اظبو (بيًتكجايا  )Putrajayaكىو مبوذج رائع يف التصميم كالبناء يضم كافة الوزارات كاؼبؤسسات اغبكومية،باإلضافة إُف مكتب رئيس الوزراء كقاعات ضخمة للمؤسبرات الدكلية كمرافق كخدمات أخرل ،كقد أصبح ىذا اجملمع اغبكومي ذا التصميم
الرائع مقصدان للسائحُت للتجوؿ كاالطبلع.
 سبت مراجعة األنظمة كاللوائح كخصوصانكل ما لو عبلقة باالستثمار كاػبدمات مع إعداد أدلة إجراءات للعمل يف كل ؾباؿ أك مرفقكفق لذلك.
لتحديد اؼبهاـ كدكر كل فرد يف إقباز األعماؿ كاؼبهاـ كاحملاسبة كالتقييم ا
 االستغبلؿ األمثل للطبيعة اؼباليزية ،فمنها ما ىو صاٌف للزراعة أك السياحة أك الصناعة كفق خطط تنموية كاضحة كمدركسة. -قباح النموذج اؼباليزم أدل إُف ارتفاع يف متوسط دخل الفرد ألكثر من ستة عشر ضعفان خبلؿ عشرين سنة  ،حيث قفز متوسط دخل
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الفرد من  600رقبت عاـ  1980إُف  13.000رقبت عاـ  ،2002كما ارتفعت قيمة الصادرات من أقل من  5مليار دكالر عاـ  1980إُف 92.2
مليار دكالر حبلوؿ عاـ  ،2002كالبفضت نسبة البطالة إُف  %3.5عاـ . 2000
 أصبح لدل ماليزيا مطار دكِف يعد من أفضل اؼبطارات الدكلية نظرا ؼبا يتمتع بو من مساحة كبَتة ،كقاعات ضخمة مرتبطة ببعضهابقطار لنقل الركاب باإلضافة لتوفر أسواؽ ذبارية كمطاعم كخدمات أخرل غاية يف الركعة كالتصميم.
 ارتفاع مستول الوعي العاـ كالثقافة اؼبهنية لدل الشعب اؼباليزم ،حيث كصل عدد الذين يعرفوف القراءة كالكتابة سنة  2000حواِف( ) % 93.8من صبلة السكاف مقارنة بػ ( ) % 53سنة .1970
كما يبكن تسجيل اؼببلحظتُت التاليتُت(:)8
 استطاعت ماليزيا خبلؿ ثبلثة عقود(  )2000-1970زبفيض معدؿ الفقر من ( )% 52.4إُف ( ،)%5.5كىو ما يعٍت أف عدد األسرالفقَتة تناقص بنهاية عقد التسعينات إُف أكثر من ثبلثة أضعاؼ عما كاف عليو اغباؿ يف عقد السبعينات .كيتوقع إذا استمرت جهود
اغبكومة يف ؿباربة الفقر على نفس الوتَتة أف يصل معدؿ الفقر سنة  2005حواِف . %0.5
باإلضافة إُف االقبازات اؼبذكورة سلفا ،فقد مت إدماج التعلم االلكًتكين يف النظاـ التعليمي يف ماليزيا كالذم يشمل ما يأيت(:)9
 .إنشاء مشركع اؼبدارس الذكية ربت ما يطلق عليو  ،Multimedia Super Corridor (MSC) flagshiكالذم دبوجبة يتم تزكيد اؼبعلمُت يف اؼبدارس
التقليدية جبهاز حاسوب ؿبموؿ  Laptopمع جهاز عرض لغرض تدريس بعض اؼبواد الدراسية اؼبنتقاة كالرياضيات كالعلوـ.
 .إقامة جامعات افًتاضية كجامعة ) The Universiti Tun Abd Razak (UNITARيف عاـ  ،1998كجامعات مفتوحة كجامعة Open
) University of Malaysia (OUMيف عاـ . 2000
 .تأسيس جامعة  The Multimedia Universityيف عاـ .1999
 .تأسيس اؼبكتبة االفًتاضية الرقمية الوطنية .
 .استخداـ اؼبؤسسات التعليمية العالية ذات األطر التكنولوجية اؼبتنوعة لدعم أك تكميل الفصوؿ الدراسية التقليدية.
 .استخداـ التعلم االلكًتكين يف برامج التعلم عن بعد اليت توفرىا اعبامعات.
كما أكلت اغبكومة عناية خاصة بتأسيس معاىد خاصة لتدريب اؼبعلمُت كتأىيلهم على اؼبستول القومي ،كهتدؼ ىذه اؼبعاىد إُف
تزكيد قطاع التعليم بالتوجيهات اؼبهمة إلعداد اؼبعلمُت كالتفتيش كالتأىيل الًتبوم.
كتقوـ إدارة التعليم الفٍت كاؼبهٍت اليت أسست يف  1964كتتبع كزارة التعليم باإلشراؼ على اؼبعاىد العامة للتدريب الصناعي ككضع اػبطط
كالسياسات التدريبية على اؼبستول القومي.
ثالثا :الدروس المستفادة من التجربة الماليزية والواقع الجزائري
رغم اختبلؼ التجربة التنموية يف ماليزيا عن التجربة التنموية يف اعبزائر ،إال أننا كعلى غرار ؾبموعة من الدكؿ اليت حاكلت الفهػم
كاالستفادة من ىذا النجػاح ،سيتم عرض الدركس اؼبستفادة من ىذه التجارب عموما ،مث كباكؿ عرض الواقع اعبزائرم على ضوء التجربة
اؼباليزية.
 -1الدروس المستفادة من التجربة الماليزية
كبناء على ما ربقق ؽبذه التجربة الثرية ،نستطيع أف نستخلص بعض الدركس اؼبهمة كاليت قبملها يف التاِف(:)10
 االىتماـ جبوىر اإلسبلـ كتفعيل منظومة القيم اليت حث عليها يف اجملاؿ االقتصادم كغَته ،كال داعي لرفع الفتات دكف كجود مضموفحقيقي لقيم اإلسبلـ.
 إعماؿ مبادئ الشورل من خبلؿ نظم ربًتـ حقوؽ األفراد. يف حالة كجود عرقيات ـبتلفة يبكن التوصل إُف اتفاقات تتقاطع فيها دكائر اؼبصاٌف اؼبختلفة كبذلك يكوف التنوع مصدر اإلمباء. االستفادة من الظركؼ العاؼبية لبناء االقتصاديات الوطنية. االعتماد على الذات يف بناء التجارب التنموية كلن يتحقق ىذا إال يف ظل استقرار سياسي كاجتماعي. -االستفادة من التكتبلت اإلقليمية بتقوية االقتصاديات اؼبشاركة ،دبػا يؤدم إُف قوة كاسػتقبلؿ ىذه الكيانات يف احمليط الدكِف.
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 التنمية البشرية كرفع كفاءة رأس اؼباؿ البشرم ،فاإلنساف ىو عماد التنمية. تفعيل األدكات االقتصادية كاؼبالية اإلسبلمية يف ؾباؿ التنمية مثل الزكاة كالوقف من خبلؿ كجود مؤسسات تنظم عملها كالرقابة علىأدائها.
 أف تتوزع التنمية على مكونات القطر كافة دكف االقتصار على مناطق كإنباؿ أخرل ،فبا يًتتب عليو الكثَت من اؼبشكبلت مثل التكدسالسكاين كاؽبجرة إُف اؼبناطق اؼبعنية بالتنمية كتكريس الشعور بالطبقية كسوء توزيع الدخل.
 اعتبار البعد الزمٍت من حيث استيعاب التقدـ التكنولوجي ،كأيضان أف اؼبعرفة تراكمية ،كأف اؼبشكبلت تزكؿ مع الوقت يف كجود أداءمنضبط باػبطط اؼبرسومة.
 خبصوص التطبيق ؼببادئ كأسس االقتصاد اإلسبلمي قد تكوف ىناؾ فًتات انتقالية لتهيئة اجملتمع للتطبيق الكامل ،كلكن ال يعٍت ذلكالتوقف عن البدء يف التطبيق ،فما ال يدرؾ جلو ال يًتؾ كلو .كيفضل البدء دبا تتوافر لو الشركط كالظركؼ اؼببلئمة.
إضافة للدركس السابقة ،يضيف "سعد التميمي" ،الدركس التالية (:)11
 لقد أكدت التجربة اؼباليزية أف اإلنساف ىو جوىر عملية التنمية كأداهتا الرئيسية كإف كيفية التأثَت يف سلوؾ األفراد باذباه ربقيق االنضباطاعبماعي العاِف كحب العمل كإطاعة النظاـ كالشعور الذايت باؼبسؤكلية ىي األداة األكثر فاعلية يف اإلسراع بالتطور االقتصادم كاالجتماعي،
كيبدك من ذبربة ماليزيا أف للًتبية االجتماعية فبثلة يف عناصرىا كافة ابتداء من العائلة كمركرا باؼبؤسسات التعليمية كاإلعبلمية دكرا مؤثرا يف
سلوؾ األفراد عندما تنطلق ىذه الًتبية من تراث األمة كقيمها االجتماعية الذاتية.
 تقدـ التجربة اؼباليزية إُف دكؿ العاَف مبوذجا متميزا يف أسلوب التفاعل الوثيق بُت التنمية كالبيئة االجتماعية كالتزاكج بُت التصنيع كالقيماالجتماعية السائدة .فلم تعتمد ماليزيا على النقل اآلِف لؤلفكار كاؼبؤسسات من الغرب ،بل أظهرت قدرة فائقة يف تطويرىا كفقا للبيئة احمللية
من خبلؿ عملية التوليف كاؼبوائمة بُت عناصر األصالة كاؼبعاصرة.
 طرحت التجربة اؼباليزية ضركرة األخذ بنظر االعتبار ؾبمل اؽبيكل االقتصادم عندما يصار إُف صياغة إحدل السياسات االقتصاديةمثل السياسة الصناعية أك السياسة الزراعية أك السياسة التجارية ،فكل ىذه السياسات هبب صياغتها على أساس أهنا سبثل أجزاء مًتابطة
لسياسة اقتصادية كاضحة اؼبعاَف تشًتؾ يف دراستها كصياغتها كتنفيذىا عموما األنشطة االقتصادية باعتبار أف كبل منها تؤثر كتتأثر
بغَتىا ،كإف ما هبمعها ىو كحدة اؽبدؼ كالذم يتمثل يف ارتفاع اإلنتاجية كرفع كفاءة األداء االقتصادم.
 إف النجاح الذم حققتو التجربة اؼباليزية من خبلؿ تبٍت قياداهتا اؼبنهج الرأظباِف يف قيادة االقتصاد مث تدخل الدكلة يف مراحل معينةسواء عن طريق قيامها بنشاطات استثمارية مباشرة كدعم كرعاية مشركعات خاصة أك إتباعها أسلوب التخطيط االقتصادم كغَتىا من
أساليب التدخل ،يطرح كبشكل ملح مسألة على درجة عالية من األنبية كىي مسألة االختيار اإليديولوجي.
 تقدـ اػبربة اؼباليزية مبوذجا بارزا من اؼبمكن االستفادة منها يف ـبتلف اجملاالت كخاصة يف ؾباؿ نقل التكنولوجيا كتطويعها كفقا لبيئتهااالجتماعية ،حيث يبدك لنا من خبلؿ دراسة ذبربة ماليزيا يف االستثمار اػبارجي اؼبباشر أف ماليزيا من اؼبمكن ؽبا أف تساىم مسانبة
فعالة يف صياغة كتنفيذ برامج التصنيع يف الدكؿ النامية كبالتاِف ربقيق التنمية فيها.
 -2التجربة الماليزية وطبيعة الجزائر
نظرا للنجاح اؼبلحوظ الذم حققتو التجربة اؼباليزية ،فقد أصبح اغبلم بنقلها إُف بلداف أخرل كاقعا تتناكلو البحوث كالدراسات على
ـبتلف األصعدة .كؽبذا السبب بالذات ارتأينا أف نناقش سبل كإمكانات نقل ىذه التجربة إُف اعبزائر مع مراعاة الظركؼ اػباصة اؼبختلفة
اليت تتمتع هبا اعبزائر.
كاعبدير باإليباءة أنو توجد اختبلفات كاسعة على صعيد الواقع ذبعل من تطبيق ىذه التجربة يف اعبزائر أمرا ؿبفوفا بالصعوبات كأبرز
ىذه االختبلفات:
 أدل تراكم اختبلالت النظاـ التعليمي ،منذ إصبلح  ،1971إُف جعل اعبامعة اعبزائرية غَت مواكبة ،بالقدر الكايف ،للتحوالت العميقةاليت عرفتها ببلدنا على األصعدة االقتصادية كاالجتماعية ككذا السياسية كالثقافية(  .)12كبالتاِف ما تزاؿ مناىج التعليم يف اعبزائر متخلفة
كعاجزة عن مواكبة ما هبرم يف العاَف من تقدـ كتطور يف صبيع اجملاالت ،فهي ما زالت تعمل بإمكانات ضعيفة كقديبة.
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 اعتمدت الطريقة الًتبوية التقليدية بشكل أساسي على فارؽ النوعية كبالتاِف ماتت عمليات التقوًن من لدف اؼبكلفُت. فقر اؼبريب اعبزائرم للعملية التكوينية كأحيانا عدـ قابليتو لذلك. اغبقل الًتبوم ظل كلفًتة طويلة خاضعا لنمط التدريس باألىداؼ ،الطريقة اليت تركز بشكل أساسي على الكم كالًتاكم(.)13كنشَت إُف أف األمية مازالت منتشرة كالسيما يف الوسط الريفي .كلقد بُت التحقيق اعبزائرم حوؿ صحة األسرة أف أكثر من  8مبليُت
شخص ،أم نسبة  % 26.5من ؾبموع السكاف ،أميوف .كتكوف ىذه النسبة مضاعفة مرتُت بالنسبة للنساء ( )%35مقارنة بالرجاؿ
( .)%18.2كما تبُت اؼبعطيات أف النسبة ضمن النساء البالغات بُت  15إُف  49سنة تصل إُف  .%45.5كيظهر التحليل حبسب كل
كسط ،أف ىذا اؼبشكل يبس  %26.6من النساء اغبضريات مقابل قرابة  %47من النساء الريفيات(.)14
 ما زالت التعامبلت اؼبصرفية يف اعبزائر متخلفة قياسا دبا كصلت إليو اؼبصارؼ العاؼبية كبعض اؼبصارؼ اإلقليمية من سرعة كدقة يفاقباز اؼبعامبلت .ففي الوقت الذم باتت فيو اغلب دكؿ العاَف تتعامل دبفردات  -التجارة االلكًتكنية  -عرب شبكة اؼبعلومات الدكلية
خبلؿ دقائق نرل يف اؼبقابل أف عمل اؼبصارؼ اعبزائرية ما زاؿ يتسم بالبطء كالركتُت بشكل كاضح.
 بَتكقراطية اعبهاز اإلدارم يف اعبزائر كتلكؤه يف اقباز اؼبعامبلت كعدـ تفهمو للواجبات اؼبناطة بو ،كعدـ إخضاع منتسبيو لدكراتتكوينية خاصة لبلطبلع على ما كصلت إليو علوـ التسيَت اغبديثة.
 يف ؾباؿ التنمية اؼبادية يف اعبزائر ،سجلنا اختبلفات كبَتة بُت اؼبناطق ،باإلضافة إُف إنباؿ القطاع الزراعي .يف حُت عملت ماليزياعلى ربقيق العدالة بُت اؼبناطق ،حبيث ال يتم تنمية منطقة مع إنباؿ أخرل ،فازدىرت مشركعات البنية األساسية يف كل الواليات ،كما
اىتمت بتنمية النشاطات االقتصادية صبيعها ،فلم هتمل القطاع الزراعي يف سبيل تنمية القطاع الصناعي الوليد أك القطاع التجارم
االسًتاتيجي ،كإمبا مت إمداده بالتسهيبلت كالوسائل اليت تدعم مبوه ،كذبعلو السند الداخلي لنمو القطاعات األخرل.
 تعثر الكثَت من اؼبشاريع التنموية.احتاؾ اعبزائر ببعض النماذج الفاشلة ،يف حُت احتكت التجربة اؼباليزية يف ؾباؿ التنمية بوقت مبكر بالتجربتُت اليابانية كالكورية
 ؾكىو ما ساعد على نقل اػبربات اؼبهنية كالتقنيات الفنية اغبديثة إُف ماليزيا كىو ما َف يتيسر للجزائر.
كغٍت عن القوؿ أف اعًتافنا بصعوبة نقل كتعميم صبيع جوانب التجربة اؼباليزية بالنسبة للجزائر ال يعٍت بطبيعة اغباؿ استحالة النجاح
كالتطبيق خاصة يف اعبوانب اليت تتم بشكل انتقائي مدركس كتتوافر فيها الظركؼ كاؼبستلزمات اؼبطلوبة ،دكف نسياف دائما اػبصوصية
احمللية.
الخاتمة
تزايد االىتماـ العاؼبي بالتجربة اؼباليزية بسبب سبيز ذبربتها التنموية عن غَتىا من ذبارب التنمية األخرل كالنجاحات اليت حققتها يف
ـبتلف اجملاالت ،إال أف ذلك ال يعٍت عدـ إمكانية االستفادة من تلك التجربة ليس على مستول األقطار العربية كدكؿ العاَف النامية
فحسب كإمبا على مستول الدكؿ اؼبتقدمة كاإلنسانية عموما ،إف توافرت الظركؼ لذلك.
كاؼبتتبع للنموذج اؼباليزم يف التنمية ،سوؼ يتمكن من إهباد مفاتيح النجاح اؼباليزم ،كاليت يبكن تلخيصها فيما يلي:
 انتهجت ماليزيا إسًتاتيجية االعتماد على الذات يف االضطبلع بالعبء التنموم. يف الوقت الذم تعاين فيو بلداف نامية من ثالوث اؼبرض كالفقر كاعبهل ،فإف ماليزيا كاف ؽبا ثالوث آخر دفع هبا إُف التنمية كىوثالوث النمو كالتحديث كالتصنيع ،اليت ىي أكلويات اقتصادية كطنية.
 االىتماـ الكبَت بالتعليم العاـ كاعبامعي كالتقٍت كاؼبهٍت لضماف ـبرجات تليب احتياجات كمتطلبات مرحلة التغيَت كقادرة على ربملاؼبسؤكليات كاؼبهاـ للمرحلة االنتقالية.
 زرع الوالء كاإلخبلص يف العمل ؼباليزيا اؼبشًتكة (لكل األجناس كاألعراؽ) مع االعتماد على األيدم العاملة اؼباليزية كتضييق ؾباالتاالستقداـ إُف أقل حد فبكن.
 َف يكن ربقيق ماليزيا لنمو اقتصادم مطرد إال انعكاسا كاضحا الستثمارىا للبشر ،فقد قبحت يف تأسيس نظاـ تعليمي قوم ساعدىاعلى تلبية اغباجة من قوة العمل اؼباىرة.
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 االنفتاح على ذبارب اآلخرين برؤية مدركسة ،كقد حرصت ماليزيا على إرساؿ بعثات دراسية كتدريبية للياباف ككوريا كبعض الدكؿ األخرللبلطبلع كاستنبات التقنية كالتجارب الناجحة.
 اختصار اإلجراءات اإلدارية كعدـ جعل اؼبعاملة سبر بإجراءات كموظفُت كثَتين كىذا من شأنو سرعة اإلقباز كعدـ التأخَت كعدـ ترؾالفرصة للتبلعب كالتحايل كاالستنفاع اؼبادم كاؼبعنوم .
يف حُت عملت على ربويل ملكية ـبتلف اؼبشركعات االقتصادية إُف القطاع اػباص ،تنميةن ؼبسؤكلية األفراد كإشراكهم يف ربقيق
األىداؼ الوطنية ،فقد احتفظت بسهم خاص يف إدارة اؼبؤسسات ذات األنبية االجتماعية كاإلسًتاتيجية ،لعدـ التخلي عن دكرىا يف
فبارسة الرقابة كاإلشراؼ عليها
( الضبط) .كما تعاملت مع االستثمار األجنيب اؼبباشر حبذر ،فسمحت لو بالدخوؿ لكن بشركط تصب بشكل أساسي يف صاٌف
االقتصاد اؼباليزم.
كأخَتا كانت التجربة اؼباليزية إسبلمية دكف كجود الفتة ربدد ىذا االنتماء.
التهميش

( )1علي دنيف حسن ،تنمية الواقع االقتصادم العراقي يف ضوء التجربة اؼباليزية ،الصباح ،جريدة سياسية يومية عامة تصدر عن شبكة اإلعبلـ العراقي.
( )2ؾبلة اجملتمع ،العدد  17 ،1551مام 2003

(أخر تصفح www.almujtamaa-mag.com/)2010/02/12

( )3حامد بن ماٌف الشمرم ،التجربة اؼباليزية يف اإلدارة كالتنمية ،جريدة اعبزيرة ،العدد .2007 ،12775
(أخر تصفح http://www.al-jazirah.com.sa/asubscription.htm)2010/02/27
( )4عبداغبافظ الصاكم ،قراءة يف ذبربة ماليزيا التنموية ،ؾبلة الوعي اإلسبلمي ،العدد ،451مام  ،2003الكويت.
( )5سعد التميمي ،ذبربة التنمية اؼباليزية ،مركز أضواء للبحوث كالدراسات اإلسًتاتيجية
(أخر تصفح www. Adhwaa.org)2010/03/01
( )6عادؿ عبد العظيم ،التجارب الدكلية :ذبربة ماليزيا ،اؼبعهد العريب للتخطيط ،الكويت
( )7حامد بن ماٌف الشمرم ،مرجع سابق
( )8ضبدم سلماف معمر ،ذبربة ماليزية رؤية اسًتشادية،اجتماعات الدكرة التاسعة كالثبلثُت جمللس ارباد اعبامعات العربية كاؼبؤسبر العلمي اؼبصاحب ،التنمية البشرية
كدكرىا يف معاعبة اؼبشكلة السكانية ،جامعة اعبزائر 5-3 ،نيساف  ،2006ص .192
( )9سناء عبد الكرًن اػبناؽ ،دكر تكنولوجيا اؼبعلومات يف اختيار التعلم االلكًتكين :التجربة اؼباليزية ،اؼبؤسبر العلمي الثالث لكلية االقتصاد كالعلوـ اإلدارية :إدارة
منظمات األعماؿ :التحديات العاؼبية اؼبعاصرة ،عماف ،األردف 29-27 ،نيساف .2009
( )10ؾبلة اجملتمع ،العدد  17 ،1551مام ( .2003أخر تصفح www.almujtamaa-mag.com/)2010/02/28
( )11سعد التميمي ،ذبربة التنمية اؼباليزية ،مركز أضواء للبحوث كالدراسات اإلسًتاتيجية (www. Adhwaa.orgأخر تصفح )2010/03/12
( )12كزارة التعليم العاِف كالبحث كالعلمي ،إصبلح التعليم العاِف .2007
( )13ؼبزيد من التفصيل فيما يتعلق باؼبقاربة باألىداؼ كاؼبقاربة اغبديثة ،اؼبقاربة بالكفاءات ،راجع:
عدماف مريزؽ ،اؼبقاربة بالكفاءات كأسلوب لدعم التعليمية يف اعبامعات اعبزائرية ،كرقة مقدمة إُف اؼبلتقى الوطٍت الرابع حوؿ تعليمية العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية
يف اعبامعة ،اؼبركز اعبامعي بػ غرداية 13-12 ،جانفي .2010
( )14اجمللس الوطٍت االقتصادم كاالجتماعي ،التقرير الوطٍت حوؿ التنمية البشرية ،اعبزائر  ،2007جويلية  ،2008ص .91
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التنمية اإلقليمية و المكانية كإحدى آليات لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة في ظل األزمة المالية
العالمية.

أ .يوسفات علي ،جامعة أدرار,

أ .أقاسم حسنة ،جامعة أدرار.

الملخص :أعادت األزمة اؼبالية العاؼبية طرح السؤاؿ القدًن اعبديد ،كيف كبقق تنمية شاملة ك مستدامة؟ ،ففكرة اؼباؿ يولد اؼباؿ َف تعود فكرة
Bank of ،UBS ، Citigroup
كاقعية يف ظل ىذه األزمة اؼبالية اليت ضربت أساطُت البنوؾ العاؼبية الكربل ،مثل :
 ، America…etcبل أثبت تداعياهتا أف االقتصاد اغبقيقي اؼبولد لقيمة مضافة حقيقية ىو االقتصاد الذم يستطيع الصمود ك
االستمرارية حىت يف ظل ىذه األزمات اؼبالية ،لذا جاءت ىذه الورقة البحثية القًتاح ك توجيو األنظار كبو آلية تنموية مغفلة ،ىي التنمية
االقليمية ك اؼبكانية ،القائم على فكرة تنمية ك تطوير مواقع كأقاليم الدكلة ك توطُت ؾبموعة من صناعات ك خدمات فيها ،من خبلؿ التوزيع
العلمي للفعاليات اؼبكانية االقتصادية ك العمرانية لتحقيق النمو االقتصادم اؼبستداـ ( ، )Growth economic sustainableكىذا
ما ربتاجو اعبزائر خصوصان يف ظل اقتصادىا الريعي ،ك أحادم دخلها ،كما سنعرض بعض التجارب العاؼبية يف ىذا الصدد ،ماليزيا ،ديب،
الصُت...اٍف.
المقدمة:

تعد التنمية االقتصادية الشاملة ك اؼبستدامة الشغل الشاغل للعديد من الدكؿ ك األمم ،ك ىدؼ اسًتاتيجي تسعى للوصوؿ إليو ،كتعرؼ
التنمية االقتصادية اؼبستدامة بأهنا " التنمية اليت تفي باحتياجات اغباضر دكف اجملازفة بقدرة أجياؿ اؼبستقبل على الوفاء باحتياجاهتا" ،كعلى
ىذا فإف التنمية اؼبستدامة تتطلب أف يعمل كل جيل بالتناسب مع تعداده على أف يسلم إُف الذرية اليت تليو قاعدة إنتاجية ضخمة بالقدر
الذم كرثها بو ىو ذاتو ( . )iك الفكرة اؼبهمة اليت تطرحها التنمية االقتصادية اؼبستدامة ىي فكرة استدامة اؼبوارد ك اؼبداخيل ،ك ال يتأتى ذلك
كما
إال من خبلؿ خلق تنمية حقيقية صناعية -خدماتية ،بعيد عن اجملازفات اؼبالية ك اؼبضاربات يف األسواؽ اؼبالية العالية اؼبخاطر .
أف إشكالية التنمية االقتصادية اؼبستدامة مطركحة حبدة عند كافة الدكؿ النامية ،ك اعبزائر ليس استثناء للقاعدة إذ َف تنجح اعبزائر ،خبلؿ
العشرية اؼباضية ،يف ضماف تطوير صادراهتا خارج نطاؽ احملركقات ،لتظل متواضعة ،بل ىامشية إذا ما مت إبعاد صادرات سوناطراؾ كنافطاؿ
 % 4من إصباِف الصادرات.
أكرب اؼبصدرين خارج احملركقات ،كَف تتجاكز نسبتها
تكشف إحصاءات مصاٌف اعبمارؾ ككزارة التجارة عن تواضع الصادرات خارج احملركقات من  2000إُف  2009فقد بلغت الصادرات
خارج احملركقات عاـ  2002مثبل نسبة  ،% 3.92كىي أعلى نسبة ربققها الصادرات اعبزائرية خارج احملركقات على اإلطبلؽ ،مقابل
 % 2.48عاـ  2004ك%2.20عاـ  2005ك%2.17عاـ  2006مث  % 2.21عاـ  ،2007كما قدرت بػ % 1.94عاـ 2008
كأخَتا  %2.36عاـ  . )ii( 2009فبا يعٍت ضركرة إهباد سبل تنموم للنهوض بقطاع خارج قطاع احملركقات ،كانتقاؿ اعبزائر من الدكلة الريعية
إُف الدكلة الصناعية اؼبصدرة ،كمن بُت إسًتاتيجية التنموية اليت انتهجتو ا العديد الدكؿ اؼبتقدمة ك النامية ،ىي إسًتاتيجية التنمية اإلقليمية
اؼبكانية .
إذف إشكالية البحث ماىي التنمية اإلقليمية ك اؼبكانية  ،ك ما الدكر الذم تلعبو لتحقيق التنمية الشاملة ك اؼبستدامة يف مرحلة مابعد
األزمة اؼبالية العاؼبية؟.
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ك يبكن تقسيم البحث إُف ثبلثة ؿباكر:
احملور األكؿ :التنمية االقتصادية يف ظل األزمة اؼبالية.
احملور الثاين :التنمية االقليمية اؼبكانية -اؼباىية.-
احملور الثالث :مباذج دكلية.

 -1ماىية األزمة المالية:

المحور األول :التنمية االقتصادية و األزمة المالية.

عرفت معظم دكؿ العاَف يف اؼباضي ك يف اغباضر صبلة من األزمات اؼبالية اليت سبخض عليها صبلة من اؼبتغَتات كاألحداث
االقتصادية ك االجتماعية  ،ك تعد األزـ ات اؼبالية ك األزمات االقتصادية أزمات مًتادفة ،إذ يبكن أف تكوف األزمة االقتصادية ىي نتيجة
األزمة اؼبالية أك العكس.

 -1-1تعريف األزمة المالية بصفة عامة:
ك تعرؼ األزمة اؼبالية بأهنا االلبفاض اؼبفاجئ ألسعار نوع أك أكثر من األصوؿ الذم قد يعٍت إفبلس أك اهنيار قيمة اؼبؤسسات اليت
سبلكها ،كقد تأخذ األزمة اؼبالية شكل اهنيار مفاجئ يف سو ؽ األسهم أك أداة اؼبالية اؼبركبة أك اؼبشتقة ،أك يف عملة دكلة ما ،أك يف
ؾبموعة من اؼبؤسسات اؼبالية ،لتمتد بعد ذلك إُف باقي االقتصاد.
كما أهنا تعرؼ بأهنا :االهنيار اؼبفاجئ يف أسعار األصوؿ نتيجة انفجار فقاعة مالية تنتج عن تداكؿ كميات كبَتة من نوع
معُت من األصوؿ اؼبالية أك اؼبادية ،بأسعار تفوؽ أسعارىا الطبيعية أك اغبقيقية ،كبصورة مبالغ فيها ،رغم أف السعر اغبقيقي يتمثل يف
ؾبموع القيم اغبالية للعائد اؼبستقبلي اؼبتوقع لؤلصل ،فمن عبلمات الفقاعة بيع كشراء األصوؿ حبثنا عن الربح الرأظباِف اؼبتوقع الناتج عن
ارتفاع قيمتها ،كليس بناء على العائدات اؼبستقبلية اليت يتوقع أف ربققها (.)iii
كما يرافق األزمة اؼبالية إحجاـ عاـ من طرؼ اؼبستثمرين عن شراء ىذه األصوؿ اؼبتعثرة ،ك بيع ما لديهم منها ،فبا يعمق األزمة،
أما األزمة االقتصادية فهي تراجع أك انكماش مستمر للمعدالت النمو الربع سنوية لفًتات متتالية ،سبس اعبهاز اإلنتاجية-
اػبدماتية لدكؿ ما ،أك إقليم معُت ،فبا يًتتب عليها ارتفاع حاد يف معدالت البطالة ،ك موجات من االغبلقات ك االفبلسات للعدد من
اؼبصانع ،ك دخوؿ االقتصاد الوطٍت يف حالة ركود.

 -2-1تعريف أزمة الرىن العقارية أو األزمة المالية العالمية :كانت األزمة اؼبالية العاؼبية نتيجة مباشرة ؿلديوف اؼبتعثرة (خصوصان الرىوف

العقارية الثانوية  )Subprime Mortgageاليت نشأت نتيجة لتخلف عمبلء الرىن العقارم عن سداد التزاماهتم ذباه شركات الرىن
العقارم ك البنوؾ ك اؼبؤسسات التمويلية  ،ك ىذه الديوف اؼبتعثرة مت إعادة توريق ك تسويقها عاؼبيا على نطاؽ كاسع يف شكل سندات يتم
تداكؽبا يف البورصات العاؼبية ك بعض األسواؽ اؼبوازية أك األسواؽ خارج البورصات ( ،)OTCك عندما حدث انكماش يف سوؽ العقارات
(فقاعة اإلسكاف األمريكي) ك ارتفاع معدالت الفائدة األمريكيةَ ،ف يعود مبلؾ الرىوف العقارية الثانوية ،قدرة على سداد ك من ىنا بداء
األزمة.

 -3-1التنمية االقتصادية في ظل األزمة المالية:
عرؼ العاَف العديد من األزمات االقتصادية ك اؼبالية قديبان ك حديثان ،لكن نذكر أنبها ىي األزمة اغبالية ،إذ تعد أزمة اؼبالية العاؼبية

 2008أىم أزمة مالية يف العصر اغبديث ،ك تسمى كذلك أزمة الرىن العقارم أك أزمة الرىوف العقارية الثانوية أك أزمة اإلسكاف األمريكية أك
أزمة االئتماف ،أك األزمة اؼبالية العاؼبية ،كلها مسميات ألزمة مازالت تداعياهتا مستمرة إُف يومنا ىذا ،ك كانت أبرز ذبلياهتا نقص سيولة السوؽ
ك سيولة التمويل يف النظاـ البنكي األمريكي ،ك اليت بدأت خبلؿ  2006بعد انفجار فقاعة سوؽ اإلسكاف يف الواليات اؼبتحدة األمريكية،
لتتطور بعد ذلك ك تصبح أزمة مالية عاؼبية ابتداءن من عاـ .2007
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ك بدأت األزمة بعد البفاض أسعار اؼبنازؿ يف الواليات اؼبتحدة  ،ك ارتفاع معدالت التخلف عن القركض الثانوية كغَتىا من القركض
العقارية ،بسبب ضعف اعبدارة االئسباين ة للمبلؾ اؼبنازؿ ،خصوصا بعد أف رفع االحتياطي الفيدراِف أسعار الفائدة من  %1عاـ  2004إُف
 %5.25عاـ  ،2007فبا انعكس على أقساط مدفوعات مبلؾ اؼبنازؿ باالرتفاع ،ك مع اكبدار معايَت االقًتاض ،زادت القركض العقارية
الثانوية اؼبتعثرة ،فبا تسبب يف إفبلس العديد من شركات الرىن العقارية ك اؼبؤسسات العاملة يف سوؽ الرىن العقارم.
 يف عاـ  2006بلغ حجم التخلف عن سداد القركض اؼبتعثرة بػ  ،%15ك كل  %3من الرىوف العقارية الثانوية اؼبتأخرة السداد تؤدم إُفزيادة القركض اؼبتعثرة دبقدار  340مليار دكالر.
ك تكٌكف خبلؿ  2006ما يصطلح عليو بفقاعة اإلسكاف األمريكية ،ك اليت ربولت فيما بعد إُف أزمة مالية عاؼبية.
 يف  9أكت  ، 2007أعلن أكرب بنك مدرجة يف البورصة الفرنسية يب أف يب باريبا  BNP Paribasعن ذبميد فبتلكات صناديقوالثبلثة العاملة يف التمويل العقارم يف الواليات اؼبتحدة ،كاليت تبلغ قيمتها كبو  1.6مليار يورك يف أعقاب مشكبلت يف قطاع االئتماف العقارم
عاِف اؼبخاطر يف الواليات اؼبتحدة .ؾاف ىذا اإلعبلف ؾمؤشر ؿربوؿ أزمة قطاع العقارات األمريكية إُف أزمة مالية.
 منذ  2007عانت العديد من البنوؾ ك اؼبؤسسات اؼبالية من نقص حاد يف السيولة ،ك تراكم ىائل ؿلديوف اؼبعدكمة ،أد ل إُف العديد منافبلسات ك اندماجات يف القطاع اؿبنكي العاؼبي.
 ك لكن أكرب اهنيار عرفت األسواؽ غبد اآلف ،كاف اهنيار رابع أكرب بنك يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ليماف براذرز ( Lehman )Brothersبعد  185عاـ من النشاط ،يف  15سبتمرب  ، 2008ك ما أحدثو من ىلع ك ذعر ك البفاضات حادة يف البورصات
العاؼبية ،ك تداعيات خطَتة (.)iv
رغم أف أزمة الرىن العقارم أك األزمة اؼبالية العاؼبية أكرب أزمة إُف حد اآلف ،ال بدك من التساؤؿ عن مستقبل التنمية بعد األزمات
اؼبالية ،كعندما تتعرض االقتصاديات لبلزمة يستوجب عليها ،كضع خطط لتفعيل التنمية كالنمو من خبلؿ:
 معاعبة مصدر اؼبشكلة سواء يف القطاع الصناعي أك اػبدمايت أك البنكي أك اؼباِف. كضع خطط لتحفيز النمو( ك القضاء على البطالة ،ك برامج إلعانة الفئات اؼبهمشة ك اؼبتضررة). إعادة النظر يف منهجية ك سَت التنمية ،كصياغة أسلوب جديد يتماشى ك ظركؼ األزمة اؼبالية. اإلنقاذ العقبلين للقطاعات اؼبتضررة ،ك زبفيف من حدة االفبلسات الشركات اؼبتعثرة. ضركرة البحث عن مبط تنموم شامل ك مستداـ ،ىبلق قيمة مضافة حقيقية ،بعيد نوع ما عن ـباطر االستثمار اؼباِف. ضركرة تفعيل مبدأ اؼبسألة ك الشفافية. -كضع ضوابط للمخاطرة يف النظاـ البنكي ك اؼباِف.

 -1ماىية التخطيط و التنمية اإلقليمية:

المحور الثاني :التنمية االقليمية المكانية -الماىية.-

 -1-1تعريف التخطيط اإلقليمي ( :) Regional planningعرؼ فالًت ايزارد التخطيط اإلقليمي  :بأنو أسلوب علمي للتخطيط
يتم عن طريق ازباذ ؾبموعة من القرارات لتحقيق التنمية اإلقليمية بأكرب قدر فبكن من الكفاءة باستخداـ موارد اإلنتاج كالكفاءات اإلدارية
اغبيزم للتنمية) حىت
كالتنظيمية اؼبوجودة على اؼبستول احمللي ،فهو يستهدؼ ربقيق أكرب معدؿ للتنمية آخذان يف االعتبار البعد اؼبكاين (
تتبلشى الفوارؽ االقتصادية كاالجتماعية بُت األقاليم (.)v

بصفة عامة يعرؼ التخطيط اإلقليمي بأنو ذلك األسلوب الذم يأخذ يف االعتبار البعد المكاني لعملية التنمية مستهدفان ربقيق

أعلى معدالت النمو على اؼبستول الوطٍت مستخدما يف ذلك كافة اؼبوارد اؼبادية كالبشرية اؼبتاحة ؼبختلف األقاليم كاؼبناطق ،كىو يهدؼ إُف
ربقيق مبو متكافئ كمتوازف بُت أقاليم الدكلة كالقضاء على الفوارؽ االقتصادية كاالجتماعية بينها ،كما يهدؼ إُف زيادة الناتج اإلقليمي حىت
العمراف باإلقليم للحد من اؽبجرة من األقاليم اؼبتخلفة إُف األقاليم اؼبتقدمة ،كالنهوض بالبيئات اغبضرية كالريفية كتقليل الفوارؽ بُت الريف
كاؼبدينة ،كيعترب التخطيط اإلقليمي زبطيطان بعيد األجل ،كىذا لو أنبية بالغة للدكؿ النامية بسبب التفاكت الواسع يف مستول التطور بُت
األقاليم داخل ىذه الدكؿ (.)vi
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 -2-1تعريف التنمية اإلقليمية (:)Regional development
يعاًف موضوع التنمية اإلقليمية البعد الريفي ك اغبضرم  ،فلقد نفذت ىذا النمط التنموم خبلؿ الػ  50'sك  60'sك  70'sمن
القرف 20ـ يف عدة خطط إمبائية قامت أساسان على التخطيط القطاعي للتنمية الوطنية ،ك تبُت للمسؤكلُت عن تقوًن برامج التنمية أف التنمية
َف تنجح يف تلبية اغباجات اإلقليمية ك توزيع اؼبكاسب التنموية على اؼبناطق كفق ما تفرضو خصوصية كل منطقة ،ك عدـ تركزىا يف منطقة
كاحدة (.)vii
ك التنمية اإلقليمية تعرؼ على أهنا أسلوب من األساليب التخطيطية تعتمد على اإلقليم أك اؼبنطقة اؼبستول اؼبكاين اؼبفضل ؽبا ،ك
اإلقليم كحده يف تنوع أك مساحة سبيل إُف الوحدة ك التشابو يف اؼبظهر العاـ ،رغم التنوع يف األجزاء اؼبكونة ،ك التنمية اإلقليمية ىي أحد أكجو
السياسات اؼبكانية اؼبعتمدة يف التخطيط (.)viii

 -3-1أىداف التنمية اإلقليمية :كىي (:)ix

 زيادة النشاط اإلنتاجي العاـ ك الدخل الوطٍت لئلقليم. إقامة ؾبموعة من أفضل النشاطات الصناعية يف اؼبنطقة. ربسُت التنظيم الفراغي اؼبكاين ( )Spatialيف اؼبنطقة كنظاـ زبطيط اؼبدف ك استعماالت األراضي...اٍف. ربسُت عملية االختيار اؼبكاين ك التجاكب مع التغيَتات اؼبكانية كنشر اؼبعلومات اؼبتعلقة باألماكن ك بإمكانيات االستخداـ فيها. إف السياسة اإلقليمية ال تعٍت بضركرة تنمية كافة اؼبناطق صناعيان بدرجات متساكية ،ك إمبا هتدؼ إُف تنمية كل منطقة أك إقليم إُفأقصى درجة فبكنة من ىنا ينبغي أف تسًتشد بسياسة التنمية اإلقليمية دبعايَت كمية تساعدىا على اختيار اإلقليم األكُف بالتنمية االقتصادية.

 -4-1دور التنمية اإلقليمية و معالجة التفاوت اإلقليمي:

التنمية االقتصادية اؼبخططة تعتمد على ربديد معدؿ النمو االقتصادم

اإلنتاج
كاذباىات التنمية يف شكل توازف كلي لبلقتصاد ،كيعٍت ىذا التوازف يف أحد جوانبو توازف بُت القطاعات االقتصادية اؼبختلفة كبُت
كاالستهبلؾ ،كيسمى ىذا النموذج "بالنموذج الكلي" نظران العتماد ربليبلتو على اؼبكونات الكلية من إنتاج كدخل كإنفاؽ كضرائب ...اٍف ،
كىكذا يكوف التخطيط الوطٍت قد ذباىل عنصران من أىم العناصر اغبيوية يف عملية التنمية كىو استخداـ احملور اؼبكاين الذم تتم عليو عملية
التنمية كيرجع االىتماـ بأخذ العنصر اؼبكاين عند التخطيط للتنمية (.)x
 -2ماىية التخطيط و التنمية المكانية:
 -1-2التخطيط المكاني (:)Spatial planning
 -1-1-2تعريف التخطيط المكاني:

 -تعرف اللجنة االقتصادية األوربية التابعة لمنظمة األمم المتحدة :التخطيط اؼبكاين بأنو " مشكلة التنسيق كالتكامل بُت البعد اؼبكاين

إقليمي ".
ة
ك اؿسياسات القطاعية من خبلؿ إسًتاتيجية قائمة على

 ك تعرفو المفوضية األوروبية ( )European Commission, 1997بأنو األساليب اؼبستخدمة إُف حد كبَت من قبل القطاعالعاـ يف التأثَت على توزيع األنشطة يف اغبيز اؼبكاين (.)space

 تعرف وزارة البيئة و التخطيط المكاني و الطاقة السلوفينية ( )Planning and Energy, 2002.يف قانوف التخطيط العمراين لعاـ  ،2002بأنو نشاط متعدد التخصصات منطوم على زبطيط
استعماالت األراضي كربديد الشركط البلزمة لتطوير ك تنمية مواقع األنشطة ،كربديد التدابَت البلزمة لتحسُت اؽبياكل اؼبادية القائمة ك ربديد
شركط اؼبناسبة للموقع ك تنفيذ اؽبياكل اؼبادية اؼبخططة ؽبا (.)xi

Slovenian Ministry of the Environment, Spatial

-2-1-2أىمية التخطيط المكاني :ك حسب اللجنة االقتصادية األكربية ) (ECEيعترب التخطيط اؼبكاين ىو أ داة مهمة جدان للوصوؿ

للمنافع االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية ،من خبلؿ خلق ظركؼ لبلستثمار كالتنمية أكثر استقراران ك قابليةن للتنبؤ ،ك تأمُت فوائد للؾبتمع من
ىاـ
عامل ه
عملية التنمية ،كتشجيع االستخداـ الرشيد لؤلرض كاؼبوارد الطبيعية من أجل ربقيق أىداؼ التنمية ،كبالتاِف فإف التخطيط اؼبكاين ه
لتعزيز التنمية اؼبستدامة كربسُت نوعية اغبياة (.)xii
ك يهدؼ التخطيط اؼبكاين إُف (:)xiii
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 -1تعزيز التماسك اإلقليمم ( )Promote territorial cohesionلتوازف أكرب من خبلؿ التنمية االجتماعية كاالقتصادية للمناطق،
كربسُت اَفيزة التنافسية -2،تشجيع التنمية اؼبولدة من الوظائف اغبضرية كربسُت العبلقة بُت اؼبدينة كالريف  -3 ،تعزيز إمكانية الوصوؿ إُف
توازف أكرب -4 ،تنمية طرؽ اغبصوؿ على اؼبعلومات كاؼبعرفة -5 ،اغبد من األضرار البيئية -6،تعزيز ك ضباية اؼبوارد الطبيعية كالًتاث الطبيعي
( -7،)Natural heritageتعزيز الًتاث الثقايف بوصفو عامبل من عوامل التنمية  -8 ،تطوير موارد الطاقة مع احملافظة على السبلمة ك
األماف -9 ،تشجيع اعبودة اؿعالية ،كالسياحة اؼبستدامة -10 ،اغبد من تأثَت الكوارث الطبيعية.
 -2-2التنمية المكانية (:)Spatial development

 -1-2-2تعريف التنمية المكانية :ك يأيت من خبلؿ اؼبكونُت الرئيسُت ؽبا كنبا " سياسيت التنمية اغبضرية ك اإلقليمية " .ك تعرؼ التنمية
اغبضرية يف جوىرىا يف ربديد اؼبراكز أك التجمعات اغبضرية اليت ينبغي تنميتها على اؼبدل الطويل من خبلؿ ؾبموعة من الدراسات االقتصادية
ك االجتماعية ك العمرانية يف األقاليم اؼبراد تطويره ( . )xivك تتكامل السياسة اغبضرية مع سياسة التنمية اإلقليمية اليت ىي اإلطار التخطيطي
الذم وبدد االذباىات الرئيسية لكيفية توزيع اؼبوارد اؼبادية ك البشرية يف اإلقليم بالشكل الذم يضمن كفاءة أىداؼ التنمية كإهباد حالة من
()xv
التوازف النسيب يف توزيع االستثمارات بُت اؼبناطق اؼبختلفة بغية اغبد من ظاىريت الًتكز السكاين ك التفاكت اؼبكاين يف مستويات التنمية .
ك عليو فإف سياسة التنمية المكانية " الحضرية و اإلقليمية " ىي الطريق الفعاؿ ؼبواجهة اؼبشكبلت اغبضرية ك اإلقليمية من

خبلؿ استخداـ أساليب مناسبة تضمن ربقيق العدالة االجتماعية ك الكفاءة االقتصادية يف اؼبكاف ،فضبل عن معاعبة السلبيات اليت تنشأ يف
خطط التنمية لتحقيق التنمية اؼبكانية اؼبستدامة.
 -2-2-2منافع التنمية المكانية  :كىي (:)xvi

أ-الفوائد االقتصادية  :توفَت مزيد من االستقرار كالثقة لعملية االستثمار؛ ربديد األراضي يف اَفكاقع اَفناسبة لتلبية اغباجات إُف التنمية
االقتصادية؛ ضماف أف األراضي ألغراض التنمية يف كضع جيد بالنسبة لشبكة النقل كالقول العاملة؛ تعزيز نوعية البيئة يف كل من اؼبناطق
اغبضرية كالريفية ،ك خلق ظركؼ أكثر مبلئمة لبلستثمار كالتنمية؛ ربديد التنمية اليت تليب احتياجات اجملتمعات احمللية؛ تشجيع االبتكار
كاإلبداع كالتجديد؛ ازباذ القرارات بطريقة أكثر كفاءة ك تناسق.
ب -الفوائد االجتماعية  :النظر الحتياجات اجملتمعات احمللية عند كضع السياسات العامة للتنمية اؼبستدامة؛ ربسُت إمكانية الوصوؿ
إِفىم عند اختيار اؼبوقع التنمية اعبديد؛ دعم توفَت اؼبرافق اؿعاـة اليت تفتقر إليها اجملتمعات؛ تشجيع إعادة استعماؿ األراضي اػبالية
كاؼبهجورة  ،كخاصة إذ كاف لديها أثر اهبايب على نوعية اغبياة ك إمكانية التنمية االقتصادية ،اؼبساعدة على إنشاء كصيانة اعبيدة ،ؿبيئات
اؿصحية كاآلمنة ،داخل التجمعات اغبضرية ك الصناعية يف اؼبناطق الريفية.

طوير كاالستخداـ اؼببلئم لؤلراضي كاؼبباين ك البٌت التحتية؛ تشجيع استخداـ إعادة استخداـ األراضي اليت
جـ -الفوائد البيئية  :تشجيع الت
تدعى براكنفيلد ( )Brownfieldكىي اؼبواقع اؼبهجورة بعد استغبلؽبا أك غَت مستغلة استغبلال كامبل الصناعية أك التجارية ،ك تنمية
سابق  ،يف مدينة أك منطقة
اؼبساحات اػبضراء غرينفيلد؛ ( )Greenfieldىو مصطلح يستخدـ لوصف قطعة من األراضي غَت اؼبستغلة ا
ريفية  ،سواء اؼبستخدمة حاليا ألغراض الزراعة أك تصميم اؼبناظر الطبيعية ،كما يبكن أف تكوف ؿباطة بسياج من حقوؿ مفتوحة أك حصص يف
اؼبناطق اغبضرية ،حفظ األصوؿ البيئية كالتارىبية كالثقافية اؽبامة ؛ معاعبة اؼبخاطر البيئية احملتملة (مثل الفيضانات  ،كنوعية اؽبواء)؛ ضباية
اؿرفيو كالًتاث الطبيعي؛ تشجيع الوصوؿ إُف التطورات من قبل صبيع كسائط النقل (مثل اؼبشي كركوب الدراجات ككسائل
كتعزيز ؾباالت ت
النقل العاـ)  ،كليس فقط من السيارات؛ تشجيع كفاءة استخداـ الطاقة يف اؿزبطيط ك اؿتصميم ك التطوير.

 -4-2أىداف و وسائل التنمية المكانية:
 -1-4-2أىـ ــدافها (:)xvii

 تنمية مصادر الثركة الوطنية ك تطويرىا يف األقاليم ك اؼبراكز اغبضرية ك اغبد من تركز األنشطة االقتصادية يف اؼبدف الكربل. تكامل أقاليم األطراؼ البعيدة عن اؼبركز من خبلؿ تطوير شبكة النقل ك االتصاالت األمر الذم وبسن التكامل السياسي ك التماسكاالجتماعي.
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 ربسُت النظاـ الوطٍت للمدف لدكرىا الكبَت يف نقل العلوـ ك نشرىا ك بالتاِف ربفيز االقتصاد الوطٍت ،إذ أف رفع مستول النشاط االقتصادميف اؼبدف متوسطة اغبجم سوؼ يساعد يف ربقيق اقتصاديات اغبجم ك ربسُت النمو بُت األقاليم ك هبعل اػبدمات االجتماعية يف متناكؿ
اعبميع.

وسائلها :جاءت العديد من كسائل ك أساليب التنمية اؼبكانية ؼبعاعبة اؼبشكبلت الناشئة عن النمو يف عدد من القطاعات،
 -2-4-2ـ
فالصناعة ك تركزىا ساىم يف تنمية اؼبدف ك تطورىا األمر الذم انعكس على تركز السكاف يف عدد من اؼبدف دكف غَتىا فبا أدل إُف مشكبلت
ناصبة عن النمو اغبضرم ،ك طرح مبطُت رئيسُت للتنمية نبا سياسيت اؼبركزية ك البلمركزية مث طرحت سياسة التمركز اؼبنتشر ،كما طرحت كسائل
لتطبيق سياسات التنمية منها (:)xviii
 أسلوب حافة المدن :اليت تتمثل باستعماالت بكثافة كاطئة بشكل مناطق صناعية أك زراعية يسهم يف تنميتها ك اغبد من توسع اؼبدفالكربل.
 أسلوب المحاور الحضرية :ك يستخدـ يف تنمية اؼبدف الواقعة على طرؽ النقل يف ؿباكر زبطيطية ـبتارة بأنشطة اقتصادية مناسبة ؽبذهاحملاكر تؤدم إُف مبو اؼبستقرات البشرية ك تنمية النشاطات اغبيوية األخرل يف مرحلة الحقة.

 أسلوب المدن الجديدة :ك تعترب كسيلة للسياسة اغبضرية من خبلؿ توفَت مناطق ذات زبطيط مسبق ك مواصفات زبطيطية عالية ،إال أهناربتاج إُف استثمارات ضخمان نسبيان.
 أسلوب المراكز الحضرية المنتشرة :الذم يتطلب ضخ استثمارات كبَتة يف عدد كبَت من اؼبدف الصغَتة األمر الذم قد ال يتبلئم معظركؼ بعض البلداف ،ك لو أنو األفضل يف نشر التنمية يف ـبتلف اؼبراكز اغبضرية.
 -5-2العالقة بين التخطيط اإلقليمي و المكاني و التخطيط الوطني:
إف اػبطة االقتصادية من حيث البعد اؼبكاين تنقسم إُف ثبلث أنواع من اػبطط اؼبكانية

()xix

:

 -1-2الخطة الوطنية (خطة تتعامل مع البلد ككل) :فهي اليت تتعامل بالدرجة األساس مع اؼبتغَتات االجتماعية االقتصادية كالعمرانية للبلد
ككل كتركز ضمنها أىدافها على ربقيق مبو عاِف يف الدخل كاالستهبلؾ كاالستثمار كبكافة القطاعات دبا وبقق تغَتات اقتصادية كسياسية
كمالية كتنموية.
 -1-2الخطة اإلقليمية (خطة تتعامل مع مكاف معُت يف البلد ) :فهي تلك اليت تتعامل مع قطاعات ـبتلفة ك األماكن ـبتلفة نسميها
باألقاليم اليت ردبا هبعل منها (أقطاب النمو) كقد يكوف التعامل يف قطاع معُت يف ذلك اؼبكاف (خطة جزئية) ضمن سقف زمٍت ؿبدد ،أك ردبا
مع كافة قطاعات اقتصاد ذلك اؼبكاف (خطة مشولية ؽبذا اؼبكاف) كبزمن ؿبدد أيضان.
ك ردبا تنسجم خطة ىذا اؼبكاف مع اػبطة اؿ كطٍتة اليت يكوف ىدفها تطوير اؼبستوطنات البشرية أك إنشاء مستوطنات جديدة أك
إعادة استخداـ األراضي كردبا زبتلف عن اػبطة اؿكطنية يف أىدافها اليت ردبا تكوف ؾبرد مؤشر تنموم دكف النظر إُف مكانو أك بالعكس.

 -1-2الخطة المحلية (المدينة أو للريف) (مستول اؼبدينة (خط التنمية اٌفضرية) -أك ريفية (كىي خطة التنمية الريفية) :كىي إما خطط
حضرية تلك اليت تتعامل مع اؼبدينة كحاجياهتا كمشاكلها كبشكل مفصل حسب نظرة كحاجة سكاف تلك اؼبنطقة كهبذا تكوف ملتقية مع خطة
اإلقليم أك اػبطة اؿكطنية كردبا تتعارض مع اػبطة اؿ كطنية سباشيان مع خطة اإلقليم أك اػبطة اؿ كطنية بل ك ردبا تكوف من ضمنها كمثل تلك
اػبطط يقوـ بإعدادىا اؼبخططوف اغبضريوف الذين يتولوف إعداد التصاميم األساسية (اؼبخططات العامة للمدف) كقد تكوف كذلك خطط ؿبلية
للريف عرب كافة جوانبو (السكانية -كاالستيطانية – كاستعماالت األرض الزراعية -كالتنمية الريفية).
إف غياب سياسة اؼبكانية ،اؼبتكاملة مع اإلسًتاتيجية االقتصادية الكلية الوطنية ،يعقد غبد ما اؼبشاكل السياسة ك االقتصادية كاالجتماعية
اليت تصاحب التطور يف الدكؿ النامية خاصة ،ك لذلك فإف ايضاح ـبتصر لبلسًتاتيجيات اؼبكانية اؼبرتبطة بسياسات التنمية االقتصادية ،ىي
اؼبوضوع ك ىي الدراسة يف ىذا اجملاؿ ،ىناؾ حاجة لربط سياسات التنمية مع اػبطط اؼبكانية (  )Spatial Plansكلما اقتضى األمر
ذلك ،اغبدكد اإلقليمية للحكومات احمللية للسماح بتكاملها ك اؼبشاركة يف ىذه السياسات ك سوؼ يسهل ذلك عملية البلمركزية ك مشاركة
السكاف يف الربامج ك اؼبشاريع عامة.
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إف اؽبدؼ الرئيسي للسياسة اؼبكانية الوطنية ىو خلق مساحة ؼبختلف اؼبهاـ اليت تستدعي ذلك ،كعلى مساحة ؿبدكدة  ،هبدؼ
تقوية اؼبركز التنافسي الدكِف للدكلة  ،كتعزيز اؼبدف قوية كنابضة باغبياة ك اغبيوية للريف ،كتأمُت كتطوير قيم كطنية اؼبكاين ،كضماف السبلمة
العامة.
المحور الثالث :نماذج دولية.
من أبرز سياسات التنمية اؼبكانية (اؼبوقعية) اؼبشهورة ،إنشاء اؼبدف اعبديدة ،يف اؼباضي كاف اؽبدؼ األساسي منها ىو حل مشاكل
االكتظاظ السكاين يف اؼبدف الكربل ،ك لكن يف اآلكفة األخَتة تعدت ىذا اؽبدؼ لتصبح أحد أركاف التنمية االقتصادية اؼبستدامة ،ك ركيزة
أساسي ػبلق قاعدة صناعية تولد قيمة حقيقية مستدامة ،ك لذا سنحاكؿ عرض أمثلة رائدة يف الدكؿ النامية من ماليزيا ،ك إمارة ديب ،ك
السعودية.

 -1-3مدينة بتراجايا ،ماليزيا ( :)xxيف إطار سياسة اغبكومة اؼباليزية يف توطُت الصناعات التكنولوجيات اؼبعلومات ك االتصاؿ ()ICT

قامت اغبكومة بتبٍت إسًتاتيجية للتنمية اؼبكانية (اؼبوقعية) اؽبدؼ منها إنشاء قطب أك موقع عاؼبية لصناعات تكنولوجيات اؼبعلومات ،حبيث
يصبح قبلة عاؼبية للشركات اؼبتخصصة يف ىذا اجملاؿ ،ؼبا يوفر من بنية ربتية ك موارد بشرية النطبلؽ ىذه الصناعة ،ظبي ىذا اؼبشركع اؼباليزم
ركاؽ تكنولوجيا اؼبعلومات متعددة اػبدمات ( .Multimedia Super Corridor )MSCك يهدؼ ىذا اؼبشركع الذم أعلن عنو رئيس
الوزراء يف شهر أكت  1995إُف تعزيز ىياكل االتصاالت ،ك يقع على مساحة كبَتة  15كلم عرض ك  50كلم طوؿ ،وبده من الشماؿ
ناطحات السحاب " التوأماف  " Pertronsك من اعبنوب اؼبطار الدكِف اعبديد ،ك ىو عبارة عن منطقة حرة تتوفر فيها صبيع التسهيبلت
اؼبادية ك اعببائية ،ك ىو مصمم الستقباؿ  240000شخص ،كما يتضمن العاصمة اإلدارية اعبديدة ؼباليزيا الذم أطلق عليها اسم بًتاجايا
( )Putrajayaاليت تتسع إُف  250000ساكن ك اليت ىي يف طور االقبار ،هتدؼ السلطات من خبلؿ ىذا اؼبشركع إُف جلب اؼبزيد من
الشركات العاؼبية دبقراهتا ك ـبابرىا خاصة تلك اؼبتخصصة يف اإلعبلـ اآلِف ك شبكات االتصاؿ اغبديثة (الصناعة الرقمية).
 7مليار دكالر إلقباز ىذا اؼبشركع ؼبدة سبتد إُف  10سنوات ،حيث أف شركة Telekom
ك قد خصصت اغبكومة أكثر من
 Malaysiaلوحدىا ستستثمر حواِف  2.8مليار دكالر إلقامة شبكة لؤللياؼ البصرية دبعدؿ تصريف عاِف جدا ،ك بقد حددت اغبكومة 7
تطبيقات أساسية ىي:
 شبكة اتصاالت متعددة بُت اإلدارات (حكومة الكًتكنية) حبيث تكوف اإلدارة يف خدمة اؼبستثمر ك ليس عائقا أمامو (أم ؿباربةالبَتكقراطية إُف أبعد اغبدكد).
 مدارس متخصصة يف اإلعبلميات اغبديثة. الطب اآلِف أك عن بعد ،أم تطوير شبكة كطنية للطب عن طريق االعبلـ اآلِف. تطوير بطاقة الكًتكنية شخصية متعددة الوظائف تكوف دبثابة :بطاقة تعريف ،جواز سفر ،رخصة سياقة ،بطاقة دفع الكًتكين... ، مركز حبث تكنولوجي ( )Cyberjayaمسند جبامعة متخصصة يف اإلعبلميات اغبديثة. مركز شبكات دكلية خاص بالشركات متعددة اعبنسيات. -2-3مدينة المعرفة دبي  ،األمارات العربية المتحدة :تعد مدينة ديب من مدف الرائدة يف العاَف ،نتيجة للتطورات العمرانية ك االقتصادية
الكبَتة اليت تعرفها ،ك لقد بذلت ىذه اؼبدينة ؾبهودات ىائلة لتحويل اقتصادىا اؼبعتمد على احملركقات بأساس إُف اقتصاد قائم على اؼبعرفة ،
ك من اؼبشاريع اؽبامة اليت تشكل ىيكلية أساسية ك بنية تنظيمية جملتمع اؼبعلومات ك اقتصاد اؼبعرفة يف ديب كل من اغبكومة ديب االلكًتكنية ،ك
مدينة ديب لبلنًتنت ) ، (DICك منطقة ديب اغبرة للتجارة االلكًتكنية  ،ك معرض جيتكس لتكنولوجيا اؼبعلومات ( )GITEXك قرية اؼبعرفة
) ،(KVمدينة األكاديبية العاؼبية ) ، (DIACمدينة ديب إلعبلـ ) ،(DMCك منطقة اإلنتاج اإلعبلمي العاؼبية ) ،(IMPZمدينة استديو
ديب ( ، )DSCمنطقة اغبرة ديب ( ،)DOZحديقة ديب للبيوتكنولوجية ك البحوث ( ، )DuBiotechحديقة الطاقة ك البيئة ()Enpark
الذم يرافق مسَتة البناء ك التطور اغبضارم ك العمراين الذم يعم كافة أرجاء ديب (.)xxi
أ -مدينة األكاديمية العالمية ،دبي ( : )xxii( )DIACىي مدينة الوحيدة يف العاَف اؼبكرسة إلنشاء منطقة حرة لتعليم العاِف ،ك ىي
قاعدة إقليمية للمؤسسات الدكلية للتعليم العاِف  ،ك ىي األكُف من نوعها يف الدكؿ النامية ك مكرسة للتحقيق التنمية ،تنتشر عُف مساحة
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توؼ اؼبدنية البيئة الفكرية اؼبلهمة لطبلب كىيئة التدريس.
 25مليوف قدـ مربع  ،ك ر
ة،
اؼبعرؼتأسس كجزء من خطة اسًتاتيجية اقتصادية طويلة األجل ،ك ىذا لتسريع انتقاؽبا إُف اقتصاد اؼبعرؼ
ىذا االزدىار للمجتمع ة
كما تسمح اؼبدينة دبلكية األجانب بنسبة  ، %100ك إعفاء ضرييب بنسبة  ، %100ك إعادة األرباح بنسبة . %100
ك ىناؾ حاليا  20جامعة دكلية من ـبتلف اؼبناطق العاَف من اسًتاليا ،اؽبند ،باكستاف ،إيراف ،ركسيا ،أؼبانيا ،اؼبملكة اؼبتحدة ك
ايرلندا ،ك من اعبامعات اؼبرموقة جامعة ( )The University of wollonngogمن اسًتاليا ،ك جامعة ( Middlesex University
 )Dubaiمن بريطانيا ،ك مركز ( )S.P Jain Centre of Managementمن اؽبند ك غَتىا ،ك تقدـ ىذه اؼبؤسسات االكديبية برامج يف
اؽبندسة  ،كعلوـ اغباسوب ،كتصميم األزياء ،كالتكنولوجيا اغبيوية ،كالدراسات اؿبيئية ،كإدارة اعبودة ،ك إدارة األعماؿ.

ب -قرية المعرفة دبي ( : )xxiii( )KVتأسست يف  2003ك تتوفر ىذه القرية على البنية األساسية اؼبتطورة كالبيئة  ،جملموعة متنوعة من
اؼبنظمات ىذا بغرض خلق اؼبعرفة كنشرىا ،ك باعتبارىا مركزا رائدا يف اؼبعرفة  ،اجتذب القرية جامعات دكلية مرموقة من اسًتاليا  ،اؽبند ،
باكستاف  ،إيراف  ،ركسيا  ،أؼبانيا  ،اؼبملكة اؼبتحدة كايرلندا ككندا .ك باإلضافة إُف اعبامعات قرية اؼبعرفة ديب ،ك اليت ؽبا الشركاء يف تنمية اؼبوارد
البشرية كمراكز التدريب اؼبهٍت كاؼبعاىد كاؼبنظمات البحث كالتطوير كاالبتكار كمراكز التعلم االلكًتكين للشركات.
ك القرية تقع يف اؼبنطقة اغبرة للتكنولوجيا ك اإلعبلـ بُت مدينة ديب لبلنًتنت ك مدينة ديب اإلعبلمية ،اؿيت تعمل يف تعاكف كثيق كل
الكيانات يف ديب  ،ك قؿرية اؼبعرفة ديب شركائها الذين يتيح كف ؽبا فرصة كبَتة للتعاكف مع ؾبتمع األعماؿ  ،ػبلق دكلة حديثة نابضة باغبياة

سبتلك بيئة التعلم نشطة  ،ك تتوفر القرية على:
 -1متجر احملطة الواحدة ( )One-stop-shopعبميع االحتياجات التعليمية ك التجارية.
 -2بينية ربتية لتعليم ك األعماؿ التجارية.
 -3بنية أساسية تكنولوجية قابل للتكييف ك عالية االداء.
 -4مرافق ك تسهيبلت االستضافات االلكًتكنية (. )Ehosting
 -5تأسيس ذبمع حملب للتفكَت ( )Community of like mindedمكوف من أفراد ك شركات.
 -6بيئة أعماؿ دكلية – 7 ،بيئة غنية للتواصل مع الفرص -8 ،الوصوؿ إُف ؾبموعة كبَتة من العاملُت يف ؾباؿ اؼبعرفة -9 ،قوانُت ك أنظمو
صروبة -10 ،تعليم ذك مستول رفيع -11 ،سهولة التأشَتة للطلبة -12 ،ظباح دبلكية أجنبية  %100ك إعفاء ضرييب بنسبة .%100
جـ  -مدينة دبي لالنترنت ( : )xxiv( )DICبدأ يف عاـ  2000ك تتوفر مدينة ديب لبلنًتنت النظاـ البيئي القتصاد اؼبعرفة ،ك الذم صمم

لدعم ك تنمية شركات األعماؿ يف ؾباؿ اؼبعلومات ك االتصاالت ك التكنولوجيا ،ك تعترب ىذه اؼبدينة األكرب حجما على مستول اؼبنطقة ،ك
الشرؽ األكسط من حيث توفَت البينية التحتية ،ك اؼبوجودة داخل منطقة حرة ،ك أكرب نظاـ تلفوين ذبارم لربكتوكوؿ االنًتنت يف العاَف ،ك تعترب
مدينة ديب لبلنًتنت قاعدة إسًتاتيجية للشركات األجنبية ملكية بدكف ضرائب ،إعادة الفوائد ك رأس اؼباؿ كامبل لبلد اؼبنشأ ،عدـ كجود قيود
على العمبلت ،تسجيل ك ترخيص سهل  ،ك ضباية للملكية الفكرية.
ك يف فًتة زمنية قصَتة مت تشكيل ؾبتمع من كربل الشركات الدكلية يف ؾباؿ اؼبعلومات ك تكنولوجيا االتصاؿ يف اؼبدينة ،فكل
الشركات العمبلقة موجودة يف ىذه اؼبدينة مثل Microsoft, Cisco Systems, IBM, HP, Dell, Siemens, Sun
 Microsystems, Computer Associates, PeopleSoft and Sony Ericsson.ك غَتىا ،ك يبلغ عدد العاملُت يف ىذه اؼبدينة
أكثر من  5500شخص ،ك تعمل يف ؾباالت تطوير الربؾبيات ،ك خدمة األعماؿ ،ك التجارة االلكًتكنية القائمة على الويب ،ك
االستشارات ،ك التعليم ك التدريب ،ك اؼببيعات ،ك التسويق ،كما أف ىذه الشركات تعرض أعماؿ عالية اعبودة ك فرص لتكوين شبكات
تستخدـ يف تعزيز حل اؼبشاكل ك مشاركة اؼبعرفة يف ىذا اجملتمع.

 -3-3مدينة المعرفة االقتصادية ،المدينة المنورة ( ،)Knowledge Economic City of Medinaالمملكة العربية

السعودية ( : )xxvقامت اؽبيئة العامة لبلستثمار السعودية بالتنسيق مع ؾبموعة من الشركات الوطنية الكربل ،تأسيس كياف استثمارم بغرض

تطوير أرض مؤسسة اؼبلك عبد اهلل بن عبد العزيز لوالديو لئلسكاف التنموم ،الواقعة شرؽ اؼبدينة اؼبنورة ،لتكوف معلمان حضاريان ػبدمة سكاف
كزكار اؼبدينة اؼبنورة ،كصرحان كطنيان كعاؼبيان للتنمية االقتصادية اؼببنية على الصناعات اؼبعرفية.
ك يهدؼ اؼبشركع إُف:
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 تأسيس قاعدة للتنمية االقتصادية اؼببنية على الصناعات اؼبعرفية. دعم جملاؿ السياحة كالتسويق يف اؼبدينة عرب متحف السَتة كمنطقة السوؽ كمنشآت سياحية متكاملة دبستول عاؼبي. تأسيس منطقة ذبارية ذات بنية ربتية عصرية ػبدمة سكاف اؼبدينة كزائريها كزبفيف الضغط على اؼبنطقة اؼبركزية. تطوير منطقة سكن فبيزة للراغبُت يف العمل كاالستثمار كاإلقامة جبوار مسجد الرسوؿ (ص).إف ـشركع مدينة اؼبعرفة االقتصادية صمم لوضع السعودية ،كصغار رجاؿ األعماؿ السعوديُت قادة يف الصناعات القائمة على
اؼبعرفة على اؼبستول الدكِف ،كهتدؼ اؼبدينة كذلك إُف جذب كتنمية اؼبواىب من صبيع اكباء العاَف  ،قصد خلق الفرص مهمة على نطاؽ
عاؼبي  ،مع توفَت البنية التحتية مادية ك تكنولوجيا للمستثمرين كرجاؿ األعماؿ  ،كما توفر أكثر من  20000فرصة عمل  ،كاإلقامة غبواِف
 150000شخص  ،إصباِف االستثمارات يف اؼبدينة عند اكتماؿ بنائها ىو  30مليار لاير ،مساحة ارض اؼبشركع  4.8مليوف مًت مربع ،
ملل كشقق سكنية ىو
عدد الزكار الذين يبكن استيعاهبم إما يف الفنادؽ أك الساحات ىو  ، 30000عدد الوحدات السكنية ما بُت ؼ
 30000كحدة ك  1200ؿببل.
ك ستضم اؼبدينة :
• إنشاء مركز للعلوـ الطبية ك بيوتكنولوجية.
• حدائق تكنولوجيا العالية ( )High-tech parkؿصناعات القائمة على اؼبعرفة ك مراكز البحث ك التطوير العلمي.
• حديقة التسلية كالتعليم موضوعىا حوؿ تراث ؿبمد( صلى اهلل عليو ك سلم) ك مسمى"أرض السَتة".
• معهد اإلدارة ك التعليم التقٍت.
• اغبي التجارم اعبديد على الطراز العاؼبي للمدينة.
• تطوير طرقات اؼبدينة.
أما حدائق التكنولوجية القائمة على اؼبعرفة ،فستكوف ؾبهزة بأحدث اؼبباين الذكية ( )Smart Buildingsك أحدث بنية ربتية
لبلتصاالت ،ك سًتكز اؼبدينة على :
السياحة التكنولوجية ،ك مراكز االتصاؿ.
اغبكومة االلكًتكنية  ،التعلم عن بعد ،ربسُت اللغة العربية ك التكنولوجيا ،اىتماـ ب
كسوؼ تقوـ اؼبدينة ب ػ :
• توفَت حاضنات للشباب السعودم ك أصحاب اؼبشاريع التجارية الصغَتة الذين يبحثوف عن بيئة تنافسية لتنمية أعماؽبم.
• تطوير مهارات اإلناث يف ؾبمع اؼبواىب مبدينة  ،ك كذا توفَت فرص العمل اؼبناسبة.
• افتتاح حديقة أك منًتة " أرض السَتة " للزكار من صبيع األعمار كاالىتمامات كاػبلفيات الثقافية ،باستخداـ أحدث الوسائط اؼبتعددة ،
كالليزر كالتكنولوجيات الرقمية  ،كسوؼ يتم استكشاؼ تاريخ كتراث ؿبمد كاغبضارة اإلسبلمية .
ماصل سعيق لبلستقطاب اَفستثمرين  ،هبدؼ إقامة مشاريع مشًتكة مع شركاء اسًتاتيجيُت
كما أف مشركع مدينة اؼبعرفة االقتصادية سك
لتطوير كتشغيل العناصر الرئيسية يف اؼبشركع كمنها :
• حدائق التكنولوجيا العالية (.)High-Tech park
• مشاريع مشًتكة مع منظمات دكلية رائدة تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت (.)ICT
• حديقة ذات موضوع (.)Theme park
• اؼبؤسسات التعليمية ( جامعات ك معاىد) ،ك اػبدمات الطبية  ،مركز كسائط النقل اؼبتعددة ،ك بنية ربتية للخدمات ،خدمات البنية
التحتية الذكية ،مؤسسات عبلجية ،حاضنات أعماؿ ،ك تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت تركز رؤكس األمواؿ اؼبخاطرة ،ك أخَتان البٌت
األساسية للتمويل.
الخاتمة :
إف إسًتاتيجية التنمية اإلقليمية اؼبكانية ىي اإلسًتاتيجية الواجب إتباعها لتحقيق التنمية الشاملة ك اؼبستدامة ،إذ نستطيع من خبلؽبا خلق
قاعدة صناعية ربقق قيمة مضافة لبلقتصاد الوطٍت ،ك توطُت صناعات يف الدكلة ،ك ربقيق لوفورات حجم تزيد من تنافسية اؼبوقع على
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اؼبستول العاؼبي ،ك لقد تنبت عدة دكؿ ىذه إسًتاتيجية التنموية اؽبامة اليت َف تعرؼ اىتماـ يف إعداد خطط التنموية يف اعبزائر ،خصوصا يف
فًتة األخَتة ،اليت اتسمت بغياب ملحوظ اؼبفهوـ التنمية اؼبكانية يف اعبزائر بسبب:
 عدـ كجود إسًتاتيجية تنمية موقعية أك مكانية كاضحة. غياب البعد اؼبكاين للتنمية. ضعف مشاركة السكاف احملليُت يف إعداد اػبطط بالرغم من كجود اجملالس الشعبية على مستول الواليات. انعداـ رؤية ( )Visionتنموية كاضحة اؼبعاَف ،زبرج اعبزائر من ىيمنة احملركقات كمصدر أساسية للدخل الوطٍت. عدـ كجود شخصية اعتبارية ؽبيئات التخطيط اإلقليمي. -عدـ توافر الكوادر الفنية اؼبؤىلة ك اؼبدربة إلعداد اػبطط اإلقليمية اؼبكانية.
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 - 1ؿبمد بوجبلؿ" ،السياسة االقتصادية الكلية ك دكرىا يف االندماج العقبلين يف حركية االقتصاد العاؼبي :التجربة اؼباليزية"  ،ؾبلة العلوـ االقتصادية ك علوـ التسيَت،
العدد ،1جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اعبزائر ،2002 ،ص.134
 - 1عماد أبو عيد  " ،تبٍت مبادئ إدارة اؼبعرفة يف القطاع اغبكومي يف دكؿ اػبليج العريب – برنامج ديب لبلداء اغبكومي اؼبتميز مبوذجا  ،"-صبعية اؼبكتبات اؼبتخصصة
– فرع اػبليج العريب -اؼبؤسبر السنوم الثالث عشر  5 -3 ،أبريل  ،2007اؼبنامة  ،البحرين  ،ص  ، 2بتصرؼ.
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دراسة آثار األزمة المالية على الهدف اإلنمائي الثامن لأللفية (إقامة شراكة عالمية من اجل التنمية)
د .رابح بوقرة جامعة المسيلة

أ.عبيد اهلل فطيمة جامعة تلمسان
ملخص
إف األزمة االقتصادية العاؼبية مستمرة يف هتديد اعبهود الرامية إُف ربقيق األىداؼ اإلمبائية  ،بل إف يسبل مواجهة األزمة ،من قبيل التدابَت
اغبمائية كالقيود اعبديدة اؼبفركضة على اؽبجرة ،تؤدم يف بعض اغباالت إُف تفاقم اؼبخاطر  ،كقد تؤدم الضغوط اليت تتعرض ؽبا البلداف اؼباكبة
لتخفيض ميزانياهتا للمعونة إُف تقليل اؼبوارد اؼبتاحة للبلداف النامية ،اليت ستواجو بالتاِف مزيدان من الصعوبات يف التصدم لؤلزمة كيف النهوض
باحتياجات شعوهبا ،كمنذ اعتماد األىداؼ يف عاـ  ، 2000ربقق تقدـ كبَت يف عدد من اجملاالت ،من بينها اغبد من الفقر كاعبوع كتوفَت
التعليم كتعزيز اؼبساكاة بُت اعبنسُت كربسُت األكضاع الصحية كضماف االستدامة البيئية  ،إالٌ أف األزمة االقتصادية هتدد بًتاجع ىذه اؼبكاسب
اليت ربققت بشق األنفس.
مقدمة
يف مستهل االلفية اعبديدة توحدت حكومات العاَف يف تقدًن كعد مرموؽ لضحايا الفقر ،فخبلؿ اجتماع لبلمم اؼبتحدة يف سبتمرب 2000
بنيويورؾ صادقت اجملموعة الدكلية على "اعبلف االلفية" كىو تعهد بتخليص البشرية من ظركؼ الفقر اؼبدقع اؼبهينة ك البلانسانية ،ك توفَت
التعليم ك الرعاية الصحية ك اؼبساكاة بُت اعبنسُت....اٍف .ك لكن حبلوؿ سنة  2007ك حاصة  2008استيقظ العاَف على شبح االزمة اؼبالية،
ك بالتاِف اصبحت ىذا الوعد مهدد.
األىداف

هتدؼ ىذه اؼبداخلة ؼبناقشة آثار األزمة اؼبالية على اؽبدؼ اإلمبائي الثامن ك اؼبتمثل يف:
إقامة شراكة عاؼبية من اجل التنمية.
يندرج يف إطار اؽبدؼ اإلمبائي الثامن األىداؼ الفرعية التالية:
 اؼبضي يف إقامة نظاـ ذبارم كماِف يتسم باالنفتاح كالتقيد بالقواعد كالقابلية للتنبؤ بو كعدـ التمييز. معاعبة االحتياجات اػباصة ألقل البلداف مبوا. معاعبة االحتياجات اػباصة للبلداف النامية غَت الساحلية كالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية. اؼبعاعبة الشاملة ؼبشاكل ديوف البلداف النامية بازباذ تدابَت على الصعيدين الوطٍت كالدكِف عبعل ربمل ديوهنا فبكنا يف اؼبدل الطويل.اإلشكالية
اإلشكالية اؼبطركحة تتمثل يف التاِف:

ما مدى تأثير األزمة المالية على الهدف اإلنمائي الثامن ؟

المحور األول :لمحة عن أىداف األلفية للتنمية

اؽبدؼ :1القضاء على الفقر اؼبدقع كاعبوع ، 1كمن ىذا اؽبدؼ يبكن ربقيق الغايات التالية:
 زبفيض نسبة السكاف الذين يقل دخلهم اليومي عن دكالر كاحد إُف النصف يف الفًتة ما بُت  1990ك . 2015 توفَت العمالة الكاملة كاؼبنتجة كالعمل البلئق للجميع ،دبن فيهم النساء كالشباب. زبفيض نسبة السكاف الذين يعانوف من اعبوع إُف النصف يف الفًتة ما بُت 1990 2ك .2015اؽبدؼ :2ربقيق تعميم التعليم االبتدائي ،كمنو ربقيق الغايات التالية:
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 -كفالة سبكن األطفاؿ يف كل مكاف ،سواء الذكور أك اإلناث ،من إسباـ مرحلة التعليم االبتدائي ،حبلوؿ عاـ .2015

 تعزيز اؼبساكاة بُت اعبنسُت كسبكُت اؼبرأة. إزالة التفاكت بُت اعبنسُت يف التعليم االبتدائي كالثانوم كيفضل أف يكوف ذلك حبلوؿ عاـ  ،2005كبالنسبة عبميع مراحل التعليم يفموعد ال يتجاكز عاـ . 2015
اؽبدؼ :3تعزيز اؼبساكاة بُت اعبنسُت.
اؽبدؼ :4زبفيض نسبة الوافيات ألطفاؿ.
اؽبدؼ :5ربسُت صحة اغبوامل ،لغرض ربقيق الغايات اؼبوالية:
 زبفيض معدؿ الوفيات اغبوامل دبقدار ثبلثة أرباع يف الفًتة ما بُت  1990ك . 2015 تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلقبابية حبلوؿ عاـ . 2015اؽبدؼ :6مكافحة فَتكس نقص اؼبناعة البشرية/اإليدز كاؼببلريا كغَتنبا من األمراض ،كذلك:
 كقف انتشار فَتكس نقص اؼبناعة البشرية/اإليدز حبلوؿ عاـ  2015كبدء اكبساره اعتبارا من ذلك التاريخ تعميم إتاحة العبلج من فَتكس نقص اؼبناعة البشرية/اإليدز حبلوؿ عاـ  2010عبميع من وبتاجونو كقف انتشار اؼببل ريا كغَتىا من األمراض الرئيسية حبلوؿ عاـ  2015كبدء اكبسارىا اعتبارا من ذلك التاريخاؽبدؼ :7كفالة االستدامة البيئية ،كتتمثل يف ربقيق التاِف:
 إدماج مبادئ التنمية اؼبستدامة يف السياسات كالربامج القطرية كاكبسار فقداف اؼبوارد البيئية. اغبد بقدر ملموس من معدؿ فقداف التنوع البيولوجي حبلوؿ عاـ .2010 زبفيض نسبة األشخاص الذين ال يبكنهم اغبصوؿ باستمرار على مياه الشرب اؼبأمونة كخدمات الصرؼ الصحي األساسية إُف النصفحبلوؿ عاـ .2015
 ربقيق ربسُت كبَت حبلوؿ عاـ  2020ؼبعيشة ما ال يقل عن  100مليوف من سكاف األحياء الفقَتة.اؽبدؼ :8إقامة شراكة عاؼبية من أجل التنمية.
 اؼبضي يف إقامة نظاـ ذبارم كماِف يتسم باالنفتاح كالتقيد بالقواعد كالقابلية للتنبؤ بو كعدـ التمييز. معاعبة االحتياجات اػباصة ألقل البلداف مبوا. معاعبة االحتياجات اػباصة للبلداف النامية غَت الساحلية كالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية3
 اؼبعاعبة الشاملة ؼبشاكل ديوف البلداف النامية بازباذ تدابَت على الصعيدين الوطٍت كالدكِف عبعل ربمل ديوهنا فبكنا يف اؼبدل الطويل .المحور الثاني :األزمة المالية

 -1التعريف :ال يوجد تعريف أك مفهوـ ؿبدد لؤلزمة اؼبالية ،لكن من اؼبفاىيم اؼببسطة ؼبصطلح األزمة اؼبالية ،ىو أف األزمة اؼبالية ىي
4
اضطراب حاد كمفاجئ يف بعض التوازنات االقتصادية يتبعو اهنيار يف عدد من اؼبؤسسات اؼبالية سبتد آثاره إُف القطاعات األخرل.
كما يبكن تعريفها بأهنا " تلك التذبذبات اليت تؤثر كليا أك جزئيا على ؾبمل اؼبتغَتات اؼبالية مثل :حجم اإلصدار ،أسعار ا ألسهم ك
5
السندات ،ككذلك اعتمادات الودائع اؼبصرفية ،كمعدؿ الصرؼ"
ك من التفسَتات اغبديثة لؤلزمة اؼبالية ما طرحتو نظرية اؼبباريات "  "game theoryربت ما يعرؼ "دبباريات التنسيق بُت البلعبُت يف
األسواؽ اؼبالية"  ، coordination gamesإذ تؤكد أدكات التحليل االقتصادم كجود عبلقات موجبة بُت القرارات اليت يتخذىا العبو
اغبلبة االقتصادية (اؼبضاربوف ،اؼبستثمركف ،)...فقد يكوف قرار اؼبستثمر يف كثَت من األحياف بازباذ االذباه الذم يتوقع ىذا اؼبستثمر أف
اآلخرين سيتخذكنو ،دبعٌت أخر ،قد يكوف قرار شراء أصل ما بناءا على التوقع باف قيمة ذلك األصل ستزداد ،كأف لو القدرة على توليد دخل
مرتفع .بينما يف أحياف أخرل قد يتخذ اؼبستثمر القرار ذاتو نظرا لتوقعو قياـ اؼبستثمرين اآلخرين بأخذ القرار ذاتو ،حينئذ تبدك الصورة ـبتلفة.
 "Paul Krugmanذلك
كقد أكدت بعض النماذج الرياضية اليت استخدمت لتحليل أزمات العملة مثل النموذج "بوؿ كركصباف
السلوؾ ،على سبيل اؼبثاؿ أف نظاـ السعر الصرؼ الثابت قد وبتفظ باستقراره لفًتة طويلة ،كلكن قد وبدث لو اهنيار سريع جملرد كجود عوامل
قد تتسبب يف أف يتوقع اآلخركف البفاض سعر الصرؼ ،كمن مث يبقى السعر يف االلبفاض كردبا االهنيار فعليا.
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كمع اختبلؼ صور األزمات اؼبالية اليت يشهدىا االقتصاد العاؼبي إال أف ىناؾ عدة عوامل قد تزيد من حدة تأثَت تلك األزمات مثل:

 عدم الموائمة بين حجم األصول وحجم االلتزامات للمؤسسات المالية  :حيث ال تتناسب اؼبخاطر اليت تتحملها تلك اؼبؤسسات معأصوؽبا ،خاصة مع ارتفاع الوزف النسيب غبجم األصوؿ الطويلة األجل دبيزانية تلك اؼبؤسسات ،كبالتاِف تتعرض إلمكانية التعثر كاإلفبلس ،فعلى
سبيل اؼبثاؿ حُت تتيح البنوؾ سحب الودائع يف أم كقت بينما تتوسع يف اإلقراض طويل األجل (كالقركض لتمويل شراء العقارات مثبل) فهي
بذلك تتحمل ـباطر مالية مرتفعة ،كذلك اغباؿ بالنسبة للدكؿ ،فالكثَت من االقتصاديات النامية تلجأ إُف إصدار سندات قيمتها االظبية
مقيمة بالدكالر أك اليورك ،كىو ما قد يؤدم إُف عدـ تناسب القيمة االظبية اللتزاماهتا ،أم السندات اؼبصدرة ،كأصوؿ تلك اغبكومات اؼبتمثلة
يف الضرائب احملصلة بالعملة احمللية ،كيف ذلك اغبالة تظهر إمكانية حدكث ما يسمى حبالة التعثر عن سداد االلتزامات أم عندما تعجز تلك
اغبكومات عن الوفاء بالتزاماهتا من العملة األجنبية عند استحقاؽ تلك السندات.

 اثر العدوى :أك ما يسمى  Contagion Effetأم انتقاؿ األزمات اؼبالية ( مثل تلك اػباصة بأسعار العملة ة اهنيار أسواؽ األسهم )كانتشارىا يف دكؿ أخرل ،كىبتلف االقتصاديوف حوؿ ما إذا كاف حدكث أزمة يف أكثر من دكلة يف ذات الوقت نظرا النتشار غَت مربر للعدكل
بالفعل ،أـ بسبب مشكبلت حقيقية تعاين منها االقتصاديات اليت انتقلت إليها إُف األزمة ،سواء اختلفت تلك السباب فيما بينها أك
تشاهبت.

