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لقد كان لألزمات المالٌة وقع و أثر كبٌرٌن على اقتصادٌات البلدان ،إذ أنها غالبا ما سببت
تدهورا حادا فً األسواق المالٌة ،نظرا لفشل األنظمة المصرفٌة المحلٌة فً أداء مهامها الرئٌسٌة
و الذي ٌنعكس فً تدهور كبٌر فً قٌمة العملة و فً أسعار األسهم .وبالتالً التؤثٌر السلبً على
قطاعات اإلنتاج والعمالة ،وما ٌنتج عنه من إعادة توزٌع للدخول و الثروات فٌما بٌن األسواق
المالٌة الدولٌة ككل.
ولمناقشة هذه القضٌة طرحنا األسئلة التالٌة:
 ما المقصود باألزمات المالٌة ؟. ما هً أسباب ظهور تلك األزمات ؟. ما هً أهم األزمات التً عرفتها دول العالم فً السابق ؟. كٌف حدثت األزمة اآلسٌوٌة ؟ وماذا نتج عنها ؟وكٌف كانت تؤثٌراتها؟ ما هً الدروس التً أمكن استخالصها من األزمات السابقة ؟ولمعالجة هذه التساإالت ،ارتؤٌنا اقتراح الخطة التالٌة:

المبحث األول :ماهية األزمات المالية.

الخطة:

المطلب األول :مفهوم األزمة المالية.
المطلب الثاني :تصنيف األزمات المالية:

المطلب الثالث :أسباب حدوث األزمات.
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المبحث الثاني :أهم األزمات المالية.

المطلب األول :أزمة وولستريت 1929
المطلب الثاني :أزمة وولستريت .1987

المطلب الثالث :أزمة المكسيك . 1994
المبحث الثالث:

أزمة جنوب شرق آسيا

المطلب األول :أسباب األزمة

المطلب الثاني:

انفجار األزمة

المطلب الثالث:انعكاسات األزمة اآلسيوية على األسواق األخرى
المطلب الرابـع :آثار األزمة

الخاتمة

المبحث األول :ماهية األزمات المالية.

المطلب األول :مفهوم األزمة المالية.

األزمة المالٌة ٌمكن تعرٌفها على أنها تلك التذبذبات التً تإثر كلٌا أو جزئٌا على مجمل
المتغٌرات المالٌة  ،حجم اإلصدار ،أسعـار األسهـم و السندات ،و كذلـك اعتمادات الودائع
المصرفٌة ،و معدل الصـرف.
هـذا)1االختالف فً تقدٌـر الظـواهر الخاصة باالرتفاع و االنخفاض ٌستلزم فترة طوٌلة
(
لتفسٌرها.
و عادة ما تحدث األزمات المالٌة بصورة مفاجئة نتٌجة ألزمة ثقة فً النظام المالً مسببها
الرئٌسً تدفق رإوس أموال ضخمة للداخل ٌرافقها توسع مفرط و سرٌع فً اإلقراض دون التؤكد
- Barthalon Eric, Crises financières: Revue problèmes économiques, n° 2595 , 1998

)(1
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من المالءة االئتمانٌة للمقترضٌن ،وعندها ٌحدث انخفاض فً قٌمة العملة ،مإدٌا إلى حدوث
موجات من التدفقات الرأسمالٌة إلى الخارج.
و قد عرف االقتصاد الدولً عدة أزمات مالٌة إبان فترة الكساد العظٌم خالل الفترة 9393
 9311حٌث ارتبطت أسباب هذه األزمة بالظروف العالمٌة السائدة حقبة ما بعد الحرب العالمٌة األولى،
و بالفكر الكالسٌكً السائد آنذاك.
كما تعرضت بورصة نٌوٌورك سنة  9321إلى االنهٌار و حققت خسارة قدرها 055
ملٌار دوالر ،ثم المكسٌك سنة  9331و الكثٌر من البورصات األخرى و التً سنتطرق إلى أهم
أزماتها.

المطلب الثاني :تصنيف األزمات المالية( ):
1

الفرع األول :أزمة النقد األجنبي .

تحدث األزمة فً النقد األجنبً أو العملة ،عندما تإدي إحدى هجمات المضاربة على عملة
بلد ما إلى تخفٌض قٌمتها أو إلى هبوط حاد فٌها،أو ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة
ببٌع مقادٌر ضخمة من احتٌاطاته ،أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبٌرة.
و ٌمٌز بعض المحللٌن بٌن أزمات العملة ذات" الطابع القدٌم " أو "الحركة البطٌئة" و بٌن
األزمات ذات "الطابع الجدٌد" ،إذ أن األولى تبلغ ذروتها بعد فترة من اإلفراط فً اإلنفاق ،و
االرتفاع الحقٌقً فً قٌمة العملة
التً تإدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا فً سٌاق من الضوابط المتزاٌدة على رأس المال،
بما ٌإدي فً النهاٌة إلى تخفٌض قٌمة العملة.
أما فً الحالة الثانٌة ،فإن القلق الذي ٌنتاب المستثمرٌن بشؤن جدارة مٌزانٌات جزء مهم
من االقتصاد
( سواء كان عاما أ و خاصا ) بالثقةٌ ،مكن أن ٌإدي فً مناخ األسواق المالٌة و الرأسمالٌة األكثر
تحررا و تكامال إلى الضغط سرٌعا على سعر الصرف.

الفرع الثاني :األزمة المصرفية.

تحدث األزمات المصرفٌة عندما ٌإدي اندفاع فعلً أو محتمل على سحب الودائع من أحدى
البنوك ،أو إخفاق البنوك ،إلى قٌامها بإٌقاف قابلٌة التزاماتها الداخلٌة للتحوٌل ،أو إلى إرغام
الحكومة على التدخل لمنع ذلك ،بتقدٌم دعم مالً واسع النطاق للبنوك ،و تمٌل األزمات
المصرفٌة إلى االستمرار وقتا أطول من أزمات العملة  ،و لها آثار أقسى على النشاط
االقتصادي ،وقد كانت األزمات نادرة نسبٌا فً الخمسٌنات و الستٌنات بسبب القٌود على رأس
المال و التحوٌل  ،و لكنها أصبحت أكثر شٌوعا منذ السبعٌنات ،و تحدث بالترادف مع أزمة
العملة.