 -2تتبع وتحليل محاور سيناريو األزمة :كيتم التطرؽ يف ذلك اُف النقاط التالية:

 مؤسسات مالية سبنح قركضا لتمويل أصوؿ عقارية ألفراد دكف مراعاة اعتبارات القدرة على الوفاء بااللتزامات اؼبالية كذباىل أف عبء الدينكالفوائد يفوؽ قدرات اؼبقًتضُت كنتج عن ذلك البفاض كبَت يف قيمة تلك القركض ،كالتساؤؿ اؼبطركح :كيف سبارس مؤسسات مالية كبَتة
ىذا التجاكز غَت اؼبهٍت الذم يدركو كيتجنبو طالب جامعي أك خريج حديث أك مستثمر بسيط؟
 -كعلى التوازم ،مؤسسات إقراض سبنح ديوف كتسهيبلت بضماف عقارات دكف مراعاة حقيقة الفجوة بُت اؼبعركض كاؼبطلوب من العقارات

كتأثَت ذلك على اذباىات أسعار كقيمة العقارات كفرص تسييل ىذه العقارات ،كالتساؤؿ اؼبطركح :كيف سبارس مؤسسات مالية كبَتة ىذا
التجاكز غَت اؼبهٍت الذم يدركو موظف تسويق عقارم مبتدئ؟
كقد نتج عن ىذه اؼبمارسات "غَت اؼبربرة" ،يف النقطتُت السابقتُت ما يلي :عدـ االلتزاـ كضعف القدرة على السداد ،مث تناقص كبَت يف
التدفقات الداخلة إُف اؼبؤسسات اؼبالية ،كما قبم عنها كذلك ،تزايد حاجة اؼبؤسسات اؼبالية إُف السيولة ،كبدء زبلي اؼبقًتضُت عن العقارات،
كىبوط حاد يف سعر العقارات ،باإلضافة إُف صبود حاد يف سوؽ العقارات ،كتناقض اؼبعامبلت اؼبالية.
ككانت ؿبصلة كل ذلك البفاض قيمة القركض كالديوف يف السوؽ ،فبا دفع اؼبؤسسات اؼبالية إُف التخلي عن ىذه القركض كالديوف كنقل
ـباطرىا كخسائرىا إُف طرؼ أخر.
 اؼبؤسسات اؼبالية ربوؿ ىذه القركض إُف أصوؿ تباع كتشًتل يف البورصة مع ضببلت تسويقية مكثفة لًتكج ما زعمت أهنا أرباح عالية شبومؤكدة مع تلك األصوؿ ،سانبت يف إغراء صناديق االستثمار لشرائها يف البورصة كسرعاف ما بدأت تتناقض قيمتها بصورة كاضحة لتدفع
صناديق االستثمار للتخلص منها كبيعها ،كالتساؤؿ اؼبطركح ىنا :ماىي الدكافع اغبقيقية للمؤسسات اؼبالية يف ربويل القركض إُف أصوؿ
كطرحها يف البورصة؟ كىل ركعيت الشفافية عند تقييم كطرح تلك القركض كالديوف؟ كىل مت ذلك يف ضوء اطر أخبلقية تضبط السلوؾ
الًتكهبي لًتكيج منتج معيب؟

 "صناديق االستثمار" تواجو أزمة سيولة حادة كتتجو بقوة لعرض تلك األصوؿ "القركض كالديوف" كبقيمة متناقصة كلعميل غَت قادر كغَتراغب يف الشراء ،ما َف تكوف أسعار ىذه األصوؿ عند أدىن قيمة ؽبا ،كنتج عن ىذه اؼبمارسات أف كاجهت صناديق االستثمار مشاكل مًتتبة
على ظاىرة االقًتاب من "انعداـ السيولة" بسبب القركض كالديوف اؼبرتبطة بالعقارات ؼبقًتضُت عاجزين عن السداد ،فبا دفعها إُف بيع أصوؿ
أخرل لتوفَت سيولة بإجراءات سريعة أدت إُف اهنيار يف قيمة ىذه األصوؿ ،كالتساؤؿ اؼبطركح :ىل توجد مربرات قوية ،معينة كاقتصادية ،تدفع
صناديق االستثمار لشراء تلك األصوؿ؟ كاالضطرار إلعادة بيعها لتخلص منها يف السوؽ راكد أك بطيء اغبركة كال يوجد مشًتم حقيقي ؽبا؟
 صناديق استثمار تعرض أصوؿ تتهاكل قيمتها ،كبنوؾ بعات قركضها كديوهنا كأصوؿ بقيم منخفضة ،كاالثنتُت تواجو أزمة سيولة ،كَف ذبدالبنوؾ ـبرجا سول االذباه إُف االقًتاض من بنوؾ أخرل كممارسة عادية يف األسواؽ بُت البنوؾ ،كلكن ،حيث أف تلك البنوؾ اؼبأموؿ
6
االقًتاض منها تواجو أمرين :أزمة سيولة كأزمة ثقة يف قدرات البنوؾ طالبة االقًتاض.
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 -3آثار األزمة المالية :إف تأثَت األزمة اؼبالية على الدكؿ ىبتلف استنادا جملموعة من العوامل من بينها:
 درجة االنكشاؼ على األسواؽ اؼبالية. مدل التغَتات يف أسعار اؼبواد األكلية. مدل االرتباط بالدكؿ الكربل اليت مستها األزمة.7
 فعالية السياسة اؼبالية ك االقتصادية يف معاعبة األزمة .يف أحدث نشرات صندكؽ النقد الدكِف إقرار بأف جزء من إدارة اؼبخاطر النظامية العاؼبية يكمن يف سد فجوات اؼبعلومات ،كزيادة الشفافية يف
تقييم األدكات اؼبالية اؼبركبة ،خاصة تلك اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبعامبلت خارج السوؽ الرظبي كخارج اؼبيزانية العمومية ،فبا يتيح لؤلجهزة
التنظيمية فرصة ذبميع كتقييم كتصنيف اؼبخاطر اليت هتدد النظاـ ككل ،كيؤدم ذلك يف النهاية إُف تعزيز انضباط السوؽ .8كمن أىم آثار
األزمة اؼبالية ما يلي:
الحلقة المفرغة :بفعل نقص السيولة تشدد البنوؾ معايَت اإلقراض فبا يرفع تكلفتو على اؼبستهلكُت ،فإنفاؽ اؼبستهلكُت يبثل أكثر من 3/2
النشاط االقتصاد يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كحىت اػبفض اغباد ؼبعدالت الفائدة ليس كافيا ؼبنع الكساد .كقاؿ "رام سويفر " رئيس شركة
(سويفر) لبلستثمارات اؼبصرفية إهنا حلقة مفرغة.
إذف اغبلقة اؼبفرغة تتلخص بأف زيادة تشديد معايَت اإلقراض ترفع من تكلفتو كالتساىل فيو يؤدم إُف زيادة اؼبقًتضُت ،كبالتاِف احتماؿ كجود
أزمات مالية بسبب زيادة حاالت التوقف عن السداد يف ؾباالت بطاقات االئتماف ،الرىوف العقارية كقركض شراء السيارات كالقركض
الشخصية كغَتىا.
تباطؤ النمو العالمي :توقع رئيس  FMIتباطؤ النمو العاؼبي إُف  %3.7العاـ القادـ ،كىو أدىن النسب يف العقدين األخَتين ،كقد أرجع

رئيس  FMIىذا التباطؤ إُف التباطؤ يف االقتصاد األمريكي الذم أثر بشكل سريع على نظَته األكركيب.

انتهاء نموذج البنوك االستثمارية في أمريكا :كافق البنك اؼبركزم األمريكي على ربوؿ بنكُت استثماريُت كنبا "مورغاف ستانلي " ك "غولدماف
ساكس" إُف شركتُت مصرفيتُت قابضُت ،كيعد ربوؿ البنوؾ االستثمارية هبذه الطريقة نوعا من اإلقرار بأف أمباط التمويل َف تعد ناجعة كؾبدية
كىي حباجة غبماية .كما يبلحظ إفبلس رابع أكرب بنك يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كىو بنك  lehman brothersحبيث البفضت
قيمة أسهمو بػ %94منذ بداية العاـ اغباِف ،كبلغت خسائره مليارات الدكالرات بسبب استثماراتو يف سوؽ الرىن العقارم ،كعمر ىذا البنك
قرف كنصف قرف ،كقد ضرب بو اؼبثل يف الواليات اؼبتحدة األمريكية حبيث أفلت من أزمة القرف اؼباضي.

شركة التأمين األمريكية ) :American international group (AIGلقد فقدت ىذه الشركة حواِف  %90من قيمتها منذ
مطلع العاـ اعبارم كىي شركة تأمُت أمريكية عمبلقة ؽبذا أفبت يف  16سبتمرب  2008لتفادم إفبلسها.
سوق النفط  :بسبب تراجع معدؿ النمو العاؼبي تراجع الطلب على النفط فبا أدل إُف ىبوط أسعارىا باإلضافة إُف تأثَتات متعددة يصعب
ذكرىا يف ـبتلف اؼبيادين (التكنولوجيا ،الصناعات التحويلية ،كغَتىا).
المحور الثالث :آثار األزمة المالية على الهدف اإلنمائي الثامن
يتم معاعبة ىذا احملور يف النقاط التالية:

 -أثار األزمة المالية على حجم المساعدات المقدمة من طرف الدول المانحة:

عقب البفاض اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية اؼبقدمة من

 2006ك  ،2007ارتفعت
الدكؿ األعضاء يف عبنة اؼبساعدة اإلمبائية التابعة ؼبنظمة التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم يف عامي
اؼبساعدة إُف مبلغ  119.8بليوف دكالر يف عاـ  ، 2008أم بزيادة قدرىا  %10بالقيم اغبقيقية عن عاـ  2007كرغم ارتفاع حصة
اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية يف الدخل القومي اإلصباِف للبلداف اؼبتقدمة النمو من نسبة  0.28يف اؼبائة يف عاـ  2007إُف نسبة  0.30يف
اؼبائة يف عاـ  ، 2008فقد ظلت أقل من نسبة  0.33يف اؼبائة اليت بلغتها يف عاـ  ) ، 2005عندما زادت نتيجة زبفيف عبء الديوف
على العراؽ كنيجَتيا ).
كرغم أف اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية بلغت أعلى مستول ؽبا على اإلطبلؽ يف عاـ  ، 2008فبل تزاؿ ىناؾ ثغرات ضخمة يف اإلقباز فيما
يتصل بالوفاء بااللتزامات القائمة ،إذ تبلغ الغاية اؼبستهدفة يف غلنيغلز لعاـ  2010حواِف  154بليوف دكالر بالقيم اغبالية كستلزـ لذلك
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تدفقات إضافية دببلغ  17بليوف دكالر يف السنة لبلوغ ىذه الغاية ،بالرغم أف اؼبعونة اؼبقدمة إُف أفريقيا بلغت حواِف  26بليوف دكالر يف عاـ
2008فإهنا ال تزاؿ أقل بنحو  20بليوف دكالر عن اؼببلغ اؼبستهدؼ.
كمن أجل تزكيد البلداف النامية بالدعم البلزـ لبلوغ األىداؼ اإلمبائية لؤللفية كزبفيف آثار األزمة العاؼبية على البلداف الفقَتة ،ينبغي للمجتمع
الدكِف أف يقوـ دبا يلي:
 التنفيذ الكامل لبللتزامات اليت مت التعهد هبا يف غلنيغلز من خبلؿ زيادة اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية دببلغ  34بليوف دكالر) عن مستول عاـتوجو األغلبية العظمى من ىذه الزيادة إُف أفريقيا للوفاء بالتعهد دبضاعفة
2008كبأسعار عاـ  2008سنويان حبلوؿ عاـ  ، 2010على أف ٌ
اؼبعونة اؼبقدمة إُف تلك اؼبنطقة يف اإلطار الزمٍت ذاتو.
 ضماف أف زبصص اؼبعونة بطريقة تفيد أفقر البلداف كربمي أضعف الفئات داخل البلداف فبٌا يقلٌل الثغرات اغبالية يف التغطية. -ربديد كتعجيل اعبهود الرامية إُف ربسُت فعالية اؼبعونة عن طريق تنفيذ إعبلف باريس كخطة عمل أكرا.

 تشجيع سائر البلداف النامية اليت تقدـ مساعدة إمبائية على أف تشارؾ على كجو أكمل يف اؼبناقشات الدكلية ،من قبيل منتدل األمماؼبتحدة للتعاكف اإلمبائي ،من أجل ربسُت اغبوار كالشفافية بُت صبيع الشركاء يف التنمية.9
كما دفعت األزمة اؼبالية اغبالية اليت أهنكت موارد اؼبوازنات العمومية للدكؿ إُف توجيو نداء حىت يتم تسخَت اعتمادات" صندكؽ اغبد من
الفقر "كالذم كضعو البنك اإلسبلمي للتنمية لفائدة اؼبخططات الوطنية للصحة اإلقبابية بالنسبة لربامج التمويل على اؼبدل القريب كالبعيد.
ؾبموع تدفقات اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية اؼبقدمة من البلداف األعضاء يف عبنة يف اؼبساعدة اإلمبائية
( 2008/ 2000بببليُت الدكالرات ك بقيمة الدكالر يف )2007

رغم الزيادة يف اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية ،فإف ؾبموع صايف تدفقات اؼبعونة اؼبقدمة من البلداف األعضاء يف عبنة اؼبساعدة اإلمبائية يف عاـ
َ2008ف يواز إالٌ ف سبة  0.30يف اؼبائة من ؾبموع دخلها القومي اإلصباِف .كرغم أف ىذه النسبة قد ارتفعت من  0.28يف اؼبائة يف
عاـ ) 2007كمن  0.22يف اؼبائة يف عاـ (  ، 2001فإهنا ال تزاؿ أقل بكثَت من الغاية اليت تستهدفها األمم اؼبتحدة كىي  0.7يف اؼبائة
كمن بُت البلداف األعضاء يف عبنة اؼبساعدة اإلمبائية البالغ عددىا  22بلدانَ ،ف ربقق أك تتجاكز ىذه الغاية إالٌ كل من الدامبرؾ كالسويد
خصصت البلداف األعضاء يف عبنة اؼبساعدة اإلمبائية نسبة  0.47يف اؼبائة من دخلها القومي
كلكسمربغ كالنركيج كىولندا .كيف اؼبتوسطٌ ،
اإلصباِف من أجل اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية ،إالٌ أف النسبة تفاكتت كثَتان بُت البلداف ،من نسبة  1يف اؼبائة تقريبان بالنسبة للسويد إُف نسبة
 0.18يف اؼبائة بالنسبة للواليات اؼبتحدة كالياباف كنسبة  0.20يف اؼبائة بالنسبة إليطاليا كاليوناف .كقد زادت صبيع البلداف اؼباكبة ،باستثناء
الياباف ،من اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية اليت تقدمها ،كنسبة من دخلها القومي اإلصباِف بُت عامي  2000ك.10 2007 .
التقدـ احملرز من البلداف أألعضاء يف عبنة اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية بُت  2000ك  ( 2008نسبة مئوية من الدخل القومي اإلصباِف)
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كما أدت األزمة إُف البفاض اؼبوارد اؼبالية اؼبتعلقة بتحويبلت العماؿ اؼبهاجرين السيما دكؿ مشاؿ إفريقيا

11

 تأثير األزمة المالية على قدرة الدول النامية و األقل نموا للوصول إلى األسواق :يشكل عدـ التوصل إُف اتفاؽ يف جولة الدكحةللمفاكضات التجارية اؼبتعددة األطراؼ ثغرة رئيسية يف اإلقباز فيما يتعلق بتعزيز الشراكة العاؼبية لتحقيق األىداؼ اإلمبائية لؤللفية كذلك من
جانبُت ،أكالن ،أف البلداف النامية يحرمت من فوائد كانت ستجنيها من إسباـ اعبولة يف توقيت أنسب .كثانيان ،إف نتائج اعبولة بالشكل اؼبتصور
حاليان لن ربقق اؼبقاصد اإلمبائية األصلية ػبطة تنمية الدكحة ،كرغم ربقق قدر من التقدـ أثناء اؼبفاكضات يف التوصل إُف اتفاؽ بشأف ؾبموعة
احملرز يف تنفيذ االلتزامات ،الذم تعرقل نتيجة طابع اعبولة القائم على أهنا“ عملية كاحدة”،
من اؼبسائل اؼبستعصية حىت اآلف ،فلم يىرؽ التقدـ ى
إُف اؼبستول اؼبتفق عليو . 12
كيف عاـ  ، 2007استمر تزايد كصوؿ صادرات البلداف النامية ببل رسوـ صبركية إُف أسواؽ البلداف اؼبتقدمة النمو ،كربقق ذلك يف اؼبقاـ األكؿ
األكُف بالرعاية .كنتيجة أساسان للمعامبلت التفضيلية ،زادت حصة أقل
عن طريق استمرار إلغاء التعريفات اعبمركية على أساس مبدأ الدكلة ى
البلداف مبوان يف التجارة اؼبعفاة من الرسوـ اعبمركية على مدل العقد اؼباضي ،لكن َف وبدث مزيد من التقدـ يف عاـ  2007كبدأت بعض
البلداف اؼبتقدمة النمو يف تنفيذ الغاية اؼبتفق عليها يف عاـ  2005إلعفاء نسبة  97يف اؼبائة على األقل من صادرات أقل البلداف مبوان من
الرسوـ اعبمركية كمن اغبصص ،كلكن يتعُت أف تقوـ بلداف كثَتة أخرل بذلك .كبصفة عامة ،ىناؾ تفاكتات إقليمية كقطاعية كبَتة يف
اإلعفاءات من الرسوـ اعبمركية بُت أقل البلداف مبوان كداخلها.

متوسط التعريفات اليت فرضتها البلداف اؼبتقدمة على اؼبنتجات الزراعية
كاؼبنسوجات كاؼببلبس اآلتية من البلداف النامية كأقل البلداف مبوان ) 2000 - 2007نسبة مئوية(
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كال يزاؿ الدعم الزراعي اؼبقدـ يف البلداف اؼبتقدمة النمو يبثل عامبلن ـببلن بشكل رئيسي بالتجارة كاإلنتاج الزراعي يف البلداف النامية .كحىت رغم
زيادة البفاض الدعم الزراعي عمومان من حيث نسبتو إُف الناتج احمللي اإلصباِف للبلداف اؼبتقدمة النمو يف عاـ  ، 2007فإنو ال يزاؿ مرتفعان
بالقيم اؼبطلقة كباؼبقارنة باؼبساعدة اإلمبائية الرظبية .ك يف البيئة االقتصادية العاؼبية اغبالية ،قد يكوف من األىم مع ذلك مساعدة صبيع البلداف
اؼبكرسة لبللتزامات يف ؾباؿ
النامية اؼبنخفضة الدخل يف بناء بنيتها التحتية اؼبتصلة بالتجارة كقدرهتا اؼبتصلة بالعرض .كرغم أف ؾبموع اؼبعونة ٌ
التجارة قد زاد يف عاـ  ، 2007فقد قي ٌدـ ما يزيد على نصف اؼببلغ إُف  11بلدان فقط ك أغلبها من إفريقيا.13
كمنذ أكاخر عاـ  ، 2007تعرض نظاـ التجارة اؼبتعددة األطراؼ لضغوط متزايدة ألف أزمة الغذاء كاألزمة اؼبالية تسببتا يف موجات جديدة من
اغبمائية .كازبذت البلداف اؼبتقدمة النمو كالنامية على السواء ؾبموعة من التدابَت اغبمائية ؼبواجهة ىاتُت األزمتُت ،مشلت ؾبموعة من التدابَت
اؼبتعلقة بالتعريفات كغَت اؼبتعلقة بالتعريفات كعناصر ؿبددة يف خطط التحفيز الوطنية اليت إما أهنا ح ٌدت من التجارة كإما أهنا كانت مصدران
لبلذبار غَت اؼبنصف.
كلتمكُت البلداف النامية من زيادة ما تستمده من فوائد من التجارة الدكلية ،ينبغي للمجتمع الدكِف أف يتخذ اإلجراءات التالية:
 ذبديد االلتزاـ باإلهناء اؼببكر عبولة طموحة كموجهة كبو التنمية ؼبفاكضات الدكحة؛ كسيشمل ىوا إحراز تقدـ سريع ككبَت يف فتحأسواؽ البلداف اؼبتقدمة النمو.
 إعفاء  97يف اؼبائة على األقل من اؼبنتجات اؼبستوردة من أقل البلداف مبوان من الرسوـ اعبمركية كاغبصص ،عمبلن باؽبدؼ اؼبعتمد يفاالجتماع الوزارم السادس ؼبنظمة التجارة العاؼبية يف عاـ . 2005
 الوفاء بالتعهد الصادر يف عاـ  2005بإلغاء صبيع معونات الصادرات الزراعية حبلوؿ عاـ. 2013 . القياـ على كجو السرعة بتنفيذ االلتزامات اؼبتعلقة بزيادة الدعم التقٍت كاؼباِف كالسياسي زيادة كبَتة ،كىو الدعم اؼبقدـ من أجلاؼبعزز.
تسخَت اؼبعونة لتعزيز التجارة كمبادرة اإلطار اؼبتكامل ٌ
 احملافظة على نظاـ دكِف مفتوح للتبادؿ كالتجارة أثناء األزمة االقتصادية العاؼبية عن طريق ضماف إلغاء التدابَت اغبمائية اؼبعتمدةؼبواجهة األزمة بأسرع ما يبكن،كمقاكمة فرض مزيد من التدابَت.
كيف عاـ  ،2007استمر تزايد كصوؿ صادرات البلداف النامية ببل رسوـ صبركية إُف أسواؽ البلداف اؼبتقدمة النمو،كربقق ذلك يف اؼبقاـ األكؿ
األكُف بالرعاية .كنتيجة أساسان للمعامبلت التفضيلية ،زادت حصة أقل
عن طريق استمرار إلغاء التعريفات اعبمركية على أساس مبدأ الدكلة ى
البلداف مبوان يف التجارة اؼبعفاة من الرسوـ اعبمركية على مدل العقد اؼباضي ،لكن َف وبدث مزيد من التقدـ يف عاـ  2007كبدأت بعض
البلداف اؼبتقدمة النمو يف تنفيذ الغاية اؼبتفق عليها يف عاـ  2005إلعفاء نسبة  97يف اؼبائة على األقل من صادرات أقل البلداف مبوان من
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الرسوـ اعبمركية كمن اغبصص ،كلكن يتعُت أف تقوـ بلداف كثَتة أخرل بذلك .كبصفة عامة ،ىناؾ تفاكتات إقليمية كقطاعية كبَتة يف
14
اإلعفاءات من الرسوـ اعبمركية بُت أقل البلداف مبوان كداخلها.

 تأثير األزمة المالية على القدرة على تحمل أعباء الديون :عقب البفاض اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية اؼبقدمة من الدكؿ األعضاء يف عبنةاؼبساعدة اإلمبائية التابعة ؼبنظمة التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم يف عامي  2006ك  ، 2007ارتفعت اؼبساعدة إُف مبلغ 119.8
بليوف دكالر يف عاـ  ، 2008أم بزيادة قدرىا  10يف اؼبائة بالقيم اغبقيقية عن عاـ  2007 .كرغم ارتفاع حصة اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية
يف الدخل القومي اإلصباِف للبلداف اؼبتقدمة النمو من نسبة  0.28يف اؼبائة يف عاـ  2007إُف نسبة  0.30يف اؼبائة يف عاـ  ، 2008فقد
ظلت أقل من نسبة  0.33يف اؼبائة اليت بلغتها يف عاـ ) ، 2005عندما زادت نتيجة زبفيف عبء الديوف على العراؽ كنيجَتيا(.
نسبة خدمة الدين اػبارجي إُف إيرادات التصدير ،حسب اؼبنطقة ،يف عامي  2000ك ( 2008نسبة مئوية)

مستويات التعثر يف الوفاء بالديوف يف البلداف اؼبشمولة دببادرة البلداف الفقَتة اؼبثقلة بالديوف أ ،أيلوؿ/سبتمرب)  2008عدد البلداف(

السبل ،يف زيادة نسبة السكاف يف
 الحصول على األدوية األساسية بأسعار ّميسرة :تسببت األزمة االقتصادية العاؼبية ،من خبلؿ عدد من ي
ميسرة ،كفيما يتصل بالطلب ،زاد عدد الفقراء ،كستضاؼ أعداد الفقراء اعبدد
البلداف النامية الذين ال يبكنهم اغبصوؿ على األدكية بأسعار ٌ
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ربمل تكلفة شراء األدكية ،كيف الوقت نفسو ،قد تؤدم األزمة إُف زيادة الطلب على اػبدمات الصحية العامة نظران ألف
إُف من ال يبكنهم ُّ
ارتفاع البطالة كالبفاض الدخوؿ سيجعل األفراد أقل قدرة على احملافظة على صحتهم كييعرضهم إُف ـباطر صحية أكرب ،فبا يزيد بالتاِف من
اإلصابة باألمراض كانتشارىا ،كفيما يتصل بالطلب ،ىبضع إنفاؽ القطاع العاـ ،الذم يتقرر كفقان للسلطة التقديرية ،لضغوط يف ـبتلف أكباء
العاَف ،كخاصة يف البلداف النامية غَت القادرة على االقًتاض بكميات تكفي لتغطية عجزىا اؼباِف ،كإذا ما يخفضت ميزانيات كزارات الصحة،
فقد يبكن اإلنفاؽ على اؼبرتبات ،إالٌ أف اإلنفاؽ على األدكية كالنقل سيخفض بشكل غَت متناسب ،كإذا ما البفضت قيمة أسعار الصرؼ
فمن اؼبرجح أف يرتفع سعر الواردات الطبية من قبيل اؼبواد اػباـ البلزمة إلنتاج األدكية ،أك اؼبنتجات التامة الصنع البلزمة للبلداف اليت ليس
لديها قدرة تصنيعية .
كمن أجل قياس تأثَت األزمة االقتصادية العاؼبية على النيظم الصحية ،كضعت منظمة الصحة العاؼبية ،بالتعاكف مع شركة ،IMS Health
كىي شركة دكلية للمعلومات كاػبدمات االستشارية يف ؾباؿ اؼبستحضرات الصيدالنية ،برناؾبان لتتبع استهبلؾ األدكية  .كيف معظم البلداف،
حدثت زيادة يف متوسط أسعار األدكية  .كاقًتف ىذا يف بعض البلداف بزيادة يف اإلنفاؽ الكلي على اؼبستحضرات الصيدالنية يف الربع األخَت
من عاـ  2008كيف الربع األكؿ من عاـ  2009؛ إالٌ أنو يف معظم البلداف ،فيما عدا عدد قليل يف أكركبا الشرقية ،فبل يبدك أف استهبلؾ
اؼبستحضرات الصيدالنية قد تأثر على كبو غَت مؤات .يف هناية الربع األكؿ من عاـ َ ، 2009ف يبد أنو قد حدث تغَت رئيسي يف حجم
األدكية اؼبستخدمة عمومان أك البفاض يف استخداـ األدكية اؼبضادة لؤلمراض اؼبزمنة ،مثلما كاف اغباؿ أثناء األزمة اآلسيوية يف عاـ 1998 .
كَف وبدث ربوؿ من استخداـ الًتكيبات اليت ربمل عبلمة ذبارية إُف تركيبات ال ربمل عبلمة ذبارية بالنسبة ؽبذه األدكية .كعمومان ،ليس ىناؾ
لذلك دليل راسخ على أف األزمة االقتصادية خلﱠفت تأثَتان سلبيان على اغبصوؿ على األدكية أك أف الزيادات اؼبتواضعة يف األسعار قد قللت من
استهبلؾ األدكية. 15

خاتمة
لقد تعرضنا يف حبثنا ىذا إُف أىم اؼبؤشرات اليت يبكن االعتماد عليها لتحديد التقدـ احملرز يف ربقيق اؽبدؼ اإلمبائي الثامن ،كلكن ىذا التقدـ
يبقى مهدد بفعل األزمة اؼبالية لذا هبب االلتزاـ ببعض اإلجراءات على الصعيدين الوطٍت ك الدكِف ك من بينها ىذه اإلجراءات ما يلي:
 ينبغي للماكبُت أف يوفوا بالكامل بااللتزامات اليت تعهدكا هبا كيف أماكن أخرل فيما يتعلق دبجموع اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية كباؼبساعدةاؼبكرسة ألفريقيا ،كينبغي للماكبُت الوين َف يقوموا بولك بعد أف يسعوا إُف زيادة مساعداهتم اإلمبائية الرظبية إُف أقل البلداف مبوان
اإلمبائية الرظبية ٌ
حبيث تصل إُف اؼبعدؿ اؼبستهدؼ الوارد يف برنامج عمل برككسل ،كنتيجة لبلنتكاسات الضخمة اليت عانت منها البلداف النامية بسبب األزمة
االقتصادية ،فيمكن أف يكوف للزيادة الفورية كالضخمة يف اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية كظيفة مفيدة معاكسة للدكرات االقتصادية.
 ينبغي أف يكفل اؼباكبوف زبصيص اؼبعونة بطريقة تفيد أفقر البلداف كربمي أضعف الفئات داخل البلداف ،إذ يبدك أف بعض التحوالت اليتجرت يف توزيع اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية الثنائية بُت البلداف اؼبستفيدة من عاـ  2000ال ترتبط إالٌ ارتباطان ضعيفان باؽبدؼ العاؼبي اؼبتعلق
باغبد من الفقر.
 ينبغي للبلداف اؼباكبة كاؼبستفيدة على السواء أف تزيد من جهودىا لتحسُت نوعية ك فعالية اؼبعونة .كرغم أف اؼبسؤكلية األساسية تقع يف بعضاجملاالت على عاتق البلد اؼبستفيد فيتعُت على اعبهات اؼباكبة أف تكوف أكثر استعدادان للمساعدة من أجل تلبية أىداؼ إعبلف باريس كبرنامج
عمل أكرا.
 ينبغي تشجيع الشركاء اعبيدد يف التنمية الوين يقدموف مساعدة إُف البلداف النامية على اؼبشاركة يف اإلطار الدكِف للتعاكف اإلمبائي دبا يفذلك منتدل األمم اؼبتحدة للتعاكف اإلمبائي .
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أثر التنمية المالية على النمو اإلقتصادي باإلشارة الى حالة الجزائر

د .بريش عبد القادر  -جامعة الشلف
أ .رباط كريمة

 -جامعة الشلف

مقدمـة:
يلعب النظاـ اؼباِف دكرا رئيسيا يف تعزيز النمو اإلقتصادم باعتباره يضم كافة اؼبؤسسات اؼبالية اؼبسؤكلة عن تعبئة اؼبدخرات كحشدىا يف شكل
ائتماف كأدكات  ،ك يبثل القطاع اؼباِف يف أم اقتصاد الوسيط الذم يتيح مالية كاشتثمارية كمن مث توجيها اُف القطاعات اإلنتاجية األكثرة كفاءة
 .ربويل األمواؿ بُت ذكم الفوائض اؼبالية اُف ذكم العجز اؼباِف ،ك يشمل ىذا القطاع اؼبؤسسات اؼبصرفية كشركات التأمُت كاألسواؽ اؼبالية ،كقد
شهدت العقود القليلة اؼباضية تغَتات كثَتة ك تطورات تكنولوجية ك ابتكارات مالية ضخمة ك متسارعة مست مبو ك تطور القطاع اؼباِف ،ك ىو ما
جذب الباحثُت إُف االىتماـ بالتنمية اؼبالية ك اؼبؤشرات اؼبعربة عنها،ك العوامل اؼبساعدة عليها،كحبث عبلقة التنمية اؼبالية بالنمو كالتنمية اإلقتصادية
.
كيعرب تطور النظاـ اؼباِف أك ما يصطلح علية بالتنمية اؼبالية عن التحسن يف الطريقة كالكيفية اليت وبقق دبوجبها النظاـ اؼباِف الوظائف األساسية
اؼبنوطة بو  ،كيشمل التطور كالنمو اؼباِف كربسُت القنوات اليت من خبلؽبا يتم ربسُت نوعية اػبدمات اؼبالية الوسيطة نوعيا ككميا دبا يسمح كيعزز
الًتاكم الرأظباِف كالتوزيع االفضل للموراد دبا ينعكس اهبابيا على مؤشرات النمو اإلقتصادم.
حيث أصبح كجود قطاع مام قوم من شانو اإلسهاـ يف التنمية اؼبالية يف اإلقتصاد كيف اؼبقابل قبد مبوىذا القطاع -اؼباِف -بشكل كبَت كمتسارع
كبدكف ضوابط قد تسبب يف اؼبزيد من االزمات اؼبالية كاالزمة اؼبالية الراىنة اليت ضربت جل اإلقتصاديات اؼبتطورة خَت دليل على ذلك.
فاإلشكالية اليت سنحاكؿ اإلجابة عنها يف كرقة البحث ىذه تتمثل يف :

ماىو أثر التنمية المالية على النمو اإلقتصادي ،وما ىو دور التنمية المالية في دعم النمو وتحقيق التنمية اإلقتصادية  ،وأي تنمية مالية

أوال:مفهوم التنمية المالية :

التي تمكن اإلقتصاد من مواجهة الصدمات المالية وتالفي حدوثها؟

على الرغم من االىتماـ الذم حظيت بو التنمية اؼبالية  ،إال أنو ال يوجد تعريف ثابت ك متجانس ؽبا يف ظل اختبلؼ اػبصائص اليت تتسم هبا
البلداف من جهة  ،ك عدـ كجود مقاييس موحدة إلجراء مقارنة بُت عدة بلداف من جهة أخرل  ،،فهناؾ من يرل أف:
 التنمية اؼبالية تعٍت التحسن يف نوعية اػبدمات اؼبالية الوسيطية ك كميتها ك كفاءهتا).(1 التنمية اؼبالية تعرب عن القنوات اليت تستطيع النظم اؼبالية من خبلؽبا ربسُت اؼبعلومات ك تكاليف اؼبعامبلت).(2 ك ىناؾ من يتوسع يف مفهوـ التنمية اؼبالية باألخذ يف االعتبار القدرة اؼبؤسسية ك االنفتاح اؼباِف ك التنظيم ك اإلشراؼ ك درجة التنافس يفالقطاع اؼباؿ) (3ك يف دراسة لصندكؽ النقد الدكِف تضمنت ؾبموعة من األحباث عن النمو ك التطور اؼباِف لبلداف الشرؽ األكسط ك مشاؿ أفريقيا
توصل اػبرباء إُف أف البلداف األكثر تطورا ك اليت حققت أعلى درجات التنمية اؼبالية تتسم يف الغالب باػبصائص التالية):(4
استخداـ أكثر كثافة لؤلدكات غَت اؼبباشرة يف السياسة النقدية .حصص ملكية أقل للقطاع العاـ يف اؼبؤسسات اؼبالية. مقدار أقل من التمويل النقدم لعجز اؼبيزانية ،أك انعداـ مثل ىذا التمويل.درجة أعلى من التنظيم ك الرقابة االحًتازيُت.-موارد بشرية تتمتع دبؤىبلت أفضل دبا يف ذلك اؼبهارات اإلدارية ك اؼبالية.
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مناخ قانوين أقول.ك عموما يبكن كصف التنمية اؼبالية يف بلد ما بأهنا التحسن يف الطريقة اليت وبقق دبوجبها النظاـ اؼباِف الوظائف األساسية لو ك اليت يلخصها
االقتصاديوف يف الوظائف اػبمس التالية):(6
 تعزيز تراكم رأس اؼباؿ يف االقتصاد من خبلؿ قياـ مؤسسات الوساطة اؼبالية جبمع ك تعبئة اؼبدخراتك زيادة كفاءة زبصيص اؼبوارد اؼبالية .
 ربسن تكاليف اؼبعلومات اؼبتعلقة بفرص االستثمار باالعتماد على الوسطاء اؼباليُت ،ك ىو ما يساعد على ربسُت توزيع رأس اؼباؿ. ربسُت عملية رصد األنشطة االستثمارية ك تعزيز إدارة الشركات ك ىو ما يزيد من الفوائد الناذبة عن اؼبشاريع لصاٌف أصحاهبا. -تيسَت تبادؿ السلع ك اػبدمات بتخفيض تكاليف اؼبعامبلت.

ثانيا  :قياس التنمية المالية :لقد تناكلت العديد من الدراسات موضوع التنمية اؼبالية إال أنو َف يتم إهباد مؤشرات موحدة لتقديرىا،ك ال
تزاؿ كيفية اغبصوؿ على مقاييس مقنعة للتنمية اؼبالية إحدل أىم القضايا ،ك لكن ىناؾ جانبُت رئيسيُت لقياس التنمية اؼبالية :يتعلق األكؿ
بالعمق اؼباؿ)*( من حيث حجم ك نشاط القطاع اؼباِف  ،ك يتعلق الثاين بكفاءتو خصوصا الكفاءة اؼبصرفية ،ك يف دراستنا سنركز فقط على

اعبانب األكؿ  .ك يف ىذا اعبانب تناكلت العديد من الدراسات العملية تقدير التأثَت النوعي ك الكمي لنمو كتطور القطاع اؼباِف على االقتصاد
باستخداـ تشكيلة من اؼبؤشرات لقياس التنمية اؼبالية .
من بُت الدراسات العملية اليت اىتمت هبذا اؼبوضوع يربز ما يلي):(7

 -1الدراسة اليت قاـ هبا كنغ و لفين ) (1993ك اليت تضمنت ربليل البيانات القطرية ؿ  77بلد خبلؿ الفًتة )، (1989-1960ك قد
مت تقسيم ىذه البلداف إُف أربع ؾبموعات - :دكؿ ذات معدؿ مبو اقتصادم سريع جدا - .دكؿ ذات معدؿ مبو اقتصادم سريع -.دكؿ ذات
معدؿ مبو اقتصادم بطيء.
 دكؿ ذات معدؿ مبو اقتصادم بطيء جدا .ك قد استخدما يف قياس التنمية اؼبالية ثبلث مؤشرات ـبتلفة:*االئتماف اؼبقدـ للقطاع اػباص مقسوـ على ؾبمل االئتماف اؼبصريف*.األصوؿ احمللية لدل البنك اؼبركزم.
ك تظهر النتائج اليت توصل إليها كنغ ك لفُت يف اعبدكؿ التاِف:
الجدول رقم (:)1مستوى التطور المالي و النمو االقتصادي
النػمو االقتصػػادم)(g

مؤشرات قياس التطور اؼباِف
%3<g

g<0.5%

%0.5<g<2% %2<g<3%

M2/PIB
M2-M1/PIB
أصوؿ البنوؾ التجارية إُف إصباِف
أصوؿ القطاع البنكي

60
37
81

38
20
73

29
15
71

22
7
6

القركض اؼبوجهة للقطاع اػباص
إُف ؾبموع القركض

70

56

61

51

القركض إُف القطاع اػباص بنسبة 35
مئوية من اؿPIB
4.5
النمو اؼبتوسط

27

20

13

2.6

1.4

0.5-

" Source :Sophie Brana" La politique bancaire dans les pays de l’Europe de l’est
L’armattan 2001,P25.
-2دراسة لفين و زيقروز ) (1998ك اليت قاما فيها بقياس اؼبستول األكِف للتنمية اؼبالية باالعتماد على االئتماف اؼبصريف اؼبقدـ للقطاع
اػباص كحصة من الناتج احمللي اإلصباِف.
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-3الدراسة اليت قاـ هبا كل من لفين و لويازاو بيك ( )2000ك قد استخدموا نفس اؼبؤشر السابق للتنمية اؼبالية أم االئتماف اؼبصريف اؼبقدـ
للقطاع اػباص كحصة من الناتج احمللي اإلصباِف ،ك قد عرفوا االئتماف اػباص بأنو قيمة االئتمانات اليت يقدمها الوسطاء اؼباليوف إُف القطاع
اػباص مقسوما على الناتج احمللي اإلصباِف.
-4ك يف دراسة للتطور اؼباِف للشرؽ األكسط ك مشاؿ افريقيا ركز فيديلينو ) (Fedilino,2001ك التوني ) (2003على مقاييس مبطية
للتنمية اؼبالية مشلت ىوامش أسعار الفائدة ك اجملمعات النقدية ك االئتمانية
ك رظبلة السوؽ
كما نسجل ؾبموعة من الدراسات اليت أجراىا كل من دارات ( ، )1999و  ،)2003( Achyك بن ناصر ك غزكين ( ، )2003كبوليلة ك الطرابلسي ( )2004ك اليت فحصت عمليا العبلقة بُت تنمية القطاع اؼباِف ك النمو االقتصادم لعينات ـبتلفة من بلداف الشرؽ
األكسط ك مشاؿ إفريقيا حيث:

أ-حاكؿ دارات ( )1999باالعتماد على هنج السبلسل الزمنية اكتشاؼ العبلقة السببية بُت التعميق اؼباِف ك النمو االقتصادم يف العينة
اؼبختارة ك قد استخدـ لذلك اؼبقاييس التالية:
 نسبة  M1إُف الناتج احمللي اإلصباِف ). (M1/PIB نسبة  M2إُف الناتج احمللي اإلصباِف ). (M2/PIBب-كقد استخدـ و  )2003 ( Achyبيانات ؾبمعة من مصر ك األردف ك اؼبغرب ك تونس ك تركيا لدراسة تأثَت التنمية اؼبالية على
اؼبدخرات اػباصة ك النمو يف منطقة الشرؽ األكسط ك مشاؿ إفريقيا ،مع الًتكيز على مسانبة البنوؾ التجارية يف الوساطة اؼبالية مستخدما أربع
مؤشرات ـبتلفة للعمق اؼباِف يف ربليلو االقتصادم القياسي ك ىي (:)8
*ؾبموع اػبصوـ السائلة للوسطاء اؼباليُت كحصة من الناتج احمللي اإلصباِف.
*أصوؿ البنوؾ كحصة من إصباِف األصوؿ.
*االئتماف اػباص اؼبقدـ من طرؼ البنوؾ كحصة من االئتماف احمللي.
*االئتماف اؼبقدـ من طرؼ البنوؾ كحصة من الناتج احمللي اإلصباِف.
ج-أما بن ناصر و غزوني (  )2003فقد استخدما مبوذجا ديناميكيا ؾبمعا لفحص العبلقة بُت أسواؽ األكراؽ اؼبالية ك البنوؾ ك النمو يف

عشرة ( )10من بلداف الشرؽ األكسط ك مشاؿ إفريقيا ،ك قد فصبل يف دراستها التنمية اؼبالية إُف:
 التنمية اؼبصرفية ك اقتصرا يف قياسها على االئتماف اؼبصريف اؼبقدـ للقطاع اػباص.تنمية أسواؽ األكراؽ اؼبالية ك اليت عربا عنها باستخداـ ثبلث مؤشرات ـبتلفة ك ىي :رظبلة السوؽ مقسومة على الناتج احمللي اإلصباِف  ،قيمةاألسهم اؼبتداكلة يف سوؽ األكراؽ اؼبالية الوطنية مقسوما على رظبلة السوؽ  ،قيمة اؼبتداكؿ من األسهم يف البورصات احمللية مقسوما على الناتج
احمللي اإلصباِف.

د-بوليلة و الطرابلسي ( )2004ك قد استخدما تقنية سبلسل زمنية ـبتلفة لتحليل العبلقة بُت اؼباؿ ك النمو يف عينة من  16بلد من بلداف

الشرؽ األكسط ك مشاؿ إفريقيا ،ك اعتمدا يف ذلك على ثبلث مؤشرات ـبتلفة لقياس التنمية اؼبالية(:)9
( M3اػبصوـ السائلة )مقسومة على الناتج احمللي اإلصباِف. نسبة االئتماف اؼبقدـ للقطاع اػباص مقسوـ على الناتج احمللي اإلصباِف.الفرؽ بُت  M3ك  M1مقسوـ على الناتج احمللي اإلصباِف.كمن خبلؿ ىذه الدراسات التطبيقية اؼبذكورة أعبله ،كاليت قاـ هبا ؾبموعة من أبرز كأىم الباحثُت االقتصاديُت يف العاَف قبد أف اؼبؤشرات

اؼبمكن االعتماد عليها يف قياس التنمية اؼبالية كثَتة ك متعددة ،ك لعل أنبا االئتماف اؼبمنوح للقطاع اػباص كنسبة من االئتماف اإلصباِف  ،أك
كنسبة من الناتج احمللي اإلصباِف،باعتبار أف االعتماد على ىذا اؼبؤشر تكرر أكثر من مرة ك يف أغلب الدراسات اليت تعرضت ؼبوضوع التنمية
اؼبالية أك تطور القطاع اؼباِف،كما أف ىناؾ مقاييس أخرل معربة للغاية عن مستول التنمية ك التطور اؼباِف ألم اقتصاد نذكر منها:

أ-اإلجمالي النقدي  M2منسوب إلى الناتج المحلي اإلجمالي): (M2/PIB
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غالبا ما تستخدـ ىذه النسبة يف قياس درجة أنبية الوساطة اؼبالية (التعميق اؼباِف) ،ك قد استخدمت من قبل العديد من الباحثُت –كما أشرنا
سابقا-كمؤشر عن التنمية اؼبالية ،فطواؿ عملية التنمية تتجو النسبة  M2/PIBإُف االلبفاض حيث تنمو أدكات مالية أخرل ليست مدرجة
ضمن ( M2حيث تشمل M2اؿ M1زائد الودائع ألجل )،ك تصبح متاحة على كبو أكرب ،ك ىذا ما يعكس االذباه التصاعدم لبلبتكار
اؼباِف يف النظم اؼبالية القائمة من خبلؿ ظهور أدكات مالية أخرل جديدة ال يبكن إدراجها ضمن  M2ك تصبح متاحة على كبو متزايد.
ب-نسبة التعامل المصرفي (إجمالي الودائع  /الناتج المحلي اإلجمالي):
سبثل العملة يف الدكؿ النامية جزءا كبَت اغبجم من رصيد النقود اؼبتداكؿ خارج اعبهاز اؼبصريف ،ك تستخدـ العملة أساسا يف سبويل اؼبعامبلت ،ك
يف أغلب األحياف تسجل اقتصاديات تلك البلداف ارتفاع يف نسبة النقود إُف الدخل،ك ىو ما يعٍت زيادة استخداـ العملة بدال من زيادة
حجم الودائع اؼبصرفية ،ك للحصوؿ على مقياس للتنمية اؼبالية يعكس بوضوح اػبدمات ك األنشطة اؼبالية  ،البد من استبعاد العملة اؼبتداكلة
من مقاييس النقود دبعناىا الواسع .
ك تستبعد العملة على اعتبار أف األصوؿ شبو السائلة ىي اؼبصدر الرئيسي لتمويل االستثمار  ،كلذلك تستخدـ نسبة إصباِف الودائع إُف الناتج
احمللي اإلصباِف كمقياس للتنمية اؼبالية.حيث يشمل إصباِف الودائع كل من الودائع اؼبقيمة ،ك الودائع ربت الطلب ك الودائع ألجل ،ك كدائع
االدخار،ك كدائع اؼبكاتب
الربيدية  ،ك كدائع اغبكومة اؼبركزية.ك ربسب نسبة التعامل اؼبصريف كما يلي:
]∑D/PIB=[(∑Dt/IPCt+∑Dt-1/IPCt-1).0.5]/[PIBt/IPCt
حيث :
:∑Dسبثل إصباِف الودائع: PIB ، .الناتج احمللي اػباـ .
: ∑Dt-1 ،إصباِف الودائع للفًتة t-1
:∑Dtإصباِف الودائع للفًتة t
: IPCtالرقم القياسي ألسعار اؼبستهلكُت للفًتة : IPCt-1،tالرقم القياسي ألسعار اؼبستهلكُت للفًتة t-1
ك يفسر ارتفاع نسبة الودائع من اؼبدخرات اؼبالية مقابل الناتج احمللي اإلصباِف على أف ىناؾ زيادة يف التعامل اؼبصريف ،ك ربسن يف تقدًن
اػبدمات اؼبالية إُف ـبتلف القطاعات  ،ك قباح البنوؾ يف اجتذاب الودائع اليت تستخدـ يف تراكم األصوؿ ك بالتاِف زيادة النمو
االقتصادم،بينما البفاض ىذه النسبة يدؿ على عدـ الكفاءة يف العمليات اؼبصرفية ،ك ىو ما يدفع حسابات مصرفية يف بلداف أخرل.
ج-نسبة السيولة النقدية  : M1/M2تعرب ىذه النسبة عن مدل تقدـ اعبهاز اؼبصريف ك مدل سبكنو من تعبئة اؼبدخرات  ،حيث أف

االلبفاض يف النسبة  M1/M2تعٍت ارتفاعا يف درجة تنوع اؼبؤسسات اؼبالية ،ك زيادة الودائع اؼبصرفية  ،ك استخداـ أدكات مالية يف تسوية
اؼبعامبلت غَت العملة ،ك ؽبذه النسبة عدة دالئل نذكر منها (:)10تعكس ىذه النسبة بطريقة ما أنبية النظاـ غَت الرظبي (اؼبوازم) يف االقتصاد
،ألنو كلما كرب النظاـ اؼبوازم كلما زادت كمية النقد اؼبتداكلة كالبفضت النسبة .M1/M2تبُت ىذه النسبة مدل كفاءة النظاـ اؼبصريف:
فارتفاع ىذه النسبة يدؿ على اتساع اؽبامش يف أسعار الفائدة،ك الذم ينجم عنو زيادة يف حيازة العملة بدال من حيازة الودائع اؼبصرفية كجزء
من  M1ك ىي حالة تدؿ على عدـ كفاءة النظاـ اؼبصريف.
ثالثا :مشاكل قياس التنمية المالية يرل العديد من االقتصاديُت أف الدراسات اليت تناكلت موضوع التنمية اؼبالية ركزت يف قياسها على

مؤشرات كمية يبكن اغبصوؿ عليها ك تعديلها ألغراض اؼبقارنات بُت اؼبناطق ك الفًتات الزمنية،غَت أهنا قد ال تعرب عن التنمية اؼبالية يف معناىا
العػاـ الذم يشمل جوانب متعددة كاالنفتاح اؼبػاِف ك التنظيم ك الرقابة ك أكجو التقدـ التكنولوجي ك درجة اؼبنافسة ك القدرة اؼبؤسسية،كمن
الصعوبة رصد صبيع اعبوانب ذات الصلة بالتنمية اؼبالية من خبلؿ بضعة مقاييس.

ك عموما يبكن إهباز الصعوبات اؼبتعلقة بقياس التنمية اؼبالية فيما يلي(:)11

أوال :ال يوجد مؤشر كاحد للتنمية اؼبالية يقيس بشكل شامل الدرجة اليت تقوـ دبوجبها أسواؽ االئتماف بتقدًن التمويل البلزـ للنمو
االقتصادم  ،كذلك نظرا إلمكانية تقدًن األسواؽ اؼبالية العديد من اػبدمات ،ككجود قنوات متعددة يبكن من خبلؽبا تشجيع النمو.

ثانيا :يبكن إلحصائيات اؼبؤشرات التقليدية لنطاؽ التنمية اؼبالية  -مثل نسبة اجملاميع النقدية اؼبختلفة إُف إصباِف الناتج احمللي  -أف تقدـ

مؤشرات مضللة خبصوص كضع القطاع اؼباِف كأثاره على النشاط االقتصادم ،فعلى سبيل اؼبثاؿ إذا كانت نسبة الكتلة النقدية دبعناىا
الواسع إُف إصباِف الناتج احمللي عن مرتفعة نسبيا ك كاف ىناؾ سبويل كبَت للقطاع العاـ من جانب النظاـ اؼباِف ،مع سبويل مصريف قليل
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فقط موجو إُف القطاع اػباص ،يصعب عندئذ كصف ىذا الوضع بأنو معزز للنمو االقتصادم ،كمن ناحية أخرل ،إذا اقًتنت النسبة
اؼبرتفعة للكتلة النقدية دبعناىا الواسع مقابل إصباِف الناتج احمللي بوضع متوازف للمالية العامة كعدد كبَت من اغبسابات اؼبصرفية ،فقد يعٍت
ذلك احتماؿ تقدًن النظاـ اؼباِف ػبدمات أكثر،ألف عدد اغبسابات اؼبصرفية كخاصة يف اؼبناطق الريفية كعدد القركض األصغر اؼبمنوحة
من البنوؾ كمؤسسات التمويل ىي اؼبؤشرات الرئيسية اؼبستخدمة يف قياس درجة الوصوؿ إُف النظاـ اؼبصريف.
ففي ىذه اغبالة يكوف االرتفاع النسيب لنسبة الكتلة النقدية دبعناىا الواسع إُف إصباِف الناتج احمللي يعرب عن حالتُت متناقضتُت :فمن جهة
يدؿ ىذا االرتفاع النسيب على تقدًن النظاـ اؼباِف ػبدمات أكرب ك ىو مؤشر جيد للتنمية اؼبالية ،ك من جهة أخرل يكوف ىناؾ البفاض يف
مستول االئتماف اؼبمنوح للقطاع اػباص مقارنة باالئتماف اؼبمنوح للقطاع العاـ ك ىو مؤشر ال يعرب عن مستول جيد للتنمية اؼبالية.

ثالثا :ليس من السهل أك حىت من اؼبمكن قياس بعض اؼبؤشرات اؼبهمة للتنمية اؼبالية قياسا كميا ،فهي بشكل رئيسي مؤشرات تدؿ
على كفاءة النظاـ اؼباِف لتخفيض تكاليف اؼبعلومات كاؼبعامبلت على العمبلء،كيعترب تقييم ىذه الكفاءة فبارسة نوعية بشكل رئيسي.
كما أنو ينطوم يف العادة على تقييم لبللتزاـ دبعػايَت كقوانُت القطاع اؼباِف ذات الصلة ،كفبارساتو اعبيدة ك تنفيذىا كربليل البيئة االئتمانية
كنوعية مديرم كمشريف البنوؾ كنظاـ اإلدارة اؼبؤسسية .....،اٍف .كبدكف ربليل شامل للبيئة اؼبؤسسية كىيكل اغبوافز الذم يعمل مديرك
كمشرفو البنوؾ كاؼبراجعوف كاؼبودعوف يف ظلو ،يصعب كضع استنتاجات خبصوص مستول التنمية اؼبالية يف البلد اؼبعٍت.
كيف األخَت فإف البيانات اػباصة باؼبؤشرات القابلة للقياس قياسا كميا قد ال تتوفر بسهولة عرب البلداف ،كقد يصعب أحيانا ذبميع
اؼبعلومات اؼبتوفرة بأسلوب متناسق كقابل للمقارنة بُت البلداف مثل اؼبعلومات اػباصة دبستول القركض غَت العاملة ( اؼبتعثرة) كاليت قد ال
تكوف قابلة للمقارنة بُت البلداف بسبب ـبتلف اؼبنهجيات اؼبستخدمة يف حساب عدـ الوفاء بااللتزامات.

رابعا :العوامل المؤثرة على التنمية المالية

ىناؾ عوامل كثَتة ك متعددة تستطيع التأثَت على درجة التنمية اؼبالية ك تطور القطاع اؼباِف يف أم اقتصاد  ،ك يبكن تقسيم تلك العوامل إُف
عوامل اقتصادية  ،ك عوامل مؤسسية ،ك عوامل ذات صلة بالنظاـ اؼباِف نفسو،ك من خبلؿ ىذا اؼببحث سنحاكؿ التعرؼ على أىم ىذه
العوامل.

-1السياسات االقتصادية الكلية  :ةتتأثر التنمية اؼبالية دبستول جودة إدارة االقتصاد الكلي،ك السياسات االقتصادية الكلية اؼبطبقة باعتبارىا
تؤثر على حجم عبلكة التمويل اػبارجي ك ذلك من خبلؿ:
 تؤثر السياسات االقتصادية الكلية على األداء االقتصادم يف األمد الطويل . بإمكاف السياسات االقتصادية الكلية إحداث تأثَت مباشر على اإلمكانيات اؼبستقبلية لرفع مستول التنمية اؼبالية من خبلؿ الضرائباؼبفركضة على القطاع اؼباِف ك اليت تؤخر مبوه ك تطوره بصورة كاضحة.
 ك تؤثر السياسات االقتصادية الكلية على درجة عدـ اليقُت اليت سبيز البيئة االقتصادية الكلية احمللية،ألف عدـ اليقُت يتسبب يف إضعاؼتطور القطاع اؼباِف.
 -2التضخم :يعترب التضخم أحد أىم العوامل االقتصادية اليت تؤثر على أداء النظاـ اؼباِف فإما أف يساعد على مبوه ك تطوره أك العكس
،فتقلب درجة تذبذب التضخم تقلل من دقة تقييم ـباطر االئتماف ك اؼبخاطر السوقية ،ك ذلك الرتباط التضخم بتذبذب األسعار ،ك الذم
يؤثر على كثَت من اؼبتغَتات ك يشوه اؼبعلومات اليت تعتمد عليها اؼبؤسسات اؼبالية يف تقييمها ؼبخاطر االئتماف ك االستثمار.
-3نمو دخل الفرد :إف مبو دخل الفرد يساند التنمية اؼبالية ،ك التنمية اؼبالية تعزز النمو االقتصادم يف اؼبدل البعيد،فارتفاع مبو دخل الفرد
يساعد يف إحداث مزيد من اؼبنشآت ذات اعبدارة االئتمانية ك وبسن البيئة اؼبؤسسية للوساطة اؼبالية ،ك ىو ما ينعكس على تدنية عبلكة
التمويل اػبارجي األمر الذم يعزز مبو الوساطة اؼبالية.

ك يف ىذا الصدد نسجل الدراسة اليت قاـ هبا ) )11(Gertler and Rose (1991ك اليت استخدما فيها بيانات  69بلد نامي ك 21
بلد صناعي خبلؿ الفًتة ، 1988-1950ك قد كشفا عن جود عامل ارتباط اهبايب بُت البيانات الًتبيعية بُت لوجاريتم الناتج احمللي اإلصباِف
اغبقيقي للفرد ،ك لوجاريتم كل من نسبة اإلقراض إُف القطاع اػباص إُف الناتج احمللي اإلصباِف ،ك نسبة شبو النقود إُف الناتج احمللي اإلصباِف يف
البلداف النامية نو ىذا ما يدؿ على أف البلداف اليت تتمتع بدخل أعلى يكوف لديها أنظمة مالية أعمق.
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 -4العوامل المؤسسية  :يعترب اؼبناخ القانوين ك السياسي الذم يعمل يف إطاره النظاـ اؼباِف من احملددات اؽبامة ألنواع اػبدمات اليت يبكن أف
تقدمها اؼبؤسسات اؼبالية ك مدل جودهتا ،كما يلعب دكرا رئيسيا يف ربديد درجة تطور النظاـ اؼباِف  ،ففي العديد من البلداف النامية ال رببذ
البنوؾ منح قركض إذا كاف النظاـ اؼباِف غَت كفء ،أك إذا كانت البَتكقراطية منتشرة ك اؼبؤسسات السياسية الفاسدة تقف عائقا أماـ اسًتداد
القركض اؼبتعثرة ،ك كل ىذه العوامل ك غَتىا ذات الصلة باؼبناخ اؼبؤسسي تؤثر إهبابا أك سلبا على تطور النظاـ اؼباِف لبلقتصاد ك منو على
اؼبستول الكلي للتنمية اؼبالية .
كعبلكة على ذلك فإف درجة التنمية اؼبالية تتأثر بالطرؽ اؼبعتمدة يف إدارة شؤكف اؼبؤسسات اؼبػالية ك ربديدا البنوؾ ،ك ىنا تربز ضركرة اعتماد
نظاـ اغبوكمة ك الذم يشمل الطريقة اليت تدار هبا شؤكف البنك من خػبلؿ الدكر اؼبنوط بو كػل من ؾبلس اإلدارة ،كاإلدارة العليا ،دبا يؤثر
على ربديد أىداؼ البنك ،كمراعاة حقوؽ اؼبستفيدين كضباية حقوؽ اؼبودعُت.ك قد أصبحت حوكمة الشركات باعبهاز اؼبصريف تتصدر
اًىتمامات كل من ؾبتمع األعماؿ الدكِف كاؼبؤسسات اؼبالية الدكلية .

خامسا:العالقة بين التنمية المالية و النمو االقتصادي:

لقد حظيت العبلقة بُت اؼباؿ ك النمو بقدر كبَت من االىتماـ يف األدبيات االقتصادية على مدل العقود القليلة اؼباضية  ،ك ىو ما دفع
الباحثُت ك صانعي السياسات إُف السعي كراء معرفة العبلقة بُت تطور القطاع اؼباِف جنبا إُف جنب مع النمو االقتصادم ،ك يف ىذا اإلطار
ركزت العديد من الدراسات على قياس أثر مبو ك تطور القطاع اؼباِف على النمو االقتصادم ،كقد اختلفت اآلراء حوؿ اذباه العبلقة السببية بُت
التنمية اؼبالية ك النمو،ك لكنها أصبعت على كجود ارتباط ىاـ بُت ىذين اؼبتغَتين البد أف يؤخذ بعُت االعتبار ،ك من خبلؿ ىذا اؼببحث
سوؼ كباكؿ التطرؽ إُف ـبتلف اآلراء حوؿ اذباه العبلقة السببية بُت اؼباؿ ك النمو ،ك أىم الدراسات اليت حاكلت قياس أثر التنمية اؼبالية على
النمو االقتصادم.

 -1العالقة السببية بين التنمية المالية و النمو االقتصادي

تشهد األدبيات االقتصادية جدال متناميا خبصوص العبلقة بُت التمويل كالنمو ،ك يدكر ىذا اعبدؿ حوؿ ما إذا كاف أداء القطاع اؼباِف يتبع
أداء القطاع اغبقيقي للدكؿ أـ العكس ،فالبعض يرل أف مبو ك تطور القطاع اؼباِف يسرع من كتَتة النمو االقتصادم عن طريق زيادة سيولة
األصوؿ اؼبالية،ك تنويع اؼبخاطر،ك تشجيع االستثمار ك زيادة اإلنتاجية ،ك ربويل مدخرات أكرب إُف الشركات،بينما يرل البعض اآلخر أف مبو
القطاع اؼباِف ينتج كمحصلة للنمو يف النشاط االقتصادم باعتبار أف اؼبؤسسات اؼبالية مرآة لبلقتصاد ك بالتاِف فإف مبو ىذا األخَت سوؼ
ينعكس على حجم ك مستول اػبدمات اؼبالية ك اؼبنتجات االستثمارية .
أ -التطور المالي يسبب النمو االقتصادي :من اؼبعلوـ أف األسواؽ اؼبالية دبفهومها الواسع توفر اآللية اؼببلئمة لزيادة كفاءة تعبئة اؼبدخرات
احمللية كاستقطاب االستثمارات اػبارجية  ،كتوجيو ىذه اؼبوارد كبو اؼبشاريع األكثر كفاءة ،ك تكتسب األسواؽ اؼبالية دكرا ىاما يف سبويل
احتياجات االقتصاديات كبالذات مؤسسات القطاع اػباص يف إطار التوجو القائم إليبلء القطاع اػباص دكرا أكرب يف النشاط االقتصادم.

ب -النمو االقتصادي يسبب التطور المالي :يفًتض أنصار ىذا االذباه أف ىناؾ عبلقة سببية تسَت من النمو االقتصادم إُف التطور اؼباِف
،ك يطلق على ىذا االذباه فرضية إتباع الطلب ككفقا ؽبذه الفرضية تتجو العبلقة السببية بُت الظاىرتُت من النمو االقتصادم إُف التنمية اؼبالية
 :فعندما يكوف االقتصاد يف مرحلة النمو من الطبيعي أف يطلب األفراد خدمات مالية أكثر ك أفضل ك ىو ما يعزز مبو ك تطور القطاع اؼباِف ،ك

ىكذا تصبح التنمية اؼبالية ؾبرد ناتج فرعي للنمو يف اعبانب اغبقيقي لبلقتصاد الذم ربكمو عوامل أخرل  ،كىذا ما يتوافق مع رأم

جوف ركبنسوف ) (Joan Robinsonؼبا قاؿ ":عندما تقود اؼبشاريع يتبعها اؼباؿ"(.)14
كعليو إف ىذا االذباه يؤكد الدكر السليب للنظاـ اؼباِف كونو يعترب تطور القطاع اؼباِف ؿبصلة للنشاط االقتصادم الكلي،باعتبار أف التوسع

االقتصادم اؼبستمر يتطلب اؼبزيد من اػبدمات ك األدكات اؼبالية.فالنظاـ اؼباِف يكيف نفسو مع االحتياجات اؼبالية للقطاعات اغبقيقية
،كبالتاِف يكوف ؽبذا النوع من التطور اؼباِف دكر سليب يف عملية النمو  ،ك ىو ما توصل إليو جولد ظبيث ) (Goldsmith 1969النمو
االقتصادم يسبب تطور يف القطاع اؼباِف.

ج -العالقة التبادلية  :يرل أنصار ىذا االذباه على رأسهم غرينوكد ك ظبيث )، (1997ك ىاريسوف ك سوظباف ،ك (1999) Zeiar
،أف ىناؾ عبلقة متبادلة بُت تطور القطاع اؼباِف ك النمو االقتصادم ،أم أف العبلقة السببية بُت اؼبتغَتين يبكن أف تيسر يف كبل االذباىُت
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فالتنمية اؼبالية ك النمو االقتصادم قد يسبباف بالتبادؿ كجود كل منهما اآلخر ،فالنمو االقتصادم هبعل تطور نظم الوساطة مرحبا ،كما أف
تأسيس نظاـ ماِف فعاؿ يسمح بنمو اقتصادم سريع ،ك عموما إف التطور اؼباِف ك النمو االقتصادم حسب ىذا االذباه يؤثر كل منها على
اآلخر بشكل إهبايب يف عملية التنمية االقتصادية.

د-الحيادية :يرتكز ىذا االذباه على كوف القطاع اؼباِف مستقل سباما عن النمو االقتصادم  ،ك بالتاِف فإف أم منهما ال يؤثر على اآلخر  ،قد
Rioja
توصل بعض الباحثُت إُف عدـ كجود عبلقة بُت تطور القطاع اؼباِف ك النمو االقتصادم يف بعض الدكؿ ،حيث اكتشف
) (2004عدـ كجود أم تأثَت مباشر للتنمية اؼبالية على النمو االقتصادم ،فالدكؿ الفقَتة اليت تعاين ضعف ك نقص يف مبو األسواؽ اؼبالية
َف تشهد سول ربسينات صغَتة ك بطيئة يف الوساطة اؼبالية ،بينما التأثَت كاف أكرب حجما يف البلداف متوسطة الدخل اليت بلغت حدا معيننا
من التنمية اؼبالية.
ك تبقى العبلقة السببية موضوع نقاش ،لكن ما ال نقاش فيو األدلة اؼبستمدة من الدراسات العلمية اغبديثة ك اليت تشَت إُف أف التنمية اؼبالية
ؿبدد ىاـ للنمو االقتصادم إال أف التأثَت قد ال يكوف مباشرا فالقطاع اغبقيقي ك اؼباِف يتفاعبلف أثناء مراحل التطور ،ك ال يبكن ربديد مرحلة
معينة توجد فيها عبلقة من اذباه كاحد بُت التطور اؼباِف ك النمو االقتصادم .
 - 2أثر التنمية المالية على النمو االقتصادي لقد ترتب عن الدراسات اليت اىتمت بالعبلقة بُت التنمية اؼبالية ك النمو االقتصادم العديد
من الرباىُت الدالة على أف تواجد نظاـ ماِف عميق ك فعاؿ يبعث على تسريع النمو االقتصادم يف اؼبدل الطويل،ك من خبلؿ ىذا العنصر
سنحاكؿ إبراز أثر التنمية اؼبالية على النمو االقتصادم من خبلؿ استعراض أىم الدراسات التطبيقية اليت تناكلت أثر التطور اؼباِف على النمو
االقتصادم ،ك اليت حاكلت أيضا اكتشاؼ العبلقة السببية بُت التطور اؼباِف من جهة ك النمو االقتصادم من جهة أخرل.
ك لقد اشتملت اؼبنهجية اؼبستخدمة يف ىذه الدراسات التطبيقية على اؼبؤشرات اؼبعاصرة التالية:
مؤشرات النمو االقتصادم(*: )15معدؿ النمو اغبقيقي لدخل الفرد*.مبو ـبزكف رأس اؼباؿ للفرد*.معدؿ مبو إصباِف اإلنتاجية.-مؤشرات التطور المالي:

*مؤشرات العمق المالي  :كنسبة الكتلة النقدية الضيقة  M1ك الواسعة ، M2ك شبو النقود ك اػبصومات السائلة( النقد اؼبتداكؿ خارج
اعبهاز اؼبصريف  +خصومات البنوؾ ربت الطلب ك اؼبًتتب عليها دفع فوائد ك نفس اػبصومات اؼبرتبطة بالوسطاء اؼباليُت من غَت البنوؾ) إُف
الناتج احمللي اإلصباِف.
* حصة الوساطة اؼبالية اليت تتوؽبا البنوؾ التجارية مقاسة بنسبة أصوؿ البنوؾ التجارية إُف إصباِف األصوؿ لدل البنوؾ التجارية ك البنك اؼبركزم
معا.
*حجم اإلقراض الممنوح للقطاع الخاص مقاسا بنسبة تدفق االئتماف للقطاع اػباص إُف الناتج احمللي اإلصباِف ،أك حجم االئتماف اؼبمنوح
للقطاع اػباص إُف إصباِف االئتماف –شامبل القطاع العاـ -عوامل التحكم اؼبرتبطة بالنمو(:)11
*الدخل اغبقيقي للفرد يف السنة االبتدائية*.مؤشر التعليم*.مؤشر االستقرار السياسي*.مؤشر سعر الصرؼ*.مؤشر التجارة*.مؤشرات السياسة
اؼبالية ك النقديةك من بُت أىم الدراسات التطبيقية اليت تناكلت العبلقة بُت تطور القطاع اؼباِف ك النمو االقتصادم نذكر:

-1دراسة كنغ و ليفين  :ىناؾ العديد من األدبيات اليت أظهرت ( )1993عبلقة قوية ك إهبابية بُت التطور اؼباِف ك النمو االقتصادم،ك

أكدت أف مستويات التنمية اؼبالية تفسر التنمية االقتصادية اؼبستقبلية.ك تعترب دراسة كتغ ك لفُت ( )1993من أىم الدراسات يف ىذا اجملاؿ

حيث اختارا عينة من  80دكلة للفًتة ( )1989-1960ك ضبطت دراستها بشكل نظامي العوامل اؼبؤثرة على النمو طويل اؼبدل كاختربت
قنوات مبو اإلنتاجية ،ك تراكم رأس اؼباؿ ،ك قد استخدمت الدراسة أربع مقاييس للتطور اؼباِف ك ىي كالتاِف:
-1حجم الوساطة اؼبالية
-2درجة زبصيص االئتماف من قبل البنك اؼبركزم ك البنوؾ التجارية.
-3معدؿ االئتماف اؼبخصص للقطاع اػباص مقسوما على إصباِف االئتماف .
 -4االئتماف اؼبخصص للقطاع اػباص مقسوما على الناتج احمللي اإلصباِف.
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-1دراسة لفين ( :)1997لقد قاـ لفُت عاـ  1997باستخداـ العينة نفسها اؼبستخدمة يف دراستو مع كنغ (  )1993مع بيانات مت
احتساب متوسطاهتا لكامل الفًتة بغرض إجراء دراسة أكثر مشولية حوؿ تأثَتات اؼبتغَتات اؼبالية على النمو ،ك قد قاـ بتقدير ثبلث اكبدارات
تقاطعية فيما بُت الدكؿ على الشكل :
حيث تعرؼ اؼبتغَتات كما يلي :

)g(j) = ο + 1F(j) +i X(ij

):g(jيشَت إُف مبو دخل الفرد  ،أك ـبزكف رأس اؼباؿ ،أك ؾبمل إنتاجة عوامل اإلنتاج يف البلد.j
: Fاذباه أربع مؤشرات مالية مت استخداـ كل منها على حدة.
) :X(ijمصفوفة متغَتات الضبط دبا فيها دخل الفرد األكِف ،ك التعليم  ،ك االستقرار السياسي  ،ك مؤشرات أسعار الصرؼ ك التجارة ،ك
مالية اغبكومة ك السياسة النقدية.
ك ثبت أف كل اؼبتغَتات اؼبالية كانت ذات بعد اقتصادم ىاـ :فنسبة خصومات الوسطاء اؼباليُت السائلة إؿ الناتج احمللي اإلصباِف ترتفع مع
ارتفاع مستول الدخل ،ك كذلك األمر فيما يتعلق بنسبة كل من االئتماف اؼبوجو للقطاع اػباص إُف إصباِف االئتماف ك إُف الناتج احمللي
اإلصباِف.
-3دراسة لفين و زيقروز (  :)1998قاـ لفُت ك زيقركز (  )1998بدراسة ركزت على مؤشرين للسيولة لعينة مقطعية تضم  49يف الفًتة
، 1993-1976هتدؼ لتقوًن العبلقة بُت سيولة أسواؽ األكراؽ اؼبالية ،ك القطاع البنكي  ،ك معدالت النمو االقتصادم،حيث سبثل
السيولة على مستول االقتصاد الكلي الدرجة اليت تستطيع هبا الوحدة االقتصادية التداكؿ بأقل تكلفة ،ك أكرب سرعة ك أعلى ثقة ،ك لقياس
السيولة استخدـ لفُت ك زيقركز اؼبؤشرات التالية:
-1معدؿ قيمة التداكؿ :ك يساكم القيمة اإلصبالية لؤلسهم اؼبتاجر هبا يف السوؽ للدكلة مقسوما على الناتج احمللي اإلصباِف.
-2معدؿ دكراف السهم :ك يقيس قيمة التداكؿ بالنسبة غبجم السوؽ ك يساكم إصباِف قيمة األسهم اؼبتداكلة يف سوؽ األكراؽ اؼبالية للدكلة
مقسوما على رظبلة السوؽ أم قيمة األسهم اؼبسجلة م سوؽ األكراؽ اؼبالية للدكلة ،ك ىبتلف ىذا اؼبؤشر من دكلة إُف أخرل حسب درجة
نشاط السوؽ.
ك بعد استعراض الدراسات التطبيقية اؼبتوفرة عن العبلقة بُت التطور اؼباِف ك النمو االقتصادم نستطيع القوؿ أف ربسن أداء القطاع اؼباِف يعزز
النمو من خبلؿ ربسُت مبو ؾبمل إنتاجية عوامل اإلنتاج ،ك زيادة تراكم ىذه األخَتة  ،كما يبكن اعتبار التطور اؼباِف مؤشر جيد للتنبؤ بالنمو
االقتصادم ألف التطور اؼباِف يسبق النمو االقتصادم اؼبستقبلي.

سابعا :فحص مستوى التنمية المالية في الجزائر:

إف دراسة كضعية القطاع اؼبصريف اعبزائرم قبل التسعينات تبُت بوضوح التشوىات اليت كانت تعاين منها الوساطة اؼبالية يف تلك الفًتة ،ك اليت
سبيزت بتدخل الدكلة لتقييد االئتماف ،ك كضع حدكد قسول ؼبعدالت الفائدة على الودائع ك القركض ،.....ك غَتىا من مظاىر الكبح اؼباِف
اليت تسببت يف إضعاؼ النظاـ اؼباِف ك النمو االقتصادم.ك ىو ما دفع اعبزائر إُف الشركع يف إصبلحات اقتصادية منذ سنة ،1990سعت
من كرائها إُف انتهاج منهج التحرير اؼباِف كسياسة إلصبلح ك تفعيل نظامها اؼبصريف من أجل ربقيق مبو اقتصادم أعلى ،ك ىذا انطبلقا من أف
تطوير النظاـ اؼباِف ك اؼبصريف كجعلو أكثر فعالية يف ذبميع اؼبوارد ك زبصيصها يعترب الركيزة األساسية يف ربقيق النمو االقتصادم.
ك قد كانت بداية ربرير القطاع اؼبصريف يف اعبزائر مع صدكر قانوف النقد ك القرض رقم  10-90اؼبؤرخ يف  14أفريل ، 1990ك الذم جاء
لتحسُت ك تفعيل الوساطة البنكية ،ك توسيع اؼبنافسة من خبلؿ السماح بدخوؿ اؼبؤسسات اؼبالية اػباصة سواء الوطنية أك األجنبية للسوؽ
اؼبصرفية اعبزائرية ،ك ىو ما ظبح بتطوير ىيكل البنوؾ ،فأصبح النظاـ اؼبصريف اعبزائرم حىت جانفي  2009يضم  21بنك ك  05مؤسسات
مالية باإلضافة إُف البنك اعبزائرم للتنمية .

-1خصائص المنظومة المصرفية الجزائرية:

قبل دراسة ـبتلف اؼبؤشرات اؼبعربة عن مستول التنمية اؼبالية يف اعبزائر ،ارتأينا أف نعرض ـبتلف اػبصائص اليت سبيز العمل يف اؼبنظومة اؼبصرفية
اعبزائرية ك اؼبتمثلة يف :
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صغر حجم البنوك  :على الرغم من التطور الذم شهدتو البنوؾ اعبزائرية من حيث زيادة أصوؽبا كرؤكس أمواؽبا ،إال أهنا ال تزاؿ تعاين منصغر أحجامها مقارنة مع البنوؾ العربية كاألجنبية ،حيث أف االذباه السائد اآلف ىو اندماج البنوؾ فيما بينها من أجل تقوية مكانتها كتعزيز
كفاءهتا.
التركز في نصيب البنوك  :يتمثل ارتفاع درجة الًتكز يف استحواذ نصيب عدد قليل من البنوؾ على ؾبمل األصوؿ البنكية ،حيث ربتكرالبنوؾ التجارية العمومية أكثر من  )18(%95من السوؽ اؼبصرفية فيما ىبص تلقي الودائع ك منح القركض على حد سواء ،ك يبكن تفسَت
ارتفاع درجة الًتكز يف الودائع لدل البنوؾ العمومية بالثقة ك األماف الذم يشعر بو اؼبودعوف عند التعامل مع ىذه البنوؾ ،خاصة بعد ذبربة
اعبزائر مع البنوؾ اػباصة ك يتعلق األمر بإفبلس بنك اػبليفة ك البنك التجارم ك الصناعي ك ما ترتب عن ذلك من ضياع أمواؿ اؼبودعُت ك
تقليص الثقة يف البنوؾ اػباصة ،أما تركز القركض لدل البنوؾ العمومية فيمكن إرجاعو إُف اؼبسانبة الفعالة ؽبذه البنوؾ يف برنامج اإلنعاش
االقتصادم ،ك اىتماـ البنوؾ اػباصة الوطنية ك األجنبية بالقركض االستهبلكية ك قركض االستغبلؿ  ،ك عموما فإف ارتفاع درجات الًتكز
اؼبصريف وبد من اؼبنافسة ،ك يف مثل ىذه اغباالت قد ترتفع تكاليف الوساطة البنكية السيما تكاليف رأس اؼباؿ لتنفيذ اؼبشاريع االستثمارية ،كما
يكوف ؼبمارسات بعض البنوؾ احملتكرة انعكاسات ىامة على أداء البنوؾ األخرل كتطوير الصناعة البنكية ،فبا يؤثر بدرجة جوىرية على أداء
السوؽ.
تجزئة النشاط البنكي  :لقد أدت السياسة التنموية اؼبتبعة يف اعبزائر كاؼبرتكزة على زبصيص اؼبوارد اؼبالية بطريقة ـبططة لتشمل ـبتلف أكجوالنشاط االقتصادم لتحقيق التنمية الشاملة إُف خلق نوع من التخصص يف النشاط البنكي كىذا بإتاحة القركض لقطاع معُت بذاتو ،كانعكس
ذلك على ذبزئة النشاط البنكي كما ترتب عنو من كبت العمل بآلية أساسية تعترب دبثابة ؿبرؾ النشاط البنكي بشكل عاـ أال كىي اؼبنافسة يف
السوؽ البنكي ،ككذا تقليل اغبوافز أماـ تلك اؼبؤسسات لتنويع ؿبافظها اؼبالية كتسيَت األخطار اؼبًتتبة عنها.
ىيكل ملكية البنوك :يتسم ىيكل ملكية اعبهاز اؼبصريف اعبزائرم باؼبسانبة الكبَتة للقطاع العمومي ،تصاحبو سيطرة كاملة ؽبذا القطاع علىإدارة كعمليات البنوؾ .كقد أثر كجود اؼبلكية كالسيطرة يف اؽبيكل اؼباِف للمصارؼ على اسًتاتيجيات كعمليات اؼبؤسسات البنكية بشكل كبَت.
كعلى الرغم من سياسة التقليل من نسبة ملكية القطاع العمومي يف البنوؾ كزبفيف قيود الدخوؿ إُف القطاع اؼباِف كاؼبصريف ،إال أف القطاع
العمومي ما زاؿ يبتلك حصة األسد يف اعبهاز اؼبصريف ،حيث أنو من بُت  21بنك مرخص ،سبتلك السلطات العمومية  6بنوؾ كىي األكرب
حجما.
القروض المتعثرة  :أدت فبارسات اإلقراض السابقة يف اعبزائر إُف تدىور ملحوظ يف نوعية ؿبافظ قركض البنوؾ ،كىو األمر الذم تفاقمالحقا بسبب األكضاع االقتصادية العامة غَت اؼبواتية ،الشيء الذم حد من مقدرة البنوؾ على أداء مهاـ الوساطة من خبلؿ تقليص السيولة
اؼبتوفرة لديها كزيادة تكلفة عملياهتا.
ضعف استخدام التكنولوجيا والرقابة  :وبتاج اعبهاز اؼبصريف يف اعبزائر إُف زيادة مستول االستثمار يف التكنولوجيا البنكية اغبديثة ،كتطبيقاألنظمة كالربامج العصرية ،كذلك حىت يكوف قادرا على مواكبة اؼبنافسة يف األسواؽ الداخلية كاػبارجية .كما أف استخداـ التكنولوجيا يزيد من
سرعة التسويات كزيادة الشفافية ،إذ يسمح بنشر كافة اؼبعلومات اؼبوجودة فورا ،فبا يزيد من ثقة اؼبستثمرين بالبنوؾ .كما أف اؼبنافسة الدكلية
تتطلب كجود بيانات قابلة للمقارنة كفق معايَت موحدة ،كىذا يتطلب بدكره جهدا لتطوير قواعد الشفافية كنشر البيانات كالقوائم اؼبالية بشكل
مناسب عبذب اؼبستثمرين األجانب.
ضيق السوق النقدي األولي والثانوي :وبتاج اعبهاز البنكي إُف كجود سوؽ نقدية منظمة كمتطورة ؼبا ؽبا من أنبية بالغة ال يبكن ذباىلها،حيث يتم من خبلؽبا تأمُت السيولة النقدية كتوفَت أدكات الدفع للبنوؾ ،كمن خبلؿ ذلك تستطيع ىذه البنوؾ سبويل النشاط االقتصادم
دبختلف قطاعاتو ،كتتمكن كذلك السلطات النقدية من فبارسة رقابة فعالة على االئتماف كالنقود يف االقتصاد .كتقاس درجة مبو السوؽ النقدم
بعدة مؤشرات لعل أنبها اغبجم الكلي للودائع ،تطور اغبجم الكلي للقركض ،تعدد كتنوع األصوؿ النقدية كاؼبالية ،تعدد كتنوع البنوؾ اؼبتعاملة
يف السوؽ كقدرهتا على توفَت أدكات الدفع ،كالقياـ بعملية سبويل النشاط االقتصادم بأقل تكلفة فبكنة .يف حُت يعترب السوؽ اؼباِف سوؽ
االدخار شبو السائل كاالئتماف طويل األجل.
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قيود مالية ،محاسبية وتنظيمية  :كمنها عدـ مبلءمة اؼبخطط احملاسيب القطاعي اػباص بالبنوؾ يف تغطية اغبسابات كطرؽ معاعبة العملياتالبنكية ككذلك غياب ؿباسبة ربليلية بنكية دقيقة مكيفة مع كاقع ىذه البنوؾ ،باإلضافة إُف ضعف منظومة االتصاؿ التنظيمي ،بُت ـبتلف
اؼبصاٌف فبا يصعب من التنسيق كالتعاكف بُت اؼبصاٌف بسبب انعداـ التفاىم بُت العاملُت بالبنوؾ خاصة بُت اإلطارات كالعماؿ .كما أف صعوبة
تدفق اؼبعلومات بالكمية اؼبناسبة كيف الوقت اؼبناسب ينعكس سلبا على عملية ازباذ القرار.
-قيود قانونية  :كىي ؾبموع النصوص القانونية كالتشريعية ،كالتعليمات التنظيمية اليت تؤطر النشاط البنكي ،حيث أننا ال نلمس يف الواقع

االستقبللية كالتعامل على أساس اؼبردكدية اليت نص عليها قانوف  06-88اؼبعدؿ كاؼبتمم لقانوف  ،12-86بل قبد يف الواقع العملي التدخل
الدائم للدكلة يف توجيو سياسات البنوؾ التجارية.
يتضح من خبلؿ ما سبق سيطرة الدكلة على القطاع اؼباِف ،كىو ما أدل إُف ارتفاع درجات الًتكز اؼبصريف اؼبصحوب بالبفاض يف مستول اؼبنافسة
،ك بقاء البنوؾ التجارية يف دائرة ذبزئة النشاط البنكي يف ظل االذباه العاؼبي كبو الصَتفة الشاملة ،كما نسجل ضعف استخداـ التكنولوجيا ك
طغياف الصرفة التقليدية اليت توفر خدمات مصرفية تقليدية ال تستجيب ألبسط التطورات اغباصلة يف اجملتمع ك ال ترتقي إُف مستول اػبدمات اليت
تقدمها البنوؾ الدكلية ،فضبل عن تقل اإلجراءات البَتكقراطية ك التعقيدات يف اؼبعامبلت البنكية،ك م ظل ىذه اػبصائص يطرح العديد من
عبلمات االستفهاـ حوؿ مستول تنمية ك تطور القطاع اؼباِف يف اعبزائر.
-2مؤشرات التنمية المالية في الجزائر:
من أجل فحص مستول التنمية اؼبالية يف اعبزائر سوؼ نعتمد على اؼبؤشرات األكثر شيوعا يف أدبيات التنمية اؼبالية ك ىي:
 مؤشر  M2/PIBك الذم يقيس حجم الوساطة اؼبالية.مؤشر QM/PIBأم نسبة أشباه النقود إُف إصباِف الناتج الداخلي اػباـ.مؤشر نسبة إصباِف الودائع إُف إصباِف الناتج الداخلي اػباـ.مؤشر  M1/M2ك ىي نسبة تعرب عن مدل تقدـ اعبهاز اؼبصريف.-1-2تطور  : M2/PIBيعرب ىذا اؼبؤشر عن حجم الوساطة اؼبالية ،ك يطلق عليو مؤشر عرض النقود ،ك تفيد أدبيات التنمية اؼبالية أنو خبلؿ

مراحل تطور القطاع اؼباِف يتجو ؾبموع الكتلة النقدية اؼبكونة من الودائع ألجل كالودائع اعبارية ك النقود السائلة ( )M2منسوبة إُف الناتج الداخلي

اػباـ (  )PIBإُف االلبفاض ك يعود ذلك إُف حسبهم إُف مبو أدكات أخرل ليست مدرجة ضمن اؿ

، M2ك بالتاِف فإف ظهور أدكات مالية

جديدة يعكس االذباه التصاعدم لبلبتكار اؼباِف يف النظم اؼبالية القائمة ،ك تًتاكح نسبة ىذا اؼبؤشر يف الدكؿ اؼبتقدمة مابُت  %67-%60ك
اعبدكؿ اؼبواِف يبُت تطور ىذا اؼبؤشر يف اعبزائر خبلؿ الفًتة ()2007-1990
السنوات
%M2/PIB

1990
63

الجدول (: )2تطور  M2/PIBخالل الفترة ()2007-1990
1996
1995
1994
1993
1992
1991

1997

1998

35.6

38.9

56.7

2005

2006

2007

55.1

58.3

63.8

48.2

48

52.7

48.6

39.9

السنوات
60.9
63.9
65.1
58.3
49.3
55.7
%M2/PIB
المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات بنك الجزائر و تقارير وزارة المالية
1999

2000

2001

2002

2003

2004

يتضح من خبلؿ اعبدكؿ أف نسبة ىذا اؼبؤشر كانت تعادؿ  %63سنة ، 1990ك إذا أخذنا بأدبيات التنمية اؼبالية يبكن تفسَت ىذه النسبة بأف
القطاع اؼبصريف اعبزائرم متطور ك يعتمد على أدكات مالية مبتكرة ،ك لكن كاقع القطاع اؼبصرم يف تلك الفًتة ىبتلف سباما عن ىذا التفسَت فقد كاف
النظاـ البنكي ذك مستول كاحد ،خاضع الحتكار الدكلة ،يعاين من تقييد االئتماف كالتحديد اإلدارم ؼبعدالت الفائدة عند مستويات منخفضة
(الكبح اؼباِف) ،ك التفسَت اؼبنطقي للنسبة اؼبسجلة سنة  1990يعود للتمويل التضخمي لبلقتصاد من خبلؿ اإلصدار النقدم دكف مقابل ك الذم
كاف سائد قبل التسعينات ،ك تتبع تطور ىذا اؼبؤشر خبلؿ الفًتة (  )1997-1991قبد أنو سجل نوعا من االلبفاض نتيجة اتباع تعليمات
صندكؽ النقد الدكِف يبا ىبص السياسة النقدية خبلؿ برنامج التصحيح اؽبيكلي ك القاضية بتقليص مبو الكتلة النقدية.
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ك بدءا من سنة  1998بدأت ىذه النسبة يف االرتفاع ك قد سجلت أعلى قيمة ؽبا سنة  2002ب  %65ك بلغ متوسطها خبلؿ الفًتة
( )2007-1998حواِف ، %59ك ىي نسبة تقًتب من النسب احملققة يف الدكؿ اؼبتقدمة ،ك انطبلقا من كاقع االقتصاد اعبزائرم ك قطاعو اؼباِف
يبكن إرجاع ىذه النتائج إُف النمو الكبَت يف الكتلة النقدية بفعل تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادم بعد ربسن أسعار احملركقات عاـ  1999ك
بالتاِف تضاعف اإلنفاؽ اغبكومي.
ك بالتاِف إف ارتفاع ىذا اؼبؤشر يف اعبزائر ال يعٍت بالضركرة تطور الوساطة اؼبالية بقدر ما يعٍت زيادة نفقات الدكلة من جهة ك تطور السوؽ اؼبوازم
من جهة أخرل تتداكؿ فيو كتلة نقدية تقدر دبليارات الدكالرات.
-2-2تطور  : QM/PIBيعترب معدؿ إصباِف النقود أشباه النقود إُف حجم الناتج الداخلي اػباـ من أىم اؼبؤشرات اؼبستخدمة يف فحص
مستول التنمية اؼبالية ،ك قياس تطور النظم اؼبصرفية ،فهو يعرب عن مدل قدرة البنوؾ على توفَت التمويل البلزـ للعمليات االستثمارية طويلة األجل ك
تصل نسبة ىذا اؼبؤشر يف الدكؿ اؼبتقدمة إُف حواِف  %40ك اعبدكؿ اؼبواِف يبُت تطور ىذا اؼبؤشر يف اعبزائر خبلؿ الفًتة (:)2007-1990

السنوات
%QM/PIB
السنوات
%QM/PIB

1990
13.4
1999

الجدول (: )3تطور  QM/PIBخالل الفترة ()2007-1990
1996 1995 1994
1993
1992
1991

1997

1998

13.66

15.16

16.65

14

12.7

14.7

27.3

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

20.8

18.7

10.46
2000

23
25.7
32.8
33.3
29.1
23.7
27.5
المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات بنك الجزائر و تقارير وزارة المالية
نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف نسبة اؼبؤشر  QM/PIBكانت منخفضة كانت منخفضة خبلؿ فًتة الدراسة فقد بلغ متوسطها قبل ارتفاع
أسعار احملركقات (  )1999حواِف  %15ك بلغ بعد ذلك (بعد  )1999حواِف ، % 26كىو ما يعكس حدكث ربسن نسيب يف تعبئة
االدخار بفعل الوفرة اؼبالية اليت نتج ربسن يف الودائع اغبكومية ،ك رغم ذلك تبقى النسب اليت يسجلها ىذا اؼبؤشر منخفضة إذا ما قورنت مع
النسب احملققة يف الدكؿ اؼبتقدمة ،ك عليو فالبنوؾ اعبزائرية مطالبة ببذؿ اؼبزيد لتنمية ك جذب الودائع.

-3-2تطور  : M1/M2يعرؼ ىذا اؼبؤشر بنسبة السيولة النقدية ،ك تعرب ىذه النسبة عن مدل سبكن اعبهاز اؼبصريف من تعبئة االدخار
،حيث أف البفاضها يعٍت النخلي عن العملة يف تسوية اؼبعامبلت ك زيادة االعتماد على الودائع اؼبصرفية ك األدكات اؼبالية  ،اعبدكؿ اؼبواِف يبُت
تطور ىذا اؼبؤشر يف اعبزائر خبلؿ الفًتة (:)2007-1990
السنوات

1990

% M1/M2

78.7

الجدول (: )4تطور  M1/M2خالل الفترة ()2007-1990
1995 1994
1993
1992
1991

1996

1997

1998

64.9

64.3

62.7

51.9

71.6

78.3

71.2

65.7

المصدر  :من إعداد االباحث اعتمادا على معطيات بنك الجزائر و تقارير وزارة المالية
السنوات

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2007 2006

% M1/M2

50.6

51.8

50

48.8

48.6

57.8

58.2

70.6

64.2

يتضح من خبلؿ اعبدكؿ أف النسبة  M1/M2كانت مرتفعة جدا خبلؿ الفًتة ( )1993-1990حيث بلغ متوسطها حواِف ، %75ك
ىو ما يعكس اغبجم الكبَت لكمية العملة اؼبتداكلة ك اتساع السوؽ اؼبوازم باعبزائر ،ألنو كلما اتسع السوؽ اؼبوازم كلما زادت كمية النقد
اؼبتداكلة ،كما أف ىذا االرتفاع يعكس أيضا اتساع اؽبامش بُت أسعار الفائدة الناجم عن حيازة العملة بدال من حيازة الودائع اؼبصرفية كجزء
من، M1ك ىذه النسبة انعكاس فعلي لعدـ كفاءة النظاـ اؼبصريف يف تلك الفًتة ،ك ابتداءا من  1994سنة دخوؿ اعبزائر يف إصبلحات مع
صندكؽ النقد الدكِف مست كل ما يتعلق جبوانب االقتصاد دبا فيها السياسة النقدية بدأ ىذا اؼبؤشر يف االلبفاض دبعدالت ضعيفة ،ك ال ترتقي
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النسب اليت حققها ىذا اؼبؤشر إُف ما ىو مسجل يف الدكؿ اؼبتقدمة ،ك يبقى القطاع اؼبصريف اعبزائرم على غرار ما ىو سائد يف أغلبية الدكؿ
النامية يعتمد على العملة يف تسوية اؼبعامبلت ،ك تنقصو الثقة يف كسائل الدفع اغبديثة ،ك تغيب عنو األدكات اؼبالية اؼببتكرة.
 -4-2نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي اإلجمالي:يشمل إصباِف الودائع كل من الودائع اؼبقيمة ك الودائع ربت الطلب ،ك الودائع
ألجل ك الودائع االدخارية،ك كدائع اؼبكاتب الربيدية ،ك الودائع اغبكومية ،ك قد استخدمت نسبة إصباِف الودائع إُف الناتج احمللي اإلصباِف يف
العديد من الدراسات كمقياس للتنمية اؼبالية باعتبارىا تستبعد العملة ،ك تعترب أف األصوؿ شبو السائلة ىي اؼبصدر الرئيسي لتمويل االستثمار
ك ربسب ىذه النسبة كما يلي :
]∑D/PIB=[(∑Dt/IPCt+∑Dt-1/IPCt-1).0.5]/[PIBt/IPCt
حيث :
:∑Dسبثل إصباِف الودائع .ك : PIBالناتج احمللي اػباـ .
ك : ∑Dt-1إصباِف الودائع للفًتة t-1
:∑Dtإصباِف الودائع للفًتة t
: IPCtالرقم القياسي ألسعار اؼبستهلكُت للفًتة  tك : IPCt-1الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلكُت للفًتة t-1
ك اعبدكؿ اؼبواِف يبُت تطور إصباِف الودائع إُف احمللي اػباـ يف اعبزائر خبلؿ الفًتة (:)2007-1990
السنوات

1999

2000

2001

% ∑D/PIB

37.28

32.92

44.07 44.25 38.81

السنوات

2002

2003

2004

2005

36.5 41.85

2006

2007

41.75 37.32

الجدول (: )5تطور نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ()2007-1990
1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
1991
1990

% ∑D/PIB

-

30.14

47.59 46.16 29.13

22.23 26.62

22.6

32.22

المصدر  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات بنك الجزائر و تقارير وزارة المالية
يتضح من خبلؿ نسب مؤشر إصباِف الودائع إُف الناتج احمللي اػباـ أهنا نسب منخفضة تدؿ على أف األفراد يفضلوف االحتفاظ
بودائعهم خارج اعبهاز اؼبصريف ،كما أهنا تتميز بالتذبذب بُت االرتفاع كااللبفاض كعدـ االستقرار ،حيث بلغ متوسط نسب ىذا اؼبؤشر
خبلؿ الفًتة ( )1998-1991حواِف  %32كىي نسبة متدنية تدؿ على أف السياسات اؼبعتمدة من طرؼ البنوؾ اعبزائرية َف تنجح بالقدر
الكايف يف ربقيق الًتاكمات الضركرية لتمويل االستثمار بشكل ينعكس إهبابا على النمو االقتصادم ،ك يرجع ذلك إُف تعقد اإلجراءات ك
اؼبعامبلت البنكية من جهة ،ك االعتماد بشكل كبَت على العملة يف تسوية اؼبعامبلت ك العزكؼ عن التعامل بالودائع ك اغبسابات اؼبصرفية من
جهة أخرل،مث انتقل متوسط ىذا اؼبؤشر خبلؿ الفًتة (  )2007-1999إُف حواِف  %39بزيادة تقدر ب  %7عن الفًتة السابقة كيرجع
البعض ىذه الزيادة إُف الوفرة اؼبالية اليت شهدىا االقتصاد اعبزائرم عقب ارتفاع أسعار احملركقات حيث بلغت نسبة إصباِف الودائع إُف الناتج
احمللي اػباـ أعلى قيمة ؽبا سنيت  2002ك  2003ب  %44.25ك  %44.07على التواِف،ك لكن ىذا ال ينفي اعبهود اليت تبذؽبا البنوؾ
اعبزائر لتطوير أدائها على صبيع اجملاالت السيما يف ؾباؿ تنمية ك جذب الودائع.
ك ما توصلنا إليو من خبلؿ ربليل اؼبؤشرات اؼبعربة عن التطور اؼباِف أف مستول التنمية اؼبالية يف اعبزائر منخفض ،ك ىذا أمر طبيعي بالنظر
ػبصائص اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائرية ك اليت أشرنا إليها سابقا ،فاإلصبلحات اليت عرفتها الساحة البنكية باعبزائر منذ االستقبلؿ ك إُف يومنا ىذا
َف ربقق النتائج اؼبرجوة منها،كالنظاـ اؼبصريف ال يزاؿ متخلفا باؼبقارنة مع الدكؿ اؼبتقدمة،ك مستويات التنمية اؼبالية منخفضة ،ك رغم التحسن
اؼبسجل خبلؿ السنوات األخَتة يف بعض مؤشرات التطور اؼباِف كحجم الوساطة اؼبالية ،إال أف ىذا التحسن كاف مرتبط بارتفاع أسعار
احملركقات ،ك اليت يبكن العودة إليها لتفسَت كل التغَتات اليت ربدث يف االقتصاد اعبزائرم باعتباره قائم على احملركقات،ك عموما فإف النتائج
اليت توصلنا إليها تتوافق مع النتائج اليت توصل إليها خرباء صندكؽ النقد الدكِف (سوزاف كرين ،ريشي جوياؿ،مشفق مبارؾ ،ك كراندا ساب)،
يف دراسة ؽبم حوؿ التطور اؼباِف يف منطقة الشرؽ األكسط ك مشاؿ إفريقيا ،ك قد اعتمدكا يف ىذه الدراسة على مؤشرات شاملة يف قياس
مستول التنػمية اؼبػالية تأخذ بعُت االعتبار االنفتاح اؼباِف ك اؼبناخ اؼبؤسسي،ك أكجو التقدـ التكنولوجي ،ك درجة اؼبنافسة ،كونو تعرب عن صبيع
اعبوانب ذات العبلقة بالتطور اؼباِف ك ترصده باؼبعٌت الصحيح ،ك ترد نتائج ىذه الدراسة يف اعبدكؿ اؼبواِف:
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الجدول (:)6مستوى التطور المالي لبلدان الشرق األوسط و شمال إفريقيا
مستوى التطور المالي
مرتفع

متوسط

منخفض

األردف
اإلمارات العربية اؼبتحدة
البحرين
عماف
قطر
الكويت
لبناف
اؼبملكة العربية السعودية

باكستاف
تونس

صبهورية إيراف اإلسبلمية
اعبمهورية العربية السورية
السوداف
ليبيا
اليمن

الجزائر
جيبويت
مصر
اؼبغرب
موريتانيا

المصدر:سوزان كرين و آخرون :العمل المصرفي في سبيل التنمية ،مجلة التمويل و التنمية،مارس  2002ص 28
ك اعبدكؿ اؼبواِف يبُت عناصر الرقم القياسي للتطور اؼباِف لبلداف اؼبغرب العريب:
الجدول رقم (:)7عناصر الرقم القياسي للتطور المالي لبلدان المغرب العربي2003/2002
(على أساس بيانات كمية وكيفية و ذات مجال من )210-0

القطاع النقدي و

االنفتاح

البيئة

القطاع المصرفي القطاع المالي

التنظيم

البلد

الرقم القياسي

السياسة النقدية
4.46

المالي
5.00

المؤسسية
5.00

غير المصرفي
4.67

تونس

للتطور
5.57

5.33

7.70

6.00

3.22

5.33

5.57
0.90

المغرب

5.45

5.99

6.33

2.42

0.00

ليبيا

3.13

1.92

0.67

0.00

4.00

2.33

موريتانيا

3.23

2.55

3.00

3.46

4.36

9.00

2.22

الجزائر

3.87

4.15

0.67

3.33

5.00

المصدر:سوزان كرين و آخرون :تطور القطاع المالي في بلدان الشرق األوسط و شمال أفريقيا،ندوة حول تطور القطاع اؼباِف ك النمو
االقتصادم ،صندكؽ النقد العريب،أبو ضيب اإلمارات العربية اؼبتحدة  8-7ديسمرب ،2003ص.113
ك يتضح من خبلؿ اعبدكلُت السابقُت أف اعبزائر صنفت ضمن البلداف ذات اؼبستول اؼبتوسط من التطور اؼباِف ،ك حصلت على درجات مقبولة
فيما ىبص التنظيم ك اإلشراؼ ك االنفتاح اؼباِف ،ك يؤكد اعبدكؿ رقم ( )7البفاض كافة مؤشر التطور اؼباِف يف اعبزائر باؼبقارنة مع تونس ك اؼبغرب
،باستثناء ارتفاع مؤشر االنفتاح اؼباِف ك الذم يبكن إرجاعو إُف التحرير التدرهبي غبساب رأس اؼباؿ ،ك عدـ تدخل الدكلة يف نظاـ العملة ،فيما
تتفوؽ اعبزائر على موريتانيا ك ليبيا يف كل مؤشرات التطور اؼباِف باستثناء مؤشرم القطاع اؼباِف غَت الرظبي ك التنظيم ك اللذاف تتفوؽ يهما موريتانيا
على اعبزائر،ك عليو فإف النهوض بالقطاع اؼباِف اعبزائرم يتطلب بذؿ اؼبزيد من اعبهود.
 -5-2االئتمان الممنوح للقطاع الخاص كمؤشر عن التنمية المالية في الجزائر:
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تعترب أدبيات التنمية اؼبالية أف نسبة القركض اؼبوجهة للقطاع اػباص إُف الناتج احمللي اػباـ )(CP/PIBىو مؤشر معرب عن التطور
اؼباِف كونو يقيس مدل مسانبة البنوؾ احمللية يف منح القركض ك التسهيبلت للقطاع اػباص،حيث أنو كلما زادت نسبة القركض اليت يستفيد
منها القطاع اػباص بالنسبة للناتج الداخلي اػباـ دؿ ذلك على تطور النظاـ اؼبصريف ،ك كفاءتو يف صبع اؼبعلومات ،ك مراقبة اؼبديرين ،ك تنويع
اؼبخاطر ،فضبل عن تعبئة االدخار ك تسهيل عمليات التبادؿ بشكل يساىم إهبابا يف عملية النمو االقتصادم.
ك قد أبرز بيك ك لفُت (  )2004أف قسمة االئتماف سنويا على الناتج احمللي اإلصباِف من شأنو أف يسفر عن قياس غَت دقيق بسبب التضخم
ألف االئتماف اؼبمنوح للقطاع اػباص متغَت أرصدة بينما الناتج احمللي اإلصباِف متغَت تدفقات،ك تستخدـ اؼبعادلة التالية غبساب نسبة االئتماف
اؼبمنوح للقطاع اػباص إُف الناتج احمللي اإلصباِف:
e
e
CPt/PIBt =[( CPt/ IPC t + CPt-1/ IPC t -1(.05]/[PIBt/ IPCat].100
حيث: PC -:االئتماف اؼبمنوح للقطاع اػباص.
 : IPCeالرقم القياسي ألسعار اؼبستهلكُت يف هناية السنة . : IPCaمتوسط األرقاـ القياسية ألسعار اؼبستهلكُت حىت هناية السنة . : PIBالناتج احمللي اإلصباِف.ك اعبدكؿ اؼبواِف يبُت تطور نسبة االئتماف اؼبصريف اؼبمنوح للقطاع اػباص إُف الناتج احمللي اإلصباِف يف اعبزائر خبلؿ الفًتة (
:)2007

-1990

الجدول رقم ()8

تطور  CP/PIBفي الجزائر ()2007-1990
السنوات

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

% CP/PIB

4.42

3.22

4.31

5.23

4.34

3.35

2.76

2.6

3.08

اؼبصدر:من إعداد الباحث اعتمادا على-:تقرير كزارة اؼبالية حوؿ الوضعية النقدية ك اؼبالية لنهاية .2001
السنوات

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

% CP/PIB

3.85

4.08

5.02

6.9

7.63

7.25

7.36

8.2

8.56

تقرير بنك اعبزائر  2007ك النشرة اإلحصائية لبنك اعبزائر .2005-1964يتضح من خبلؿ اعبدكؿ البفاض نسبة القركض اؼبمنوحة للقطاع اػباص إُف الناتج احمللي اإلصباِف ،حيث كانت يف حدكد % 4.42سنة
 1990مث بدأت يف االلبفاض إُف أدىن قيمة ؽبا ب  % 2.6سنة  ،1997ك كاف ذلك رغم صدكر قانوف االستثمار رقم  12-93اؼبؤرخ
يف  5أكتوبر  1993ك اؼبتعلق بتشجيع ك ترقية االستثمار يف اعبزائر ،ك الذم فتح اجملاؿ أماـ االستثمار اػباص الوطٍت ك األجنيب ،إال أف
القطاع اؼبصريف َف يرفع من حصة القركض اؼبمنوحة للقطاع اػباص سباشيا مع قوانُت االستثمار،ك بعد  1997عاكدت النسبة CP/PIB
االرتفاع تدرهبيا إُف أف بلغت أعلى قيمة ؽبا ب % 8.56سنة ، 2007ك قد بلغ متوسط ىذه النسبة خبلؿ سنوات الدراسة حواِف
، %5.12ك ىذا ما يدؿ على أف القركض اؼبمنوحة للقطاع اػباص يف اعبزائر خبلؿ الفًتة (َ )2007-1990ف سبثل سول نسبة قليلة من
الناتج احمللي اإلصباِف ،يف حُت تتجاكز يف الدكؿ اؼبتقدمة  %53من الناتج احمللي اإلصباِف،ك ىذا ما يدؿ على ضعف التمويل البنكي للقطاع
اػبػاص ك الذم يعكس عدـ تطور مستول الوساطة اؼبالية يف اعبزائر من جهة ،ك من جهة أخرل يبُت اغبجم الكبَت الذم مازاؿ يبثلو القطاع
العاـ ،حيث تستحوذ اؼبؤسسات العمومية على أكثر من % 90من االئتماف احمللي ،ك ما ساعد على بقاء نسبة  CP/PIBيف مستويات
متدنية ىم عدـ تقدـ عمليات خوصصة اؼبؤسسات العمومية ،ك كذا زبلف القطاع اػباص اعبزائرم.
ك عليو يبكن القوؿ بأف النظاـ اؼبصريف يف اعبزائر َف يتمكن من هتيئة اؼبناخ اؼبساعد لتنشيط القطاع اػباص بسبب القيود ك اإلجراءات اؼبتبعة
يف نشاط ىذه البنوؾ اؼبملوكة للدكلة بنسبة ، % 95ك اليت خصصت معظم سبويلها للقطاع العاـ فبا حاؿ دكف استفادة القطاع اػباص من
تلك التخصيصات الستثمارىا يف أنشطة ناجحة .

الخـاتمة والنتائج:
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بعد استعراضنا ؼبختلف جوانب اؼبوضوع كمن خبلؿ النقاط اليت مت حبثها فقد توصلنا اُف النتائج التالية:

 -1لقد أثبتت العديد من الدراسات اليت أجريت أف النظاـ اؼباِف اؼبتطور كالفعاؿ يعترب الركيزة االساسية إلحداث النمو اإلقتصادم كيعمل
على استدامتو ،كما اثبتت ىذه الدراسات العبلقة اإلهبابية بُت مستول التنمية اؼبالية اؼبعرب عنها بتطور النظم اؼبالية كالنمو اإلقتصادم .
 يظهر االثر اإلهبايب للنظاـ اؼباِف على النمو اإلقتصادم من خبلؿ دكره يف تعبئة اإلدخار احمللي كاػبارجي دبا يزيد من حجم اإلستثماراتكىذا ما هبعل ربقيق النمو اإلقتصادم اؼبوجب دبدل فعالية ككفاءة النظاـ اؼباِف.

 -2يصعب ربديد مقياس كحيد للداللة على التنمية اؼبالية يف اإلقتصاد لكن الدراسات كالبحوث ركزت على ربط عبلقات بُت اؼبتغَتات

النقدية التجميعية اليت تقيس مستويات العمق اؼباِف كنسبة عرض النقود  ،كالكتلة النقدية كالناتج الداخلي اإلصباِف ك حجم اإلئتماف اؼبمنوح
للقطاع اػباص.

 -3يبكن أف تتأثر التنمية اؼبالية دبجموعة من اؼبتغَتات اإلقتصادية كالسياسات اإلقتصادية كاإلطار اؼبؤسسي كنظم اإلشراؼ كالرقابة على
النظم اؼبالية  ،كىيكل ملكية اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية كدرجة التحرير اؼباِف.
 -4أظهر حساب مؤشرات التنمية اؼبالية يف اعبزائر كيف مقدمتها مؤشر اإلئتماف اؼبمنوح للقطاع اػباص أف مستول التنمية اؼبالية كمستول
التطور اؼباِف جد منخفض كما أف الكبح اؼباِف مازاؿ يؤثر على أداء مؤشرات التنمية اؼبالية يف اعبزائر.
 -5نظرا لتخلف النظاـ اؼباِف يف اعبزائر فإف تأثَته على النمو اإلقتصادم يبقى جد ضعيف  ،كأف معدؿ النمو اإلقتصادم يف اعبزائر مرتبطا
بشكل كبَت بتطور عائدات احملركقات باعتبارىا اؼبورد الرئيسي للدخل .
كيف األخَت هبزـ الباحثاف بأف دراسة العبلقة بُت مستول التنمية اؼبالية كالنمو اإلقتصادم ربتاج اُف دراسة متأنية كعميقة قد التستويف
صبيع جوانبها كرقة البحث ىذه  ،كلكن أملنا أف تناؿ أىتاـ الباحثُت يف اؼبستقبل.
المراجع المعتمدة في البحث:

 1اللجنة االقتصادية ك االجتماعية لغريب آسيا:االذباىات االقتصادية ك آثارىا-سلوكيات القطاع اؼبصريف ك كفاءتو يف ؾباؿ اإلقراض يف
بلداف ـبتارة من أعضاء االسكوا-العدد  03األمم اؼبتحدة ،نيويورؾ ،أكتوبر2005
 2سوزاف كرين ك آخركف:التطور اؼباِف يف منطقة الشرؽ األكسط ك مشاؿ إفريقيا،ص، 07مقاؿ منشور على موقع الكًتكين:
 3مصيطفى عبد اللطيفالوضعية النقدية ك مؤشرات التطور اؼباِف يف اعبزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل اؼبوسع،ؾبلة الباحث العدد 06سنة
 2008ص.123
 4اللجنة االقتصادية ك االجتماعية لغريب آسيا:مرجع سبق ذكره ص .02
 يتألف القطاع اؼباِف من صبيع مؤسسات اعبملة ك التجزئة الرظبية (من بنوؾ ك بورصات ك شركات تأمُت ،)....ك شبو الرظبية (مؤسسات
التمويل اعبزئي)،ك اؼبؤسسات غَت النظامية (مقرضوا األمواؿ) يف اقتصاد يتلقى الودائع ك يقدـ القركض ك اػبدمات اؼبالية األخرل بالعمق إُف
اؼبستهلكُت ك قطاعات األعماؿ ك اغبكومة ك اؼبؤسسات اؼبالية األخرل.
 يقصد اؼباِف اغبجم النسيب للسيولة العامة بالنسبة إُف اغبجم اإلصباِف للثركة الوطنية ،أك إُف الناتج احمللي اإلصباِف.
أما العمق اؼبصريف فيعٍت اغبجم اإلصباِف لؤلصوؿ اؼبصرفية بالنسبة للناتج احمللي باإلضافة إُف نسبة انتشار اػبدمات اؼبصرفية بالنسبة للكثافة
السكانية.
 5كليد عبد مواله :دكر القطاع التمويلي يف التنمية ،سلسلة جسر التنمية،اؼبعهد العريب للتخطيط العدد ،85جويلية  2009ص 6
 6فاسيلي برككوبانكور ك بوؿ ىولدف :التنمية ؼبالية ك اغبد من الفقر –قضايا ك مدلوالت السياسات بشأف البلداف النامية ك تلك السائرة
على طريق التحوؿ القتصاد السوقورقة عمل صادرة عن صندكؽ النقد الدكِف كاشنطن  2001ص .20-19
 7اؼبعهد اؼبصريف اؼبصرم ،نظام الحوكمة في البنوك ،مفاىيم مالية ،العدد ،6مصر ،ص.1

 8ؿبمد خالد اؼبهانيي ،حوكمة الشركات وأىميتها في جذب االستثمارات وتنمية الموارد البشرية ،حبث علمي أعد ضمن الفعاليات
العلمية عبمعية احملاسبُت القانونيُت السوريُت ،دمشق (سوريا) ،حزيراف-جواف ،2007ص ص4-3:
 9 جبلؿ العبد ،حوكمة الشركات ..ماذا تعني؟ وما انعكاساتها على سوق المال وحملة األسهم؟ من اؼبوقع:

143

حوليات جامعة بشار العدد

( 8خاص)

http://www.alaswaq.net

Annales de l‟Université de Bechar N° 8

2010

 ،أطلع عليو يوـ2009/04/07 :

 10كفاء الدرس ،تطبيق قواعد الحوكمة بالبنوك يحميها من االنهيارات المالية ،األىراـ اؼبصرية ،األحد  1مارس .2009

 11عبد الكرًن قندكز ،بومدين نورين ،دور الحوكمة في الحد من التعثر المصرفي ،اؼبلتقى الوطٍت حوؿ سبل تطبيق اغبكم الراشد
باؼبؤسسات االقتصادية الوطنية ،جامعة سكيكدة ،يومي  03 -02ديسمرب .2007
12 Mehdi NEKHILI,Le rôle des banques dans le gouvernement des entreprises
allemandes Etude à travers trois cas d’OPA hostiles a partir du site : www.ubourgogne.fr/LEG/wp/1000603.pdf, consulte le : 05/05/2009.
13رأفت اؽبلسة ،دور البنوك في تعزيز أىمية حوكمة الشركات ،بنك  ،ABCاألردن ،من اؼبوقع :
http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/MENA_Sep_03_Role+of+Banks_Halassah/$FILE/
_Sep_03_+Jordan_Halassah.docأطلع عليو يوـ .08/09/30 :
MENA

14Stijn claessens, corporate governance of banks why it is important how it is .
special and what it implies , the institute of banking- IFC, corporate governance for
22-23 may 2007 banks in Saudi Arabia
15زياد فريز  ،التطور اؼباِف ك النمو االقتصادم  :دراسة حالة األردف ،كرقة حبثية مقدمة للندكة الثالثة ؼبعهد الدراسات االقتصادية بصندكؽ
النقد العريب ك معهد صندكؽ النقد الدكِف بعنواف:تطور القطاع اؼباِف ك النمو االقتصادم ،أكتوبر  2005ص 248
16صاٌف إبراىيم السحيباين :سوؽ األسهم ك النمو االقتصادم عبلقات االرتباط ك السببية ،كرقة حبثية مقدمة للقاء السنوم السادس عشر
عبمعية االقتصاد السعودية بعنواف:اػبدمات اؼبالية يف اؼبملكة العربية السعودية من 18-16جويلية
 2007بالرياض ص .5
17إبراىيم أنور  :تطور أسواؽ اؼباؿ ك التنمية ،ؾبلة جسر التنمية العدد السادس ك الثمانوف ،أكتوبر  2009ص . 8
 18اؼبعهد اؼبصريف اؼبصرم االستقرار اؼباِف ك النمو،حلقات نقاشية العدد اغبادم عشر ص 1منشور على موقع إلكًتكين :
Consulter le :10-03-2009.www.ebi.gov.eg
19عيد بن عبد اهلل اغبهٍت الكشفي  :تطور النظم اؼبصرفية ك آثارىا على النمو االقتصادم ،آفاؽ اقتصادية ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،عدد
 2001، 86ص 69
20BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS AGRÉES AU 03 JANVIER
2009 :www.bankof algeria.com
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تقويض الفساد أبرز متطلبات التنمية لمحاكاة تبعات األزمة المالية العالمية
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الملخص  :بعد قصور أغلبها عن الوفاء بوعودىا اإلمبائية تبقى الدكؿ النامية مطالبة بالتمسك بالنهج التنموم سبيبل أكحدا للتواجد كسط
منظومة العاَف ،كؽبذا الغرض تكرس ىذه الدكؿ أغلب جهودىا لتوفَت متطلبات التنمية الكفيلة بإقباحها ،ىذه اؼبتطلبات اليت هبب أف تتسم
باؼبركنة العالية الستيعاب التغَتات العديدة كالسريعة اؼبرافقة لعاَف طغت عليو العوؼبة اليت غذت اؼبنافسة احملمومة كشجعت التكالب على
اؼباديات ؿبفزة ركح اؼبضاربة اليت أخلت يف العمق بُت االقتصادين اغبقيقي كالنقدم معلنة أزمة مالية عاؼبية انطلقت من سوؽ الرىن العقارم
بالواليات اؼبتحدة األمريكية.
من خبلؿ كرقتنا البحثية سنناقش سبل تكييف متطلبات التنمية مع اؼبتغَتات اعبديدة النابعة من تبعات األزمة اؼبالية على العاَف
النامي مركزين على عنصرين أساسيُت للتنمية متمثلُت يف رأس اؼباؿ كالعنصر البشرم .كلغرض بلوغ أىداؼ حبثنا سنعرض اؼبتطلبات االعتيادية
للعملية التنموية ،لنتبعها بتوضيح أبرز تأثَتات األزمة اؼبالية العاؼبية على العملية التنموية كمن مث إعادة صياغة متطلبات التنمية كفقها متوصلُت
إُف أساس مشًتؾ بُت اؼبتطلبات قبل األزمة كبعدىا متمثبل يف الفساد الذم يعترب بالفعل ؿبفزا للعنصر البشرم كبو سبلك العنصر اؼبادم ،ىذاف
العنصراف اللذاف سبق تقديبهما كمركبُت متكاملُت للتنمية كليس ـبتزلُت لبعضهما.

مقدمة  :أثناء حبثو عن ذباكز مشكلة الندرة كتزايد اغباجات  ،تقدـ العاَف الغريب بأشواط كبَتة عن العاَف النامي حيث استطاع من خبلؿ

تطوره العلمي ك التقٍت كقبلو سياستو االستعمارية أف يوجو النصيب األكرب من اؼبوارد النادرة لفائدة تلبية رغبات أفراده كذلك رغم حيازة العاَف
النامي عبزء معترب منها ،كىكذا نشأت الفجوة بُت العاؼبُت الغريب اؼبتقدـ كالشماِف النامي  .كيف ؿباكلتو للحاؽ بركب العاَف اؼبتقدـ َف هبد العاَف
النامي بديبل عن التنمية لتقليل حدة الفجوة االقتصادية ك التقنية  ،كمع اصطدامو بعاَف سريع التغَت تؤججو اؼبنافسة احملمومة كالعوؼبة اؼبفركضة
زادت ربديات العاَف النامي لضماف استمراريتو كمن مث توجو للتنمية اؼبستدامة سبيبل لتأمُت اؼبستقبل كفق تنبؤات اغباضر  ،كما فتئ يركز أسس
ىذا النمط من التنمية حىت الحت يف األفق أزمة مالية زلزلت العاَف اؼبتقدـ كقبمت عنها ىزات ارتدادية متفاكتة الشدة مرتقبة على العاَف
النامي كىذا ما أكجب إعادة النظر يف اؼبتطلبات احملددة سلفا للتنمية لتتكيف مع التداعيات اؼبستمرة لؤلزمة اؼبالية من جهة كلتحصُت العملية
التنموية من التأثر السريع كالسليب باؼبؤثرات اليت تبدك يف كاقع األمر خارجية رغم أف العوؼبة أخلطت اؼبتغَتات الداخلية باػبارجية،كىنا يبز
الفساد عامل مشًتؾ يف صبيع معوقات التكيف مع العاَف السريع التغَت كمثبطات اعبهود التنموية اؼبتبعة.

 _ Iمتطلبات التنمية ضمن عالم متغير :

تعد التنمية االقتصادية أحد ركائز التقدـ الشامل يف الدكؿ النامية ،فهي كسيلة لتقليل الفجوة اليت تزداد اتساعا بُت العاؼبُت النامي
كاؼبتقدـ يف ظل التغَتات اؼبتسارعة اليت يشهدىا العاَف بسبب اتساع رقعة العوؼبة اليت تقحم اعبميع يف غمارىا دكف استثناء ،كىذا يعٍت التعامل
اؼبباشر كاؼبفركض بُت القول االقتصادية الكربل ك الدكؿ النامية ،كعلى ىذا األساس يفًتض أف تتعاضد جهود الطرفُت للنهوض بالعملية

التنموم قصد بلوغ النجاعة يف التعامل اؼبتبادؿ كىو األمر الذم أقحم العاَف اؼبتقدـ -اضطرارا ال طواعية  -يف اؼبسانبة بدفع عجلة التنمية ،
ة
لكن الرىاف األكرب تتحملو الدكؿ النامية خاصة بعد ذبلي الشكوؾ حوؿ نوايا العاَف الغريب –اليت َف تكن صادقة يف أغلبها كتبعت تيار
اؼبصلحة اػباصة للدكؿ اؼبتقدمة حىت من خبلؿ اؼبساعدات اليت مت الًتكيج ؽبا ربت غطاء التكافل العاؼبي -كعلى ىذا األساس يتعُت على
الدكؿ النامية أف تستنو ض اؽبمم لتوفَت اؼبتطلبات األساسية للتنمية حاضرا كمستقببل كىو ما سنتطرؽ إليو فيما يلي
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 1_ Iالعنصرين المادي والبشري أساس العملية التنموية  :تتعدد اؼبفاىيم االقتصادية للتنمية اليت ذبتمع كلها على أهنا الزيادة اؼبستمرة يف
مستول اإلنتاج االقتصادم كاليت يرافقها تطور يف جل مناحي اغبياة لدل أفراد اجملتمع ،كمن خبلؿ ىذا اؼبفهوـ يتضح أف التنمية تنصب على
" تطوير شامل للمجتمع بكل فعالياتو كتكويناتو حىت يستطيع إشباع اغباجات األساسية ألفراده كربقيق الرفاىية ؽبم كتتم عملية التنمية بعد
حصر صبيع اإلمكانات اؼبتوفرة ككضع خطة كاضحة األىداؼ قابلة للتطبيق يف فًتة زمنية ؿبددة"  ،1كمن خبلؿ ىذه اعبزئية من البحث سنعمد
إُف توضيح اإلمكانات اليت تسخرىا التنمية لبلوغ أىدافها بنجاعة  ،أين سنصف متطلبات التنمية يف حيزين نبا العنصر اؼبادم كالعنصر
البشرم.
 1_1_ Iالتمويل المادي عصب العملية التنموية  :عندما بدأ االىتماـ دبسألة التنمية االقتصادية اليت تستهدؼ االرتفاع السريع دبعدؿ مبو
الناتج القومي تركز التحليل االقتصادم حوؿ العبلقة السببية الطردية القوية بُت معدؿ تركيم رأس اؼباؿ كمعدؿ مبو الناتج القومي  ،أم أف اؼبتغَت
اإلسًتاتيجم لتحقيق التنمية يتمثل يف اإلنفاؽ االستثمارم الضخم  ،كأف البلداف النامية إذا قبحت يف توفَت أكرب قدر من اؼبوارد االدخارية
كاستثمرهتا بنجاعة ستحقق أغلب أىدافها التنموية.
كنستطيع القوؿ إف أىم عقبة تعوؽ عملية التنمية االقتصادية يف الدكؿ النامية ىي افتقارىا إُف اؼبوارد اغبقيقية البلزمة لتكوين رؤكس
األمواؿ كيرد ذلك إُف أف الطلب على رأس اؼباؿ وبكمو اؼبيل إُف االستثمار كالذم وبدد أساسا سعة السوؽ كأف عرض رأس اؼباؿ ربكمو
الرغبة كاؼبقدرة على االدخار كطاؼبا أف الدخوؿ منخفضة نتيجة اللبفاض القدرة على اإلنتاج فإف القػدرة على االدخار كذلك منخفضة ،لذلك
فإف التنمية االقتصادية تتطلب يف أكُف مراحلها ضركرة كسر ىذه الدائرة كاػبركج من نطاقها كالعمل بكافة السبل كاألساليب على تكوين
رؤكس األمواؿ اؼبطلوبة لعمليات النمو االقتصادم كمن مث التنمية كال تتوقف اغباجة إُف رأس اؼباؿ عند اؼبراحل األكُف بل تزداد اتساعا يف
اؼبراحل اؼبتتالية للعملية التنموية حىت رباكي إقبازاهتا ك ال هتمش نتائجها األكلية. 2
إف التمويل اؼبتمثل يف تزكيد الدكؿ باؼباؿ البلزـ لتوفَت صبيع اؼباديات الداخلة يف العملية التنموية يعترب شرياف االقتصاد كالعصب
احملرؾ للعملية التمويلية ،كنستطيع حصره يف شقُت أساسيُت نبا :3
*التمويل احمللي  :اؼبرتكز على االدخار االختيارم كىو ما يقوـ بو األفػراد كاؽبيئػات كاؼبؤسػسات طواعيو كاختيارا كدبحض رغباهتم كاالدخار
اإلجبارم كىو ما يفػرض عػلى األفػراد من قػبل قوة خارجة عن إرادهتم ،كال يوجد فارؽ بُت النوعُت من كجهة نظر تكوين رأس اؼباؿ ككل
اػببلؼ ينحصر يف مدل التأثَت يف كل منهما بإتباع سياسة معينة.
*التمويل األجنيب :نظرا لعدـ كفاية اؼبصادر احمللية بشىت أنواعها عن الوفاء حباجات االستثمار يف الدكؿ النامية كتبعا لوجود فجوة ادخار كاسعة
:اؼبنح كاؼبعونات من الدكؿ
يلجأ االقتصاد إُف اغبصوؿ على التمويل اؼبطلوب من اؼبصادر اػبارجية اليت تأخذ أشكاال عديدة أبرزىا
األجنبية،التدفقات كالتحويبلت من اؼبؤسسات كاؼبنظمات الدكلية،.كاالستثمار األجنيب اؼبباشر كغَت اؼبباشر من اػبارج.
لعل اإلشكالية اليت تواجو الدكؿ النامية بإغباح يف ىذا السياؽ تتمثل يف ربديد الشق األجدل للتمويل بالنسبة ألم اقتصاد بعبارة
أخرل على ماذا نعتمد أكثر؟ التمويل احمللي أك األجنيب4؟
كاإلجابة حتما ال تكوف باؼبيل اؼبطلق إُف الشق الواحد من التمويل كما ال تكوف نفسها بالنسبة عبميع االقتصاديات كمن ىذا اؼبنطلق فإف
إشكالية التمويل ربل بالوصوؿ إُف اؼبزيج التمويلي األمثل ألذم ىبدـ ظركؼ البلد اؼبوجو إليو حسب خصوصيتو  ،حيث هبب االكتفاء من
اإلسقاط اؼبباشر لتجارب دكؿ ما على دكؿ أخرل دكف دراسة ظركؼ ىذه األخَتة كالذم يؤدم إُف خلل يف التطبيق سرعاف ما يظهر على
الساحة االقتصادية أك على األقل ال بد من سبهيد األرضية اؼبناسبة للتطبيق .ك هبب على أم اقتصاد أف يدرس يف أنواع التمويل اؼبتاحة أمامو
ؿباكال أف تكوف توليفة مناسبة ربوم ىذه األنواع معا كلكن كل دبقدار معُت كىكذا ال نستبدؿ النقص اؼبسجل على مستول التمويل احمللي
باللجوء التاـ إُف األجنيب كإمبا كباكؿ اؼبواءمة بينهما من خبلؿ تشجيع األكؿ كربفيز الثاين إُف أف يتقاربا ألبعد حد فبكن.
 1د.عبد اعبابر تيم كآخركف  ،مستقبل التنمية يف الوطن العريب ،دار اليازكم العلمية  ،األردف 1998 ،ص92
 2بن ىبلف زىرة ،االقتصاد النقدم كاؼباِف اؼبعمق  ،مقرر دعم بيداغوجي  ،جامعة بشار  2008/2007 ،ص6
 3د.ؿبمد عبد العزيز عجمية ،د.عبد الرضباف يسرم أضبد .التنمية االقتصادية كاالجتماعية كمشكبلهتا .الدار اعبامعية اإلسكندرية .1999
4

بن ىبلف زىرة ،االقتصاد النقدم كاؼباِف اؼبعمق  ،مقرر دعم بيداغوجي  ،جامعة بشار  2008/2007 ،ص30
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 2_1 _ Iحاجة العملية التنموية للعنصر البشري  :فبا الشك فيو أف توفر العنصر اؼبادم ىو أساس العملية التنموية  ،إذ ال يبكن التقدـ
خطوة بدكنو ،لكن االستمرار يف التقدـ مرتبط بنجاعة تسيَت ىذا العنصر كذلك من خبلؿ االستغبلؿ األمثل للموارد اؼبتاح ة كفق الظركؼ
الداخلية كاػبارجية للبلد كدبا يتوافق ك مفهوـ االستمرارية ضمن عاَف شديد التوتر ،كىنا يربز األساس الثاين للتنمية متمثبل يف العنصر
البشرم .كيف عاؼبنا اليوـ يعترب العنصر البشرم اؼبيزة التنافسية األكثر تأثَتا يف إحداث الفرؽ كونو اؼبسؤكؿ عن اعبودة ،كترشيد اإلنفاؽ
االستثمارم كاؼبعوؿ عليو يف توظيف اؼبوارد اؼبادية اؼبتاحة كفق اػبطط التنموية اؼبسطرة  ،بل كأكثر من ىذا فإف ىذا العنصر ىو اؼبسؤكؿ عن
صياغة اػبطة التنموية باألساس كمن مث تكمن أنبيتو حىت قبل البدء بالعملية التمويلية من خبلؿ رظبو ؼبعاؼبها كفق احتياجات البلد الذم يعمل
لصاغبو كضمن متغَتات البيئة.
إف التنمية ال تقتصر أبدا على الشق اؼبادم ؽبا بل تتعداه لكوهنا "عمليات تغيَت حضارم فهي إُف جانب كوهنا كسائل مادية ك
تكنلوجية ،موضوع إنساين بالدرجة األكُف،ذلك أف اإلنساف غايتها ككسيلتها " ، 5كيف نفس السياؽ "تعترب التنمية عملية حضارية شاملة
ؼبختلف أكجو النشاط يف اجملتمع دبا وبقق رفاه اإلنساف ككرامتو كىي بناء لئلنساف كربرير لو كتطوير لكفاءاتو كإطبلؽ لقدراتو للعمل البناء
كذلك اكتشاؼ ؼبوارد اجملتمع كتنميتها كاالستخداـ األمثل ؽبا من أجل بناء الطاقة اإلنتاجية القادرة على العطاء اؼبستمر" ،6فحسب ما سبق
إذف فالتنمية إُف جانب شقها اؼبادم تعترب عملية سبكُت اإلنساف من ربقيق إنسانيتو كفق الظركؼ احمليطة بو.7
بعد كلوج البعد اإلنساين ؼبفهوـ التنمية بعمق ،بدأ ينظر للبشر يف حد ذاهتم غاية كؿبورا للتنمية كىكذا مت الًتكيز على التنمية البشرية
كركن ىاـ لبناء التنمية الشاملة  ،كبدا أف مفهوـ التنمية البشرية صار يشدد على أنبية سبكُت اجملتمع ككل من السيطرة على مصَته ،كاختيار
أسلوب التنمية اؼبناسب لو ،كالعمل على تكوين رأس اؼباؿ االجتماعي اؼبتمثل يف اؽبيئات االجتماعية الكفيلة بتمكُت رفع قدرة مشاركة أكرب
قدر فبكن كفق الصاٌف العاـ .8كلعل ىذه النقطة األخَتة ستكوف مثار ربليل أعمق من خبلؿ جزء الحق عند تناكؿ دكر تقويض الفساد يف
إعادة صياغة متطلبات أقبع للتنمية كىي أساس موضوع حبثنا.
 2 _ Iالتنمية المستدامة ورىان االستمرارية في عالم متغير  :هتدؼ التنمية لتلبية اغباجات اإلنسانية اؼبتباينة يف ظل الندرة النسبية اليت
ربوؿ دكف استيفاء صبيع اغباجات ,كيتجسد قصور كظيفة التنمية يف دكؿ عديدة َف تنجح يف توفَت ضركريات اغبياة الكريبة ؼبواطنيها ك لعل
اؼبشكل يزداد اتساعا إذا أشرنا لكوف ىذه الضركريات وبتاجها اؼبواطن على اؼبدل القريب الذم يكوف أسهل يف التحقيق الف اغباجيات تكوف
ؿبددة ككاضحة  ,كمن جهة ال يتنازؿ اؼبواطن عن ىذه اغباجيات يف اؼبدل البعيد كىو أمر أصعب من سابقو نتيجة عدـ التحديد إضافة
للمخاطرة الناذبة عن الزمن اؼبتمثلة يف االكبرافات اليت قد ربصل بُت اغبُت ك األخر خاصة إذا أشرنا لعصرنا اغباِف الذم يتسم باؼبركنة الشديدة
كمن مث التقلب السريع.
على ضوء ما ذكر سابقا ,انتبو العاَف عموما ك الدكؿ النامية على كجو التحديد لعنصر الزمن كموجو أساسي للخطط التنموية ك
ظهرت إشكالية االستمرارية تًتسخ أكثر فأكثر على اؼبستويُت الكلي ك اعبزئي حىت أف االقتصاد اغبديث صنفها قبل الربح .كلعل ما زاد من
تعظيم قيمة ك كلفة الزمن  ,اؼبوارد اؼبتنوعة اليت تزداد ندرهتا يوما بعد يوـ ك اليت مت استنزافها بعشوائية مطلقة حُت كاف التفكَت االقتصادم
مقتصرا على إشباع حاجيات الفًتة القصَتة .كقد أدت اؼبفاىيم اؼبذكورة سابقا إُف خلق نوع من الوعي لدل صبيع الطبقات للتفكَت اعبدم
باؼبوضوع  ,ىذا الوعي ىو الذم بلور مفهوـ جديد للتنمية أطلق عليها اسم التنمية اؼبستدامة الذم مت تدعيمو من طرؼ اؼبنظمات الدكلية ,
كذلك نتيجة ؼبا يشَت أليو اؼبفهوـ من قيم أخبلقية يف غاية األنبية على رأسها اؼبساكاة بُت األجياؿ إضافة إُف لفت انتباه الدكؿ إُف أنبية
استثمار مواردىا اػباصة .

 5د .ؿبي الدين صابر  ،التغَت اغبضارم كتنمية اجملتمع  ،اؼبكتبة العصرية  ،صيدا  ،دكف سنة،ص
 6د.عبد العزيز ؿبمد اغبر  ،الًتبية ك التنمية كالنهضة نشركة اؼبطبوعات للتوزيع كالنشر بَتكت 2003ص27
 7د.ؿبمد حسن دخيل  ،إشكالية التنمية االقتصادية اؼبتوازنة  ،منشورات اعببلي اغبقوقية ،ط ، 2009، 1ص17
8
OECD,Development Assistance Committee , Development Coorperation, report,paris1996
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كتتعدد مفاىيم التنمية اؼبستديبة حىت يف جانبها االقتصادم إال أف جل التعريفات االقتصادية ؽبا تتفق على كوهنا "اإلدارة اؼبثلى
للموارد الطبيعية من خبلؿ اغبصوؿ على اغبد األقصى من منافع التنمية االقتصادية  ,شرط احملافظة على خدمات اؼبوارد الطبيعية
كنوعيتها" 9كما أكجزت عديد الرؤل االقتصادية الفكرة يف كوف استخداـ اؼبوارد اليوـ ينبغي أال يقلل من الدخل اغبقيقي يف اؼبستقبل.
تظل التنمية االقتصادية مقصد الدكؿ كغايتها األساسية كاليت تسخر لتحقيقها صبيع إمكانياهتا اؼبتاحة من سياسات اقتصادية متنوعة كإجراءات
اعتيادية كحىت استثنائية ،كاعبدير باؼببلحظة أف رىانات التنمية باتت أكثر تعقيدا يف ظل التنافسية اؼبفرطة اليت سرعت كتَتة تنامي اغباجات
البشرية للحد الذم أصبح فيو ربديد مستول اإلشباع ضربا من اػبياؿ من جهة  ،كمن جهة أخرل ىناؾ استنزاؼ اؼبوارد اؼبادية كالبشرية
كالطبيعية خاصة القابلة للنفاذ كىذا ما أدخل للواجهة مفهوما جديدا يتمثل يف التنمية اؼبستديبة .كيف جزء الحق من البحث سنتعمق أكثر يف
ربليل رىانات التنمية اؼبستديبة عقب األزمة اؼبالية األخَتة بإدخاؿ مفهوـ الفساد متصدرا لواجهة البحث.
كفيما يلي ككمحصلة ؽبذه اعبزئية نقًتح خطوات أكلويات متطلبات التنمية ضمن عاَف متغَت كمعقد ؿباكلُت هبذا التمهيد لعرض الحق عن
تكييف ىذه اؼبتطلبات كفق آثار األزمة اؼبالية األخَتة باعتبار الفساد متغَت حاسم يف عملية التكييف حسب حاجة البحث:

*إلقباح العملية التمويلية ال بد أكال من إعداد برنامج دقيق :كيتم ىذا بإشراؾ لببة متميزة يف إعداد الربنامج حيث هبب أف تتسم النخبة من
أىل الرأم ك اؼبعرفة كالعلم كالقرار بالتنوع كذلك باغبرص على إدخاؿ كل اجملاالت كاؼبيادين اؼبمكنة بطريقة متجانسة على أف تكوف مسانبة
االقتصاديُت فعالة كوهنم األكثر عقبلنية كاألقدر على اختيار األنسب بضغوط أقل.
* ربدد النخبة كمية كنوعية العنصرين اؼبادم ك البشرم ك لكن ما يتوفر منهما سيكوف بكمية كنوعية قد تتوافق أك زبتلف مع اؼبطلوب .
* هبب مراعاة البعد الزمٍت كمن مث الظركؼ اؼبستقبلية للبلد كالعاَف ،كمن مث إعداد الدراسات التنبؤية اليت تبٌت على أساسها خطوط تنمية
مستديبة تراعي االستمرارية  .كلتوضيح ما سبق ندرج الشكل اؼبواِف باعتبار:
السهم :1كضع مشركع للعملية التنموية كفق ظركؼ البلد كتطلعات الشعب،

السهم:2ربديد كم ك نوع العنصرين اؼبادم ك البشرم

السهم:3اغبصوؿ على كمية معينة من العنصرين اؼبطلوبُت قد تكوف كافية ،ناقصة أك كافرة كبشركط معينة.
السهم:4دراسة تنبؤية مستقبلية عن اؼبتغَتات الداخلية ك اػبارجية لعملية التنمية
العنصرين المادي و البشري

النخبة من العنصر البشري

02

01

العملية التنموية األساسية الشاملة في البلدان النامي
04
العنصر الزمني
تضم الظركؼ
اؼبستقبلية

شكل توضيحي ألولويات متطلبات التنمية وفق الحاجة التحليلية للبحث (من إعداد الباحث)

 _ IIالفساد يحتضن األزمة المالية العالمية:2008
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 1_ IIنظرة موجزة عن األزمة المالية العالمية  : 2008ألف غاية البحث األساسية ليست ؾبرد كصف األزمة اؼبالية األخَتة بقدر ما يهدؼ
إُف ربليل إفرازاهتا على العملية التنموية كمن مث ؿباكلة التخفيف من حدة ىذه اإلفرازات ،سنكتفي يف ىذه اعبزئية بالوصف العاـ لؤلزمة غَت
مركزين على تفاصيل ال زبدـ مسار حبثنا.
 1_1 _ IIاإلطار العام لألزمات المالية :إف األزمة االقتصادية دبعناىا العاـ تعرب عن اػبلل أك االكبراؼ اؼبفاجئ  ،اؼبلفت كالسريع يف
التوازنات االقتصادية لبلد أك ؾبموعة بلداف  ،كعلى غرار ىذا يبكن تعريف األزمة اؼبالية "بأهنا موقف تتعرض لو الدكلة (أك اجملموعة) كيستشعر
صانعوا القرار هبا درجة عالية من اؼبخاطر على اؼبصاٌف األساسية للدكلة (أك اجملموعة) ،كيتسم ىذا اػبطر باؼبفاجأة كعدـ التوقع من صانع
القرار الذم هبد نفسو أماـ ضيق الوقت اؼبتاح للتفكَت يف القرار اؼبناسب قبل أف تتعقد األمور اليت تزداد سوءا".10
كفيما يلي كبغرض توضيح اؼبعٌت العاـ لؤلزمة نستعرض عناصرىا األساسية التالية :11
*اؼبفاجأة كعدـ التوقع  :كتعترب العنصر األساسي يف األزمة ألف متخذم القرار َف يكونوا ؿبتاطُت ؽبا  ،كمن مث فعامل اؼبفاجأة يربكهم  ،كيزيد
من احتماؿ عدـ رشاد القرارات اؼبتخذة كوهنا َف تنب على أسس موضوعية كقواعد علمية ،ككلما زادت اؼبفاجأة زادت األزمة.
*التهديد للمصاٌف األساسية  :إف ؾبرد اؼبفاجأة يف حدكث اؼبشكلة ليس كافيا كحده لتصنف اؼبشكلة كأزمة كإمبا هبب أف يكوف للمشكلة
تأثَتا ؿبسوسا على اؼبصاٌف األساسية جملموعة البلداف اليت تعنيها األزمة ،كيشكل ىذا التهديد عبءا إضافيا على النجاعة يف ازباذ القرار.
*اغباجة إُف التدخل السريع من مصدر القرار :اؼبدل الزمٍت الذم تستغرقو األزمة ىو أحد عناصر حدهتا ،حيث تشتد اػبطورة كلما قصر ىذا
اؼبدل ،فبا هبعل الوقت عامبل حاظبا يف حل األزمة ك السرعة يف ازباذ القرار ضغطا أكرب على العقبلنية.
 2_1 _ IIاإلطار العام لألزمة المالية  : 2008تعترب األزمة العاؼبية  2008األسوأ من نوعها منذ أزمة الكساد العاؼبي يف الثبلثينات
،كقد كانت انطبلقتها من أمريكا مث امتدت لتشمل الدكؿ األكربية كالدكؿ األسيوية كالدكؿ اػبليجية حسب معامبلت ارتباطها هبا ،بل كهتدد
حىت الدكؿ النامية بفعل العوؼبة اليت تضم كل أقطار العاَف يف نسق كاحد رغم تفاكت درجات ترابطو،كسباثل مراكزقوتو.كقد توفرت يف ىذه
األزمة العناصر الثبلث اؼبذكورة سلفا معلنة نشوء أزمة مالية حقيقية  ،كىي عاؼبية لكوهنا بدأت بتهديد مصاٌف أمريكا كمن مث كل اؼبتعاملُت
12
معها فاؼبتعاملُت معهم .كحىت ال نغوص يف تفاصيل األزمة نوجزىا فيما يلي:
بدأت معاَف األزمة اؼبالية العاؼبية يف أمريكا يف منتصف شهر سبتمرب لعاـ 2007كقد بدأت نتيجة الرتفاع مغاؿ فيو يف أسعار
العقارات دبا ال يتناسب مع العرض كالطلب اغبقيقي يف أمريكا نتيجة سهولة اغبصوؿ على القركض ،كعندما عجز اؼبقًتضوف عن سداد الدين
أعادكا اؼبنازؿ إُف البنوؾ اليت َف ذبد من يشًتيها ،كتفاقمت اؼبشكلة مع عجز الشركات عن تسويق كإعادة بيع ىذه العقارات نتيجة الرتفاع
أسعارىا بشكل مبالغ ,ككذلك إُف تراجع القدرة الشرائية ؼبشًتم العقارات من ناحية أخرل ما أدل إُف انتقاؿ العدكل إُف سائر اؼبؤسسات
اؼبماثلة .كاف من الطبيعي أف يتأثر السوؽ األمريكي بشدة يف ىذه اغبالة ,كلكن نتيجة لؤلكراؽ اليت باعتها البنوؾ إُف مؤسسات أخرل أك ما
يسمى بدأ اؼبستثمركف يف صبيع أكباء العاَف أكثر حذرا يف استخداـ ىذه األكراؽ اؼبالية كَف يعد ىناؾ مشًتكف ؽبا.
ٳف اهنيار القطاع العقارم األمريكي جعل أزمة القركض العقارية السيئة تنتشر حوؿ العاَف كتقود إُف انكماش ائتماين كصعوبة يف اإلقراض
كركود يف االقتصاد تطلب تدخل البنوؾ اؼبركزية ،بضخ اؼبليارات من السيولة النقدية يف القطاع اؼبصريف ،كذلك لشراء أصوؿ فاسدة من البنوؾ،
كما تضمنتو خطة اإلنقاذ األمريكية على سبيل اؼبثاؿ كرفع مبلغ الضماف اغبكومي على اؼبدخرات ،كما كرد يف خطة اإلنقاذ األمريكية حبيث
تضمن كدائع األفراد من  100ألف إُف  250ألف دكالر ؼبنع أم خوؼ على الودائع البنكية.
امتد اثر األزمة اؼبالية العاؼبية بطبيعة اغباؿ ليشمل الدكؿ األخرل كعلى رأسها دكؿ االرباد األكريب،حيث تواصل اؼبد الزلزاِف االقتصادم ليطاؿ
مؤسسات مالية كربل يف أكركبا كآسيا باعتباره نتيجة ؿبتومة الرتباطها االستثمارم بالسوؽ اؼبالية األمَتكية.انتقلت األزمة إُف أكركبا ك آسيا
الرتباط كثَت من اؼبؤسسا ت اؼبالية فيهما بالسوؽ اؼبالية األمريكية ,مث تطورت ألزمة كربل هتدد االقتصاد العاؼبي كاألكيد أف للدكؿ النامية
حصتها.
 10د .أضبد صباؿ عبد العظيم  ،األزمة اؼبالية يف جنوب شرؽ آسيا:دراسة حالة لدكلة ماليزيا  ،رسالة دكتوراه ،معهد الدراسات ك البحوث األسيوية،2008 ،ص5
 11د .إبراىيم عبد العزيز النجار ،األزمة اؼبالية كإصبلح النظاـ اؼباِف العاؼبي،الدار اعبامعية اإلسكندرية ،2008 ،ص20-19
 12د.ؿبمد أضبد زيداف  ،فصوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ،مؤسبر حوؿ:األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم الغريب كاإلسبلمي ،طرابلس ،جامعة
اعبناف 14-13،آذار 2009
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 2 _ IIالفساد سبب أساسي لألزمة المالية العالمية  :2008ىناؾ عوامل عديدة اجتمعت لًتسيخ معاَف أزمة عاؼبية بكل اؼبقاييس
،كتنقسم أسباب األزمة إُف صنفُت رئيسيُت مباشرة-كىي الظاىرة للعياف كغَت مباشرة مستخلصة بعد التدقيق يف ؾبريات األمور،كيتصل ىذا
التصنيف بتطبيق النظاـ الرأظباِف كليس النظاـ الرأماِف يف جوىره ،كما يلفت اإلنتباه ىو تواجد الفساد يف كل حيثيات ىذه األسباب كىذا ما
سنحاكؿ كشفو فيما يلي كلكن هبب علينا أكال إهباز معٌت الفساد حىت نقف على إسهامو يف مسببات األزمة.
تتعدد مفاىيم الفساد كتتشابك كونو يتصل جبميع مناحي اغبياة إذ يعترب يف عمومو اكبرافا عن اؼبعايَت الشرعية،التشريعية،األخبلقية ،االجتماعية
،السياسية كاالقتصادية ،كألف غايتنا ليست ربديد مفهومو الذم يتطلب الكثَت ،سنكتفي حسب حاجة حبثنا باؼبفهوـ االقتصادم للفساد
الذم أشار إليو Vito Tanzi1995كىو عدـ إشراؾ العبلقات الشخصية يف ازباذ القرارات االقتصادية"،الفساد ىو عدـ االمتثاؿ اؼبتعمد
ؼببدأ البعد عن الشبهات ك التحفظ يف العبلقات الذم يتضمن أف العبلقات الشخصية أك العائلية ينبغي أف ال يكوف ؽبا دكر يف القرارات
االقتصادية اليت يتخذىا اؼبشتغلوف باالقتصاد من القطاع اػباص أك اؼبسؤكلوف اغبكوميوف"  ،13كنشَت إُف أف ىذا اؼبفهوـ كاحد من عدد غزير
من اؼبفاىيم االقتصادية كقد اقتصرنا عليو ألنو األكثر قدرة على تبيُت مقاصد حبثنا.
 1_2_ IIالفساد عصب األسباب المباشرة لألزمة :نقسم األسباب اؼبباشرة لؤلزمة إُف:
*تسرب الضعف ك الفساد إُف األجهزة اإلدارية للمؤسسات اؼبالية :كىو سبب ال زبلوا منو أم أزمة عرفها العاَف سابقا ،كقد أتى على قمة
مسببات األزمة ،حيث انتشر الفساد بُت طائفة اؼبسؤكلُت التنفيذيُت الذين كانوا يشغلوف كظائف اإلدارة العليا يف األنظمة اؼبصرفية ك
اؼبؤسسات اؼبالية سواء يف الواليات اؼبتحدة األمريكية أكخارجها ،كغابت اآلليات الفعالة للرقابة ،فبا جعلهم يتساىلوف يف منح قركض إئئتمانية
دببالغ كبَتة دكف مراعاة معايَت األماف الدكلية يف األصوؿ الضامنة ؽبذه القركض ،كللمفارقة فإف اؼبسؤكلُت اؼباليُت األمريكيُت قد تنبهوا ؽبذا
14
،لكن
منذ 2002كأكدكا على ضركرة اإلشراؼ على إجراءات ضماف كفاية رأس اؼباؿ يف النظاـ اؼبصريف كزيادة الشفافية يف احملاسبة...إٍف
التحركات على ىذا اؼبستول َف تتناسب كحجم الفساد اؼبستشرم ك َف تتجسد التحركات الفعالة إال بعد اندالع األزمة اؼبالية ،حيث بدأت
أمريكا دبشاركة عديد دكؿ العاَف لوضع قضية الفساد يف اؼبنظومة اؼبصرفية على رأس األكلويات أثناء التدخل خبطط اإلنقاذ اليت طالبت معظمها
بفتح ربقيقات كاسعة حوؿ اؼبوضوع كتقييد صبلحيات ىؤالء اؼبسؤكلُت يف اؼبستقبل.15
كيف ىذا اإلطار الفعاؿ ؼبواجهة الفساد ،عقدت عبنة ؾبلس النواب للرقابة كاإلصبلح اغبكومي يف ك.ـ .أ جلسة مع طبس مدراء
صناديق ربوط متهمُت باغبصوؿ على مليار دكالر خبلؿ ،162007كيف نفس السياؽ مثل عدد كبَت من اؼبسؤكلُت عن اؼبنظوـ ة اؼبصرفية أماـ
القضاء األمريكي سبثلت أغلبها يف اغبصوؿ على رشاكل مقابل اؼبزيد من التسهيبلت يف اغبصوؿ على القركض كىو ما ال زبتص بو ك.ـ.أ
كحدىا بل تتشارؾ فيو العديد من دكؿ العاَف بدرجات متفاكتة.
* إضطراب سوؽ العقار كانفصاؿ االقتصادين ك اغبقيقي بتواطؤ اؼبفسدين :شهدت أسواؽ العقارات بالو.ـ.أ ازدىارا كبَتا من 2001إُف2006
كىو ما أغرل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية بالتساىل يف منح اإلئتماف ،فبا شجع األمريكيُت على التهافت غَت اؼبسبوؽ على سوؽ العقار ،ك
تنامى حىت التمويل االستهبلكي األمريكي بالقركض حىت أف حجم مديونيات القطاع االستهبلكي األمريكي خبلؿ العشر سنوات السابقة
لؤلزمة بلغ 8تريليوف دكالر بزيادة  173باؼبئة يف حجم االقتصاد األمركي ،كما أف اغبجم اإلصباِف للدين احمللي بلغ 14ترليوف دكالر ليصبح
مساكيا تقريبا للناتج احمللي اإلصباِف لعاـ كامل ،17كىكذا تسارع توسع اإلنفاؽ االستهبلكي احملموـ اؼبموؿ بقركض مضمونة بأصوؿ عقارية يف
ظل التساىل الذم كفر اعبو األنسب للفساد،حيث اكتفت ـبتلف اعبهات اؼبقرضة ببياف الدخل لطالب القرض الذم كجد يف مواقع شركات
اإلنًتنت اليت سبنحو ىذا البياف مع كظيفة مقاكؿ حر فور دفع الرسوـ كدكف التزاـ للطرفُت ألف اؽبدؼ من ىذه العملية ىو التقاء اؼبصاٌف،كقد مت

13

عبد الرضبن بن أضبد ىيجاف(  ،) 2003الفساد كأثره يف اعبهاز اغبكومي ،أحباث اؼبؤسبر العريب الدكِف ؼبكافحة الفساد ،الرياض

 14د .إبراىيم عبد العزيز النجار ،األزمة اؼبالية كإصبلح النظاـ اؼباِف العاؼبي،الدار اعبامعية اإلسكندرية ،2008 ،ص58
 http:www.asharqalawsat.com/section.asp ? section=6&epage=economy&apae& 15االقتصاد=issueno=10943
http:www.asharqalawsat.com/section.asp ? section=6&epage=economy&apae& 16االقتصاد32=issueno=109
http:www.asharqalawsat.com/section.asp ? section=6&epage=economy&apae& 17االقتصاد8=issueno=1094
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التمادم إُف حد أف ىذه الشركات تكلف أعواهنا بإعطاء صورة جيدة عن اؼبوظف"الونبي"يف حاؿ استفسر البنك عنو كىذا فقط مقابل رسوـ
إضافية.18
نتيجة ىذا الفساد حدث انفصاـ بُت القطاعُت اؼباِف كاغبقيقي ،ككقع اؼبستهلكوف ضحية هنمهم بسوء تقدير التزاماهتم ذباه القركض اليت ال
تتوافق كإمكانياهتم فعجز األغلبية عن السداد فبا دفع اؼبؤسسات اؼبالية بتهديد إخبلء اؼبنازؿ بالنسبة للمقصرين عن الوفاء بالتزاماهتم فبا أدل
الهنيار أسعار العقارات بلغت 50باؼبئة صيف، 192007كمن مث عجزت اؼبؤسسات اؼبالية عن ربصيل مستحقاهتا فهبطت قيمة أسهمها يف
البورصة،كما فاقم الوضع ؿباكلة اقتساـ اؼبخاطر من خبلؿ من خبلؿ بيع الديوف إُف طرؼ ثالث كمن مث توسيع األزمة إُف نطاؽ أعلى.
 2_2_ IIاألسباب غير المباشرة لألزمة يالزمها الفساد  :كليت نوجز أنبها كفق اغباجة اؼبنهجية للبحث يف النقط التالية:
*اؼببالغة يف التعويل على قانوف العرض كالطلب :حيث أف الرأظبالية شددت كتَتة اؼبنافسة خاصة بعد اجتياح العوؼبة كىو ما أدل إُف اإلفراط يف
ذبسيد معتقد البحث عن اؼبصاٌف اػباصة بغض النظر عن الطريقة اليت يتم هبا ذلك كأصبح الكل يبحث عن طريق للحصوؿ على العوائد
كلعل أسهل ىذه الطرؽ ىي الفساد بكل فبارساتو إذ ترجع النظرية االقتصادية الفساد إُف البحث عن الريع  ،كىذا التفاعل بُت الزبائن ،
العمبلء سواء كانوا قطاعان عائليان أك مواطنُت عامُت أك سياسيُت أك رظبيُت عموميُت ،كأفراد آخرين يتصفوف بالفساد  .20فالفساد إذا ىو
كسيلة البحث عن العوائد بطرؽ غَت شرعية  ،كىو ال ىبرج عن قاعدة السوؽ اؼبتمثلة يف العرض ك الطلب ك اؼبواءمة بينهما على أساس العوائد
كالتكاليف  ،حيث تعرض اؼبمارسات الفاسدة كفقا غبجم كشكل الطلب عليها كمن مث يقوـ الفاسدكف بدراسة تفضيلية بُت توقعاهتم للربح ك
اػبسارة .كيف نفس النسق يصب مفهوـ " R.Tollisson21اجملتمع يبحث عن العوائد كالرشوة شكل خاص كال شرعي للبحث عن العوائد "
 Becker68-7422يوضح أف االقتصاد السياسي للرشوة وبلل اؼبواجهة بُت عرض الرشوة كطلبها حسب
من جهتو كيف نفس السياؽ
مبادئ السوؽ كمن منطق "اقتصاد اعبريبة " كيف ىذا السياؽ فإف عرض الرشوة ك الطلب عليها نبا اؼبنفذ الوحيد لتحسُت اؼبداخيل  ،كىذا ما
يستوجب مقارنة األرباح احملتملة باػبسائر احملتملة ( ـباطر العقاب ) فالعرض كالطلب إذف يتطوراف حسب درجة كل ما سبق يوضح أف الرشوة
كأبرز مظاىر الفساد منسوبة أصبل إُف قوانُت السوؽ اليت كانت من بُت أبرز مسببات األزمة كنستحضر ىنا الرشوة من أجل اغبصوؿ على
تسهيبلت منح القركض.
*انعداـ الثقة بُت اؼبؤسسات اؼبالية :كقد غابت الثقة بُت ىذه اؼبؤسسات بُت صبيع دكؿ العاَف على غرار ك.ـ.أ ،كىذا بسبب أزمة السيولة اليت
حاصرت أكرب ىذه اؼبؤسسات اليت تسارعت ؿباكالت إنقاذىا من البنوؾ اؼبركزية كاغبكومات يف شىت أكباء العاَف من خبلؿ ضخ كميات ىائلة
من األمواؿ بغرض إعادة الثقة إليها ،كعمدت ـبتلف البلداف كإجراء متمم لتعيُت شخصيات معركفة بالنزاىة لدل اؼبواطنُت  23إلعادة الثقة فبا
يشَت بوضوح مرة أخرل إُف تواطؤ الفساد يف األزمة.
*االنتشار الواسع لؤلدكات اؼبالية عالية اؼبخاطر  :مع اشتداد اؼبنافسة ،كالتسابق كبو جٍت األرباح كميل الرأظباليُت الكبَت إُف اؼبخاطرة طور
االقتصاد الغريب أدكات مالية تتوافق دبا سبق مثل اؼبشتقات اؼبالية اليت ربوم نسبة عالية من اؼبخاطر اؼبرتبطة بالزمن كىي أشبو ما تكوف بالقمار
أك لعبة اغبظ اليت التف حوؽبا الكثَتكف كحضت باىتماـ بالغ أفقد االستثمارات اغبقيقية كاؼبفيدة قيمتها فتوسعت اؽبوة بُت االقتصاد اؼباِف
ك االقتصاد اغبقيقي ،كما تنامى بشكل ملفت العمل الربوم الذم يكرس األمواؿ يف يد فئة قليلة كيستنزؼ فئة أخرل

18
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_ IIIتكييف متطلبات التنمية مع تبعات األزمة بتقويض الفساد:
 1_ IIIتبعات األزمة المالية العالمية على الدول النامية :ألف البحث موجو لشروبة الدكؿ النامية سنركز على توضيح تبعات األزمة عليها
رغم أف نتائجها قد مست بشكل أكرب أمريكا كالدكؿ اؼبوصولة هبا كفق مصاٌف مشًتكة كىي على األغلب من العاَف اؼبتقدـ كال تظهر ىذه
التبعات بوضوح على األقل على اؼبستول القريب بالنسبة للبلداف النامية خاصة منها اليت ينعدـ أثرىا يف السوؽ اؼبالية العاؼبية.كنشَت إُف
استحالة فصل تبعات األزمة على العاؼبُت اؼبتقدـ كالنامي كما سنوضح فيما يلي:
*تقليل فرص التمويل األجنيب بأنواعو اؼبختلفة :األزمة توجب اكبصار رؤكس أمواؿ البلداف اؼبتقدمة يف أقطارىا كتقلل فرص الدكؿ النامية من
اغبصوؿ على التمويل األجنيب  -الذم تناكلناه يف جزئية سابقة كالذم خلصنا لكونو عامل حسم يف العملية التنموية  -كمن اؼبنطقي إذف أف
تنخفض اؼبعونات االقتصادية للدكؿ الفقَتة بسبب األزمة اؼبالية اليت تعصف بكثَت من دكؿ العاَف نتيجة ضخ الدكؿ الغنية لًتيليونات
الدكالرات يف أنظمتها اؼبالية فبا يهدد األىداؼ اليت كضعتها األمم اؼبتحدة ػبفض نسبة الفقر،ىذا إضافة إُف عرقلة االستثمار األجنيب اؼبباشر
نتيجة ذبميد اؼبؤسسات الكربل ؼبشاريعها خارج حدكدىا غبصر السيولة يف مواطن األزمة.24
يف نفس السياؽ ستواجو الدكؿ النامية تشددا أكرب يف إجراءات اإلقراض من البنوؾ العاؼبية الرئيسية فبا يؤثر سلبا على خططها التنموية

باختصار ستقل بدائل التمويل اؼبطركحة أماـ الدكؿ النامية.
*اىتزاز االقتصاديات النامية شديدة االرتباط بالدكالر األمريكي:لقد تعرض الدكالر األمريكي ؽبزة قوية نتيجة ؾبريات األزمة اليت سردناىا سابقا
كاليت أدت إُف نقص السيولة لوال التدخل من كل حدب كصوب بضخ السيولة لتنشيط الطلب على النقود كمن مث االستهبلؾ،كلعل أكؿ من
ربسس األزمة ىي الدكؿ اليت تتعامل هبذه العملة ألف تواترات ارتفاع كالبفاض الدكالر ستفرض عليها ليس دبقدار مشاركتها باألزمة كلكن
دبدل تعاملها بالدكالر،حيث أف البفاض الدكالر يعٍت ارتفاع العمبلت األخرل كألف جل كاردات العاَف النامي ال زبلو من اؼبنتجات األكربية
كأكثر منها الصينية فإهنا ستسجل زيادة يف قيمة الواردات كمن مث التأثَت يف ميزاف اؼبدفوعات فاالقتصاد عموما.
* غموض الرؤية حوؿ النهج االقتصادم األصلح للدكؿ النامية بعد التشكيك يف قباعة الرأظبالية  :لطاؼبا كاف مصَت الدكؿ النامية مرىوف
بإمبلءات الدكؿ الغربية ،كذلك نتيجة التبعية اليت َف زبرج منها ىذه الدكؿ حىت بعد استقبلؽبا ،إذ أهنا كحبكم حاجتها للتمويل األكِف الضخم
ألغراض التنمية كالذم َف تستطع اقتصادياهتا احملطمة من اغبركب توفَته كقعت تدرهبيا يف أزمة اؼبديونية كىي اليت مكنت العاَف الغريب من
التحكم يف توجيو اقتصاديات الدكؿ النامية بعد برامج التعديل اؽبيكلي ،حيث فرض اقتصاد السوؽ سبيبل ال بديل عنو ؽبذه الدكؿ حىت تسدد
ديوهنا من جهة كتناؿ الرضا الغريب من جهة أخرل  ،كألنو َف يتم التمهيد اؼبسبق للنظاـ الرأظباِف يف دكؿ نامية تغلب على شعوهبا النزعة
القومية الناشئة من االستعمار،بدت الرأظبالية يف الدكؿ النامية ؾبسدة بطريقة شكلية حيث أف ميكانيزمات الدكؿ النامية بقيت على حاؽبا كال
أدؿ على ذلك من دعم اغبكومات لشرائح كاسعة من الشعب كىو ما يتعارض مع اؼببدأ األساسي للرأظبالية اؼبتمثل يف عدـ تدخل الدكلة إال
يف حدكد ضيقة .كلعل ما ذكرناه كاف سبب قصور أداء النظاـ الرأظباِف يف الدكؿ النامية كونو مفركضا كليس مقنعا  ،كمع بزكغ األزمة اؼبالية بدأ
التشكيك يف صبلحيات النظاـ الرأظباِف -كلو دبجرد االهتاـ-من قبل بعض فبثلي الدكؿ اؼبتقدمة ،كىو ما يزيد من ارتباؾ الدكؿ النامية إزاء
ىذا النظاـ كزيد من ذبميد مواقفها غَت احملددة أصبل.
كأخَتا نستطيع القوؿ أنو كحبكم كاقع التعود ،فإف العاَف اؼبتقدـ لن يتحمل أعباء األزمة لوحده  ،بل سيحاكؿ جاىدا ربميلها لغَته من
الدكؿ كعلى رأسها الدكؿ النامية  ،كلو يف ذلك سبل عديد لعل أبرزىا استغبلؿ العبلقات السابقة  ،كالشراكات البينية  ،إضافة إُف الضغط
على مراكز الوىن يف كياف الدكؿ النامية كاليت يعرفها االقتصاد اؼبتقدـ حق اؼبعرفة.
 2_ IIIتقليل الفساد في متطلبات التنمية يخفف من حدة مخلفات األزمة :بعد استعراضنا ألبرز متطلبات التنمية ،كتوضيحنا اؼبوجز
ؼبعاَف األزمة اؼبالية،أسباهبا ،كتبعاهتا على العاَف النامي سنحاكؿ من جديد فيما يلي كمن خبلؿ التدقيق فيما سبق صياغة متطلبات التنمية
اليت ربتوم تبعات األزمة كاليت نشدد على تقويض الفساد كعنصر حسم فيها تبعا إلشارتنا السابقة كما سيتضمنو ربليلنا.
24
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كسنصوغ متطلبات التنمية يف ىذه اعبزئية من خبلؿ منظورين ،أكال نعرض متطلبات التنمية بأخذ مسببات األزمة اؼبالية يف
اغبسباف كؿباكلة تفادم ىذه اؼبسببات اليت تنعكس سلبا على األداء التنموم(االستفادة من أخطاء الغَت) ،ثانيا كمن جهة مقابلة كباكؿ عرض
متطلبات التنمية اليت تراعي تبعات األزمة اؼبالية على اؼبدل البعيد (االحتياط للمستقبل).ىذا كنشَت إُف كوف الفساد ىو العامل اؼبشًتؾ يف
صبيع اإلخفاقات التنموية كونو العنصر الواصل بُت شقي متطلباهتا(البشرم كاؼبادم)حيث تتحطم صبيع ؿباكالت التنمية أماـ اؼبمارسات
الفاسدة الناذبة عن سعي اإلنساف كراء اؼبادة كىذا ما سنخلص إليو بعد استعراض الصياغة اعبديدة ؼبتطلبات التنمية.
 1_2_ IIIمتطلبات التنمية وفق مبدأ االستفادة من أخطاء الغير :من ىذا اؼبنظور سنصوغ اؼبتطلبات اليت تراعي أسباب حدكث األزمة
الرأظبالية،فكوف النظاـ الرأظباِف كما أسلفنا ىو نظاـ مفركض دكف سبهيد مسبق فعلى األقل هبب أف يتنبو العاَف النامي إُف مواطن قصوره حىت
يتفاداىا ،كال أنسب من اكتشاؼ مواطن القصور من مسببات األزمة اؼبذكورة سلفا كعليو نقًتح كمطالب أساسية للعملية التنموية:
*مكافحة الضعف ك الفساد يف ـبتلف األجهزة اإلدارية اؼبسؤكلة عن العملية التنموية :كما أسلفنا الذكر فإف أكؿ سبب مباشر لؤلزمة اؼبالية
سبثل يف تسرب الفساد بأنواعو اؼبتنوعة إُف اؼبنظومة اؼبالية األمريكية من خبلؿ إداراهتا ،كىنا علينا االستفادة من درس تلقنتو أكرب قول العاَف
حُت ظبحت للفساد أف هبد مكانا فيها .
للفساد ـبلفات كبَتة على التنمية كمن مث يعترب العثرة األكرب أماـ مستقبلها ،خاصة كأنو الرابط بُت العنصرين البشرم كاؼبادم فهو ميل العصر
األكؿ لتملك الثاين ،ىذا اؼبيل الذم يعترب غريزيا باألساس فكل إنساف يطمح إُف امتبلؾ اؼباديات كفيو قابلية كامنة الستعماؿ طرؽ قد تكوف
ملتوية لذلك كىنا تتدخل الظركؼ الداخلية كاػبارجية لتحديد شدة االلتواء.كتكوف نتيجة الفساد كاضحة على العملية التنموية انطبلقا من
تأثَت الفساد يف مراكز ازباذ القرار كلعل الرشوة كشكل من أشكاؿ الفساد تعترب األقدر على التأثَت يف مراكز القرار حيث يرل B.Benson ,
 J.Baden25أف" الرشوة سوؽ سوداء غبقوؽ اؼبلكيات أين تعطى للموظفُت العموميوف القدرة على ازباذ القرار  ،فالرشوة إذف كسيلة مرنة غَت
شرعية للتأثَت على القرارات اإلدارية " ،من خبلؿ ىذا اؼبفهوـ للرشوة يربز تأثَتىا على عملية ازباذ القرار الذم يعترب عصب العملية التنموية
الذم يبلزمها من البداية ،حيث أنو ككما أسلفنا الذكر فإف العملية التنموية تنطلق باألساس من قرارات النخبة اليت تقرر الكم كالنوع البلزمُت
من العناصر اؼبادية كالبشرية  ،فإذا حدث تأثَت على ىذه القرارات فإنو سيؤدم إُف اػبطأ يف تقدير احتياجات التنمية كمن مث االنطبلقة اػباطئة
للمسار التنموم  ،كال يقف اغبد عند ىذا اؼبستول بل يتواصل دكر ازباذ القرار أثناء ىذا اؼبسار من خبلؿ كيفية توظيف االحتياجات
اؼبتحصل عليها من التنمية كاالكبراؼ يف ازباذ القرار عند ىذا اؼبستول يولد ىدرا إضافيا للموارد التنموية ،من جهة أخرل قد يتخذ التأثَت يف
القرارات سبيل تضخيم تكاليف اؼبوارد التنموية الواردة من اػبارج كزيادة ضغوط الغرب إذا مت التواطؤ بُت األعواف احملليُت اؼبشرفُت على التنمية
كفبوليهم من اػبارج كىذا ما يعرؼ عادة بالفساد مع العاَف اػبارجي. 26
*االعتماد على اؼبشاريع التنموية اؼبنتجة كاؼبتوافقة كخصوصيات اجملتمع  :كىذا حىت ال تبقى الدكؿ النامية دكما ؾبتمعات استهبلكية غَت منتجة
كطفيلية على العاَف ؿبدثة أضرارا بالغة على نفسها كعلى الغَت،كيف ال كقد رأينا من خبلؿ ما سبق أف االقتصاد األمريكي رغم قوتو إال أنو
تزعزع حُت ربوؿ إُف النمط االستهبلكي على حساب النمط اإلنتاجي .إف الدكؿ النامية حاليا مطالبة أكثر من قبل على الًتكيز على اؼبشاريع
التنموية األكثر إنتاجية ،ألنو إذا كاف للو.ـ.أ رصيدا معتربا من اإلنتاج يف الفًتات السابقة لؤلزمة قلل من حدة ربوؽبا إُف النمط االستهبلكي ،
فإف الدكؿ النامية َف سبتلك يوما جهازا إنتاجيا وبقق على األقل اكتفاءىا الذايت ،حيث تعتمد جلها على عوائد قطاعاهتا اغبيوية كالسياحة
كالنفط كغَتنبا كىنا ذبدر اإلشارة إُف ضركرة التوفيق بُت اؼبشاريع التنموية كأرضية البلداف النامية.
*عدـ اؼببالغة يف التعويل على قانوف العرض كالطلب :كما أشرنا سابقا فإف أكثر الدكؿ ادعاء للرأظبالية َف ذبد بديبل عن حكوماهتا للتدخل
اؼبباشر يف االقتصاد لتصحيح األكضاع اليت عجز عنها السوؽ نولعل ىذا ينبو الدكؿ النامية إُف عدـ التعامل مع اقتصاد السوؽ دببدأ الكماؿ
كاالحًتاس من اؼببالغة يف ترؾ آليات السوؽ كفيلة حبل كل اؼبعضبلت االقتصادية ،كىذا اغبذر هبب أف يكوف متوافقا كخصوصيات الدكؿ
النامية اليت يغلب عليها الطابع االجتماعي كمن مث خلق التوليفة اؼبناسبة (منافسة،دعم)ىو الرىاف األكرب إلقباح العملية التنموية
 2_2_ IIIمتطلبات التنمية وفق مبدأ االحتياط للمستقبل :كاليت نراىا كما يلي :
25

Jean Cartier-Bresson,elements d‟analyse pour une économiede la corruption,Revue Tière
Monde,n°131,juillet-septembre 1992
26
-Montigny Philipe: L'entreprise face à la corruption internationale, 2006, p 265-269
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* تعزيز البدائل التمويلية احمللية اليت تغطي النقص احملتمل يف التمويل األجنيب :على الدكؿ النامية أف تستوعب الدرس كأف تبذؿ جهودا أكرب
لتنمية سبويلها احمللي قصد التقليل التدرهبي من االعتماد الشبو كلي على التمويبلت اػبارجية اليت طاؼبا شكلت بشركطها موجها للخطط
التنمية يف البلداف النامية كبو خدمة مصاٌف البلداف اؼبتقدمة قبل خدمة الدكؿ النامية كىذا ما يربزه.كما ىو ملحوظ َف نقًتح االستغناء الكلي
عن التمويل األجنيب حىت ال لبرج عن الواقع كاؼبنطق كذلك أكال ألف الدكؿ النامية حاليا ال سبتلك موارد ؿبلية تنهض بالعملية التنموية بالشكل
اؼبطلوب للحاؽ بركب العاَف اؼبتقدـ-أك على األقل تقليل الفجوة معو-كسط عوؼبة ذبرب اعبميع على السَت بوتَتة عالية السرعة كىو ما يتطلب
كما ىائبل من األمواؿ كنوعية أعلى من التقنية ككبل اإلثنُت تفتقدنبا الدكؿ النامية فبا يؤثر سلبا على خططها التنموية باختصار ستقل بدائل
التمويل اؼبطركحة أماـ الدكؿ النامية،ثانيا كمن جهة أخرل فإذا طالبنا الدكؿ النامية باالستغنا ء عن التمويل األجنيب –مع افًتاض أف سبويلها
احمللي كاؼ-فإننا نكوف قد حرمناىا من بدائل سبويلية عديدة كضيقنا ؾباؿ مزهبها التمويلي –الذم تطرقنا إليو سلفا-كىو ما يقلل مركنة
التمويل لديها كيضعف باحملصلة اؼبسار التنموم الذم يتسم –كما أسلفنا-باالستمرارية.
*تنويع االستثمار مع مراكز القوة يف العاَف كتبليف االرتباط اؼبطلق بأحدىا  :الحظنا من خبلؿ ىذه األزمة أف أكؿ اؼبتضررين كانت الدكؿ
األكثر ارتباطا باالقتصاد األمريكي ،كىذا ال يعٍت مطلقا أف نطالب الدكؿ النامية بفصل الصلة هبا كتوجيو اعبهود كبو مركز قوة آخر ،كىذا
لسببُت أساسيُت ،أكؽبما أف ىناؾ التزامات كارتباطات سابقة تلزـ هبامش معُت من االرتباط كباإلشارة إُف ىشاشة االقتصادات النامية فإهنا
ملزمة بشركط أكرب األرجح أهنا تصب يف تبعية العاَف الثالث للقول العظمى،ثانيا كمن جهة مقابلة أف الشك يف كقوع األزمات ؿبتمل بالنسبة
للجميع كليس أمريكا كحدىا ،كعلى ىذا األساس كتوخيا للحذر نرل أنبية تنويع كتوزيع التعامبلت االقتصادية للدكؿ النامية قدر اؼبستطاع
كىذا يعٍت بالغة االقتصادية توزيع األخطار .
خاتمة :من خبلؿ ما كرد يف البحث خلصنا إُف أف رىانات التنمية يف البلداف النامية تزداد اتساعا مع تسارع كتَتة اؼبنافسة ،كاجتياح العوؼبة
كتوالد متغَتات جديدة كمتجددة  ،كؽبذا فإف اؼبطلب األساسي الذم نتوج بو حبثنا كالذم يضم كل ما كرد من خبلؿ البحث ىو العمل على
توسيع مركنة القرارات التنموية كتوفَت بدائل تنموية تستوعب كل الظركؼ اغبالية كارتدادات ىذه الظركؼ اؼبستقبلية كىذا ال يتم إال إذا كسعنا
ىامش الشفافية كاؼبصداقية اللذين يقلبلف درجة الشك يف قباعة اػبطة التنموية شكبل كمضمونا
المراجع:

* د .إبراىيم عبد العزيز النجار ،األزمة اؼبالية كإصبلح النظاـ اؼباِف العاؼبي،الدار اعبامعية اإلسكندرية .2008 ،
* د.عبد اعبابر تيم كآخركف  ،مستقبل التنمية يف الوطن العريب ،دار اليازكم العلمية  ،األردف .1998 ،
* د.ؿبمد عبد العزيز عجمية ،د.عبد الرضباف يسرم أضبد .التنمية االقتصادية كاالجتماعية كمشكبلهتا .الدار اعبامعية اإلسكندرية .1999
* د .ؿبي الدين صابر  ،التغَت اغبضارم كتنمية اجملتمع  ،اؼبكتبة العصرية  ،صيدا  ،دكف سنة.
* د.عبد العزيز ؿبمد اغبر  ،الًتبية ك التنمية كالنهضة شركة اؼبطبوعات للتوزيع كالنشر بَتكت 2003ص27
* د.ؿبمد حسن دخيل  ،إشكالية التنمية االقتصادية اؼبتوازنة  ،منشورات اعببلي اغبقوقية ،ط ، 2009، 1ص17
* د.عبد السبلـ أديب  ,أبعاد التنمية اؼبستدامة  ,االجتماع السنوم لنقابة اؼبهندسُت الزراعيُت التابعة لئلرباد اؼبغريب للشغل www.Ahewar.org , 2002 ,
* د .أضبد صباؿ عبد العظيم  ،األزمة اؼبالية يف جنوب شرؽ آسيا:دراسة حالة لدكلة ماليزيا  ،رسالة دكتوراه ،معهد الدراسات ك البحوث األسيوية.2008 ،
*د.ؿبمد أضبد زيداف ،فصوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية،مؤسبر األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها ،طرابلس ،جامعة اعبناف14-13 ،آذار 2009
* عبد الرضبن بن أضبد ىيجاف،الفساد كأثره يف اعبهاز اغبكومي ،أحباث اؼبؤسبر العريب الدكِف ؼبكافحة الفساد ،الرياض .2003
* د.الداكم الشيخ ،األزمة اؼبالية العاؼبية انعكاساهتا كحلوؽبا ،مؤسبر:األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها ،طرابلس ،جامعة اعبناف 14-13 ،آذار 2009
*

Becker, G.S. and G.J. Stigler , Law enforcement, malfeasance, and the compensation of Enforcers , Journal of Legal Studies,1974.

*R.D.Tollisson , rent-seeking : a survey , kyklos 35(4) , 1982
*Jean Cartier-Bresson,elements d‟analyse pour une économiede la corruption,Revue Tière Monde,n°131,juillet-septembre 1992
*OECD,Development Assistance Committee , Development Coorperation, report,paris1996
*.Montigny Philipe: L'entreprise face à la corruption internationale, 2006
*http:www.asharqalawsat.com
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تقييم مدى جدوى مساعدات المؤسسات المالية الدولية للدول النامية عند األزمات المالية العالمية.
أ.إسماعيل جوامع  -جامعة محمد خيضر – بسكرة -
أ.عادل بلجبل  -جامعة الحاج لخضر – باتنة -

ملخص المداخلة(اإلشكالية):لقد تعرضت دكؿ العاَف أصبع تقريبا ،منذ ظهور األزمات اؼبالية كاإلقتصادية العاؼبية ،للكثَت من األزمات،
كلقد تسارعت يف العقود األخَتة كإتسعت دائرة الدكؿ اليت مستها ىذه األزمات كمنها طبعا الدكؿ النامية ،ىذه األخَتة كانت شدة األزمة
بالغة التأثَت عليها .كؽبذا تتجو ىذه الدكؿ لطلب اؼبساعدة من ـبتلف اعبهات كي تنقض إقتصادىا كأسواقها من اإلهنيار.
كمن ىذه اعبهات اليت تتجو إليها الدكؿ النامية طلبا للمساعدة قبد اؼبنظمات كاؼبؤسسات اؼبالية العاؼبية من مثل صندكؽ النقد الدكِف،
أك ؾبموعة البنك الدكِف دبختلف مؤسساتو أك حىت بنك التسويات الدكلية كما حدث يف أزمة اؼبكسيك يف سنة  ،1995كغَتىم من ىذه
اؼبؤسسات كاؽبيئات العالية .يف ىذه الورقة سوؼ وباكؿ الباحثاف دراسة تاريخ كتطور اؼبساعدات الدكلية للدكؿ النامية من جانب اؼبؤسسات
اؼبالية العاؼبية ،مث ربديد أشكاؿ كقيمة ىذه اؼبساعدات كأخَتا تقييم مدل جدكاىا كتأثَتىا على ذبنب أك إخراج ىذه الدكؿ من أزمتها .كذلك
كفق إشكالية جوىرية كىي ما مدل جدكل اؼبساعدات اليت تقدمها ـبتلف اؼبؤسسات اؼبالية للدكؿ النامية يف اؼبسانبة يف حل ىذه األزمات؟
كذلك كفق منهج كصفي ربليلي ككذا تارىبي.
الكلمات المفتاحية .األزمات اؼبالية ،الدكؿ النامية ،صندكؽ النقد الدكِف ،البنك الدكِف ،مؤسسات النظاـ النقدم كاؼباِف العاؼبي ،طبيعة
اؼبساعدات.