الفرع الثالث :أزمة الديون.

تحدث أزمة الدٌون إما عندما ٌتوقف المقترض عن السداد ،أو عندما ٌعتقد المقرضون أن
التوقف عن السداد ممكن الحدوث و من ثم ٌتوقفون عن تقدٌم قروض جدٌدة ،و ٌحاولون تصفٌة
القروض القائمة .
و قد ترتبط أزمة الدٌون بدٌن تجاري (خاص) ،أو دٌن سٌادي (عام) ،كما أن المخاطر
المتوقعة بؤن ٌتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته ،قد تإدي إلى هبوط حاد فً تدفقات رأس
المال الخاص إلى الداخل ،و إلى أزمة فً الصرف األجنبً.

المطلب الثالث :أسباب حدوث األزمات.

()2

و قد تحدث األزمات ألسباب عدٌدة ٌمكن التنبإ ببعضها ،و البعض اآلخر ٌصعب قٌاسه
بدقة ،و تفٌد الخبرات المتراكمة فً تقدٌر اإلتجاهات البورصٌة ( مثال :مإشر داو جونز ،كما
حدث فً األسبوع الماضً ألزمة نٌوٌورك  ، 9393و قد ترجع أسباب األزمات إلى :
) _ (1مجمة التمويل و التنمية ،ديسمبر  ، 2002ص 06

) - )2فريد النجار ،البورصات و الهندسة المالية ،مؤسسة شباب الجامعة لمنشر ، 9333 – 9332 ،ص . 951
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 التغٌرات الدولٌة ،من الكوارث و الحروب و األزمات االقتصادٌة و الحروب التجارٌة. المتغٌرررات المحلٌررة فررً معرردل التضررخم (أسررواق السررندات ) ،و أسررعار الصرررف ( أسررواقالعمالت الحرة) ،و أسعار األسهم ،و تغٌر أسعار الفائدة.
 التغٌرات التكنولوجٌة مثل المنتجات الجدٌدة و االختراعات ،و تحول الطلب علىالمنتجات و الخدمات و هٌاكل محفظة االستثمار.
 اإلشاعات و المعلومات الملوثة غٌر الحقٌقٌة. المضاربة غٌر المحسوبة.و ٌترتب على األزمات تدهور فً األسعار و الخسائر ،و تدهور التداول فً البورصة ،و
فقدان الثقة فً بعض األوراق المالٌة ،لذا ٌفٌد اإلفصاح المالً فً الكشف عن حقٌقة التغٌرات فً
البورصات و ٌمكن مواجهة األزمات البورصٌة إما باالنتظار أو باالنسحاب ،أو بتطبٌق التخطٌط
االستراتٌجً الفعال كما هو موضح فً الشكل ،حٌث ٌوضح الشكل أسالٌب التعامل مع األزمات،
و تشغٌل آلٌات البورصة سواء من حٌث االنفراد بالقرارات أو التشاور  ،أو تحقٌق درجة عالٌة
من قبول العاملٌن و المتعاملٌن فً البو رصة ،أو عدم تحقٌق ذلك.
المضا بة
اإلشاعا
التغي ا
المتغي ا
المتغيررررررررر ا
أسباب
و المعلوما
التكنولوجية و المعلوما
المحلية
األزمة الدولية
المحسوبة
الملوثة
و دو ا
االقتصادية
نتائج
األعمال
و السياسية
الكوا ث
األزمة
والح وب
" تدهو
األسعا
"انخفاض
التداول
"البيع بأقل
األسعا
" الش اء
بأسعا غي
واقعية
"توقف
المعامال
"خسائ فادحة
"فقدان الثقة
في السوق

السياسا
الوصدر:

أسلوب
الصدما

أسلوب
االنسحاب

أسلوب
الت اجع

د .فريد النجار ،البورصات و الهندسة المالية ،مرجع سابق ،ص 208

التكيف
و التأقلم

أسلوب
الصدما
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المبحث الثاني :أهم األزمات المالية.

وقد شهد العالم موجات متتالٌة من األزمات ،أدت فً غالب األحٌان إلى إحداث ثغرات
ضخمة فً االقتصادٌات الدولٌة  ،مما ٌتطلب إعادة هٌكلة جذرٌة للسٌاسات االقتصادٌة المنتهجة،
و ضٌاع أصول هائلة من المستثمرٌن فً األسواق المالٌة لهذه الدول.
و بهدف التعرف على أهم األزمات المالٌة التً زعزعت اقتصادٌات هذه الدول،
ارتؤٌنا دراسة بعضها من خالل ثالث مطالب نتعرض فً كل منها إلحداها.

المطلب األول :أزمة وولستريت 1929

بعد األزمة التً اجتاحت معظم دول العالم خالل سنوات الحرب العالمٌة األولى ،شهدت فترة
ما بعد الحرب نوعا من االستقرار فً العالقات النقدٌة و المالٌة الدولٌة ،و استفاد المواطنون من
زٌادات فً المستوى المعٌشً و اإلقتصادي عن طرٌق بعض سٌاسات اإلقراض المسهلة آنذاك و
ذلك نتٌجة لإلصالحات النقدٌة و المالٌة التً شهدتها هذه الفترة ،لكن هذا االستقرار ما لبث أن
اختفى مع انفجار أزمة أكتوبر. 9393

الفرع

األول :مظاهر األزمة.