المقدمة :أرىقت األزمات اؼبالية اؼبتكررة دكؿ العاَف قاطبة ،كلكن تأثَتىا بالنسبة للدكؿ النامية كاف أكثر شدة كنتائجو كخيمة جدا ،ىذه

األزمات اليت يكوف نشوهبا يف غالب األحياف نتاج خلل يف أنظمة الدكؿ اؼبتقدمة يف مستول من مستويات األسواؽ اؼبالية أك سياسات نقدية
كمالية خاطئة ،تنتقل بكل قوة إُف مناطق كدكؿ يفًتض أف ال عبلقة ؽبا هبذه األزمات .كربطم إقبازات أك إصبلحات قد تكوف كلفت الكثَت
من اعبهد كاؼباؿ كالزمن .كتبحث ىذه الدكؿ عن من ينقضها كىبرجها بأقل األضرار أك يف بعض األحياف ذبنب األسوء.
كيف كسط ىذه األزمات تظهر اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية سواء اؼبنبثقة من نظاـ برينت ككدز أك سواىا كأحد األطراؼ الذم يبلك
اؼبؤىبلت لتقدًن اؼبساعدة أك اؼببلذ األخَت كاغبتمي ؽبذه الدكؿ لطلب اؼبساعدة .يف ىذه الورقة سوؼ كباكؿ فهم العبلقة القائمة بُت
ىذىاؼبؤسسات كالدكؿ النامية كمدل إستجابة ىذه اؼبؤسسات إلحتياجات ىذه الدكؿ.

المحور األول :تاريخ العالم مع األزمات المالية :تعرض اإلقتصادم العاؼبي منذ القرف التاسع عشر (  )1870إُف العديد من

األزمات اؼبالية منها كاإلقتصادية كتفاكتت خسائرىا كحجمها كتأثَتىا دكليا بُت األزمة كاألخرل ،لكن كمع العوؼبة أصبحت األزمات دبختلف
أنواعها ذات تاثَت عاؼبي شامل كأكدت العديد من اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية كيف مقدمتها صندكؽ النقد الدكِف أف أزمة االقتصاد األمريكي
بسبب الرىن العقارم لن تنجو منها أم دكلة من دكؿ العاَف ،كيقوؿ ضياء ؾبيد موسوم يف ىذا الشأف"...اإلقتصاد العاؼبي شبكة معقدة
1
من العبلقات اؼبتداخلة فيو توثر التغَتات اليت ربدث يف بلد كاحد أك ؾبموعة من البلداف تأثَتا كبَتا على باقي بلداف العاَف"
لكن يف عاَف األزمات اؼبالية ىناؾ الكثَت من األسئلة تطرح تدكر كلها حوؿ عبارة ماذا وبدث؟ حىت من قبل أكرب اؼبختصُت كلعل العبارة
التالية توضح ىذه الغرابة " يف بداية عاـ  1987كاف مؤشر داك جونز عند مستول  2000نقطة أك َف يتعداه ،كيف خبلؿ نفس السنة حقق
اؼبؤشر صعودا ليصل إُف  2722نقطة يوـ  25أب  1987كفقد حىت يوـ  19أكتوبر  1000 ، 1987نقطة منها  508نقاط يف ىذا
اليوـ" فماذا حدث؟  .2ردبا َف يشهد العاَف قبل األزمة اغبالية أزمة تشابو أزمة الكساد الكبَت يف  1933 - 1929اليت بدأت يف اػبميس
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األسود يوـ  28أكتوبر  1929لكن تأثَتىا إستمر لسنوات أكثر من ذلك بكثَت كاعبدكؿ التاِف يوجز تواتر األزمات اؼبالية للفًتة بُت
1880إُف أزمة مبور شرؽ آسيا .1997
الشكل رقم :01تواتر األزمات البنكية كأزمات أسعار الصرؼ كاألزمات اؼبشًتكة يف الفًتة 1997-1880

Douglas GALE, Understanding Financial Crises, (New York Oxford University Press Inc, Source; Franklin ALLEN,

2007), p11

كيثَت إنتباىنا يف ىذا الشكل إتساع رقعة الدكؿ اؼبتأثرة من األزمة .لكن الشكل التاِف سوؼ يضعنا يف حالة ذىوؿ من حجم أك عدد
األزمات يف فًتة بُت  1999-1977اليت تعد فًتة ليست بالطويلة لكن حجم كتنوع األزمات بُت بنكية كأزمة صرؼ ليس بسيط
الشكل رقم :02عدد األزمات اؼبالية يف الفًتة 1999-1977

et Dominique PLIHON, Rapport sur Les crises financières, (Paris, France, La Mario DEHOVE Source; Robert BOYER,
18Documentation française. 2004), p

كمن حيث التأثَت يبكننا القوؿ لقد دمرت أزمة األسواؽ الناشئة عاـ  1997دكال مثل إندكنيسيا كالربازيل ككوريا كركسيا ،ككانت خسائرىا سبثل
3
جزء بالغ من الناتج القومي ؽبذه الدكؿ ،على الرغم أهنا َف تدـ فًتة طويلة ،كقبلها أزمة اؼبكسيك سنة  1995اليت سبسى ( أزمة درع البيزك)
اليت حطمت إصبلحات عشرة سنوات كاملة ،ؼيف هناية ديسمرب  1994إُف جانفي  1995قررت اغبكومة اؼبكسيكية زبفيض عملتها
البيزك دبقدار  15يف اؼبئة من قيمتو اعبارية ،فبا سبب حالة ذعر يف العاَف أصبع ،حيث كاف اؼبستثمرين يف ككلت سًتيت كالقائمُت على
الصناديق اإلستثمارية قد إستثمركا أكثر من  50مليار دكالر يف قركض كأسهم كسندات اغبكومة اؼبكسيكية ،كإندفع كل اؼبستثمرين لسحب
ثركاهتم من اؼبكسيك ،فبا جعل البيزك يفقد  30يف اؼبئة من قيمتو مقابل الدكالر يف ثبلثة أياـ ،كإزداد الوضع سوءا بعد ذلك عندما فقدت
اؼبكسيك كل رصيدىا من الدكالرات كراح البنك اؼبركزم اؼبكسيكي يشًتم يوميا مبالغ من البيزك بقيمة نصف مليار دكالر .كَف تعد اؼبكسيك
قادرة على دفع شبن ما تستورد من سلع ،كراح اؼبستثمركف يف البلداف اآلخذة يف النمو يف جنوب الكرة األرضية كأكاسط أكركبا يعرضوف للبيع يف
ما يسمى باألكراؽ الناشئة ما يف حوزهتم من أسهم كسندات دين"  4كَف تنتهي إال بإقراض اؼبكسيك أكثر من 50مليار دكالر من قبل
الواليات اؼبتحدة كصندكؽ النقد الدكِف كبنك التسويات الدكلية كقبلها أزمة األرجنتُت كالشكل التاِف يبُت تكلفة بعض األزمات البنكية كنسبة
من الناتج القومي ؽبذه البلداف.
الشكل رقم  :03تكلفة أزمات البنكية (اؼبصرفية) كنسبة من الناتج القومي
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, Rapport sur Les crises financières, (Paris, France, La et Dominique PLIHON Mario DEHOVE Source; Robert BOYER,
Documentation française. 2004), p24

نبلحظ من ىذا البياف أف الدكؿ النامية ىي األكثر عرضة لؤلزمات ،كىي األكثر تأثرا هبا ،كؽبذا تلجأ ىذه الدكؿ قبل كأثناء األزمات
إُف طلب اؼبساعدة من اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية لعلها زبفف من كقع ىذه األزمات عليها.
كلقد " أجريت دراسة دكلية مشلت  102أزمة مالية لػ  20بلدا" خبلؿ العقدين اؼباضيُت  ،كقد توصلت ىذه الدراسة إُف نتيجة
أساسية مفادىا إف أكثر بلداف العينة عرضة لؤلزمات ىي تلك اليت شهدت ربرير كاسع يف أسواقها اؼبالية كمؤسساهتا اؼبصرفية كاليت أدت
5
بدكرىا إُف أزمة العمبلت نظرا" للعبلقة السببية بُت األزمة اؼبصرفية كأزمة العملة مع اؼبشاكل اليت تواجو ميزاف اؼبدفوعات"
سوؼ لن نتحدث عن تاريخ األزمات كمرارهتا ،رغم أف كل أزمة مالية أك إقتصادية تتطلب أسلوب خاص غبلها خاصة أزمات الدكؿ
النامية ،كيف اؼبقابل نبلحظ يف الشكل التاِف إزدياد طوؿ تأثَت األزمات كمعدؿ يف األزمات األخَت ،لكن سوؼ نتابع تسارع األزمة اغبالية
كنناقش أىم اغبلوؿ اليت تتناسب معها كمع غَتىا.
تسارع األزمة المالية الحالية  :يف اغبقيقة سوؼ نتحدث عن األزمة اؼبالية العاؼبية اغبالية ليس من باب شرحها أك معرفتها لكن من باب
توضيح أف األزمات اؼبالية اغبديثة يف الدكؿ اؼبتقدمة ،ربدث يف ىذه الدكؿ كتتوافر أسباهبا ىناؾ ،كقد تتعاىف منها ىذه الدكؿ بشكل أك بآخر
لكنها تنتقل إُف دكؿ العاَف كلها كخاصة الدكؿ النامية اليت ال سبلك الوسائل البلزمة ،كال الفعالة لتجنبها أك معاعبتها ،بل تتحملها بشكل
أكثر تأثَت كأكثر عمق حىت أهنا قد تقضي على إصبلحات بلداف بدأت فيها من سنوات طويلة ككلفتها ؾبهودات كبَتة كأفضل مثاؿ على
ذلك األزمة اغبالية اليت كقعت فيها اليوناف ككضعتها على حافة اإلفبلس ،لوال اؼبساعدات األكركبية كالدكلية (خاصة صندكؽ النقد الدكِف).كيف
بداية التحدث عن األزمة اؼبالية العاؼبية هبب أف نتحدث عن مصارؼ سوؽ القرض العقارم يف الواليات اؼبتحدة اليت تنقسم إُف :مصارؼ
القركض ألصحاب اؼببلءة اؼبالية اعبيدة أك اؼبمتازة  ، 6حيث يكوف إحتماؿ ربوؿ القركض إُف ديوف معدكمة ضعيفا جدا.كالصنف الثاين فهو
سوؽ اإلقراض العقارم الثانوم 7الذم ال يتمتع فيو اؼبقًتضوف بنفس مستول اؼببلءة اؼبالية مقارنة بالنوع األكؿ.
كلقد إذبهت الشركات العقارية ك البنوؾ خاصة منها اؼبتخصصة يف القركض العقارية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يف الفًتة اؼبمتدة من العاـ
 2001إُف هناية  2006ـ تقريبا إُف بيع العقارات السكنية ك الشقق للمواطنُت األمريكيُت بغض النظر عن قوة السجل االئتماين لديهم أك
ضعفو ،ك بتقسيط ميسر بفائدة ربوية  %7يف بادئ األمر تصبح بعد سنتُت  ، %9.5كأنو هبب على صاحب العقار أف يستمر يف دفع
األقساط حىت هناية مدة العقد حىت لو توفرت لديو السيولة اؼبناسبة لذلك  ،كذلك لدفع الفوائد اؼبًتتبة عليو حبسب النظاـ الربوم .كإعتقدت
أف الضمانة األكرب ؽبذه العملية ىو العقار يف حد ذاتو الذم سوؼ لن تنخفض قيمتو مع مركر الزمن.ككصل أعداد اؼبدينوف يف أزمة الرىن
العقارم مع هناية العاـ 2006ـ حواِف  3مليوف شخص ،ك ؾبموع الديوف اكثر من  700مليار دكالر
لقد تعثر اؼبواطنوف عمبلء الرىن العقارم كَف يتمكنوا من تسديد أقساط قركضهم العقارية ك فوائدىا كذلك لضعف سجلهم االئتماين ،
باإلضافة إُف اهنم من ؿبدكدم الدخل فبا أدل إُف مشكلة العسر اؼباِف أم مشكلة عدـ توفر السيولة لدل الشركات ك البنوؾ الضالعة يف
ىذه األزمة  .حيث قاـ اؼبسئولوف يف تلك اؼبؤسسات بإجراءات للخركج من األزمة العقارية  ،فقاموا بعرض الشقق السكنية كالعقارات للبيع
بأعداد كبَتة فبا أدل إُف البفاض أسعارىا بشكل كبَت ،مث زاد عدد اؼبساكن اؼبعركضة للبيع حيث َف ذبد من يشًتيها  ،كارتفعت يف العاـ
 2007ـ بنسبة  %75عن عاـ  2006ـ  ،كىذا اإلجراء أدل أيضا بدكره إُف اهنيار جديد يف أسعارىا ،ككذلك ذبنب اؼبستثمرين عن
االستثمار يف اسهم ك سندات الشركات ك البنوؾ اؼبتورطة يف األزمة .كتفاقمت عمليات بيع الديوف بديوف حىت عم العجز يف كل القطاع
اؼبصريف األمريكي كبعده اؼبصارؼ األجنبية اليت ؽبا تعامل يف العقار األمريكي لينتقل إُف البورصات العلمية إبتداءا من أسهم ىذه الشركات
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كالبنوؾ اؼبتعثرة إُف ـبتلف القطاعات ذات الصلة .كبعدىا إهنارت كل األسواؽ كاإلقتصادات إبتداءا من الواليات اؼبتحدة كخلفها أغلب دكؿ
العاَف خاصة اؼبتقدـ منو ،كىذا ال يعٍت قباة الدكؿ النامية بل ضررىا يعد يف خانة التحصيل اغباصل .

المحور الثاني :المؤسسات المالية الدولية ومسؤولياتها تجاه الدول النامية

أوال :صندوق النقد الدولي  .يقف صندكؽ النقد الدكِف على قمة ىرـ النظاـ النقدم كاؼباِف الدكليُت ك ىو ككالة متخصصة من ككاالت
منظمة األمم اؼبتحدة ،أنشئ دبوجب معاىدة دكلية يف عاـ  1945للعمل على تعزيز سبلمة االقتصاد العاؼبي .كيقع مقر الصندكؽ يف كاشنطن
العاصمة ،كيديره أعضاؤه الذين يشملوف صبيع بلداف العاَف تقريبان بعددىم البالغ  186بلدا (يف جويليا  .8)2009كصندكؽ النقد الدكِف ىو
اؼبؤسسة اؼبركزية يف النظاـ النقدم الدكِف  -أم نظاـ اؼبدفوعات الدكلية كأسعار صرؼ العمبلت الذم يسمح بإجراء اؼبعامبلت التجارية بُت
البلداف اؼبختلفة .كيقدـ الصندكؽ ؾبموعة متنوعة من التسهيبلت التمويلية اؼبيسرة
كمساعدات الطوارئ  Emergency Assistanceكأيضا خطوط االئتماف الطارئ ).Contingent Credit Lines (CCL
لكن لؤلسف ليس لصندكؽ النقد الدكِف سلطة فعالة على السياسات االقتصادية الداخلية للدكؿ األعضاء بو ،كذلك على العكس من شيوع
االعتقاد هبذا ،كلقد مر الصندكؽ بالعديد من التغيَتات عما كاف عليو يوـ نشأتو ،لعلها سوؼ تكوف يف مصلحة الدكؿ النامية كتعمل على
مساعدهتا.
أ) أولويات الصندوق عند األزمات:

9

تتحدد أكلويات الصندكؽ بشكل عاـ يف -1 :النظم اؼببلئمة ألسعار الصرؼ -2 ،إدارة أفضل

للديوف كاإلحتياطي -3 .اؼبوازنات السليمة اليت تًتؾ ؾباال للمناكرة يف األكقات الصعبة -4 .قطاعات مالية متنوعة ككفؤة.

ب) مهام صندوق النقد الدولي تجاه الدول النامية:عندما أنشئ صندكؽ النقد الدكِف كالبنك الدكِف يف مؤسبر برينت ككدز َ ،1944ف تكن
التحديات االقتصادية اليت تواج الدكؿ اؼبتخلفة يف أكلويات اؼبؤسستُت .إال أنو مع ازدياد عضويتها يف الصندكؽ ازداد حجم اؼببالغ اليت كانت
تقًتضها منهما ،كيف خبلؿ ذلك ،ظهرت على السطح بعض االنتقادات كبصفة خاصة ،أف اؼبهاـ األكُف للصندكؽ ىي معاعبة اؼبشاكل طويلة
األجل عن طريق اؼبطالبة حبلوؿ قصَتة األجل ،كثرت اؼبتطلبات دكف مقتضى .كمنذ أكاخر السبعينيات أصبحت الدكؿ النامية كبلداف األسواؽ
الناشئة سبثل أىم اؼبقًتضُت من صندكؽ النقد الدكِف كالبنك الدكِف كبدأ الصندكؽ يف إقراضها بشركط ميسرة يف  1986عن طريق تسهيل
التكييف اؽبيكلي.
ج) دور صندوق النقد الدولي في حل األزمات المالية واالقتصادية تجاه الدول النامية

لقد كاف لتدخل صندكؽ النقد الدكِف دكرا بارزا يف أزمة جنوب شرؽ آسيا نظرا للدعم النقدم اؼبقدـ ؼبساعدة كإغاثة ىذه الدكؿ ،إال
أهنا كانت مصحوبة بتوصيات عديدة تتعلق أساسا بالسياسة االقتصادية لكل بلد على حدا ،كنذكر منها:
تايلندا :قاـ صندكؽ النقد الدكِف يف  20أكت  1997بتقدًن دعم ماِف لتايلندا كصلت قيمتو إُف  17.2مليار دكالر يشًتط فيو الصندكؽ
التزاـ الدكلة بتحقيق احتياطي من النقد األجنيب قدره  23مليار سنة  1997لَتتفع ىذا االحتياط إُف  25مليار يف السنة اؼبوالية ،كزبفيض
العجز يف اغبساب اعبارم إُف  3باؼبائة من الناتج الوطٍت اإلصباِف سنة 1998
أندنيسيا :قدـ صندكؽ النقد الدكِف دعما ماليا ألندكنيسا بلغ  36.6مليار دكالر ،شرط أف تعيد ىيكلة عدة بنوؾ كتقضي على االحتكار
شبو اغبكومي اؼبفركض على صبيع السلع باستثناء األرز ،مع زبفيض اؼبساعدات اؼبمنوحة لدعم الوقود كالتوجو إُف اػبوصصة كإصبلح
اؼبؤسسات اغبكومية ،كوريا اعبنوبية :قدـ الصندكؽ دعما ماليا لكوريا قيمتو  57.4مليار دكالر شرط أف تقوـ باالصبلحات اؼبطلوبة كمنها:
-1زبفيض العجز يف اغبساب اعبارم إُف أقل من  1باؼبائة من الناتج الوطٍت اإلصباِف  -2زبفيض التضخم إُف حدكد  5باؼبائة
-3إعادة ىيكلو النظاـ اؼباِف بصورة كاملة ليصبح أكثر شفافية -4كضع جدكؿ زمٍت يتماشى مع التزامات كتعهدات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة
للقضاء على اؼبساعدات اؼبرتبطة بالتجارة كالقيود اؼبفركضة على االستَتاد -5ازباذ خطوات لتحرير عمليات حساب رأس اؼباؿ كتشمل القيود
اؼبفركضة على سهولة كصوؿ األجانب إُف السوؽ احمللية  -6اغبد من القيود اليت تتعلق بالتخلص من العمالة يف ظل االندماجات .كلدل
الصندكؽ بعض اآلليات للمساعدة عند األزمات منها آلية التمويل العاجل اليت "هتدؼ آلية التمويل العاجل من صندكؽ النقد الدكِف ،كاليت
تأسست يف عاـ  ، 1995إُف تيسَت اؼبوافقة السريعة على القركض اؼبقدمة من الصندكؽ إُف بلدانو األعضاء ،كمن خبلؿ ىذه اآللية الطارئة
يبكن للمجلس التنفيذم من العمل على كبو أسرع فبا ىو عليو اغباؿ يف برنامج اإلقراض اؼبعتاد من موارد الصندكؽ ،كَف تكن ىذه اآللية قد
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 1997أثناء األزمة اآلسيوية لكل من الفلبُت ،تايلند،

إستخدمت إال يف طبس حاالت قبل كقوع األزمة العاؼبية ،حيث إستخدمت عاـ
إندكنيسيا ككوريا ،كيف  2001إستخدمت لصاٌف تركيا.
كيف السنة اؼبالية  2009كنتيجة للطابع الفجائي ك حدة اؽببوط اإلقتصادم حصلت سبعة بلداف أخرل( أرمينيا ،جورجيا ،ىنغاريا،
10
آيسلندا ،التفيا ،باكستاف كأككرانيا) على مساعدات مالية عاجلة من الصندكؽ عن طريق ىذه اآللية"

د) مضاعفة موارد الصندوق لمواجهة األزمة" :إتفق قادة ؾبموعة العشرين يف أفريل  2009على زيادة مقدارىا ثبلثة أضعاؼ يف طاقة
الصندكؽ اإلقراضية لتصل إُف  750مليار دكالر أمريكي كتعزيز موارده اؼبتاحة إلقراض البلداف منخفضة الدخل بشركط ميسرة لتزداد دبقدار
11
الضعف على األقل تقدير"
وأعلن صندكؽ النقد الدكِف أف موارده القابلة لئلقراض قد دعمت دببلغ إضايف قدره  100مليار دكالر من طرؼ اغبكومة اليابانية،
خبلؿ األزمة االقتصادية كاؼبالية العاؼبية الراىنة اليت مت التوقيع عليها يف  13فيفرم  2009لتدعيم قدراتو على تقدًن مساعدات فعالة ألعضائو
البالغ عددىم  186عضوا دبا فيها الدكؿ النامية ،كقد التزـ الصندكؽ بتقدًن  50مليار دكالر للدكؿ اؼبتضررة من األزمة كإُف جانب ىذه
األمواؿ يتوافر للصندكؽ كبو  200مليار دكالر موارد قابلة لئلقراض يسعى الصندكؽ إُف دعم األمواؿ اؼبتوفرة لديو لتبلغ كبو  500مليار سواء
كاحتياطي يف حالة إف زادت األزمة سوءا أك كإعادة تأمُت يستطيع الصندكؽ هبا مواجهة أم احتماؿ.
و) مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق النقد الدولي :12تعرض الصندكؽ طيلة عملو للكثَت من اإلنتقادات سواء من داخلو أك خارجو
كخاصة من قبل الدكؿ النامية اليت ترل فيو طرفا متحيزا بشكل مفضوح للدكؿ الكربل اؼبتقدمة ؽبذا أنشأ اجمللس التنفيذم لصندكؽ النقد
الدكِف مكتب التقييم اؼبستقل يف جويليا  2001ليتسٌت لو اغبصوؿ على تقييم موضوعي ككاقعي ألداء الصندكؽ ،ككاف ىدؼ ىذا اؼبكتب1:
تعزيز ثقافة التعلم لدل صندكؽ النقد الدكِف 2 .تدعيم مصداقيتو اػبارجية 3 .تعزيز الفهم لعملو 4 .توفَت تغذية مرتدة مستقلة للمجلس
13
التنفيذم .كاؼبوضوعات اليت درسها اؼبكتب يف سنتو األكُف:
 التصحيح اؼباِف يف الربامج اليت يساندىا الصندكؽ - .دكر الصندكؽ يف ثبلثة أزمات - .اإلستخداـ طويل األمد ؼبوارد الصندكؽ14
كعموما ىذه كل التقييمات اليت مت إقبازىا فعبل أك اليت ىي يف طور اإلقباز حسب نشرة "الصندكؽ عن كثب"
التقييمات التي تم إنجازىا :كاف اؼبكتب أكثر إقًتابا من آماؿ الدكؿ النامية ؽبذ كانت تقييماتو تتجو ؼبصلحة ىذه الدكؿ كمن تقييماتو غبد
اآلف -1 :اإلستخداـ طويل األمد ؼبوارد الصندكؽ -2 .دكر الصندكؽ يف أزمات اغبساب الرأظباِف اليت كقعت يف كوريا كإندكنيسيا كالربازيل

 -3تصحيح أكضاع اؼبالية العامة يف الربامج اليت يدعمها الصندكؽ  -4دكر الصندكؽ يف األرجنتُت خبلؿ أزمة -5 2001-1991
مدل فعالية إعداد "تقارير إسًتاتيجية اغبد من الفقر" ك"تسهيل النمو كاغبد من الفقر -6.منهج الصندكؽ يف ربرير اغبساب الرأظباِف.
م) النموذج النقدي لص.ن.د (نموذج جاك بوالك ) ىل مازاؿ صاغبا لآلف؟  :15تثار يف كثَت من األحياف مدل كفاءة مبوذج جاؾ بوالؾ
يف ـبتلف اغبسابات اليت على ضوءىا يقدـ الصندكؽ ـبتلف اؼبعونات كالتسهيبلت ،كىذا أيضا جزء من أجزاء مقدرة الصندكؽ من عدمها
على اؼبساعدة على اػبركج من ـبتلف اإلختبلالت اليت تواجو خاصة الدكؿ النامية ،ككذا مقدرتو على التوسع يف تقدًن ىذه القركض كطوؿ
فًتاهتا .كنطرح ىنا أمرين يف غاية األنبية كالتعقيد كنبا خلق اإلئتماف احمللي ،مشكبلت ميزاف اؼبدفوعات

ك) مقرض المالذ األخير :فقط يف حالة كقوع أزمة نابعة من صميم النظاـ؟ مازاؿ الصندكؽ يعترب مقرظ اؼببلذ األخَت عند عجز الدكؿ على
اغبصوؿ على سبويبلهتا من األسواؽ اؼبالية اؼبختلفة أك مكاف آخر غَت الصندكؽ نظرا للمشركطية الطويلة اليت يضعها الصندكؽ عند طلب
اؼبعونة منو ،كيبكن طرح فكرة ؼباذا ليس الصندكؽ ىو "مقرض اؼببلذ األكؿ" ؼباذا كل تلك الشركط عند طلب اؼبساعدة منو ،ككبن ىنا لسنا
بصدد اإلجابة عن ذلك لكن نريد طرح كل النقاط اليت ؽبا عبلقة مباشرة أك غَت مباشرة دبوضوع األزمات.
ثانيا :مجموعة البنك الدولي" .كيقوـ نشاط البنك األساسي على اإلقراض ،كقد غلب على إقراض البنك يف اؼبراحل األكُف اإلقراض

اؼبشركعي (  ، ) Project Financingكخاصة مشركعات البنية األساسية ،مث يف مرحلة الحقة ،السيما منذ الثمانينات التمويل الرباؾبي،
كبوجو خاص برامج التكييف اؽبيكلي (  ، )Structural Ajustment Loans SALحيث ال يبوؿ البنك مشركعا ؿبددا كإمبا يبوؿ
16
حزمة من السياسات خاصة سياسات اإلصبلح اإلقتصادم كالتكييف اؽبيكلي"
كيعترب البنك الدكِف اكرب مصدر سبويل يف العاَف يهدؼ اُف تقدًن اؼبساعدات اؼبالية كالفنية لبلداف العاَف الثالث يف صبيع اكباء العاَف  ،كينصب
ؿبورتركيزه الرئيسي حوؿ مساعدة اكثر الناس كاشد البلداف فقرا ،رسالتو ربقيق عاَف خاؿ من الفقر  ،تاسس بتاريخ  01جويلية  1944بقرار
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من مؤسبر دكِف حضره فبثلو 44دكلة يف بريتوف ككدز بنيو نبشَت االمريكية،مقره الرئيسي بواشنطن مقاطعة كوؼببيا ،كىومؤسسة تعاكنية سبثل
البلداف اؼبسانبة االعضاء البالغ عددىا  186بلدا ،كيصبح البلد عضوا دبجرد اتفاقية تاسيس البنك الدكِف لبلنشاء كالتعمَت .كتشَت عبارة
البنك الدكِف اُف البنك الدكِف لبلنشاء كالتعمَتك اؼبؤسسة الدكلية للتنمية،يف حُت تضم عبارة ؾبموعة البنك الدكِف طبس مؤسسات كىي: -
البنك الدكِف لبلنشاء كالتعمَت- ،.اؼبؤسسة الدكلية للتنمية- ،.مؤسسة التمويل الدكلية.اؼبركز الدكِف لتسوية منازعات االستثمار- ،.ىيئة ضماف االستثمار متعددة االطراؼكتتلخص كظائف البنك الدكِف يف  -1 :العمل على تقدًن التمويل الدكِف طويل االجل ؼبشاريع كبرامج التنمية كخاصة للدكؿ النامية -2 .
تقدًن اؼبساعدات اػباصة للدكؿ النامية االكثر فقرا كاليت يقل متوسط دخل الفرد فيها عن الف دكالر سنويا  -3 .العمل على زيادة دكر
القطاع اػباص يف الدكؿ النامية بكل الوسائل اؼبمكنة  -4 .القياـ بتقدًن اؼبشورة كاؼبساعدة الفنية للدكؿ االعضاء ؼبعاكنتها على ربقيق افضل
اغبلوؿ ؼبشاكلها اؼبتعلقة باىداؼ البنك كاختيار اؼبشركعات ذات اعبدكل االقتصادية  -5 .العمل على تقوية البنية االساسية للتنمية من
خبلؿ سبويل اؼبشركعات الكبَتة كمنها سدكد الياه مشاريع الرم ،ؿبطات توليد الكهرباء ،السكك اغبديدية كالطرؽ -6 .القياـ بتطوير ادكات
التحليل اػباصة بدراسة اعبدكل االقتصادية للمشركعات كاصبلح البنية االقتصادية اليت تعمل فيها تلك اؼبشركعات.
أ) مساعدات مجموعة البنك الدولي يف سنة  2009مثبل "رعت ؾبموعة البنك الدكِف  767مشركعا ،بإرتباطات بلغ ؾبموعها 58.8
مليار دكالر كزعت على إعتمادات كقركض كمنح كضمانات" ككانت بزيادة  54يف اؼبئة عن سنة 2008
ككانت مساعدات اؼبؤسسة الدكلية للتنمية أحد فركع اجملموعة غطت  63بلد يف ىذه السنة كبوسع البنك تقدًن إرتباطات تصل إُف 100
17
مليار إُف غاية  2011من أجل رفع مستول اؼبعيشة للفقراء ،مساندة البلداف اليت تواجو نقصا كبَتا يف موازناهتا"
كمن جهة أخرل قبد " مؤسسة التمويل الدكلية أكرب جهة تقوـ بتقدًن التمويل اؼبتعدد األطراؼ إُف القطاع اػباص يف البلداف النامية قدمت
18
إرتباطات بلغ ؾبموعها  10.5مليار دكالر يف سنة "2009
ثالثا) بنك التسويات الدولية :19بنك التسويات الدكلية ىو منظمة دكلية تنظم كترعى التعاكف النقدم كاؼباِف كتقدـ خدماهتا للبنوؾ اؼبركزية

لدكؿ العاَف .كبدأ بنك التسويات الدكلية نشاطو يف مدينة بازؿ بسويسرا يف 1930/ 05 / 17 :كيعترب بذلك أقدـ منظمة مالية دكلية يف
العاَف كيتخذ بنك التسويات الدكلية من مدينة بازؿ بسويسرا مقران لو كلديو مركز سبثيل آسيا كاحمليط اؽبادئ يف مدينة ىونج كونج  .كيقوـ البنك
.
بتلك اػبدمات من خبلؿ  -1 :إقامة ندكات كمؤسبرات كمنتديات اقتصادية ؼبناقشة القرارات الىت هتم البنوؾ اؼبركزية
 -2القياـ بدكر الشريك للبنوؾ اؼبركزية يف صفقاهتا اؼبالية  -3 .مركز للبحوث االقتصادية كالنقدية  -4 .ككيل يف العمليات اؼبالية الدكلية
لتسهيل ـبتلف العمليات اؼبالية الدكلية  -5يقوـ كبنك مركزل للبنوؾ اؼبركزية ىف العاَف  .كيعترب بنك التسويات الدكلية دبثابة غرفة مقاصة
للبنوؾ اؼبركزية كيقدـ الدعم التحليلي كاإلحصائي كاػباص بأعماؿ أمانة السر ؼبختلف اجملموعات الرظبية .كلعل أىم دكر لو يف مساعدة
الدكؿ النامية عند األزمات اؼبالية كاف يف أزمة اؼبكسيك  1995عند كاف أحد األطراؼ الثبلثة(حكومة الواليات اؼبتحدة ،صندكؽ النقد
الدكِف كبنك التسويات الدكلية) اليت أقرضت حكومة اؼبكسيك 50مليار دكالر يف أكرب خطة إنقاضها أنذاؾ.
رابعا)الصناديق السيادية وصناديق المعاشات :كيعرؼ صندكؽ النقد الدكِف الصناديق السيادية على أهنا " صناديق أك ترتيبات لبلستثمار

ذات غرض خاص سبلكها اغبكومة العامة .كتنشئ اغبكومة العامة صناديق الثركة السيادية ألغراض اقتصادية آلية ،كىي صناديق ربتفظ
باألصوؿ أك تتوُف توظيفها أك إدارهتا لتحقيق أىداؼ مالية ،مستخدمة يف ذلك اسًتاتيجيات استثمارية تتضمن االستثمار يف األصوؿ اؼبالية
األجنبية .كتنشأ صناديق الثركة السيادية يف العادة معتمدة على فوائض ميزاف اؼبدفوعات ،أك عمليات النقد األجنيب الرظبية ،أك عائد
اػبصخصة ،أك فوائض اؼبالية العامة ،أك اإليرادات اؼبتحققة من الصادرات السلعية ،أككل ىذه اؼبوارد ؾبتمعة".20
"تتوفر الصناديق على أكثر من  03تريليوف دكالر يف منتصف  2008مقابل  500مليار يف بداية سنوات التسعينيات من القرف العشرين .
كيقدر ؽبا حسب بعض السيناريوىات النمو دبعدالت سنوية تًتاكح ما بُت  % 10ك ، % 20كىذا يسمح ؽبا بأف تًتاكح أصوؽبا يف آفاؽ
 2012ما بُت  10-05تريليوف دكالر حىت كإف كانت متغَتات األزمة اؼبالية العاؼبية تبقي السيناريو األقل أقرب إُف الواقع نتيجة تراجع
21
أسعار اؼبواد األكلية كعلى رأسها البًتكؿ"
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"تعرضت الصناديق السيادية ،خاصة اػبليجية منها إُف خسائر من جراء األزمة اؼبالية العاؼبية الراىنة .قدرهتا ؾبلة االيكومبست ب  400مليار
دكالر"" 22لقد سانبت الصناديق السيادية يف إعادة رظبلة اؼبؤسسات اؼبالية اؼبتعثرة .ففي ظرؼ ستة أشهر استثمرت فيها الصناديق السيادية
ما قيمتو  76.83مليار دكالر يف رأظباؿ اؼبؤسسات اؼبالية"
23
أما خبصوص صناديق اؼبعاشات فهي أكثر أنبية يف األسواؽ اؼبالية نظرا للقيم الضخمة اليت تتعامل هبا( تدير حواِف  15تريليوف دكالر) كما
تأثَتىا الكبَت يف أزمة دكؿ مبور آسيا يف  1998-1997إال دليل على القوة التمويلية اليت تتمتع هبا ىذه الصناديق كنفوذ مدرائها(جورج
سوركس) ،كأيضا القوة التدمَتية اليت قد تشكلها أم سوؽ ماِف دكِف
خامسا) نادي باريس ولندن .يقوـ نادم باريس ،طبقا لشركط قمة نابوِف ،بإعادة اعبدكلة ،أم إعادة جدكلة خدمة الدين على الديوف اؼبؤىلة
اليت وبل موعد استحقاقها خبلؿ فًتة التثبيت ثبلث سنوات (زبفيض حبد أقصى  67يف اؼبئة على الديوف اؼبستحقة اؼبؤىلة على أساس القيمة
اغبالية الصافية) .24تقوـ اعبهات الدائنة األخرل الثنائية منها كالتجارية دبعاملة البلداف اؼبعنية باؼبثل على أقل تقدير.
كتواصل اؼبؤسسات اؼبتعددة األطراؼ دعمها لعملية التصحيح يف إطار برامج التصحيح اليت يساندىا البنك الدكِف كصندكؽ النقد الدكِف.
ينشئ البلد اؼبعٍت سجل أداء اقتصادم إهبايب ؼبدة ثبلث سنوات( .كيبكن أخذ األداء السابق على مبادرة ىيبك يف االعتبار).
إستقالل جهات التنظيم المالي .يرل الكثَت من اؼبتخصصُت أف عملية إستقبلؿ جهات التنظيم اؼباِف ؽبا جانب ىاـ يف عاَف األزمات كيف
نتائجها على الدكؿ النامية ،حيث يقوؿ أكديبَتيس داس لقد " أسهم التدخل السياسي يف عمليات تنظيم القطاع اؼباِف كاإلشراؼ عليو يف
25
تعميق كفداحة كافة األزمات اؼبالية اليت حدثت يف العقد اؼباضي تقريبا"
"  ...كيبكننا أيضا القوؿ بقدر أكرب من الثقة أف إستغبلؿ الوكاالت التنظيمية كاإلشرافية ىو حجر الزاكية يف حسن التنظيم كاإلدارة ،كىو
اؼبوضوع الذم َف يلق سول القليل من اإلىتماـ"  26ك للبنك اؼبركزم دكر يف تعزيز كتشجيع اغبوكمة اؼبؤسسية يف البنوؾ التجارية كذلك
لؤلسباب التالية -1 :إف تطبيق اغبوكمة اؼبؤسسية اعبيدة يقع ضمن اؼبسؤكليات اإلشرافية للبنك اؼبركزم -2 .إف البنوؾ التجارية زبتلف عن
غَتىا من الشركات اؼبسانبة ألف طبيعة عملها ربمل اؼبخاطر ،إضافة إُف كوف ىذه البنوؾ مسؤكلة عن احملافظة على أمواؿ الغَت (اؼبودعُت)-3.
نتيجة لتعرض البنوؾ ؽبذه اؼبخاطر كبسبب تداكؿ أسهمها يف بورصة األكراؽ اؼبالية ،فإف كجود اغبوكمة اؼبؤسسية مسألة مهمة كضركرية ؽبذه
البنوؾ -4 .وبتاج أعضاء ؾبلس اإلدارة يف البنوؾ ضماف أف اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا طبيعة أعماؿ البنوؾ تدار بشكل سليم, ،كأف لدل البنك
اؼبركزم اؼبسؤكلية القانونية للتأكد من ذلك -5 .كىذا ال يعٍت بأف ؾبلس اإلدارة هبب عليو تكوين سياسات إدارة اؼبخاطر بنفسو ،كلكن هبب
عليو التأكد كاؼبصادقة على مثل ىذه السياسات -6 .ليس من السهل اغبصوؿ على أعضاء ؾبلس اإلدارة مستقلُت بشكل حقيقي ،أك
األعضاء الذين يبكن أف يقفوا يف كجو اؼبسانبُت اؼبسيطرين على رأس ماؿ البنك.
سبتاز البنوؾ التجارية كاؼبركزية بدرجة عالية من الصرامة يف ؾباؿ الرقابة كاإلشراؼ لكن إُف أم مدل ىذه العملية ؾبدية عندما قبد أف
أكرب بنوؾ العاَف تعرضت لئلفبلس يف ىذه األزمة ،ككيف يبكن للبنوؾ اؼبركزية أف تعمل على تفعيل إستقبلؿ اعبهاز اؼبركزم عن كل السلطات
مع إمكانية مراقبتها بفعالية ...".كقد أظهرت عمليات التقييم إف ترتيبات اإلستقبلؿ كاػبضوع للمساءلة عن اإلشراؼ على أسواؽ األكراؽ
27
اؼبالية كقطاع التأمُت كانت أكثر ضعفا عن مثيلتها يف اعبهاز اؼبصريف"
المحور الثالث :أدوات المؤسسات المالية الدولية لمساعدة الدول النامية عند األزمات.

 -1وظيفة التنبؤ المسبق باألزمات (معالم التنبؤ بحدوث أزمة مالية ) .إف التقارير كالبيانات اليت تعدىا ـبتلف اؼبؤسسات كاؽبيئات حوؿ
إحتماؿ حدكث األزمة اليبكن إعتبارىا نظاما للتنبؤ اؼبسبق باألزمات الذم يعد ضركرة حتمية لتحديد معاَف حدكث األزمات كاآلليات
اؼبمكنة حملاكلة ذبنب حدكثها أك زبفيف أثرىا .كيسند ىذا النظاـ إُف ىيئة كاحدة تشرؼ عليو ،كلديها كل السلطة لتطبيق توصياتو.
 -2التنسيق الوطني والدولي إلحتواء األزمة :إف الصراع بُت الدكؿ اإلقتصادية اؼبتقدمة من أجل إحتبلؿ مكانة بارزة كقسط كبَت من حجم

اإلقتصاد العاؼبي كأسواقو اؼبالية كاإلستثمارات الكربل اؼبتنقلة ىنا كىناؾ ال هبب أف يبنع العاَف من إقامة تنسيق شامل من أجل إحتواء األزمات
يبدأ كطنيا كيتجو ألف يكوف دكليا ،ألف تأثَت األزمة َف يعد يستطيع ذبنبو أم أحد.

 -3إحتواء شمولية الفزع :إف عدكل الفزع الذم يضرب األسواؽ اؼبالية العاؼبية بُت اؼبستثمرين كاؼبضاربُت كالعمليات العشوائية اليت يقوموف هبا
تعجل دائما حبدكث الكارثة ،فبا هبعلنا نتحدث بكل يقُت أف مشولية الفزع داخل األسواؽ اؼبالية تتطلب دراسات معمقة تبدأ من طرح حلوؿ
سبكن من إحتواء فزع اؼبتعاملُت يف األسواؽ اؼبالية إبتداء من التصروبات اليت تصدر من ـبتلف اعبهات كإنتهاء بوضع ىيئة دكلية تتابع ىذه
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الظاىرة اؽبيستَتية .ك لقد "أدت األزمة إهباد نوع من عدـ االستقرار كالتذبذب يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية ،كإُف كجود حالة من اػبوؼ
الشديد يف أكساط اؼبستثمرين بشأف مستقبل االقتصاد كاالستثمار ،دفعت بالكثَتين منهم إُف عدـ الرغبة يف ربمل اؼبخاطر ،كالبحث عن
28
استثمارات آمنة يف قطاعات أخرل"

-4نظام المعلومات العالمي الخاص باألزمات :على حد علمنا غبد اآلف َف يطور العاَف نظاـ معلومات عاؼبي خاص باألزمات تتعاكف فيو
كل الدكؿ اليت ؽبا تأثَت أك تتأثر باألزمات يقوـ بتصميمو خرباء دكليُت كيتابع خاصة أسعار الفائدة يف كل أقطار العاَف كنظم أسعار الصرؼ،
كغَتىا من التأثَتات العاؼبية كينبو من مغبة أم سياسة كطنية أك إقليمية تؤدم إُف كقوع أزمة ،كأيضا تتشارؾ فيو كل اؼبنظمات العاؼبية اليت ؽبا
عبلقة مباشرة أك غَت مباشرة.

-5نسبة اإلقتصاد الوىمي من اإلقتصاد الحقيقي العالمي  :شكل اإلقتصاد الونبي طرحا جديدا يف ؾباؿ مسببات األزمات اؼبالية كقبد
 ، FORWARD CONTRACTSالعقود اؼبستقبليةFUTURE :
الكثَت يتكلف عن سوء إستخداـ اؼبشتقات (العقود اآلجلة:
 ، SWAPSصكوؾ الشراء البلحقة
 ، CONTRACTSعقود اإلختيار :حق إختيار البيع كحق إختيار الشراء)  ،عقود اؼببادلة:
29
لؤلسهم )WARRANTS :كاألنشطة خارج اؼبيزانية يف إضطرابات األسواؽ اؼبتطورة ،كزبفيف اإلعتماد على السيولة كالتجارة يف اإلئتماف
 .ؽبذا هبب إعادة النظر يف تواجد ىذه األدكات اؼبالية ،كمتابعة اإلقتصاد الونبي كتأثَته العاؼبي.
-6أزمات دولرة الديون (الديون المدولرة):تعد أزمة اؼبكسيك( أزمة درع البيزك) سنة  1995اؼبثاؿ األصدؽ ألزمة دكلرة الديوف كتأثَت سعر
الصرؼ للعملة احمللية يف إنتشارىا عاؼبيا كخاصة يف الدكؿ النامية ،أك يف سياسات سعر الفائدة السيادية يف الواليات اؼبتحدة .ك" يقًتح البعض
30
أف يصدر البنك الدكِف كص.ف.د سندات بالعملة احمللية مث بقوـ بإقراض العائدات للبلد ،مع سداد السندات اؼبسماة أيضا بالعملة احمللية"
كحل لدكلرة الديوف ،غَت أنو أفضل طرح يطرح اآلف إهباد عملة أكثر إستقرارا كإستقبلال كعاؼبية تكوف أساس إصدار السندات اغبكومية
(السندات اإلدخارية ،SAVING BONDS :سندات اػبزينة ، TREASURY BONDS :السندات بدكف كوبوف ( السندات
الصفرية) ، ZERO COUPON BONDS :سندات دبعدالت فائدة متحركة ،FLOATING RATE BONDS :السندات الرديئة:
 ، JUNK BONDSالسندات القابلة للتحويل ، CONVERTIBLE BONDS :السندات اؼبغطاة ) COVERED BONDS :كيف
اغبقيقة كل ىذه السندات اغبكومية عندما تكوف مدكلرة كىذا النموذج األكثر إنتشارا تكوف ـباطرىا عالية يف حالة حركية أسعار الفائدة أك
أسعار الصرؼ كالدكلرة من أكرب الطركحات اليت تواجو الدكؿ النامية عند رغبتها يف التعامل مع اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية.
-7اإلشراف على المؤسسات المالية الوسيطة  :يأيت العنصر األىم كىو نقص أك إنعداـ الرقابة أك اإلشراؼ الكايف على اؼبؤسسات اؼبالية
الوسيطة ،اليت تعد مبلذ ؿببذ بالنسبة للدكؿ النامية عند عدـ توافر التمويبلت الضركرية من اؼبؤسسات اؼبالية العاؼبية ،ىذه اؼبؤسسات تلعب
دكرا كبَتا يف نشوء كإنتشار األزمات لكن غبد اآلف ال يبلك العاَف آليات كافية لئلشراؼ على ىذه اؼبؤسسات أك تقدير مدل تأثَتىا.
أ) -اإلسًتاتيجية متعددة الوجوه للتعامل مع األزمات :عند ؿباكلة تبٍت إسًتاتيجية شاملة للتعامل مع األزمات من جانب صندكؽ النقد الدكِف
هبب األخذ بالنقاط التالية-1 :إعادة ىيكلة الدين السيادم  -2 ،إشراؾ الدائنُت من القطاع اػباص يف حل األزمات.
 -3تقوية تقييم مدل إستدامة الديوف -4 ، .ربسُت القدرة على التنبؤ دبدل إمكاف اغبصوؿ على سبويل دببالغ ضخمة بشكل إستثنائي.
-5دعم كتنقيح التسهيبلت اغبالية لئلقراض -6 ، .توضيح قواعد الصندكؽ لئلقراض لسداد اؼبتأخرات.
ب) تدابَت عامة للتعامل مع األزمات 31:كتطرح ؾبموعة من التدابَت ملح يبكن تلخيصها يف
 -1اؼبطالبة بتحسُت الشفافية -2 ،اإلشراؼ احملاسيب أك اؼبصريف  -3مدكنات السلوؾ للدكؿ النامية -4 ،ضوابط رؤكس األمواؿ
ج)التدابَت اؼبمكنة -1 :سبويل رظبي طارئا  -2 ،مهبلت سداد
تقف الديوف بشكليها (دين العاـ كدين اػبارجي) عائقا أماـ الدكؿ النامية يف ذباكز األزمات ،كأيضا زبلف األزمات اليت ليس لكثَت من دكؿ
العاَف يدا فيها ديوف كبَتة على عاتق ىذه الدكؿ ،فبا يضطرىا إُف الذىاب إُف اؼبؤسسات الدكلية من أجل إعادة جدكلتها ،ىذه اعبدكلة تكوف
يف غالب األحياف قاسية الشركط كمرىقة إجتماعيا كحىت سياسيا.
-1حل أزمات الدين الخارجي .تنشأ بعض اؼبشكبلت يف ميزاف اؼبدفوعات نتيجة لًتاكم أعباء الديوف اليت ال يبكن اإلستمرار يف ربملها (
أم أنو ما من سياسات فبكنة تؤدم إُف سداد تكلفة خدمتها) كىناؾ مبادرات من صندكؽ النقد الدكِف كالبنك الدكِف منها:
اؼببادرة اؼبعززة للبلداف الفقَتة اؼبثقلة بالديوف (ىيبيك) -.اؼببادرة متعددة األطراؼ لتخفيف أعباء الديوف.
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كأيضا تشجيع البلداف اؼبصدرة للسندات السيادية على إدراج (شركط اإلجراء اعبماعي)  CACsإجراء تقديرات بشأف القطاع اؼباِف
كلكن قبدىا غَت كافية بالنسبة لكثَت من الدكؿ .فبا حذل بالكثَت من دكؿ العاَف إُف تبٍت سياسات مربؾبة من طرؼ اغبكومة من أجل حل
مشاكلها اإلقتصادية كيف مقدمتها الدين اػبارجي فبا جعل ىانس بيًت مارتُت كىارالد شوماف يقوالف" يتبُت من ىذا كلو أف العوؼبة يف اإلقتصاد
العاؼبي ،ال تتبع بالضركرة مبدأ كاحد يسرم على كل أرجاء اؼبعمورة ،ففي حُت تدعو بلداف الرفاىية القديبة (أمريكا كأكركبا) إُف ضركرة تراجع
32
دكر الدكلة كإعطاء قول السوؽ ؾباال أكسع ،تطبق البلداف الصاعدة حديثا العكس من ذلك سباما"
كأخَت هبب ربقيق التوازف بُت التصحيح كالتمويل حبيث يبكن إقتساـ عبئ التمويل بُت القطاع العاـ كاػباص .كىذا كأدىن جهد يبكن القياـ
بو " ؼبا كاف الظن بأنو يبكن ذبنب أك منع كافة األزمات اؼبالية ،أمرا غَت كاقعي فهل كبن نقوـ باعبهود اليت تعمل على األقل لتقليل أعداد تلك
33
األزمات كقسوهتا"

 -2تتبع مسار الدين  :يبكن تتبع مسار الدين بإعداد مايلي -1 :34إسقاطات متوسطة األجل ؼبيزاف اؼبدفوعات كالتطورات اؼبالية-2 .
تقديرات اغبساب اعبارم متوسط األجل ،كإستدامة سعر الصرؼ اغبقيقي .كتأثَت ذلك على إستدامة الدين العاـ كاػبارجي خاصة عندما
يكوف ىناؾ دين كبَت مسمى بعملة أجنبية.
تطوير التعاون والتنسيق في اإلشراف على األسواق المالية :35تتقاسم مؤسسات النظاـ اإلقتصادم كاؼباِف العاؼبي مهاـ متنوعة داخل ىذه
اؼبنظومة ،كلكي تستطيع إقباز مهامها بشكل أفضل كتقدـ نتائج سبنع أك تقلص حجم األزمة هبب من جهة إهباد ىيئة تتزعم بشكل مطلق
ىذا النظاـ كتتعامل مع ىذه اؼبؤسسات كأطراؼ مساعدة متخصصة يف جزء من ىذا النظاـ ،كإُف أف وبدث ذلك هبب تطوير التعاكف
كالتنسيق بينها بشكل هبعلها تكمل بعضها البعض ،كيبكننا توضيح ذلك من خبلؿ تلخيص كظائف كل مؤسسة من مؤسسات ىذا النظاـ.
 -1صندكؽ النقد الدكِف -1 :مسؤكال عن الرقابة كاإلشراؼ على صبيع البلداف األعضاء كخاصة النامية.
 -2يرصد التطورات يف اإلقتصاد العاؼبي كاألسواؽ اؼبالية.
 -2البنك الدكِف -1 :مساعدة البلداف النامية يف تصميم كتنفيذ اإلصبلحات البلزمة لتقوية األنظمة اؼبالية.
 -2النظاـ اؼبصريف ،أسواؽ رأس اؼباؿ ،البنية األساسية لؤلسواؽ.
 -1 : OCDE -3اإلشراؼ على اإلقتصاد الكلي كالشؤكف اؼبالية -2 ،.تضع مبادئ توجيهية لتقييم كربسُت إطاره توجيو الشركات.
 -4عبنة بازؿ (بنك التسويات الدكلية) -1 :معنية باإلشراؼ اؼبصريف كتتوُف كضع القواعد اؼبتعلقة بالرقابة اؼبصرفية.
 -5اؼبنظمة الدكلية للجاف األكراؽ اؼبالية -1 :تساعد أعضاؤىا يف تعزيز سبلمة أسواؽ األكراؽ اؼبالية كاآلجلة يف كل أكباء العاَف.
 -6الرابطة الدكلية للمشرفُت على التأمُت -1 :ربقيق مستويات عالية يف ؾباؿ الرقابة كاإلشراؼ على التأمُت
 -7خرباء البنوؾ اؼبركزية -1 :اللجنة اؼبعنية بأنظمة اؼبدفوعات كالتسويات
 -2تقوـ بتحليل أنظمة اؼبدفوعات كتقدـ توصيات للحد من أية ـباطر خبلؿ العمليات.
36
 -8اللجنة اؼبعنية بالنظاـ اؼباِف العاؼبي -1:ربلل األمواؿ يف النظاـ اؼباِف العاؼبي كتوصي بالوسائل البلزمة لتحسُت عمل السوؽ.
 -9اؼبنتدل اؼبشًتؾ للشركات اؼبالية متعددة األنشطة:37
-1تنسيق معاعبة قضايا التحوط اعبزئي كالتحوط الكلي-2 .ذبميع اؼبؤسسات الدكلية كالسلطات الوطنية الرئيسية اؼبهتمة بإستقرار القطاع
اؼباِف-3 .إدماج األسواؽ الناشئة على كبو أكثق هبذ العملية .ىذا باإلضافة إُف منظمة التجارة العاؼبية كالعديد من اؽبيئات اليت أغلبها تابع
لؤلمم اؼبتحدة أكمؤسسات غَت حكومية (مودم كستاندر أند بورز)....
تصميم النظام النقدي والمالي العالمي :منذ إهنيار نظاـ برينت ككدز كإستقبلؿ كل دكؿ العاَف كىناؾ نداء عاؼبي( مثبل مبادرة أركشا سنة

 38)1980إلعادة النظر يف النظاـ النقدم كاؼباِف العاؼبي بوصفو نظاـ ال ىبدـ إال مصاٌف القلة الغنية من الدكؿ ،كقائم على ركائز ال يبكن إال
أف تؤدم إُف دكرات من األزمات ،ثبت أهنا أصبحت متسارعة يف عصر العوؼبة كال يكاد ىبرج العاَف من أزمة كيبدأ يف التعايف منها حىت يقع
ضحية أزمة جديدة أشدا فتكا كإنتشارا .كيرتكز النظاـ اؼباِف كالنقدم العاؼبي على أمرين نبا سعر الفائدة إبتداء من السيادية اليت تفرضها
البنوؾ اؼبركزية كثانيهما نظاـ سعر الصرؼ بُت ـبتلف بلداف كعمبلت العاَف .مث بعد ىذا يبكننا إهباد ؾبموعة غَت منتهية من تصميمات لنظاـ
عاؼبي .كىنا هبب تتبع النقاط التالية:
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)1مراجعة دور الصندوق في البلدان منخفضة الدخل :من أىم القضايا اليت هبب عدـ إنباؽبا فكرة مراجعة دكر الصندكؽ (صندكؽ النقدم
الدكِف ذباه الدكؿ النامية خاصة يف جانب ديوف ىذه البلداف ،نتائج أزمات تتعرض ؽبا كليس ؽبا دخبل يف كقوعها أك غَت ذلك "كتعترب أزمة
الديوف من التحديات الرئيسية اليت ظهرت خبلؿ حقبة الثمانينات ،كقد بدأت يف عاـ  1982عندما عجز عدد كبَت من البلداف النامية
اؼبثقلة بالديوف عن سداد ما تدين بو للبنوؾ التجارية كغبكومات البلداف األعضاء .ككانت استجابة الصندكؽ فورية .كقد ساعد الصندكؽ يف
تفادم اهنيار نظاـ اؼبدفوعات الدكلية ،كذلك من خبلؿ تقدًن القركض على نطاؽ َف يسبق لو مثيل ؼبساندة جهود إعادة التنظيم االقتصادم
اليت تقوـ هبا البلداف األعضاء اليت سبر بتلك الظركؼ"  39كمنذ أكائل التسعينات من القرف اؼباضي ،يركز الصندكؽ – باإلضافة إُف أنشطتو
اؼبعتادة كتدخلو اؼبستمر غبل أزمة الديوف
 1985برناؾبا لئلقراض بأسعار فائدة
" استمراره يف مساعدة أعضائو األكثر فقرا ػبلق بيئة مناسبة للنمو االقتصادم .فقد بدأ يف عاـ
امتيازية ،باالشًتاؾ مع البنك الدكِف كاؼبقرضُت اآلخرين ،إُف البلداف األعضاء األكثر فقرا اليت تقوـ بتطبيق إصبلحات شاملة القتصاداهتا إلزالة
التشوىات اإلدارية اؼبؤسسية اليت عملت على تباطؤ النمو االقتصادم .كقد جعلت أسعار الفائدة اؼبنخفضة كفًتات االسًتداد الطويلة من
الربنامج اؼبعركؼ بتسهيل التكييف اؽبيكلي برناؾبا جذابا على كجو اػبصوص ،كىذا ما حدا بالصندكؽ لتوسيع نطاؽ الربنامج من خبلؿ
اجتذاب سبويل إضايف – حواِف  12مليار دكالر على كجو اعبملة – من أعضائو األغنياء لتدعيم ركح اعبهد التعاكين الذم يستمر لتنشيط
40
اؼبؤسسة"
" أجرل اجمللس التنفيذم للصندكؽ مراجعة لدكر ىذا األخَت ذباه البلداف منخفضة الدخل يف جويلية  2008أشار اجمللس إُف أف عمل
الصندكؽ يف البلداف منخفضة الدخل سوؼ يتسم جبهود أكرب كبو تعديل ؾباالت الًتكيز كيستند إُف التعاكف الوثيق مع اؼبؤسسات الشريكة،
كتقوية شعور البلداف دبلكية اإلسًتاتيجيات اإلئتمانية كإعداد اؼبشورة اليت يقدمها الصندكؽ كمشاركتو يف العمل كفقا للخصائص احملددة للبلداف
اؼبعنية ...كبصفة خاصة من أجل ضماف إسهاـ عمل الصندكؽ يف إحراز أىداؼ التنمية يف األلفية اعبديدة".41
" كمراجعة تسهيل مواجهة الصدمات اػبارجية كإصبلحو كىو تسهيل متوافر للبلداف منخفضة الدخل األعضاء يف صندكؽ النقد الدكِف
42
لئلستجابة إزاء الصدمات اؼبفاجئة كاػبارجية اليت تكوف خارج نطاؽ سيطرة سلطات البلد اؼبعنيواليت تؤثر سلبيا على اإلقتصاد"
كما " يساعد الصندكؽ الدكؿ األعضاء من خبلؿ إدارتو ؼبعهد تعليمي يف كاشنطن ،يتيح عن طريقو اؼبساعدة الفنية للبلداف األعضاء يف
ؾباالت متخصصة معينة تقع ضمن نطاؽ اختصاصاتو .كما يصدر من خبللو ؾبموعة كاسعة من اؼبطبوعات اؼبتعلقة باألمور النقدية الدكلية.
كيقدـ معهد صندكؽ النقد الدكِف – منذ إنشائو يف اؼبقر الرئيسي بواشنطن يف عاـ  – 1964دكرات تدريبية لثمانية آالؼ مسئوؿ من 150
بلد عضو يرتبط عملهم ارتباطا كثيقا دبجاؿ عمل الصندكؽ .كمعظم اؼبشاركُت موظفوف بوزارات اؼبالية كالبنوؾ اؼبركزية كغَتىا من الوكاالت
43
اؼبالية الرظبية األخرل"
" كقد قبح اؼبعهد قباحا كبَتا عرب الزمن يف تعريف اؼبتدربُت فيو بالكيفية اليت يعمل هبا النظاـ النقدم كطبيعة الدكر الذم يلعبو الصندكؽ
يف عملياتو .كما ساعد التدريب يف اؼبعهد أيضا يف تنميط طرؽ ذبميع كعرض إحصاءات ميزاف اؼبدفوعات كاإلحصاءات النقدية كاؼبالية
األخرل يف أكباء العاَف ،كذلك من أجل منفعة األعضاء يف ؾبموعهم".44
" كتتجو بلداف عديدة ،نظرا الفتقارىا يف بعض األحياف للعمالة اؼبدربة يف اجملاالت بالغة التخصص يف اؼبالية العامة كالبنوؾ اؼبركزية ،إُف
الصندكؽ للمساعدة يف عبلج اؼبشكبلت يف ىذه اجملاالت أك يف توفَت أحد اػبرباء للعمل مع الوكاالت اؼبالية اغبكومية حىت يتم تطوير اػبربة
45
احمللية الكافية"
" كاؼبطالب اغبالية ىي مطالب خاصة باؼبساعدة اؼبتخصصة يف نظم احملاسبة ،كإعداد احملاسبة ،كتصميم األدكات النقدية ،كاؼبنافع
االجتماعية ،كالضماف االجتماعي ،كتطوير أسواؽ النقد ،كتنظيم البنوؾ كاإلشراؼ عليها ،كاإلحصاءات ،كالبحوث ،كالقانوف ،كالسياسة
الضريبية ،كاإلدارة كالتدريب".46
 -)2نشوء وتطور نظام سعر الصرف :إف معرفة جوانب اإلختبلؼ بُت البلداف الصناعية كالبلداف النامية يف ؾباؿ إهباد نظاـ سعر صرؼ
مناسب سيسهل ال ؿبالة عملية تصميم ىذا النظاـ كتطرح حاليا ثبلثة بدائل ىي.:
-1نظم الربط اؼبتشددة-2 ،.التعوًن اػبالص-3 ،.الدكلرة .لكن بدؿ الدكلرة لو هبب العاَف ربط عمبلتو بعملة أكثر ثباتا مثبل حقوؽ
السحب اػباصة أك ما شاهبها سيجعل التصميم موضوع يف البداية الصحيحة.
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 -)3فهم أسباب الرواج واإلنكماش لتدفقات رؤوس األموال :هبب ىنا على اؼبؤسسات العاؼبية اؼبشكلة ؽبذا النظاـ أف تدرس الكيفيات
اليت نفهم هبا حركية التدفقات لرؤكس األمواؿ بُت الدكؿ كالعمل على التنبؤ طويل األمد هبا مع عدـ إنباؿ ما يلي:
 -1إخفاقات السياسات اؼبتبعة من طرؼ دكؿ العاَف -2 .نقاط ضعف ىيكلية ككيفية معاعبتها.
 -)4سلوك فروق األسعار على ديون األسواق الناشئة :يف ىذا اجملاؿ قبد أف األزمات ال تتبع مسار كاحد يبكن تبنيو بل قبد أف أزمات
التسعينياتَ :ف تسبقها إختبلالت رئيسية ،أما أزمات الثمانيات :سبقتها إختبلالت رئيسية يف اإلقتصاد العاؼبي.
 -)5برنامج تقييم القطاع المالي ( :)FSAPالذم بدأه صندكؽ النقد الدكِف كالبنك الدكِف عاـ  :47 1999كيشمل الربنامج على:
 -1ؾبموعة قواعد ص.ف.د للممارسات اعبيدة للشفافية يف السياسات النقدية كاؼبالية -2 .مبادئ بازؿ الرئيسية لئلشراؼ اؼبصريف الفعاؿ.
 -3اؼببادئ الرئيسية للجنة نظم اؼبدفوعات كالتسوية بشأف نظم اؼبدفوعات اؼبهمة اؼبنتظمة  -4أىداؼ كمبادئ تنظيم األكراؽ اؼبالية اليت
كضعتها اللجاف التابعة للمنظمة الدكلية لؤلكراؽ اؼبالية -5 .اؼببادئ الرئيسية للتأمُت لئلرباد الدكِف ؼبشريف التأمينات
آليات إعادة ىيكلة األسواق المالية :تعد آليات ىيكلة األسواؽ اؼبالية من األمور األكثر إغباحا يف ؾباؿ طرح مبوذج بديل للنظاـ النقدم

كاؼباِف الدكِف ،كالسعي لكبح صباح اؼبضاربُت كالوسطاء كالسوؽ الثانوية كجوانب حركة اؼبشتقات كبيع الديوف كأنظمة التحوط اعبزئي
كالكلي...كغَتىا ،من أىم مواضيع إعادة اؽبيكلة كيف ىذا الصدد يقوؿ فؤاد مرسي يف كتابو الرأظبالية ذبدد نفسها " كال شك يف أف أخطر ما
هبرم من عملية إعادة ىيكلة ألسواؽ رأس اؼباؿ ىو ما يبس آلياتو ،إذ يتم التحوؿ اآلف من عقلية اؼبصارؼ التجارية اؼبشكلة على أساس
ـباطر اإلئتماف فقط إُف عقلية مصارؼ اإلستثماراؼبشكلة على أساس ـباطر السوؽ ،كتصبح اآلليات األساسية ىي آلية القرض أك الدين كيتم
48
التحوؿ من القرض لئلنتاج إُف القرض للقرض أك ؼبزيد من القركض"
أما جوانب اإلصبلح فيمكن حصرىا يف نقاط أكدهتا كاؿ من لورا كورديس كأديتيا ناراين " Laura KODRES & Aditya NARAINؿبيط
التنظيم :ماىي اؼبؤسسات كاؼبمارسات اليت ينبغي أف تكوف موضع إشراؼ القائمُت على التنظيم" " 49ك سد فجوات اؼبعلومات ،ربسُت
التنسيق عرب اغبدكد ،توفَت السيولة لؤلسواؽ ،التكفل بالتبعات اؼبالية
الخاتمةَ.ف نشأ يف ىذه الورقة أف نقوـ بدكر اؼبقيم أك اغبكم ،للعبلقة بُت اؼبؤسسات اؼبالية العاؼبية( اؼبنبثقة من نظاـ برينت ككدز) أك غَتىا

كالدكؿ النامية من جهة أخرل عند األزمات بل حاكلنا أف نستعرض مدل حاجة دكؿ العاَف النامية إُف مؤسسات دكلية تساعدىا من أم
جانب كؾباؿ ،كمدل مقدرة ىذه اؼبؤسسات على تقدًن ىذه اؼبساعدات ؼبا ؽبا من موارد مالية ضخمة كموارد كطاقات ككفاءات بشرية ليس
يف إمكاف أم دكلة نامية أف تتوافر لديها.
كمن جهة أخرل يبكننا القوؿ أنو إذا توافرت إرادة دكلية (خاصة عند الدكؿ اؼبتقدمة الكربل) فإف ىذه اؼبؤسسات اؼبالية سوؼ ذبنب
الدكؿ النامية الكثَت من األزمات كتضعها يف الطريق الصحيح من أجل النمو كالتطور.
كمن جهة أخَتة نظرا للتكرر كالتسارع اؼبستمر لؤلزمات اؼبالية الدكلية تبقى كل اآلليات كالتسهيبلت مؤقتة كترقيعية كضرفية كتبقى ىذه
البلداف دائما يف حاجة إُف اؼبساعدة لذا نرل أنو هبب البحث عن آليات يف النظاـ لكل لتقليل أك ذبنب كقوع األزمات قدر اإلمكانوتوفَت بيئة
مبلئمة لنجاح ىذه العملية.
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األزمة المالية العالمية بين أزمة النظرية و نظرية لالزمة
أ.د .زايري بلقاسم جامعة وىران
الملخص:
معظم األزمات االقتصادية قد يوجد ؽبا تفسَت يف ىذه النظرية أك تلك ،ك من مث فاف لكل أزمة متغَتاهتا ك ظركفها ،ك بالتاِف فاف
إخضاعها لنظرية معينة يرتبط بتحقق ظركؼ فباثلة أك قريبة مع اإلقرار باف التطورات اؼبعاصرة يف ـبتلف جوانب اغبياة قد ذبعل من تشابو
الظركؼ عملية ليست يسَتة ،لكن عملية االستفادة من التجارب ك الدركس ليست صعبة.
مقدمة:
انطلقت كل نظريات كآراء االقتصاديُت من أف األساس يف االقتصاد ىو التوازف كاالستقرار ،كأف االستثناء ىو األزمات ،لكن الواقع
العملي يتعارض مع ذلك؛ حيث َف يعد ىناؾ دكلة يف العاَف اقتصادىا مستقر سباما ،حىت أصبحت القاعدة ىي األزمات كاؼبشاكل
االقتصادية ،كصار االستثناء ىو االستقرار ك خَت مثاؿ على ذلك ما وبدث اآلف يف الواليات اؼبتحدة ك تداعياتو النفسية على اقتصاديات
العاَف .
كتتمثل األزمات االقتصادية يف البفاض عائدات العمبلت األجنبية يف االقتصاد ،أك زيادة اؼبدفوعات اػبارجية إُف العاَف اػبارجي؛
نتيجة ارتفاع أسعار الواردات مثبل ،كقد ربدث أزمات اقتصادية مؤقتة أك أزمات دائمة؛ حيث زبتلف العوامل اؼبؤدية و
لكل منهما ،كتعود
ىذه األزمات إُف تغَت أسعار السلع ،أك تغَت أسعار الصرؼ ،ككذلك للتغَت يف معدالت التضخم كأسعار الفائدة ،كىكذا ،فإف األزمات قد
تنشأ يف أحد االقتصاديات ،كتنتقل إُف االقتصاديات األخرل.
ك كباكؿ من خبلؿ ىذه اؼبداخلة ربليل طبيعة األزمات اؼبالية اؼبعاصرة ك أسباهبا ك أثارىا اؼبرتقبة ك غَت اؼبرغوبة على االقتصاديات
اؼبختلفة ،ك ؼباذا عجزت النظرية االقتصادية عن تقدًن تفسَت معقوؿ ك منطقي ؼبا وبدث يف الواليات اؼبتحدة ،ك أثار العدكل اليت انتقلت
بسرعة فائقة إُف الدكؿ األكركبية ك من مث إُف بقية دكؿ العاَف؟ .فهل ىي أزمة نظرية أـ وبتاج العاَف إُف نظرية لبلزمة ذبلي أسباهبا اغبقيقية ك
تدفع اؼبسئولُت ك اؼبختصُت إُف الدعوة إُف إصبلح النظاـ اؼباِف العاؼبي اؼبعاصر الذم ربكمو آليات ردبا ربمل يف طياهتا األسباب اغبقيقية ؼبا
وبدث يف الوقت الراىن أك ؼبا حدث يف السنوات اؼباضية.
-1مفهوم األزمة المالية و أنواعها :
ال يوجد تعريف أك مفهوـ ؿبدد لبلزمة اؼبالية ،فتقريبا معظم التعاريف اؼبعطاة تركز على كوهنا اختبلال عميقا ك اضطرابا حادا ك مفاجئا يف
بعض التوازنات اؼبالية ،يتبعها اهنيار يف اؼبؤسسات اؼبالية ك مؤشرات أدائها .ك يتم استعماؿ مصطلح الدكرة االقتصادية أحيانا للدكلة على
األزمة.)1( .
أك ىي عبارة عن " البفاض مفاجئ يف طلب اؼبستثمر على األصوؿ اؼبالية اليت تلعب دكرا مهما يف االقتصاد الوطٍت ،ك ينتج عن ذلك
البفاض يف سعر األصل ،الذم بدكره سيقلل من النشاط االقتصادم من خبلؿ تأثَته يف قرارات اؼبستهلكُت")2( .
ككفقا ألدبيات االقتصاد اؼباِف ،فاف األزمة اؼبالية تأخذ احد األمباط اػبمسة التالية:
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أوال-األزمة المصرفية  :ك مصدرىا القطاع اؼباِف ك ربديدا البنوؾ ،ك منشأىا ؿبلي ،ك تنتج ىذه األزمة عادة من مشكبلت متعلقة جبودة
األصوؿ اؼبالية ،ك طريقة إدارهتا ،فعندما يكوف حجم األصوؿ غَت الكفؤة اؼبوجودة لدل البنك كبَتا ،أك عندما تتفق اؼبعلومات الصادرة من
ـبتلف اعبهات (إعبلـ ،دراسات) على أف ىناؾ مؤشرات ذعر (ذبميد كدائع ،غلق بنوؾ ،ضماف كدائع ،كجود ـبططات إنقاذ حكومية
للبنوؾ) (  .)3ك لقد بُت كل من (  )1995 ، Kaminski & Reinhartأف  % 56من األزمات البنكية تتبع مباشرة بأزمات
أخرل ،منها أزمة الصرؼ ك أزمة ميزاف اؼبدفوعات بسبب تدىور الصادرات ك ىذا يرجع أساسا إُف التحرير اؼباِف ك عمليات العوؼبة اليت ينتج
عنها)4( :
 ارتفاع سريع للقركض البنكية ك للكتلة النقدية ،فبا يؤدم إُف التضخم ك بركز الفقاعات اؼبضاربية. تقييم مرتفع للعملة الذم يعرقل الصادرات ك يبطئ من النمو ك يرفع نسبة البطالة.ثانيا-أزمة األسواق المالية :ك مصدرىا السوؽ اؼبالية (غالبا سوؽ األسهم) ،ك منشأىا ؿبلي ،ك تنتج من اهنيار السوؽ اؼبالية ،ك ما يلي ذلك
من التهافت على البيع ،ك تزداد كطأة األمر سوءا يف ظل نظاـ يسمح حبرية كاملة لتنقل رؤكس األمواؿ ،فبا قد تنتج عنو ربويبلت كبَتة يف
رؤكس األمواؿ إُف اػبارج.
ك ربدث أزمات األسواؽ اؼبالية نتيجة ما يعرؼ اقتصاديا بظاىرة " الفقاعات" ،حيث تتكوف " اؿ فقاعة" عندما يرتفع سعر األصوؿ
بشكل يتجاكز قيمتها العادلة ،على كبو ارتفاع غَت مربر .ك ىو ما وبدث عندما يكوف اؽبدؼ من شراء األصل ىو الربح الناتج من ارتفاع
سعره ك ليس بسبب قدرة ىذا األصل على توليد الدخل
ثالثا-أزمة الركود  :مصدرىا االقتصاد اغبقيقي (قطاع اإلنتاج) ،ك منشأىا ؿبلي ،ك تنتج من مشكبلت متعلقة بتباطؤ معدؿ النمو
االقتصادم ،أك ارتفاع معدالت التضخم ك أسعار اؼبواد األكلية ،أك ضعف السيولة احمللية.

رابعا :أزمة ميزان المدفوعات  :ك مصدرىا القطاع اؼباِف اػبارجي ،ك منشأىا ؿبلي ،ك تنتج-عادة -من مشكبلت متعلقة بنظاـ سعر
الصرؼ ،ك اختبلالت ميزاف اؼبدفوعات ،أك االعتماد الكبَت على رأس اؼباؿ األجنيب ك قركض البنوؾ اػبارجية.
خامسا-أزمة النظام المالي العالمي  :ك مصدرىا القطاع اؼباِف الدكِف ،ك ىي ذات منشأ خارجي (دكِف) ك ليست ؿبلية ،ك يتفاكت مدل
التأثر هبذه األزمة كفقا ؼبعايَت منها :درجة االنفتاح االقتصادم للدكؿ ،ك ارتفاع درجة التكامل اؼباِف مع اؼبؤسسات الدكلية ،ك الًتابط اؼبشًتؾ
مع األسواؽ اؼبالية الدكلية.
ك إذا أسقطنا ىذه اؼبفاىيم اؼبتعلقة باألزمات االقتصادية على كاقع األزمة اغبالية لنقوؿ أف النمط اػبامس (أزمة النظاـ اؼباِف الدكِف) ىو
النوع الذم تعيشو صبيع اقتصاديات العاَف على كبو متفاكت عدا الواليات اؼبتحدة األمريكية (مركز األزمة) اليت ينحصر ربليل أزمتها اؼبالية يف
األنواع األربعة اؼبذكورة أعبله
جدكؿ رقم ( :)1أىم اؼبؤشرات اؼبالية للواليات اؼبتحدة األمريكية 2009-2002
عجز (فائض) اؼبيزانية اغبكومية

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-39.4

-396.7

-529.8

-508.7

-404.7

-295.1

-366.1

-590.6

-664.3

(مليار دكالر)
 %من الناتج احمللي

-0.389

-3.789

-4.833

-4.353

-3.258

-2.239

-2.652

-4.120

-4.559

عجز (فائض)

-382.4

-461.3

-523.4

-625.0

-729.0

-788.1

-731.2

-664.1

-485.9

 %من الناتج احمللي

-3.775
5.4

-4.406
5.8

-4.775
5.5

-5.348
7.1

-5.869
7.5

-5.980
7.9

-5.296
8.4

-4.633
8.8

3.335

اغبساب اعبارم
إصباِف الدين العاـ اغبكومي

9.5

(تريليوف )$
%من الناتج احمللي
االستثمار
%من الناتج احمللي

53.717

56.143

59.384

60.361

60.657

59.917

60.746

61.506

65.363

19.138
8

18.400
0

18.430
0

19.351
1

19.996
6

20.086
6

18.781
1

17.481
1

16.686
6
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13.311
1

14.846
6

13.847
7

15.468
8

14.167
7

12.600
0

المصدر :تقرير آفاؽ االقتصاد العاؼبي ( ،) WEOأكتوبر .2008
ك لكن االسوا َف يأت بعد يف نظر بعض احملللُت ،حيث قدر صندكؽ النقد الدكِف إصباِف حجم الدين العاـ على اغبكومة األمريكية
بنحو  8.8تريليوف دكالر أمريكي بنهاية عاـ  2008ك ىذا الرقم يبثل ما يقارب  % 61.5من حجم الناتج احمللي اؼبتوقع للعاـ نفسو ،ك
ىو مرشح ليبلغ كبو  9.5تريليوف دكالر أمريكي بنهاية عاـ  2009بنسبة تقارب  % 65.4من إصباِف الناتج احمللي.
ك لعل ما يدعم ىذه التقديرات ىو التوجو اغبكومي األخَت كبو اؼبزيد من الربامج اؼبالية إلنقاذ كربل شركات االقتصاد األمريكي يف
قطاعيو اؼباِف ك اغبقيقي ،فبا يتطلب ميزانية ضخمة تدعو إُف مزيد من االقًتاض ،باإلضافة إُف الضغوط الكبَتة يف سوؽ الصرؼ األجنيب على
الدكالر األمريكي اليت قد تدفع بو إُف مزيد اؽببوط يف ظل توجو البنك الفيدراِف إُف خفض سعر الفائدة أمبل يف أف يسهم ذلك يف ضخ اؼبزيد
 )4نتيجة
من السيولة يف االقتصاد ،فبا يعٍت أف االقتصاد األمريكي قد يكوف مقببل بشكل قياسي على أزمة يف ميزاف اؼبدفوعات (النمط
هتاكم سعر صرؼ الدكالر األمريكي مع استمرارية ك تنامي عجز اؼبيزانية اغبكومية.
-2نظرة عن األزمات المالية و االقتصادية :

شهد العاَف كبصورة أساسية االقتصاد الرأظباِف العديد من األزمات منذ أكاخر القرف التاسع عشر كأكائل القرف العشرين  .ك لقد بينت
دراسة قاـ هبا صندكؽ النقد الدكِف انو منذ عاـ  1970عرؼ العاَف  125أزمة مصرفية شاملة)5(.

ك َف تأت أزمة الرىن العقارم يف الواليات اؼبتحدة ،اليت فجرهتا األزمة الراىنة من فراغ ،لقد كانت يف الواقع اغبلقة األخَتة من سلسلة
أزمات مالية تتابعت منذ مطلع الثمانينات من القرف اؼباضي.
كانت األزمة األكُف ىي أزمة بيوت االدخار ك اإلقراض (  ،) Loans Crisis & Savingك تبعتها يف عاـ  1984األزمة اؼبالية
اليت نشبت من إفبلس مؤسسة (  ) Continental Illinoisمث حدث االهنيار الكبَت لسوؽ األكراؽ اؼبالية يف نيويورؾ يف يوـ "االثنُت
األسود" يف  19أكتوبر  ، 1987ك كل ذلك حصل يف نفس الوقت الذم كانت فيو أزمة مديونية العاَف الثالث تتفاقم .أما التسعينيات فقد
كانت مسرحا لتتابع أزمات النقد (  ) Currency Crisisمن أزمة اعبنيو اإلسًتليٍت يف بريطانيا (  )1992إُف أزمات أمريكا البلتينية
( )1998 ،1994إُف أزمات آسيا النقدية (.)1999-1997
ك انتهى العقد بأزمة نشبت من إفبلس كاحد من اكرب بيوت مؤسسات االستثمار يف الواليات اؼبتحدة اؼبعركفة باسم
( ) Management Long Term Capitalك بدا العقد األكؿ من القرف اعبديد بأزمة إفبلس كاحدة من اكرب شركات الطاقة يف
الواليات اؼبتحدة ( ) Enronمث أزمة صناعات التقنية العالية.
ك يف منتصف العقد اخذ سعر الدكالر يًتاجع أماـ اليورك ك الُت بشكل مستمر فبا أشاع جوا من عدـ االستقرار يف أسواؽ اؼباؿ العاؼبية،
مث جاءت أزمة الرىن العقارم اليت تسببت تداعياهتا بشكل سريع يف هتديد ؾبمل النظاـ اؼباِف األمريكي باهنيار ،مث أخذت هتدد ؾبمل النظاـ
اؼباِف يف العاَف.
جدول رقم  :3حوصلة عن ـبتلف األزمات اغبديثة
النسبة المئوية

للقروض المشكوك
فيها

أزمات االدخار ك
القركض ( -1986
)1992

4.1

التكلفة الجبائية

بالمائ من
ة
اإلجمالية

الناتج المحلي الخام
3.7

خسارة اإلنتاج

بالمائ من الناتج
ة
المحلي الخام

4.1
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األزمة اؼبصرفية
السويدية ( -1990
)1992

12.0

3.6

0.0

تأميم اؼبصارؼ بتكلفة  12مليار
دكالر ،ك ىو ما يبثل  4باؼبائة من
الناتج احمللي اػباـ

األزمة اليابانية
()2000-1990

35.0

24.0

17.6

برنامج  500مليار دكالر لتطهَت
موازنات اؼبصارؼ ك إنعاش االقتصاد،
ك ىو ما يبثل  12باؼبائة من الناتج
احمللي اػباـ.

أزمة البيسو اؼبكسيكي
()1995-1994

18.9

19.3

4.2

قدمت الواليات اؼبتحدة األمريكية
مساعدة بقيمة  21.5مليار دكالر

األزمة األسيوية
(تايلندا)

33.0

43.8

97.7

زيادة على قرض م  17.8مليار
دكالر من صندكؽ النقد الدكِف
برنامج إنقاذ من طرؼ االحتياطي
الفدراِف األمريكي.

1998-1997
المرجع :يوسف مسعداكم ،األزمات المالية العالمية :األسباب و النتائج المستخلصة منها ،اؼبستقبل العريب ،ص ص 45-44
ك عندما نرجع إُف ما حصل يف كل كاحدة من تلك األزمات فإننا نبلحظ انو على الرغم من اختبلؼ ظركؼ كل أزمة إال أف ىناؾ سببا
كاحدا كراء صبيع األزمات ،ك ىو كجود مؤسسات مالية مستعدة ؼبنح قركض مالية ألشخاص ك مؤسسات أك دكؿ بدكف ضمانات مناسبة،
أم منح قركض تكوف احتماالت سدادىا ؿبفوفة باؼبخاطر ،ك ذلك على أمل ربقيق أرباح اكرب من تلك اليت تتحقق من جراء منح قركض ؽبا
ـباطر اقل.
األزمة

أسبابها

السنة

قياـ تلك البيوت دبنح قركض كبَتة ؼبقاكلُت يعملوف يف مشاريع

أزمة بيوت االدخار و االستثمار

1992-1986

اهنيار سوؽ األسهم اؼبالية

1987

كجود مؤسسات مالية مستعدة إلقراض األمواؿ للمضاربُت يف
السوؽ الذم هبنوف أرباحهم بأسلوب معاكس لؤلسلوب اؼبتعارؼ
عليو .فإذا كاف اؼبستثمر العادم يف السوؽ وبقق رحبو عن طريق
شراء األسهم مث بيعها بعد أف ترتفع أسعارىا ،فاف اؼبضارب وبقق
رحبو أحيانا عن طريق القياـ بعمليات شراء األسهم ك بيعها هبدؼ
زبفيض أسعارىا فيما يعرؼ باسم عمليات البيع القصَت ( Short
.) Selling

أزمات النقد

التسعينيات

عمليات اؼبضاربة حقق فيها اؼبضاربوف أرباحا طائلة عن طريق
زبفيض سعر نقد الدكلة اؼبستهدفة

عقارية تبُت فيما بعد أهنا حسب االصطبلح األمريكي "

أفيال

بيضاء" ،أم أف القائمُت عليها مغامركف فاسدكف َف يكن يف نيتهم،
أك يف مقدكرىم استثمار القركض يف الطريق السليم.

أزمة الرىن العقارم

إقداـ بيوت اؼباؿ على إقراض أشخاص لشراء البيوت دكف كجود
ضمانات على قدرهتم على تسديد القرض يف اؼبستقبل
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-3مظاىر أزمة النظام المالي العالمي:
إف األزمة اؼبعاصرة ىي " أزمة مالية" بالدرجة األكُف قبمت عن التوسع الكبَت يف األصوؿ اؼبالية على كبو مستقل-إُف حد كبَت -عما
وبدث يف " االقتصاد العيٍت" .كيف حدث ذلك؟ ، )6 (.كيعود ذلك إُف إسراؼ اؼبؤسسات اؼبالية يف إصدار األصوؿ اؼبالية بأكثر من
حاجة االقتصاد العيٍت ،ك مع ىذا التوسع الكبَت يف إصدار األصوؿ اؼبالية ،زاد من عدد اؼبدينُت ،كزاد بالتاِف حجم اؼبخاطر إذ عجز احدىم
عن السداد .ك ىناؾ ثبلثة عناصر متكاملة يبكن اإلشارة إليها ك تفسر ىذا التوسع اجملنوف يف إصدار األصوؿ اؼبالية:
أوال) زيادة أحجاـ اؼبديونية أك ما يطلق عليو اسم الرافعة المالية (  ،) Leverageك يعٍت ذلك أف ىناؾ نوعُت من األصوؿ اؼبالية،

أصوؿ سبثل اؼبلكية ك أصوؿ سبثل مديونية ،أما األصوؿ اليت سبثل الملكية فهي أساسا ملكية اؼبوارد العينية من أراض ك مصانع ك شركات ،ك
ىي تأخذ عادة شكل أسهم ،ك بالنسبة ؽبذا الشكل من األصوؿ اؼبالية فهناؾ –عادة -حدكد ؼبا يبكن إصداره من أصوؿ للملكية ،حقا انو
يبكن اؼببالغة يف إصدار أسهم بقيم مالية مبالغ فيها عن القيمة اغبقيقية لؤلصوؿ اليت سبثلها ،ك لكن يظل األمر ؿبدكد ،ألنو يرتبط بوجود ىذه
األصوؿ العينية ،أما بالنسبة للشكل الثاين من األصوؿ اؼبالية ك ىو المديونية ،فيكاد ال توجد حدكد على التوسع فيها .ك قد بالغت
اؼبؤسسات اؼبالية يف التوسع يف ىذه األصوؿ للمديونية ،ك كانت التجارب السابقة قد فرضت ضركرة كضع حدكد على التوسع يف االقًتاض.

ثانيا) إف النظاـ اؼباِف يف الدكؿ الصناعية قد اكتشف كسيلة جديدة لزيادة حجم اإلقراض عن طريق اخًتاع جديد اظبو اؼبشتقات اؼبالية (
 ، ) Financial Derivativesك ىو اخًتاع يبكن عن طريقو توليد موجات متتالية من األصوؿ اؼبالية بناءا على أصل كاحد كما
سيتضح من اؼبثاؿ الذم نوضحو عن تركيز اإلقراض على قطاع أك قطاعات ؿبدكدة ،فماذا حدث يف ىذا اجملاؿ ،ك اؼبرتبط دبا يعرؼ بأزمة
الديوف العقارية؟.
ثالثا) نقص أك انعداـ الرقابة أك اإلشراؼ الكايف على اؼبؤسسات اؼبالية الوسيطة .حقا زبضع البنوؾ التجارية يف معظم الدكؿ لرقابة

دقيقة من البنوؾ اؼبركزية ،ك لكن ىذه الرقابة تضعف أك حىت تنعدـ بالنسبة ؼبؤسسات مالية أخرل مثل بنوؾ االستثمار ك ظباسرة الرىوف
العقارية أك الرقابة على اؼبنتجات اؼبالية اعبديدة مثل اؼبشتقات اؼبالية أك الرقابة على اؽبيئات اؼبالية اليت تصدر شهادات اعبدارة االئتمانية ،ك
بالتاِف تشجع اؼبستثمرين على اإلقباؿ على األكراؽ اؼبالية.
ك من مظاىر ىذه األزمة على سبيل اؼبثاؿ:
* اؽبركلة يف سحب اإليداعات من البنوؾ ألف رأس اؼباؿ جباف ك ىذا ما تناكلتو ككاالت اإلعبلـ اؼبختلفة.
*قياـ العديد من اؼبؤسسات اؼبالية بتجميد منح القركض للشركات ك األفراد خوفا من صعوبة اسًتدادىا.
* نقص السيولة اؼبتداكلة لدل األفراد ك الشركات ك اؼبؤسسات اؼبالية ك ىذا أدل إُف انكماش حاد يف النشاط االقتصادم ك يف كافة نواحي
اغبياة فبا أدل إُف توقف اؼبقًتضُت عن سداد دينهم.
*البفاض مستول التداكالت يف أسواؽ النقد ك اؼباؿ ك ىذا احدث ارتباكا ك خلبل يف مؤشرات اؽببوط ك الصعود.
*كىبشى اػبرباء النفسيوف من أف عددا من األمريكيُت غرقوا يف خندؽ ال مفر منو من االكتئاب بسبب خوفهم على مساكن أسرىم  .كأظهر
مسح نشرتو الرابطة األمريكية لعلم النفس أف  8من بُت  10أمريكيُت يقولوف إف اغبياة االقتصادية ىي مصدر رئيسي للتوتر يف حياهتم ،
كذىب البعض إُف أف ما كصل إليو اؼبواطن األمريكي من اليأس كالقنوط بسبب زلزاؿ األزمة الذم ضرب أركاف النظاـ األمريكي بأنو  11سبتمرب
جديد ،
* البفاض مستول الطاقة اؼبستغلة يف الشركات بسبب نقص السيولة ك ذبميد اغبصوؿ على القركض من اؼبؤسسات اؼبالية إال بأسعار فائدة عالية
جدا ك ضمانات مغلظة.
* البفاض اؼببيعات ك السيما يف قطاع العقارات ك السيارات ك غَتىا بسبب ضعف السيولة.
*ازدياد معدؿ البطالة بسبب التوقف ك اإلفبلس ك التصفية ك أصبح كل موظف ك عامل مهدد بالفصل .إذ حذر مدير مكتب العمل الدكِف
إخواف سومافيا من أف األزمة اغبالية قد تسبب يف ربويل عشرين مليوف شخص يف العاَف إُف عاطلُت عن العمل حبلوؿ سنة . 2009
*ازدياد معدؿ الطلب على اإلعانات االجتماعية من اغبكومات.
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* البفاض معدالت االستهبلؾ ك اإلنفاؽ ك االدخار ك االستثمار ك ىذا أدل إُف مزيد من الكساد ك البطالة ك التعثر ك التوقف ك التصفية ك
اإلفبلس.
ك ىذا يثَت التساؤؿ اؽباـ :ما ىي األسباب الرئيسية ك اغبقيقية ؽبذه األزمة؟.
-4األسباب الرئيسية الزمة النظام المالي العالمي:
إف تشخيص أسباب األزمة ىو مفتاح العبلج السليم ،فتصور الشيء تصويرا سليما ك دقيقا ك ؿبايدا ك موضوعيا ىو جزء من تقدًن اغبل
السليم اؼبوضوعي الرصُت.
ك يقوؿ علماء االقتصاد العاؼبي ك منهم الذين حصلوا على جائزة نوبل يف االقتصاد مثل موريس آليو (إف النظاـ االقتصادم الرأظباِف يقوـ
على بعض اؼبفاىيم ك القواعد اليت ىي أساس تدمَته إذا َف تعاًف ك تصوب تصويبا عاجبل) .ك يقوؿ كينز " إف كجود أسواؽ اؼباؿ بدكف ضوابط
ك قوانُت تنظم عملها كفيل بتحويل النظاـ الرأظباِف إُف كازينو للقمار" .كما قاؿ احمللبلف جوف سارغيس ك تاكيس فوتوبولس " إف ظاىرة
سيطرة الطبقة اؼبالية-اؼبصرفية حولت الرأظبالية من "نظاـ" اقتصادم يستند إُف قواعد تنظيمية كاضحة ،إُف "فوضى" كازينو القمار الذم يقوـ
على مبدأ اؼبخاطرة الكبَتة لتحقيق األرباح الكبَتة".
كما تنبأ العديد من رجاؿ االقتصاد الثقات أف النظاـ االقتصادم العاؼبي اعبديد يقوـ على مبادئ تقود إُف إفبلسو.
ك فبا ذكركه من أسباب ىذه األزمة على حد أرائهم ما يلي:
أوال :انتشار الفساد األخبلقي االقتصادم مثل :االستغبلؿ ك الكذب ك الشائعات اؼبغرضة ك الغش ك التدليس ك االحتكار ك اؼبعامبلت الونبية
ك ىذه اؼبوبقات تؤدم إُف الظلم ،أم ظلم من أصحاب األمواؿ من األغنياء ك الدائنُت للفقراء ك اؼبساكُت ك اؼبدينُت ك ىذا سوؼ يقود إُف
تذمر اؼبظلومُت عندما ال يستطيعوف ربمل الظلم ،ك سوؼ يقود ذلك إُف تذمر اؼبدينُت ك حدكث الثورات االجتماعية عند عدـ سداد ديوهنم ك
قركضهم.
إف انعداـ األخبلؽ يف ىذا النظاـ أدل إُف البحث عن اؼباؿ ك الربح ،كجعل اغبصوؿ عليو بأم كسيلة غاية  ،كلو كانت ىذه الوسيلة
مدمرة لبلقتصاد  .فتهافت األفراد كاؼبؤسسات على ربصيل الثركة بأم طريقة كانت كبغض النظر عن مشركعيتها ،كآثارىا اؼبستقبلية .لقد أدل
الطمع كاعبشع يف اغبصوؿ على الثركة إُف انتشار الفساد األخبلقي بكافة مظاىره يف اغبياة االقتصادية من؛ استغبلؿ ككذب كغش كتدليس
كاحتكار كمعامبلت كنبية ...إٍف؛ لذلك فاف االهنيار(  )7الذم حدث ليس أزمة مالية كاقتصادية فحسب ,بل ىو أزمة ضمَت كأخبلؽ
كسقوط ألفكار كإيديولوجيات قامت على باطل.
ثانيا :من أسباب األزمة كذلك أف أصبحت اؼبادة ىي الطغياف ك سبلح الطغاة ك السيطرة على السياسة ك ازباذ القرارات السيادية يف العاَف ك
أصبح اؼباؿ ىو معبود اؼباديُت .ففي عاـ  ،2004اهتمت كل من  Mac Freddie & Fannie Maeبتزكير حساباهتا هبدؼ منح
عبلكات اكرب ؼبديريها .ك اضطر مدراؤىا الثبلثة على االستقالة ك دفع غرامة بقيمة  100مليوف دكالر .ك يف العاـ  ،2006حكم على شركة
Mac Freddieبدفع  3.8مليوف دكالر ؼبمارستها الضغط بصورة غَت شرعية ؼبصلحة أعضاء يف ؾبلي النواب مكلفُت دبراقبة نشاطاهتا.
ىكذا ظبح اؼبوقع اؽبجيٍت ؼباردم القرض الرىٍت ؽبما باالنغماس إُف اآلخر يف لعبة خلط الطبيعة بُت " اؼباؿ العاـ ك اػباص" .فبالرغم من
مهمتهما االجتماعية -مهمة السماح بالتملك ألكرب عدد مكن من الناس -كانتا رباكالف رفع نسب أرباح اؼبسانبُت فيها ك خاصة مدرائها ،إُف
أقصى حد،ك على سبيل اؼبثاؿ ،كانت تصل ركاتب كل من رؤساء شركيت  Mac Freddie & Fannie Maeإُف مبلغ  70مليوف
دكالر سنويا .ك لقد اكتسبت الشركات يف الواقع نفوذا سياسيا ضخما ،ك كانتا تظهراف سخاء كبَتا إزاء أعضاء الكونغرس يف كبل اغبزبُت ،الذين
كانوا ىبففوف باستمرار من القيود القانونية اليت كانت زبضع ؽبا ،ك النتيجة انعداـ الشفافية أصبح ىو السائد.
ثالثا :يقوـ النظاـ اؼبصريف الربوم على نظاـ الفائدة أخذا ك عطاء ك يعمل يف إطار منظومة ذبارة الديوف شراء ك بيعا ككساطة ،ك كلما ارتفع
معدؿ الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدؿ الفائدة على القركض اؼبمنوحة لؤلفراد ك الشركات ك اؼبستفيد ىو البنوؾ ك اؼبصارؼ ك الوسطاء
اؼباليُت ك العبء ك الظلم يقع على اؼبقًتضُت الذين وبصلوف على القركض سواء ألغراض االستهبلؾ أك ألغراض اإلنتاج ك يرل بعض
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االقتصاديُت انو ال تتحقق التنمية اغبقيقية ك االستخداـ الرشيد لعوامل اإلنتاج إال إذا كاف سعر الفائدة صفرا ك ىذا ما قالو ادـ ظبيث ك يركف
أف البديل ىو نظاـ اؼبشاركة يف الربح ك اػبسارة ألنو وبقق االستقرار ك األمن ،ك قالوا كذلك أف نظاـ الفائدة يقود إُف تركز األمواؿ يف يد فئة
قليلة سوؼ تسيطر على الثركة.
ك لقد أدت االرتفاعات اؼبتتالية ألسعار الفائدة من قبل البنك الفيدراِف األمريكي إُف زيادة أعباء القركض العقارية ،كعدـ قدرة معظم
اؼبقًتضُت على السداد ،أك التأخر يف السداد ,فبا فرض عليهم أسعار فائدة أعلى كمن مثىﱠ أعباء إضافية فوؽ أعبائهم كىكذا ...إُف أف توقف
أغلبهم عن السداد بالكامل نتيجة عدـ قدرهتم على دفع ما يستحق عليهم ,كىذا ىو األثر الطبيعي لفرض الفائدة على اؼبقًتضُت.
ففي افتتاحية ؾبلة " تشالينجز" ،كتب "بوفيش فانسوف" رئيس ربريرىا موضوعا بعنواف (البابا أك القرآف) أثار موجة عارمة من اعبدؿ
كردكد األفعاؿ يف األكساط االقتصادية  .ك ؿقد تساءؿ الكاتب فيو عن أخبلقية الرأظبالية كدكر اؼبسيحية كديانة كالكنيسة الكاثوليكية بالذات
يف تكريس ىذا اؼبنزع كالتساىل يف تربير الفائدة  ،مشَتا إُف أف ىذا النسل االقتصادم السيئ أكدل بالبشرية إُف اؽباكية .
كتساءؿ الكاتب بأسلوب يقًتب من التهكم من موقف الكنمسة كمستسمحا البابا بندكيت السادس عشر قائبل  " :أظن أننا حباجة أكثر يف
ىذه األزمة إُف قراءة القرآف بدال من اإلقبيل لفهم ما وبدث بنا كدبصارفنا ؛ ألنو لو حاكؿ القائموف على مصارفنا احًتاـ ما كرد يف القرآف من
تعاليم كأحكاـ كطبقوىا ما حل بنا ما حل من كوارث كأزمات  ،كما كصل بنا اغباؿ إُف ىذا الوضع اؼبزرم  ،ألف النقود ال تلد النقود " .
كيف اإلطار ذاتو  ،يضيف الباحث اإلسبلمي  ،كبوضوح كجرأة أكثر  ،طالب ركالف السكُت  ،رئيس ربرير صحيفة "لوجورناؿ دفينانس"
 ،بضركرة تطبيق الشريعة اإلسبلمية يف اجملاؿ اؼباِف كاالقتصادم لوضع حد ؽبذه األزمة اليت هتز أسواؽ العاَف من جراء التبلعب بقواعد التعامل
كاإلفراط يف اؼبضاربات الونبية غَت اؼبشركعة .
كما عرض السكُت يف مقالو الذم جاء بعنواف  " :ىل تأىلت ككؿ سًتيت العتناؽ مبادئ الشريعة اإلسبلمية ؟ "  ،اؼبخاطر اليت ربدؽ
بالرأظبالية كضركرة اإلسراع بالبحث عن خيارات بديلة إلنقاذ الوضع  ،كقدـ سلسلة من اؼبقًتحات اؼبثَتة يف مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة
اإلسبلمية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية كمعتقداهتا الدينية .
كيرل الربكفسور أكليفييو باسًتم ،أستاذ االقتصاد جبامعة باريز أف قرار اغبكومة الفرنسية برفع القيود التشريعية كالضريبية اليت سبنع إصدار
صكوؾ إسبلمية يف الببلد يًتجم رغبتها يف جذب جزء فبا أظباه االدخارات اؽبائلة ألرباب اؼباؿ اؼبسلمُت اغبريصُت على استثمار أمواؽبم
بطريقة تراعي مقتضيات الشريعة اإلسبلمية .
رابعا :يقوـ النظاـ اؼباِف ك اؼبصريف التقليدم على نظاـ جدكلة الديوف بسعر فائدة أعلى أك استبداؿ قرض كاجب السداد بقرض جديد بسعر

فائدة مرتفع كما كاف اؼبرابوف يقولوف يف اعباىلية ( أتقضي أم تربي) ،ك ىذا يلقي أعباء إضافية على اؼبقًتض اؼبدين الذم عجز عن دفع القرض
األكؿ بسبب سعر الفائدة األعلى.

خامسا :يقوـ النظاـ اؼباِف العاؼبي ك نظاـ األسواؽ اؼبالية على ؾبموعة من األدكات كاؼبشتقات اؼبالية ك اليت تعتمد اعتمادا أساسيا على
معامبلت كنبية كرقية شكلية تقوـ على االحتماالت ،ك ال يًتتب عليها أم مبادالت فعلية للسلع ك اػبدمات ،فهي ربمل يف طياهتا الظلم ك
اؼبقامرة بأمواؿ اؼبستثمرين .فجوىر أزمة الرىن العقارم ىي ظاىرة بيع الديوف ،ك إعادة بيعها ك ىذا التمويل بالدين الذم يقوـ على الفائدة ،ىو

أسلوب غَت نافع ك يؤدم إُف زعزعة االستقرار ك يعق تفاكت الدخل .ك يؤكد سوروس البليونير ك اؼبستثمر األمريكي من أصل ىنغارم ،أف من

أسباب األزمة اؼبالية اغبالية انتشار كثَت من األدكات االستثمارية اؼبعقدة ،اليت يرل أف بعضها غَت ؾبد ك هبب التخلص منو ،خاصة إذا َف
تستطع اؼبؤسسات الرقابية فهمو ك مراقبتو .كمن جانبو رأل رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية ككزير اػبارجية الفرنسي السابق ىَتفيو دكشاريت
أف "استَتاد" اؼبعامبلت اإلسبلمية يهدؼ لتمكُت االقتصاد احمللي من االستفادة من السيولة النقدية اليت يبلكها اؼبستثمركف اؼبسلموف .
كيرل من جانب ثاين أف النظاـ اؼباِف اإلسبلمي يبكن أف يكوف عامل دمج ؼببليُت اؼبسلمُت الفرنسيُت الراغبُت يف اغبصوؿ على خدمات
مصرفية تتفق مع مبادئهم الدينية .كمن جهتها أعلنت كزيرة االقتصاد الفرنسية يف اؼبنتدل الفرنسي الثاين حوؿ اؼباؿ اإلسبلمي اؼبنعقد يف باريز
يف  26نوفمبر  2008أهنا ستعطي تعليمات بشأف إلغاء اغبواجز التشريعية كالضريبية اليت ربوؿ دكف إصدار صكوؾ إسبلمية يف الببلد
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كأثنت الكارد على البعد
مشددة على أف أرض فرنسا مستعدة الستقباؿ اؼبصارؼ اليت تود إقباز عمليات مطابقة للشريعة اإلسبلمية .
األخبلقي يف النظاـ اؼباِف اإلسبلمي كقدرتو على مواجهة أسباب األزمة اؼبالية اغبالية مشيدة بتحرًن الغرر كاؼبيسر يف اؼبعامبلت اإلسبلمية .
ك إذا عدنا إُف األزمة األخَتة ،فنرل أف االحتياطي الفدراِف بتخفيضو سعر الفائدة لفًتة طويلة رغبة منو يف إنعاش االقتصاد األمَتكي بعد
أزمة انفجار فقاعة شركات الدكت كوـ يف ككؿ سًتيت شجع على ضخ كمية ىائلة من األمواؿ يف السوؽ العقارم األمَتكي الذم يتميز
باالستقرار ك قلة التذبذب فبا جعلو مبلذا آمنا للمستثمرين .إال أف دخوؿ ىذه السيولة الضخمة إُف ىذا السوؽ اؼبستقر أدل إُف طفرة يف ىذا
السوؽ ك قد كاف ؾبلس االحتياطي الفدراِف سعيد هبذه الطفرة حيث كجد يف الرىوف العقارية ؿبركا رئيسيا لبلقتصاد األمَتكي نظرا ألنو كاف يتم
إعادة سبويل اؼبقًتض كلما ارتفعت قيمة عقاره فبا شجع الشعب األمَتكي على استمرار اإلنفاؽ االستهبلكي ك بالتاِف استمرار النمو يف االقتصاد
األمَتكي إال أف ما َف ينتبو لو احد ىو أف ىذه الطفرة َف تكن نتاج اقتصاد حقيقي بل ىي قائمة على سلسلة من الديوف اؼبتضخمة اليت َف يكن
ؽبا أم ناتج يف االقتصاد الفعلي ،حيث كانت عبارة عن أكراؽ من السندات ك اؼبشتقات ك اػبيارات ك عقود التحوط يتم تبادؽبا ك اؼبضاربة
عليها يف السوؽ الثانوية.

سادسا :من األسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة اؼبالية ك اليت تقوـ على إغراء الراغبُت (ؿبتاجي) القركض ك التدليس عليهم ك
إغرائهم ك الغرر ك اعبهالة باغبصوؿ على القركض من اؼبؤسسات اؼبالية ،ك يطلبوف عموالت عالية يف حالة كجود ـباطر ،ك الذم يتحمل تبعة
ذلك كلو ىو اؼبقًتض اؼبدين الذم ال حوؿ لو ك ال قوة ك ىذا ما حدث فعبل ك ىذا يقود يف النهاية إُف األزمة.

سابعا :يعترب التوسع ك اإلفراط يف تطبيق نظاـ بطاقات االئتماف بدكف رصيد (السحب على اؼبكشوؼ) ك اليت ربمل صاحبها تكاليف عالية ك
ىذا من أسباب األزمة ،ك عندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليو من مديونية ،زيد لو يف سعر الفائدة ك ىكذا حىت يتم اغبجز عليو أك
رىن سيارتو أك منزلو ،ك ىذا ما حدث فعبل للعديد من حاملي ىذه البطاقات ك قادت إُف خلل يف ميزانية البيت ك كانت سببا يف أزمة يف
بعض البنوؾ الربوية.
ثامنا :الحظنا أف اؼبصارؼ اليت قامت بإعطاء قركض الرىن العقارم ،مث قامت بإصدار سندات(ديوف)  ،كبيعها ،يف األسواؽ اؼبالية لعدد من
اؼبصارؼ كاؼبؤسسات كالشركات كاألفراد دبختلف أكباء العاَف  ،مث قامت ىذه اؼبصارؼ كالشركات بإعادة بيعها أيضان .كمن اؼبعلوـ أف سوؽ
الديوف بطبيعتها يسهل الدخوؿ فيها بشراء السندات الذم يبكن أف يتم يف غبظات ,كما يسهل اػبركج منها عن طريق بيع السندات لذلك
فإف الديوف كاستثمارىا ؽبي السبب اغبقيقي كراء تدكيل األزمة .ففي األزمة األخَتة البفضت قيمة السندات اؼبدعمة باألصوؿ العقارية يف
السوؽ األمريكية بأكثر من  )7( %70األمر الذم حرض على التهاكم اؼبفاجئ الذم شهدناه يف أسواؽ األسهم ,إنو من اؼبذىل معرفة
حجم تداكؿ الديوف يوميان يف العاَف ,فحجم ذبارة الديوف(أك السندات) أصبح يفوؽ حجم اإلنتاج من السلع كاػبدمات دبراحل حيث يبلغ
حجم التعامل يف الديوف يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية ما يزيد على ألف مليار دكالر يوميان بينما يصل اإلنتاج العاؼبي من السلع كاػبدمات إُف
بضع كثبلثُت ألف مليار يف العاـ الكامل فقط ,لقد بلغ حجم ديوف الرىن العقارم اؼبتداكلة لدل مؤسسيت(فريدم ماؾ) ك (فاين مام)
كحدنبا ما قيمتو  5تريليونات دكالر 5000 (,مليار دكالر )كىو ما يقارب حجم اقتصاديات الدكؿ العربية ؾبتمعة)8( .

تاسعا :تداول الرىن  :إف أساس الرىن كثيقة تضمن لصاحبها الدائن اؼبرهتن اغبصوؿ على حقو إذا تعذر عليو حصولو من اؼبدين الراىن،
عند حلوؿ أجل الدين ،عن طريق بيعو .كؼبا خرج الرىن عن ىدفو ،كأصبح كسيلة للربح بدال من كونو كثيقة ضماف ،فبدأت اؼبؤسسات
كالشركات كاؼبصارؼ باغبصوؿ على مزيد من القركض ،كسندات الديوف بفضل تداكؿ الرىوف؛ببيعها ،كشرائها ،كاالقًتاض عليها ،كىذا األمر
500بليوف دكالر عاـ  1994يف الواليات اؼبتحدة،
أدل إُف التوسع بالديوف كبيعها ،كزيادة حجم سوؽ التوريق يف العاَف(( حيث بلغ
كبلغت القركض اؼبورقة بسندات أكربية دببلغ فباثل)) ()10

عاشرا :طبيعة مبادئ االقتصاد الرأسمالي :من اؼبعلوـ أف النظاـ االقتصادم الرأظباِف يقوـ على مبادئ عامة ؛ كاغبرية االقتصادية اؼبطلقة،
كما يتفرع عنها من قضايا تتعلق؛ باإلنتاج ،كاالستهبلؾ ،كالتداكؿ ،كاالستثمار ،كاؼبلكية ،كاؼبعامبلت اؼبالية اؼبطلقة ،غَت اؼبنضبطة،كاإلنفاؽ
االستثمارم ،كاالستهبلكي كل أكلئكم أسهم يف نشوء ىذه األزمة ،كسيسبب أزمات أخرل.
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فاغبرية االقتصادية اؼبطلقة يف اؼبعامبلت اؼبالية اؼبطلقة بذرت أساس ىذه األزمة .فقد أعطى القانوف الذم صدر عاـ  ،1999كالذم
ظبي قانوف ( جبلس – ستيجاؿ ) اغبرية اؼبطلقة للمصارؼ ( ، )11كىذا القانوف شكل األرضية القانونية اػبصبة اليت ىيأت غبدكث األزمة,
فمقتضى القانوف ظبح للشركات اؼبصرفية حبرية التعامل يف نشاط التأمُت كاألكراؽ اؼبالية ,كما ظبح ؽبا القياـ بأعماؿ اؼبصارؼ التجارية
كاالستثمارية ،كاالستثمار يف العقارات كالنشاطات اؼبتممة لذلك .فبعد صدكر ىذا القانوف ,عكف اؼبوظفوف كاؼبستثمركف الذين تنقصهم
اػبربة يف اؼبؤسسات اؼبالية الكربل على ابتكار أدكات كمشتقات مالية متطورة باستخداـ جداكؿ اإلكسل كبرامج التحليل اؼباِف ،بغية مضاعفة
أرباح مؤسساهتم دكف النظر إُف اؼبخاطر كاآلثار اقتصادية اليت يبكن أف تنتج عن ىذه األدكات ,مث تولت آليات السوؽ اؼبختلة عملها يف نشر
ىذه األدكات كتعميمها لتفاقم من األزمة كتعوؼبها .كمن نتائج ىذه اغبرية اؼبطلقة يف التعامبلت اؼبالية أيضان ,ما تعج بو األسواؽ اؼبالية من أنواع
اؼبعامبلت اؼبشبوىة اليت كاف ؽبا دكر كبَت يف نقل األزمة إُف األسواؽ اؼبالية العاؼبية ,من أمثلة؛ عقود اؼبستقبليات ,كاؼبشتقات ,كاػبيارات ,كالبيع
باؽبامش ,كالبيع القصَت.......إٍف)12( .
-5اآلثار المدمرة الزمة النظام المالي العالمي:
حىت ىذه اؼبرحلة من إرىاصات أزمة النظاـ اؼباِف العاؼبي ،ك الذم أصيب جبلطة خطَتة ك نزيف داخلي يف ـبو أدت إُف شلل يف أعضاء
اعبسد ك ذبمدت شرايُت النشاط االقتصادم ك من أثار ذلك ما يلي:
أوال :الذعر ك اػبوؼ ك القلق ك التخبط الذم أصاب الناس صبيعا منهم على سبيل اؼبثاؿ:
*اغبكاـ ك الرؤساء ك الوزراء.
*أصحاب اؼبؤسسات اؼبالية ك القائمُت على أمور األسواؽ اؼبالية.
*أصحاب مؤسسات الوساطة اؼبالية.
*أصحاب الودائع يف البنوؾ ك اؼبتعاملوف معها ك كذلك أصحاب الودائع.
*اؼبقًتضوف من البنوؾ ك اؼبتعاملوف معها ك كذلك أصحاب الودائع.
*اؼبستهلكوف اؼبهددكف بارتفاع األسعار.
*اؼبوظفوف ك العماؿ اؼبهددكف بفقد كظائفهم.
*الفقراء ك اؼبساكُت الذين يعيشوف على اإلعانات ك الصدقات.
ك أصبحت ىذه األزمة مثل سرطاف الدـ الذم يسرم يف اغبياة االقتصادية.

ثانيا :إفبلس بعض البنوؾ ك اؼبصارؼ ك اؼبؤسسات اؼبالية بسبب نقص السيولة ك زيادة مسحوبات اؼبودعُت ،ك اضطرار بعض اغبكومات من
خبلؿ البنوؾ اؼبركزية إُف إنقاذ ما يبكن إنقاذه من البقية الباقية حىت ال وبدث اهنيارا تاما للحياة االقتصادية ك تقع الدكلة يف دائرة اإلفبلس.
ثالثا :إفبلس بعض الشركات اليت كانت تعتمد على صيغة التمويل بنظاـ القركض بفوائد أك توقف بعض خطوطها اإلنتاجية ،كما بدأت بعض
البنوؾ بتنفيذ الرىونات ك الضمانات اليت معها ك ىذا سبب خلبل يف التدفقات النقدية ؽبا.

رابعا :فقد الوظائف ك ارتفاع نسبة طاليب اإلعانات االجتماعية اغبكومية ك غَتىا ،ك ىذا ألقى اؼبزيد من األعباء على ميزانيات الدكؿ ك أكقف
العديد من اؼبشركعات االستثمارية اعبديدة.

خامسا :قياـ بعض الدكؿ إُف فرض اؼبزيد من الضرائب لتعويض العجز يف ميزانياهتا بسبب ارتفاع ميزانية الدعم ك تقدًن اؼبساعدات للشركات ك
البنوؾ اؼبقبلة على اإلفبلس أك لدعم الودائع أك كبو ذلك.
سادسا :فقداف اؼبقًتضوف ألصوؽبم ك منازؽبم اؼبرىونة بسبب القركض ك أصبحوا يف عداد اؼبشردين ك البلجئُت ك اؼبهجرين ك الفقراء ك
اؼبساكُت.

-6الدروس المستفادة من األزمة:
من بُت أىم الدركس ك النتائج اليت يبكن استخبلصها من ىذه األزمة الراىنة:

أوال :مراجعة كبَتة ك إعادة النظر يف اؼبمارسات اؼبالية اليت اعتربت حىت إُف كقت نشوب ىذه األزمة من اؼبسلمات اؼبستقرة يف الصناعة اؼبالية

ك اؼبصرفية.
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ثانيا :اؼبطالبة بإعادة النظر يف النظاـ اؼباِف ك النقدم الرأظباِف ك تعديلو يف اذباه خدمة النمو ك االقتصاد اغبقيقي ،األمر الذم دفع

بالرئيس

الفرنسي ساركوزي إُف القوؿ " كبن حباجة إُف إعادة بناء النظاـ اؼباِف ك النقدم من جذكره ،ك إف فكرة كجود أسواؽ بصبلحيات مطلقة دكف
قيود ك دكف تدخل من اغبكومات ىي فكرة ؾبنونة".
ثالثا :اإلحساس خبطورة الدكر الذم يؤديو سعر الفائدة يف االقتصاد العاؼبي البحث عن بدائل سبويلية أخرل ،من أبرزىا الصَتفة اإلسبلمية اليت
ما فتئ دكرىا يتعاظم ،حبيث انتقل عدد اؼبؤسسات اإلسبلمية اؼبالية من مؤسسة كاحدة سنة  1975إُف  390مؤسسة تعمل يف أزيد من
 75دكلة بأصوؿ تفوؽ  700مليار دكالر .ك تتميز البنوؾ اإلسبلمية ليس فقط باستبعادىا للفائدة ك ربرًن اؼبضاربة يف النقود ،إمبا أيضا
بارتباط التمويل فيها باالقتصاد العيٍت ،فبا يؤدم إُف حساب دقيق ؼبخاطر االئتماف .ك قد تكوف ىذه اؼبزايا ىي اليت دفعت بوفيس فينيست،
رئيس ربرير ؾبلة  ، Challengesإُف الكتابة يف افتتاحية اعبريدة يف  11سبتمرب  ،2008مقاال بعنواف " البابا أك القراف" ،جاء فيو" ،
أظن أننا حباجة أكثر يف ىذه األزمة إُف قراءة القراف ،لفهم ما وبدث بنا ك دبصارفنا ،ألنو لو حاكؿ القائموف على مصارفنا احًتاـ ما كرد يف
القراف من أحكاـ ك تعاليم ك طبقوىا ،ما حل بنا من كوارث ك أزمات ،ك ما كصل بنا اغباؿ إُف ىذا الوضع اؼبزرم،الف النقود ال تلد النقود".

رابعا :يرل الباحث األمريكي راستون سول جون ،يف دراسة شيقة بعنواف " الديمقراطية و العولمة" :إف اخطر ما شهده العاَف خبلؿ العقود
الثبلثة األخَتة ،ىو قباح اإلعبلـ األمريكي الذم تسيطر عليو الشركات ،يف تصوير االقتصاد على انو قائد اجملتمعات ،كل اجملتمعات ،ك ىذا
كاف ،برأيو سبهيدا النقبلبات كربل يف بنية النظاـ الرأظباِف.
فبعدىا سادت االحتكارات ك انعدـ التنافس ك سيطرت االكليغارشيات اؼبالية ،بعد أف استغلت الشركات الكربل شعار االقتصاد كقائد
للقياـ بأضخم مركزة لرأس اؼباؿ يف التاريخ البشرم عرب عمليات الدمج ك الضم ك االبتبلع .ك يف الوقت نفسو كاف أرباب النظاـ الرأظباِف
يتوقفوف على أهنم "رأظباليوف حقيقيُت ،فهم يتشكلوف اآلف من التكنوقراطيُت ك البَتكقراطيُت ك اؼبدراء ك اؼبوظفُت ،ك ىؤالء صبيعا ال يبلكوف
أية أسهم ك ال يقدموف على أية ـباطر .األسهم الوحيدة اليت يبلكوف ىي تلك اليت وبصلوف عليها ؾبانا من الشركات أك عرب استعارة اؼباؿ من
ىذه الشركات بدكف فوائد.

خامسا :أصبح االقتصاد العاؼبي اقتصادا رمزيا يقوـ على اؼبضاربة يف األصوؿ اؼبالية ،حبيث يقدر حجم االقتصاد الرمزم دبا يزيد على أربعُت
مرة حجم االقتصاد اغبقيقي ،ك ىو ما أدل إُف بركز الفقاعات اؼبالية اليت يبكن أف تنفجر أم غبظة .ك َف يعد االستثمار يف األكراؽ اؼبالية
مرتبطا حبقيقة ما سبثلو ىذه األكراؽ بقدر ما صار تعبَتا عن حرة رؤكس األمواؿ ،فكلما تزايدت التوقعات بارتفاع أسعار األكراؽ ،تزايد اذباه

اؼبصارؼ ك اؼبؤسسات اؼبالية لشرائها (فؤاد مرسي ،الرأظبالية ذبدد نفسها ،عاَف اؼبعرفة ،147 ،الكويت :اجمللس الوطٍت للثقافة ك الفنوف ك
اآلداب ،ص  203ك ما بعدىا) ،ك ضمن ىذا اؼبنظور ربولت النقود من كظائفها التقليدية إُف سلع تباع ك تشًتل يف األسواؽ ،حيث يدكر
يف أسواؽ العاَف ما يزيد على  100تريليوف دكالر ،يضمها ما يزيد على  800صندكؽ استثمار ،ك يتم التعامل يوميا فيما يقرب من 1500
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األسواق المالية اإلسالمية كنموذج لحماية االقتصاد من األزمات
د.بــودي عبد القادر
صــادق زىراء

ج ـ ــامعة بشار

الملخص:
شهد العاَف أزمة اقتصادية كاسحة خلفت كسادا اقتصاديا عاؼبيا ،من اهنيارات مالية إُف اهنيارات اقتصادية ،ك ىذا ليس باعبديد يف أسبابو كال
نتائجو ك ال يف طريقة معاعبتو حيث يف كل األحواؿ كانت اؼبعاعبات جزئية ك ؾبرد مسكنات للتخفيف من حدة األزمة .ك لكن من خبلؿ
الدراسات االقتصادية اغبديثة تبُت أف سبب كقوع ىذه األزمات ك تكررىا ك باألخص األزمة اؼبالية األخَتة يعود أساسا إُف مفاىيم ك مبادئ
األنظمة االقتصادية الوضعية اليت تعمل هبا األسواؽ اؼبالية  ،حيث أهنا أصبحت مصدرا لؤلزمة أكثر من كوهنا مصدرا للتمويل  ،ك ربمل يف
طياهتا الكثَت من السلبيات فبا يؤدم إُف عدـ استقرارىا ك أف من مسببات ذلك ىي اؼبراىنات اؼبالية (اؼبضاربات) يف تلك األسواؽ ك
تقلبات أسعار الفائدة  .ك عليو فهذه األزمة تعطي اؿفرصة لتوضيح تعاليم اإلسبلـ يف التعامبلت االقتصادية اؼبختلفة ك ؿباكلة تطبيق الضوابط
الشرعية على اؼبعامبلت يف السوؽ اؼبالية اليت ربرـ التعامل بالفائدة ،إلثبات أف األسواؽ اؼبالية اإلسبلمية تقوـ بوظائفها االقتصادية بدرجة
عالية من الكفاءة ك سبنع كقوع األزمات.

مقدمة:

دكهنا ال يبكن ألم اقتصاد ربريك اؼبدخرات إُف قنوات االستثمار ،
سبثل األسواؽ اؼبالية قاعدة رئيسية للنمو االقتصادم اؼبعاصر ،فب
باعتبار أف األسواؽ اؼبالية من بُت أىم مصادر التمويل.
ك لكن األزمة اليت شهدىا العاَف يف السنوات األخَتة ك اليت خلفت اهنيارات مالية ك اقتصادية عاؼبية،جعلت الباحثُت ك اؼبسؤكلُت
يعيدكف التفكَت يف ـبرج ىده األزمة ك بالدرجة األكُف البحث عن األسباب اغبقيقة،إال أف ما أظهرتو الدراسات االقتصادية اغبديثة يف سبب
ىده األزمة ىو اؼببادئ االقتصادية الوضعية اليت تقوـ عليها األسواؽ اؼبالية،ك عليو تصبح ىده األسواؽ مصدرا لؤلزمة أكثر من كوهنا مصدر
للتمويل،ك ىنا تربز أنبية النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ،ك أنو إذا طبقت الضوابط الشرعية اليت جاء هبا اإلسبلـ يف األسواؽ اؼبالية ستحقق ىده
األسواؽ كفاءة عالية ك بالتاِف ربقق التنمية االقتصادية ك سبنع كقوع األزمات.
كيف ىذا اإلطار  ،تسعى ىذه الدراسة إُف التأكيد على األنبية االقتصادية كالتنموية للسوؽ اؼباِف اإلسبلمي ،كدكره يف تعبئة اؼبوارد
اؼبتاحة لبلستثمارات االقتصادية اؼبشركعة ،كقدرتو على ربقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كمن أجل ذلك ،رباكؿ ىذه الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكالية اؿرئيسية التالية :ما مدل قدرة السوؽ اؼباِف اإلسبلمي على توفَت
األدكات اؼبالية الشرعية ؿؼبعامبلت البديلة دبا هبعل منو مبوذج مستقل قادر على ضباية االقتصاد ك تنميتو؟
كلقد سبت معاعبة ىذه اإلشكالية يف اػبطوات التالية:
أكال :مفهوـ األسواؽ اؼبالية ك دكرىا يف النشاط االقتصادم.
ثانيا :آلية عمل األسواؽ اؼبالية يف االقتصاد الوضعي.
ثالثا :األسواؽ اؼبالية اإلسبلمية مبادؤىا ك أدكاهتا.
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رابعا :دكر األسواؽ اؼبالية اإلسبلمية يف التنمية االقتصادية اؼبستدامة.

 .1مفهوم األسواق المالية ودورىا في النشاط االقتصادي:
 1.1مفهوم األسواق المالية:
إف األسواؽ اؼبالية يف اؼبفهوـ الشامل ىي مكاف التقاء عرض األمواؿ من طرؼ اؼبدخرين بالطلب عليها من اؼبستثمرين ،كتعمل ىذه
األسواؽ على ربويل تلك اؼبدخرات إُف مستثمرات تفيد االقتصاد كاجملتمع كبالتاِف فهي تساعد يف عملية التمويل الرأظباِف.
كجاء تعريفها بأهنا " تلك السوؽ اليت سبكن اؼبستثمرين من اؼبتاجرة فيما بينهم يف األكراؽ اؼبالية اليت مت إصدارىا من قبل السوؽ األكلية ك
هبب مبلحظة أف متحصبلت بيع األكراؽ اؼبالية تذىب مباشرة غبملتها ،كليس الشركات كما وبدث يف السوؽ األكلية (" )1
كتعرؼ أيضا بأهنا " شبكة سبويل للمدل البعيد ،مبنية على إصدار األكراؽ اؼبالية كتداكؽبا فبا يسمح بتحريك االدخار الفردم (.")2
فاألسواؽ اؼبالية ىي تلك الوسيلة اليت يلتقي خبلؽبا البائعوف كاؼبشًتكف كالوسطاء اؼباليوف كاؼبتعاملوف اآلخركف كيتم إصدار كتداكؿ
األصوؿ اؼبختلفة (اؼبالية كالنقدية) لفًتات طويلة أك قصَتة ك يف ظل قوانُت كأنظمة كتعليمات قد تكوف ؿبلية أك دكلية.
ىذا ك تنقسم السوؽ اؼبالية إُف سوقُت أساسيُت نبا:
 السوؽ النقدية ك هتتم باألدكات اؼبالية قصَتة األجل. سوؽ رأس اؼباؿ ك تضم سوؽ اإلقراض طويل األجل كسوؽ األكراؽ اؼبالية طويلة األجل مثل األسهم العادية كالسندات .أنظرالشكل (.)1-1
 1.2دور األسواق المالية في النشاط االقتصادي:
()3

إف الوظيفة االقتصادية ألسواؽ اؼباؿ ىي زبصيص موارد اجملتمع (اؼبدخرات) من أجل أفضل االستخدامات (االستمارات).
ك يبكن تلخيص دكر ىذه األسواؽ بوجود عمبلء اقتصاديُت يستثمركف أكثر من حجم مدخراهتم فهم بالتاِف حباجة إُف سبويل خارجي،
كباؼبقابل يوجد بعض األفراد الذين يدخركف أكثر من حاجاهتم االستثمارية كبالتاِف لديهم القدرة على سبويل اؼبستثمرين الذين ىم حباجة
ؽبذه األمواؿ (.)4
ك عليو تلعب األسواؽ اؼبالية دكرا ىاما يف االقتصاد كلعل أىم أكجو فائدة ىذه السوؽ ما يلي:
 نقل األمواؿ من األطراؼ اليت يتوفر لديها فائض من األمواؿ (مدخرات) إُف األطراؼ اليت تعاين من عجز يف األمواؿ.


تشجيع األفراد كاؼبؤسسات على االدخار كذلك عن طريق سهولة ربويل مدخراهتم إُف استثمارات يف األسهم كالسندات كغَتىا
من أدكات التعامل يف األسواؽ اؼبالية.




احملافظة على الثركة كتنميتها .السيما كأف األكراؽ اؼبالية ال تستهلك أك تتآكل دبركر الزمن بل إهنا على العكس تولد أرباحا (.)5
ربقيق موازنة فعالة ما بُت قول الطلب كقول العرض كتشجيع اغبركة الكاملة إلجراء كافة اؼبعامبلت كاؼببادالت.



توفَت اؼبوارد اغبقيقية لتمويل اؼبشركعات من خبلؿ طرح األسهم كالسندات أك إعادة بيع كل من ىذه األسهم كالسندات اؼبملوكة
للمشركع.
اؼبساعدة على تنفيذ السياسة النقدية كذلك عن طريق البنك اؼبركزم حيث يستعمل البنك اؼبركزم يف السوؽ اؼبالية أسلوب



()6




عمليات السوؽ اؼبفتوحة .
تشجيع التنمية االقتصادية يف الدكؿ كربقيق صبلة من اؼبنافع االقتصادية منها منافع اغبيازة كالتملك كاالنتفاع كالعائد االستثمارم
اؼبناسب (.)7
تعترب االسواؽ اؼبالية حافزا للشركات اؼبدرجة ألسهمها يف تلك األسواؽ يف تتبع تغَتات أسعار أسهمها كقياس أصوؽبا كبالتاِف
تدفعها إُف ربسُت أدائها ك زيادة رحبيتها.
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اؼبساعدة يف زيادة مستويات اإلنتاج يف االقتصاد من خبلؿ سبويل الفرص االستثمارية اليت تؤدم إُف رفع مستويات اإلنتاج كبالتاِف
رفع مستويات التشغيل أك التوظيف ك ربقيق مستويات أفضل للدخوؿ سواء على اؼبستول الفردم أك اؼبستول القومي(. )8

 سبويل عملية التنمية االقتصادية كذلك دبساعدة حكومات الدكؿ على االقًتاض من اعبمهور ألغراض سبويل مشركعات التنمية
كاإلسراع دبعدالت النمو االقتصادم لديها.
إذف نستخلص أنو كلما كانت األسواؽ اؼبالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على ربقيق رسالتها اغبيوية يف دعم كتوطيد االستقرار
االقتصادم للدكلة.

 .2آلية عمل األسواق المالية في االقتصاد الوضعي:
إف العمل داخل السوؽ اؼبالية يتم بداية من خبلؿ قياـ مصدرم األكراؽ اؼبالية بعرض أكراقهم على اؼبدخرين لبلكتتاب هبا ،كربقيق ىذا
اللقاء بُت اؼبدخرين كاؼبستثمرين ىو ما يبثل الدكرة اؼبالية األكُف يتم من خبلؿ ما يسمى السوؽ األكلية (سوؽ اإلصدار).
مث ىناؾ خطوة أخرل تتمثل يف قياـ بعض حاملي تلك األكراؽ اؼبالية ببيع ىذه األكراؽ سواء غباجاهتم لسيولة نقدية أك إلعادة استثمار
أمواؽبم يف استثمارات بديلة ،كىذا ما ىبلق دكرة مالية ثانية لؤلكراؽ اؼبالية تعرؼ باسم السوؽ الثانوية أك سوؽ التداكؿ (.)9
ىذا كقد يتخذ السوؽ الثانوم شكلُت نبا:
أسواؽ منظمة أك أسواؽ غَت منظمة كذلك قد يضم إُف جانب ذلك أسواقا أخرل تعترب جزءا من ىذا السوؽ كىي ما يطلق عليها
السوؽ الثالث كالسوؽ الرابع.أنظر الشكل ( )1.1أنواع أسواؽ اؼباؿ.
كيف السنوات األخَتة انتشرت أشكاؿ جديدة من األدكات اؼبالية اؽبامة اليت يستخدمها اؼبستثمركف كذلك بغرض ضباية أنفسهم من
اؼبخاطر اليت ربدث يف تغيَتات أسعار األكراؽ اؼبالية.
كمن أبرز ىذه األدكات ما يطلق عليها عقود اؼبستقبل كحق االختيار.
فاالختيار ىو عقد يعطي غباملو حق (كليس التزاـ) بشراء أك بيع أكراؽ مالية معينة بسعر معُت ،ؿبدد مقدما (يسمى سعر اؼبنافسة أك
التنفيذ).
كلفظة االختيار تعٍت أف مشًتم ىذا االختيار لو حق يف تنفيذ أك عدـ تنفيذ االتفاؽ كىذا اغبق وبصل عليو الفرد يف مقابل دفع مبلغ
معُت غَت قابل للرد كنوع من اؼبكافأة أك التعويض "عبلكة" للطرؼ اآلخر (ؿبرر حق االختيار) (.)10
أما بالنسبة لعقود اؼبستقبليات فتعرؼ بأهنا اتفاؽ على شراء أك بيع كميات من أدكات مالية لتاريخ ؿبدد يف اؼبستقبل كبسعر متفق عليو
حاِف بُت اؼبتعاملُت يف سوؽ اؼباؿ.
إذا ما تتبعنا آلية عمل األسواؽ اؼبالية الوضعية يبكن استنتاج كيفية كقوع األزمات فيها فهده األسواؽ ترتكز على معطيات العرض
كالطلب  .حيث أنو يف حالة الركاج االقتصادم ترتفع أسعار األسهم نتيجة تزايد األرباح اليت ربققها الشركات كيزداد الطلب على االقًتاض
لتوسيع اؼبصاٌف االقتصادية فبا يرفع معدالت الفوائد اؼبصرفية( .)11فحالة الركاج ترفع اؼبعدالت العامة لؤلسعار ،كيف ذلك تكمن بذكر األزمات
.
فزيادة ربح اؼبستثمرين يصبح كنبيان نتيجة لؤلكضاع التضخمية ،كيقبل الناس على االستثمار كالتوظيف فيتسارعوف باقتناء أسهم
كأكراؽ ذبارية لشركات ال يدركف أكضاعها اغبقيقية .لذلك فإذا ما أفلست ىده الشركات ،كطرأت تغَتات يف معطيات العرض ك الطلب يف
السوؽ تبدأ األسعار كاألرباح بااللبفاض كتنعكس الوضعية من ركاج إُف كساد .كذلك ال بد من اإلشارة إُف األزمات اليت ربصل أحيانان
نتيجة التبلعب أك االختبلسات أك تواطؤ جهات مستغلة ،كالسيما يف اغباالت اليت تكوف فيها األسواؽ غَت منظمة تنظيمانكافيان أك تكوف
السلطات اؼبالية قاصرة أك تكوف رقابة الدكلة ناقصة.
كقد شهدت أسواؽ اؼباؿ يف الدكؿ الرأظبالية يف القرنُت اؼباضيُت الكثَت من األزمات ،إال أف أعظمها كانت ىذه األزمة األخَتة ك
يبلحظ أنو بعد كل أزمة كانت ذبرل إصبلحات ك مسكنات فقط اليت تكفل ذبنب أزمات جديدة.

.3األسواق المالية اإلسالمية مبادؤىا و أدواتها:
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ىبتلف مفهوـ السوؽ اؼباِف يف االقتصاد اإلسبلمي عن اؼبفاىيم يف االقتصاديات التقليدية السابقة الذكر ،حيث أف األسواؽ اؼبالية اإلسبلمية
هتدؼ إُف جعل اؼبعامبلت اؼبالية تعقد يف شكل منظم ،كمتفق عليو بُت األطراؼ اؼبتعاملة ،ك تسَت كفقا ؼببدأ الًتاضي ك بناء على قواعد كقيم
الشريعة اإلسبلمية.
كنعرض فيما يلي أىم مبادئ ىذه األسواؽ كأدكاهتا اؼبستخدمة فيها :
أوال  :المبادئ
 االلتزاـ بالضوابط األخبلقية كالشرعية (: )12كوف ىذه القيم تقي من اآلثار السلبية غبدكث األزمات اؼبالية الناذبة عن فبارسةاالحتكارات ،أك التدليس ،أك اؼبقامرة كما يح رـ كل عقد يؤدم إُف الربا كالظلم كالغرر كالغنب  ،كفلسفة اإلسبلـ يف ذلك أهنا
شركط أساسية للمنافسة الكفأة الشريفة.
 االستثمار اغبقيقي كليس الونبي  :يف األسواؽ اؼبالية اؼبعاصرة تكثر اؼبضاربات غَت األخبلقية من بعض اؼبتعاملُت بالسوؽ اؼباِففيقوموف بشراء األكراؽ اؼبالية كبيعها ليس بغرض االستثمار أك اإلسًتباح كلكن بغرض التأثَت على األسعار لصاغبهم ك ىذا ما
يؤدم إُف ظهور ميوؿ احتكارية يف ىذه األسواؽ ،لكن يف السوؽ اإلسبلمية ال توجد مثل ىذه اؼبضاربات الف الناظر يف العقود
اإلسبلمية يرل أهنا عقود هتدؼ إُف االستثمار اغبقيقي كليس الونبي مثل اؼبشاركات كالبيوع ك االجارات كغَتىا من العقود,
باإلضافة إُف ذلك فإف اإلسبلـ قد حرـ االحتكار.
 ذبنب ـبتلف اؼبعامبلت الربوية ( ، )13سواء يف ؾباؿ الديوف (ربا النسيئة) ،أك يف ؾباؿ البيوع (ربا البيوع) ،باعتبار أف الفوائد الربويةىي اؼبولد كاؼبنشط لؤلزمات االقتصادية بصفة عامة ،كاألزمات يف السوؽ اؼباِف بصفة خاصة ،كما حرـ القمار ك اؼبيسر ك كل ربح
ناتج عن لعبة حظ.
()15
()14
 :بيع الغرر ,بيع العينة ,بيع الكالئ
 ذبنب البيوع غَت اؼبشركعة  ،اليت يتم بعضها يف سوؽ األكراؽ اؼبالية اؼبعاصرة مثلبالكالئ ,بيع ما ليس عندؾ ,بيعتُت يف بيعة كاحدة ,بيع النجش ،بيع اغباضر للباد  ،عدـ تلقى الركباف...اٍف
 توجيو االستثمارات كبو اؼبشركعات الضركرية ذات اؼبنفعة العامة ك اليت ربقق التنمية اؼبستدامة دبا يساىم يف ربقيق مقاصد الشريعةاإلسبلمية يف حفظ الدين كالعقل كالنفس كالعرض كاؼباؿ ،ك ربقيق التنمية االجتماعية كاالقتصادية(.)16
 هبب أف تكوف اؼبعامبلت صادقة كشفافة ك تقدًن البيانات كاؼبعلومات الصحيحة حوؿ العقود كالصفقات كالظركؼ اؼبختلفةللسوؽ اؼباِف.
 الوفاء بالعهود كالعقود كتداكؿ األكراؽ اؼبالية اإلسبلمية اليت تسمح هبا األسواؽ اؼبالية اإلسبلمية.()17
 ،ك اػبلو من
 حرية التعاقد ك كجوب الرضا بُت طريف التعاقد ك ذبنب الضرر الذم قد يصيب أطراؼ أخرل غَت طريف التعاقدالتحكم يف األسعار ك االحتكار.
كل ىذه اؼببادئ الشرعية العامة ،كاػباصة تلعب دكرا اسًتاتيجيا يف ربسُت أداء السوؽ اؼباِف اإلسبلمي كتكسبو قدرة تنافسية عالية،
مستقرة كمستمرة ،ذبعلو يف مستول ضباية ك تنمية االقتصاد.

ثانياً :األدوات
أدكات السوؽ اؼبالية اإلسبلمية متنوعة نذكر منها :


سندات المقارضة :صكوك المقارضة أو المضاربة.
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تعرؼ سندات اؼبقارضة ( صكوؾ اؼبقارضة أك اؼبضاربة ) بأهنا " الوثائق اؼبوحدة القيمة كالصادرة بأظباء مالكيها مقابل األمواؿ اليت
قدموىا لصاحب مشركع معُت ،كذلك على أساس اؼبشاركة يف نتائج األرباح كاإليرادات احملققة من اؼبشركع اؼبستثمر فيو حبسب النتائج
اؼبعلنة،ك ال تنتج ىده السندات أم فوائد(.)18


شهادات االستثمار اإلسالمي :تقوـ ىذه الشهادات على أحكاـ اؼبضاربة يف شكلها ك جوىرىا،ففي ىذا النوع يكوف أصحاب
الودائع أك الشهادات ىم أرباب اؼباؿ،ك تقوـ اعبهة اؼبصدرة بدكر اؼبضارب مع االتفاؽ على نسبة الربح ك ربمل رب اؼباؿ
اػبسارة ،ك اؼبضارب ىبسر عملو(.)19



أدوات المشاركة  :أم سندات اؼبشاركة اؼبستمرة كاؼبتناقصة حيث يقوـ اؼبتعاملُت بإبراـ عقد مشاركة تتمثل يف سندات يبثل كل
سند حصة أك سهم مشاركة يف رأس ماؿ مشركع  ،كيتم تعيُت ىيئة إلدارة اؼبشاركة حبسب شركط نشرة اإلصدار مع األخذ بعُت
االعتبار الشركط الشرعية لعقد اؼبشاركة  ،كيتم تداكؿ ىذه اغبصص يف السوؽ اؼباِف اإلسبلمي كربديد نوع اؼبشاركة إذا كانت
مستمرة أك متناقصة ك ذلك لقاء عائد حسب نتيجة اؼبشركع من ربح أك خسارة .



سندات اإلجارة :ىي صكوؾ تقوـ على أساس ربوؿ األعياف كاػبدمات كاؼبنافع ذات العبلقة بعقد اإلجارة الشرعي إُف أكراؽ
مالية أك سندات .كيبكن تعريف سندات اإلجارة على أهنا صكوؾ ذات قيمة متساكية ،سبثل ملكية أعياف مؤجرة ،أك منافع ،أك
خدمات ،تدر إيرادا ،كىي قائمة على أساس عقد اإلجارة كما عرفتو الشريعة اإلسبلمية(.)20



سندات اإلستصناع  :اإلستصناع أحد أدكات االستثمار الناجحة قصَتة األجل .يعرؼ بأنو عقد يشًتل بو شيء فبا يصنع صنعا،
يلتزـ البائع بتقديبو مصنوعا دبواد من عنده ،بأكصاؼ معينة ،كبثمن ؿبدد يدفع عند التعاقد ،أك بعد التسليم ،أك عند أجل ؿبدد.
ك تقوـ جهة معينة يف السوؽ اؼباِف بإصدار سندات استصناع سبثل حصة يف رأس ماؿ مشركع لتمويل السلع كالبضائع كذلك لقاء
عمولة ؽبذه اعبهة كتتوُف ىذه اعبهة متابعة اؼبستحقات كتوزيع األرباح الفعلية ألصحاب السندات أك األسهم .



سندات المرابحة :كىي اليت زبصص لتمويل عمليات اؼبراحبة ,إال أهنا تعترب ذات طابع قصَت األجل ,كتداكؽبا يف السوؽ اؼباِف
اإلسبلمي ؿبدكدا ,إال عند اغباجة للسيولة ,أك تغَت آجاؿ التعامل هبا على اؼبدل الطويل.



سندات السلم :كىي اليت زبصص أمواؽبا كرأس ماؿ لعمليات السلم ,كيشًتط فيها ،أف ال يكوف اؼبسلم فيو مواد استهبلكية ،كإذا
اضطر حامل السند أف يبيعو إُف الدكلة (اعبهة اؼبصدرة) فيجب أف ال يكوف ذلك بسعر أعلى.

 .4دور األسواق المالية اإلسالمية في التنمية االقتصادية المستدامة.
ما ىي التنمية المستدامة؟
عرؼ األمم اؼبتحدة التنمية اؼبستدامة على أهنا " التنمية اليت تفي باحتياجات اغباضر دكف اؼبساس بقدرة األجياؿ اؼبقبلة على الوفاء
تي ٌ
ي
باحتياجاهتا" .كتتمثل بعض العوامل اؼبهمة ،اليت ينبغي أخذىا بعُت االعتبار عند مناقشة التنمية اؼبستدامة ،يف االستخداـ الرشيد للموارد
كتغَت اؼبناخ .كتعٍت االستدامة ،يف مفردات التنمية ،النمو اؼبسؤكؿ ػ أم ذلك النمو الذم يتحقق عندما يتم توفيق
الطبيعية كالطاقة ،كالتلوثٌ ،
االىتمامات االجتماعية كالبيئية مع االحتياجات االقتصادية للناس .لبلطبلع على اؼبزيد من اؼبعلومات بشأف البنك الدكِف كىذا اؼبوضوع،
يرجى زيارة صفحة التنمية اؼبستدامة على موقع البنك الدكِف على شبكة اإلنًتنت.
تؤكد الدراسات االقتصادية أف العبلقة بُت األسواؽ اؼبالية كالنمو االقتصادم تبادلية تربط االذباىُت من خبلؿ أدكات عديدة كالسياسة
اؼبالية كالسياسة النقدية كمعدؿ التضخم كمعدؿ أسعار الفائدة كسعر الصرؼ كالناتج احمللي اإلصباِف كغَتىا.
كما زبلق األسواؽ اؼبالية فرص استثمارية ك تعمل مع بقية أدكات االقتصاد على توفَت االستقرار البلزـ لضماف النمو طويل األجل
كاػبوصصة كإصبلح النظاـ القانوين كربرير التجارة كإعادة ىيكلة اؼبديونية كتثبيت أسعار الصرؼ كسياسات معاعبة التضخم كسياسات
تشجيع االستثمار احمللي كاألجنيب كل ذلك يعترب عبلمات نوع جديد من اقتصاديات النمو.
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ك تساعد األسواؽ اؼبالية يف تعبئة اؼبدخرات كزبصيص اؼبوارد كتوزيع اؼبخاطر كالرقابة على أداء الشركات كبذلك فاف عملية النمو
االقتصادم يبكن دفعها عن طريق ربسُت أداء السوؽ اؼباِف كنوعية اػبدمات اليت يقدمها .ك عليو نستنتج أنو توجد عبلقة كاضحة بُت النمو
االقتصادم ككفاءة السوؽ اؼباِف تظهر يف الدكر االهبايب الذم تقوـ بو السوؽ اؼباِف يف عملية التنمية االقتصادية.
ك اؼببلحظ أف األسواؽ اؼبالية اإلسبلمية ىي اليت تتميز بالكفاءة العالية ك بالتاِف فإف االىتماـ هبا كباألسس اليت تقوـ عليها يعترب
خطوة صحيحة يف طريق التنمية اؼبستدامة .
()21
ك عليو السوؽ اؼبالية اإلسبلمية تتصف بالشموؿ يف ربقيق التنمية اؼبستدامة كمن ذلك:
 .1ﱠأهنا تفتح أبواهبا باستمرار لتأسيس شركات جديدة كطرحها لبلكتتاب ،كخاصة يف اجملاالت كالسلع كاػبدمات اليت ينمو الطلب
عليها ك اليت تفيد اجملتمع على اؼبدل الطويل.
 .2أهنا تسهم يف ربويل الشركات العائلية كاؼبؤسسات الفردية الناجحة جدان إُف شركات مسانبة عامة ،كىذا يضمن ؽبا االستمرار
تكرب مع الزمن كتوظف اؼبزيد كتقدـ سلعان كخدمات كتنمو مع متطلبات التنمية .
كالنمو ؼ
 .3إف السوؽ اؼبالية اإلسبلمية فعالة ،تقوـ بإصبلح األمور كسد الثغرات كتلبية النواقص ،كمكافحة التضخم ،فبل يكاد الطلب يزداد
على سلع أك خدمات معينة كترتفع أسعارىا كأرباحها حىت يهب رجاؿ األعماؿ لتأسيس شركات جديدة منافسة ؽبا كطرحها
لبلكتتاب العاـ (بشرط عدـ كجود احتكار أك شبو احتكار كما ىو حاؿ يف األسواؽ اؼبالية الوضعية.
 .4تنشر السوؽ اؼبالية اإلسبلمية الوعي االقتصادم بُت اؼبواطنُت بالتدريج ،كتعودىم على العمل اعبماعي كما تزرع فيهم حب
االدخار كاالستثمار بدؿ اإلسراؼ يف االستهبلؾ ،كىذا حبد ذاتو مكسب كبَت ألنو جزء أساسي من بناء اإلنساف الواعي اؼبسلم
الفاىم اؼبنتج .
 .5توفر السوؽ اؼبالية اإلسبلمية فرص عمل جديدة كثَتة ،كتولد اؼبزيد من الوظائف باستمرار ،كذلك ألهنا تغرم رجاؿ األعماؿ
كأصحاب األفكار الرائدة بإنشاء شركات مسانبة جديدة ،كما أف الشركات اؼبدرجة يتوسع معظمها باستمرار مع مبو األرباح فتوفر
اؼبزيد من فرص العمل للمواطنُت باستمرار كتسهم يف مكافحة البطالة.ك تضمن حقوؽ األجياؿ القادمة.
 .6تزيد السوؽ اؼبالية اإلسبلمية يف قدرة االقتصاد الوطٍت على االستيعاب كاالزدىار ك النمو ألهنا بتشجيعها على قياـ شركات جديدة
تسَت كفق اؼببادئ اإلسبلمية توفر سلعان كخدمات زبدـ اجملتمعات ك البيئة ك االقتصاد معا.
ىذا جزء فبا ربققو األسواؽ اؼبالية اإلسبلمية يف دعم االقتصاد كربقيق التنمية اؼبستدامة ك استنادا إُف نتائج سوؽ التعامبلت اؼبقفلة يف 13
فرباير  ،2010شهد مؤشر داك جونز للتنمية اؼبستدامة يف السوؽ اؼبالية اإلسبلمية ،كالذم يقيس اؼبمارسات اؼبستدامة للشركات اؼبتماثلة
لقوانُت الشريعة اإلسبلمية ،ارتفاعا بنسبة  %0.58مقفبلن على  .2296.76أما اؼبؤشر التقليدم للتنمية اؼبستدامة ،فقد تراجع بنسبة
()22
 %0.06-مع إقفالو على .958.17

الخاتمة:
من اؼبعاَف األساسية اليت تسبب اهنيار األسواؽ اؼبالية :اؼبقامرات كاؼبضاربات كالتعامل بالربا كاالحتكار كالتدخبلت السياسية،
كيبكن عبلج األزمات كفقا للمنهج اإلسبلمي عن طريق االلتزاـ بالقيم اإلسبلمية ,إيبانا كأخبلقا كسلوكا ك ذبنب اؼبعامبلت الربوية ،كالبيوع غَت
اؼبشركعة،كتطهَت اؼبعامبلت من االحتكار  ،كذلك عدـ اإلسراؼ كالتبذير كالتوجيو الرشيد لؤلمواؿ يف أكجو استخدامها اؼبشركع.
فاألسواؽ اؼبالية اإلسبلمية تعمل على تعبئة اؼبدخرات كتوجيهها كبو االستثمار فبا وبقق التنمية االقتصادية كالنمو االقتصادم ك تعترب النموذج
األحسن ؼبختلف التعامبلت اؼبالية متوسطة كطويلة األجل ؼبشركعية معاملتها كؾباؿ نشاطها.
كما أهنا تشجع-السوؽ اؼبالية اإلسبلمية -تطوير اؼبعامبلت كالعبلقات ،لضماهنا حقوؽ اؼبتعاملُت كضبايتهم من اؼبخاطر كاألزمات بقواعد
مشركعة ك لقد أثبتت ذبارب الدكؿ اإلسبلمية يف ؾباؿ إنشاء السوؽ اؼباِف إدارهتا كقباحها تدرهبيا ،كظهرت يف العديد من الدكؿ اإلسبلمية
أدكات التعامل باألدكات اؼبالية اإلسبلمية.
ك بناءا على ىدا فإننا نؤكد على:
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* ضركرة قياـ سوؽ مالية إسبلمية يف كافة الدكؿ اإلسبلمية ك تطبيق القواعد اإلسبلمية لتتماشى ك متطلبات اجملتمعات اإلسبلمية.
* ضركرة اإلسراع يف تطوير األسواؽ اؼبالية اإلسبلمية يف كل البلداف اإلسبلمية ؿ توفَت البديل اإلسبلمي للمعامبلت اؼبالية الربوية
السائدة يف ؾبتمعاتنا اإلسبلمية ك غبماية االقتصاد من كقوع األزمات.
* السوؽ اؼبالية يف حاجة إُف دراسة كتطوير معامبلهتا كأدكاهتا لتشجيع اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية على التوسع يف استثماراهتم
طويل األجل كبشكل مشركع وبقق نتائج أفضل ك وبقق تنمية مستدامة.
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« األزمة المالية العالمية الراىنة »  « ..مقاربة نظرية »
نورالدين جوادي  -المركز الجامعي بالوادي .
ملخص :
حاكلنا من خبلؿ الدراسة إلقاء نظرة مفاىيمية على « األزمة اؼبالية العاؼبية الراىنة » عرب « مقاربة نظرية ترمونولوجية » نعاًف ضمنها
بقدر اؼبتاح ما نعتقد أنو أساسها ،كوهنا حبسب ما نرل ترتكز علػى « أزمة قركض الرىن العقارم األمريكية » ،ذلك بدءان نً بقراءة زمنية طفيفة
و
تفكيك اقتصادم دقيق ؼبفردات تركيبتها اللغويػة ،من مثل  :الفحول النظرم ؼبفردة «
يف مسارات التكوف التارىبي لؤلزمة ،كمن مثى التنقل إُف
عرب بعدىا صعودان إُف الولوج منهجيان كلو حبياء
األزمة » ،اؼبفهوـ االقتصادم لكلمة « القرض » ،كاؼبدلوؿ اؼبصريف من « الرىن »  ...اٍف  .لنى ي
العقارةم ربديدان ) ،إشكالية «
ضمن بعض القضايا ذات العبلقة التحليلية اؼبباشرة هبا ػ أم األزمة ػ كػ  :ظاىرة « الفقاعة االقتصادية » (
التدكيل » ،كأطركحة « الرأظبالية » ك« التطرؼ الرأظباِف » كجدلية فناء « الرأظبالية » هبا ػ أم األزمة الراىنة ػ أك مدل قدرهتا ػ أم الرأظبالية ػ
على ذبديد نفسها عربىا  ...اٍف

مدخل :
 ،2007ىز « االقتصاد العاؼبي » كيف عمقو « اقتصاد الواليات اؼبتحدة األمريكية » أزمة مالية خانقة يعتربىا الكثَت
صيف عاـ
xxvi
األسوأ منذ أزمة ثبلثينيات القرف اؼباضي  ،كقد بدأت إرىاصاهتا ككشرخ ضمن « قطاع العقارات » األمريكي ،ربديدان منو فرع االئتماف يف
« قركض الرىن العقارية » اؼبتعلقة بالشراء اؼب ىق ىس ٍط لػ « اؼبساكن » ،كمن مث تصاعدت مدياهتا ملقيةن بضبلؽبػا على « أسواؽ اؼباؿ » ( أك «
ي
البورصات » ) ،ككبن ال نزاؿ مذ ذلك كإُف حد الساعد نناضل من أجل عدـ تفاقمها إُف مستول « أزمة اقتصادية » قد تعكر بشدة
كبشكل مزمن مسارات مبو « االقتصاد اغبقيقي » األمريكي كالعاؼبي اؼبتعثرين أصبلن منذ عقود .
« األسباب » كاؼبرجعيات ،اعبدؿ حوؿ « اغبلوؿ » ،كقبل كل ذلك التساؤؿ عن « اؼبفهوـ »« ،
نظريان ،كتأرىبيان كبُت مناقشة
األزمة » يف عمقها جد معقدة ،تداخلت ضمنها كبشدة حزـ ال متناىية من األحداث التارىبية ،الوقائع كاؼبقًتحات االقتصادية ،اػبلفيات
كالرؤل السياسية ،كاآلثار كاؼبخاكؼ االجتماعية  ...اٍف ،ناىيك عن كوهنا ػ ككما حملنا آنفان ػ « أزمة أصوؿ مالية رديئة » مت االكتتاب هبا
كض ًمنىٍتها مؤسسات مالية أمريكية جد ضخمة ،كمت تداكؽبا ضمن سوؽ لػ « األكراؽ اؼبالية » ليس أمريكي بقدر ما تكتسيو صبغة أكثر من
ى
عاؼبية ،تقدر قيمتو السوقية بأرقاـ فلكية ،كيبلغ حجم « التداكؿ اليومي » فيو أكثر فبا يبكن تصوره بُت مستثمرين ينتسبوف ألكثر من جنسية
اقتصادية ،جغرافية ،عرقية ،طائفية كدينية  ...اٍف .
كل ذلك ،قد ال يذكر أماـ مفارقات « اعبغرافيا االقتصادية » اليت تضمنتها « األزمة » من خبلؿ إشكالية االمتداد األفقي
كالعمودم ( أم « االنتشار » « ،التدكيل » ك« التعوَف » ) اليت رافقتها ،ككفق أكثر من بعد  :بُت التشعب يف « األسباب » ،االمتداد بػ «
األثر كاالنعكاسات » ،كالتوسع عاؼبيان يف طرح « اغبل » بُت ما يرتقب ،يقًتح كينظر لػ « البديل » على أنقاض « الرأظبالية الليربالية الراىنة »
اليت يرل أهنا ربتضر ،كبُت من وباكؿ التربير إُف أهنا ػ أم األزمة ػ تنتمي إُف « الرأظبالية » ،كما ىي إال اختبلالت صحية تفرضها اعبدلية
التارىبية ب يقدرة « الليربالية الراىنة » ذباكزىا ك« ذبديد نفسها » xxviiلًتتقي إُف مستول نظاـ أكثر سباسكان .
على ضفاؼ ما تفرزه ال ىف ٍقرات السابقة من أفكار ،كمن خبلؿ مضموف ىذه اؼبسانبة العلمية النظرية سوؼ كباكؿ إلقاء نظرة
مفاىيمية على « األزمة اؼبالية العاؼبية » الراىنة عرب « مقاربة نظرية » ترمونولوجية نعاًف ضمنها بقدر اؼبتاح ما نعتقد أنو أساسها ،كوهنا
حبسب ما نرل ترتكز على « أزمة قركض الرىن العقارم األمريكية » ،ذلك :
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 .1بدءان نً بػ « قراءة زمنية » طفيفة يف مسارات تكوهنا التارىبي .
و
تفكيك اقتصادم » دقيق ؼبفرداهتا عرب  :ربليل الفحػول النظرم ؼبفردة « األزمة » ،اؼبفهوـ االقتصادم
 .2كمن مثى التنقل إُف إجراء «
لكلمة « القرض » ،كاؼبدلوؿ اؼبصريف من « الرىن »  ...اٍف .
عرب بعدىا صعودان إُف الولوج منهجيان كلو حبياء ضمن بعض القضايا ذات العبلقة التحليلية اؼبباشرة هبا ػ أم األزمة ػ كػ  :ظاىرة «
 .3لنى ي
الفقاعة االقتصادية » ( العقارةم ربديدان ) ،إشكالية « التدكيل » لؤلزمة ،أطركحة « الرأظبالية » ك« التطرؼ الرأظباِف » كجدلية فنػاء «
الرأظبالية » هبا ػ أم األزمة الراىنة ػ أك مدل قدرهتا ػ أم الرأظبالية ػ على ذبديد نفسها عربىا  ...اٍف .
 « .1األزمة المالية العالمية الراىنة »  ...قراءة تاريخية :
باشنطن ،كمدير « اؼبركز األكركيب للنمو االقتصادم » أف جذكر األزمة
يرل « ريتشارد راف » اٍفبَت االقتصادم مبعهد « كيتو » ك
تارىبيان أعمق فبا نتصور ،فهو يعتقد أف  :اؼبشاكل بدأت منذ العاـ  1938إباف إدارة الرئيس « ركزفلت » لػ « الواليات اؼبتحدة األمريكية »،
عندما قرر توسيع اؼبلكية اإلسكانية بإشراؾ اغبكومة يف ذلك ،كقاـ بإنشاء « اعبمعية الفيدرالية للرىن العقارم الوطٍت » اؼبعركفة عمومان باسم
مؤسسة « فاين مام » بغرض شراء « الرىوف العقارية » من اؼبصارؼ ،كاليت ػ أم « فاين مػام » ػ احتكرت « سوؽ العقار األمريكية »
بشكل شبو مطلق بفعل عديد االمتيازات اليت منحت ؽبا  .كبعد قرار خوصصتها من قبل « الكونغرس » العاـ  1968بشكل شكلي ،كبدالن
من بتفكيكو ا كربويلها إُف مؤسسػة خاصة على كبو حقيقي ،قاـ « الكونغرس » بعد عامُت ػ أم  1970ػ بتبٍت شركة أخرل ىي « فريدم
ماؾ » لتكوف اؼبنافس ؽبا .
كعلى مدل نصف القرف اؼباضي كالست سنوات ما قبل حدكث « األزمة » ،استمرت « اؼبؤسسات اؼبالية » يف « الواليات
اؼبتحدة األمريكية » باضطراد يف منح قركض رى ون عقارية مرتفعة اؼبخاطر ،كما كظبحت تلك اؼبؤسسات ؼبعايَت اإلقراض باؽببوط ألدىن
نظرا لوجود اؼبؤسستُت ػ أم « فاين مام » ك« فريدم ماؾ » ػ اللتُت سوؼ تشًتياف تلك الرىوف ،كربوالهنا إُف « صناديق
مستوياهتا ،ن
استثمارية » مضمونة ،تعرض للجمهور كأصوؿ مالية فبتازة كمنخفضة اػبطر .
كبشكل عاـ يرل « عبد اجمليد قدم »  xxviiiأف ىنالك عامبلف على األقل قد سانبا يف تشديد « األزمة »  :األكؿ ،كاف
استخداـ « أدكات مالية » غَت معتادة ربطت بشكل أك بآخر بأسعار « اؼبساكن » كقيم الضمانات اليت أعطيت « القركض » على أساسها
 .كمت تسعَت تلك األدكات اؼبالية كفقان لػ « مباذج اقتصادية » معقدة كليس نتيجةن ؼبعامبلت السوؽ  .كحيث البفضت قيمة تلك « اؼبساكن »
ك« الرىوف » فأصبحت أسعار تلك « األدكات اؼبالية » أقرب إُف اؼبستحيل .
كالعامل الثاين  :الذم ساىم يف اهنيار « أسعار اؼبساكن » ىو التزاـ اغبكومة األمريكية بتوفَت مساكن يستطيع اؼبشًتكف ربمل
أسعارىا ،كقد كضع الضغط على « الدائنُت » ،كدبوجب ىذا التزاـ مت بيع « اؼبساكن » لؤلشخاص ذكم « اؼبداخيل » اؼبنخفضة كالذين
يفتقركف إُف ضمانات سبكنهم من تسديد حىت « القركض العادية » .

 « .2أزمة قروض الرىن العقاري »  ...تفكيك ترمونولوجي :
ضمن اإلطار العاـ ؼبا نود طرحو فيما تعلق دبفهوـ « األزمة اؼبالية العاؼبية الراىنة » ،كمنهجيان نعتقد بأنبية التفصيل اؼبصطلحي
اآليت لكل مفردة تًتكب منها إشكالية « أزمة قركض الرىن العقارم األمريكية » ىذا االعتقاد نرل أنو يرتكز يف حجة أنبيتو على غَت قليل من
براىُت موضوعية ،لعل أكؽبا كأكثرىا أنبية ىو  :أف القصور يف فهم الكثَت منا ؽبا ػ أم « األزمة » ػ ال يكمن يف درجات تعقدىا ( كاليت ال
يبكن ذباىلها ) بقدر ما يكمن يف عدـ الوعي اعبيد حبدكد « اؼبعٌت االقتصادم » الدقيق للمفردات اؼبشكلة لًتكيبتها اللغوية ،ما يركب أزمة
جهل مر و
و
كب بػ « األزمة اؼبالية الراىنة » :
 .1فمػا ىي « األزمة » ؟ ككيف ينظر « علم االقتصاد » ؼباىيتها كفحواىا ؟ كمىت تدؽ ؽبا نواقيس اإلنذار ؟ كعند أم مدل هبػب
تدكيل أك عوؼبة عمليات إدارهتا أك حلها ؟ كما طبيعة اعبدؿ حوؿ فناء « الرأظبالية » هبا أك ذبديد نفسها عربىا ؟ كىل «
الرأظبالية » فعبلن نظاـ يم ﱠولد ألزمات كإشكاالت النظاـ الراىن ؟ أـ أف القضية ؽبا كجو آخر متعلق بأطركحة بػ « التطرؼ الرأظباِف
» من حيث منابعو كمرجعيات تصرفاتو ؟
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« القرض »
 .2كما ىو « اؿقرض » ؟ كما ىو مضموف أطركحة التفرقة بُت « القرض » ك« الدين » ؟ ككيف يبكن أف يشكل
مستنقعػان استثماريان أك أف ىبلق أزمةن ماليةن ،سيما كأنو ال ييبنح إال حبزـ من ضمانات ككثائق متعددة األختاـ ،كما كأنو يعترب « حالةن
صحيةن » يف االقتصاد ال تطرح إشكاالت بقدر ما يثَت غيابو العديد من التحفظات االقتصادية كالقانونية ؟
 .3كما مدلوؿ « الرىن » ضمن أدبيػات « علم اؼبصارؼ » ؟ كأين اؼبشكل يف منح و
قرض بضماف عقا ور ؟ خاصةن كأنو ػ أم الرىن ػ ال
يبنح إال إذا فاؽ شبن اؼبرىوف إصباِف « قرض الرىن » ؟ ككيف يينظر لػ « العقار » كػ « متغَت اقتصادم » ؟
 .4كقبل كل ذلك ،ما كضع تلك اؼبفردات ضمن « التشريع األمريكي » .
بطبيعة اغباؿ ،كبن ندرؾ أف التساؤالت أعبله ذات عمق مفاىيمي سحيق ،كأف الولوج ضمن تفصيل إجاباهتا أكثر من أف ربتضنو ىذه
اؼبسانبة العلمية ؿبدكدة الصفحات كؿبددة الغايات ،كلكن ذلك ال يبنع من التطرؽ ؽبا بقدر اؼبتاح كاآليت :

 « .1 .2األزمة » بين  ..إشكال « التنمط » ،سجال « التدويل » وأطروحة « فناء الرأسمالية » :
و
بشكل عاـ ،يعترب التناكب بُت حاليت « االستقرار » ك« البل استقرار » مشهد طبيعي ،كضركرم للتحرؾ عرب دينامكية التطور،
كىو مشهد يبكن إسقاطو باؼبطلق على كافة ؾباالت اغبياة البشرية فكران كفبارسةن  ...اٍف  .كيف « علم االقتصاد » ( كعلى غرار البقية ) يرل

الكثَت أف حالةن من « ال استقرار استثنائية كقصَتة األجل » ضمن الدكرات العادية ( فيما يبكن كصفو بػ « األزمة » ) ،ىي حالة صحية
كبالغة الضركرة من أجػل التطور كالنمو ( نؤكد على مفردة االستثنائية كقصر األجل كليس الديبومة كطوؿ األجل ) .
أوالً  .جدلية « التطرف الرأسمالي » وإشكالية « تنمط األزمة » :
ضمن اإلطار السابق ؼبفهوـ « األزمة » ،فقد شكلت ىذه األخَتة كعلى مستول حقلي « الفكر االقتصادم » ك« السياسة
االقتصادية » ىبة ،كنقطة التحوؿ اعبوىرية يف تطور « الرؤل االقتصادية » اؼبفسرة لؤلحداث اعبارية ،أك اؼبؤصلة للمتوقع ،اؼبرذبى أك اؼبنشود
من « السياسة االقتصادية » اؼبنتهجة أك اؼبخططة ،فكل « النظريات االقتصادية » كغَتىا توالدت على أنقاض إخفاقات من سبق ( أم
أزماهتا الفكرية ) ،ككضعت يف تفسَتاهتا اختبلالت كبذكر أزمات ككأسس ؼبن ىو آت  ،xxixكما أف كل « السياسات االقتصادية » كغَتىا
نقائص انتابت ما قبلها ( أم حبدكث أزمات ) ،ماكبةن عرب نقائصها فرصة ؼبا بعدىا ليحل ؿبلها أك يصلح
ترفبت زالهتا كربسن أداءىا بردـ
ى

خلل أحدثتو أك َف تستطع إهباد حل لو  ...كىكذا كإُف غالية اليوـ ال تزاؿ تلك الديناميكية تفعل مفعوؽبا فكران ،كفبارسةن  .وعليو فالمشكل
ه
إذاً في « األزمة » ( أو حالة « الال استقرار » ) ليس في ذاتها ،بل في ارتقائها من وضعها االستثنائي ( قصير األجل ) إلى حالتها

النمطية ( أو الدورية ) طويلة األجل  .كاألكثر من ذلك أف مشكلها ال يكمن يف حالتها تلك أيضان ،بقدر ما يكمن في « أثرىا السلبي
الهيكلي متوسـط وبعيد المدى »  ،أم أنو ال يبكن موضوعيان اعتبار « خلل » ما « أزمة » إال إذا أحدث اختبلالت سلبية ،كارتدادات
ىيكلية طويلة األجل  .كعليو ككفق ىذا التحليل ،يطرح السؤاؿ نفسو :

ىل مشكل « الرىون العقارية األمريكية » أزمة حقيقة ىيكلية ؟ أم أنو « خلل اقتصادي » طفيف ؟
اؼبشكلة اليوـ خضم اؼبرحلة الراىنة من تطور « الرأظبالية » ػ أم مرحلة « الليربالية اعبػديدة » كاليت تدعى عنػد العواـ بػ « العوؼبة »
ػ ،اؼببلحظ أف « األزمة » كحاالت « البل استقرار » االقتصاديتُت زبلصت من ظبتها « االستثنائية قصَتة األجل » الصحية تلك ،كباتت
ظاىرة « مبطية دكرية طويلة اؼبدل » تضرب يف العمق كمبلصقة بشكل عضوم لصَتكرة دكرات « االقتصاد الرأظباِف » ،حىت أصبح اقتصاد
اؼبراكز الصناعية الكربل يدعى بػ « اقتصاد األزمات » ،خاصة كأنو تزامن مع بركز ظواىر خطَتة :






ظاىرة « التسليع » ( تغليب اؼبنطق اؼبادم السلعي )  :اؼبرتكزة أساسان على إضفاء « الطابع السلعي » على العاَف ،ك« ربويل
العاَف إُف عاَف يهتم باالقتصاد كحساباتو أكثر من أم أمر حيايت آخر دبا يف ذلك األخبلؽ كالقيم اإلنسانية كاليت تًتاجع تدرهبيا
كتستبدؿ بالعبلقات السلعية كالرحبية النفعية ». xxx
ظاىرة « األميلة »  ( :تغليب رأظباؿ ) اؼبرتكزة أساسػان علػى إضفاء « الطابع اؼباِف الرأس ماِف » xxxiعلى العاَف بعد تسليعو،
كربويل العاَف إُف عاَف يهتػم بػ « رأس اؼباؿ » فقػط « ،اجملازفة »  xxxiiك « الًتبح » xxxiiiيف « البورصة » ( االقتصاد الونبي )
أكثر من اىتمامو بػ « الصناعة أك الزراعة » « ،االستثمار » ك« الربح » يف « االقتصاد اغبقيقي » .

ظاىرة « التوريق »  ( xxxivتغليب منطق « األكراؽ اؼبالية » )  :اؼبرتكزة أساسان على إضفاء « الطابع اؼباِف » على سلع ذبارة
العاَف ،كربويل العاَف إُف عاَف يهتم بػ « األكراؽ اؼبالية » « ،العقود اؼبستقبلية » يف « البورصة » ( االقتصاد الونبي )
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اىتمامو دبا يبكن أف ندعوه بػ « السلع اغبقيقة »  .كيف « الواليات اؼبتحػدة » قامت اؼبصارؼ ربويل « القركض العقارية » إُف «
سندات » مغطاة بتلك « القركض » ( أم مت توريق « القركض العقارية » ) كمن مث طرحها يف « أسواؽ رأس اؼباؿ » ،كىو ما
منح « األزمة » الراىنة عاؼبيتها ،سيما كأف  :حجم تلك « السندات اؼبورقة » كاؼبغطاة بػ « قركض الرىن العقارم » قد بلغ
هنايات العاـ  2007حدكد الػ  10آالؼ مليار دكالر أمريكي ،متضاعفان دبا يقارب الثبلث مرات عما كاف عليو العاـ ،1997
كاستحوذ سوقها على أكثر من  % 40من سوؽ السندات األمريكي. xxxv
كبالرغم من أف أصحاب خطاب « الليربالية االقتصادية الراىنة » دبن فيهم « صندكؽ النقد الدكِف » ك « البنك العاؼبي » كغَتنبا
 ...اٍف يعًتفوف بشراسة تلك األزمات كحاالت « البل استقرار » كمبطيتها ،إال أهنم يف ذات اغبُت يزعموف إُف اعتبارىا « ـباطر ربت السيطرة
»  ،دبعٌت أنو يبكن تفاديها بقليل من اغبيطة فقط ،كبقدر طفيف من القواعد كالتشريعات التنظيمية ال غَت  .كبقدر ما يبكن تقبل فكرة كضع
« األزمة » بوضعها اغباِف داخل إطار السيطرة كما يزعم موالوا « الليربالية الراىنة » ،بقدر ما يبكن القوؿ بأف تقبل ىذا اػبطاب ىبضع إُف
كنبُت :
 أكالن ،تناقض حاد  :فالقدر الطفيف من القواعد كالتشريعات التنظيمية تلك ،كعلى مستول عمقو يصب يف غَت جوىر « عقيدة
العوؼبة الراىنة » اليت يعتنقها أصحاب ذلك اػبطاب أنفسهم ،باعتبار أف جل تلك التشريعات تنتمي إُف « اغبمائية االقتصادية
كبالتاِف فتطبيقها ىو نسف لػ « العوؼبة » بقواعد خطاب الًتكيج ؽبا ( كىذه مفارقة كالتفاؼ على الذات ) .

»

 ثانيان ،أف قدرات السيطػرة تلك زبضع للموقع « اعبيو اقتصادم » لتفجر « األزمة » ك« حػالة البل استقرار » ،فػاقتصاديات «
البلداف الصناعية » ىي اؼبراكز القادرة كحدىا على احتواء اؽبزات كامتصاص آثار التقلب اؼبفاجئ يف األسواؽ ،باعتبارىا تتعامل مع «
االقتصاد العاؼبي » من ناحية موقع القوة كالتأثَت ،كسبتلك سياستها كاالقتصادية قدرات ىائلة التعامل مع األزمات ،كأدكات فعالة
للتخفيف من آثارىا أك ذباكزىا  .أمػا يف حػدكد إطار جغرافيا اقتصاديات « الدكؿ النامية » فيستحيل تقبل فكرة مقدرة ىذه األخَتة
على إدارة اغبد األدىن من « األزمة » كذبنب آليات التخريب اؽبائلة فيها ،كوهنا تتموقع يف « السوؽ العاؼبية » كأطراؼ ضعيفة،
متأثرة باألحداث. xxxvi
ضمن الطرح السابق ،تربز جدلية « الرأظبالية » ك« التطرؼ الرأظباِف » ،كتطفوا معها حقيقة ما نكرره دكمان ،أنو : xxxviiمنهجيان،
كعلى مستول عمليات التحليل كالنقد ،كمن مث االهتاـ أك إبراء الذمة ،ىنالك بديهية هبب عدـ ذباكزىا يف حُت كاف اؼبرذبى « النقد اإلغنائي
» كليس « النقد اإللغائي » ىي  :أنو ال هبوز تقييػم أم « فكػر » من خػبلؿ سلوكيػات معتنقيو ،بل هبب منػاقشة كل « فكر » عرب ربليل
أسسو كمرتكزاتو النظرية كليس اؼبمارستية ،دبعٌت أنو  :يجب الفصل بين ما ىو إيجابي وما ىو سلبي في « البناء الرأسمالي » وضمن

ىيكل « رأس المال » من خالل اعتماد قاعدة  :ضرورة عدم اإلقحام القسري لتصرفات سلوكيات ومرجعيات « التطرف الرأسمالي »
ضمن ملف نقد « الرأسمالية » في حد ذاتها  .كبأكثر كضوح ،نعتقد أنو هبب إبراء « الرأظبالية » أك« رأس اؼباؿ » من مسؤكلية كوهنما
قد أقببا « تطرفان رأظباليان » أساء لسمعتهما كشوه صورهتما ،فسلوكيات ذلك « التطرؼ الرأظباِف » ليست بالضركرة تستمد شرعيتها اؼبطلقة
على الدكاـ من « الفكر الرأظباِف الصرؼ » xxxviiiالذم كضعت أسسو هنايات القرف الثامن عشر .
كإذا ما سلمنا دبستويات الصحة اليت قد يتضمنها الكبلـ السابق ،نكوف بصدد التوقف عن استنتاج جوىرم مفاده أنو  :هبب أف
نكوف حذرين يف حُت أردنا كضع « رأس اؼباؿ » ضمن قفص االهتاـ فيما تعلق مثبلن بإحداث « األزمة الراىنة » ،دبعٌت أنو هبب الفصل بُت
« الفكػر الرأظباِف اػبػاـ » كبُت « السياسة االقتصادية الرأظبالية الراىنة اؼبطوقة » كاليت تستمد مرجعيات كآليات عملها من منابع « التطرؼ
الرأظبػاِف » أكثر من كوهنا انعكاس ميداين ؼببادئ رأظبالية هنايات القرف الثامن عشر ،ذلك حتى تكون معالجاتنا للقضية أو لـ « األزمة »
الراىنة أو غيرىا يغلب عليها الطابع العقالني والعلمي ،فتكون النتائج حول الحلول أو البدائل ( الملغية أو المعدلة ) ذات طابع

عقالني وعلمي أكثر من كونها إفرازات لتعصب فكري وتطرف سلوكي يبغض « الرأسمالية » ألنها فقط « رأسمالية » .

ثانياً  .سجال « التدويل » وأطروحة « التعولم الثالثي » :
األعمق من كل ذلك ،كإضافة إُف التحليل السابق ،كما أفرزه ما تداعيات استفهامية ،إضفاء ظبة « العاؼبية » على « مشكل
أم كانت ػ يقتضي
سوؽ قركض الرىن العقارية األمريكية » حباجة إُف الكثَت من اعبدؿ حولو ،باعتبار أف « تدكيل » الظاىرة اقتصاديان ػ ك ن
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استحضار غَت قليل من اؼبؤشرات االقتصادية ذات أكثر من البعد الواحد ،كعليو  :فهل مشكل « قروض الرىن العقارية األمريكية » أزمة

عالمية حقيقةً ؟ أم أنو خلل اقتصادي أمريكي فقط ؟
اؽبيكل العاـ إلجابة التساؤالت السابقة ،سيما منها ما تعلق بأطركحة عاؼبية األزمة أك أمريكيتها ،يبكن الفصل فيو دبنحيُت  :أكؽبا،
باعتماد منطق سطح « اعبغرافيا االقتصادية »  .كالثاين ,انطبلقا من ربليل عمق « البنية االقتصادية » لػ « االقتصاد العاؼبي » .
قبل التفصيل يف ىذين اؼبنحيُت حوؿ منطقي « اعبغرافيا » ك« البنية االقتصادية » ،نعتقد بأنبية الركوف عند الطرح التاِف فيما
تعلق بأحد زكايا قضية « تدكيل األزمة » ،كاؼبركب من الرؤيتُت التاليتُت :
المستوى ( . ) 1
:

هبب أف ندرؾ جيدان أف « األزمة الراىنة » ذباكزت جغرافيا « الواليات اؼبتحدة » دكليان كفق ثالث مديات

أكالن  :دبدل « خلل اقتصاد ي » فيما تعلق باالقتصاديات ذات « معامل االرتباط الضعيف » مع « االقتصاد األمريكي » خاصة
منها « االقتصاديات النامية » يف قاريت أفريقيا كآسيا .
ثانيان  :دبدل « مشكل اقتصاد ي » فيما تعلق باالقتصاديات ذات « معامل االرتباط المتوسط » بػ « االقتصاد األمريكي » من
مثل اقتصاديات أمريكا البلتينية كبعض دكؿ الشرؽ األكسط .