هذا الرخاء ،أدى بالمواطن األمرٌكً إلى التوسع فً االقتراض من أجل شراء مختلف
المواد االستهالكٌة و األجهزة ،فزاد ذلك من حدة الدٌون.
و كانت اآلراء االقتصادٌة و اعتمادا على الفكر الكالسٌكً ،تدعم فكرة أن قوى العرض
و الطلب سوف تإدي تلقائٌا إلى إعادة التوازن و القضاء على الكساد القائم ،خاصة عند اتخاذ
البنك الفدرالً األمرٌكً قرار التوسع النقدي ،الذي أدى إلى ارتفاع إنتاج السلع االستهالكٌة و
انخفاض البطالة مإقتا ،كما اتجه سوق األوراق المالٌة إلى صعود ال نهاٌة له.
و نتٌجة لألوضاع المذكورة ،انصبت المضاربة على سوق األوراق المالٌة ،وارتفعت
أسعار األوراق المالٌة ،و أدت هذه ال سلوكات إلى ارتفاع أسعار أسهم أردأ الشركات ،و أصبحت
البنوك تضارب بؤموال زبائنها ،وزاد عدد المتدخلٌن فً السوق المالً إلى أعداد ضخمة من
أفراد ،مضاربٌن ،شركات سمسرة ،و أسر أمرٌكٌة.
و قد استمرت الحكومة بتوفٌر القروض السهلة ،حتى الوقت الذي اندلعت فٌه األزمة ،وقد
زادت أٌضا فً تقدٌم القروض األجنبٌة بقصد المزٌد من ربط االقتصادٌات لدى األقطار األوربٌة
برأس المال األمرٌكً ،و هكذا ارتفعت اإلصدارات الجدٌدة من األوراق المالٌة للقٌام
باالستثمارات اإلضافٌة فً مختلف القطاعات من  1555ملٌون $سنة  9391غالى 95555ملٌون
 $سنة .9393
و كانت األمور تبدو و كؤن الرخاء هو السائد و أن السٌاسة النقدٌة و المالٌة تجري فً
الطرٌق الصحٌح ،و قبل انتهاء السنة ،كانت األسواق المالٌة األمرٌكٌة قد غمرتها األزمة ،و
هبطت أسعار األوراق المالٌة هبوطا حادا ،و أخذت أسعار السلع فً السوق العالمٌة تجنح إلى
الهبوط السرٌع ،و فً سنة  9315تبٌن حقٌقة أن االقتصاد األمرٌكً ٌواجه أزمة خطٌرة و لٌس
مجرد ركود طفٌف ،و استمرت الدوائر األمرٌكٌة الحاكمة فً إصدار المزٌد من السندات لتموٌل
األشغال العامة للمحافظة على االستخدام و القوة الشرائٌة ،و فً نفس السنة ،ارتفعت البطالة إلى
كانت % 0,9عام  ،9393و استمرت باالرتفاع فً السنوات التالٌة إلى غاٌة 25,1%
 %2بعدما
()1
سنة .9311

الفرع الثاني :خصائص األزمة.

تمٌزت هذه الفترة بمجموعة خصائص تمثلت فً

()2

:

) - (1ستاد نيجنكو ،األزمة النقدية في النظام الرأسمالي  :أصمها و تطورها ،ترجمة محمد عبد العزيز ،مطبعة جامعة بغداد،

بغداد ، 9313 ،ص 950 -951
)(2

 -مروان عطون ،األسواق النقدية و المالية (البورصات و مشكالتها في عالم النقد والمال )  ،الجزء الثاني ،ديوان المطبوعات الجامعية،

الجزائر ، 9331 ،ص ص 959 -955
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 -9تسببت فً زعزعة االستقرار النسبً فً النظام األمرٌكً بؤكمله.
 -9استمرار هذه األزمة لفترة طوٌلة نسبٌا.
 -1عمق وحدة هذه األزمة بشكل استثنائً ،ففً الوالٌات المتحدة مثال ،انخفضت
الودائع لدى البنوك بمقدار  ، %11كما انخفضت عملٌات الخصم و اإلقراض مرتٌن ،و كان عدد
البنوك التً أفلست منذ بداٌة عام  9393حتى منتصف عام  9311أكثر من  95555بنكا ،أي
حوالً  %15من إجمالً عدد البنوك األمرٌكٌة ،وقد أدى هذا إلى ضٌاع الكثٌر من مدخرات
المودعٌن ،خاصة الصغار منهم.
 -1االنخفاض الكبٌر فً مستوٌات أسعار الفائدة فً البنك المركزي لنٌوٌورك إلى2,6%
فً الفترة ( )9311-9315مقابل  5,2%سنة .9393
فً بداٌة األزمة ،كان االرتفاع فً أسعار الفائدة ناجما عن تزاٌد الطلب على النقود
لسداد القروض ،لكن مع استمرار األزمة ،انخفضت الطلبات على القروض بسبب زٌادة عرض
رإوس األموال.

الفرع الثالث :آثار األزمة على الدول الصناعية.

()1

أحدثت األز مة انهٌارات كبٌرة فً األسعار لدى الدول الصناعٌة ،حٌث انتقلت أسعار الجملة
فً ألمانٌا من %911سنة  9393إلى  %31سنة  .9311أما فً فرنسا ،فقد انتقلت السعار من
 %911سنة  9393إلى  %31سنة  ،9311و كذا فً الٌابان من  %900سنة  9393إلى %910
سنة .9311
هذا االنخفاض ،له انعكاسات مباشرة على انخفاض األرباح و تراكم رأس المال ،و على
النشاط االقتصادي ككلٌ ،تبع ذلك ارتفاع فً معدالت البطالة وانخفاض األجور ،ففً انكلترا،
انخفضت األرباح من  995ملٌون جنٌه إسترلٌنً سنة  ،9393إلى  75,8ملٌون جنٌه إسترلٌنً
سنة  ،9319و كذا بالنسبة أللمانٌا ،كانت األرباح  190ملٌون مارك عام  9393لتنخفض إلى 19
ملٌون مارك عام . 9319
و هذه المعطٌات تعطً فكرة عن المٌل إلى االنخفاض القوي لمدا خٌل الطبقة الرأسمالٌة ،و كل
هذا له انعكاسات مباشرة لٌس فقط على نشاطات رأس المال الداخلٌة الخاصة بكل بلد ،و لكن
كذلك على تصدٌر رأس المال الذي انخفض من  9190ملٌون $
عام  9392إلى  1,6ملٌون  $عام  9311بالنسبة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،أما فً انكلترا ،فقد
كان  993ملٌون جنٌه إسترلٌنً سنة  9392لٌنخفض إلى  15ملٌون جنٌه إسترلٌنً
سنة . 9311
و إضافة إلى هذا  ،فانه بٌن سنتً  9393و  ، 9311انخفضت أسعار المنتجات بـ
و بصفة عامة ،فقد شهدت هذه البلدان الصناعٌة األساسٌة الستة ( وم أ ،
.، %45,7
الٌابان ،فرنسا ،ألمانٌا ،انكلترا ،واٌطالٌا) انخفاضا فً دخلها الوطنً ٌقدر بالنصف ،كما عرفت
التجارة الخارجٌة انكماشا بـ  %15مقارنة بسنة  ،9393و بـ  %11مقارنة بحجمها العادي.

المطلب الثاني :أزمة وولستريت . 1987
الفرع األول :ظروف حدوث األزمة.

إن األزمة التً شهدتها أسواق رأس المال الدولٌة فً أكتوبر  ، 9321و المتمثلة فً االنخفاض
الكبٌر و المستمر فً أسعار األوراق المالٌة ،فقد نتجت عن اتجاه أسعار الفائدة نحو االرتفاع ،و
توقع حدوث أزمة اقتصادٌة عامة بسبب تراجع مإشرات النمو االقتصادي فً معظم الدول،
باإلضافة إلى عوامل أخرى ،منها تدهور قٌمة الدوالرفً أسواق الصرف،
كما تعرضت أسعار األوراق المالٌة( خاصة األسهم) إلى انخفاضات متتالٌة و متسارعة،
مما دفع بحملة األوراق المالٌة إلى ىالبٌع تجنبا انخفاضات أخرى فً أسعارها ،الشًء الذي كان
)(1

 -محمد لخضر بن حسين ،األزمات االقتصادية ،فعمها و وظائفها في البمدان الرأسمالية المتطورة و البمدان النامية ،ترجمة أحمين شفير،

الجزائر  ،المعهد الوطني لمثقافة العمالية وبحوث العمل ، 9330 ،ص ص 11 -11
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ٌثٌر القلق فً األوساط المالٌةخاصة و أن معظم أصحاب األوراق المالٌة كانوا ٌرغبون فً البٌع
و ال ٌوجد مشترون.
و قد أدى تفاقم األزمة ،فً األسواق المالٌة إلى أزمة الدوالر األمرٌكً ،نظرا ألن جزءا
هاما من األوراق المالٌة محرر بالدوالر،و لجوء حملتها إلى بٌعها مقابل عمالت أخرى قوٌة،
زاد ذلك من العرض و تسبب فً استمرار انخفاض قٌمة الدوالراألمرٌكً مقابل العمالت
األخرى.
و كان للجوء الحكومة األلمانٌة إلى فرض ضرٌبة بنسبة  %95على االدخارات و االستثمارات
تؤثٌرا سالبا على أسعار األوراق المالٌة هناك نتٌجة انخفاض عوائدها ،بٌنما ٌعود ارتفاع أسعار
األوراق المالٌة فً و م أ فً بداٌة  9320إلى زٌادة إرباح الشركات األمرٌكٌة و دخول االقتصاد
األمرٌكً فً نمو اقتصادي متسارع أفضل مما كان متوقعا.
المالٌة) خاصة
ثم أدى االنخفاض الحاد فً أسعار البترول إلى إثارة قلق فً األوساط
(1
البنوك الكبٌرة التً قدمت قروضا ضخمة لبعض الدول المنتجة للبترول كالمكسٌك
الفرع الثاني :أسباب حدوث األزمة.
لقد اختلفت اآلراء حول تحدٌد األسباب الحقٌقٌة التً أدت إلى حدوث أزمة أكتوبر، 9321
فنجد فً هذه الحالة أسباب تتعلق بكفاءة السوق و أسباب أخرى ،وسوف نتطرق لهذه األسباب
فٌما ٌلً:
2
أ – أسباب تتعلق بكفاءة السوق :هناك ثالث تفسٌرات ،و هً:
 – 9اإلنهٌار هو انعكاس لردود األفعال المبالغ فٌها ،حٌث تتابعت موجات المضاربة
للشراء الالعقالنً المبالغ فٌه فً أوساط المتعاملٌن فً البورصة ،و انتقال المدخرٌن من
اإلستثمارات الحقٌقٌة إلى االستثمارات المالٌة.
 – 9اإلنهٌار عبارة عن تصحٌح األوضاع السابقة ،أي تصحٌح ارتفاع أسعار األسهم
إلى قٌم تفوق بكثٌر قٌمتها ،لتعود إلى المستوٌات التً ٌنبغً ان تكون علٌها.
 _ 1انتشار المعلومات التً تدل على أزمة واشكة الوقوع بسبب استمرار العجز فً
المرٌكً.
مٌزان المدفوعات
()3
ب _ أسباب أخرى :من بٌنها:
 – 9استمرار العجز فً الموازنة األمرٌكٌة ،و فً هذا الصدد فكرت حكومة "رٌقان"،
بتخفٌض العجز بـ  91ملٌار  ، $و ذلك بتخفٌض النفقات و زٌادة الضرائب ،و بعد فشل الوعود
بإصالح األوضاع ،أدى ذلك إلى فقدان الثقة بالحكومة.
 _ 9رفع أسعار الفائدة ،بسبب استمرار العجز فً الموازنة األمرٌكٌة ،لذلك اضطر
البنك الفدرالً األمرٌكً إلى رفع أسعار الفائدة على السندات طوٌلة األجل من أجل بٌع
اإلصدارات الجدٌدة من سندات الخزٌنة ،و قد أقدمت كل من الٌابان و الدول األوربٌة إلى ذلك
لمنع خروج رإوس األموال ،األمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على األسهم وهبوط أسعارها
.
 _ 1تدهور سعر الدوالر األمرٌكً أمام العمالت الرئٌسٌة ،وذلك منذ سنة ، 9320
بنسب جد عالٌة ،و قد لعبت تصرٌحات وزٌر الخزٌنة األمرٌكً دورا هاما فً إقبال قوي على
بٌع األسهم  ،حٌث أقر أنه ٌفضل انخفاض أسعار صرف الدوالر على رفع أسعار الفائدة  ،مما
أدى بالكثٌر من المستثمرٌن إلى التخلص من األسهم التً بحوزتهم مقابل السندات و الودائع ذات
العائد الثابت.
 _ 1اعتماد األسواق المالٌة على أجهزة الكمبٌوتر ،حٌث تبرمج هذه األجهزة على أساس
أوامر الشراء و البٌع ،كما تحتوي على برامج تعطً مإشر إنذار مبكر بمجرد هبوط األسعار
إلى حد معٌن ،فٌقوم الكمبٌوتر بإصدار أوامر بالبٌع ،كما أن التغٌرات فً أسعار العمالت ،و
األسهم ،زادت من عرض األسهم و انخفاض الطلب علٌها مما أحدث فوضى أدت إلى المزٌد من
االنهٌار.