ثالثان  :دبدل « أزمة اقتصاد ةي » فيما تعلق باالقتصاديات ذات « معامل االرتباط المرتفع » بػ « االقتصاد األمريكي » ،خاصة

منها « االقتصاديات الصناعية الكربل » يف قاريت أكربا كآسيا .
أنو مذ أف ىزت األزمػة « االقتصاد العاؼبي » ،كاألطركحات تتوالد بُت « التنظَت » ( أم كضع نظريات )
المستوى ( . ) 2
كالتنظيم ( أم خط سياسات ) ؽبا ,ألسباهبا ,تداعياهتا كآثارىا  ...اٍف ،كلعل أكثر ما نعتقد أنو حضي منها ببالغ الًتكيز ىي ما

نصطلح عليو بقضية قنوات « التعولم الثالثي » التػي سلكتها ذباكزان عبغرافيا « الواليات اؼبتحدة األمريكيػة » ،كقفزان فػوؽ « قطاع
العقارات » ك« أسواؽ اؼباؿ » األمريكيُت لتلقي ضبلؽبا على االقتصاد كالسياسة الدكليُت ،كتثَت ربفظات اىتمامات ـبتصي القضايا
االجتماعية كحىت الثقافية على مستول العاؼبي ثبلثيان بُت :
أكالن  :تفشيها دكليانكػ « أزمة » ( تعولم األزمة ) .

ثانيان  :انتشارىا عاؼبيان عرب تداعياهتا كآثارىا ( تعولم األثر ) .

ثالثان  :توسعها عاؼبيانكإشكالية هبب حلها ( عولمة الحل ) .

كبالرجوع إُف منطقي « اعبغرافيا » ك« البنية االقتصادية » حوؿ إشكالية « تدويل األزمة » فعلى أساس السطح ،كباعتماد منطق
« اعبغرافيا االقتصادية » احملددة لكيانات « االقتصاد الدكِف » فيما بينها ،قد يكوف من الصعب جدان تقبل فكرة « اؿتدكيل »اؼبطلق كإضفاء
السمة « العاؼبية » على « مشكل الرىوف العقارية األمريكية » باعتبار أف ؾبموع « االقتصاديات الصناعية الكربل » اؼبتأثرة مباشرة باؼبشكل
ال يبثل جغرافيان سول ما ال يزيد عن حدكد  % 20من ؾبموع اقتصاديات العاَف ،كأنو كيف حاؿ أضفنا ؾبموع الدكؿ غَت الصناعية اؼبتوقع
تأثرىا حقيقةن باؼبشكل ،قد ال تتجاكز النسبة يف ذركهتا حدكد نسبة  ،% 30أم أف أكثر من  % 70من اقتصاديات العاَف جغرافيان يف منء
عن اؼبشكل ،فعلى أم أساس كهبذا اؼبنطق سبت عمليات « التدكيل » للمشكل ككصفة بػ « األزمة العاؼبية » ؟
» ،قد
كلكن ،كيف الناحية الثانية ،كعلى مستول العمق ،كارتكازا إُف ربليل ىيكل « البنية االقتصادية » لػ « االقتصاد العاؼبي
ينحدر جدؿ « التدكيل » إُف مستول « طرح عادم » ،كوف أف « معامل االرتباط » بُت « االقتصاد األمريكي » ك« االقتصاد العاؼبي »
عضوم كيبلغ « الذركة » منذ األزؿ  ،كىو يتعاظم دكريان  ،فهو ػ أم االقتصاد األمريكي ػ يبثل ما ال يقل عن ثلث « االقتصاد العاؼبي »
استهبلكان كإنتاجان  ...اٍف ،كما أف « االستثمارات األمريكية » يف اػبارج  ،كبغض النظر عن ضخامتها سبثل يف كثَت من الدكؿ عصب الدكرة
االقتصادية ( كحىت السياسية كاالجتماعية ) .
كما أنو ال غرابة إذا كاف « الدكالر األمريكي » يغزكا كل العاَف إما كػ « كدائع مصرفية » يهددىا سعر صرفو على الدكاـ ،أك كػ «
مبلغ مكتنزة » ليست يف منء عن ذلك  ،فالكل من مصلحتو أف يىبقى ( كأف ييبقي على ) « الدكالر » مرتفعان ،كبالتاِف أف مبقى اقتصاد «
ا
كمنتعشن نً ،ىذا ناىيك على أف حجم « االستثمارات األجنبية » اؼبباشرة كغي ػر اؼبباشرة يف « الواليات
ا
الواليات اؼبتحدة األمريكية » مزدىرا
اؼبتحدة األمريكية » يتجاكز كل اؼبعقوؿ ،كيبلكو الكثَت فبن وبملوف أكثر من جنسية جغرافية ،عرقية كدينية  ...اٍف .
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كإذا ما أضيف إُف نصيب « االقتصاد األمريكي » ذلك إصباِف أنصبة « االقتصاديات الصناعية الكربل » ( كػ  « :اإلرباد
األكركيب » ك« الياباف » ) اؼبتأثرة بػ « مشكل الرىوف العقارية األمريكية » من إصباِف « االقتصاد العاؼبي » ،قد تتجاكز النسبة حدكد الػ 80
 ،%باعتبار أف نصيب « االقتصاديات النامية » غَت اؼبتأثرة مباشرة باؼبشكل من البنية العامة لػ « االقتصاد العاؼبي » ال يتعدل عتبة % 20
 .كعليو ،كبطبيعة اغباؿ ،إذا اىتز ذلك اغبيز اعبغرايف الصغَت (  % 20جغرافيان ) كاؼبًتبع على أكثر من  % 80من إصباِف « االقتصاد
العاؼبي » ،فإف كصػف « مشكػل الرىػن العقارم األمريكي » بػ « العاؼبي » تقتضيو كل اؼبعايَت االقتصادية ،كتدعمو كل مؤشرات السوؽ
الدكلية كبيانات االقتصاد العاؼبي ،كال ؾباؿ للشكل يف عاؼبيتو .
ثالثاً  « .األزمة الراىنة » وأطروحة « فناء الرأسمالية » :
هبا
فبا سبق ،تربز أطركحة فناء « الرأظبالية » بػ « األزمة اؼبالية العاؼبية الراىنة » أك مدل قدرهتا على « ذبديد نفسها »
كعربىا ،كتطفوا إُف السطح جدلية « البديل » فبن يرل أهنا ربتضر ػ أم الرأظبالية ػ ،كبُت من وباكؿ التربير إُف أهنا ػ أم األزمة اغبالية ػ تنتمي
إُف « الرأظبالية » ،كما ىي إال اختبلالت صحية تفرضها اعبدلية التارىبية بقدرة « الليربالية الراىنة » ذباكزىا ك ذبديد نفسها لًتتقي إُف
مستول نظاـ أكثر سباسكان  .كلعل أىم ما يكن أف نستحضره ىنا ،ىو مقولة  : xlأف « الرأظبالية » كانػت على الدكاـ ( كال تزاؿ ) قادرة على
xxxix

ذبديد نفسها مع جديد كل مرحلة بفعل اؼبوركث الفكرم اؼبًتاكم تارىبيان لػ « الرأظبالية » يف ؾباؿ قباحاهتا يف إدارة أزماهتا السابقة كمن مث
اكتساب قدرة ىائلة على التجاكب ،ذباكز كاحتواء كل ما يبكن أف ينعكس عن اػبلل سلبان أك إهبابان .

 .2 .2كلمة « القرض » بين  « :رداءة الوضع القانوني » وتوليد « المستنقع االستثماري » ...
بدءن ،نرل أنو ال ضَت من التذكَت بأف عملية « االقًتاض » ( التمويل اػبارجي ) يف ذاتو « سلوؾ اقتصادم » سليم ،ضركرم
كبالغ األنبيػة يف « الدكرة االقتصادية » كأنو « حالة صحية » ال تثَت أية تساؤالت ،بقدر ما يثَت غياهبا الكثَت من التحفظات  ،فمحاسبيان
خبلء « قيد القركض » يف ؿباسبة الفرد ( اؼبعنوم أك الطبيعي ) أك « الدكلة » يفرز غَت قليل من استفهامات اقتصادية كقانونية خاصة مع
مسلمة أنو من النادر جدان بل كمن غَت اؼبعقوؿ أف تتمكن « األمواؿ اؼبملوكة اػباصة » من  :توفَت كل االحتياجات ،تغطية مستلزمات
اإلنتاج كنفقات التوزيع ،سبويل خطط التوسع أك اسًتاتيجيات االمتداد  ...اٍف  .كلكن اؼبفصل يف اؼبشكل ،ىو ككما نعتقد يكمن يف نقطة
« تاريخ
التحوؿ من حالة « القرض » إُف حالة « الدين » ،باعتبار أنو ككما نقوؿ دكمان  :أف « الدين » ىو « القرض » عند فوات
االستحقاؽ » كعدـ قدرة اؼبقًتض تسديده  ....فالمأزق إذاً ليس في « القرض » بل في « الدين »  :فكيف تحولت « قروض الرىن
العقاري » في « الواليات المتحدة األمريكية » إلى « ديون الرىن العقاري » ؟ .

أوالً  .مأزق « الوضع القانوني » :

xli

يف أجبديات لغة « علم اؼبصارؼ » ،يعرب « القرض » على « اَفبلغ اَفاِف » الذم يقدمو « اؼبصرؼ » كػ « ائتماف » إ ُف
عمبلئو كفق شركطو اؼبعينة كاحملددة مسبقان ،كعرب و
حزمة من عدة صيغ لسنا يف الصدد التطرؽ ؽبا ،كػل ذلك بعد االتفاؽ على « سعر فائدة
ربوم » يضاؼ إُف « أصل القرض »  .كالدفع يكوف عرب أقساط بتواريخ استحقاؽ ،ككفق جدكؿ زمٍت ؿبدد مسبقان .
كلػ « القرض » تركيبة مفاىيمية معقدة ،باعتبار أنو يبكن تفكيكو غبزمة من عدة أنواع كفق عدة معايَت ،xliiنعتقد أنو كربت سقف
متطلبات ما كبتاج منها ضمن معاعباتنا ألزمة « قركض الرىن العقارية األمريكية » ،يبكن التطرؽ فقط لنوعُت أساسُت ،نبا :
 أوالً  « .القرض االستثماري »  :و اؼبوجو إلنشاء استثمارات ذات طابع رحبي ،كىبضع عمومان إُف دراسة « جدكل مالية » دقيقة من
طرؼ « اؼبصرؼ اؼبقرض » ،ليتحدد من خبلؽبا مدل « الكفاءة االقتصادية » للمشركع اؼبزمع استثمار أمواؿ « القرض » ضمنو ،فإذا
كانت نتائج الدراسة اؼبصرفية عبدارة اؼبشركع إهبابية كتيظهر قدرة اؼبشركع على ربقيػق إصبػاِف عوائد قادر على تغطية « أصل القرض »
كأعبائو الربوية ( على األقل ) عند تواريخ االستحقاؽ ،مت اؼبوافقة على اإلقراض ،كالعكس إف ثبت العكس  .كنظريان على األقل ،قل ما
ربدث ىذه « القركض االستثمارية » مشكبلت أك أزمات ،باعتبار أف معدالت الضماف اليت يقدمها « اؼبقًتض » جد عالية ،إضافة إُف
كوف اؼبشركع اؼبزمع صرؼ أمواؿ « القرض » ضمنو ،ككما ذكرنا سابقان خضع لدراسات « اعبدارة اؼبالية » اؼبدققة من طرؼ خرباء «
اؼبقرض » .
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 ثانياً « ،القرض االستهالكي »  :كالذم ييبنح كفق معايَت أنبها « صايف األجرة العممؿ » بعد استئصاؿ بعض النسب القاعدية ،ما يعٍت
أنو ػ أم القرض االستهبلكي ػ غَت خاضع يف عموـ اغباؿ إُف دراسات « اعبدارة كاؼببلءة اؼبالية » لػ « اؼبقًتض » خارج سقف « صايف
« قركض الرىن
األجر » ،باعتباره موجهان أصبلن القتناء سلع لبلستهبلؾ النهائي ،كػ  :شراء السيارات ،اؼبنازؿ كالعقارات  ...اٍف  .ك
العقارية األمريكية » اليت كبن بصدد دراستها تنتمي إُف ذلك النوع من « القركض االستهبلكية » غَت اػباضعة لتلك الدراسات اؼبالية
الدقيقة ،كىو ما سوؼ يعطينا انطباعان أكليان ىامان حوؿ طبيعة تلك « القركض » اؼبتسببة يف « أزمة القركض األمريكية » ،سيما كإذا
علمنا أنو بػ « الواليات اؼبتحدة األمريكية » كعلى غرار الكثَت من الدكؿ األخرل ،ال تقتضي الصيغة القانونية لػ « القرض االستهبلكي
العقارم » كيف حاؿ إفبلس « اؼبقًتض » أك توقفو عن دفع األقساط ،حجز أم شيء من أمبلكو عدا « العقار » الذم اتفق على شرائو
بأمواؿ « القرض اؼبمنوح » ،وىو ما سوف يجعلنا أمام وضع واضح لجوىر أزمة « قروض الرىن العقاري األمريكية » ومدى
رداءتها القانونية وخطورتها االقتصادية على « المصارف المقرضة » والنظام المالي بشكل عام .

وعليو ،يمكن الجزم ،بأنو ليس « القرض » في ذاتو سبباً لـ « األزمة الراىنة » أو غيرىا ،بقدر ما تكمن العلة في اإلطار

العام الذي أقحم ضمنو نظرياً وعملياً  ،كونو ومع كل ذلك تكتسي عقود إبرامو فخاً أكثر فتكاً ،فيما تعلق بأعبائها الربوية ( أو ما
يعرف بـ « سعر الفائدة الربوي » ) التي توضع في العقد بـ « ٍ
نسب متغيرةٍ وفق أسعار السوق » ،فيبدأ منخفضاً إلغراء « المقترض »،

ويرتفع ليتضخم معو ثمن « العقار » المبتاع عبره ،ما يدفع بالمقترضين إلى حالة من اإلفالس .
كاإلشكالية تعقدت أكثر ،باعتبار أنو خبلؿ العقود القليلة اؼباضية ،يف « الواليات اؼبتحدة » ،كإضافةن إُف ىذا الوضع القانوين
الردمء كاػبطَت ،كصنوان مع موجات « التحرير اؼباِف » اغبادة اليت مست القطاع كغَته ،تراجعت إُف اغبضيض آليات « الرقابة اؼبالية » على
ىذه « القركض » كغَتىا كبشكل حاد ،فبُت تسعينيات القرف اؼباضي حىت العاـ  2006تشَت الكثَت من اإلحصائيات الرظبية إُف أف نسبػة «
اإلقراض اػباضػع للرقابة » تدحرجت من حدكد  % 80إُف أقل من  . % 25ناىيػك عن تفاقم الكثَت من

مظاىر ضعف « الرقابة

المصرفية »  ،دبا يف ذلك  :تعدد اعبهات الرقابية كتنوع طبيعتها بُت اربادية كؿبلية ،البفػاض الكفاءة البشرية ضمن قطاع الرقابة اؼبصرفية
كتفشي الفساد اإلدارم ،تدخل اغبسابات السياسية يف السلوؾ االقتصادم  ...اٍف  ،xliiiما حدا باؼبدير التنفيذم لػ « صندكؽ النقد الدكِف »
( دكمينيك سًتكاس ) إُف قوؿ أنو  « :من الواضح أف األزمة اؼبالية الراىنة ناذبة من تقصَت رقايب كتنظيمي يف الدكؿ اؼبتقدمة اقتصاديان  ...كمن
إخفاؽ و
حاد يف آلية انضباط األسواؽ . xliv» ...

ثانياً  .مغبة « المستنقع االستثماري » :
غَت بعيد عما سبق ،كفيما تعلق برداءة الوضع القانوين لػ « قركض الرىن العقارم »  « :السياسة النقدية كالتسليفية االنفبلشية
اليت اتبعتها السلطات اؼبعنية ،كخاصةن رئيس اجمللس االحتياطي الفدراِف « آلن غرينسباؿ » (  1987ػ  ) 2006شكلت عامبلن مهمان يف
التسبب يف « األزمة اؼبالية الراىنة »  : xlvأكالن ،ألهنا مكنت « الواليات اؼبتحدة » من أف تستمر يف اإلنفاؽ دبا يفوؽ إنتاجها ،كبالتاِف أف
تستمر يف أف تعيش على حساب مدخرات الدكؿ األخرل  .كثانيان ،ألف سهولة التسليف ككفرتو سانبا يف خلق اعبو االستثمارم اؼبفرط يف
التفاؤؿ غَت الواقعي كيف إطالة أمد ىذه الظاىرة ،ما ساىم بشكل مباشر يف تضخيم كنفخ « فقاعة التسليف »  .كثالثان ،ألف التسليف السهل

كاف قد مﱠرض السوؽ العقارم كظبح لػ « ككؿ سًتيت » اؼبتلف ىبلق « مستنقع استثماري » من استثمارات سامة لوثت كأفسدت « النظاـ

اؼباِف العاؼبي » .
كاألكثر من ذلك ،أف « اؼبصارؼ » كيف ظل حيوية سوؽ اإلقراض ،كسهولة اغبصوؿ على القركض ،قامت برىن كػل تلك «
القركض العقارية » مقابل اغبصوؿ على قركض أخرل إلقراضها ،كىكذا تتابعت العملية كتوسعت حلقات سلسلة اإلقراض أفقيان كعموديان بُت
« اؼبصارؼ » ك« اؼبؤسسات اؼبالية » فيما بينها ،كبينها كبُت األفراد  ..اٍف ،كاؼبشكلة أف كل ذلك مت انطبلقان من حلقة جد ىشة ،ىي « :
اعبدارة اؼبالية » للمقًتض البسيط اليت تتسم بتدنيها  .بمعنى أنو تم تشييد « طابور مالي ىائل وىمي » ومتشعب األطراف ،مرتكز على

تاع بو مسكناً .
أصل واحد جد ضعيف ،ىو مدى قدرة أو رغبة « المقترض » على تسديد أقساط « قرض الرىن العقاري » الذي اب

كبكل يسر ،ذلك الطابور عبارة عن « مستنقع استثماري » أدل بالفعل إُف إحداث أزمة حادة لكل من استثمر أموالو فيو .

 « .3 .2الرىن » بين  :إشكالية « ملكية المرىون وصمام األمان » ومعضلة « الفقاعة العقارية »
أوالً  .إشكالية « العقار غير المملوك » ومشكل التخلي عن « صمام األمان » :
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قرض » بضماف « ع و
« و
ُت » xlviأك

لغويان كاصطبلحيان ال فرؽ بُت مفهومي « الرىن » ،باعتبار أهنا تعرب عمومان عن إجراء توثيق
قسم منو ،أك بضماف « شبن العُت » كلو أك جزء منو  .ككل ذلك يتم عرب مبطُت أساسيُت ،نبا :
النمط (  . ) 1اإلقراض بضماف شبن عقا ور فبلوؾ لػ « اؼبقًتض » ،كىذه اغبالة كاضحة .
النمط (  . ) 2اإلقراض بضماف شبن عقا ور غَت فبلوؾ لػ « اؼبقًتض »  .كىذه اغبالة معقدة للعواـ كربتاج إُف توضيح ألهنا أساس «
أزمة الرىن العقارم األمريكية » ،ػؼ« اؼبصرؼ » يبنح « اؼبقًتض » قرضان استهبلكيان بػ « الرىن العقارم » بضماف
شبن « العقار » اؼبزمع اقتناءه عرب مبلغ « القػرض » كغيػر اؼبملوؾ للمقًتض أصبلن  .كاؼبشكلػة يف « الواليات
اؼبتحدة األمريكية » ككما قلنا كاف األساس فيها ىذا النمط من اإلقراض .
كيف  ...؟ يف األصل ،كمن أجل اغبصوؿ على « قرض استهبلكي » بنمط « الرىن العقارم » يتوجب على « اؼبقًتض »
تقدًن نسبة من « قيمة العقػار » اؼبزمع شراءه بػ « القرض » كػ « دفعة أكُف » ( كىي ما ندعوىا كبن بػ « صماـ األماف » للقرض ) ،فعلى
سبيل اؼبثاؿ ،فيما تعلق بشراء سيارة عن طريق اؼبصارؼ بالتقسيػط ،فػ « اؼبصرؼ » ييلزـ العميل بدفع نسبة من قيمة « السيارة » كػ « دفعة
مسبقة أكُف » ( كىي ما ندعوىا بػ « صماـ األماف » ) ،ليقرضو ما تبقى من شبنها  .كلكن داخل « االقتصاد األمريكي » مؤخران كمع بلوغ «

اؼبنافسة » ذركهتا يف « سوؽ الرىن العقارية » تدحرجت شركط ىذا « القرض » إُف عتبة الػ « ال شرط » ،فػ « الراىن » ( اؼبقًتض ) كاف
ملزمان بدفع ما ال يفل عن  % 20من « قيمة العقار » اؼبزمع ابتياعو كالبفضػت ىذه النسبة ( كاليت ندعوىا « صمػاـ األماف » ) متدحرجة
إُف حدكد  % 0مركران بػ  % 10مث  % 5إُف  ... % 2اٍف ،فأصبحػت « قركض الرىن العقارية » يف « الواليات اؼبتحدة األمريكية » دكف
« صماـ أماف » .
كجوىر اؼبأزؽ ،أنو ربت سقف تلك اؼبنافسة االئتمانية اغبادة ،كضمن أدبيات « علم اؼبصارؼ » األمريكية ،كإضافة إُف كل ذلك
ظهر مبط منقح لػ « قركض الرىن العقارم » ،فأمسى اغباؿ أنو كيف حاؿ ما إذا ىوت أسعار « العقار اؼبرىوف » إُف ما أقل من قيمة أصل «
الدين » اؼبقًتض فإف « اؼبقرض اؼبرهتن » ( أم اؼبصرؼ ) ىو الذم يتحمل كزر الوضع كال عبلقة لػ « الراىن » بالقضية ،كتدعى ىذه «
ي
القركض » بػ  « :القركض اؼبضمونة بالعقار فقػط » ،حبيث أنو يف حاؿ َف يستطع « الراىن » صاحب العقار الوفاء بػ « القرض » ،يقوـ «
اؼبصرؼ » حبساب ؾبموع األقساط اليت دفعها اؼبقًتض حىت تاريخ اإلفبلس ،كيضيفها إُف قيمة « الدفعة األكُف » اليت دفعت ليستويف «
اؼبصرؼ » دينو من « شبن العقار » بعد بيعو ،كإذا َف يغطي « شبن العقار » أصل « القرض » فإف « اؼبقرض » ىو الذم يتحمل الفرؽ بُت
أساسق ك« سعػر السوؽ » ،كىذا ىو أحد أىم األسبػاب األساس لػ « األزمة الراىنة » اليت عصفت بػ «
ػ
سعر « العقار » الذم اقًتض على
االقتصاد األمريكي » ،باعتبار أنو كبكل بساطة كإذا أحس « الراىن » ( أم اؼبقًتض ) أنو غَت قادر على مواصلة دفع األقساط ،كأف ما
»،
اقتناه أخبس من أف يغطي قيمة مػا اقًتض ،يقوـ بالتوقف عن دفع األقساط كإرساؿ أك تسليم عقاره اؼبرىوف إُف « اؼبصرؼ الراىن
كيتخلص من كل شيء .
ثانياً  « .الرىن » ومعضلة « الفقاعة العقارية » :

xlvii

 :أف أسعار « العقار » إذا تركت تعمل حبرية فإهنا يف الغالب تعكس
يف طرح مبسط ،يقوؿ الدكتور « خليفة اليوسف »
« الطلب
عوامل حقيقة بارتفاعها كالبفاضها ،ألف اؼبنطق السليم وبتم علينا كعندما نشاىد ارتفاعان مستمران يف أسعارىا النظر إُف جانيب
كالعرض » ،حملاكلة تفسَت تلك الزيادة يف األسعار كػ  :ندرة السيولة ،السقوؼ على اإلهبارات ،زيادة تكاليف البناء ،النمو السكاين ،زيادة
اؼبداخيل كغَتىا من األسباب ،مث اقًتاح العبلج اؼبناسب  .أما إذا كاف االرتفاع يف أسعار « العقار » ال يبكن تربيره بتغَت ملموس يف العوامل
سابقا ،فإف ىذا االرتفا ع يكوف يف الغالب تغبَتان عن سلوؾ ال عقبلين من قبل بعض أفراد اجملتمع ،كىذا ما
ن
اؼبوضوعية اليت ذكرنا بعضان منها
يعرؼ اقتصاديان عادةن بػ « الفقاعة »  .ك « الفقاعة » تنتج عادة من شعور اؼبشًتين أك اؼبراىنُت يف ىذه األسواؽ بأف األسعار سوؼ تضل
ترتفع ،كبالتاِف سيكوف ىناؾ شخص آخر يشًتم « العقار » بسعر أعلى من السعر اغباِف،كبذلك وبقق ىذا اؼبراىن رحبان ،كىكذا يظل ىذا
الوىم يغذم األسعار حىت تنفجر « الفقاعة ». xlviii
فاغبالة الصحية ىي أف تقوـ « اؼبؤسسات اؼبالية » بنقل اؼبدخرات من أصحػاهبا كربويلها من صيغتها السائلة إُف سبويل سياسات
«
التوسع للمشاريع اإلنتاجية السلعية يف « االقتصاد الفعلي » ،كبذلك تزداد اؼببيعات كتنمو األرباح  ...اٍف ،ما سوؼ يؤدم إُف ربسن
الوضع االقتصادم » للشركة يف « السوؽ الفعلية » لينعكس ذلك على أسعار أسهمها أك سنداهتا يف « السوؽ اؼبالية » ،كىذا ىو الوضع
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 xlixبُت ذلك ،فتػلك
العادم كاؼبطلوب  .كلكن اليوـ ما وبدث يف « أسواؽ اؼباؿ » شيء آخر ،فهنالك انفبلت ك« فقداف االرتباط »
اؼبدخرات كبدالن من أف تذىب إُف توسيع تلك القطاعات اإلنتاجية الفعلية تنميتها ،زبتطف من طرؼ اؼبضاربُت يف « األسواؽ اؼبالية » ،ليتم
ربويلها إُف « أصوؿ مالية » ( أكراؽ مالية ) بغية اؼبتاجرة ك« اؼبضاربة » هبا عرب االستفادة من تغَت شبنها ،ال « الربح » منها عرب ربصيل
عوائدىا ( كىػو ما يدعػوه الدكتور « أمَت السعد » بػ « الًتبح » ،) lفتنمو كتتكاثر قيمتها من غَت أف يرافق ذلك مبػو يف « االقتصاد الفعلي
» ،أم أهنا فقاعة كنبية ما تربح أف تنفجر .
كيف « الواليات اؼبتحدة » كبعد أحداث  11سبتمرب  2001كعندما بدأت حالة من « الركود االقتصادم » تلقي بضبلؽبا على
« االقتصاد األمريكي » اغبقيقي ،عبأ « اؼبصرؼ الفيدراِف » إُف اعتماد سياسة نقدية أساسها خفض « أسعار الفائدة الربوية » حىت
المست عتبة الػ  ،% 1تشجيعان لبلقًتاض ،كأمبلن يف إنعاش « االقتصاد » ؿذباكز حالة ضعف « الطلب الكلي » األمريكي الفعاؿ اؼبرتقب
تعاظمها ،كاؼبطب أف ىذه « السياسة النقدية » ،كبقدر ما خدرت « الركود » ،بقدر أحدثت بفعل التفريط فيها كتعاضدىا مع غَت قليل من
عدة عوامل أخرل ،تضخمان حادانكانت آثاره مباشرة يف ذباكز أسعار الكثَت من « السلع االستهبلكية » يف األسواؽ األمريكية ( خاصةن منها
العقارات كاؼبساكن ربديدان ) ألسعارىا اغبقيقية الفعلية ،كتشكل ما يعرؼ بػ « الفقاعة االقتصادية العقارية » ،نظريان عرب العبلقة النقدية اؼبباشرة
كالطردية بُت حجم « الكتلة النقدية » (  ) Mك « اؼبستول العاـ لؤلسعار » (  ،) Pكميدانيان بسبب التدفق اؽبائل لرؤكس األمواؿ األجنبية
ذباه « االقتصاد األمريكي » ،الذم سانبت تلك « السياسة النقدية » يف تعاظمو .
كبدأت « اؼبصارؼ » األمريكية موجة إقراض عاتية بػ « الرىن العقارم » ليس على أساس « األسعار اغبقيقة اؼبساكن» ،بل على
أساس « أسعار السوؽ » اؼبتضخمة دبا ال يقل عن  % 75مقارنة بقيمتها اغبقيقية ( أنظر الشكل كقارف بُت عامي  1997ك. ) 2006
كحبلوؿ العاـ  2007كبدايات حالة ثانية من « الركود االقتصادم » ذبثم على « االقتصاد األمريكي » بفعل العديد من األسباب ( لسنا
بصدد التفصيل فيها ) ،بدأت أسعار العقارات والمساكن ـ وكما نعتقد ـ ليس باالنخفاض بل بالرجوع إلى مستوياتها الحقيقية ،كتراجعت
مقحمةن اؼبقًتضُت يف حالة من تيو حاد ،باعتبار أهنم كإف كاصلوا دفع األقساط سوؼ يدفعوف شبنان باىضان ؼبنازؿ منخفضة الثمن ،ما دفع هبم
إُف التوقف عن الدفػع ،كالتخلي عن منازؽبم سيما كأهنم َف يدفعوا دفعات أكلية قد سبنعهم من ذلك .

 .3خاتمة :

برغم معدالت « االجًتار اؼبعريف » عػالية الًتكيز اليت يبكن ؼبسها من طرؼ الكثَت من اؼبختصُت فيما تعلق دبضموف دراستنا ىذه،
باعتبارىا احتوت الكثَت من التعريفات البسيطػة كاؼبتداكلة لغَت قليل من اؼبفردات االقتصادية كاؼبصرفية كػ « األزمة » « ،القرض » ك« الرىن »
 ...اٍف كأجبدياهتا ،إال أننا نؤكد بأنػو كيف ظل قناعاتنا بأف عدـ االستيعاب اعبيد « األزمة العاؼبية اؼبالية الراىنة » مفهومان ،أسبابان كعبلجان ...
اٍف ذلك « السلوؾ العلمي » ،يرتكز على الكثَت من اؼبربرات اؼبنهجية كاغبجج العلمية كاؼبوضوعية  .كنتمٌت أف كوف قد كفقنا يف إيصاؿ اغبد
األدىن فبا كنا ننوم تبليغو حوؿ األزمة الراىنة كقضاياىا عرب مقاربتا النظرية ىذه . 
المرجع والهوامش

 . 1كقد صرح بذلك صراحةن « دكـ ينيك سًتاكس » مدير « صندكؽ النقد الدكِف » يف خطابو أماـ « ؾبلس ؿبافظي الصندكؽ » ،النشرة اإللكًتكنية للصندكؽ،
. www.imf.org ،2008/10/13
 . 1ىذه الفكرة مستوحاة من كتاب  :فؤاد مرسي ،الرأسمالية تجدد نفسها  ،سلسلة عاَف اؼبعرفة ،العدد . 1990 / 147

 . 1عبد اجمليد قدم ،األزمة المالية األمريكية وتداعياتها العالمية  ،ؾبلة حبوث اقتصادية عربية  ،القاىرة ،العدد  / 46ربيع  ،2009ص . 12 – 11
 . 1نورالدين جوادم ،مأزق العولمة وخطاب النهايات  ،أطركحة ماجستَت ،جامعة عنابة ( اعبزائر ) ،2007 ،ص . 160
 . 1سَتج التوش ،العولمة ضد األخالق ،ؾبلة شؤكف الوسط  ،أفريل  ،1998ص . 23
 . 1تعمدنا كتابة مفردة « الرأس ماِف » هبذه الصيغة كإشارة إُف أهنا مشتقة من « رأس اؼباؿ » كليس من فكر النظرية « الرأظبالية »  /الباحث .
 . 1كىي اليت تعرؼ شيوعان بػ « اؼبضاربة »  :ككبن فبن يتحفظوف على ىذا االصطبلح باعتباره يتداخل مع مفهوـ « اؼبضاربة » اؼبعركؼ يف اؼبعامبلت اإلسبلمية برغم

عدـ التطابق اؼبطلق يف اؼبعٌت  .إذا يبكن تعريف « اجملازفة » بأهنا شراء « األكراؽ مالية » ال غباجة راىنة ،كلكن لبلستفادة من فوارؽ األسعار الناصبة عن تنبؤ يف تغَت

قيمها  .أنظر  :مشعوف مشعوف ،بورصة الجزائر ،ط  ،2دار ىومة للطباعة كالنشر ،اعبزائر ، 1999 ،ص . 73
كبطرح آخر « ،اجملازفة » ىي  :عملية شراء « األصوؿ اؼبالية » لذاهتا كلبلستفادة ( أك الًتبح ) من ارتفاع سعرىا ،كليس للربح من عوائدىا  /الباحث .
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 . 1الفرؽ بُت « الًتبح » ك« الربح » ىو  :أف الثاين ػ أم الربح ػ ناتج عن أنشطة اقتصادية حقيقية كالصناعة ،الزراعة  ...اٍف ،أما األكؿ ػ أم الًتبح ػ فينجم عن
سلوكيات غَت اقتصادية مثل  :اؼبضاربة باألكراؽ اؼبالية يف البورصات ليس لبلستفادة من فوائدىا بل من خبلؿ تقلب ( تقليب ) أسعارىا  /الباحث .
1

 .ؼبزيد من التوسع حوؿ ظاىرة « التوريق » ،راجع  :نورالدين جوادم،

توريق القروض  ،سلسلة « إجابات اقتصادية » ،العدد :

،10/01-20

. 2010 ،www.djouadidz.110mb.com
Patric Artus, La crise des supprimes, La documentation française, 2008, P 39 . . 1

 . 1هبذا القدر من التحليل ،كمن خبلؿ تأكد السمة النمطية ألزمات « ا لرأظبالية الراىنة » عرب دالئل اؼبشاىدة اليومية أك من خبلؿ االعًتاؼ الليرباِف نفسو ،أال يعترب
إقداـ « االقتصاديات النامية » على الغوص غَت اؼبشركط يف « العوؼبة » ؾبازفة عن قناعة كانتحار ؟ أال تعترب العوائد اؼبرجوة من فتح االقتصاديات بالنمط الراىن أكىامان ال
يوجد ما يربرىا ؟  /الباحث .

 . 1أنظر  :جوادم نورالدين ،قراءة نقدية في أطروحة القطع والتقاطع في التجارة الدولية  ،اؼبستقبل العريب ،العدد  / 356أكتوبر  ،2008ص . 48
 . 1ال نقصد هبذا الكبلـ التبشَت بػ « الرأظبالية » ،بقدر ما نسعى من خبللو أف يفضي إُف إضفاء الكثَت من العقبلنية على مبط التفكَت اؼبناىض أك اؼبسػاند ؽبا،
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الملخص :
تعد األزمة اؼبالية العاؼبية من األزمات االستثنائية كالعميقة جدا من حيث النوع كالكم ،فمن جهة ىي أزمة عاؼبية فريدة حيث أهنا
حدثت يف ظل قطب اقتصادم مسيطر كحيد (الواليات اؼبتحدة األمريكية)  ،كمن جهة أخرل فهي أزمة ليست بالبسيطة  ،كقد تعد من أسوأ
األزمات اليت سبر بالعاَف منذ أكثر من عدة عقود  ،كقد قاؿ البعض عنها أهنا أزمة األزمات كخصوصا أهنا بدأت من قطب العاَف األكؿ
الواليات اؼبتحدة األمريكية  ،كبدأ العاَف بكل أقطاره بالتأثر هبا كبشكل متسارع كغَت مسبوؽ  ،كما بدأت عبلمات الركود االقتصادم
بالظهور.
كعلى الرغم من أف أغلب األصوات اؼبنادية يف الساحة الدكلية أكدت أف أسباب ىذه األزمة كانت مصرفية حبتة تعلقت أساسا بالرىن
العقارم ،كما قبم عنو من إفبلس يف البنوؾ األمريكية كمؤسسات اإلقراض العقارم كمؤسسات التأمُت  ،إال أف البعض أرجعها إُف أسباب
إقتصادية متعلقة بالنظاـ الرأظباِف يف حد ذاتو كاألسس اؼببٍت عليها ،دبعٌت أف ىذه األزمة عبارة عن تراكم ألزمات متتابعة كأ ٌف ىناؾ حاجة
لتأكيد دكر الدكلة كرقيب للحفاظ على التوازف العاـ .
كغَت بعيد عن الساحة العاؼبية ق ٌدـ ؾبموعة من اإلقتصاديُت تفسَتات كحلوال ؿباسبية ؽبذه األزمة ،كاذبهت أغلب األنظار إُف طرح عدة
كجهات نظر أنبها اؼبعايَت احملاسبية اػباصة بالقيمة العادلة ،كاليت يأهتًمت بشكل رئيسي على أهنا من مسببات األزمة يف تصروبات عدد من
أعضاء ؾبلس الشيوخ األمريكي كالكثَت من رؤساء إدارات البنوؾ كالشركات العاؼبية العمبلقة  ،يف حُت دافع ؾبلس معايَت احملاسبة الدكلية
كؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية األمريكية عن ذلك .
كىناؾ رأم آخر ربط ىذه األزمة باإلفصاح  ،فقد خلصت معظم اؼبلتقيات كالدراسات اؼبتعلقة باألزمة الراىنة إُف ضركرة عدـ إخفاء
اؼبعلومات الدقيقة ،أك تشويهها أك احتكارىا من جانب القلة من أصحاب اؼبصاٌف ،فاإلفصاح يف األصل يؤدم إُف الشفافية كالشفافية بدكرىا
تؤدم إُف ربسُت جودة اؼبعلومات .
المقدمة:
َف تكن مهنة احملاسبة كمعايَتىا اؼبهنية دبنأل عن تداعيات األزمات اؼبالية ،حيث دلت اغبقائق التارىبية بأف أغلب االهنيارات اليت
حدثت سابقا كخصوصا يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كانت بسبب تبلعب مطبقي معايَت احملاسبة .
بدأت احملاكالت اعبادة إلهباد معايَت ؿباسبية دقيقة منذ ستة عقود عندما تكونت عبنة للتعاكف مع بورصة األكراؽ اؼبالية يف نيويورؾ
مستهدفُت الوصوؿ إُف إجراءات ؿباسبية ذات شفافية عالية يف غاية الدقة ،كمع اتساع نشاطات البورصة كتعامبلهتا الكبَتة ظهر حجم اؼبعاناة
اؼبتمثل يف قصور اؼبعلومات كدقتها ،فقد بذلت جهود لوضع مبادئ ؿباسبية متعارؼ عليها  ،كقد أكصت اللجنة بعدة قواعد يتم دبوجبها
تعامبلت سوؽ األكراؽ اؼبالية ،فيما بعد ظهر ؾبلس مبادئ احملاسبة كالذم يؤكد على نشر اؼببادئ اؼبعتمدة على تقسيم األعماؿ كالنشاطات
اػباصة بالبحث احملاسيب .
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جاء نتاجا لغياب الدقة كالشفافية كإتباع أساليب ؿباسبية ضعيفة مت تطبيقها من قبل بعض الشركات األمريكية سلبيات صبة كانت سببا
رئيسيا كعامبل جوىريا يف التأثَت على أكضاع االقتصاد ليس األمريكي فقط بل على اقتصاديات أخرل على الرغم من متانتها كقوهتا .
كمن األمثلة على اؼبخالفات احملاسبية تلك اؼبخالفات اليت ارتكبتها شركة أنرون عن طريق سلسلة من اغبيل اؼبعقدة اليت مكنت من
استيفاء الشكل احملاسيب ،كلكنها يف حقيقة األمر ال تعرب عن أم مظهر من مظاىر الربح اليت تسمح بالتوزيعات النقدية لؤلسهم ( تعظيم
األرباح الظاىرة كغَت اغبقيقية) .
كبناءا على عدـ اإلفصاح كالشفافية كالوضوح أظهر ت ميزانية الشركة كحجم رحبيتها بصورة غَت كاقعية  ،حيث قامت الشركة بتمويل
سلسلة من اؼبشركعات األخرل عن طريق قركض من البنوؾ بضماف الشركة األـ (شركة أنركف) .ككمثاؿ آخر شركة

وورلدكوم ثاين أكرب

الشركات يف العاَف يف ؾباؿ االتصاالت  ،ازبذت منحا إلظهار زيادة يف أرباحها الظاىرة مغاير للواقع  ،مببلغ  4مليار دكالر بدؿ أف يكوف
نفقات ذبارية صنف أرباح ذبارية  ،ككاف من بُت ضحايا األزمة شركات احملاسبة الدكلية اليت منعت بقرار من احملكمة من مزاكلة نشاط اؼبراجعة
القانونية ألم من الشركات اؼبدرجة على البورصة .
ال شك أف تراجع النموذج احملاسيب األمريكي سوؼ يتبعو تراجع يف قيم أخرل ذات صلة باؼبمارسات اؼبالية كفبارسات البورصة كاألكراؽ
اؼبالية  ،كسيؤخر من إنتعاش اإلقتصاد كنتيجة لئللبفاض اغباد من قيمة الدكالر كاألسهم األمريكية  ،كىو ما سينتج عنو حتما تراجع يف حجم
اإلستثمارات األجنبية يف السوؽ األمريكي  ،إضافة إُف اإلرتفاع اؼبذىوؿ يف معدالت البطالة .
إذف كاف لغياب القواعد احملاسبية كاؼبتمثلة يف الدقة كالشفافية آثار سلبية ليس فقط على اؼبؤسسات اؼبخالفة بل ذباكزه إُف أكرب من
ًٌ
ذلك حيث أثر على إقتصاديات الدكلة كإقتصاديات دكؿ أخرل .
كما نشَت أيضا أف الدراسات اؼبتعددة اليت صدرت مثبل عند قياـ األزمة اؼبالية اليت ضربت شرؽ آسيا ،أعطت األنبية الكربل ؼبسائل
الشفافية  ،اؼبعايَت الدكلية للمحاسبة كالتقارير اؼبالية أم اإلفصاحات بشكل عاـ .
أوال  :مفهوم األزمات خصائصها :

األزمة لغة تعٍت :الشدة كالقحط ،يقاؿ تأزـ الشيء أم إشتد كضاؽ  ،فاألزمة ىي الضيق كالشدة  ،كتكوف أزمة سياسية  ،أزمة مالية
li
.......اٍف .



lii

 أما عن الًتصبة اغبرفية لؤلزمة باللغة االقبليزية فتعٍت كلمة : crisis
حالة خطَتة كحاظبة أك نقطة ربوؿ  ،أك أكضاعا غَت مستقرة يف الشؤكف السياسية أك االقتصادية أك العاؼبية ،
أك تغيَتا فجائيا يف مرض مزمن إما للتحسن أك التدىور .

 كمعناىا اإلصطالحي بصفة عامة  :مرحلة حرجة تواجو اؼبنظومة اإلجتماعية ،كينتج عنها خلل أك توقف يف بعض الوظائف اغبيوية
ؽبذه اؼبنظومة أككلها ،كيصاحبها تطور سريع يف األحداث ،ينجم عنو عدـ اإلستقرار يف النظاـ األساسي ؽبذه اؼبنظومة ،كيدفع سلطة
liii
إزباذ القرار إُف ضركرة التدخل السريع لنجدهتا كإعادة التوازف ؽبذا النظاـ .
تعرب األزمة أيضا عن حالة توتر كنقطة ربوؿ  ،تتطلب قرارا ينتج عنو مواقف جديدة سلبية كانت أك اهبابية ،تؤثر على ـبتلف
liv
الكيانات ذات العبلقة .
 األزمة موقف يضم درجة عالية من التهديد لؤلحداث كالقيم كاؼبصاٌف اعبوىرية للدكلة أك النظاـ  ،حيث يصبح من الضركرم على
صناع القرار كاإلدارة العليا يف ىذا الوقت ازباذ القرار ،قبل أف يتغَت اؼبوقف كيصبح القرار غَت ذم جدكل يف مواجهة اؼبًتتبات من
lv
األحداث كاآلثار .


كذلك تيعرب األزمة عن حالة أك حدث مفاجئ يوبتمل أف يؤدم فيها التغيَت يف البواعث كاألسباب إُف تغَت فجائي كحاد يف
النتائج كىي حالة تتبلحق فيها األحداث كزبتلط معها األسباب بالنتائج  ،كيفقد معها متخذ القرار يف اؼبنظمة قدرتو على السيطرة
عليها أك على مساراهتا اؼبستقبلية ،إذف فاألزمة موقف غَت مستقر أك خطَت متعلق بشؤكف األفراد كاؼبنظمات ،كيكوف لنتائجها
lvi
كإفرازاهتا تأثَتات حاظبة على مستول تلك األطراؼ سواء كاف ذلك باذباه األحسن أك األسوأ .
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تعرؼ األزمة كذلك بأهنا فًتة تتميز بالشدة على الصعيدين النفسي كاإلجتماعي ،كاليت ذبعل النظاـ غَت قادر على اؼبقاكمة كاؼبواجهة
lvii
.
وبناء على ما تقدم فاألزمة عبارة عن موقف مفاجئ  ،يؤدي إلى توقف في الحياة الطبيعية ألي من نشاطات االقتصادية

،السياسية واالجتماعية  ،ويكون لها تأثيرات حاسمة على عدة مجاالت.
 - 1األزمة المالية :

* األزمة اؼبالية إضطراب حاد كمفاجئ يف بعض التوازنات االقتصادية ،يتبعو إهنيار يف عدد من اؼبؤسسات اؼبالية سبتد آثاره إُف القطاعات
lviii
األخرل .
* األزمة اؼبالية ىي موقف تتعرض لو الدكلة  ،كيستشعر صانع القرار فيها بدرجة عالية من التهديد للمصاٌف كالقيم اعبوىرية للدكلة  ،كيتسم
ىذا التهديد باؼبفاجئة كعدـ التوقع من قبل صانع القرار ،فيشعر بضيق يف الوقت اؼبتاح للتفكَت فيو ،كأنو هبب عليو إزباذ القرار اؼبناسب قبل
lix
تغَت ذلك اؼبوقف على كبو تصعب السيطرة عليو.
* تعرؼ األزمة اؼبالية على أهنا موقف يواجو فيو الفرد أك اؼبنشأة أك الدكلة أك ؾبموعة معينة ربوال خطَتا ككبَتا يف األحداث كاألنشطة  ،قد
تؤدم إُف أضرار جسيمة  ،كيف ظل األزمة فإف األمور ال تسَت يف طريقها اؼبعتاد أك اؼبتوقع  ،كوبدث فيها عدـ توازف قد يؤدم إُف تغيَت كبَت
lx
يف اؼبستقبل .
* تعرؼ األزمات االقتصادية بأهنا إضطراب فجائي يطرأ على التوازف يف أحد األنشطة اإلقتصادية أك يف ؾباؿ النشاط اإلقتصادم يف بلد ما
أك عدة بلداف ،كتطلق بصورة عامة على اػبلل الناشئ من خبلؿ إختبلؿ يف التوازف بُت العرض كالطلب  ،ك يستعمل اإلقتصاديوف يف بعض
األحياف إصطبلح  : Cycleالدكرة االقتصادية بدال من كلمة  ،Crisisاليت تدؿ على األزمة كيبثل الفرؽ بُت االصطبلحُت :أف

األزمة تدؿ على اإلختبلؿ أك اإلضطراب يف مرحلة زمنية أك مكانية معينة حبيث هتدد نظاما معينا  ،يف حُت تدؿ الدكرة على إنتظاـ حدكثها
بصورة متعاقبة ضمن الظواىر الطبيعية ؽبا ،فبا يعٍت ذلك أف حدكث األزمات يبثل حالة متوقعة اغبدكث يف النظاـ الرأظباِف ،كسبثل أحد
lxi
مظاىره الطبيعية دخولو يف دكرات كساد كإنتعاش بشكل دكرم .
خطورهتا يف آثارىا على
* األزمة اؼبالية حالة سبس أسواؽ البورصة كأسواؽ اإلئتماف لبلد معُت أك ؾبموعة من البلداف ،كتكمن
اإلقتصاد يمسببة بدكرىا إنكماش إقتصادم ،عادة ما يصاحبها اكبصار القركض  ،كأزمات السيولة كالنقدية ،كالبفاض يف االستثمار كحالة من
lxii

الذعر كاغبذر يف أسواؽ اؼباؿ .
* كما يبكن تعريف األزمة اؼبالية بأهنا تلك التذبذبات اليت تؤثر كليا أك جزئيا على ؾبمل اؼبتغَتات اؼبالية مثل أسعار األسهم كالسندات
كالودائع اؼبصرفية كأسعار الصرؼ ،كىذا ما وبتاج إُف جهد كبَت يف تفسَت الظواىر اػباصة بتغَت أسعار اؼبوجودات اؼبالية كاألسهم
كالسندات ،أك اؼبوجودات اغبقيقية كالعقار كالسلع اؼبعمرة ،إُف غَت ذلك من تأثَت األزمة اؼبالية على كافة أصوؿ الثركة دبختلف أنواعها
lxiii
.
* ال يوجد تعريف دقيق لؤلزمة اؼبالية ،كلكن عامة فاألزمة اؼبالية تعٍت تلك اإلضرابات اليت ربدث يف األسواؽ اؼبالية ،كاليت تعكس
lxiv
التقيد يف منح القركض لؤلشخاص فبا سينعكس سلبا على االقتصاد اغبقيقي .
إذن وانطالقا مما سبق فاألزمة المالية عبارة عن اضطراب مفاجئ في توازنات النشاط االقتصادي الذي يمس أسواق البورصة

واالئتمان في بلد أو منطقة معينة ،إذ تصاحبها مجموعة من النتائج التي تؤدي إلى زعزعة في تماسك المؤسسات المالية واالقتصادية
من جهة واالقتصاد الكلي من جهة أخرى .
 - 2خصائص األزمة المالية  :تتميز األزمات اؼبالية دبجموعة من اػبصائص قبملها يف النقاط التالية :

lxv

* المفاجأة العنيفة  :أىم خصائص األزمة ىو عدـ إمكانية التنبؤ هبا ،ألف األزمة يف بدايتها تسبب صدمة كدرجة عالية من التوتر
كتستقطب اىتماـ كافة العاملُت ،فبا يضعف قدرات الفعل اؼبؤثر كالسريع جملاهبتها.
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* نقص المعلومات  :عدـ كضوح الرؤيا لدل متخذ القرار كأم اإلذباىات يسلك ،ك ماذا ىبفيو ىذا االذباه من أخطار ؾبهولة سواء يف
حجمها ،أك يف درجة ربمل الكياف اإلدارم ؽبا.
* سرعة تصاعد األحداث  :إف مصدر األزمة ينتج أحداثا متتابعة ك متسارعة بشكل كبَت فبا ييضيٌق اػبناؽ على صاحب القرار ،كهبعل

السيطرة على األزمة كالتحكم فيها أمرا بالغ الصعوبة ،السيما يف ظل عدـ توافر اؼبعلومات كندرهتا فضبلن عن الشك يف البدائل اؼبقًتحة غبل
األزمة.

* فقدان السيطرة  :إف صبيع أحداث األزمة تقع خارج نطاؽ قدرة صاحب القرار كتوقعاتو عن األمور العادية لؤلعماؿ ،كبذلك فهي
تستوجب اجملاهبة خركجا عن األمباط التنظيمية اؼبألوفة ،كمن مث ضركرة إحداث استثناءات كمبتكرات جديدة ؼبواجهة التغَتات الفجائية .

* حالة تهديد  :إف ضغط األزمة يشكل هتديدا رئيسيا ألىداؼ الكياف اإلدارم كمصاغبو العليا ،كىبلق حالة من عدـ التوازف التنظيمي ،إذ
تصدر ردكد أفعاؿ شديدة متعارضة ،متداخلة كمتشابكة من قبل صبيع اعبهات اؼبتعلقة باألزمة.

*غياب الحل الجذري السريع  :فاألزمات ال تنتظر اإلدارة حىت تتوصل إُف حل جذرم  ،فضبل عن غياب ىذا اغبل أصبل  ،بل هتدد
األزمات أحيانا بتدمَت ظبعة اؼبنشأة ،كأف األمر يتطلب اؼبفاضلة بُت عدد ؿبدكد من اغبلوؿ اؼبكلفة كاختيار أقلها ضرران ،إف ىذا األمر
يتطلب حسن استخداـ الطاقات البشرية كاؼبادية كالفنية اؼبتاحة بأعلى درجة من الكفاءة كالفعالية يف إطار من التنسيق كالتعاكف اعبماعي
اؼبشًتؾ بُت كافة األطراؼ ضمن منهجية عمل الفريق اؼبوحد.

*حالة تحول جوىرية :سبثل األزمة نقطة ربوؿ جوىرم ينطوم على درجة من الغموض كعدـ التأكد كاؼبخاطرة  ،كىي بذلك تتطلب قرارات
مصَتية ؼبواجهتها كحسمها.
* ضيق الوقت  :إف حدكث األزمة بشكل مفاجئ ال يتيح كقتا كافيا للرد عليها أك االستجابة ؽبا ،كإف الرد عليها هبب أف يكوف سريعا
للغاية ؼبا سبثلو من هتديد ؼبصاٌف اؼبنظمة.
كما يرى البعض أن األزمة تتميز بما يلي :

lxvi

 تغيَت حاد كمباغت يف الظركؼ كالقول اؼبؤثرة على عناصر األزمة.
 كجود هتديد كبَت كخطَت للمصاٌف نتيجة تداعيات األزمة ينذر خبسائر ضخمة .
 التبلحق السريع لؤلزمة  ،دبعٌت أهنا تتطلب التدخل السريع ؼبواجهتها  ،ألف الوقت يف ىذه اغبالة يكوف من ذىب  ،فالتدخل
السريع بإجراءات مناسبة يقلل كثَتا من حدة األزمة .
ثانيا :طبيعة اإلفصاح المحاسبي وعالقتو باألزمة المالية العالمية الراىنة:


مفهوم اإلفصاح المحاسبي  :يعنػي اإلفصاح إتباع سياسة الوضوح الكامل كإظهار صبيع اغبقائق اؼبالية اؽبامة اليت تعتمد عليها
األطراؼ اؼبهتمػة باؼبشركع  ،أم يهدؼ اإلفصاح إُف سبييز الظاىرة موضع الدراسة كتوضيح معاؼبها بشكل يسهػل معػو فهػم اؼبعٌت
اؼبقصودة  ،كما يفيد يف ربديد االذباىات كاؼبوضوعات الرئيسية اليت ؽبا أنبيػة .

كيعد اإلفصاح من أىم اؼببادئ الرئيسية إلعداد القوائم اؼبالية فهو دبثابة القاعدة الذىبية اليت هبب مراعاهتا عند إعداد القوائم اؼبالية
حيث أف التمثيل الصادؽ للبيانات كاؼبعلومات اؼبالية يف القوائم اؼبالية اػبتامية ىدؼ تسعى إدارة اؼبشركع إُف ربقيقو ،كتستخدـ الكثَت من
األساليب الفنية للمحاسبة للتأكد من أمانػة عرض كتقدًن القوائم اؼبالية اػبتامية بصورة صحيحة كعادلة  ،كىذا يعٍت أف تشتمل القوائم اؼبالية
كاؼببلحظات كاؼبعلومات اإلضافية اؼبرفقة هبا كل اؼبعلومات اؼبتاحػة اؼبتعلقة باؼبشركع لتجنب تضليل األطراؼ اؼبهتمة باؼبشركع .
يعٍت باإلفصاح عرض للقوائم اؼبالية بكل كضوح طبقا للمبادئ احملاسبية اؼبقبولة ،كيتعلق ذلك بشكل اؼبعلومات الواردة بالقوائم اؼبالية
lxvii
كتصنيفها كمعاين اؼبصطلحات الواردة فيها .
lxviii
اؼبتعلق بالوحدة احملاسبية ،أم أف تظهر
كما يعرؼ اإلفصاح احملاسيب بأنو إظهار كل اؼبعلومات اليت قد تؤثر يف موقف متخذ القرار
اؼبعلومات يف القوائم كالتقارير بلغة مفهومة للقارئ دكف لبس  ،حيث أف اإلفصاح يعترب نقبل ىادفا للمعلومات فبن يعلمها ؼبن ال يعلمها.
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كما يبكن القوؿ أف اإلفصاح احملاسيب ىو مشوؿ التقارير اؼبالية على صبيع اؼبعلومات البلزمة إلعطاء مستخدـ ىذه التقارير صورة كاضحة
كصادقة عن الوحدة احملاسبية .
إذف اإلفصاح ىو توضيح كتبياف اؼبركز اؼباِف للوحدة االقتصادية كنتائج نشاطها لؤلطراؼ اؼبستفيدة من اؼبعلومات على كافة طوائفهم
طبقا ؼبتطلباهتم ،على أف يكوف ىذا التوضيح يف متناكؿ فهم ىذه األطراؼ ،كأف اإلفصاح الكفء أك الفعاؿ ينبغي أف يتعلق مباشرة
بالقوائم اؼبالية اليت تتحدث عنها ،كيعٍت ذلك أف اؽبوامش أك التقارير اؼبفصلة اؼبرتبطة مباشرة مع بنود القوائم اؼبالية تشكل أفضل نوع
مرغوب فيو لئلفصاح .
lxix

 عالقة اإلفصاح المحاسبي باألزمة المالية العالمية الراىنة .
أدل نقص اإلفصاح كالشفافية إُف إنتشار الفوضى كاإلشاعات كإستغبلؿ اؼبضاربُت  ،كما قلل من الثقة يف اعبهاز االقتصادم،
باؼبقابل قبد أف جوىر اؼبشكلة * أخبلقية * اليت كانت من ضمن األسباب اليت أدت إُف األزمة اؼبالية ،كما أف مشكلة خفض أداء أسواؽ
األمواؿ بسبب اإلقتصاديات اؼبعوؼبة أدل إُف ارتفاع تكلفة اغبصوؿ على اؼبعلومات الصحيحة كأيضا بسبب ارتفاع العموالت كالضرائب على
التداكؿ ،كل ذلك أدل إُف توجو اؼبستثمرين للتداكؿ خارج األسواؽ دكف قواعد كبيانات يرتكزكف عليها يف اختيارىم ،كما ترتب عن ذلك من
خفض الرقابة على التعامبلت  ،كل ذلك جاء بسبب ضعف الرقابة كعدـ االلتزاـ باإلفصاح كالشفافية .
فعند مبلحظة األسباب االقتصادية من خبلؿ البيانات ،تظهر أف ىناؾ مشكلة إما يف عرض البيانات اغبقيقية اليت سبكن اعبهات ذات
العبلقة من ربديد موقفها ،حيث تستخدـ الكثَت من الشركات اغبيل احملاسبية أكالكم الرقمي الذم يوحي بإهبابية الرقم اؼبعركض يف التقارير
اؼبالية .
1
كعندما نبلحظ أف الديوف الفردية بلغت  9.2تريليوف دكالر حيث تشكل الديوف العقارية كبو  6.6تريليوف دكالر ،كما بلغت ديوف
الشركات قرابة  18.4تريليوف دكالر  ،كبلغت الديوف اغبكومية ما يعادؿ  12تريليوف كاجملموع الكلي للديوف يعادؿ  39تريليوف دكالر ،
ىذه الديوف سبثل ما يعادؿ  3أضعاؼ الناتج احمللي اإلصباِف ،فضبل عن معلومات أخرل قد ال تظهر ضمن اغبسابات اػبتامية كلكن ال بد
من أف تؤشر ضمن متطلبات مبدأ اإلفصاح كالشفافية يف الكشوفات كاؼببلحق ،كخصوصا فيما يتعلق بظاىرة التضخم الذم بلغ حواِف 4
 ،%ككاف السبب ىو ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج كعلى رأسها أسعار البًتكؿ  ،كأف عدـ اإللتزاـ باإلفصاح يكمن يف أسباب قانونية قد

تصب يف النهاية يف األزمة كتؤثر على مبدأ اإلفصاح كمتطلبات الشفافية ،حيث كاف ىناؾ ذبمع حكومي لقطاع اإلقراض العقارم كزيادة عدد
ىذه البنوؾ كربقيق شركط البنوؾ فبا أضعف اؼبعلومات الشخصية كاؼبالية اؼبطلوبة كبالتاِف انعكس على جودة اؼبعلومات فيما بعد .
إف عملية اإلقراض كانت دكف النظر إُف قدرة اؼبقًتض على السداد فبا كاف يظهر األرقاـ يف اغبسابات اػبتامية بغَت كاقعية ،كىو ما ال
يعكس حقيقة اؼبديونية ،كمن اؼبشاكل اؼبتعلقة باإلفصاح كالشفافية كااللتزاـ باألطر احملاسبية كاف ظهور حالة بيع شركات اإلقراض للديوف على
شكل سندات دين ،كاليت كانت البداية اغبقيقية لؤلزمة سواء داخل أمريكا أك خارجها ،حيث تظهر لنا التعارض بُت مبدأ اإلفصاح كمقوماتو
كبُت ما ربتويو اغبسابات من أرقاـ كمبالغ تطبق الشكل احملاسيب اؼبوافق للمتطلبات القانونية ،كلكن ىي يف الواقع دكف مستول الشفافية
كمبادئها.
لذلك قبد أف الشركات قد أكجدت صيغ كقواعد تفاىم مع اآلخرين تتناقض مع قواعد الشفافية ،كال قبد ىناؾ أم نوع من اإلفصاح
ألهنا َف ربقق رضا األطراؼ اؼبستفيدة بل ىي يف حقيقتها مضللة .
ؽبذا قبد أف الًتابط بُت الشفافية كاإلفصاح قد ظهر جليا من خبلؿ التقارير اؼبقدمة كالكشوؼ اليت كانت اؼبؤسسات اؼبالية مطالبة
بإعدادىا ،كلكن كثَتا ما كانت زبفي أك تستعرض بشكل ال يساعد متخذ القرار على اإلختيار ما بُت البدائل أك ضركرة اللجوء إُف جهات
أخرل غَت ؿباسبية لكي يسبًده باؼبعلومات .
كذلك يعزل اهنيار الشركات العاؼبية إُف افتقار إداراهتا إُف اؼبمارسة السليمة للرقابة كاإلشراؼ ،كنقص اػبربة كاؼبهارة ،كاختبلؿ ىياكل
التمويل كعشوائية الصرؼ ،كنقص الشفافية كعدـ اإلىتماـ بتطبيق اؼببادئ احملاسبية اليت تعتمد على اإلفصاح يف إظهار اؼبعلومات احملاسبية
حوؿ األكضاع اؼبالية للشركات كاؼبؤسسات االقتصادية  ،فبا يؤدم إُف عدـ قدرهتا على توليد تدفقات نقدية كافية لسداد االلتزامات
اؼبستحقة عليها  ،كبالتاِف كصوؽبا إُف حالة اإلهنيار ،كأف كصوؿ ىذه الشركات كالوحدات االقتصادية إُف اإلهنيار يرجع إُف عدـ تطبيق
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مبادئ اغبوكمة كاليت ترتكز على اؼببادئ احملاسبية كاإلفصاح كالشفافية كإظهار البيانات كاؼبعلومات اغبقيقية عن األكضاع اؼبالية للوحدات
االقتصادية .lxx
كاػببلصة العامة أف ىناؾ العديد من عمليات التبلعب الكبَتة كإخفاء بعض اؼبعلومات قد مت من قبل اعبهات اؼبسؤكلة عن إدارة أسواؽ
البورصة أك اؼبؤسسات اؼبالية أك البنوؾ ،كاألكيد أف اؼبؤسسات اؼبالية َف تكن ملزمة دببدأ اإلفصاح كقواعد الشفافية .
ثالثا  :دور المعايير الخاصة بالقيمة العادلة في أزمة االئتمان :
أكد اجمللس أف معايَت اإلببلغ اؼباِف الدكلية مستخدمة حاليا من قبل أكثر من  100دكلة ،بأنو قاـ بفحص معايَت القيمة العادلة
اؼبستخدمة يف أزمة االئتماف كبشكل مكثف ،كشدد على أف معايَت القيمة العادلة تساىم كبشكل ال يستهاف بو يف إضفاء الشفافية عالية
اعبودة على اؼبعلومات اؼبالية .ككإستجابة لؤلزمة فقد قاـ اجمللس بإزباذ إجراءات عاجلة جنبا إُف جنب مع ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية
األمريكية ()FASBلتحسُت معايَت القيمة العادلة ،كنوه بأف عملية استخداـ معايَت القيمة العادلة مؤيدة من قبل مستشارم البنوؾ كؾبتمع
اؼبستثمرين ،كاستشهد على ذالك باقتباس بعض تصروبات عدد من اؼبستشارين اؼبعركفُت عاؼبيا  ،كنوه اجمللس إُف االستفتاء الذم مت من قبل
ارباد اؼبستثمرين العاؼبُت كالذم أشار إُف أف  %85من اؼبستثمرين يعتقدكف أنو إف مت إيقاؼ العمل دبعايَت القيمة العادلة فسوؼ يؤدم ذلك
إُف البفاض الثقة بالنظاـ البنكي ككل ،كانتهت الفقرة باإلشارة إُف أنو كبالتعاكف مع ؾبلس معايَت احملاسبة اؼبالية األمريكية مت إنشاء منتدل
lxxi
االستقرار اؼباِف  ،كأنو يصار اآلف إُف إنشاء ؾبموعة استشارية عليا يرأسها مستشاركف ؽبم ثقلهم اؼباِف كاالقتصادم.
وسنذكر بعض التعديالت التي حصلت على المعايير المحاسبية الخاصة بالقيمة العادلة لمواجهة األزمة المالية ،ولكن قبل ذلك

سنتعرف على طرق تبويب األصول في الميزانية : lxxii
 - Iتبويب األصول المالية في الميزانية :

حدد اؼبعيار احملاسيب الدكِف رقم )39 IAS( 39إمكانية تصنيف األصوؿ اؼبالية للمنشأة إُف أربع فئات ،كىي :
 - 1األصوؿ اؼبالية اؼبقومة بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح أكاػبسارة.
 - 2االستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ اإلستحقاؽ .
 - 3القركض كالذمم اؼبدينة.
 - 4أصوؿ مالية متاحة للبيع .
 : 1األصول المالية المقومة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  :ظبيت هبذا االسم ألنو يتم القياس البلحق ؽبذه الفئة بالقيمة
العادلة مع ترحيل الفركؽ إُف األرباح كاػبسائر  ،كتنقسم إُف قسمُت رئيسُت :
أ  -مصنفة :دبعٌت أف نية اإلدارة قد كضعت األداة اؼبالية (األصل اؼباِف ) ضمن ىذه الفئة باختيارىا ،كذلك عند االعًتاؼ اؼببدئي .
ب  -األصوؿ اؼبالية احملتفظ هبا لغرض اؼبتاجرة ،أم يتم الشراء بشكل رئيسي لغرض البيع يف اؼبستقبل القريب ،أك سبثل جزءا من ؿبفظة
أكراؽ مالية يتم إدارهتا ،كيوجد بشأهنا دليل على مبط فعلي حديث عبٍت األرباح قصَتة األجل .
كما يتم القياس البلحق ؽبذه الفئة بالقيمة العادلة (دكف خصم تكاليف أم عملية قد تتحملها اؼبنشأة عند البيع أك أم تصرؼ الحق )  ،أما
التغَتات بُت القيمة الدفًتية كالقيمة العادلة فيتم تسجيلها يف قائمة الدخل .
أما فيما ىبص إمكانية إعادة تصنيف من كإُف فئة األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح أك اػبسارة  ،فاؼببدأ العاـ ينص على أنو ال
هبوز أف تقوـ اؼبنشأة بإعادة تصنيف من كاُف فئة األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح كاػبسارة ،كقد كاف الغرض من ىذا األمر ىو
منع التبلعب أك تقييد قدرة اؼبنشأة يف التبلعب باألرباح  .كبالنسبة الختبار البفاض القيمة فبل توجد حاجة إُف إجراء ىذا االختبار ألنو يتم
التقييم بالقيمة العادلة يف هناية كل فًتة مالية ،كترحيل الفركؽ إُف قائمة الدخل أكال بأكؿ .
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:2االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  :ىي أصوؿ مالية ؽبا أسعار معلنة ( lxxiiiمثل أسعار إقفاؿ السندات ) كمدفوعات

ثابتة ( مثبل فائدة سنوية  )%12أك قابلة للتحديد ،كيوجد لدل اؼبنشأة نية كقدرة على اإلحتفاظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ ،كمن أمثلتها
السندات كما يباثلها كاليت تنوم اؼبنشأة االحتفاظ هبا حىت االستحقاؽ .
كيتم قياس ىذه الفئة بالتكلفة اؼبستهلكة ،كيقصد بالتكلفة اؼبستهلكة بأهنا اؼببلغ اؼباِف اؼببدئي اؼبعًتؼ بو فيما يتعلق باألصل اؼباِف ناقصا
منو أم تسديدات للمبلغ األصلي (كليست مدفوعات للفائدة أك تكاليف سبويلية أخرل)
ك زائدا أك ناقصا أم استهبلؾ  ،كيتم حساب استهبلؾ األصل اؼباِف عن طريق تطبيق الفائدة الفعلية لتوزيع التكلفة التمويلية على الفًتة حىت
تاريخ االستحقاؽ (أم الفرؽ بُت اؼببلغ اؼببدئي اؼبعًتؼ بو عن األصل اؼباِف كاؼببلغ اؼبستحق القبض عند االستحقاؽ ) كمعدؿ الفائدة الفعلي
ىو اؼبعدؿ الذم ىبصم من التدفقات النقدية اؼبقررة مستحقة الدفع أك القبض على مدار العمر اؼبتوقع لؤلداة اؼبالية.
كبالنسبة لتسجيل التغَتات يف قائمة الدخل ينبغي إثبات االستهبلؾ كعمليات البفاض القيمة يف اغباالت اليت تنخفض فيها قيمة
األصل اؼباِف ( أم أقل من مبلغو القابل لبلسًتداد ) مباشرة يف قائمة الدخل ،ككذلك ينبغي اإلعًتاؼ مباشرة يف قائمة الدخل بأم ربح أك
خسارة تنتج من التصرؼ يف األصل اؼباِف.
كفيما ىبص إمكانية إعادة تصنيف من كإُف ىذه الفئة فإنو إذا َف يعد من اؼبناسب نتيجة التغَت يف النية أك القدرة تصنيف االستثمار
على أنو ؿبتفظ بو حىت تاريخ االستحقاؽ  ،فإنو يتم إعادة تصنيفو على أنو متاح للبيع ،كيتم إعادة قياسو بالقيمة العادلة كؿباسبة الفرؽ بُت
اؼببلغ الدفًتم كالقيمة العادلة مباشرة يف حقوؽ اؼبلكية من خبلؿ قائمة التغَتات يف حقوؽ اؼبلكية باستثناء خسائر البفاض القيمة كأرباح
كخسائر الصرؼ األجنيب كاليت ترحل لقائمة الدخل ،كيستمر ذلك حىت يتم إلغاء االعًتاؼ باألرباح أك اػبسائر اؼبًتاكمة كاؼبعًتؼ هبا سابقا يف
حقوؽ اؼبلكية يف حساب األرباح كاػبسائر .
ككذلك يتم االعًتاؼ بتوزيعات األرباح على أدكات حقوؽ اؼبلكية اؼبتاحة للبيع ( األسهم العادية) يف قائمة الدخل عندما ينشأ حق
اؼبنشأة يف استبلـ التوزيعات .
كال هبب أف تقوـ اؼبنشأة بتصنيف أم أصوؿ مالية على أهنا ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ إذا قامت اؼبنشأة خبلؿ السنة اؼبالية
اغبالية أك السنتُت اؼباليتُت السابقتُت ببيع أك إعادة تصنيف مبلغ كبَت من االستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ قبل التاريخ احملدد
لبلستحقاؽ (يقصد دببلغ كبَت نسبتو إُف اؼببلغ اإلصباِف لبلستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ ).
أما عن إجراء اختبار القيمة ،فإذا كاف ىناؾ دليل موضوعي على تكبد خسائر البفاض القيمة على القركض كالذمم اؼبدينة
أكاالستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ اؼبسجلة بالتكلفة اؼبستهلكة ،يتم قياس مبلغ اػبسارة على أنو الفرؽ بُت اؼببلغ اؼبسجل
لؤلصل كالقيمة اغبالية للتدفقات النقدية اؼبستقبلية اؼبقررة ( باستثناء خسائر االئتماف اؼبستقبلية اليت َف يتم تكبدىا ) ـبصوما بسعر الفائدة
الفعلي لؤلصل اؼباِف ( أم سعر الفائدة الذم يتم حسابو عند االعًتاؼ األكِف )  ،كيتم زبفيض اؼببلغ اؼبسجل لؤلصل إما مباشرة أك من
خبلؿ استخداـ حساب عبلكة معينة  ،كيتم االعًتاؼ دببلغ اػبسارة يف األرباح كاػبسائر.

 : 3القروض والذمم المدينة  :ىي أصوؿ مالية ( غَت مشتقة ) توجد ؽبا مدفوعات ثابتة أك قابلة للتحديد ( كلكن ال يوجد ؽبا تاريخ
استحقاؽ ؿبدد) ،كليس ؽبا سعر معلن يف سوؽ نشطة  ،كاالستثناء من ىذا التصنيف ىو عندما يصنف بأنو ؿبتفظ بو لغرض اؼبتاجرة  ،ألف
اؼبنشأة تنوم بيعو يف األجل القصَت أك عندما وبتمل أال تسًتجع اؼبنشأة جوىريا االستثمار اؼببدئي .
تقاس الحقا بالتكلفة اؼبستهلكة باستخداـ طريقة الفائدة الفعلية أم على نفس أساس القياس اؼبستخدـ من أجل االستثمارات احملتفظ هبا
حىت االستحقاؽ.
أما اختبار البفاض القيمة فينبغي إجراءه كمعاعبتو بنفس الطريقة اؼبتبعة مع االستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ .
 : 4األصول المالية المتاحة للبيع  :ىي أصوؿ مالية اختارت اؼبنشأة أف تقوـ بتصنيفها ضمن ىذه الفئة أك أهنا َف تصنف ربت أم فئة من
الفئات الثبلث اؼبذكورة سابقا ( أصوؿ مالية بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح أك اػبسارة،استثمارات ؿبتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ أك
القركض كالذمم اؼبدينة ).
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تقاس بالقيمة العادلة يف تاريخ كل ميزانية كالفركؽ سواء مكسب أك خسارة يتم االعًتاؼ هبا يف حقوؽ اؼبلكية كإثباهتا يف قائمة التغَتات
يف حقوؽ اؼبلكية  ،كعند التصرؼ يف األصل سوؼ تشكل اؼبكاسب كاػبسائر اؼبًتاكمة اؼبعًتؼ هبا يف حقوؽ اؼبلكية جزءا من الربح أك
اػبسارة على التصرؼ يتم إثباهتا يف قائمة الدخل .
أما بالنسبة الختبار البفاض القيمة فإذا كجدت أدلة موضوعية على البفاض قيمة األصوؿ اؼبالية اؼبتاحة للبيع  ،فإنو يتم إلغاء اػبسائر
اؼبًتاكمة اليت مت االعًتاؼ هبا سابقا مباشرة يف حقوؽ اؼبلكية كاالعًتاؼ هبا يف قائمة الدخل ( كذلك بالرغم من أنو َف يتم إلغاء االعًتاؼ
باألصل اؼباِف).
كإذا حدث كأف انعكس الوضع بعد ذلك أم حدثت زيادة يف القيمة كربقيق مكاسب فانو ال يتم االعًتاؼ هبا يف قائمة الدخل كإمبا
ترحل إُف حقوؽ اؼبلكية .
lxxiv

 – IIالتعديالت المحاسبية التي مست معايير القيمة العادلة
كانت اؼبادة ) (50من اؼبعيار احملاسيب الدكِف  IAS 39تقضي دبا يلي :
ال تقوـ اؼبنشأة بإعادة تصنيف أداة مالية من كإُف األصوؿ اؼبالية ( أك االلتزامات اؼبالية) بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح أك اػبسارة طاؼبا
أنو ؿبتفظ هبا أك يتم إصدارىا ،كيتبُت من ذلك قاعدتُت:

قاعدة  :1ال هبوز للمنشأة إعادة التصنيف من فئة األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح أك اػبسارة إُف فئة أخرل (مثل اؼبتاحة للبيع
أك القركض كالذمم اؼبدينة أك االستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ ).

قاعدة  :2ال هبوز للمنشأة إعادة تصنيف األصوؿ اؼبالية من أم فئة أخرل (اؼبتاحة للبيع أك القركض كالذمم اؼبدينة أك االستثمارات احملتفظ
هبا حىت االستحقاؽ ) إُف فئة األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح أك اػبسارة .
lxxv
كقد جاءت التعديبلت على النحو التاِف :
 تعديل يف القاعدة  1إذ أصبح من اؼبمكن إعادة تصنيف فئة األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح أك اػبسارة إُف فئة
أخرل .
 اإلبقاء على قاعدة  2كما ىي دبعٌت أنو ال هبوز يف صبيع األحواؿ أف تقوـ اؼبنشأة بإعادة تبويب أية أداة نقبل إُف ؾبموعات
األدكات اؼبالية اؼبقيمة بالقيمة العادلة من خبلؿ األرباح أك اػبسائر .
lxxvi

 - IIIالهدف من تعديالت المعايير الخاصة بالقيمة العادلة:
أدت األزمة اؼبالية العاؼبية كتداعياهتا إُف اهنيار كبَت يف البورصات العاؼبية ،كحققت معظم األدكات اؼبالية اؼبتداكلة يف ىذه البورصات خسائر
ضخمة  ،كإذا كانت األدكات اؼبالية تقع ضمن فئة األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة من خبلؿ الربح كاػبسارة فإف ىذه اػبسائر الضخمة سوؼ
يكوف مصَتىا ىو قائمة الدخل ،كبالتاِف سوؼ تظهر قوائم الدخل للبنوؾ كالشركات الكربل يف هناية سنة  2008خسائر ضخمة جدا،
يًتتب عليها حتما إثارة الذعر بُت اؼبستثمرين حوؿ العاَف ،كبالتبعية تتفاقم األزمة بشكل خطَت جدا ينذر بعواقب كخيمة على االقتصاد
العاؼبي كاؼبزيد من إفبلس الشركات كالبنوؾ.
لذلك فإنو بعد أف كاف اؼبعيار احملاسيب الدكِف رقم  39ال يسمح بإعادة تصنيف من كإُف فئة األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة من خبلؿ
الربح أك اػبسارة ،فإنو عدؿ عن ىذا اؼبنع كظبح للمنشآت بإعادة تصنيف بعض الفئات الفرعية من األصوؿ اؼبالية بالقيمة العادلة من خبلؿ
الربح أك اػبسارة إُف إحدل الفئات الثبلثة األخرل بشرط توفر أسس للتصنيف كبشركط معينة ،كإعادة التصنيف ىذه سوؼ سبكن من إخفاء
اػبسائر أك دفنها إما يف حقوؽ اؼبلكية (إذا كاف التصنيف إُف فئة اؼبتاح للبيع )  ،أك عدـ إظهارىا إذا كاف إعادة التصنيف إُف فئة القركض
كالذمم اؼبدينة أك االستثمارات احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاؽ ألهنا سوؼ تقيم يف ىذه اغبالة بالتكلفة اؼبستهلكة.
كلعلو من اؼبؤكد بأف الذعر الذم حصل بُت اؼبستثمرين ما ىو إال نتيجة اعبانب النفسي الذم أدل إُف اهنيار البورصات ،كبالتاِف ال
lxxvii
كجود ألدلة موضوعية على البفاض قيمة األصوؿ اؼبالية .
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الخاتمة :
لقد كاف لغياب تطبيق معايَت احملاسبة كاؼبراجعة على طرؽ القياس كنتائج األعماؿ كاؼبراكز اؼبالية كتوصيل اؼبعلومات أثره الواضح يف
معظم الدكؿ ،كبالتاِف صعوبة القرارات االستثمارية مع زيادة احتماالت اػبطأ فيها سواء بالنسبة للمستثمرين أك الوسطاء اؼباليُت  ،فبا دعا إُف
ضركرة احتواء القوائم اؼبالية كمرفقاهتا على اؼبعلومات الرئيسية كالضركرية ؽبذه الفئات كغَتىا .
كعلى الرغم من أف اإلفصاح يشكل الشطر الثاين بعد القياس من نظرية احملاسبة إال أف أنبيتو تزداد بعد ظهور الشركات اؼبسانبة
كاحتماالت قياـ العديد منها بالتبلعب يف أرقاـ اغبسابات كالقوائم اؼبالية اؼبنشورة بغية اجتذاب رؤكس األمواؿ كاؼبدخرات يف ظل غياب تطبيق
معايَت دقيقة للمحاسبة كاؼبراجعة  ،كضعف دكر مراقب اغبسابات األمر الذم أدل إُف إظهار القوائم اؼبالية بصورة تعمل على ارتفاع قيمة
 1929كأزمة سوؽ اؼبناخ
األسهم  ،بل كإفبلس الشركات كإغباؽ الضرر باالقتصاد القومي ككل مثلما حدث يف أزمة الكساد العاؼبي
بالكويت كغَتىا من األزمات العاؼبية اؼبتتالية للبورصات يف الوقت اغباضر.
اإلفصاح كالشفافية أكرب ربد يواجو أسواؽ كاؽبيئات اؼبالية يف العاَف السيما النامية منها ألف اؼبعلومات ىي ركح السوؽ اؼباِف فإف
استمرارية نشرىا كصحتها كدقتها كمصداقيتها ىي األساس  ،كعلى اؼبستثمرين بذؿ كل اعبهود للتآزر مع اؽبيئات اؼبالية أكال غبماية نفسو من
اؼبمارسات غَت العادلة كغَت السليمة كتوصيل اؼبعلومات للجدد بكل دقة كسرعة ،إذف البد من تضافر اعبميع للوصوؿ إُف ثقافة اإلفصاح .
من خبلؿ قراءتنا ؽبذا اؼبوضوع توصلنا جملموعة من النتائج كالتوصيات  ،نذكر أنبها :
أوال :النتائج:
 .1ىناؾ زببط ملحوظ بُت االقتصاديُت كاحملللُت اؼباليُت يف ربديد سبب نشوء األزمة كسبل عبلجها ،كال يوجد اتفاؽ بالسبب كآلية
العبلج يبكن االستناد عليو أك الوثوؽ بو ،فبا زاد اؼبشكلة تعقيدا كترؾ جل األمور يف مرمى التكهنات كاحملاكالت.
 .2يؤكد كذلك كل من اؼبستثمرين كؾبالس معايَت احملاسبة كمطبقي معايَتىا بأف إلغاء معايَت القيمة العادلة أك إيقافها كلو مؤقتا
سوؼ يفاقم من األزمة ،من منطلق أف إيقاؼ استخداـ تلك اؼبعايَت سوؼ يلغي عنصر الشفافية ،كبالتاِف سوؼ يفقد اؼبستثمر
ثقتو يف القوائم اؼبالية فبا سيجعلو وبجم عن التعامل يف األسواؽ اؼبالية ،األمر الذم سوؼ يؤدم إُف ركودىا بشكل اكرب كأخطر
فبا ىي عليو اآلف.
 .3حسب رأم األستاذ الدكتور مطر:
* باف النتائج تشَت كباالستناد على رأم اػبرباء من جهة كاإلجراءات اليت قامت هبا ؾبالس معايَت احملاسبة بأنو ستساىم ؾبالس
معايَت احملاسبة بشكل أك بأخر يف حل ىذه األزمة مستقببل كخصوصا أهنا شكلت عبنو عاؼبية لدراسة األمر ،كأصدرت دليبل اسًتشاديا
لكيفية تطبيق معايَت القيمة العادلة يف األسواؽ غَت النشطة.
* قد يكوف السبب الرئيسي لنشوء ىذه األزمة كمن كجهة نظر الباحثُت ىو البعد األخبلقي ،كالتفرد السياسي ،فقد دلت اغبقائق
التارىبية بأف أغلب االهنيارات اليت حدثت سابقا كخصوصا يف الواليات اؼبتحدة األمريكية كانت بسبب تبلعب مطبقي معايَت
احملاسبة .كاغبقيقة اليت ال يبكن إغفاؽبا كىو التفرد السياسي من قبل الواليات اؼبتحدة األمريكية ،فبا جعلها تطبق من خبلؿ اقتصادىا
سياسات عديدة دكف توفَت الرقابة اؼبالية الفاعلة ك الكفؤة كاليت أدت إُف اهنيار عاؼبي غَت مسبوؽ.
 -4أنبية االلتزاـ بتطبيق القواعد ك اؼبعايَت من خبلؿ توفَت النشاط اإلشرايف كالرقايب  ،حيث يدعم بإهبابية :
* توفَت ضباية للمستثمرين من فبارسات االحتياؿ أك التضليل.
* كفاءة كشفافية األسواؽ.
* ربقيق السعر العادؿ للورقة اؼبالية من خبلؿ اإلفصاح .
* تعبَت كاقعي على كضع اؼبؤسسة اؼباِف دكف أم تضليل أك غش.
 -5أف األسباب الرئيسية لؤلزمات:
 -اإلفراط دبنح القركض كبشكل غَت مدركس.
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 عدـ إيبلء التدفقات النقدية الدراسة الوافية . ذباىل التقارير اليت كانت تشَت إُف خلل يف السياسات اإلئتمانية اؼبتبعة.ثانيا :التوصيات :يبكن طرح بعض النقاط التالية:
 .1زيادة كضع الضوابط على شركات السمسرة كالوساطة اؼبالية فيما يتعلق بعمليات شراء كبيع األكراؽ اؼبالية .
 .2االستمرار يف مراقبة الشركات اؼبدرجة يف السوؽ اؼباِف كخصوصا يف عملية التزامها دبعايَت احملاسبة الدكلية ،كإطبلعها
على الدليل االسًتشادم اػباص باستخداـ معايَت القيمة العادلة يف ظل األسواؽ غَت النشطة ،كاعتماده بشكل رظبي
كملزـ.
 .3أف سبارس ىيئة البورصة رقابة مشددة على اؼبتعاملُت اؼبخالفُت يف السوؽ اؼباِف ،ككذلك كضع الضوابط الكفيلة باغبد من
تسريب اؼبعلومات كبث اإلشاعات اليت تغذم اؼبضاربة غَت اؼبنضبطة من قبل بعض الوسطاء اؼباليُت.
 .4توعية اؼبستثمرين بأنبية معايَت احملاسبة  ،كأهنا تساىم يف إعطائهم الشفافية اليت تساىم جبعل قراراهتم االستثمارية ناجعة.
 .5على اؽبيئات اؼبالية التدقيق يف كل البيانات الواردة  ،كهبب أف تكوف مطابقة للمعايَت الدكلية  ،حيث أقرت اؼبنظمة
الدكلية ؽبيئات أسواؽ اؼباؿ عددا من اؼببادئ خبصوص اإلفصاح ،كاليت تنص على اإلفصاح الكامل كالدقيق كيف اؼبواقيت
اؼبناسبة عن اؼبعلومات اؼبناسبة كالبلزمة للمستثمر الزباذ قراره االستثمارم كاؼبعاملة العادلة كاؼبتساكية خصوصا فيما
يتعلق باغبق يف اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات كؿباربة اإلشاعات .
 .6تطوير الضوابط اليت ربد من اؼبخاطر اؼبرتبطة بتعامبلت األكراؽ اؼبالية ،مع تعزيز مستويات الرقابة كاإلفصاح الدكرم
(القوائم اؼبالية) كاإلفصاح عن اؼبعلومات اعبوىرية كالشفافية على الشركات اؼبدرجة يف السوؽ.
 . 7توفَت اؼبناخ اؼببلئم الستثمار اؼبدخرات كاألمواؿ يف األكراؽ اؼبالية دبا ىبدـ مصلحة االقتصاد الوطٍت كوبقق سبلمة التعامل
كوبمي اؼبستثمرين ،ك ترسيخ أسس التعامل السليم كالعادؿ بُت ـبتلف فئات اؼبستثمرين .
 .8ضركرة العمل على إنشاء شركات متخصصة تعمل على تقدًن اؼبعلومات كاػبدمات االستشارية ىف ىذا اجملاؿ لتشجيع
األفراد على التعامل يف األكراؽ اؼبالية  ،ك ؿالرتقاء بكفاءة سوؽ اؼباؿ كضباية اؼبستثمرين من اؼبمارسات غَت العادلة كغَت
السليمة  ،ككذا تعميق ثقة اؼبتعاملُت بأسواؽ رأس اؼباؿ كتنمية الوعي االستثمارم عند اؼبستثمرين .
. 9إهباد اآلليات اؼبناسبة لتفعيل استثمارات البنوؾ يف األسواؽ اؼبالية.
 . 01إعداد ضببلت إعبلمية مكثفة سواء بالداخل أك اػبارج ،كاالتصاؿ باألسواؽ اؼبالية يف اػبارج لتبادؿ اؼبعلومات كاػبربات
كاالنضماـ لعضوية اؼبنظمات كاالربادات العربية كالدكلية ذات الصلة.
.11دراسة مفصلة لؤلزمة اؼبالية كآلثارىا اؼبستقبلية لبلستفادة ككضع إسًتاتيجيات كخطط طويلة األمد.
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تحديات مكافحة الفقر كهدف إنمائي في ظل األزمة المالية
أ .العرايب مصطفى
د.ـبلويف عبد السبلـ ،
جامعة بشار

ملخص المداخلة:
تعرض ىذا البحث لتشخيص مبسط لؤلزمة اؼبالية العاؼبية ،حبيث تعرض ألنبية مكافحة الفقر كهدؼ إمبائي لؤللفية الثالثة
،ليصل إُف إبراز أىم التحديات اليت تعًتض جهود مكافحة الفقر فبا قد يعيق ربقيق األىداؼ اؼبرجوة حبلوؿ ، 2015كأختتم ىذا البحث
دبجموعة من التوصيات اليت ربدد ؾباالت األكلوية الزباذ ما يلزـ من أجل مواجهة ىذه التحديات.
الكلمات المفتاحية  :األزمة اؼبالية العاؼبية ،األىداؼ اإلمبائية،الفقر ،التحديات.

مقدم ــة:
كانت البلداف النامية بعيدة نسبيا عن اآلثار اؼبباشرة لؤلزمة اؼبالية العاؼبية بسبب بعد مؤسستها اؼبالية ك اؼبصرفية عن أزمة الرىن
العقارم كاهنيار البنوؾ االستثمارية.
لكن مع الركود االقتصادم الذم تعاين منو البلداف اؼبتقدمة فإف البلداف النامية تواجو تداعياتو من خبلؿ كساد صادراهتا كبو اػبارج ،كبالتاِف
تراجع يف معدالت النمو  ،كاؼبعونات اػبارجية ستقل على األرجح عن تعهدات اؼباكبُت يف الوقت الذم تظهر فيو أشد اغباجة إليها.
كل ىتو العوامل كأخرل من شأهنا أف تقلل من فرص مكافحة الفقر كهدؼ إمبائي لؤللفية يف البلداف النامية حبيث من اؼبؤمل زبفيض عدد
الفقراء إُف النصف حبلوؿ .2015
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو:
ما مدل التطور يف مكافحة الفقر كهدؼ إمبائي يف البلداف النامية؟كما ربديات ربقيق ىذا اؽبدؼ يف ظل تداعيات األزمة اؼبالية ؟
فرضيػات البحػث:على ضوء ما تقدـ ،كضعنا فرضية للبحث مفادىا :
أف تداعيات األزمة اؼبالية من شأهنا أف تعيق التقدـ احملرز يف مكافحة الفقر كهدؼ إمبائي.
ىػدؼ البحػث :يهدؼ ىذا البحث إُف معرفة أىم التطورات يف ؾباؿ اغبد من الفقر يف الدكؿ النامية كدكر أزمة الرىن العقارم يف إعاقة
ربقيق ىذا اؽبدؼ اإلمبائي.
كسنحاكؿ اإلجابة على إشكالية البحث من خبلؿ التطرؽ إُف العناصر التالية:
 – Iتشخيص أزمة الرىن العقارم .
 - IIالفقر كهدؼ إمبائي لؤللفية.

 -IIIربديات كفرص مكافحة الفقر يف ظل األزمة اؼبالية.

 – Iتشخيص أزمة الرىن العقاري:
لقد شهد العقد األكؿ من القرف الواحد كالعشرين بزكغ أزمة مالية حادة َف يشهد العاَف نظَت ؽبا منذ أزمة الكساد العظيم لسنة
 .1929فبحلوؿ الربع األخَت من عاـ  2008بدأت بوادر األزمة تلوح يف األفق ،كتداعيات ػبلل  lxxviiiيف سَت كأداء األنظمة اؼبالية يف
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الواليات اؼبتحدة األمريكية كالدكؿ الصناعية الكربل ،ككانت بدايات األزمة اؼبالية بأزمة الرىن العقارم يف الواليات اؼبتحدة ،حيث تسبب
التوسع الكبَت يف منح االئتماف اؼبصريف كاإلفراط يف منح القركض للشركات كاألفراد ذكم السجل االئتماين الضعيف ،يف حدكث اىتزازات
عنيفة مست قطاع اإلسكاف يف الواليات اؼبتحدة األمريكية أعقبتها خسارة عدد كبَت من األمريكيُت ؼبنازؽبم ك اهنيار بعض البنوؾ العمبلقة فبا
قلص من حظوظ قطاع األعماؿ يف اغبصوؿ على االئتماف كىو ما مهد الطريق أماـ الكساد.
ىناؾ خاصية معينة تتميز هبا اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية كىي درجة التشابك الكبَتة بينها كخصوصا بعد استحداث األدكات اؼبالية
اعبديدة يف اجملاؿ اؼباِف بصفة عامة كيف ؾباؿ التمويل العقارم بصفة خاصة كالذم انتشر يف التسنيد أك التوريق بصورة كبَتة كذلك من خبلؿ
ربويل القركض السكنية إُف سندات مدعومة بتلك القركض فبا يؤدم إُف تشابك اؼبؤسسات اؼبالية ،كبالتاِف فإف تعرض إحدانبا لبلهنيار أك
اإلفبلس يؤدم إُف تعثر كاهنيار مؤسسات مالية أخرل.
طاكلت تداعيات أزمة الرىن العقارم األمريكية ـبتلف األنشطة االقتصادية ،حيث انتقلت من القطاع اؼبصريف كشركات التأمُت
كسوؽ األكراؽ اؼبالية إُف قطاعات االقتصاد اغبقيقي ،كانعكست بالتاِف على مستويات البطالة اليت بلغ معدؽبا كألكؿ مرة يف الواليات اؼبتحدة
 7.2يف اؼبائة يف هناية عاـ  .ََِ٨كتراجع معدؿ مبو اإلنتاج الصناعي كتباطأ معدؿ النمو اغبقيقي للناتج احمللي اإلصباِف كالبفض معدؿ مبو
الصادرات األمريكية ،إُف غَت ذلك من دالالت الركود االقتصادم.
كنتيجة لبلرتباط الوثيق بُت األسواؽ اؼبالية الدكلية يف ظل نظاـ العوؼبة كثورة االتصاالت كتقنية اؼبعلومات ،كمع الريادة االقتصادية للواليات
اؼبتحدة ،انتقلت األزمة إُف اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية األكركبية كاآلسيوية الناشئة .كسجل إصباِف الناتج احمللي اغبقيقي يف االقتصادات
اؼبتقدمة تراجعان بنسبة  7.5يف اؼبائة خبلؿ الربع األخَت من عاـ  ،2008كمن اؼبتوقع أف يستمر االلبفاض يف إصباِف الناتج احمللي اغبقيقي
باؼبعدؿ نفسو خبلؿ الربع األكؿ من عاـ  .lxxix2009ككفقان لتقديرات صندكؽ النقد الدكِف ،lxxxمن اؼبتوقع أف ربقق االقتصادات الناشئة
كالنامية مبوان ؿبدكدان يبلغ معدلو  1.6يف اؼبائة لعاـ  2009كيرتفع إُف  4يف اؼبائة لعاـ .2010
كإذا كانت آثار األزمة اؼبالية تتجلى بشكل كاضح يف البلداف اؼبتقدمة اليت تفجرت فيها بسبب عدـ كفاءة النظم اؼبالية اؼبطبقة ،فإف ىذا ال
يعٍت التهوين من تداعيات األزمة على البلداف النامية اليت تنتقل إليها ىذه التداعيات من خبلؿ التجارة الدكلية (السلعية كاػبدمية) ،كتدفقات
االستثمار األجنيب كاؼبعونات الدكلية ،كتعامبلت أسواؽ اؼباؿ ،كانتقاؿ األفراد كما يصاحبو من ربويبلت مالية إُف الوطن األـ .كيكمن
التحدم األكرب الذم تواجهو البلداف النامية يف كيفية توفَت اؼبوارد اؼبالية البلزمة لتمويل خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية من أجل اغبفاظ
على معدالت النمو االقتصادم اؼبرتفع ،كيف الوقت نفسو توفَت متطلبات التكافؤ االجتماعي كربسُت مستويات الدخل للفئات الفقَتة .ففي
ظل األزمة اغبالية ،من اؼبنتظر أف تتناقص اؼبعونات كالقركض األجنبية ،كأف تًتاجع االستثمارات األجنبية اؼبباشرة كربويبلت العاملُت يف اػبارج،
فضبلن عن انكماش حركة التجارة الدكلية كالبفاض عائدات التصدير نتيجة لذلك ،األمر الذم يلقي عبئان كبَتان على البلداف النامية يف إهباد
مصادر بديلة أك إضافية لتمويل عمليات التنمية.

 - IIالفقر كهدف إنمائي لأللفية
تعترب األىداؼ اإلمبائية الثمانية لؤللفية مرشدان عبهود كافة اؼبنظمات الفعلية العاملة يف ؾباؿ التنمية ،كقد قيبلت بصورة عامة كإطار لقياس
التقدـ احملرز على صعيد التنمية.
 - 1ماىية األىداف اإلنمائية لأللفية:
يف سبتمرب  ،2000عقدت األمم اؼبتحدة قمة األلفية حيث التزمت  189دكلة عضو يف األمم اؼبتحدة بالعمل كبو عاَف يعطي أكرب
أكلوية للقضاء على الفقر كربقيق التنمية اؼبستدامة .كقاـ بالتوقيع على إعبلف األلفية  147رئيس دكلة حيث قاـ أعضاء اعبمعية العمومية
لؤلمم اؼبتحدة بتمرير ىذا اإلعبلف باإلصباع .كسبخضت األىداؼ اإلمبائية لؤللفية اعبديدة عن ىذا اإلعبلف كاالتفاقيات كالقرارات اليت مت
lxxxi
التوصل إليها يف اؼبؤسبرات العاؼبية اليت نظمتها األمم اؼبتحدة يف التسعينيات.
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تركز األىداؼ اإلمبائية لؤللفية على جهود اجملتمع الدكِف الرامية إُف ربقيق ربسينات ىامة كملموسة يف حياة الناس حبلوؿ عاـ  .2015كقد
حددت ىذه األىداؼ مقاصد كمعايَت لقياس النتائج ليس فقط للبلداف النامية ،كلكن أيضان للبلداف الغنية اليت تساعد يف سبويل برامج التنمية،
ككذلك للمؤسسات اؼبتعددة األطراؼ اليت تساعد البلداف على تنفيذ ىذه الربامج.
األىداؼ اإلمبائية لؤللفية ىي أكؿ ؾبموعة من األىداؼ احملددة كميا كزمنيا كاليت تتقاظبها كل من الدكؿ النامية كاؼبتقدمة  ،كبذلك توفر إطارا
متكامبل يرمي إُف ربقيق أىداؼ اغبد من الفقر.lxxxii
كتعترب األىداؼ اإلمبائية الثمانية لؤللفية الواردة أدناه مرشدان عبهود كافة اؼبنظمات الفعلية العاملة يف ؾباؿ التنمية ،كقد قيبلت بصورة عامة
كإطار لقياس التقدـ احملرز على صعيد التنمية:









القضاء على الفقر اؼبدقع كاعبوع .
ربقيق التعليم االبتدائي الشامل .
تشجيع اؼبساكاة بُت اعبنسُت كسبكُت اؼبرأة من أسباب القوة .
زبفيض معدؿ كفيات األطفاؿ .
ربسُت صحة األمهات .
مكافحة فَتكس نقص اؼبناعة البشرية/اإليدز كاؼببلريا كغَتنبا من األمراض .
ضماف االستدامة البيئية
إقامة شراكة عاؼبية من أجل التنمية

 - 2اإلقالل من الفقر كمحور للتنمية:

يف العقد األخَت من القرف اؼباضي تنامي الوعي بقيمة اإلنساف ىدفان ككسيلة يف منظومة التنمية الشاملة ،كبناء على ذلك كثرت
الدراسات كالبحوث كاؼبؤسبرات اليت عقدت لتحديد مفهوـ التنمية البشرية كربليل مكوناهتا كأبعادىا ،كإشباع اغباجات األساسية ،كالتنمية
االجتماعية ،كتكوين رأس اؼباؿ البشرم ،أك رفع مستول اؼبعيشة أك ربسُت نوعية اغبياة .فقد ترسخ االقتناع بأف احملور الرئيس يف عملية التنمية
ىو اإلنساف  ،كفرض مصطلح التنمية البشرية نفسو يف اػبطاب االقتصادم كالسياسي على مستول العاَف بأسره كخاصة منذ التسعينات كما
لعبة أعماؿ أمرتيا سن  lxxxiii Amartya Kumar Senحوؿ القدرات كاغبقوؽ اؼبكتسبة من ناحية ،كالربنامج اإلمبائي لؤلمم اؼبتحدة
كتقاريريو السنوية عن التنمية البشرية من ناحية أخرل دكرا بارزا يف نشر كترسيخ ىذا االقتناع.
تتلخص الفكرة احملورية ؼبسانبة سن  SENيف أنو "يبكن النظر إُف التنمية على أهنا عملية لتوسيع اغبريات اغبقيقية اليت يتمتع هبا البشر " .
كيتجاكز مثل ىذا اؼبنظور الذم يركز على حريات اإلنساف اؼبقاربات الضيقة للتنمية  ،كتلك اليت تعترب التنمية على أهنا مبو الناتج القومي
اإلصباِف  ،أك أهنا زيادة متوسط دخل الفرد أك أهنا التصنيع  ،أك أهنا التقدـ التقٍت  ،أك أهنا التحديث االجتماعي  .كمن ىذا اؼبنظور فإف
التنمية تتطلب القضاء على أىم مصادر عدـ اغبرية  :كالفقر كانعداـ الفرص االقتصادية كاغبرماف االجتماعي  ،كإنباؿ اػبدمات العامة

كمظاىر القمع بواسطة أجهزة الدكؿ.lxxxiv

إنطبلقا فبا سبق فإف الفقر يعترب ؿبورا أساسيا يف اؼبفهوـ اعبديد التنمية.
إف اؽبدؼ األكؿ من أىداؼ األلفية كىو" القضاء على الفقر اؼبدقع كاعبوع " وبتوم على غايتُت نبا :

lxxxv




القياـ بُت عامي  1990ك  2015بتخفيض نسبة السكاف الذين يقل دخلهم عن دكالر يوميا إُف النصف.
القياـ بُت عامي 1990ك  2015بتخفيض نسبة السكاف الذين يعانوف من اعبوع إُف النصف.

ربدد كم من ىاتُت الفقرتُت غاية عملية يبكن قياسها  ،تتعلق األكُف بالفقر  ،كالثانية باعبوع كتتوفر يف كلتيهما ثبلثة خصائص ىامة :
تتضمن تعريفُت للفقر كاعبوع  ،ربدداف الغاية" نصف ما كاف موجودا يف عاـ  "1990كتعطياف إطارا زمنيا لبلوغ الغاية .
فالغاية األكُف تنص على ضركرة قياس الدخل أك على األقل اإلنفاؽ كلؤلغراض الوطنية يستخدـ خط الفقر الوطٍت بدال من دكالر كاحد يوميا
 .أما الغاية الثانية فتستوجب ربديد ما نعنيو باعبوع.
يعتمد رصد ربقيق الغاية األكُف على ثبلثة مؤشرات:
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نسبة السكاف الذين يعيشوف دكف مستول خط الفقر  ،أم على أقل من  1.08من الدكالرات يوميا باألسعار الدكلية لعاـ
.1993



نسبة فجوة الفقر" إنتشار الفقر * عمقو " أم متوسط اؼبسافة اليت تفصل السكاف عن خط الفقر

 نصيب اػبمس األشد فقرا من االستهبلؾ الوطٍت.
أما رصيد ربقيق الغاية الثانية فيعتمد على مؤشرين نبا:



شيوع عدد األطفاؿ ناقصي الوزف الذين يقل عمرىم عن طبس سنوات .
نسبة السكاف الذين ال وبصلوف على اغبد األدىن الستهبلؾ الطاقة الغذائية.

 -IIIتحديات وفرص مكافحة الفقر في ظل األزمة المالية
أتاح النمو االقتصادم القوم يف البلداف النامية خبلؿ العقد اؼبنصرـ إمكانية بلوغ اؽبدؼ اإلمبائي لؤللفية اؼبعٍت خبفض عدد الفقراء على
مستول العاَف ،غَت أف الضربة الثبلثية اؼبتمثلة يف أزمة الغذاء كأزمة الوقود كاألزمة اؼبالية أنشأت هتديدات جديدة أماـ ربقيق ىذا اؽبدؼ اؼبتمثل
يف خفض عدد الفقراء فقرا مدقعا إُف النصف.
 - 1فرص مكافحة الفقر في ظل األزمة
يف عاـ  ، 2004شرع البنك الدكِف كصندكؽ النقد الدكِف يف إعداد تقرير الرصد العاؼبي السنوم الذم يركز على كيفية قياـ العاَف
بتنفيذ السياسات كاإلجراءات الرامية إُف ربقيق األىداؼ اإلمبائية لؤللفية كنواتج التنمية ذات الصلة .كيتيح ىذا التقرير إطاران للمساءلة يف
سياسة التنمية العاؼبية.
تظهر تقديرات البنك الدكِف أف كبو  1.4مليار شخص كانوا يعيشوف دكف خط الفقر الدكِف البالغ  1.25دكالر يوميا عاـ  ،2005كىو
ما يعادؿ أكثر من ربع سكاف العاَف النامي .كتراجع معدؿ انتشار الفقر من  52يف اؼبائة من سكاف العاَف عاـ  1981إُف  42يف اؼبائة
عاـ  1990كإُف  25يف اؼبائة عاـ .lxxxvi2005
كوبذر آخر تقرير رصد عاؼبي صدر يف ربيع  2009أف األزمة االقتصادية العاؼبية اغبالية كالركود العاؼبي اغباِف يفرضاف هتديدات خطَتة على
اؼبكتسبات اليت ربققت بشق األنفس عند إحراز األىداؼ اإلمبائية لؤللفية علمان بأف التقديرات تشَت إُف أف  90 - 55مليوف نسمة إضافية
سيقعوف يف براثن الفقر اؼبدقع ،كسيعاين أكثر من مليار نسمة من جوع مزمن يف عاـ .lxxxvii2009
فمن اؼبتوقع أف ينخفض مبو إصباِف الناتج احمللي العاؼبي اغبقيقي من  3.7يف اؼبائة عاـ  2007إُف  1.9يف اؼبائة عاـ  2008مث ينكمش إُف
ناقص  1.7يف اؼبائة عاـ  .2009كمن اؼبتوقع أف يؤدم تراجع النمو االقتصادم عاـ  ،2009مقارنة دبا كاف متوقعا قبل األزمة اؼبالية ،إُف
البفاض عدد الناجُت من براثن الفقر يف العاَف النامي بنحو  50مليوف شخص ،باستخداـ اؼبستول اؼبرجعي ػبط الفقر الدكِف البالغ 1.25
دكالر يوميا ،كإذا كاف خط الفقر يبلغ دكالرين اثنُت يوميا فإف ىذا العدد سَتتفع إُف  64مليوف شخص .كتعد تقديرات اآلثار ىذه ذات صلة
دبسارات ما قبل األزمة .كسيهبط معدؿ الفقر اإلصباِف عند حد  1.25دكالر يوميا من  19يف اؼبائة عاـ " 2008ما قبل األزمة "إُف 18
يف اؼبائة (  1.04مليار شخص) عاـ 2009؛ ككاف معدؿ النمو ما قبل األزمة لعاـ  2009سيؤدم إُف خفض معدؿ الفقر بدال من ذلك
إُف  17يف اؼبائة ( 987مليوف شخص ).
كمع ذلك ،فاؽبدؼ األكؿ اؼبتمثل يف زبفيض معدالت الفقر اؼبدقع إُف النصف حبلوؿ عاـ  2015مقارنة دبستول عاـ  1990الزاؿ قاببلن
للتحقيق على اؼبستول العاؼبي بناءن على التنبؤات اغبالية ،غَت أف اؼبخاطر كثَتة .حبيث أف ىناؾ أمل يلوح يف األفق لتحقيق ىذا اؽبدؼ على
اؼبستول العاؼبي .كمن غَت اؼبرجح أف ربقق منطقة أفريقيا جنوب الصحراء اؽبدؼ األكؿ من األىداؼ اإلمبائية لؤللفية اؼبتمثل يف القضاء على
الفقر كاعبوع كذلك بناءن على االذباىات اغبالية.
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على اؼبستول القطرم ،تعاين غالبية البلداف النامية من ـباطر عدـ ربقيق معظم أىدافها .كتعترب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء متخلفة عن
ربقيق صبيع األىداؼ اإلمبائية للتنمية ،أما جنوب آسيا فهي متباطئة عن ربقيق كافة األىداؼ اإلمبائية لؤللفية اؼبعنية بالتنمية البشرية .كتواجو
البلداف اؼبنخفضة الدخل ال سيما الدكؿ اؽبشة ـباطر عدـ ربقيق األىداؼ اإلمبائية لؤللفية.
كقبل طبس سنوات عن اؼبوعد النهائي لتحقيق االلتزامات الواردة يف األىداؼ اإلمبائية لؤللفية ،كقد أخذ احتماؿ التقصَت يف ربقيق عدد من
األىداؼ ِّ
يشكل حقيقة صارخة .كعلى الرغم من بدء بركز بوادر انتعاش ،فإف األزمة االقتصادية كأزمة األغذية كأزمة الوقود اليت شهدتا اآلكنة
األخَتة على اؼبستول العاؼبي جعلت فرص إحراز تقدـ أكثر صعوبة بل أدت ،يف بعض اغباالت ،إُف اكبسار اؼبكاسب.lxxxviii
كعلى الرغم من أف األزمة اغبالية تدعو إُف تركيز خاص على برامج اغبماية االجتماعية اليت ربمي الفقراء كالفئات اؼبستضعفة من اؼبصاعب
الوشيكة ،من اؼبهم تسريع كتَتة التقدـ كبو أىداؼ التنمية البشرية .أما الربامج األساسية يف ؾباؿ الرعاية الصحية كالتعليم ػ مثل مكافحة
األمراض العضاؿ كمنها اإليدز كاؼببلريا ،كتدعيم نظم الرعاية الصحية ،كمساندة مبادرة اؼبسار السريع يف التعليم ػ فتحتاج إُف تعزيز.
-2أىم تحديات مكافحة الفقر في ظل األزمة.:
إذا كانت آثار األزمة اؼبالية تتجلى بشكل كاضح يف البلداف اؼبتقدمة اليت تفجرت فيها بسبب عدـ كفاءة النظم اؼبالية اؼبطبقة،
فإف ىذا ال يعٍت التهوين من تداعيات األزمة على البلداف النامية اليت تنتقل إليها ىذه التداعيات من خبلؿ التجارة الدكلية ( السلعية
كاػبدمية) ،كتدفقات االستثمار األجنيب كاؼبعونات الدكلية ،كتعامبلت أسواؽ اؼباؿ ،كانتقاؿ األفراد كما يصاحبو من ربويبلت مالية إُف الوطن
األـ .كيكمن التحدم األكرب الذم تواجهو البلداف النامية يف كيفية توفَت اؼبوارد اؼبالية البلزمة لتمويل خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية
من أجل اغبفاظ على معدالت النمو االقتصادم اؼبرتفع ،كيف الوقت نفسو توفَت متطلبات التكافؤ االجتماعي كربسُت مستويات الدخل
lxxxix
للفئات الفقَتة .
ففي ظل األزمة اغبالية ،من اؼبنتظر أف تتناقص اؼبعونات كالقركض األجنبية ،كأف تًتاجع االستثمارات األجنبية اؼبباشرة كربويبلت العاملُت يف
اػبارج ،فضبلن عن انكماش حركة التجارة الدكلية كالبفاض عائدات التصدير نتيجة لذلك ،األمر الذم يلقي عبئان كبَتان على البلداف النامية يف
إهباد مصادر بديلة أك إضافية لتمويل عمليات التنمية كالتقليص من حدة الفقر للوصوؿ إُف ربقيق األىداؼ اإلمبائية لؤللفية.
 تراجع المساعدات اإلنمائية للدول النامية :
منذ بداية أزميت الغذاء كالوقود قبل حواِف سنتُت كبعد ذلك األزمة اؼبالية كالركود االقتصادم العاؼبي ،قامت البلداف كاعبهات اؼباكبة كىيئات
التنمية بتعبئة موارد إضافية كبَتة لفائدة البلداف اؼبنخفضة الدخل .كلكن األزمات أكقعت أكرب األضرار يف البلداف اؼبنخفضة الدخل من بُت
تعرض للخطر سنوات من التقدـ اؼبحرز يف ؿباربة الفقر.
البلداف النامية مع أف تلك األزمات َف تنشأ فيها ،كىي لذلك تواجو ربديات ىائلة ٌ
ي
- تأثير تراجع التجارة الدولية على مستويات العمالة:
إف ىبوط معدالت التجارة العاؼبية أصاب البلداف اؼبنخفضة الدخل بأضرار كبَتة ،حيث تفيد التقديرات بأف الطلب يف أسواؽ الصادرات ىبط
xc
ما بُت  5يف اؼبائة ك  10يف اؼبائة يف العاـ .2009
كيف ىذا الصدد قد وبدث التغَت يف دخل العمل من خبلؿ الصدمات اليت تتعرض ؽبا فرص العمل كاإليرادات .ففي البداية ،سيكوف العاملوف
يف القطاعات اؼبوجهة للتصدير كيف قطاعي التشييد كالصناعات التحويلية األشد تأثرا على األرجح ،كذلك بسبب البفاض الطلب العاؼبي على
الصادرات كتراجع االستثمارات األجنبية اؼبباشرة .كظهرت دالئل غَت مثبتة من بعض البلداف النامية على إلغاء عدد كبَت من الوظائف
كالبفاض اإليرادات يف قطاعات الصناعات التحويلية اؼبوجهة للتصدير .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،سجلت عمليات تسريح ضخمة للعمالة يف اؽبند
يف بعض القطاعات (مثل صقل األؼباس) كاالذباه كبو قبوؿ عقود أقل ضمانا يف قطاعات أخرل (مثل اؼبنسوجات كاؼببلبس) .كيف كمبوديا،
فقد قطاع اؼببلبس اعباىزة كالبناء  45ألف كظيفة ك  60ألف كظيفة على التواِف بنهاية عاـ  .2008كيف اؼبدل اؼبتوسط ،ستنتشر اآلثار
على األرجح إُف قطاعات أخرل أقل راتبا ،حيث أف دخوؿ العمالة الفائضة من قطاعات الصناعات التحويلية إُف ىذه القطاعات سيؤدم
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إُف تآكل إيرادات العماؿ اؼبوجودين بالفعل .كتشَت التقديرات إُف أنو خبلؿ األزمة اآلسيوية عاـ  ،1997انتقل ما بُت  30ك 40يف اؼبائة
من العمالة اؼبسرحة يف اؼبناطق اغبضرية إُف قطاع الزراعة.xci
 تراجع أسعار السلع األولية:
كيبكن لًتاجع أسعار السلع األكلية أف يكوف لو أثر كبَت على دخل العماؿ كال سيما يف البلداف النامية اليت تعتمد على صادرات
السلع األكلية يف ربقيق النمو كتوفَت فرص العمل .ففي زامبيا ،على سبيل اؼبثاؿ ،فقد ربع العاملُت يف التعدين كظائفهم عاـ ،2008
حواِف  50يف اؼبائة ،فبا أدل إُف تراجع الدخوؿ كارتفاع معدؿ
كىبطت أسعار السلع األكلية الرئيسية للتصدير يف منغوليا إُف
البطالة.xcii
 تدفقات رؤوس األموال من القطاع الخاص:
شهد صايف تدفقات رأس اؼباؿ من القطاع اػباص إُف أشد البلداف فقران ىبوطانكبَتان إُف  21مليار دكالر أمريكي يف العاـ
 2008من  30مليار دكالر أمريكي يف العاـ  ،2007كمن اؼبتوقع أف يهبط إُف  13مليار دكالر أمريكي يف العاـ .2009
 تراجغ مبالغ التحويالت:
أدل التدىور الشديد الذم شهدتو األكضاع االقتصادية إُف ىبوط كبَت يف ربويبلت العاملُت إُف البلداف اؼبنخفضة
الدخل ،كمن اؼبتوقع أف هتبط بنسبة ما بُت  5يف اؼبائة ك  7يف اؼبائة يف العاـ  ،2009على أف تشهد انتعاشان طفيفان يف العاـ
xciii
.2010
كقد يكوف لًتاجع تدفقات اؽبجرة إُف اػبارج بسبب تراجع النمو يف البلداف العالية كاؼبتوسطة الدخل أثر خطَت على الفقر يف
البلداف اؼبعتمدة على التحويبلت اػبارجية كمصدر للدخل خبلؼ دخل العمل .فمن اؼبتوقع أف تًتاجع التحويبلت إُف منطقة
أمريكا البلتينية كالبحر الكارييب ،مثبل ،حواِف  4يف اؼبائة يف اؼبتوسط ،كىو ما سيؤدم إُف زيادة عد الفقراء دبا يقدر بنحو 125
ألف شخص ك 68ألف شخص يف غواتيماال كىندكراس على التواِف .كقد يؤدم تدىور أسواؽ العمل يف اؼبناطق اغبضرية إُف
البفاض التحويبلت احمللية كانعكاس مسار اؽبجرة الداخلية.xciv

 إرتفاع أسعار المواد الغذائية :

سجلت أسعار األغذية زيادة حادة يف النصف األكؿ من عاـ  .2008كمع أف األسعار نزلت عن اؼبستويات
القياسية اليت كصلت إليها العاـ اؼباضي ،فإف أسعار اغببوب الغذائية الرئيسية ما زالت أعلى كثَتا من اؼبتوسط .كبقيت أسعار
اغببوب العاؼبية أعلى  60يف اؼبائة عن مستواىا يف بداية عاـ  2006رغم أهنا تراجعت  40يف اؼبائة منذ بلوغها الذركة عاـ
 .2008كمازالت أسعار األرز أعلى مرتُت عما كانت عليو يف بداية عاـ  2006رغم ىبوطها  37يف اؼبائة ،يف حُت أف
أسعار الذرة كالقمح بقيت على بنسبة  48يف اؼبائة ك 35يف اؼبائة على التواِف .كمع أف األسعار العاؼبية نزلت عن مستوياهتا
القياسية اليت كصلت إليها العاـ اؼباضي ،فإف ىذا َف يؤد تلقائيا إُف البفاض فباثل لؤلسعار احمللية يف كثَت من البلداف ،حيث
كانت األكضاع احمللية تدفع يف أغلب األحواؿ إُف ىذا الفارؽ يف األسعار.

xcv

كمن اؼبتوقع أف تكوف األسعار اغبقيقية لؤلغذية الرئيسية يف اؼبتوسط أعلى  25يف اؼبائة خبلؿ الفًتة بُت عامي  2009ك 2018
مقارنة بالفًتة بُت عامي  1999ك  ،2007كستكوف أكثر تقلبا على األرجح .كتدفع األحداث خارج قطاع الغذاء بشكل متزايد
األسعار العاؼبية لؤلغذية ،حيث يدفع الوقود اغبيوم كصناديق مؤشرات السلع األكلية إُف نقل التقلب الكبَت يف األسعار من أسواؽ
الوقود كاؼبعادف إُف أسواؽ اغببوب ،كتنذر التوقعات اػباصة بتغَت اؼبناخ بآثار كبَتة على الغبلت الزراعية يف اؼبناطق اؼبدارية.
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كيهدد التقلب الشديد ألسعار األغذية مع آثار األزمة اؼبالية بتفاقم النقص الشديد للغذاء كاشتداد اؼبصاعب اليت يواجهها أشد الناس
فقرا .كتفيد أحدث التقديرات من منظمة األغذية كالزراعة بأنو ألكؿ مرة يف تاريخ البشرية سيناـ أكثر من مليار إنساف جوعى كل ليلة.
كيؤثر اعبوع حاليا على شخص من بُت كل ثبلثة أشخاص يف أفريقيا جنوب الصحراء .كيف مواجهة األسعار اؼبرتفعة كغياب مساعدات
خارجية ،فإف األسر اليت تعاين نقصا شديدا يف الغذاء ليس أمامها من خيار سوم زبفيض اؼبستويات اغبالية الستهبلكها من األغذية،
أك التحوؿ إُف أغذية أقل جودة كشبنا ،أك التخلي عن نفقات بالغة األنبية على الصحة كالتعليم.

خاتم ــة:

يف ختاـ ىذا البحث كيف إطار اختبار الفرضية اؼبذكورة أعبله ،كانت لؤلزمة اؼبالية تداعيات كخيمة على التخفيض كالتقليل من جهود
مكافحة الفقر بل زادت من تفاقم اؼبشكل فبا قد يعيق من ربيق األىداؼ اؼبرجوة حبلوؿ  ،2015كفيما يلي نورد بعض التوصيات
الصادرة عن صندكؽ النقد الدكِف كالبنك العاؼبي يف تقرير الرصد العاؼبي ؿ  2009كاليت ربدد ؾباالت األكلوية الزباذ ما يلزـ يف ضوء
xcvi
اؼبوقف االقتصادم اغباِف يف صبيع أكباء العاَف:


ضماف استجابة مالية كافية يف البلداف النامية غبماية الفقراء كالشرائح اؼبستضعفة ،كمساندة النمو االقتصادم .يتعُت أف تعزز
ؾباالت األكلوية شبكات األماف االجتماعي كربمي برامج البنية األساسية اليت يبكن أف هتيئ فرص عمل مع إقامة أساس يف
الوقت نفسو إلنتاجية كمبو مستقبليُت.



تقدًن اؼبساندة للقطاع اػباص كخاصة مؤسسات األعماؿ الصغَتة كاؼبتوسطة ،كربسُت اؼبناخ الذم يساعد على ربقيق االنتعاش
كالنمو يف استثمارات القطاع اػباص.



مضاعفة اعبهود يف ؾباؿ التنمية البشرية ،كاستعادة اؼبيزة اؼبفقودة يف التقدـ كبو إحراز األىداؼ اإلمبائية للتنمية كخاصة ما يتعلق
بالرعاية الصحية كالتعليم.

ككي تتسٌت مساندة ىذه اعبهود ،يشدد التقرير على  3أكلويات عاؼبية أساسية:
 على اؼباكبُت الوفاء بالتزاماهتم بشأف زيادة اؼبعونات .حيث إف االحتياجات اؼبتزايدة للبلداف الفقَتة اليت تضررت بشدة من جراء
األزمة تدعو إُف ذباكز االلتزامات اغبالية إُف اؼبزيد.




يتعُت على اغبكومات الوطنية مكافحة الضغوط اغبمائية اؼبتزايدة كمواصلة االنفتاح على التجارة كنظاـ التمويل الدكليُت .إذ إف
استكماؿ مفاكضات الدكحة يبكن أف يعطي الثقة اؼبفقودة كاليت ىناؾ حاجة ماسة إليها لبلقتصاد العاؼبي يف كقت يتسم بالتوتر
الشديد كعدـ اليقُت.
يتعُت أف يكوف لدل اؼبؤسسات اؼبتعددة األطراؼ الصبلحيات ،كاؼبوارد ،كاألدكات البلزمة ؼبساندة استجابة عاؼبية فعالة لؤلزمة
العاؼبية .كعلى اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية القياـ بدكر أساسي يف تضييق الفجوة التمويلية الكبَتة بالنسبة للبلداف النامية الناصبة عن
تراجع تدفقات رؤكس األمواؿ اػباصة كيتضمن ذلك استخداـ قدرهتا على الرفع اؼباِف للمساعدة يف إنعاش تدفقات األمواؿ
اػباصة.

قائمة المراجع حسب ورودىا في الهوامش
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1

 ىناؾ خلل ما يف النظاـ اؼباِف الرأظباِف أرجعو األستاذ موريس آليو (  )1993( )Maurice Allaisإُف الزيادة اؼبفرطة يف االئتماف ككعود الدفع كتنفيذىا ،كإُفاؼبراىنة أك "اؼبضاربة" (  )Speculationعلى ذلك ،فبا أدل كما يقوؿ األستاذ آليو إُف انفصاـ بُت معطيات االقتصاد اغبقيقي كاألسعار االظبية اليت ربددىا اؼبراىنة، .
كمن اؼبتأخرين الذم أكدكا على كجود خلل ما يف النظاـ اؼباِف العاؼبي االقتصادم جوزيف ستيغليتز اغبائز على جائزة نوبل عاـ  2001كذلك عاـ . 2003
" ،مركز أحباث االقتصاد اإلسبلمي ،جامعة اؼبلك عبد العزيز – جدة –
أزمة عقار..أم أزمة نظام
راجع  :د .أضبد مهدم بلوايف"،
islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Hewar.../Belwafi01.pdf
 -1صندكؽ النقد الدكِف "،الحالة االقتصادية في العالم :األزمة والتعافي "  ،أبريل  .2009متاح علىwww.imf.org :
 -1اؼبرجع نفسو.
 -1البنك الدكِف  " ،األىداف اإلنمائية لأللفية "  http://web.worldbank.org ،اإلطبلع 2010/04/01

 -1د .رياض بن جليلي " حساب فجوة األىداف اإلنمائية لأللفية " سلسلة جسر التنمية  ،العدد ،65اؼبعهد العريب للتخطيط  ،الكويت ،جواف  2007ص 3
 -1أمارتيا كومار سن  ,Amartya Kumar Senكلد يف  3نوفمرب  1933يف اؽبند فاز جبائزة بنك السويد يف علم االقتصاد اؼبعركفة جبائزة نوبل يف االقتصاد عاـ
 1998لعملو عن اجملاعة كنظرية تطوير اإلنساف ك الرفاه االقتصادم كأساس الفقر كالليربالية السياسية.
 -1د .رياض بن جليلي  ،مرجع سابق ص .4-3
 -1اؼبرجع نفسو ص 6-5
 -1البنك الدكِف ،الفقر التقديرات اغبالية كاألأفاؽ اؼبستقبلية،www.worldbank.org/poverty ،
- IMF ,The World Bank , " Global Monitoring Repor 2009 “A Development Emergency.”",p48.
.worldbank.org/INTGLOMONREP2009/Resources/5924349-1239742507025/GMR09_book.pdf
 -1منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية " ،تقرير األىداف اإلنمائية لأللفية مساىمة اليونيدو "  ،فرباير  ،2010ص 3-2
1

-1إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية يف األمم اؼبتحدة " ،الوضع االقتصادي الدولي الراىن والتوقعات لعام  ."2009متاح على:
www.un.org/esa/policy/wess/wesp.htm
1
-The world bank , " Protecting Progress: The Challenge Facing Low-Income Countries In The
Global Recession ", septembre 2009. P 05.
 -1اؼبرجع نفسو.
 -1اؼبرجع نفسو.
-1اؼبرجع نفسو.
 -1البنك الدكِف ،الفقر التقديرات الحالية واألفاق المستقبلية  ،مرجع سابق.
 -1البنك الدكِف ،أسعار األغذية العاؼبية http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL
IMF ,The World Bank ,ibid,p49 -1
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تقييم مدى مساىمة نظريات التنمية المعاصرة في حماية االقتصاد الوطني من األزمات المالية.
د.خبابو عبداهلل-جامعة اؼبسيلة –اعبزائر.

-1أىمية الموضوع وطرح اإلشكاليةَ .ف يكن اجملتمع اإلنساين يف بدءه غَت طبقة كاحدة ،ىي كالطبيعة يف صراع ،حىت كجد اإلنساف كسائل
العيش األمن ،كبلغ سﱠر كجوده ،من خبلؿ استغبلؿ مواردىا كاستكشاؼ طاقاهتا ،ليضمن عيش يومو ،كعيش غده ،فيدﱠخر حيث خاؼ
النضوب كاعبفاؼ ،كيبحث عن البدائل حيث توقع النفاد ،ليستمر يف اغبياة ،فكاف ذلك اؼببتدأ يف التفكَت االقتصادم ،كاػبوض يف
النظريات ،كانبثق علم االقتصاد عن علمي االجتماع كالسياسة ،مرتبطان بالسياسة ارتباطان كثيقان ،ككانت للمجتمع مستويات كطبقات ،كأصبح
مليئان باؼبتناقضات ،حيث الفقر كالغٌت ،كالقوة كالضعف ،كالسلب كاالستعمار ،كاالستغبلؿ كاالستثمار كغَتىا.
ظل اإلنساف يبحث عن أفضل السبل إلشباع حاجاتو األساسية  ،كسعى إُف أف ينظم اغبياة االقتصادية بقوانُت زبدـ غاياتو اإلنسانية كىو ما
يعرؼ النظاـ اقتصادم ،27فجوبو دبشاكل ارتبط قسم منها بتمركزه ( موطنا) ،ساعيان كبو إهباد حلوؿ ؽبا ،سواء أكاف ذلك دبا يبلكو يف ؾبتمعو
الصغَت أـ بالتعاكف مع اجملتمعات األخرل كاالندماج هبا.
كقد كاجو اإلنساف يف العصر اغبديث كمان ىائبلن من اؼبشاكل اليت سبتد من كجوده على األرض ؿبددة بقوانُت  ،إُف اقتصادا ت ق كمشاكلها
اؼبتفرعة اليت ترتبط بندرة اؼبوارد الطبيعية أك احملافظة عليها.
أثناء كبعد اغبرب العاؼبية الثانية ،ظهرت حركات كث كرات التحرير يف ـبتلف أكباء اؼبعمورة على االستعمار دبختلف أشكالو  .فبعد
نضاؿ كتضحيات جسيمة استطاعت الدكؿ اغبصوؿ على استقبلؽبا لتشكل ؾبموعة من الدكؿ تتمركز يف قاريت إفريقيا ،كأسيا ،كأمريكا
البلتينية ،كأصبحت تعرؼ بالدكؿ اؼبستقلة حديثا أك دكؿ العاَف الثالث ،دكؿ اعبنوب..،إُف غَت ذلك من اؼبصطلحات ،فورثت عنو التخلف

اؼبعرب عن ظاىرة اقتصادية كاجتماعية متدنية يف مستول التطور كالتقدـ تسود يف زماف كمكاف معُت جملتمع أك دكلة معينة أك دكؿ ؿبدكدة (،)28
فهذه الدكؿ تسعى جاىدة بكل ما تتوفر على كسائل كإمكانيات اػبركج من ىذا التخلف كإحداث التنمية الشاملة يف صبيع اؼبيادين

االقتصادية كاالجتماعية .من ىنا جاءت كرقتنا البحثية لئلجابة على التساؤؿ التاِف  " :إلى أي مدى يمكن لنظريات التنمية المعاصرة
إيجاد الوسائل لحماية االقتصاد الوطني من األزمات المالية " ؟

 -2الهدف من الدراسة :نسعى من خبلؿ ىذه الورقة البحثية ربقيق صبلة من األىداؼ
- 1التعرؼ على مفهوـ التنمية االقتصادية
- 2بياف اؼبراحل اؼبختلفة ؼبفهوـ التنمية االقتصادية .
- 3أسباب اختبلؼ مفاىيم التنمية االقتصادية من مرحلة تارىبية معينة ؼبرحلة أخرل.
- 4أىداؼ التنمية ىف العقد األكؿ من القرف الواحد كالعشرين .
 - 5تقييم نظريات التنمية يف أعقاب األزمة اؼبالية لسنة2008
 - 6بياف بعض النظريات البديلة للحد من األزمة اؼبالية.
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- 3منهج الدراسة :سنعتمد يف كرقتنا البحثية على منهج علميُت كاحد على اعتبار أف الدراسة نظرية كىو اؼبنهج الوصفي التحليلي
كاؼبنهج التارىبي .
- 4خطة الدراسة :قسمت الدراسة إلى أربع محاور رئيسية

أوال  :مفهوم التنمية وأىميتها
- 1مفهوم التنمية :

إف دراسة التنمية االقتصادية من اؼبواضيع اغبديثة نسبيان اليت اىتم هبا علم االقتصاد يف منتصف القرف العشرين خاصة يف الدكؿ النامية،
كعليو يف البداية يتوجب علينا معرفة مفهوـ التنمية كشركط العمل كاالستمرار هبا .
فمصطلح التنمية سواء أكانت اقتصادية أـ سياسية أـ اجتماعية يقوؿ عنها الربكفسور (كيم) إالستإذ جبامعة كاركلينا األمريكية " :ال يوجد
على ظهر األرض ؾبتمع بلغ التنمية ،فالدنيا كلها الزالت متخلفة طاؼبا التنمية ىي كضع مثاِف ،كبالتاِف فمصطلح –ؾبتمع و
ناـ – مصطلح
خاطئ ،فاجملتمعات يبكن فقط أف يقارف ببعض فيما يتعلق باؼبتغَتات أك اػبصائص البنائية اليت ربدد درجة مركنتها البنائية ،كعلى أساس ىذه
اؼبركنة يبكن تسميتها أك تقسيمها على ؾبتمعات أكثر أك أقل تقدمان يف عملية التنمية .)29(".
كىناؾ تعار مؼ متعددة للتنمية االقتصادية زبتلف باختبلؼ اؼبفكرين كاؼبدارس االقتصادية كعلية سنكتفي بتعرؼ كاحد على سبيل اؼبثاؿ
لبلقتصادم ميشيل تودا رك(:)30

" عملية التنمية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية وسريعة ومستمرة عبر فترة من الزمن بحيث تك ون ىذه الزيادة أكبر من
معدل نمو السكان مع توفير الخدمات اإلنتاجية واالجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ على الموارد الغير

متجددة من النضوب".

31

-2أىمية التنمية االقتصادية :إف للتنمية االقتصادية أنبية كبَتة يف حياة الفرد االجتماعية يبكن أف نلخص منها ما يلي( ):
 - 1زيادة الدخل اغبقيقي كبالتاِف ربسُت معيشة اؼبواطنُت.
 - 2توفَت فرص عمل للمواطنُت.
 - 3توفَت السلع كاػبدمات اؼبطلوبة إلشباع حاجات اؼبواطنُت.
 - 4ربسُت اؼبستول الصحي كالتعليمي كالثقايف للمجتمع.
 - 5تقليل الفوارؽ االجتماعية كاالقتصادية بُت طبقات اجملتمع.
 - 6تسديد ديوف الدكلة.
-7ربقيق األمن القومي.

-3متطلبات التنمية االقتصادية :لتحقيق التنمية اؼبنشودة يرل االقتصاديوف أف ىناؾ عدة متطلبات كىي:
 - 1التخطيط كتوفَت البيانات كاؼبعلومات البلزمة.
 - 2اإلنتاج جبودة كتوفَت التكنولوجيا اؼببلئمة.
 - 3توفَت اؼبوارد البشرية اؼبتخصصة.
 - 4كضع السياسات االقتصادية اؼببلئمة.
 - 5توفَت األمن كاالستقرار.
 - 6نشر الوعي التنموم بُت أفراد اجملتمع.
-4مقومات التنمية االقتصادية :ىناؾ طبس مقومات رئيسية لعملية التنمية االقتصادية كىي :
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 - 1اليد العاملة دبختلف أصنافها  -2.رأس اؼباؿ -3.اؼبوارد الطبيعية -4 .اإلدارة كالتنظيم  -5.التكنولوجيا .

ثانيا  :نظريات التنمية من القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين .
سنبُت ـبتلف اؼبراحل اليت مرت هبا نظرية التنمية االقتصادية مع تقييم كل نظرية كسنكتفي ببعض منها على سبيل اؼبثاؿ (:)32

-1نظرية آدم سميث  :كىو من طليعة اؼبفكرين االقتصاديُت الكبلسيكيُت ككاف كتابو (ثركة األمم) معنيان دبشكلة التنمية االقتصادية كإ ٍف ىو
َف يقدـ النظرية بشكلها اؼبتكامل إال أف البلحقُت قد شكلوا النظرية اؼبوركثة عنو كاليت ربمل ظبات مهمة منها:
أ -القانوف الطبيعي :اعتقد آدـ ظبيث بإمكانية تطبيق القانوف الطبيعي يف األمور االقتصادية كمن مث فإنو يػى يعػد كل فرد مسئوال عن سلوكو أم

إنو أفضل من يرعى مصاغبو كأف ىناؾ يدان خفية تقود كل فرد كترشد آلية السوؽ كإف كل فرد سيبحث عن تعظيم ثركتو ككاف آدـ ظبي ث ضد
تدخل اغبكومات يف الصناعة كالتجارة.
ب -تقسيم العمل كىو نقطة البداية يف نظرية النمو االقتصادم حيث تؤدم إُف أعظم النتائج يف القول اؼبنتجة للعمل.
ج -تراكم رأس اؼباؿ ييعػد ضركريان للتنمية االقتصادية كهبب أف يسبق تقسيم العمل فاؼبشكلة ىي مقدرة األفراد على االدخار أكثر كمن مث
االستثمار أكثر يف االقتصاد الوطٍت.
د -إف تنفيذ االستثمارات يرجع إُف توقع الرأظباليُت ربقيق األرباح كأف التوقعات اؼبستقبلية فيما يتعلق باألرباح تعتمد على مناخ االستثمار
أكثر يف االقتصاد الوطٍت.
ىػ -عناصر النمو تتمثل يف كل من اؼبنتجُت اؼبزارعُت كرجاؿ األعماؿ كيساعد على ذلك أف حرية التجارة كالعمل كاؼبنافسة تقود ىؤالء إُف
توسيع أعماؽبم كىو فبا يؤدم إُف زيادة التنمية.
ك -يفًتض آدـ ظبيث أف االقتصاد ينمو مثل الشجرة ،فعملية التنمية تتقدـ بشكل ثابت كمستمر فعلى الرغم من أف كل ؾبموعة من األفراد
تعمل معان يف ؾباؿ إنتاجي معُت إال أهنم يشكلوف معان الشجرة ككل.

 --2نظرية ميل:
ينظر ستيوارت ميل إُف التنمية االقتصادية كوظيفة لؤلرض كالعمل كرأس اؼباؿ ،حيث يبثل العمل كاألرض عنصرين رئيسُت لئلنتاج يف
حُت يعد رأس اؼباؿ تراكمات سابقة لناتج عمل سابق ،كيتوقف معدؿ الًتاكم الرأظباِف على مدل توظيف قوة العمل بشكل منتج فاألرباح
اليت تكتسب من خبلؿ توظيف العمالة غَت اؼبنتجة ؾبرد ربويل للدخل ،كمن ظباهتا ىي:
أ -التحكم يف السكاف يعد أمران ضركريان للتنمية االقتصادية.
ب -إف األرباح تعتمد على تكلفة عنصر العمل كمن مث فإف األرباح سبثل النسبة ما بُت األرباح كاألجور فكلما ارتفعت األرباح قلت األجور.
ج -إف اؼبيل غَت احملدكد يف االقتصاد يتمثل يف أف معدؿ األرباح يًتاجع نتيجة لقانوف تناقص قلة اغبجم يف الزراعة كزيادة عدد السكاف على
كفق معدؿ مالتوس كيف حالة غياب التحسن التكنولوجي يف الزراعة كزيادة معدؿ مبو السكاف بشكل يفوؽ الًتاكم الرأظباِف ،حيث يصبح
معدؿ الربح عند حده األدىن كربدث حالة من الركود.
د -ميل من أنصار سياسة اغبرية االقتصادية لذلك فقد حدد دكر الدكلة يف النشاط االقتصادم عند حده األدىن كيف حاالت الضركرة فقط
مثل إعادة توزيع ملكية كسائل اإلنتاج.

-3تقييم النظرية الكالسيكية :إف العناصر اليت سبيز ىذه النظرية ىي:
أ -سياسة اغبرية االقتصادية حيث يؤمن االقتصاديوف الكبلسيكيوف بضركرة اغبرية الفردية كأنبية أف تكوف األسواؽ حرة من سيادة اؼبنافسة
الكاملة كالبعد عن أم تدخل حكومي.
ب -التكوين الرأظباِف ىو مفتاح التقدـ االقتصادم.
ج -ربقيق قدر كايف من اؼبدخرات.
د -ميل األرباح للًتاجع نظران لتزايد حدة اؼبنافسة كيفسر ظبيث ذلك بزيادة األجور اليت ربدث بسبب حدة اؼبنافسة بُت الرأظباليُت.
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ىػ -يعتقد أف حالة االستقرار ىي حتمية كنهاية لعملية الًتاكم الرأظباِف ألف تراجع األرباح قد يصل إُف الصفر كتوقف تركم رأس اؼباؿ كيصل
مستول األجور حىت الكفاؼ كيفسر ظبيث ذلك ىو ندرة اؼبوارد الطبيعية اليت تقود االقتصاد إُف حالة السكوف.
-4النظرية الكنزية :
اىتمت نظرية كينز باقتصاديات التنمية للدكؿ الرأظبالية فقط  ،باعتبار ظهورىا كانت نتيجة للكساد العاؼبي  ،1933-1929حيث يرل
كينز أف الدخل الكلي يعد دالة يف مستول التشغيل يف أم دكلة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي كاألدكات الكنزية ىي:
أ -الطلب الفعاؿ :فإف البطالة ربدث بسبب نقص الطلب الفعلي ،كللتخلص منها يرل كينز حدكث زيادة يف اإلنفاؽ سواء على االستهبلؾ
أك االستثمار.
ب -الكفاية اغبدية لرأس اؼباؿ :سبثل أحد احملددات الرئيسية ؼبعدؿ االستثمار كتوجد عبلقة عكسية بُت االستثمار كالكفاية اغبدية لرأس اؼباؿ.
ج -سعر الفائدة ىو العنصر الثاين احملدد لبلستثمار ،كيتحدد دكره بتفضيل السيولة كعرض النقد.
د -اؼبضاعف الكنزم يقوـ على فرضيات (كجود بطالة ال إرادية ،اقتصاد صناعي ،كجود فائض يف الطاقة اإلنتاجية للسلع االستهبلكية ،درجة
مركنة عرض مناسبة كتوفَت سلع رأس اؼباؿ البلزمة لزيادة اإلنتاج).
 -5نظرية النمو غير المتوازن( ىيرشمان):
تأخذ ىذه النظرية اذباىاا مغايران لفكرة النمو اؼبتوازف ،حيث إف االستثمارات ىنا زبصص لقطاعات معينة بدالن من توزيعها بالتزامن على
صبيع قطاعات االقتصاد الوطٍت .كمن ركادىا (ىَتمشاف) الذم يعتقد أف إقامة مشركعات جديدة يعتمد على ما حققتو مشاريع أخرل من
كفورات خارجية إال أهنا زبلق بدكرىا كفورات خارجية جديدة يبكن أف تستفيد منها كتقوـ عليها مشركعات أخرل تالية.
* فاستعرض أغلب النظريات ال يعٍت بالضركرة أهنا تفيد اقتصاديات الدكؿ النامية  ،كلكن ذلك يتطلب عرض األفكار اليت عاعبت التنمية
االقتصادية كبإمكاف اؼبختصُت اختيار ما ىو أنسب للتطبيق من خبلؿ كاقعهم االقتصادم كاالجتماعي.
ثالثا :نظريات التنمية بعد الحرب العالمية الثانية.

إف التغيَتات االقتصادية الكبَتة اليت أصابت العاَف بعد اغبرب العاؼبي ػػة الثاني ػػة ،منها ظهور الدكؿ اؼبستقلة حديثا كاغبرب الباردة بُت اؼبعسكرين
الشرقي كالغريب ،حيث أف النظريات التنموية كانت تنظر إُف عملية التنمية على أهنا ؾبموعة مراحل من النمو االقتصادم اؼبتتابع ككاف ذلك
احتيج معو إُف كجود أفكار توضح مدل العبلقة بُت العمليتُت التنمويتُت ،فقد كانت
خبلؿ اؼبدة من اػبمسينات كحىت أكاخر الستينات ،فبا
ى

النظرية االقتصادية يف التنمية ترل أف األصل ىو الكمية كاؼبزيج من االدخار كاالستثمار كاؼبساعدات األجنبية اليت سبثل ضركرة حىت تستطيع
دكؿ العاَف الثالث أف تسَت كبو الطريق الطويل للنمو االقتصادم الذم اتبعتو الدكؿ اؼبتقدمة .كبناءن عليو كعلى كفق اإلحداث التارىبية فإف
التنمية أصبحت مرادفان للنمو االقتصادم الكلي السريع .كيبكن عرض بعض من ىذه النظريات على سبيل اؼبثاؿ(:)33

-1نظرية نماذج التغيير الهيكلـ ــي :تركز ىذه النظريػػة على اآللية اليت ربوؿ هبا االقتصاد من التخلف اؽبيكلي كالًتكيز على الزراعة التقليدية
كالقطاعات األكلية إُف اؼبزيد من التنوع الصناعي كاالقتصاد اػبدمي ،كىناؾ مثاالف شهَتاف لنماذج التغيَت اؽبيكلي نبػ ػػا:
النموذج النظرم لفائض العمالة يف القطاعُت لػ (آرثر لويس)
أمباط التنمية اليت سبثل ربليبلن عمليان لػ (ىوليس تشينرم)

 aنظريــة التنميــة لـ آرثر لويــس:كىي من أىم النظريات اغبديثة يف عاَف التنمية ،كركز ىذا النموذج على التغيَت اؽبيكلي لبلقتصاد األكِف الذم يعيش حد الكفاؼ،
كالذم حصل دبوجبو آرثر لويس على جائزة نوبل يف منتصف اػبمسينات ،كالذم عدؿ بعد ذلك على يد كل من Juhn Fei
 ، &Gustave ranisإف مبوذج آرثر لويس أصبح نظرية عامة يف عملية التنمية القائمة على فائض العمالة يف دكؿ العاَف
الثالث خبلؿ الستينات كالسبعينات كالذم ما زاؿ التمسك بو مستمران حىت اليوـ يف العديد من الدكؿ.
كيف ضوء تلك النظرية يتكوف االقتصاد من قطاعُت نبا الزراعي التقليدم الذم يتسم باإلنتاجية الصفرية لعنصر العمل،
كالصناعي اغبضرم الذم تتحوؿ العمالة إليو تدرهبيان من القطاع التقليدم ،فبا ظبح للويس إمكانية سحب ىذا الفائض من القطاع
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الزراعي بدكف أية خسائر يف الناتج مع ربقيق إنتاجية عالية ،أما عن السرعة اليت يتم هبا ىذا التحوؿ فإهنا تتحدد دبعدؿ النمو يف
االستثمار الصناعي كتراكم رأس اؼباؿ يف القطاع الصناعي ،فبمجرد االستثمار يسمح بزيادة أرباح القطاع اغبديث عن األجور
باالعتماد على الفرض القائل بإعادة اؼبستثمرين استثمار أرباحهم وبدث التوسع يف ىذا القطاع مفًتضان ما يأيت بالنسبة لؤلجور:
_ إنو ثابت.
_ إنو يتحدد عند مقدار يكوف أعلى من ذلك اؼبستول لؤلجور الثابت يف اؼبتوسط كالقائم إُف حد الكفاؼ يف القطاع الزراعي
التقليدم ،حيث يفًتض لويس أف األجور يف القطاع اغبضرم هبب أف تكوف أعلى يف األقل بنحو  %30من متوسط الدخل
الريفي حىت ربدث ىجرة العماؿ من موطنهم يف الريف إُف اغبضر.
ىنا يبكن أخذ بعض اؼببلحظات على ىذه النظرية منها:
لقد افًتضت النظرية أف اإلنتاجية اغبدية لعنصر العمل تساكم صفران ،كأف صبيع الزراعيُت يشاركوف بالتساكم يف الناتج ،كأنو
افًتض زيادة رأس اؼباؿ يف القطاع الصناعي كاػبدمي نتيجة إعادة اؼبستثمرين استثمار أرباحهم ،كىذا ىبدـ إُف حد ما عملية
التنمية اغبضرية اليت نعتقد أهنا تتطلب أف يكوف النمو متوازنان بُت ـبتلف القطاعات العتماد القطاع الصناعي اؼبتوسع إُف الناتج

الزراعي خاصة يف الدكؿ النامية اليت يتوسع هبا القطاع الزراعي ،فإنو بأمكاننا أف ننمي القطاع الزراعي من القطاع التقليدم إُف
القطاع الزراعي اغبديث الذم يعتمد على التكنولوجيا اؼبتطورة لزيادة اإلنتاج كاستثمار العمالة يف الصناعات اليت تعتمد على
اإلنتاج الزراعي كسحب العمالة الفائضة إُف قطاع الصناعة اؼبتحضر باغبد الذم يسد اغباجة األكلية لئلنتاج الصناعي كخلق عمالة
متعلمة كمتدربة من اؼبناطق اغبضرية لتحقيق التوازف االجتماعي كاالقتصادم يف آف كأحد ،كاحملافظة على مبو مستمر يف اؽبياكل
القطاعية بصورة متوازية كاالبتعاد عن اإلفرازات األخرل اليت قد تسببها سحب العمالة من الريف إُف اغبضر ،ىذا عبلكة على أف
القطاع الزراعي ال يعتمد على النمطية يف اغباجة إُف العمالة كإمبا غالبان ما يكوف الطلب موظبيان ،كقد نستطيع أف نقرب بالوسائل
العلمية مواسم الطلب لتكوف البطالة يف ىذا القطاع قليلة كال تشكل عائقا يف النمو ،كإمبا تكوف سببان يف عملية التنمية اؼبنتظمة
كاؼبستدامة ،عبلكة على إمكانية أف نفًتض أف كثَتان من رأس اؼباؿ اؼبًتاكم نتيجة األرباح قد يستثمر يف البنوؾ فيما إذا كانت
أسعار الفائدة ؾبزية أك تغطي نسبة عآلية من أرباح اؼبستثمرين ألهنا ربقق فرصة مثالية آمنة للمستثمرين سواء أكانوا داخل البلد أـ
خارجو ،ككذلك بالنسبة لؤلجور يف اؼبناطق اغبضرية فهي غالبان ما تكوف أعلى فبا يتقاضاه العماؿ يف اؼبناطق الريفية فيما عدا من
يشاركوف الزراعيُت أرباحهم فإهنم غالبان ما ال يستثمركف تلك األرباح يف التنمية الزراعية بل يذىب جزء كبَت منها لبلدخار كاعبزء
اآلخر لبلستهبلؾ كاعبزء األخَت لبلستثمارات اػبدمية كالتجارية ،كذلك بسبب ضعف الثقافة التنموية كاألمية كخاصة يف دكؿ
العاَف الثالث.
- Bنظريــة ىولين تشينري:

كىي من النظريات اؼبعركفة على نطاؽ كاسع يف دراسة مباذج التنمية يف عدد من دكؿ العاَف الثالث بعد اغبرب العاؼبية الثانية،
كالفرضية اليت يقوـ عليها النموذج اؽبيكلي ىي أف التنمية عملية فبيزة للنمو تكوف اؼببلمح األساسية للتغيَت فيها متشاهبة يف كل
الدكؿ ،كوباكؿ النموذج التعرؼ على االختبلفات اليت من اؼبمكن أف تنشأ بُت الدكؿ فيما يتعلق خبطوات كمبوذج التنمية باالعتماد
على ؾبموعة الظركؼ اػباصة هبا.
كىناؾ ؾبموعة من العوامل اؼبؤثرة يف عملية التنمية ىذه العوامل تشتمل على:
 السياسة اغبكوميػػة -.حجم الدكلػ ػػة -.اؼبصادر الطبيعيػػة .أىداؼ الدكل ػػة. التكنولوجي ػ ػػا- .رأس اؼباؿ اػبارجي .التجارة الدكلي ػػة..إف الدراسات التجريبية لعملية التغيَت اؽبيكلي تقودنا إُف أف خطوات التنميػة كمبوذجها من اؼبمكن أف تتغَت كفقان لكل من
العوامل احمللية كالعوامل الدكلية حيث يفوؽ العديد منها قدرة الدكلة دبفردىا على التحكم فيها.
إف مؤيدم ىذه النظرية أثبتوا اؼبتوسطات اإلحصائية اليت قاـ اقتصاديو التغيَت اؽبيكلي حبساهبا من خبلؿ مدل ـبتلف للدكؿ
الغنية كالفقَتة ذات فائدة ؿبدكدة يف عملية ربديد العوامل اغبرجة لعملية التنمية اػباصة بالدكؿ.
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كفبا يبكن أخذه على ىذه النظريػػة ما يأيت:
قد تتفاكت الدكؿ فيما بينها حوؿ قوة أك ضعف بعض العوامل اؼبؤثرة يف عملية التنمية كمنها فلسفة الدكلة السياسية
كأىدافها كمدل تبعيتها بالقرار السياسي أك استقبلؽبا ،كذلك مدل اعتمادىا على رأس اؼباؿ اػبارجي الذم يضعف من
إرادهتا يف كضع السياسات التنموية كتنفيذىا ،كما أف موضوع الدعم كاؼبعونة اػبارجية أصبح يرتبط ارتباطان كثيقان بالسياسات
العامة للدكؿ دبا وبقق مصاٌف الدكؿ كيضعف جدية مسانبة تلك الدكؿ يف تنمية الدكؿ الفقَتة كتقريب التفاكت
االقتصادم ،لذا فإنو يبكن القوؿ إف ؾبموعة اػبطوات االقتصادية التنموية اليت تعتمد على اؼبوارد كاالستقبللية يف القرار دكف
إنباؿ العوامل اػبارجية الدكلية اؼبؤثرة كفيلة لبلستمرار يف عملية التنمية كخاصة التنمية اؼبستدامة.

-2نظري ــة النمــو الحديثــة:
إف الوىم الذم غلف النماذج النيوكبلسيكية هبب التحرر منو بغرض النمو االقتصادم ،ىذا ما كاف ىاجس االقتصاديُت خبلؿ السبعينات
كالثمانينات ،حيث زادت حدة ديوف العاَف الثالث مع أزدياد عدـ قدرة النظرية التقليدية على تفسَت التفاكت يف األداء االقتصادم بُت
الدكؿ.
الذم يتحدد بالنظاـ الذم وبكم
لذا فإف نظرية النمو اغبديثة أك النمو الداخلي سبدنا باإلطار النظرم لتحليل الناتج احمللي اإلصباِف
العملية اإلنتاجية ،كليس عن طريق قول خارج النظاـ ،على العكس من النظرية النيوكبلسيكية التقليدية ،فهذه النماذج تنظر إُف أف الناتج
احمللي اإلصباِف بوصفو نتيجة طبيعية للتوازف طويل األجل.
إف اؼببدأ األساس احملرؾ لنظرية النمو اغبديثة ىو تفسَت كل من اختبلؼ معدؿ النمو بُت الدكؿ كارتفاع معدؿ النمو اؼببلحظ .لذا فإف
النظرية تبحث عن تفسَت للعوامل اليت ربدد حجم مبو الػ  GNPكمعدلو الذم َف يفسر كيتحدد خارج معادلة النمو النيوكبلسيكية لػ(سولو)
كيطلق عليو بواقي سولو ،كبناءن عليو فإف النظرية اغبديثة أعادت تأكيد أنبية االدخار كاالستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم يف ربقيق النمو
السريع يف العاَف الثالث ،فبل توجد قوة تقود إُف التوازف يف معدالت النمو بُت االقتصاديا ت اؼبغلقة ،كمعدالت النمو القومي تظل ثابتة
كزبتلف بُت الدكؿ باالعتماد على معدالت االدخار القومي كمستويات التكنولوجيا.
كفبا استطعنا أف نتلمسو من بعض النظريات اليت صممت للتصدير سواء عن قصد أـ غَت ذلك أهنا مضرة دبصلحة اقتصاديات الدكؿ
النامية ،أك يف األقل ىي أقرب للضرر بالنتائج ؼبا هبب أف تكوف عليو من مسانبة يف عملية النمو االقتصادم ،كىذا ال يعٍت نسف كل ما
كتب من تنظَت أك ذبارب ألنشطة اقتصادية عاؼبية ،كلكننا يبكن أف نتوصل إُف حقيقة إمكانية التعامل معها بعد أجراء التعديبلت اؼبناسبة
اليت تتبلءـ كاػبصائص االجتماعية كاؼبؤسسية كاؽبيكلية اليت تتميز هبا دكؿ العاَف الثالث ،كىذا يعٍت أف يف عملية التنمية لدكؿ العاَف الثالث
توازنات إنتاجية كسوقية كسعرية هبب األخذ هبا ،إُف جانب التدخبلت اغبكومية اليت هبب أف تسعى لتحقيق التوازف يف عدالة التوزيع يف
اجملاالت كافة إلحداث نتائج اقتصادية كاجتماعية تنموية ،كأف تساىم الدكلة كالسوؽ اغبرة يف كضع اغبلوؿ اؼببدئية ؼبشاكل اجملتمع كالفقر
كالنمو السكاين كالتجارة الدكلية كالسياسة السعرية كالعمالة كاػبصخصة كاالستثمارات اػبارجية كغَتىا.
فبا سبق نستنج على بعض النظريات أهنا :
 ترصبة للواقع السياسي اؼبعاش يف تلك الفًتة. بعضها أعدت على أسس اقتصاديات الدكؿ اؼبتقدمة فبا يستحيل تطبيقها على الدكؿ النامية. أعطت الدكر الرئيس يف التنمية إُف السوؽ اغبرة ،كَف يكن للدكلة أم دكر يف التخطيط لعملية النمو ،كحيث أننا نرل أنو كلما كانت الدكلةفبثلةن لئلرادة اغبقيقية اؼبستقلة إلدارة سياسات البلد االقتصادية كاف بإمكاهنا ربقيق إسًتاتيجيا ت مهمة يف طريق النمو االقتصادم ،إذ أف
الدكؿ النامية سبتلك األسباب اؼبوضوعية يف رسم السياسات االقتصادية للنمو االجتماعي كاالقتصادم كاؼبوارد البشرية كالطبيعية كالتخطيط
االقتصادم باستثناء دكر الدكلػػة،كحيث أف إرادة الدكلة اليت ترل أف معاعبة الفساد كعدـ الكفاءة كإهباد اغبوافز االقتصادية اؼبناسبة كخوصصة
بعض اؼبشاريع اإلنتاجية كاػبدمية كإتباع سياسات سعريو ؽبا أثرىا اؼبنظم لعملية التجارة اػبارجية مع ضباية اؼبنتوج احمللي كالًتكيز على
الصناعات التصديرية كالًتحيب باؼبستثمرين ،كفقان ؼبا يضمن مصاٌف الدكلة السيادية كاالقتصادية ،ستؤدم إُف توازف كاستمرار يف عملية النمو
االقتصادم ، ،كلنا من اقتصاديات الصُت كماليػزيا خَت ذبربة ؼبا ذىبنا إليو (عندما استقلت الصُت عاـ  1949كاف االقتصاد الصيٍت يعاين من
االضطراب بسبب اغبرب كالتضخم ككاف من مهاـ اغبكومة بناء النظاـ االقتصادم العاـ كإزالة البطالة كاجملاعات اؼبنتشرة ،ككاف عدد سكاهنا
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آنذاؾ حواِف اؼبليار نسمة ،كثلثا أراضيها تعترب جبلية كصحراكية ،كعشرىا فقط ىو اؼبزركعة مكنت الدكلة من االعتماد على النفس كإعادة
توجيو أكرب االستثمارات الزراعية ،كبعد مدة من النمو أحدث السياسيوف ثورة ثقافية ،حيث مت حقن االقتصاد بأيدلوجية ؿبددة كىي مقاطعة
اؼبنتجات األجنبية كيف العاـ  1975كضعت اغبكومة خطة حىت العاـ  2000لتصبح ذات قوة اقتصادية كربل ،كعرفت ىذه اػبطة يف حينها
بربامج التحديث ،ؿ ،ككانت مضامينها تركز على رفاىية اؼبستهلك كزيادة اإلنتاجية كاالستقرار السياسي  ،كإنتاج منتجات جديدة يف ظل
كجود نظاـ اغبوافز ،كما عمدت اغبكومة إُف زبفيض دكر اإلدارة اؼبركزية كجعلها ـبتلطة حيث عملت على كجود قانوف تشريع اإلصبلح
الزراعي ،كخفضت عبء الضرائب على اؼبشاريع غَت اغبكومية ،كعملت على توفَت تسهيبلت االتصاؿ اؼبباشر بُت الصينيُت كالشركات
التجارية األجنبية ،ككانت نتيجة ىذه اإلصبلحات اؼببنية على اػبلط بُت االذباه اؼبركزم كاؼببادرة أف تكوف الصُت يف الوقت اغباضر ذات اؼبليار
كثبلشبائة مليوف نسمة العبان دكليان بارزان يف الصناعات ،كخاصة تلك اليت تركز على القول العاملة ،كتنتج اؼبصانع الصينية اآلف  %70من إال
لعاب كالدمى يف العاَف ك %60من الدراجات اؽبوائية كنصف إنتاج العاَف من األحذية كثلث إنتاجو من اغبقائب ،كيستحيل يف العادة أف ذبد
منتجات غَت صينية من ىذه األصناؼ على رفوؼ اؼبتاجر يف العاَف ،كمع ذلك فليست الصناعات اؼبتواضعة ىي الوحيدة اليت تلعب هبا
الصُت دكران مهمان يف العاَف ،إذ إهنا تنتج ربع اإلنتاج العاؼبي من الغساالت كطبس إنتاجو من الربادات كنصف إنتاجو من األفراف ككل ىذه

اؼبنتجات ىي اعبزء األكثر مبوان يف صادرات الصُت ،كأخَتان نقوؿ إف إنتاج الصُت لن يكوف باذباه التقدـ أفقيان ،كال بد من التذكَت بشعار
ماكتسي تونغ ""اذبو بشكل ملتو لكن اذبو لؤلماـ بشكل صريح"(.)34
 إف ـبتلف النظريات التنموية َف تأخذ بعُت االعتبار اعبوانب البيئية للتنمية كاستدامها بل كانت نظريات مبنية على جوانب مادية حبتة.فبا دفع باؼبختصُت كالباحثُت التفكَت يف أسس تنموية مستقبلية كىذا ماسنبينو يف احملور اؼبواِف.

رابعا  :التنمية في العقدين األخيرين من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين.
إف االستخداـ اعبائر للمصادر الطبيعية ك استنزاؼ الثركات األرضية كالزيادة السكانية اؼبضطردة أدل إُف أف ينتبو العاَف إُف أنبية دراسة ىذه
اإلمكانيات ك كيف ستليب االحتياجات اؼبتزايدة يف اؼبستقبل.
من ىذا اؼبنطلق دؽ ناقوس اػبطر يف هناية القرف اؼباضي لبلنتباه للخطر الذم يهدد العاَف من إمكانيات نفاد أك شح ىذه اؼبصادر ،ك بدأت
منظمات األمم اؼبتحدة بدعوة ؼبناقشة مصَت األرض ك كيفية احملافظة على مصادر الطبيعة من النفاد ػبدمة األجياؿ اغبالية ك اؼبستقبلية .
بدأت اغبكومات بتبٍت مفهوـ التنمية اؼبستدامة ك أصبح ال بد من ترصبة ىذا اؼبفهوـ اُف الواقع العملي من خبلؿ تنمية يف اػبطط التنفيذية ك
اإلعداد اؼبشاريع التنموية اليت تعتمدىا الدكؿ.
أصبح مصطلح التنمية اؼبستدامة  ،شائع االستعماؿ على يد اللجنة العاؼبية اؼبعنية بالبيئة كالتنمية ( عبنة بورتبلند ) يف عاـ  . 1987حيث
دعت اللجنة إُف التنمية اليت تليب احتياجات اعبيل اغباضر دكف أف تعرض للخطر احتياجات أجياؿ اؼبستقبل  .فقد أبرز تقريرىا اغباجة إُف
معاعبة االحتياجات اإلمبائية كالبيئة يف كقت كاحد .منذ ذلك اغبُت  ،مت االضطبلع جبهد كبَت يف ؿباكلة لتحديد اآلثار العملية ؼبفهوـ التنمية
اعبهوم كالوطنية كالدكلية .
ة
اؼبستدامة على ـبتلف اؼبستويات

-aمفهوم التنمية المستدامة :إف مؤسبر ريودم جانَتك لسنة  1992سلط عيها الضوء بصورة كاضحة .حيث أف اؼببدأين الثالث كالرابع
الذم خرج بو اؼبؤسبر يعرؼ التنمية اؼبستدامة بأهنا(ضركرة إقباز اغبق يف التنمية حبيث تتحقق على كبو متساك كاغباجات التنموية كالبيئية ألجياؿ
اغباضر كاؼبستقبل)(.)35
كبعبارة أخرل ( عملية التنمية اليت تليب أماين كحاجات اغباضرين دكف تعريض قدرة أجياؿ اؼبستقبل على تلبية حاجات للخطر).
كما أنو أشار ( لكي تتحقق التنمية اؼبستدامة ينبغي أف سبثل ضباية البيئة جزء ال يتجزأ من عملية التنمية ،كال يبكن التفكَت دبعزؿ عنها).
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ىذاف اؼببدآف اللذاف تقررا باعتبارنبا جزء من جدكؿ أعماؿ مؤسبر األمم اؼبتحدة اغبادم كالعشرين ينطوياف على بعض الدالالت العميقة
للغاية بالنسبة الستخداـ كإدارة اؼبوارد الطبيعية كالنظاـ اإليكولوجي كالبيئة.
فبا سبق علينا أف نتساءؿ ما معٌت ( حبيث تتحقق على كبو متساك اغباجات التنموية كالبيئة ألجياؿ اغباضر كاؼبستقبل) .أم ربقيق العدالة
يف تلبية حاجات صبيع الشعوب يف اعبيل اغباِف كالعدؿ يف تلبية حاجات أجياؿ اؼبستقبل كأجياؿ اغباضر مع ربقيق التوازف بُت التنمية (
دبختلف جوانبها)كصيانة البيئة.
إذف التنمية اؼبستدامة ىي ؾبموعة من الوسائل ك الطرؽ ػبلق مبو اقتصادم وبافظ على البيئة كيقلل من مستويات الفقر دكف أف يدمر اؼبصادر
الطبيعية ك قدرهتا يف اؼبدل القصَت على حساب تنمية طويلة اؼبدل.

 -bضرورة التنمـية المستدامة :لقد كاف مؤسبر األرض دبثابة إشارة موجهة إُف العاَف برمتو  ،بأنو بعد عشرات السنُت من اعتبار البيئة
كنقيض للنمو االقتصادم .أصبح السياسيوف يف هناية األمر يدركوف الرابطة اغباظبة كالتكامل الدائم بُت االثنُت .كالبد للبشرية أف تتعلم كيف
تعيش يف نطاؽ حدكد البيئة الطبيعية باعتبارىا موفرة ؼبختلف اؼبدخبلت كمستقبلة عبميع النفايات على حد سواء  ،كالبد لنا أف نتعرؼ أنو
حىت كلو َف يصل التدىور البيئي إُف اؼبستويات اؼبهددة للحياة  ،فإنو من اؼبمكن أف يسفر عن تدف كبَت يف نوعية العاَف الذم نعيش فيو ،
كمن ىنا جاءت ضركرة التنمية اؼبستدامة.
 - 1إنتاج الغذاء:

يرل خرباء األمم اؼبتحدة للتنمية أف تعداد العاَف حاليا يقدر ب

5.5مليار نسمة كيتزايد عاؼبيا

دبتوسط %1.7كسيصل إُف  8.5مليار نسمة حبدكد  2025فبا يؤدم يف النهاية كصوؿ عدد السكاف إُف 11.5مليار
نسمة سنة  .2150إف ىذه األرقاـ تكوف ؽبا داللة كبَتة بالنسبة لسكاف اليوـ  ،كذات أنبية بالغة بالنسبة لؤلجياؿ القادمة
.كعليو سوؼ يصل االستهبلؾ من األغذية إُف الضعف  ،كمع أف معدؿ النمو لئلنتاج الغذائي اؼبطلوب ىو %1.6سنويا ،
كحسب التقدير دائما سيكوف أقل من معدؿ %2الذم ربقق يف هناية القرف العشرين ( الثبلثُت سنة األخَتة). )36( .
-2التلوث  :يعٍت كل تغَت كمي كيفي يف مكونات البيئة اغبية كغَت اغبية ؛التقد ر البيئية على استيعاهبا دكف اف ىبتل توازهنا كوجود أية
مادة أك طاقة يف غَت مكاهنا كزماهنا ككميتها اؼبناسبة ؛ فاؼباء يعد ملوثا إذا ما أضيف إُف الًتبة بكميات ربتل ؿبل اؽبواء فيها ؛ كاألمبلح
عندما تًتاكم يف األراضي الزراعية بسبب قصور نظم الصرؼ تعترب ملوثات ؛كالنفط من مكونات البيئة لكنو يصبح ملوثا عندما يتسرب
إُف مياه البحار كاحمليطات (. )37كىناؾ العديد من اؼبلوثات منها( -اؼبلوثات الكيميائية -
 -اؼبلوثات الفيزيائية -التلوث الضوضائي -التلوث اؼبعنوم).

أسباب كمصادر التلوث كطرؽ إنتشاره(:)38
يعترب اإلنساف أكؿ عوامل التلوث كتدمَت النظاـ البيئي الكوين فبا صنعتو يداه ف لقد انتشر التلوث يف الرب كالبحر كاعبو ليفسد ما خلقو اهلل ،
كيعود بالعواقب الوخيمة على اإلنساف نفسو ،كمع ظهور اؼبلوثات تظافرت كل عوامل الطبيعة رغما عنها  ،على نشرىا يف كل أرجاء اؼبعمورة
ب)ا غبفر كالتنقيب.
حبيث قلما تسلم اليوـ منطقة يف العاَف من آثار التلوث  .كمن أسباهبا  :أ)استنزاؼ موارد الطبيعة.
ز) اغبركب( اغبرب العاؼبية الثانية -
د)التصحر .ىػ) تلوث اؽبواء .ك)تلوث اؼبياه.
ج) اؼبباين اإلظبنتية.

حرب اػبليج كغَتىا ).

حسب خرباء األمم اؼبتحدة .سوؼ تكوف  %90من الزيادة السكانية يف العاَف يف اؼبناطق اغبضرية ،فبا ىبلق مشاكل كبَتة كمفزعة من
التغَت االجتماعي كاؼبؤسسايت  ،كبالتاِف ارتفاع نسبة االحتياجات االستثمارية يف القاعدة اؽبيكلية (ا لبٌت التحتية)  ،كالعمل على توفَت اؼبياه
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الصاغبة للشرب لكل شخص يف السنوات األربعُت القادمة .سيتطلب مد اػبدمات إُف 3.7مليار نسمة من اؼبقيمُت يف اؼبدف .كما أف
اغبيلولة دكف تفاقم التلوث يف بعض البلداف ذات النموالسريع سوؼ يتطلب خفض التلوث بالنسبة لوحدة اإلنتاج الصناعي دبقدار % 90
خبلؿ الفًتة من 2000إُف )39(.2030
-3التزايد السكاني :كلما ازدادت أعداد البشر كمستول أنشطتهم ازداد الضغط على النظم البيئي ة اؽبشة  ،ففي عشرية الثمانينات من
القرف العشرين مت تدمَت من  %7إُف  %10من الغابات االستوائية كاألراضي الرطبة  ،كما مت استنزاؼ العديد من طبقات اؼبياه اعبوفية
،كتلوث اؼبناطق الساحلية بدرجة غَت مسبوقة خَت دليل ( اعبزائر – فرنسا -اػبليج العريب -شواطئ احمليط األطلسي بسبب غرؽ بعض
البواخر اغباملة للبًتكؿ)(.)40
 ربقيق مساكاة ك عدالة اجتماعية .ضباية البيئة.- Cأىداف التنمية المستدامة . :هتدؼ إُف  -:تأمُت مبو اقتصادم.
على الرغم من أف ىذه األىداؼ ردبا يكوف بينها تناقض ك اختبلؼ إال أهنا من اؼبمكن أف تتعايش كتتجانس فالتنمية اؼبستدامة
هتدؼ إلهباد التوازف بُت االحتياجات االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية .فبا يسمح بالعيش الكرًن لنا كلؤلجياؿ القادمة .فهي تعتمد على اؼبنهج
الشامل كطويل اؼبدل يف تطوير كربقيق ؾبتمعات سليمة تتعامل مع النواحي االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية دكف استنزاؼ للموارد الطبيعية
كاألساسية(.)41
خامسا  :مدى مساىمة نظريات التنمية للحد من آثار األزمة المالية.

مفهوم األزمة المالية " :اهنيار مفاجئ يف سوؽ األسهم ،أك يف عملة دكلة ما ،أك يف سوؽ العقارات ،أك ؾبموعة من اؼبؤسسات
- 1
42
اؼبالية ،لتمتد بعد ذلك إُف باقي االقتصاد" ( ) .أما أزمة األسواؽ اؼبالية فيقصد هبا ذلك التدىور اغباد الذم وبدث يف األسواؽ اؼبالية لدكلة
أك ؾبموعة من الدكؿ ،ك اليت من أبرز ظباهتا فشل النظاـ اؼبصريف احمللي يف أداء مهامو الرئيسية ك الذم ينعكس يف تدىور كبَت يف قيمة العملة
ك يف أسعار األسهم ألىم الشركات الصناعية يف السوؽ ،كما ؽبا من آثار سلبية على قطاع اإلنتاج ك العمالة ،ك ما ينجم عنها من إعادة
توزيع الدخوؿ ك الثركات فيما بُت األسواؽ اؼبالية الدكلية ربدث األزمة اؼبالية عندما تصل بعض البنوؾ الكربل لوضعية عدـ كفاية موجوداهتا
لتغطية مطالبها .األصوؿ ال تكفي لتغطية اػبصوـ.
ما يبكن استخبلصو فيما ىبص أزمات النظاـ الرأظباِف ىو أف الرأظبالية يف الوقت اغباضر أصبحت تتمتع بقدرة كبَتة على مواجهة أزماهتا
الدكرية ،إذ تتسم األزمات األخَتة بسمتُت أساسيتُت مقارنات بالعقود السابقة – إهنا أزمات اقل حدة ،كإهنا اقصر أمدا فبا كانت عليو قبل
اغبرب العاؼبية الثانية.
 --2تأثيرات األزمة المالية لسنة :2008
تربز تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية يف ؾبموعة من اؼبؤشرات اػبطَتة اليت هتدد االقتصاد األمريكي كالعاؼبي كيبكن إهبازىا ضمن النقاط
التالية(:)43
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-a-إفبلس متواصل لكثَت من البنوؾ ،كاؼبؤسسات العقارية ،كشركات التأمُت ،كقد بلغ عدد البنوؾ اؼبنتهية  11بنك ،من بينها" بنك

إندم ماؾ "الذم يستحوذ  32مليار دكالر من األصوؿ ،ككدائع بقيمة  19مليار دكالر ،كمن اؼبتوقع مع منتصف عاـ  2009غلق ما

يقرب  110بنك تقدر قيمة أصوؽبا حبواِف  850مليار دكالر.
-bتدىور حاد يف نشاط األسواؽ اؼبالية العاؼبية جراء تأثره بالقطاع اؼبصريف كاؼباِف ،كىو ما يفسر تقلب مستول التداكالت ترتب عنها

اضطرابان كخلبلن يف مؤشرات البورصة بًتاجع القيمة السوقية ؿ  8مؤسسات مالية عاؼبية حبواِف  574مليار دكالر خبلؿ العاـ.
-cارتفاع نسبة الديوف العقارية على كبو  6.6تريليوف دكالر ،بلغت ديوف الشركات نسبة  18.4تريليوف دكالر كبذلك فإف اجملموع
الكلي للديوف يعادؿ  39تريليوف دكالر.
-dأضعاؼ الناتج احمللي اإلصباِف ،كما بلغت نسبة البطالة ، 5%كمعدؿ التضخم. % 4

-eتراجع كبَت يف نسب مبو الدكؿ الصناعية من  1,4 %سنة  2008إُف حدكد  0,3 %سنة 2009
مع توقع تقرير منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية أف تصل نسب النمو عاـ  2009يف الواليات
اؼبتحدة إُف ، 0,9 %مقابل  0,1 %للياباف ،ك  0,5 %ألكركبا.

-fتراجع أسعار النفط بدكؿ منظمة الدكؿ اؼبصدرة للبًتكؿ"أكبك "إُف ما دكف  55دكالر للربميل .
-gإعبلف رظبي بدخوؿ إيطاليا كأؼبانيا كأكؿ كثالث اقتصاد أكركيب يف مرحلة ركود إقتصادم.
-hالتعثر كالتوقف كالتصفية كإفبلس العديد من البنوؾ.

-Iالبفاض حاد يف مبيعات السيارات كعلى رأسها أكرب اجملموعات األمريكية"فورد" "،جنراؿ.

موتورز "ىذه األخَتة اليت ىي على كشك اإلفبلس كىو ما يهدد دبليوين عامل.

 -3نظرية التنمية المبنية على اقتصاد المشاركة آلية لحل األزمة المالية .

إف السياسات اؼبتبعة للخركج من األزمة اؼبالية مع مركر الوقت أثبتت عدـ فعاليتها  ،نظرا العتمادىا على أسس غَت أخبلقية كغَت شرعية ،
كؽبذا فإف اغباجة ملحة للبحث عن آليات كأساليب بدكف فوائد مسبقة كببل ضمانات مرىقة كبأقل التكاليف يتم يف إطارىا ضباية االقتصاد
الوطٍت ،كعليو فاقتصاد اؼبشاركة أداة أثبتت كفاءهتا للتخلص من األزمة.
يعرؼ الفقهاء اؼبسلموف الشركة بأهنا تعاقد بُت إثنُت أك أكثر على العمل للكسب بواسطة األعماؿ أك األمواؿ ،
ليكوف الربح بينهم حسب االتفاؽ .
ك ركم عن رسػػوؿ اهلل الكػرًن – صلى اهلل عليو ك سلم – أنو قاؿ فيما يركيو عن ربو عز ك جل  ":أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحــدىما

صاحبو  ،فإذا خانو خرجت من بينهما " ركاه أبو داكد .
إذا فاؼبشاركة التفاعل الذم وبصل بُت اثنُت كمنو اؼبضاربة كاؼبزارعة كاؼبعاملة كاؼبراحبة كاؼبكاتبة كاؼبزايدة
فاقتصاد اؼبشاركة تنظيم اقتصادم يستبعد التعامل بسعر الفائدة  ،فهو بذلك يلغي اؼبكاسب اؼبضمونة كاؼببيعات الغَت اؼبملوكة  ،كيعترب
اؼبخاطرة ىي أصل االستثمار كؿبرؾ التنمية(.)44

صور اقتصاد المشاركة  :يرل االقتصاديوف أف اقتصاد اؼبشاركة تتعدد صوره كىي(: )45

- cانسجاـ كتفاعل اعبماىَت
- bتكافل كتضامن فئات اجملتمع .
- aاعتداؿ كتوسط خصائص التنظيم .
 - eاالنفتاح كالتعامل مع العاَف اػبارجي.
 - dاشًتاؾ عناصر اإلنتاج يف التنمية .
مع منهج التنمية .
طرق التمويل في اقتصاد المشاركة  :إف صيغ التمويل تتميز خبصائص ذبعلها مستوفية ؼبعايَت التمويل السليم:
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 طاعة اهلل سبحانو كتعاُف كخلوه من الربا كالظلم. تعمل يف االقتصاد اغبقيقي باؼبسانبة اؼبباشرة يف إنتاج كتوزيع السلع كاػبدمات . تلغي أثر التضخم ذاتيا الرتباطها بتمويل إنتاج السلع كتوزيعها . التوزيع اؼبناسب للمنافع ك اؼبخاطر بُت طريف العملية  - .تؤكد على البعد االجتماعي كاألخبلقي . متعددة كمتنوعة دبا يناسب حاجة اؼبتمولُت كظركفهم .أما صيغ التمويل فعديدة كمتنوعة كإليك بعضا منها على سبيل اؼبثاؿ :
-1صيغ قائمة على الرب كاإلحساف  :القرض اغبسن –اؽببات كاؼبنح-الزكاة-الوقف.
 -2صيغ قائمة على اؼبشاركة يف عائد االستثمار  :اؼبشاركة – اؼبضاربة –اؼبزارعة – اؼبساقاة.
-3صيغ قائمة على الدين التجارم :البيع ألجل كعلى أقساط-بيع السلم-االستصناع -اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك.
-5الخات ــمة:
بعد استعراضنا للتنمية االقتصادية من خبلؿ مفهومها  ،أىدافها  ،مراحلها التارىبية اؼبختلفة من القرف الثامن عشر إُف العقد األكؿ من

القرف الواحد ك العشرين يبكن اػبركج جبملة من النتائج :
-1يف اؼبراحل للنظاـ الرأظباِف:
 كانت التنمية ترصبة ألفكار ركاد اؼبدرسة الكبلسيكية َ - .ف تأخذ حيزا كاسعا يف كتابات االقتصاديُت يف تلك الفًتة. ترصبة للواقع االقتصادم آنذاؾ كالذم اتسم باغبرية االقتصادية كعدـ تدخل الدكلة للتخطيط االقتصادم فبا هبعلنا نستخلص بأنو َفتكن تنمية بقدر ما كانت عملية مبو فقط.
 -2تغَت مفهوـ التنمية عند الكنزيُت نتيجة إفبلس مبدأ اغبرية االقتصادية بسبب الكساد العظيم (  )1933-1929كبتاِف أصبح مفهومها
كليا كشامبل ؼبختلف النشاطات االقتصادية .كمنو ميبلد احملاسبة االقتصادية لتقييم النشاطات االقتصادية يف فًتة اغبرب (.)1945-1939
-3بعد اغبرب العاؼبية الثانية تغَت العاَف بوجود ثبلث كتل ( العاَف الرأظباِف  ،العاَف االشًتاكي ،العاَف النامي) مع ميبلد منظمة األمم اؼبتحدة
هبياكلها اؼبختلفة .كمنو أصبحت عملية التنمية أكثر اىتماما كتأطَتا كمنها ظهور نظريات النماذج التنموية برعاية خرباء األمم اؼبتحدة كؿباكلة
تطبيقها على االقتصاديات النامية.
 -4عملية التنمية اعتمدت على اعبانب اؼبادم البحت متناسية اعبوانب األخبلقية كالبيئية.
-5ركزت على استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية دكف األخذ بعُت االعتبار حاجات األجياؿ القادمة (مستقببل)
 -6إف استخداـ اؼبفرط للموارد الطبيعية دكف أخذ االحتياطات ضركرية نتج عنو تلوث البيئة ،كما غبق البشرية من أمراض كغَتىا.
 -7يف العقدين األخَتين من القرف العشرين تبنت منظمة األمم اؼبتحدة مفهوما جديدا للتنمية اؼبستدامة كعقدت من أجلها اؼبؤسبرات ( مؤسبر
األرض  1992إُف مؤسبر باِف  2007مركرا جبوىانسبورغ ككيوتو ،كسن التشريعات الدكلية كاحمللية ملزمة.
 -8مهما كصلت الدكؿ من تقدـ كرقي فإف مفهوـ التنمية يبقى مثاليا اليبكن ربقيقو.
َ-10ف تساىم ـبتلف نظريات
 -9تبٍت األمم اؼبتحدة لربنامج التنمية لؤللفية الثالثة نتيجة اتساع اؽبوة بُت الدكؿ اؼبتقدمة كالدكؿ النامية.
التنمية اؼبعاصرة يف إهباد حلوؿ ناجعة للحد من األزمات اؼبالية اؼبتعاقبة بصورة دكرية على االقتصاد العاؼبي عموميا كاالقتصاديات النامية
خصوصا.
 -11األزمة اؼبالية اغبالية بينت ؿبدكدية النظم االقتصادية الوضعية يف حل الكثَت من مشاكل اإلنسانية .
 -12إف أساس التقدـ االقتصادم يرتكز بالدرجة األكُف على االقتصاد اغبقيقي .كبتاِف فاف اقتصاديات اؼببنية على اؼبضاربة تؤدم إُف
أزمات ـبتلفة.
 -13إف الدراسات االقتصادية الكمية اليت ازدىرت يف النصف الثاين من القرف العشرين (كالنماذج االقتصادية – االقتصاد القياسي –
حبوث العمليات كغَتىا ) أظهرت ؿبدكديتها يف التنبؤ باألزمات.