الفرع الثالث :نتائج األزمة

 - 1هرواى عطىى ،هرجع سابق ،ص 191
 - 2هنير ابرهين هندي،األوراق الوالية و أسىاق رأس الوال ،تىزيع هنشأة الوعارف اإلسكندرية ،هصر ، 1997ص . 603- 602
) - )3الصافي وليد أحود ،سىق األوراق الوالية و دورها في التنوية االقتصادية ،رسالة هاجيستير علىم اقتصادية ،هعهد العلىم االقتصادية،
، 1997ص 135 - 134
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استنادا إلى المإشرات السابق ذكرها ،توقع العدٌد من االقتصادٌٌن وقوع أزمة تفوق فً
حدتها أزمة  ، 9393و فً ٌوم  91أكتوبر  ، 9321بلغت أسعار الوراق المالٌة أدنى مستوى لها
،حٌث فقد مإشر "داو جونز"  059نقطة مخلفا خسارة تقدر بـ  055ملٌار  ،$خاصة و أن
بورصات القٌم المنقولة كانت تستعمل النظام اآللً إلصدار أوامر البٌع و الشراء ،و بعد أسبوع
من ذلك أمر الرئٌس "رٌقن" بتشكٌل لجنة لمراقبة هذا النظام ،فً حالة ما إذا كان التغٌر فً
مإشر "داو جونز" ٌفوق  05نقطة.
و لقد أدى إلى سرعة انتشار هذه األزمة مجموعة من األسباب أهمها:
 ¤الروابط الوثٌقة بٌن األسواق المالٌة.
 ¤التعامل عن طرٌق أحدث الوسائل و األسالٌب اإللكترونٌة مما سهل انتقال األزمة و
بسرعة من سوق إلى أسواق أخرى.
 ¤التطور الهائل فً نشاط هذه األسواق .

المطلب الثالث :أزمة المكسيك . 1994

لقد ظهر السوق المالً المكسٌكً فً الحقبة الزمنٌة التً سبقت األزمة كفرصة استثمار مثالٌة
لألجانب ،نتٌجة ارتفاع أسعار الفائدة ،و الذي نجم عن اإلصالحات اإلقتصادٌة الشاملة بالبلد،
تمثلت أهم هذه اإلصالحات فً خوصصة المإسسات ،و رفع القٌود على التجارة الخارجٌة،
إضافة إلى إصالحات أخرى فً السٌاسة المالٌة.
و لقد أفضى هذا الوضع إلى تهاطل رإوس األموال األجنبٌة لشراء العقارات و القٌم المنقولة،
مما أدى إلى خلق عجز فً مٌزان المدفوعات المكسٌكً ،و نظرا الستقرار العملة المكسٌكٌة
بسبب ارتباطها بعملة أخرى ،توسع اإلئتمان المصرفً ،مع تواصل العجز فً مٌزان المدفوعات
المكسٌكً ،حٌنها بدأ التوقع بحدوث أزمة مالٌة ،
و نتٌجة لهذه المإشرات ،اضطرت الحكومة إلى الرفع المتزاٌد ألسعار الفائدة من أجل دعم
العملة ،لكن و بمجرد تعوٌم العملة ،انخفضت قٌمة البٌزو ،وتباطؤ التوسع االئتمانً نتٌٌجة ارتفاع
أسعار الفائدة.
هذه األوضاع ،أدت إلى انفجار أزمة مالٌة لم ٌسبق لها مثٌل فً المكسٌك ،زاد من حدتها عبء
دٌون ضخمة تطلبت إعادة هٌكلة استعجالٌة كعنصر أساسً لحل األزمة.

المبحث الثالث:أزمة جنوب شرق آسيا

شهدت األسواق المالٌة لدول جنوب شرق آسٌا( النمور اآلسٌوٌة) انهٌارا كبٌرا منذ ٌوم االثنٌن
والذي أطلق علٌه بٌوم االثنين المجنون حٌث ابتدأت األزمة من تايلندا ثم انتشرت 1997/10/2
بسرعة إلى بقٌة دول المنطقة حٌنما سجلت أسعار األسهم فٌها معدالت منخفضة بشكل حاد،
نقطة ألول مرة منذ أكثر من ثالثٌن سنة 1211،بنحو )(Hang Sengفانخفض مإشر
إضافة إلى انخفاض مإشرات بقٌة بورصات دول المنطقة ،دون أن ٌكون متوقعا انهٌار هذه
األسواق بهذه الدرجة و السرعة نظرا لما تتمتع به اقتصادٌات الدول المعنٌة من معدالت نمو
كمتوسط) ،وتنوع قاعدتها التصدٌرٌة ،واندماج %8 - %7مرتفعة فً السنوات األخٌرة (
أسواقها و اقتصادٌاتها فً األسواق العالمٌة...

المطلب األول:أسباب األزمة

وفقا لمإشرات اقتصادٌة كلٌة ،فقد ظهرت عالمات مبكرة لألزمة والتً ساعدت فً انفجارها
اإلختالالت التالٌة فً االقتصاد التاٌلندي:
.9
.9
.1
.1

اإلنخفاض الحاد فً قٌمة الـ)-(Bhatالعملة الوطنٌة التاٌلندٌة -بعد فترة طوٌلة من اإلعتماد
على نظام سعر الصرف الثابت ،وهذا ما حفز على اإلقتراض الخارجً وعرّض قطاع
األعمال و المال إلى المخاطر.
فشل السلطات العامة فً تقلٌل الضغوط التضخمٌة الجامحة و المتجسدة بحاالت العجز
الخارجً الواسع و اضطراب أسواق المال.
ضعف اإلشراف و الرقابة الحكومٌة و بالتالً تصاعد الشكوك السٌاسٌة حول التزامات
الحكومة ،و مدى مقدرتها على إجراء اإلصالحات المناسبة لمواجهة األزمة.
إضافة إلى ما سبق ،فقد ساهمت التطورات الخارجٌة فً تفاقم األزمة ،وأهمها:

بحث حول:
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أ -التدفقات الضخمة لرإوس األموال إلى تاٌلندا وبقٌة دول المنطقة ،فً
منتصف التسعٌنٌات ،بسبب انخفاض أسعار الفائدة لدى الدول الصناعٌة فً تلك
الفترة.
ب -أدى اإلنخفاض فً قٌمة الدوالر األمرٌكً إلى منافسة العمالت اآلسٌوٌة
التً ترتبط به بشكل أو بآخر ،ثم إلى تضاءل درجة منافسة الدول اآلسٌوٌة فً
األسواق العالمٌة.
كما أن الدول التً تعرضت لألزمة ،كانت تعانً من اختالالت اقتصادٌة داخلٌة ،وذلك
ما ساعد على تف ّ
شً األزمة ،ومن تلك االختالالت:
االعتماد المفرط على التصدٌر لتحقٌق النمو.
االعتماد الكبٌر على التدفقات المالٌة من الخارج ،سواء فً شكل قروض أو استثمار أجنبً
مباشر ،إلى جانب اإلقتراض الخارجً غٌر المغطى من قبل القطاع الخاص المحلً.
اإلنخفاض الحاد فً قٌمة العمالت المحلٌة.
ضعف الثقة باألنظمة اإلقتصادٌة و المالٌة نتٌجة لضعف الثقة باألنظمة السٌاسٌة القائمة
أساسا.
نقص الشفافٌة ،وٌقصد بها عدم كفاٌة ودقة البٌانات و المعلومات عن أداء الكثٌر من
الشركات و المإسسات العامة و الخاصة ،خاصة فٌما ٌتعلق بالكشف عن الحجم الحقٌقً
لإلحتٌاطات الدولٌة للبلدان المعنٌة من النقد األجنبً ،مما تسبب فً فقدان كبٌر للثقة،
وهروب رأس المال للخارج.

المطلب الثاني :انفجار األزمة
لقد أعطى نظام سعر الصرف الثابت فً بلدان جنوب شرق آسٌا ( تاٌلندا-إندونٌسٌا-الفٌلٌبٌن-
كورٌا )....إحساسا زائفا باألمن ،مما شجع هذه البلدان على إبرام دٌون ضخمة مقومة بالدوالر،
إضافة إلى هذا فإن صادرات هذه البلدان كانت ضعٌفة فً منتصف السبعٌنٌات بسبب ارتفاع قٌمة
الدوالر األمرٌكً مقابل الٌن الٌابانً و قٌام الصٌن بخفض قٌمة عملتها فً عام  ،1994وقد
انعكست تدفقات رإوس األموال الضخمة إلى الداخل و ضعف الصادرات فً اتساع عجز
الحساب الجاري إضافة إلى أن قسما كبٌرا من التدفقات كان فً صورة اقتراض قصٌر األجل ،ما
جعل هذه البلدان معرضة للصدمات الخارجٌة .¹
وبفعل عملٌات المضاربة على سعر العملة وتدنً األرباح فً أسواق األسهم ،اضطرت
السلطات النقدٌة فً تلك األسواق إلى رفع سعر الفائدة بهدف وقف التحوٌالت من العملة الوطنٌة
إلى العمالت األجنبٌة خاصة الدوالر األمرٌكً و محاولة تشجٌع مختلف المستثمرٌن الحائزٌن
للدوالر األمرٌكً على تحوٌل المبالغ الموجودة لدٌهم إلى العمالت الوطنٌة .وعلٌه فقد ارتفعت
أسعار الفائدة إلى حد  %25فً تاٌلندا ،و %35فً كورٌا ،وظلت عند هذا الحد لعدة أٌام ،مما
اضطر بالمستثمرٌن فً هذه األسواق إلى التخلً عن األوراق المالٌة و إٌداع قٌمتها فً البنوك
لإلستفادة من سعر الفائدة المرتفع .مما نتج عنه زٌادة المعروض من األوراق المالٌة فً السوق
دون أن ٌقابله طلبات شراء و هذا ما أدى إلى انخفاض شدٌد فً أسعار األسهم وصل إلى %25و
 %50من األسعار السائدة فً السوق .وانفجرت األزمة فً تاٌلندا بعد الهجوم على الـ()BAHT
التاٌلندي فً جوٌلٌة  1997من خالل قٌام ستة ) (6أفراد من تجار العملة فً بانكوك بالمضاربة
على خفض سعر هذه العملة بعرض كمٌات كبٌرة منها للبٌع ،أدت إلى انخفاض قٌمته بالنسبة
للعمالت األخرى .وتزامن هذا مع فشل الحكومة فً الحفاظ على قٌمة عملتها بعد تآكل اإلحتٌاطً
النقدي ــــــــــــــــــــ
(-)1دونالد ماشيسون ،األزمات المالية في األسواق الناشئة،مجمة التمويل و التنمية،FMI،المجمد ،36العدد،3جوان
،1999ص.29

األجنبً لدٌها ،مما أدى بها إلى خفض رسمً فً قٌمة العملة تسبب و بصورة فورٌة فً تراجع
حاد ألسعار األسهم بعد أن قرر األجانب االنسحاب من السوق.