226

حوليات جامعة بشار العدد

( 8خاص)

Annales de l‟Université de Bechar N° 8

2010

 - 14أصبح اؼباؿ يف االقتصاد الطفيلي كسيلة عبمع اؼبزيد من اؼباؿ فاقدا لوظائفو الرئيسية يف كونو مقياسا للتبادؿ كـبزكنا للقيمة ككسيلة
للدفع ،ليصبح سلعة كغَته من السلع األخرل.
-15أف اقتصاد اؼبشاركة قد يكوف أنسب اغبلوؿ القادمة كأف يف تطبيقو عبلجا ؼبا يعانيو العاَف من أزمة مالية طاحنة  ،فقد خلص خرباء يف
االرباد األكركيب من خبلؿ دراسات إُف أف اقتصاد اؼبشاركة ىبتلف عن النظاـ االشًتاكي من خبلؿ ظباحو بالتملك كىبتلف عن النظاـ
الرأظباِف من خبلؿ منعو لبلنفراد بالسيطرة على السوؽ كمنعو للثراء الفاحش معتربينو نظاما كسطا.
 -16إف األزمة اؼبالية أزمة أخبلقية آلف النظاـ الرأظباِف يعتمد على اعبانب اؼبادم متناسيا اعبانيب اؼبعنوم كاألخبلقي .
-17أثرت األزمة االقتصادية بشكل كاضح على صبيع االقتصاديات ( اؼبتقدمة كالنامية) كأدخلت االقتصاد العاؼبي يف ركود.
انطالقا من النتائج المتوصل إليها يمكننا تقديم بعض التوصيات :
- 1االىتماـ بالتنمية االقتصادية اؼبستدامة .
- 2صياغة نظرية تنموية شاملة ( مادية ،عقائدية).
- 3ؿباكلة إثراء نظرية التنمية االقتصادية كفق اؼبنظور اإلسبلمي كذبسيدىا ميدانيا.
- 4اعتماد اقتصاد اؼبشاركة كآلية غبماية االقتصاد الوطٍت من األزمات االقتصادية .
- 5االىتماـ بالبحوث االقتصادية اإلسبلمية كؿباكلة تكيفها كتطبيقها .
-6توخي اغبيطة كاغبذر كاالنضباط يف اؼبعامبلت اؼبصرفية.
اله ـ ـ ـ ــوامش -1خبابو عبداهلل -السياسة السعرية يف إطار العوؼبة االقتصادية -مؤسسة الثقافة اعبامعية –االسكندرية -2009-ص88
 -2طبلؿ البابا – قضايا التخلف كالتنمية يف العاَف الثالث – دار الطليعة –بَتكت  1983ص50..
.-3ؿبمد نبيل جامع -التنمية يف خدمة األمن القومي/منشأة اؼبعارؼ اؼبصرية 2000ص49
 -4ميشيل تودارك -التنمية االقتصادية –تعريب كترصبة أ.د ؿبمود حسن حسٍت -ك-د .ؿبمود حامد ؿبمود عبد الرزاؽ — دار اؼبريخ
السعودية  2006ص51
 -5فارس رشيد البيايت -التنمية االقتصادية سياسيان يف الوطن العريب  -اطركحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية -األكاديبية العربية اؼبفتوحة يف
الدامبارؾ  2008-ص 68
 -6اؼبوسوعة اغبرة /كيكبيديا /نظريات التنمية االقتصادية. 2009/09/09 /
 -7ميشيل تودارك -التنمية االقتصادية –تعريب كترصبة أ.د ؿبمود حسن حسٍت -ك-د .ؿبمود حامد ؿبمود عبد الرزاؽ — دار اؼبريخ
السعودية  2006ص122
 -8أكديد شينكار/العصر الصيٍت /ترصبة سعيد اغبسنية/الدار العربية للعلوـ/بَتكت/ط2005./1
 -9ؼ.دكجبلس موسشيت  ،ترصبة هباءشاىُت –مبادئ التنمية اؼبستدامة الدار الدكلية لئلستثمارات الثقافية –مصر سنة  . 2000ص 63
 -10إظباعيل سراج الدين – حىت تصبح التنمية مستدامة  -ؾبلة التمويل كالتنمية .ص.6عدد ديسمرب1993
. -11فتحي دردار-البيئة يف مواجهة التلوث دار األمل تيزم كزك-اعبزائر - . 2002ص 77
. -12فتحي دردار-البيئة يف مواجهة التلوث- -دار األمل تيزم كزك-اعبزائر 2002ص96
 -13ميشاؿ سرينا -نظرة عاَف اإلجتماع إُف التنمية اؼبستدامة – ؾبلة التمويل كالتنمية عدد دظبرب 1993ص 9
 -14ميشاؿ سرينا–نظرة عاَف اإلجتماع إُف التنمية اؼبستدامة – ؾبلة التمويل كالتنمية عدد دظبرب 1993ص11.
 -15رايق كامل  -مؤيد مهيار – التنمية اؼبستدامة -مفاىيم كأىداؼ اللجنة التنفيذية ؽبيئة اؼبكاتب العربية  -بتاريخ 2009./09/08
-16ىيل عجمي اعبميل -ؾبلة جامعة دمشق اجمللد التاسع عشر العدد األكؿ  2003ص281
 -17عبد اهلل شحاتة"،األزمة اؼبالية :اؼبفهوـ كاألسباب" ،مقاؿ منشور على اإلنًتنت على اؼبوقع اإللكًتكين ) www.
isegs.com/forum/بتاريخ )2009 /07/20
 -18يوسف كامل ؿبمد –اؼبصرفية اإلسبلمية  ،األساس الفكرم –دار الوفاء –مصر -1996ص35
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 -19صباؿ لعمارة -اقتصاد اؼبشاركة –نظاـ اقتصادم بديل القتصاد السوؽ – مركز اإلعبلـ العرب –اعبيزة القاىرة  ،2000ص 62
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أسواق رأس المال :مصدر لتمويل التنمية اإلقتصادية أم قناة لعدوى األزمات المالية.
حالة األسواق العربية

د زيــدان مـحـمـد  ،جامعة الشلف ،
أ .بـودي عبد الصمد  ،جامعة بشار
أ .عـمـري ريمة  ،جامعة–قاؼبة ،
ملخص:

تتطلب عملية التنمية االقتصادية يف أم دكلة ذبميعا لرؤكس األمواؿ حيث أنو من غَت اؼبمكن أف تتحقق معدالت التنمية اؼبنشودة يف
غياب التكوينات الرأظبالية ،كنظرا لكوف البنوؾ التجارية ال تستطيع دبفردىا االضطبلع بتمويل االستثمارات متوسطة كطويلة األجل لقلة
األرصدة اؼبتاحة لديها ،كما أف قيامها بتمويل االستثمارات بالعملة الوطنية قد يًتتب عليو آثار تضخمية ،ىنا تربز أنبية أسواؽ رأس اؼباؿ يف
عملية التنمية االقتصادية كأحد أىم اآلليات لتجميع اؼبدخرات كامتصاصها من األفراد كالشركات كالقطاع العاـ كتوجيهها ؼبسارىا الصحيح؛
عبلكة على أهنا تقوـ بتحويل رؤكس األمواؿ من القطاعات ذات الطاقة التمويلية الفائضة إُف القطاعات ذات العجز لتوفَت األمواؿ البلزمة
للمشاريع االستثمارية اليت زبدـ بدكرىا أىداؼ التنمية.
كرغم ىذا الدكر اؼبتميز الذم سبارسو أسواؽ رأس اؼباؿ يف نقل مقادير ىائلة من األمواؿ إُف ـبتلف أكباء العاَف بسرعة كبَتة جدا ،إال أف
ىذه األمواؿ عادة ما تفوؽ قيمتها بعدة أضعاؼ ؾبموع قيمة الصادرات العاؼبية يف السنة الواحدة ،كالرتباط ىذه األسواؽ الكًتكنيا َف تتغَت
احتماالت تطاير الفقاعات اؼبالية كانتقاؿ آثار اؽببوط كاالرتفاع يف أسعار األكراؽ اؼبالية كإمبا تضاعف حجم ىذه الفقاعات كتزايد كارتباط
األسواؽ ببعضها البعض زاد من عرضة اهنيارىا معا.

المقدمة:
شهد االقتصاد العاؼبي خبلؿ العقد األخَت من القرف اؼباضي موجة ربرير التجارة العاؼبية بكافة جوانبها السلعية كاػبدمية كحقوؽ اؼبلكية
الفكرية كاالستثمار اؼبتعلق بالتجارة ،هبدؼ إزالة كافة العوائق أماـ حركة السلع كاػبدمات كرأس اؼباؿ كالعمالة ،كجنبا إُف جنب كاف يدعم
ذلك التوجو الثورة اغبادثة يف ؾباؿ التكنولوجيا كاؼبعلومات ،ككذا التحوؿ كبو اقتصاد السوؽ الذم يتضمن ايبلء دكر اكرب للقطاع اػباص يف
ربقيق األىداؼ التنموية اؼبنشودة.
كيف ظل الثورة التكنولوجية كاؼبعلوماتية ربولت أسواؽ اؼباؿ العاؼبية إُف سوؽ كاحد ال تعوقو الفواصل اعبغرافية ،كغدت حركة رؤكس
األمواؿ أكثر ربررا؛ كمواكبة للتحوالت اؼبالية اعبديدة يف عصر العوؼبة اؼبالية عمدت العديد من األسواؽ اؼبالية الناشئة إُف تبٍت تغَتات ىيكلية
هتدؼ يف ؾبملها إُف إزالة القيود على حركة رؤكس األمواؿ ،كاألخذ بسبل التقدـ التكنولوجي ككذلك الًتكيج للمستحدثات اؼبالية اعبديدة،
األمر الذم يًتتب عليو جذب اؼبزيد من تدفقات رؤكس األمواؿ اليت تسعى لبلنتفاع بفرص اكرب لتنويع احملافظ اؼبالية كربقيق عوائد تفوؽ تلك
اليت يبكن أف ربققها يف األسواؽ اؼبالية اؼبتقدمة.
كعلى الرغم من أنبية التدفقات الرأظبالية يف عملية التنمية االقتصادية إال أف السنوات األخَتة كشفت النقاب عن ـباطر تلك التدفقات
حيث انو كاف ؽبا دكر ال يستهاف بو يف إحداث األزمات اؼبالية اؼبتبلحقة اليت شهدىا عقد التسعينيات من القرف اؼباضي يف كل من اؼبكسيك
كجنوب شرؽ آسيا كصوال إُف األزمة اؼبالية العاؼبية الراىنة كاليت انتقلت أصداؤىا يف ظل تقنيات االتصاالت اغبديثة كغَتىا من عناصر العوؼبة
لتشمل اغلب دكؿ العاَف.
كتكمن اإلشكالية الرئيسية للبحث يف التساؤؿ التاِف:
ىل تعد أسواق رأس المال مصدر لتمويل التنمية االقتصادية أو قناة لنقل عدوى األزمات المالية؟

229

حوليات جامعة بشار العدد

( 8خاص)

Annales de l‟Université de Bechar N° 8

2010

المحور األول :اإلطار النظري لسوق رأس المال.
ضمن ىذا السياؽ سنتطرؽ يف ىذا احملور إُف مفهوـ سوؽ رأس اؼباؿ ،تقسيمو ،األدكات اؼبتداكلة يف السوؽ كاؼبتدخلوف فيو.

أوال :مفه ــوم سوق رأس الم ــال.

يعرؼ سوؽ رأس اؼباؿ بأنو سوؽ الصفقات اؼبالية طويلة األجل كاليت تنفذ أما يف صورة قركض مباشرة طويلة األجل ،أك يف شكل
إصدارات مالية طويلة األجل.xcvii
كما يعرؼ مفهوـ سوؽ رأس اؼباؿ على انو " اؼبكاف أك السوؽ الذم يتم فيو تداكؿ األكراؽ اؼبالية بأشكاؽبا اؼبختلفة كاألسهم كالسندات
كاؼبشتقات اؼبالية ،تنظمو قوانُت كأنظمة كلوائح تضمن إسباـ اؼببادالت بيعا كشراء بسرعة كسهولة كأماف".xcviii
التعريف االمشل ؽبذه السوؽ يف اعتقادنا ىو التاِف :سوؽ رأس اؼباؿ ىو اإلطار الذم هبمع بائعي األكراؽ اؼبالية دبشًتم تلك األكراؽ
كذلك بغض النظر عن الوسيلة اليت يتحقق هبا ىذا اعبمع أك اؼبكاف الذم يتم فيو كلكن بشرط توفر قنوات اتصاؿ فعالة فيما بُت اؼبتعاملُت يف
السوؽ حبيث هبعل األشباف السائدة يف أية غبظة زمنية معينة كاحدة بالنسبة ألية كرقة مالية متداكلة.

ثانيا :تقسيمــات الس ــوق الم ــالي.

بدأت تظهر مبلمح كاضحة االذباه كبو مشولية السوؽ اؼبالية اؼبعاصرة من خبلؿ تداخل الوظائف كتعدد األدكات يف السوؽ الواحد ،كمن
ىنا تضم األسواؽ اؼبالية العديد من الفركع اليت يتم التمييز فيما بينها كفق العديد من اؼبعايَت .كيوضح الشكل القادـ صيغة من صيغ تقسيمات
األسواؽ اؼبالية.

الشكل رقم  :01تقسيمات السوق المالي.
األسواؽ اؼبالية

أسواؽ رأس اؼباؿ :تداكؿ األكراؽ
اؼبالية متوسطة كطويلة األجل

أسواؽ النقد :تداكؿ األكراؽ
اؼبالية قصَتة األجل

أسواؽ فورية

أسواؽ آجلة

أسواؽ العقود اؼبستقبلية
سوؽ أكلية

أسواؽ فورية

سوؽ ثانوية

أسواؽ
اػبيارات

ؿبدد ،أكراؽ مسجلة كغَت مسجلة يف السوؽ
اؼبنظمة

للتداكؿ مع قواعد كإجراءات للتداكؿ
كالتسجيل

السوق األولىتضم
الشركات الكبَتة

أسواؽ
اؼببادالت

سوؽ غَت منظمة -عدـ كجود موقع للتداكؿ

سوق منظمة -كجود موقع

السوق الثانية
تضم اؼبؤسسات الصغَتة
كاؼبتوسطة

أسواؽ آجلة

السوق الثالثة
غَت بيوت السمسرة كالتجار
األعضاء تشمل مؤسسات
مالية استثمارية

السوق الرابعة
اؼبؤسسات الكربل اليت
تتعامل فيما بينها
السوق الثالثة

غَت بيوت السمسرة كالتجار
األعضاء تشمل مؤسسات
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المصدر :من إعداد الباحثين.

ثالثا :المنتوجــات المالية المتداولة في سوق رأس الم ــال.
يتم التعامل داخل البورصة بقيم منقولة متعددة ،نوضحها كما يلي:
 .1األسهم :السهم ىو جزء من رأس اؼباؿ الذم يقسم إُف عدة أجزاء صغَتة متساكية .كل جزء أك قسم منها يسمى سهما ،كلو شبن
معُت ،كيعترب العدد الذم يبتلكو الشخص من ىذه األسهم حصتو يف رأس اؼباؿ كىي قابلة للتداكؿ .كلكل سهم قيمة اظبية يصدر
هبا ،كقيمة سوقية تتحدد يف البورصة كفقا للعرض كالطلب كقيمة دفًتية تستعمل يف حالة تصفية الشركة ،كما أف ىناؾ أسهم اظبية
كأسهم غباملها كىناؾ أسهم عادية كأسهم فبتازة.
 .2السندات :السند ىو عبارة عن كرقة متداكلة سبثل دينا طويل األجل على الشركة اؼبصدرة أك أية ىيئة أخرل ،كىو جزء من الدين
الكلي ؽبا .كتتحدد عند إصدار السند قيمة الفائدة السنوية اؼبستحقة كطريقة دفعها ،كقد تصدر السندات خبصم إصدار حيث
تباع بسعر يقل عن قيمتها االظبية أك على العكس قد تصدر السندات بعبلكة إصدار أم تباع بسعر أعلى من قيمتها االظبية.
 .3المشتقات المالية :ىي أكراؽ مالية على شكل عقود ،تشتق قيمتها من قيمة األصل موضوع التداكؿ ،كتتنوع تلك األصوؿ مابُت
مؤشرات البورصة ،اؼبعادف الثمينة ،العمبلت الصعبة ،أسعار الفائدة كتتداكؿ يف البورصة أشكاؿ من األكراؽ اؼبالية :عقود اػبيار،
العقود اآلجلة ،العقود اؼبستقبلية كعقود اؼببادلة.

رابعا :المتدخلون في ســوق راس المــال.
ينشط يف البورصة عدد كبَت من اؼبؤسسات كالشركات اؼبقيدة ضمن تسعَتة البورصة ،كيبكن توضيح اؼبتدخلوف على مستول البورصة كما يلي
:xcix

 .1عارضو رؤوس األموال (المقرضون)  :كىم أكلئك الذين لديهم فائض يف السيولة ،كال يرغبو ف يف تركها جامدة من غَت توظيف،
فيدخلوف البورصة بغرض استثمار أمواؽبم ،كاىم ىؤالء اؼبستثمرين نذكر :شركات التامُت ،صناديق االدخار كالتوفَت ،صناديق
اؼبعاشات ،البنوؾ التجارية ،ذبمعات التوظيف اؼبشًتؾ اليت تكوف ماكبة لرؤكس األمواؿ.
 .2طالبو رؤوس األموال (المقترضون) :يبثلوف الفئة اليت تكوف حباجة إُف أمواؿ ،حيث تؤمن ىذا االحتياج عن طريق إصدار
األكراؽ اؼبالية يف سوؽ رأس اؼباؿ ،كيشًتط يف مصدر ىذه األكراؽ أف يكوف مؤسسة ،أك بيت ظبسرة ،أك شركات استثمار ،كما
يبكن أف تصدر بعض األكراؽ اؼبالية كالسندات من ىيئات خاصة أك حكومية كالبنك اؼبركزم كاػبزينة.

 .3الوسطاء الماليون :يقوـ الوسطاء يف السوؽ اؼبالية بدكر حلقة الوصل بُت صبهور اؼبستثمرين يف األكراؽ اؼبالية من جهة كاعبهات
اؼبصدرة لؤلكراؽ اؼبالية من جهة أخرل ،كيقوـ بدكر الوسيط عادة شخص طبيعي أك معنوم بشرط أف يكوف مرخصا دبوجب قانوف
السوؽ اؼباِف كأنظمتو كتعليماتو ،كتضم فئة الوسطاء يف العادة ثبلث ؾبموعات ىي :السماسرة ،كصانعو األسواؽ ،كمتعهدك تغطية
اإلصدارات اؼبالية.
c
ك يبكن حصر اػبدمات اليت يقدمها الوسطاء للمتعاملُت يف السوؽ اؼباِف بشكل عاـ يف ثبلثة أنواع ىي :



السمسرة :يؤدم خدماتو للعميل يف حدكد أنواع األكامر اليت يصدرىا إليو العميل.

صناعة األسواق :كذلك ؼبمارستو مهمتو يف بيع كشراء األكراؽ اؼبالية دبوجب ترخيص سبنحو إياه عبنة إدارة السوؽ.

 التعهد بتغطية اإلصدارات :سواء كاف يف صورة أسهم أك يف صورة سندات ،إذ يتعهد الوسيط كالذم يكوف يف
ىذه اغبالة مؤسسة مالية مثل بنك استثمار ،أك شركة استثمار للجهة اؼبصدرة بتسويق صبيع إصداراهتا مقابل
عمولة معينة.

المحور الثاني :دور أسواق رأس المال في تمويل التنمية االقتصادية.
يستقطب التمويل اىتماـ العديد من االقتصاديُت الرتباطو الوثيق بالتنمية يف شقيها االقتصادم كاالجتماعي ،كبالرغم من تعدد أساليب
التمويل اؼبتاحة ،إال أف السبل الكفيلة باالستخداـ األمثل لتلك األساليب كجعلها يمكملة لبعضها البعض يشكل التحدم األكرب ألم
اقتصاد.
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أوال :مفهوم التنميــة االقتصاديــة.
ىناؾ عدة مصطلحات مرادفة فمنهم من يستخدـ مصطلح النمو كالبعض يستخدـ مصطلح التنمية االقتصادية ،فالنمو يعٍت تغَت مع
ربسن أك تزايد قد يكوف طبيعي أك عفوم ،أما التنمية تعٍت تغَت مع ربسن بفعل حدث أك إجراء إرادم ،إف التنمية االقتصادية ىي تقدـ
للمجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل كرفع مستويات اإلنتاج من خبلؿ إمباء اؼبهارات كالطاقات البشرية كخلق تنظيمات
ci
أفضل.
كعليو فاف التنمية االقتصادية ىي عملية مقصودة كـبططة هتدؼ إُف تغيَت البنياف اؽبيكلي للمجتمع بأبعاده اؼبختلفة لتوفَت اؼبستول
اؼبعيشي اؼبناسب لؤلفراد ،كالتنمية ليست ظاىرة اقتصادية فقط بل تتضمن أيضا ؿبتول
ثانيا :أىداف ووظائــف سوق
اجتماعي.cii
إف اؽبدؼ الرئيسي الذم تطمح إُف ربقيقو اسواؽ رؤكس األمواؿ ىو سبويل ـبتلف األنشطة االقتصادية أم توفَت االحتياجات التمويلية
الضركرية ؼبختلف األعواف االقتصاديُت كبتكلفة مبلئمة ،فهده األسواؽ تعترب ؿبركا للنمو االقتصادم من خبلؿ ما توفره من مصادر التمويل
للنشاط اإلنتاجي كربويل اؼبدخرات إُف استثمارات كمن مث العمل على زيادة اإلنتاج كزيادة معدالت مبو الناتج احمللي اإلصباِف .كلتحقيق
األىداؼ اؼبشار إليها يقوـ السوؽ بأداء كظيفتُت رئيسيتُت نبا:
 .1تعبئة مدخرات اؼبستثمرين.
 .2التخصيص األمثل للموارد.
كتعمل اسواؽ رؤكس األمواؿ يف أدائها للوظيفة األكُف على توفَت عائدات مغرية للمستثمرين من خبلؿ طرح معدالت فائدة مشجعة أك تقدًن
ضمانات حوؿ أسهم الشركات ،باإلضافة إُف ربقيق الشفافية يف التعامبلت من خبلؿ إلزاـ الشركات اؼبدرجة يف البورصة على توفَت تقارير
دكرية حوؿ أنشطتها مع اغبرص على ؿباربة تسريب اؼبعلومات اؼبضللة اليت من شأهنا أف تؤثر يف قرارات اؼبستثمر .أما فيما يتعلق بالتخصيص
األمثل للموارد فإف األسواؽ اؼبالية اليت تتسم بالكفاءة تسعى جاىدة إُف توجيو مدخرات اؼبستثمرين إُف اؼبشاريع اؼبنتجة دبا يكفل ؽبا اؼبسانبة
يف ربقيق النمو اإلقتصادم.
كما من شك يف أف النمو اإلقتصادم على اؼبدل الطويل يعتمد بشكل كبَت على تطور النظاـ اؼباِف ككل سواء تعلق األمر بالقطاع
–كال زالت -أساس
اؼبصريف أك أسواؽ رأس اؼباؿ ؼبا يوفرانو من سبويل ضركرم لقطاعات اإلقتصاد اؼبختلفة ،كإذا كانت البنوؾ قد شكلت
التمويل يف العديد من اقتصاديات العاَف ،فإف أسواؽ رأس اؼباؿ أصبحت تضطلع بنفس اؼبهمة بل فاقت قدراهتا التمويلية يف العديد من الدكؿ
ما تقدمو البنوؾ من أمواؿ ،إال أنو يبقى من الضركرم أف وبدث تكامل بُت القطاع اؼبصريف كأسواؽ رأس اؼباؿ ألف توسيع القطاع اؼباِف ليشمل
باإلضافة للبنوؾ أسواؽ رأس اؼباؿ يفيد يف ربقيق كفاءة أكرب لبلستثمار.
ثالثا :مساىمة سوق رأس المال في تمويل التنمية.
إف الدكر االقتصادم الذم تلعبو سوؽ اسواؽ رؤكس األمواؿ يرتبط أساسا جبانبها اؼباِف ،حيث أف مشاركة رؤكس األمواؿ األجنبية يف
االستثمارات احمللية ،يزيد من مردكدية اؼبؤسسات االقتصادية اػباصة كالعامة كىذا ما يعود باإلهباب على االقتصاد الكلي ليوجهػػو كبػول
اإلنعاش كالتسريع من كتَتة التنمية؛ ؽبذا فقد أصبحت اليوـ توِف اىتماما أكرب بسوؽ األكراؽ اؼبالية لبلوغ غايتها اؼبرجوة،
كيف ىذا الصدد سنحاكؿ معرفة الدكر األساسي ؽبذه السوؽ يف التنمية االقتصادية يف النقاط التالية:ciii

 .1تعبئة المدخرات:
تساىم أسواؽ رأس اؼباؿ يف البلداف العربية يف تعبئة اؼبدخرات كسبويل النشاط اإلنتاجي ،حيث توفر مؤسسات الوساطة اؼبالية
الفرصة للمدخرين لتنويع ؿبافظهم اؼبالية عن طريق زيادة األكعية االدخارية اؼببلئمة لتفضيبلهتم من حيث اؼبخاطرة ،العائد كالسيولة؛
كيؤدم ذبميع اؼبدخرات إُف جعل األصوؿ اؼبالية أكثر سيولة من خبلؿ تنويع توظيفها يف أكثر من مشركع كزبفيض تكلفة اؼبعامبلت
عن طريق استغبلؿ اقتصاديات اغبجم كالتخصص يف تقييم اؼبشركعات االستثمارية كاختيار أكثرىا إنتاجية.
فالسوؽ األكِف كالذم يبثل عرض األكراؽ اؼبالية فيو الطلب على االستثمار ،يقدـ الفرصة للمدخرين الستثمار مدخراهتم كيتيح
للشركات مصدرا مهما لتمويل احتياجاهتم ،بينما يبارس السوؽ الثانوم دكرا ىاما بالنسبة للوحدات االقتصادية اليت ترغب يف إصدار
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أكراؽ مالية جديدة ،حيث تعترب األسعار السائدة يف سوؽ التداكؿ مرشدا ؽبذه الوحدات عند تسعَت أكراقها اؼبالية اعبديدة ،ىذا عبلكة
على ما يوفره سوؽ التداكؿ من سيولة غباملي األكراؽ اؼبالية تتيح ؽبم التخلص من الورقة اؼبالية يف اقرب كقت كاغبصوؿ على اؼبزيد يف
أم الوقت.

 .2إدارة المخاطر المالية:
تقوـ مؤسسات الوساطة اؼبالية بعملية توزيع لؤلرصدة اؼبتاحة لئلقراض كاؼبتاحة للمستثمرين بُت اؼبشركعات االقتصادية اؼبختلفة عن
طريق إدارهتا للمحافظ االستثمارية كذبميع اؼبخاطر كإدارهتا كفقا حملددات االستثمار كاعتبارات العائد كاؼبخاطر ة كالسيولة اؼبرتبطة هبا ،دبا
ىبفض من تكلفة اؼبخاطر اجملمعة مقارنة دبا قد تفضي إليو ـباطر إخفاؽ مشركع كاحد على مدخر كاحد أك مستثمر كاحد ىذا علما
بأف أجهزة الوساطة اؼبالية يف النظم اؼبالية األكثر تقدما ،ال تنظر فقط إُف استخدامات جارية أفضل للموارد كلكنها تأخذ باعتبارىا أيضا
االستخدامات اؼبستقبلية هبدؼ ربقيق زبصيص أفضل للموارد عرب الزمن كربفيز التقدـ التكنولوجي لتحقيق معدالت النمو اؼبنشودة
كضماف استمراريتها.
 .3تخفيض تكلفة المعلومات وتسعيرىا:

تدفع األسواؽ اؼبالية الواسعة كعالية السيولة إُف حيازة اؼبعلومات كتقدـ أساليب الفرز كالرصد ،حيث تقوـ البورصات جبمع
اؼبعلومات كتعميمها حبيث تعكس أسعار األكراؽ اؼبالية ،كما توفر مؤسسات التصنيف االئتماين البيانات كاؼبؤشرات عن مبلءة اؼبقًتضُت
كجدكل اؼبشركعات كفرص االستثمارات اؼبرحبة ،األمر الذم يساعد اؼبدخرين ك اؼبستثمرين على ازباذ القرار الصحيح منتفعُت دبزايا
اقتصاديات اغبجم اليت ربققها اؼبؤسسات اؼبالية يف عمليات البحث عن اؼبعلومات ك ربليلها ك تفسَتىا.
 .4إحكام الرقابة على إدارة الشركات:

تسهم األسواؽ اؼبالية اؼبتطورة ،دبا توفره من معلومات ،يف إحكاـ الرقابة على إدارة الشركات حيث تقوـ أجهزة الوساطة اؼبالية بتقييم
أداء اؼبنشآت ك اؼبشاريع ك رصد استثماراهتا .عبلكة على مسانبتها يف التوجيو اإلدارم للشركات ،ك الربط بُت أداء الشركة ك اغبوافز اليت
وبصل عليها اؼبنظموف لتساعد على التوفيق بُت مصاٌف اؼبنظمُت ك مصاٌف اؼببلؾ .ك يتفق عدد من االقتصاديُت على أف كفاءة سوؽ
األكراؽ اؼبالية تتطلب أف يكوف القطاع اؼباِف بأسره يعمل بكفاءة ،حبيث يًتتب على ذلك ؾبموعة من اآلثار اػبارجية االهبابية مثل
التحسن يف عمليات الوساطة اؼبالية ك احتماالت نقل اػبربة ك التكنولوجيا .اؼببلحظ أف أسواؽ رأس اؼباؿ تقوـ بعدة ادكار مؤثرة على

االقتصادم ،نذكرىا فيما يلي:civ
ة
التنمية

 دور سوق رأس المال في استقطاب رؤوس األموال األجنبية:
تسعى سوؽ األكراؽ اؼبالية إُف جلب اإلستثمارات األجنبية كىذا بإتباع طرؽ شىت أنبها :منح فوائد مرتفعة كمغرية كتبياف مكانة
الشركات اؼبقيدة لديها ،حيث أف انضماـ الشركة إُف ىذه السوؽ ىبلق ؽبا مكانة خاصة بُت الشركات كيدؿ على أكضاعها االقتصادية اعبيدة
كمركزىا اؼباِف اؼبقبوؿ.
كمنو فإف تدفقات رؤكس األمواؿ األجنبية تعمل على الرفع من حجم السيولة على مستول البلد اؼبستقبل ،فبا ىبلق مصدرا ماليا تتمكن من
خبللو اؼبؤسسات من سبويل مشاريعها  .كخَت دليل على أنبية رؤكس األمواؿ األجنبية يف اإلنتعاش االقتصادم ذبارب البلداف الناشئة يف جنوب
شرؽ آسيا كأمريكا البلتينية اليت تشهد أسواؽ األكراؽ اؼبالية هبا ديناميكية كبَتة.

 دور سوق رأس المال في عالج المديونية:
فمن خبلؿ جذهبا للمدخرات األجنبية لبلستثمار يف األسهم اؼبصدرة ؿبليا تساىم سوؽ األكراؽ اؼبالية يف تفادم اؼبشاكل اليت تنتج عن
اإلقراض اػبارجي ،اؼبتمثلة أساسا يف زيادة مدفوعات خدمة الدين  ،كما تساىم ىذه اؿسوؽ يف تخفيف عبء اؼبديونية اػبارجية من خبلؿ
تقنية توريق الدين فحول ىذه التقنية ىو ربويل الدين إُف كرقة مالية قابلة للتداكؿ يف أسواؽ اؼباؿ الدكلية  ،إذ يبكن للمصارؼ الدائنة ربويل
القركض التجارية إُف أكراؽ مالية قابلة للتداكؿ.
 دور سوق رأس المال في تقييم الشركات والمشروعات:
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إف سوؽ األكراؽ اؼبالية تعترب أداة ىامة لتقوًن الشركات كاؼبشركعا ت ،حيث تساىم يف زيادة كعي اؼبستثمرين كتبصَتىم بواقع الشركات
كاؼبشركعات ،كيتم اغبكم عليها بالنجاح أك الفشل .فالبفاض أسعار األسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدـ قباحها أك
على ضعف مركزىا اؼباِف؛ كىو ما قد يؤدم إُف إجراء بعض التعديبلت يف قيادهتا أك يف سياستها أمبل يف ربسُت مركزىا.

 دور سوق رأس المال في تجنب اآلثار التضخمية:
االئتماف احمللي ،كبالتاِف إحداث موجات
إذ لو قامت البنوؾ التجارية بعمليات التمويل ألدل ذلك على زيادة مفرطة يف حجم
تضخمية ،خاصة أف ىذه القركض تأخذ طابع القركض طويلة األجل فبا يتطلب فًتة طويلة قبل ربقيق النتائج.
إف التنمية االقتصادية تتطلب العديد من اؼبستلزمات الضركرية كاليت تتمثل يف عوامل اإلنتاج رأس اؼباؿ ،اؼبوارد البشرية كالتكنولوجية كاؼبوارد
الطبيعية ،إال أف الكثَت من االقتصاديُت يؤكدكف على األنبية الكبَتة لًتاكم رؤكس األمواؿ كالذم يتم من تعبئة االدخارات كتوجيهها إُف
اجملاالت االستثمارية كىذا ما يقوـ بو سوؽ رأس اؼباؿ.
المحور الثالث :كيفية انتقال األزمات المالية عبر أسواق رأس المال
يعترب نشاط بورصات األكراؽ اؼبالية مرآة تعكس حيوية االقتصاديات الرأظبالية ،كمؤشر للتغَتات االقتصادية ،كاالضطرابات اليت تعاين
منها بلداف العاَف ،كيبثل اذباه األسعار يف سوؽ األكراؽ اؼبالية مؤشر لبداية انتعاش أك ركود اقتصادم عاؼبي أك أزمات مالية عاؼبية ،كىذه
األخَتة مرتبطة بكفاءة السوؽ اؼبالية الدكلية كسيولتها ،ألجل ذلك سنتطرؽ يف ىذا احملور إُف مفهوـ األزمة اؼبالية كبالتحديد األزمة اؼبالية
العاؼبية الراىنة مث اإلشارة ألثر سوؽ رأس اؼباؿ يف انتقاؿ األزمات.
أوال :مفهــوم األزمــة الماليـة
يقصد هبا التدىور اغباد يف األسواؽ اؼبالية لدكلة ما أك ؾبموعة من الدكؿ ،ك اليت من أبرز سيماهتا فشل النظاـ اؼبصريف احمللي يف أداء مهامو
الرئيسية ،ك الذم ينعكس سلبا يف تدىور كبَت يف قيمة العملة ك أسعار األسهم ،فبا ينجم عنو أثار سلبية يف قطاع اإلنتاج ك العمالة ،ك ما
ينجم عنها من إعادة توزيع الدخوؿ ك الثركات فيما بُت األسواؽ اؼبالية الدكلية.
ثانيا :األزمة المالية العالمية الراىنة.
يبكن توضيح ىذه األزمة يف النقاط اؼبختصرة التالية:
 .1أقدمت البنوؾ كجهات اإلقراض بأمريكا على منح قركض عالية اؼبخاطر ،كشجعها عل ذلك ازدىار السوؽ العقارية
cv

.2

.3
.4

.5

يف الفًتة ما بُت  2006-2201فقامت دبنح اؼبقًتضُت قركض بدكف ضمانات كافية مقابل سعر فائدة أعلى لتعظيم
الرحبية.
بلغت صبل القركض  700مليار ؼبا توسعت كربل اؼبؤسسات اؼبالية يف إقراض شركات العقارات كاؼبقاكالت.كما
تغَتت السوؽ األمريكية نتيجة الرتفاع سعر الفائدة كعجز اؼبدينُت عن سداد قركضهم العقارية يف الواليات اؼبتحدة
كقبم عن ذلك ىبوط أسعار السكنات.
بدت مبلمح األزمة جلية مع بداية  2008بتزايد حاالت التوقف عن السداد كزيادة ظاىرة استيبلء اؼبقرضُت على
العقارات ككثرة اؼبواجهات بُت اؼبقًتضُت كالبنوؾ.
بلغ حجم الفركض اؼبتعثرة لؤلفراد كبو  100مليار دكالر مث تفاقم األمر حىت ارتفعت قيمة األصوؿ اؽبالكة اؼبرتبطة
بالرىوف العقارية إُف  700مليار دكالر .زيادة على البفاض اإلنفاؽ االستثمارم كاالستهبلكي لضعف قدرة البنوؾ
على سبويل الشركات كاألفراد ،فبا يهدد اإلقتصاد األمريكي بكساد كبَت كاهنيارات للبنوؾ.
انتقلت األزمة ألكربا كاسيا الرتباط كثَت من اؼبؤسسات اؼبالية فيهما بالسوؽ اؼباِف األمريكي مث تطورت الزمة كربل
هتدد االقتصاد العاؼبي.

ثالثا :دور سوق رأس المال في إحداث ونقل األزمات.
ال شك أف األزمة اغبالية ىي ابتداءن كيف اؼبقاـ األكؿ أزمة مالية أصابت القطاع اؼباِف كربولت إُف أزمة اقتصادية شاملة من خبلؿ انتقاؽبا
– كاؼبرض السارم اؼبعدم – من القطاع اؼباِف (من بنوؾ كأسواؽ اؼباؿ) إُف القطاعات اإلنتاجية اؼبختلفة كمن االقتصاد الورقي إُف االقتصاد
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الفعلي .
كردبا يرجعا كيكمن اػبلل كسبب األزمة اغبالية كردبا األزمات السابقة حسب تقارير مؤسسة ماكينزم يف العاـ  2008إُف عاملُت:
 -1األصوؿ اغبقيقية –السلع كاػبدمات -اليت مت إنتاجها على مستول العاَف يف  2007كاليت قدرت بػ 48تريليوف دكالر.
 -2األصوؿ اؼبالية اليت مت تداكؽبا على مستول اؼبؤسسات اؼبالية كأسواؽ اؼباؿ يف العاـ نفسو كاليت قدرت بػ 144تريليوف دكالر.
كىذا يشَت إُف كجود فرؽ كبَت بُت األصوؿ اغبقيقية كاؼبالية كتقدر بػ 100تريليوف دكالر .كلكن ؼباذا ىذا الفرؽ ككيف تشكل؟
كمع ظهور أسواؽ اؼباؿ زاد اتساع الفجوة بُت األصوؿ الفعلية كاألصوؿ اإلظبية ،كذلك بسبب اؼبضاربات على أسهم كأصوؿ الشركات
كرفع أسعارىا السوقية إُف مستويات عالية كغَت معقولة ،تصل إُف أضعاؼ قيمتها االظبية كاغبقيقية.
كيف بداية السبعينات من القرف اؼباضي ،جاء قرار الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسوف بإلغاء قاعدة الذىب ليشكل حلقة يف مسلسل أزمة
اقتصادية يف طور التشكل ،كىو ما ظبح جمللس احتياط النقد بإصدار ما يشاء من دكالرات دكف أف يكوف لديو ما يغطيها من الذىب.
حيث شهدت بداية الثمانينات حلقة أخرل يف ىذا اؼبسلسل بقرار إدارة الرئيس األمريكي ركنالد ريغاف تبٍت سياسة إعطاء بعض
القطاعات االقتصادية صبلحية كضع اللوائح اؼبنظمة ؽبا دكف تدخل اغبكومة) ، (De-regulationما فتح الباب كاسعان للبنوؾ للتوسع
يف اإلقراض إُف مستويات تصل إُف عشرات أضعاؼ ما سبلكو من كدائع .كبذلك أخذت الفجوة يف االتساع بُت األصوؿ اغبقيقية كاألصوؿ
اؼبالية.
لقد ساعد يف استمرار كتسارع كتَتة ىذه الفجوة خبلؿ فًتة الثمانينات كالتسعينات من القرف اؼباضي ثبلثة عوامل :
األكؿ تراجع تنافسية الكثَت من القطاعات اإلنتاجية يف أكركبا كالواليات اؼبتحدة ،ما دفع معظم اإلستثمارات احمللية كاألجنبية –القادمة من
الشرؽ -إُف االذباه إُف القطاعات اػبدمية كيف مقدمتها قطاع اػبدمات اؼبالية كاؼبصرفية ،ما أدل إُف تضخيم األصوؿ اؼبالية (الورقية) على
حساب األصوؿ اغبقيقية .كالثاين أف انتعاش القطاع اؼباِف كاؼبصريف بسبب تدفق االستثمارات اؼبتزايد عليو أدل إُف تطور ىذا القطاع من
حيث العمليات ك«اؼبنتجات» كاليت اتسمت بالتعقيد كظهور ما بات يعرؼ بػ«اؼبشتقات اؼبالية »كىي عبارة عن حزـ قركض متباينة يف
درجة اؼبخاطرة كالعائد –بضم قركض عالية اؼبخاطرة إُف أخرل منخفضة اؼبخاطرة -يتم تداكؽبا بُت البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبصرفية ك
اإلستثمارية .
كمع تطور ىذا اؼبشتقات ظهرت سوؽ خاصة هبا -تزيد تداكالهتا على  400تريليوف دكالر سنويان -يتم تداكؿ ىذه اؼبشتقات كأصوؿ
حقيقية شأهنا يف ذلك شأف السلع كاألصوؿ اغبقيقية كالنفط كاغببوب كاؼبنتجات األخرل .كالثالث ىو أف تطور كاتساع سوؽ اؼبشتقات
اؼبالية جذب اؼبزيد من اإلستثمارات الباحثة عن الربح السريع كالسهل للمضاربة على ىذه األصوؿ الونبية بسبب ربقيق شركات اإلستثمار
العاملة هبا الكثَت من األرباح تفوؽ األرباح احملققة من اإلستثمار يف القطاع الصناعي أك الزراعي ،ما أدل إُف تراجع ملحوظ يف االستثمارات
الصناعية كالزراعية -كىو ما يربر ظهور أزمة الغذاء العاؼبية مؤخران -ككذلك أدل إُف اؼبزيد من الًتاجع يف األصوؿ اغبقيقية كمن مث اتساع
الفجوة بينها كبُت األصوؿ الورقية .
ك ذبدر اإلشارة أف ىناؾ ؾبموعة من الظواىر يبكن أف ربد من الدكر اغبيوم الذم يبكن أف تلعبو أسواؽ راس اؼباؿ يف دفع عجلة النمو
االقتصادم ،كمن كفاءة أسواؽ راس اؼباؿ يف األسواؽ اؼبالية العاؼبية بصفة عامة كيف األسواؽ اؼبالية الناشئة بصفة خاصة .ك تتلخص أىم
ىذه الظواىر فيما يلي:
 .1عدم تجانس المعلومات :كيقصد هبا التوزيع غَت اؼبتساكم للمعلومات الناجم عن عدـ توافر درجة عالية من اإلفصاح
كالشفافية للمعلومات ،ك يًتتب على ىذه الظاىرة مشكلتُت أساسيتُت نبا:
 االختيار العكسي :كىي مشكلة من مشاكل عدـ ذبانس اؼبعلومات تنشا قبل اسباـ اؼبعاملة ك ذلك عندما يكوف
أصحاب اؼبخاطر الكبَتة يف االئتماف ىم أكثر األشخاص سعيا للحصوؿ على القرض.

 الخطر المعنوي :وبدث اػبطر اؼبعنوم بعد إسباـ اؼبعاملة كعندما يكوف ىناؾ حافزا لدل اؼبقًتض ؼبمارسة أنشطة ال
يرغب فيها أك أنشطة غَت أخبلقية أم أنشطة تقلل من احتماؿ سداد القرض.
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ك يرتبط باؼبشكلتُت السابقتُت مشكلة أخرل ىي مشكلة ( السعي إُف االستفادة دكف دفع التكاليف) ،ك ربدث ىذه اؼبشكلة عندما يقوـ
األشخاص الذين ال ينفقوف مواردىم على صبع اؼبعلومات باالستفادة من اؼبعلومات اليت يقوـ اآلخركف جبمعها ،األمر الذم يثبط من حافز
اغبصوؿ على اؼبعلومات.

 .2أثر العدوى :يظهر اثر العدكل عندما ينتشر فقداف الثقة يف بنية النظاـ اؼباِف حيث يزداد معدؿ التصفيات ك تزداد
الضغوط من اجل البيع ك سحب العمبلت ،كقد أكضحت أزمة الديوف العقارية سنة  2008أف الصعوبات اليت تواجهها
احد البلدات تنتقل لتؤثر سلبا على اعبدارة االئتمانية للدكؿ األخرل.
كعلى ذلك فاف الذعر الذم يصيب السوؽ كظاىرة العدكل يهدداف استقرار اؼبقرضُت كالنظاـ برمتو إُف جانب هتديدنبا
الستقرار األنظمة اجملاكرة أيضا ،كيبدك أف اثر العدكل يزيد من تفاقم األزمة كمن احتماالت كقوعها سواء كانت ىذا األثر
ناصبا عن سلوؾ اؼبستثمر األجنيب أك عن عوامل أكثر ارتباطا بالبنية االقتصادية األساسية.
 .3التقلبات والمضاربة :مع التطور يف تنظيم أسواؽ راس اؼباؿ تزداد اؼبخاطر اؼبرتبة بالدرجة العالية من السيولة اؼبتاحة،
كالسيما ـباطر اؼبضاربة ،حيث يسمح ارتفاع درجة سيولة السوؽ للمضاربُت بتغيَت ؿبافظهم بسرعة كبتكلفة قليلة استجابة
للتغَتات يف الشائعات أك اغبالة النفسية كليس نتيجة ألم تغيَت يف األساسيات االقتصادية .األمر الذم قد بسفر عن
حدكث تقلبات مفرطة يف العوائد كبالتاِف إضعاؼ ثقة اؼبتعاملُت يف السوؽ اؼباِف ،كاثباط حافز مشاركة اؼبستثمرين الذين
يبيلوف للمخاطرة.

المحور الرابع :تداعيات األزمة المالية الراىنة على أسواق رأس المال العربية.
سنتعرؼ يف ىذا اعبزء على نشأة أسواؽ رأس اؼباؿ العربية ،خصائصها كدرجة تأثػػرىا باألزمة اؼبالية الراىنة.
أوال :نشأة أسـواق رأس المـال العربيـة.
َف يكن يف اؼبنطقة العربية حىت النصف األكؿ من الستينات سول بلداف لديهما سوؽ مالية منظمة لؤلكراؽ اؼبالية كنبا مصر كلبناف
الذين مت تأسيسهما بُت العامُت  1899ك  ،1920كقبل هناية الستينات عملت كل من اؼبغرب مث تونس سنة  1969على إقامة بورصة
لؤلكراؽ اؼبالية تطويرا آللية تسعَت القيم اؼبنقولة يف كل منهما  ،كشهد النصف الثاين من السبعينات افتتاح بورصة لؤلكراؽ اؼبالية عاـ 1977
يف كل من الكويت كاألردف،مث تبعها إنشاء سوؽ عماف اؼبالية عاـ  ،1978كقبل أف ينتهي عقد الثمانينات قامت البحرين بإنشاء بورصتها
عاـ  1988كسلطنة عماف بإنشاء سوؽ مسقط لؤلكراؽ اؼبالية عاـ ، 1989كخبلؿ التسعينات مت إنشاء سوؽ بغداد اؼباِف عاـ ، 1993مث
،
بدأت بورصة اػبرطوـ نشاطها مع مطلع العاـ  1995الذم شهد أيضا افتتاح بورصة بَتكت بعد توقف داـ كبو طبسة عشر عاما
قد شهد عاـ  1996افتتاح سوؽ فلسطُت لؤلكراؽ اؼبالية كما أف السعودية تطور سوقها لؤلكراؽ اؼبالية يف الوقت اغباضر كفقا
ك
ألسس قانونية حديثة.
ثانيا :آثار األزمة المالية الراىنة على أسواق المال العربية.
انعكست األزمة اؼبالية األمَتكية على معظم اقتصاديات دكؿ العاَف حىت إهنا أصبحت تلقب باألزمة اؼبالية العاؼبية  ،كدبا أف الدكؿ العربية
جزء من منظومة االقتصاد العاؼبي فإهنا سوؼ تتأثر سلبا هبذه األزمة ،بل يف كاقع األمر قد تأثرت بالفعل ،كمدل تأثر الدكؿ العربية يعتمد على
حجم العبلقات االقتصادية اؼبالية بُت الدكؿ العربية كالعاَف اػبارجي .يف ىذا اإلطار يبكننا تقسيم الدكؿ العربية إُف ثبلث ؾبموعات من حيث
مدل تأثرىا باألزمة:cvi
المجموعة األولى :ىي الدكؿ العربية ذات درجة االنفتاح االقتصادم كاؼباِف اؼبرتفعة كتشمل دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي العربية  ،كقد تأثرت
بورصات ىاتو الدكؿ حيث شهدت تراجع يف مؤشرات البورصة كحجم التداكؿ بسبب العامل النفسي السليب كانتشار حالة من الذعر
كالًتقب للتغَتات اؼبمكنة يف سوؽ رأس اؼباؿ فبا اثر على صبهور اؼبستثمرين كـبتلف اؼبتعاملُت يف البورصة ،إضافة إُف تعرض الكثَت من حاملي
األكراؽ اؼبالية ػبسائر طائلة نتيجة االلبفاض اؼبفاجئ كالكبَت لقيم أصوؽبم اؼبالية.

المجموعة الثانية  :كىي الدكؿ العربية ذات درجة اإلنفتاح اؼبتوسطة أك كفق اؼبتوسطة كمنها مصر كاألردف كتونس ؛ كقد تأثرت أسواؽ اؼباؿ
ؽباتو الدكؿ بنسب اقل كلوحظ البفاض يف مستويات تداكؿ األكراؽ اؼبالية.
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المجموعة الثالثة  :كىي الدكؿ العربية ذات درجة االنفتاح اؼبنخفضة كمنها السوداف كليبيا ؛ كىذه الدكؿ تأثرت بدرجة ضئيلة ألهنا ال سبلك
أسواؽ مالية نشطة.
لقد خسرت السوؽ العربية  200مليار دكالر منذ بداية األزمة ،إذ تقدر األمواؿ العربية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية أكثر من تريليوف
دكالر  .كقد تأثرت أسواؽ اػبليج العريب باألزمة الرتباطها باالقتصاد الرأظباِف األمريكي  ،كقد لوحظ جراء تداعيات األزمة البفاض أسعار
النفط بالنسبة للدكؿ اليت يعترب النفط ىو اؼبصدر الرئيسي للدخل القومي من حواِف  150دكالرا للربميل إُف حواِف  55دكالرا للربميل حاليا،
على كضع اؼبوازنات العامة القادمة كعلى معدالت النمو
أم بالبفاض بنسبة  ،%60كفبا ال شك فيو أف ىذا االلبفاض اغباد سيؤثر
االقتصادم ،إذ إف معدالت النمو يف النصف الثاين من العاـ  2008كالعاـ  2009البفض مقارنة دبعدالت عاـ  2007كالنصف األكؿ
من العاـ .2008
كيف ىذا اإلطار  ،تأكد أف الدكؿ العربية ربتاج إِف العمل مع بعضها البعض للحد من أضرار األزمة العاؼبية كتبٍت سياسات ىامو
ؼبواجهو آثار األزمة االقتصادية علل دكؽبا ؛ من ىذه السياسات :دعم اَف ؤسسات اؼبالية كمنع اهنيارىا كضماف حصوؿ اؿبنوؾ كغَتىا من
اَفؤسسات اؼبالية علل السيولة النقدية اليت ربتاجها للحفاظ علل الثقة فيها ،كضماف سبلمو الودائع إلشاعة جو من الثقة يف أكساط اؼبودعُت
كتفعيل األسواؽ الثانوية للرىوف العقارية كغَتىا من القركض اؼبضمونة  .ىذا إِف جانب ضركرة الرقابة علي اإلقراض كمتابعة أنشطة البنوؾ
كاَفؤسسات اؼبالية كمراجعو كافو أنواع القركض  ،كتنظيم قبوؿ األراضي كالعقارات كضماف للقركض كذلك حىت ال تتضخم ؿبافظ األصوؿ
الثابتة لديها كتوثر علي السيولة اليت ربتاجها السوؽ  ،كالعمل علي ضبط األسواؽ اؼبالية " البورصات" كاالذباه كبو الواقعية يف ربديد أسعار
األسهم بعيدا عن اؼبضاربة .ككانت ىناؾ مطالبات بإعادة النظر يف السياسات اؼبتبعة يف كل من صندكؽ النقد كالبنك الدكليُت كاليت انشغلت
االقتصادم اؼبطلوب أف تقوـ هبا الدكؿ النامية كفرطت يف نفس الوقت يف مراقبو اؼبمارسات اؼبالية اليت تقوـ هبا
ة
اقبالصارـة لئلصبلحات
باؼبر ة
الدكؿ اؼبتقدمة كاليت أدت بشكل مباشر إِف حدكث ىذه األزمة.
الهوامش:

 1زياد رمضاف ،مركاف مشوط ،األسواق المالية .الشركة العربية اؼبتحدة للتسويق ك التوريدات ،مصر ،2007 ،ص .82

 1حسُت بٍت ىاين ،االسواق المالية :طبيعتها ،تنظيمها ،ادواتها المشتقة .دار الكندم للنشر كالتوزيع ،عماف ،2002 ،ص .8
 1ؿبمد سحنوف  ،االقتصاد النقدي والمصرفي .دار هباء الدين للنشر كالتوزيع ،اعبزائر ،2003 ،ص .136
 1زياد رمضاف ،مركاف مشوط ،مرجع سابق ،ص .138

 1ىوشيار معركؼ ،دراسات في التنمية االقتصادية  .جامعة البلقاء التطبيقية ،دار الصفاء للنشر ،2005 ،ص.11
 1مدحت القريشي ،التنمية االقتصادية :نظريات وسياسات وموضوعات .دار كائل ،االردف ،2007 ،ص .125

 1شذا صباؿ خطيب ،صعفق الركييب ،العولمة المالية ومستقبل االسواق العربية لراس المال  .دار اجملدالكم ،عماف ،2008 ،ص ص
.61-57
1

علي أضبد بلبل ،ؿبمد مصطفى عمراف ،أينت فتح الدين ،التطور والهيكل المالي والنمو االقتصادي :حالة مصر،2002-1974 ،

أكراؽ صندكؽ النقد العريب،عدد  ،9صندكؽ النقد العريب ،أبو ظيب ،أبريل :2004 ،ص  ،2متوفر يف اؼبوقع:
http://www.amf.org.ae/vArabic/storage/other/EPI%20DEPT/PUBLICATIONS/Econno
mic/egypt%20case.pdf
 .www.islamonline.net 1تاريخ الزيارة .2010/03/16
http://www.amf.org.ae/vArabic/storage/other/EPI%20DEPT/PUBLICATIONS/Econno
mic/egypt%20case.pdf
1
تاريخ الزيارة http://www.al-shatea.com/al-shatea-com-threads106323.html2009/10/17
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Les acquis et les défis de la finance islamique
Mohammed Boudjellal

La finance islamique se veut un fondement moral en respectant les préceptes de
l'islam en matière d'investissement et de placement des fonds. On peut donc dire qu'elle
relève de l'investissement éthique. Il est dit dans le Coran, Soura 17 (al-Isra), verset 9 :
"Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit"
En matière de finance, le Coran nous informe que la nature humaine n'aime pas
qu'on lui impose les règles de conduite qui limitent la liberté de disposer librement de
son argent même si cela conduit à des inégalités sociales et à une mauvaise répartition
du revenu et de la richesse. Le Coran nous informe que le peuple de Shuayb dira à son
prophète "Ô Shuayb! Est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce
qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons?
Est- ce toi l'indulgent, le droit?" Verset 87, Soura 11 (Hud).
Parmi les préceptes islamiques qui touchent à la finance, je cite trois seulement:
1- L'interdiction du prêt à intérêt quel que soit la finalité de ce prêt
(consommation ou production) et quel que soit la personne à qui on prête: institution ou
individu, croyant ou non croyant.
2- Le prophète Mohammed (SAWS) nous a interdit le négoce des dettes (bay‟â
al-Kaliâ bi al-kaliâ), et donc toute forme de titrisation des créances.
3- L'obligation de s'acquitter de la dime de la Zakat qui compte parmi les cinq
piliers de l'islam [la Chahada (ou l'attestation de l'unicité de Dieu et la reconnaissance
de Son dernier prophète Mohammed), la Prière, la Zakat, le jeûne du Ramadhan et le
Haj (pèlerinage à la Mecque)]. En Islam, la richesse ne doit pas circuler au sein d'un
groupe restreint "afin que cela ne circule pas parmi les seules riches d'entres vous".
Al-Hachr (59), verset 7.
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Il y a bien évidemment d'autres mécanismes de redistribution de la richesse que
nous ne pouvons pas citer tous (Waqf, Sadaqat, Kafarat, recours à l'impôt, etc.).
En fait, ce ne sont pas seuls les musulmans qui observent le respect de certaines
valeurs en matière économique. Gunnar Myrdal, le célèbre économiste suédois (prix
Nobel) qui refusait au départ tout lien entre l'économie qu'il considérait en tant que
discipline purement scientifique (exactement comme les sciences exactes ou les
mathématiques) et les valeurs éthiques s'est corrigé plus tard en affirmant que:
"Economics is value loaded" (l'économie est bourrée de valeurs) et c'est dans ce sens
que l'économie islamique respecte les enseignements coraniques ainsi que ceux de la
Sunna pour tout qui touche à l'activité économique.
Je pense que le monde serait meilleur si certaines règles de conduite ont été
respectées. Aujourd'hui, l'économie mondiale fait face à une crise financière sans
précédent déclenchée par ce qui est connu aux Etats-Unis "the subprime crisis", la crise
des subprimes. En fait, cette crise qui s'est déclenchée aux USA et dont l'onde de choc
est ressentie un peu partout dans le monde* est le résultat logique d'une activité
complètement interdite en islam qui est "la titrisation des créances "douteuses" et la
prolifération de produits financiers dérivés aux contours souvent pas très clairs et que
l‟on n‟hésite pas à les qualifier de produits toxiques ou d'armes de destruction massive.
(Challenge n°135 du 11/09/2008).
Et c'est par soucis de trouver une alternative viable aux pratiques de l'intérêt et
autres activités prohibées que certaines volontés au sein des pays musulmans ont décidé
de passer à l'action en créant à la fin des années 1970 des institutions financières qui
respectent la loi islamique en matière de transactions financières.
Les premières banques islamiques furent créées aux Emirats Arabes Unis, au
Koweït, en Jordanie, en Egypte, en Malaisie, etc. D'autres pays comme le Pakistan ou
l'Iran et plus tard le Soudan ont carrément opté pour la transformation de l'ensemble du
système financier et bancaire en un système islamique.

*

En Algérie par exemple, le processus de privatisation de l'une des grandes banques publiques (qui a duré
plus de deux années de préparation intensive et de travail laborieux) a été entravé par le retrait de la
course de l'un des candidats les plus solides qui est la banque américaine Citigroup qui a subi des pertes
considérables suite à la crise des subprimes qui a profondément affecté sa position financière. Son geste a
été suivi par la banque française le Crédit Agricole, ce qui a contraint le gouvernement algérien à
interrompre le processus car le climat n'y est plus favorable.
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Alors que dans les années 80, les institutions financières islamiques étaient
limitées en nombre, depuis, on estime que celles-ci progressent à un rythme soutenu de
l'ordre de 10 à 15% par an pour atteindre selon des estimations récentes près de 700
institutions financières bancaires, d'assurance, et fonds communs de placement (FCP)
islamiques, répartis dans 75 pays et brassant près de 1000 milliards $EU dont près de
200 milliards $ sont gérés par des guichets islamiques (islamic windows) ouverts au
niveau des banques conventionnelles de par le monde.
S'agissant du marché de capitaux islamiques, on note ce qui suit :


Selon la revue „The Islamic Banker‟ publiée à Londres, on compte plus de 250
fonds communs de placement qui gèrent près de 11 milliards $US.



Le centre de gestion des liquidités implanté au Bahreïn enregistre 77 émissions
de Sukuk pour un montant de 17,97 Md$.46



D‟après les informations disponibles, le marché des certificats de dettes
islamiques en Malaisie compte environ 17,1 Md$, alors que celui du Bahreïn est
estimé à 2 Md$.



Une étude récente faite par l‟IIRF47 montre qu‟un grand nombre de sociétés
cotées en bourse dans les pays membres de la BID sont conformes à la Charia.
Ce segment du marché de capitaux est susceptible de se renforcer si davantage
d‟efforts se font en direction du soutien des mécanismes de contrôle par les
spécialistes de la Charia et des microstructures du marché. En appliquant le
critère DJIMI dans trois pays membres de la BID, l‟étude montre qu‟en 2004, la
capitalisation boursière de ce marché se chiffre à 104 Md$. En supposant que
ces trois pays représentent à eux seuls 30% du marché boursier de l‟ensemble
des pays membres, la capitalisation boursière répondant au critère DJIMI est
estimée à 300 Md$.

A l'état actuel, quels sont les acquis de la finance islamique ?

Les acquis de la finance islamique
Je ne peux prétendre citer tous les acquis de l'industrie de la finance islamique,
néanmoins, il est opportun de présenter quelques uns des plus importants :

Information téléchargée le 1er octobre 2006 du site http://wwwlmcbahrain.com. 46
Cf. Salman Syed Ali, Islamic Capital Market Products: Development and Challenges (IRTI, 2005). 47
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L'institutionnalisation des modes de financement islamique 'moudaraba,
mousharaka, mourabaha, salam, istisnaâ, ijara, etc. En effet, les banques
islamiques ont pu donner une formulation institutionnelle aux contrats liés aux
transactions financières qui sont devenus de véritables modes de financement
qui respectent les injonctions de la Charia.

2.

L'ouverture de guichets de produits islamiques est une preuve concrète de la
réussite de la finance islamique. L'industrie des services financiers islamiques
est là pour perdurer et il est difficile d'admettre qu'un jour elle va disparaître
comme l'ont anticipé certains auteurs sceptiques de cette expérience tel le
célèbre économiste de gauche Sami Amin dans son ouvrage "la déconnexion".

3. La crise financière actuelle a pu prouver que les principes islamiques ont été un
rempart contre les effets pervers de cette crise. En effet, les institutions
financières islamiques n‟ont pas été affectées parce que tout simplement il leur a
été interdit de placer les fonds dans les produits dérivés, de spéculer sur les
marchés financiers sur des produits prohibés ou de s‟adonner à la pratique de
l‟intérêt.
4.

La finance islamique représente quand même une discipline qui mérite du
respect et c'est pour cela qu'elle est désormais enseignée dans plusieurs
universités à l'intérieur et à l'extérieur des pays musulmans. En voici une idée
sur les institutions de formation en finance islamique de par le monde :

Institutions offering IF
Education & Training
Others 45

UK 55

Jordan 3
France 5
Turkey 5
Pakistan 5

Malaysia 24

Kuw ait 5
Qatar 6
USA 9
UAE 18
Bahrain 16

Saudi Arabia 17

Source: IFSL, February 2009
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On dit que le monde est beau par sa diversité : l'expérience de la finance
islamique dont la finalité est le rapprochement de l'économie monétaire et
financière de l'économie réelle mérite une attention particulière à un moment où
le monde de la finance est en proie à des crises qui risquent de déstabiliser
l'équilibre économique mondial (titrisation, spéculation exagérée aux effets
pervers, mouvements de capitaux volatiles aux effets déstabilisateurs et non
imposition des transactions financières, pouvoirs des financiers qui pèsent sur la
destinée de nos sociétés, privatisation des profits et socialisation des pertes, etc.).
Maurice Allais n'a pas eu tort lorsqu'il parle de fléau du crédit, au moment où la
dichotomie économie réelle-économie monétaire et financière s'accentue et la
bulle financière qui en découle représente en fait une arme de destruction
massive.

6.

La finance islamique représente pour le musulman pratiquant une alternative
viable à la pratique de l'intérêt considérée comme prohibée par de larges couches
de la population musulmane.

Les défis de la finance islamique
Comme toute industrie naissante, la finance islamique n'est pas à l'abri de certains défis
que nous résumons dans ce qui suit.
1- Déviation entre la théorie et la pratique. Les modes de financement participatifs se
font rares dans la pratique, ce qui a fait de l'expérience des banques islamiques un
terrain propices à toute les critiques de tout bord. Cependant nous estimons là qu'il
y a un problème de théorisation qu'il faut résoudre, et ce que nous avons essayé de
faire dans un article publié dans la revue britannique "Islamic Economic Review"
n°1, vol.10, 2006.
2- La globalisation financière représente un défi majeur à la finance islamique
puisque les institutions financières islamiques sont tenues de respecter certaines
règles islamiques alors que les instituions financières conventionnelles ne
connaissent pas l'interdit, ce qui explique le phénomène de désintermédiation et
l'engouement des banques traditionnelles à s'introduire dans le marché des produits
dérivés comme acheteur ou comme vendeur de créances titrisées.
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3- La mise en place de la finance islamique nécessite des aménagements de la loi
bancaire, ce qui n'est pas du goût de certaines autorités monétaires et de régulation
au sein même de certains pays musulmans.
4- La faible capitalisation de la plupart des institutions financières islamiques
nécessite deux actions difficilement réalisables: la création de nouvelles institutions
financières islamiques fortement capitalisées et la nécessité de procéder à des
fusions et des acquisitions au sein même des institutions déjà en place pour pouvoir
s'ouvrir à l'économie de marché et consolider davantage ce nouveau segment
d'activité.
5- Partant de son fondement éthique et de son potentiel de croissance, la finance
islamique ne doit pas cibler la population musulmane exclusivement, elle doit
s'affirmer sur le terrain en attirant des clients d'autres confessions, un phénomène
déjà observé dans certains pays en occident et dans les pays à minorité non
musulmane.
6- Le manque de compétences hautement qualifiées dans les modes de financement
islamiques risque de faire perdre la confiance du grand public.
7- L'intensification de la concurrence occasionnée par la croissance fulgurante de la
globalisation financière ne laisse pas de place aux faibles. Les institutions
financières islamiques doivent investir davantage dans la R&D et s'ingénier à offrir
des produits attractifs en matière de mobilisation et de fructification des fonds
collectés, dans le respect de la charia bien sûr.
8- L'intégration de la finance islamique dans le système financier international est
conditionnée par l'harmonisation des avis fiqhiques et la bonne interaction des
règles de la charia islamique avec les systèmes juridiques et le droit civil en place.
9- Même si la finance islamique n'a pas connu encore de crises graves, la bonne
gouvernance et la gestion efficace des risques demeurent des impératifs à l'heure de
l'intensification de la globalisation financière et de la diversification des instruments
et véhicules de placem

مؤسبر األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم الغريب، انعكاساتوا كحلوؽبا،األزمة اؼبالية العاؼبية، –الداكم الشيخ
09ص،2009،لبناف،طرابلس، جامعة اعبناف، كاإلسبلمي
متاح على الرابط، األزمة اؼبالية العاؼبية،–حازـ البيبلكم2
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–3ىيثم فارس  ،األزمة اؼبالية العاؼبية،األسباب كالتداعيات،مقاؿ منشور على الرابط
http :wwwmasrow.com/new/economy/general/october/19crises.asp
 –4إبراىيم علوش ،كبو فهم منهجي لبلزمة اؼبالية العاؼبية ،متاح على الرابط:
http :www.algazeere.net/nr/ex eres/fe3852af-fbae-4e4c-8537-f4eb34c27b17.htm
.Rapport sur la crise financière ,missionconliee par président da la 5-Rone Rical
république dans la contexte de la présidence française de l‟union européen 2008
 –6إبراىيم علوش ،مرجع سبق ذكره،ص09
7
–jaques sepir.les rocines sociales de la crise financière implication pouvleuroupe
http :www.finance.attac.org/spip.php.article9400.02/03/2009
 –8زكريا بالعباس ،األزمة اؼبالية العاؼبية ،اعبذكر كابرز األسباب كالعوامل احملفزة كالدركس اؼبستفادة من منظور االقتصاد اإلسبلمي  ،مؤسبر اعبن
www.id-alriad.de/arab/asch/abwab/artikel/2008/dirasat

.

اف حوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ،جامعة اعبناف،2009،ص10
الببلكم ،مرجع سبق ذكره،ص117
 –10ؿبمد اضبد زيداف،فصوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ،أسباهبا ،جذكرىا كتبعاهتا االقتصادية ،مؤسبر اعبناف حوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية
عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ،جامعة اعبناف،2009،ص11
 –11حازـ البيبلكم ،مرجع سبق ذكره،ص09
–12تقارير صادرة عن اؼبواقع االلكًتكنية لؤلسواؽ اؼبالية العربية
 –13صندكؽ النقد العريب ،قاعدة بيانات أسواؽ األكراؽ اؼبالية ،النشرة الفصلية ،الربع الرابع ،2008العدد الرابع كاػبمسوف
 –14سامح ىنادرة،البورصات العربية كإنعاش ما بعد األزمة االئتماف العاؼبية ،متاح على الرابط:
www.aljazeera.net/nr/exeres/ob433137-36c24175-aabf-745p25295bd3.htm
 -15صندكؽ النقد العريب،مرجع سابق
 –16التقارير األسبوعية ألداء سوؽ الكويت لؤلكراؽ اؼبالية ،على الرابط.
www.Elmoheet.com
 –17كرًن حجاجي ،اهنيارات حادة للبورصات العربية يف ،2008على الرابط.
www. Elmoheet.com
 –18البورصات العربية زبسر  200مليار دكالر يف األسبوع،على الرابط:
www.akhbaralaalam.net/news detail.php؟id=2351
 –19ؾبلة ارباد اؼبصارؼ العربية ،العدد،335أكتوبر 2008
 –20عمر العسرم  ،البورصات اؼبغاربية بُت تأثَتات األكضاع الداخلية كتداعيات األزمة العاؼبية،كرقة عمل مقدمة ضمن مؤسبر تداعيات األزمة
اؼبالية كأثرىا على اقتصاديات الدكؿ العربية ،شرـ الشيخ ،صبهورية مصر العربية ،خبلؿ الفًتة 5/4افريل 2009
 -21صندكؽ النقد العريب،مرجع سابق
–22نفس اؼبرجع السابق
 –23حناف رجائي عبد اللطيف ،االقتصاديات اػبليجية كتداعيات األزمة اؼبالية ،ؾبلة السياسة الدكلية ،القاىرة ،العدد175
 –24ؾبلة الوحدة االقتصادية العربية ،تقرير عن األزمة اؼبالية العاؼبية كأثارىا اؼبتوقعة على الدكؿ العربية ،القاىرة ،ديسمرب 2008
 –25التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2008
 –26عصاـ ديب ،أسواؽ اؼباؿ األمريكية كتأثَتاهتا على األسواؽ اؼبالية العاؼبية ،على الرابط:
www.economagic.com
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 -27خالد حسُت ،دكر االستثمار العريب البيٍت كاالستثمارات األجنبية اؼبباشرة يف زيادة فرص العمل  ،اؼبنتدل العريب للتنمية كالتشغيل
،الدكحة  16/15نوفمرب ،2008إدارة التنمية االقتصادية كالعوؼبة  ،لبلسكو،األمم اؼبتحدة ،بَتكت
–28علي قندح،خطط اإلنقاذ اؼبالية كاؼبصرفية العربية ،ىل من دركس مستفادة ،على الرابط
www.alarabalyawn.net/pagea؟ articles id=7824
 -29خالد حسُت ،مرجع سبق ذكره
 –30علي قندح،مرجع سبق ذكره

قائمة المراجع:
-01الداكم الشيخ ،األزمة اؼبالية العاؼبية،انعكاساتوا كحلوؽبا ،مؤسبر األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم الغريب
كاإلسبلمي ،جامعة اعبناف ،طرابلس ،لبناف.2009،
 -02زكريا بالعباس ،األزمة اؼبالية العاؼبية ،اعبذكر كابرز األسباب كالعوامل احملفزة كالدركس اؼبستفادة من منظور االقتصاد اإلسبلمي  ،مؤسبر
اعبناف حوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ،جامعة اعبناف.2009،
 -03ؿبمد اضبد زيداف،فصوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ،أسباهبا ،جذكرىا كتبعاهتا االقتصادية ،مؤسبر اعبناف حوؿ األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية
عبلجها من منظور النظاـ االقتصادم اإلسبلمي ،جامعة اعبناف.2009،
-04تقارير صادرة عن اؼبواقع االلكًتكنية لؤلسواؽ اؼبالية العربية
 -05صندكؽ النقد العريب ،قاعدة بيانات أسواؽ األكراؽ اؼبالية ،النشرة الفصلية ،الربع الرابع ،2008العدد الرابع كاػبمسوف
-06ؾبلة ارباد اؼبصارؼ العربية ،العدد،335أكتوبر 2008
 -07عمر العسرم  ،البورصات اؼبغاربية بُت تأثَتات األكضاع الداخلية كتداعيات األزمة العاؼبية،كرقة عمل مقدمة ضمن مؤسبر تداعيات األزمة
اؼبالية كأثرىا على اقتصاديات الدكؿ العربية ،شرـ الشيخ ،صبهورية مصر العربية ،خبلؿ الفًتة 5/4افريل 2009
 -08حناف رجائي عبد اللطيف ،االقتصاديات اػبليجية كتداعيات األزمة اؼبالية ،ؾبلة السياسة الدكلية ،القاىرة ،العدد175
 -09ؾبلة الوحدة االقتصادية العربية ،تقرير عن األزمة اؼبالية العاؼبية كأثارىا اؼبتوقعة على الدكؿ العربية ،القاىرة ،ديسمرب 2008
-10التقرير االقتصادم العريب اؼبوحد لسنة 2008
 -11خالد حسُت ،دكر االستثمار العريب البيٍت كاالستثمارات األجنبية اؼبباشرة يف زيادة فرص العمل  ،اؼبنتدل العريب للتنمية كالتشغيل
،الدكحة  16/15نوفمرب ،2008إدارة التنمية االقتصادية كالعوؼبة  ،لبلسكو،األمم اؼبتحدة ،بَتكت
-12عماد موسى ،اثر األزمة اؼبالية العاؼبية على الدكؿ العربية  ،اؼبؤسبر الدكِف حوؿ:القطاع اػباص يف التنمية تقييم كاستشراؼ 25/23مارس
2009
 -13صندكؽ النقد الدكِف

المراجع االلكترونية:

-14حازـ البيبلكم،األزمة اؼبالية العاؼبية ،متاح على الرابط
www.id-alriad.de/arab/asch/abwab/artikel/2008/dirasat dr
-15ىيثم فارس  ،األزمة اؼبالية العاؼبية،األسباب كالتداعيات،مقاؿ منشور على الرابط
http :www.masrow.com/new/economy/general/october/19crises.asp
-16إبراىيم علوش ،كبو فهم منهجي لبلزمة اؼبالية العاؼبية ،متاح على الرابط:
http :www.algazeere.net/nr/ex eres/fe3852af-fbae-4e4c-8537-f4eb34c27b17.htm
-17إبراىيم علوش ،مرجع سبق ذكره،ص09
–jaques sepir.les rocines sociales de la crise financière implication pouvleuroupe18
http :www.finance.attac.org/spip.php.article9400.02/03/2009
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 -19سامح ىنادرة،البورصات العربية كإنعاش ما بعد األزمة االئتماف العاؼبية ،متاح على الرابط:
www.aljazeera.net/nr/exeres/ob433137-36c24175-aabf-745p25295bd3.htm
-20التقارير األسبوعية ألداء سوؽ الكويت لؤلكراؽ اؼبالية ،على الرابط.
www.elmoheet.com
-21كرًن حجاجي ،اهنيارات حادة للبورصات العربية يف ،2008على الرابط.
www. Elmoheet.com
 –22البورصات العربية زبسر  200مليار دكالر يف األسبوع،على الرابط:
www.akhbaralaalam.net/news detail.php؟id
-23عصاـ ديب ،أسواؽ اؼباؿ األمريكية كتأثَتاهتا على األسواؽ اؼبالية العاؼبية ،على الرابط:
www.economagic.com
-24علي قندح،خطط اإلنقاذ اؼبالية كاؼبصرفية العربية ،ىل من دركس مستفادة ،على الرابط
www.alarabalyawn.net/pagea؟ articles id=7824
-25الزلزاؿ اؼباِف  ،مقاؿ منشور على الرابط التاِف:
www.iktissed.com/files/publications/aiwakrisis/oman346-oct-08 pdf
المراجع بالفرنسية:
,Rapport sur la crise financier ,missionconliee par président da la -Rone Rical26
république dans la contexte de la présidence française de l‟union européenne, 2008.
 - iسَت بارثا داسجوبتا(  "،)Partha.Dasguptaثروات األمم المفقودة " ،Project Syndicate ،بالعربية ،2005،على المسار:
> .< http://www.project-syndicate.org/commentary/dasgupta1/Arabic
 " - iiاعبزائر عجزت ألكثػر من عشرية عن تنويع عائداهتا الصادرات خارج احملركقات َف تتجاكز نسبة  4باؼبائة " ،جريدة اػبرب اعبزائرية ،الصادرة بتاريخ 2010-03-
.31
 - iiiبوعًتكس عبد اغبق " ،السياسة النقدية كاألزمة اؼبالية الراىنة "  ،ملتقى دكِف حوؿ األزمة اؼبالية ك االقتصادية الدكلية ك اغبوكمة العاؼبية ،جامعة سطيف21-20 ،
أكتوبر.2009
 - ivيوسفات علي" ،أزمة الرىن العقارم " ،ؾبلة العلوـ االقتصادية ك التسيَت ك العلوـ التجارية ،العدد  ،2009/02كلية العلوـ االقتصادية ك علوـ التسيَت ك العلوـ
التجارية  ،ص.92
 - vؿبمد تونسي حسُت عبد العزيز " ،أثر التوطن ك التخطيط االقليمي على زيادة كدائع البنوؾ دراسة تطبيقية على البنك األىلي اؼبصرم " ،مذكرة ماجستَت يف
االقتصاد  ،قسم االقتصاد ،كلية التجارة ،جامعة عُت مشس ،القاىرة ،مصر ،2002 ،ص.55
 - viعلي إحساف شوكت " ،اقتصاديات األقاليم" ،دار اؼبناىج للنشر ك التوزيع ،عماف ،األردف  ،2004 ،ص.74
 - viiحسن عبد القادر صاٌف " ،التوجيو اعبغرايف للتنمية الوطنية ك اإلقليمية دراسة تطبيقية على الوطن العريب " ،دار كائل  ،عماف ،األردف ،2002 ،ص،239
بتصرؼ.
 - viiiؿبمد أزىر السماؾ  " ،اقتصاديات اؼبواقع الصناعية ك تقييم اؼبشركعات ك دراسة اعبدكل " ،دار زىراف ،عماف  ،األردف ،1998 ،ص.217
 - ixنفس اؼبرجع ،ص  ،219-218بتصرؼ.
 - xخالد ؿبمود ؿبمد الشامي  " ،اقتصاديات مشركع ترعة السبلـ ك دكره يف تنمية سيناء " ،مذكرة ماجستَت يف االقتصاد  ،قسم االقتصاد ،كلية التجارة ،جامعة عُت
مشس ،القاىرة ،مصر ،2000 ،ص ص ،15-14بتصرؼ.
- ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, " SPATIAL PLANNING, Key Instrument for
Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition ",UNITED
NATIONS PUBLICATION, Geneva, Switzerland, 2008, p01.
xii
- ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, Op cit, p02.
xi

- Ibid, pVII.
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 - xivصباح فيحاف  " ،النظاـ اغبضرم يف العراؽ بُت النمو التلقائي ك العقبلنية االقتصادية" ،مذكرة دكتوراه يف التخطيط اغبضرم  ،مركز التخطيط اغبضرم ك اإلقليمي
للدراسات العليا ،جامعة بغداد ،العراؽ ،1998 ،ص.161
 - xvمهند مانوئيل يوسف  " ،بدائل مبو بغداد" ،مذكرة دكتوراه يف التخطيط االقليمي ،مركز التخطيط اغبضرم ك اإلقليمي للدراسات العليا ،جامعة بغداد ،العراؽ،
 ،1999ص.39
- ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, Op cit, p02.

xvi

 - xviiصباح فيحاف " ،النظاـ اغبضرم يف العراؽ  ،"...مرجع سبق ذكره  ،ص.165
 - xviiiمهند مانوئيل يوسف  " ،بدائل مبو بغداد" ،مرجع سبق ذكره ،ص.51
 - xixؿبمد العاين " ،التخطيط اإلقليمي اؼببادئ ك األسس – نظريات ك أساليب " ،دار صفاء للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2007 ،ص ص.38-37
 - xxؿبمد بوجبلؿ" ،السياسة االقتصادية الكلية ك دكرىا يف االندماج العقبلين يف حركية االقتصاد العاؼبي :التجربة اؼباليزية"  ،ؾبلة العلوـ االقتصادية ك علوـ التسيَت،
العدد ،1جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اعبزائر ،2002 ،ص.134
 - xxiعماد أبو عيد  " ،تبٍت مبادئ إدارة اؼبعرفة يف القطاع اغبكومي يف دكؿ اػبليج العريب – برنامج ديب لبلداء اغبكومي اؼبتميز مبوذجا  ،"-صبعية اؼبكتبات اؼبتخصصة
– فرع اػبليج العريب -اؼبؤسبر السنوم الثالث عشر  5 -3 ،أبريل  ،2007اؼبنامة  ،البحرين  ،ص  ، 2بتصرؼ.
Dubai International Academic City (DIAC), Retrieved from,(03/10/2009): www.diacedu.ae /.- xxii
Dubai Knowledge Village (KV), Retrieved from,(03/10/2009): http://www.kv.ae/en/default.asp.- xxiii
Dubai Internet City (DIC), Retrieved from, (01/10/2009): - xxiv
http://www.dubaiinternetcity.com/why_dubai_internet_city/
 - xxvموقع مدينة اؼبعرفة االقتصادية ،على اؼبسار.http://www.madinahkec.com/ar/default.html :)2009/10/01 ( ،
 1ضياء ؾبيد اؼبوسوم ،األزمة اإلقتصادية العاؼبية ( ،1989-1986عُت مليلة ،اعبزائر ،دار اؽبدل للطباعة كالنشر ، )1990 ،ص09
2

ضياء ؾبيد اؼبوسوم،نفس اؼبرجع ،ص 90

 3ىانس بيًت مارتُت ،ىارالد شوماف ،فخ العوؼبة :اإلعتداء على الديبوقراطية كالرفاىية ،ترصبة :عدناف عباس علي( ،الكويت ،اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب ،سلسلة
عاَف اؼبعرفة ،العدد  ،238أكتوبر  ،)1998ص ص92-89 ،
 4ىانس بيًت مارتُت ،ىارالد شوماف ،فخ العوؼبة :اإلعتداء على الديبوقراطية كالرفاىية ،ترصبة :عدناف عباس علي( ،الكويت ،اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب ،سلسلة
عاَف اؼبعرفة ،العدد  ،238أكتوبر  ،)1998ص ص92-89.
 5عرفاف اغبسنػي ،االقتصاد السياسي ألزمة أسواؽ اؼباؿ الدكلية  ،اإلمارات العربية اؼبتحدة
 6ؿبمد ،سامر القصار ،األزمة اؼبالية العاؼبية :دالئل إقتصادية على سطوع اؼبنظومة اإلسبلمية من بُت أنقاض الرأظبالية( ،دمشق ،سوريا ،دار الفكر ،)2009 ،ص15
 7ؿبمد ،سامر القصار ،اؼبرجع نفسو ،ص ص 16-15
 8صندكؽ النقد الدكِف ،التقرير السنوم  :2009مكافحة األزمة العاؼبية( كاشنطن العاصمة ،ص.ف.د ،)2009 ،ص3
 9إينوتو لوكوقبا  ، INUTU LUKONGAؾبلة التمويل كالتنمية :مواجهة األزمات(،كاشنطن ،صندكؽ النقد الدكِف ،العدد ديسمرب  ،2002ص ص22-19
 10صندكؽ النقد الدكِف ،التقرير السنوم  :2009مكافحة األزمة العاؼبية( كاشنطن العاصمة ،ص.ف.د ،)2009 ،ص 24
 11صندكؽ النقد الدكِف ،التقرير السنوم  :2009مكافحة األزمة العاؼبية( كاشنطن العاصمة ،ص.ف.د ،)2009 ،ص10
 12احملرر ،ؾبلة التمويل كالتنمية( ،كاشنطن ،صندكؽ النقد الدكِف ،العدد مارس  ، )2004ص40
 13احملرر ،ؾبلة التمويل كالتنمية(،كاشنطن ،صندكؽ النقد الدكِف ،العدد مارس  ، )2004ص 40
 14صندكؽ النقد الدكِف ،الصندكؽ عن كثب( ،كاشنطن ،ملحق سنوم خاص لنشرة صندكؽ النقد الدكِف ،اجمللد ،35 :سبتمرب )2006
 15جاؾ بوالؾ ،ؾبلة التمويل كالتنمية:الطريق إُف اؼبعونة اجملدية( ،كاشنطن ،صندكؽ النقد الدكِف ،العدد ديسمرب  ،)1997ص ص 18-16
 16حازـ البببلكم ،النظاـ اإلقتصادم الدكِف اؼبعاصر :من هناية اغبرب العاؼبية الثانية إُف هناية اغبرب الباردة( ،الكويت ،اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب ،سلسلة
عاَف اؼبعرفة ،العدد  ،257مام  ،)2000ص43
 17التقرير السنوم للبنك الدكِف  :2009اإلستعراض السنوم (كاشنطن العاصمة ،البنك الدكِف، )2009 ،ص 07
 18التقرير السنوم للبنك الدكِف  :2009اإلستعراض السنوم (كاشنطن العاصمة ،البنك الدكِف، )2009 ،ص 07
 http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=13163 19تاريخ التصفح 2009/07/22
20عبد اجمليد قدم ،الصناديق السيادية كاألزمة اؼبالية الراىنة (،جامعة اعبناف ،لبناف،كرقة مداخلة ضمن مؤسبر األزمة اؼبالية العاؼبية ككيفية عبلجها من منظور النظاـ
االقتصادم الغريب كاإلسبلمي،طرابلس لبناف -14-13أفريل )2009
 21عبد اجمليد قدم ،نفس اؼبرجع
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22عبد اجمليد قدم ،نفس اؼبرجع
23عبد اجمليد قدم ،نفس اؼبرجع
24بشار اضبد العراقي ،التسهيبلت التمويلية اؼبيسرة بُت موارد الصندكؽ كمشركطيتو (ؾبلة علوـ انسانية
(يناير)  2007ؾبلة إليكًتكنية ؿبكمة

 WWW.ULUM.NLالسنة الرابعة :العدد :32ؾ2

25

أكديبَتس ،داس ،ؾبلة التمويل كالتنمية :مواجهة األزمات(،كاشنطن ،صندكؽ النقد الدكِف ،العدد ديسمرب  ،2002ص ص25-23

26

ؾبلة التمويل كالتنمية ،نفس اؼبقاؿ ،ديسمرب  ،2002ص23
ؾبلة التمويل كالتنمية ،نفس اؼبقاؿ ،ديسمرب  ،2002ص24

27

 28إدارة البحوث كالدراسات االقتصادية ،ؾبلس الغرؼ السعودية ،األزمة اؼبالية العاؼبية كتداعياهتا على االقتصاد السعودم(،الرياض 10 ،أكتوبر)2008
 29تشارلس كرامر ،ؾبلة التمويل كالتنمية :إصبلح البنياف اؼباِف(،كاشنطن ،صندكؽ النقد الدكِف سبتمرب  ،)1999ص 54
 30راجوراـ راجاف ،ؾبلة التمويل كالتنمية :الصحة كالثركة(،كاشنطن ،صندكؽ النقد الدكِف ،العدد مارس  ، )2004ص 56
 31الكسندر سفوبودا ،ؾبلة التمويل كالتنمية :إصبلح البنياف اؼباِف (كاشنطن ،صندكؽ النقد الدكِف ،العدد سبتمرب  ،)1999ص ص 4-2
 32نفس اؼبرجع ص 263
 33إينوتو لوكوقبا  ، INUTU LUKONGAؾبلة التمويل كالتنمية :مواجهة األزمات(،كاشنطن ،صندكؽ النقد الدكِف ،العدد ديسمرب  ،2002ص ص22-19
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