المطلب الثالث :انعكاسات األزمة اآلسيوية على األسواق األخرى

منذ أن وقع أول هجوم على الـ( )BAHTالتاٌلندي فً جوٌلٌة  ،1997انخفضت أسعار
العمالت و األصول فً كل آسٌا نتٌجة هروب رإوس األموال من أسواق هذه البلدان.مما كان له
تؤثٌر مدمر وواسع المدى على اقتصادٌات العدٌد من دول المنطقة و حتى البعٌدة منها .وكانت كل
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بحث حول:

من دول كمبودٌا ،جمهورٌة الالوس...من بٌن الدول األكثر تضررا من انتشار عدوى هذه األزمة
:¹
ففً هاتٌن األخٌرتٌن تباطؤت قوة دفع اإلصالحات بصورة كبٌرة و بالتالً لم ٌتم عالج نقاط
الضعف األساسٌة فً اقتصادٌاتهما ،حٌث فقدت اإلصالحات الهٌكلٌة فً كمبودٌا القوة الدافعة مع
ازدٌاد التوترات السٌاسٌة خالل النصف األول من عام  .1997وتباطؤت إلى حد كبٌر فً النصف
الثانً من نفس العام ،بسبب تفاقم نقاط الضعف فً تعبئة اإلٌراد و إدارة اإلنفاق العام ،فبدأت
الدول المانحة (المقرضة) توقف مدفوعاتها بسبب عدم االستقرار السٌاسً ،وأخذت ثقة المستثمر
الخاص تضعف ،كما كانت إصالحات جمهورٌة الوس مثبطة منذ 1997وتفاقم ضعف اإلدارة
اإلقتصادٌة نتٌجة بطء بناء توافق الرأي فً عملٌة اتخاذ القرار ،مما صعب من مهمة تصدي
سلطات البالد بسرعة للتدهور اإلقتصادي الذي انتاب اإلقتصاد المحلً ،وفً أعقاب هذه األزمة
انخفضت تدفقات رإوس األموال األجنبٌة نحو جمهورٌة الوس بنسبة  ،%91وتعرضت كمبودٌا
النخفاض ٌقدر بنسبة  %45بسبب هذه الصدمة ،إضافة إلى االضطراب السٌاسً المحلً الذي
بلغ ذروته باإلطاحة برئٌس الوزراء األول األمٌر "نوردوم راناريده" فً جوٌلٌة  ،1997والذي
كان له تؤثٌر كبٌر على األداء االقتصادي لكمبودٌا .وإضافة إلى هذه التحوالت و االنهٌارات بدأت
عملتً البلدٌن تفقدان قٌمتهما ،حٌث هبطت فً بداٌة األمر قٌمة اللاير الكمبودي بسرعة أقل من
سرعة تغٌر العمالت اآلسٌوٌة األخرى نتٌجة للدولرة المكثفة لالقتصاد الكمبودي.
غٌر أن عملة الـ(كيب) فً جمهورٌة الالوس تؤثرت بصورة خاصة بتقلبات أسعار الصرف التً
هزت المنطقة نظرا الرتباطها الوثٌق جدا بالـ(باهت) التاٌلندي ،وفٌما بٌن جوٌلٌة1997و
جوان 1998فقد الـ(كيب) ما ٌصل إلى %70من قٌمته أمام الدوالر ،وبدأ التضخم فً االرتفاع،
وبدرجة أكبر فً الالوس مقارنة بكمبودٌا ،و كان األثر اإلجتماعً كبٌرا ،وفً كال البلدٌن ،أطلق
تزاٌد ضعف الثقة فً االقتصاد الكلً و أٌضا فً العملتٌن العنان لتدفق األموال إلى خارج النظام
المصرفً.
ومن بٌن اآلثار اإلجتماعٌة ألزمة آسٌا فً البلدٌن ماٌلً(:)¹
ـــــــــــــــــــ
(-(1ظفار احمد،تأثير األزمة المالية في آسيا على كمبوديا و جمهورية الالوس،مجلة التمويل و
التنمية،المجلد،36العدد،3سبتمبر،1999ص43

أوالً:

في كمبوديا:

أفضى الجفاف و الصادرات غٌر القانونٌة ،الواسعة النطاق لألرز إلى تاٌلندا و فٌتنام
إلى نقص حاد فً األغذٌة فً بعض المناطق ،و باإلضافة إلى هذا قلل اإلنكماش
اإلقتصادي من فرص استكمال األفراد لدخولهم.
زادت الهجرة من المناطق الرٌفٌة إلى الحضرٌة مما زاد الضغوط على البنٌة
األساسٌة و الموارد اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة المحدودة ،وتتفشى األمراض المرتبطة
باألوضاع السكنٌة البائسة ،وعدم كفاٌة فرص الحصول على مٌاه نظٌفة وسوء التغذٌة.
ثانياً:

في جمهورية الالوس:

 أفضى التضخم السنوي المإلف من ثالثة أرقام و الزٌادات الكبٌرة فً أسعار السلعاألساسٌة إلى تقلٌل الدخول الحقٌقٌة و القدرة الشرائٌة ،مما فرض إجراء تغٌرات فً
أنماط االستهالك و االدخار وتم تعدٌل النظم الغذائٌة وتخفٌض اإلنفاق على الكساء.
 زادت تكلفة اللوازم المدرسٌة و األدوٌة بصورة كبٌرة فوق طاقة الكثٌر من األسر الرٌفٌةالفقٌرة.
 تبدلت األنماط التقلٌدٌة لهجرة العمل ،وتناقص عدد العمال الصٌنٌٌن الذٌن كانوا ٌهاجرونمن قبل جنوبا ً إلى أودوماكسً للعمل فً صناعة التشٌٌد مع ازدٌاد ضعف الـ(كيب) ،مما
وفر وظائف فً هذه الصناعة لعمال الوس وفً نفس الوقت تعرض عمال الوس فً
تاٌلندا المجاورة لضغط العودة إلى وطنهم.

بحث حول:
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ــــــــــــــــــ
-)1أندريا بيكويز،اآلثار اإلجتماعية ألزمة شرق آسيا،مجمة التمويل و التنمية،مرجع سابق،ص.44

المطلب الرابـع:آثار األزمة

أوالً :آثار األزمة على الدول المعنية بها:
أدت األزمة المالٌة لدول جنوب شرق آسٌا إلى إلحاق العدٌد من األضرار على اقتصادٌاتها و
على مناخها السٌاسً و اإلجتماعً ،ولعل من أهمها:
 .9تضاءل الثقة باألنظمة االقتصادٌة -خاصة المالٌة منها -والسٌاسٌة القائمة.
 .9االنسحاب المفاجًء لرإوس األموال األجنبٌة فً الوقت الذي ساهمت هذه األموال فً
رفع معدالت النمو لهذه الدول خالل السنوات األخٌرة و خاصة فً القطاعات الموجهة
للتصدٌر.
 .1ثم إن هذه التحوٌالت الرأسمالٌة للخارج ستنسحب إلى خفض فً اإلنفاق العام و الخاص
وزٌادة عجز الحساب و تفاقم فً المدٌونٌة للخارج.
ثانيا :آثار األزمة على الصعيد العالمي:
ٌمكن القول أن آثار األزمة المذكورة على الصعٌد العالمً ٌحتمل أن تؤخذ البعدٌن التالٌٌن
معا:
 )9أ ّدت األزمة إلى تدهور فً مإشرات البورصات األوروبٌة ،وانخفاض فً أسعار
األسهم و خاصة لكبرٌات الشركات متعددة الجنسٌات ،وبالتالً من المتوقع أن ٌإدي ذلك
إلى هبوط عام فً األسعار و إلى حدوث بطالة قد تجر إلى ثورات اجتماعٌة.
 )9غٌر أن هذا اإلنخفاض فً قٌمة عمالت الدول المعنٌة باألزمة ،سٌنجم عنه تزاٌد فً
عرض المنتجات اآلسٌوٌة فً األسواق العالمٌة نظراً النخفاض أثمانها ،و إذا ما استمر
هذا الحال سٌعود االنتعاش اإلقتصادي ثانٌة لدول المنطقة على المدى الطوٌل.
وإدراكا ً باآلثار المحتملة لألزمة اآلسٌوٌة على حركة التجارة و المال الدولً ،بادرت بعض
المإسسات المالٌة إلى معالجة األزمة لتضٌق نطاقها إلى الدول األخرى ،حٌث قام صندوق النقد
الدولً و البنك الدولً بالتنسٌق مع بعض الدول المتقدمة بتقدٌم تسهٌالت مالٌة إلى الدول المعنٌة
بعد أن فرض مشروطٌته التً تضمنت إجراء جملة من التغٌٌرات الهٌكلٌة على اإلستراتٌجٌات
اإلنمائٌة التً تبنتها هذه الدول فً السنوات السابقة و خاصة فً المٌدانٌن التالٌٌن:
 إعادة تقٌٌم العمالت اآلسٌوٌة. -إغالق عدد من البنوك اآلسٌوٌة.

الخاتمة:
وأخٌرا ،وبعد تطرقنا لألزمات المالٌة السابقة ،خاصة أزمة دول جنوب شرق آسٌا،
ارتؤٌنا استخالص عدد من الدروس أو النقاط بغٌة تفادي مثل تلك األزمات مستقبال:

بحث حول:
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الدرس األول :ضرورة اإلهتمام المبكر بتصحٌح اإلختالالت اإلقتصادٌة الكلٌة ،بمجرد
ظهورها ،وهذا لم ٌحدث فً إندونٌسٌا و تاٌلندا بالرغم من التحذٌرات المتكررة فً هذا
الصدد.
الدرس الثاني :بمقدور الدول المجاورة التً تعرضت إلى األزمة ذاتها أن تؤخذ جانب الحذر
مقدما وذلك من خالل تعزٌز سٌاساتها اإلقتصادٌة.
الدرس الثالث :لقد تجلى من األزمة اآلسٌوٌة صعوبة تجدٌد الثقة لدى الجمهور ،وهو ما
ٌستدعً بالضرورة التزاما رسمٌا صارما بإجراء اإلصالحات االقتصادٌة حتى و إن تطلب
ذلك بعض النتائج المإلمة.
الدرس الرابع :إن معدالت النمو االقتصادي التً حققتها دول األزمة إنما كانت تخفً بعض
المشاكل ،ومنها العجز الكبٌر فً الحساب الجاري و تدفق االستثمارات األجنبٌة عبر نظم
اقتصادٌة اعتمدت على نحو واسع على تقدٌم قروض بالعمالت الصعبة بؤسعار فائدة
منخفضة للغاٌة لصالح قطاعات غٌر منتجة.
الدرس الخامس :إن التطورات األخٌرة ألسواق رأس المال اآلسٌوٌة ال تكشف النقاب عن
مخاطر األسواق العالمٌة فحسب ،بل فً كٌفٌة التعامل معها بصورة مسئولة من خالل إتباع
سٌاسات اقتصادٌة تقوم على أسس متٌنة من اإلصالحات الهٌكلٌة التً ٌمكن أن تقود إلى
تجدٌد الثقة ،وبالتالً تساعد على تخصٌص الموارد بصورة كفوءة.
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