مقررالنظم االقتصادية
محاضرات األسبوع الحادي عشروالثاني عشر
(األخيرة)
األزمة املالية العاملية 2008
كيف بدأت األزمة املالية العاملية؟
الحتیاطي الفیدرالي أسعار الفائدة قلا من
خالل الفترة من  2000إلى  2003قلص ا
ي بسبب انھیا ار أسعار أسھم شركات التقنی اة عالی اة
ب ركود اقتصاد ا
 % 5.6إلى  % 1لتجن ا
ق
التكنولوجیا ،وھكذا بدأت األزمة املالیة العاملی اة بأزمة التمویل (القروض) في سو ا
ط
ي األمریكي ،وھو نظام معتمد للحصولا على املساكن بتقسی ا
ي الثانو ا
الرھن العقار ا
قیمتھا شھریاا آلجال طویلة بفوائد ربحیة تجعل الثمن النھائي عالیا جدا ،على أن یقد ام
ي ضماناا ھو العقار نفس اه لیحصل على ھذا القرض ،وفي حالة عدم استطاع اة
املشتر ا
ي السداد یتم بیع ملكیة املقترض املرھونة لیستعید تمویله.
املشتر ا
وعندما وصلت معدلت الفائدة إلى أدنى مستویاتھا في عام 2003م لحوالي %1
شجع ذلك األفراد على القتراض وعلیه تم توج ایه األموال نحو سوقا القروض العقاریة
عالیة املخاط ار لیتم تمویل املقترضی ان األكث ار فقرا واألقل وفا ًء بالولیات املتحدة .
ولتقلیل تلك املخاطر قامت البنوك بتجمیعھا مع القروض األكثر ضمانا ،وحصلت على
ك الستثماریة
تصنیف المتیاز لتبیعھا كسندات للمستثمرین ا الذین قاموا برھنھا للبنو ا
لیحصلوا على تمویل جدید أعلى بكثیر من قیمتھا األصلیة ،وبھذا تورط الجمیع بھذ اه
ك
األزمة من بنوك استثماریة حولا العالم وشركات التأمین واملعاشات ،إلى أن قا ام البن ا
الفیدرالي األمریكي برفع سعر الفائدة في بدایة عام  2004ام في محاولة لستعادة استقرار
ن
ى إلى زیادة األعباء عل اى مدین اي الرھ ا
ي أد ا
الدولر أمام العمالت األخرى ،األمر الذ ا
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ي بحسب العقود التي تنص على زیادة الفوائد عند تغیرھا من البنك ،فشعر
العقار ا
البعض بالعجز عن السداد.
وھكذا اشتدت األزمة مع ضغط البنوك املمولة على املقترضین ،فأصب اح الكثیرفى
ي الجدیدة سلبا ا،
نطاق العاجزين عن السداد ،وأثار ھذا على مشاریع الستثمار العقار ا
فلم تجد العروض طلبا ،وعلیه بدأت البنوك في عملیات حجز املنازلا واستردادھا ،إلى
ى إلى تشرید الكثیرمع اإلحساس
أن تضاعفت حالت الحجز في نھایة 2007م مما أد ا
ي والبنوك التي
بوجود أزمة عامة ،تأثرت بھا أسھم وسندات شركات التمویل العقار ا
تساھم في تمویلھا وشركات التأمین أیضا مع شركات الستثمار التي تبني الوحدات
س بنك األ اعمال " لیمان
السكنیة الجدیدة ،فأعلنت الكثی ار من البنوك إفالسھا مثل إفال ا
براذر از" ،وتأمیم الحكومة البریطانیة لبنك "نورذر ان روك " ملنع انھیاره ،وأممت الحكومة
ي جي " املھددة باإلفالس نظیر منحھا 85
األمریكیة أكبر مجموعة تأمین في العالم "آیه آ ا
ي(فریدي
ملیار دولر ا ،كما وضعت الحكومة األمریكی اة العمالقین في مجال الرھن العقار ا
ي) تحت الوصایة إلعادة ھیكلتھا.
ماك وفاني ما ا
وأصبح لزاماا على الحكومات التدخل السریع إلنقاذ العالم من كارثة مالی اة
وشیكة خصوصاا م اع ازدیاد حدة األزمة وانھیار البورصات العاملیة ا ،فتعھدت الحكوم اة
األمریكیة بتقدیم  700ملیار دولر للبنوك لتخلیصھا من أصولھا غیر القابلة للبیع ،وأقر
البرملان األملاني خط اة لإلنقاذ املالي باـ  500ملیار یورو ،والبرملان الفرنس اي یق ار خطة باـ 360
ن
ملیار یورو لدعم املصارف ،كما أن النمسا تض اخ  100ملیا ار یورو ،وسنغافورة تضم ا
ي
ركز ا
ت والبالغ قدرھا  102ملیار دولر ،وأما البنك امل ا
جمیع الودائع بالبنوك واملؤسسا ا
ن
ي یعل ا
ي فقد تقررا أن یضخ 8ملیارات دولر ملواجھة األزمة  ،وبنك الیابان املركز ا
الھند ا
أنه قد ض اخ أكث ار من 20ملیار دول ار من السیول اة في األسواق  ،وكوریا الجنوبیة تض اخ 130
ملیار دولر.
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تأثير تلك األزمة على اإلقتصاديات والبورصات العاملية
مع اإلعالن عن إفالس تلك البنوك ،بدأت األسواق املالية تعامالتها باـ"اثنی ان
ب خط اة انقاذ
ك مع ترق ا
اسود" لينته اي بإنخفاض تاريخي فى مؤشرات األسواق العاملي اة وذل ا
ط شكوك كثیرة حولا
القطاع املصرفي التي ارسلتها وزارة الخزانة الى الكونغرس وس ا
امكانيات نجاح تلك الخطة.
ى في الوليات املتحدة واوروبا تراجعا ما بین  20و%25
وسجلت البورصات الكبر ا
ت منذ أربعة سنوات .وق اد بلغت الخسائر ف اى
ى يعد أكبر تراجعاا فى تلك املؤشرا ا
والذ ا
ت
ن  25تريليو ان دولر ف اى البورصا ا
األسواق املالية وحدها وفق بعض التقديرات إلى أكثر م ا
األمريكية وحدها وعلى أثر تلك األزمة تأثرت جمي اع أسواق املنطقة العربية بصورة كبیراة
وشهدت إنخفاض حاد فى مؤشراتها.
ومما زاد من خطورة تلك األزمة أن اثارها إمتدت لتهدد اقتصادات الدولا
ى وهو ما بدأ
املتقدمة والنامية وهو ما يهدد العالم بحدوث حالة من الركود اإلقتصاد ا
س على شركات اإلنتاج الكبیرة (كصناعة السيارات) او الصناعات الصغیرة
ينعك ا
واملتوسطة.
ن املتوق اع أن تنخفض معدلت النمو خالل
وقد أعلن صندوقا النقد الدولى أن اه م ا
عام  2009/2008لتصبح صفرا فى الوليات املتحدة األمريكية وأوروبا واليابان%3 ،
بالنسبة لباقى دو ال العالم ما عدا الهند والصین.
كيفية مواجهة الدول والحكومات لتلك األزمة
وقد سارعت الحكومات إلى وضع خطط سريعة ملواجهة تلك األزمة ،وبدأت
الحكومات والبنوك املركزية باتخاذ عدد من اإلجراءات الفورية وفى مقدمتها زيادة
السيولة املتاحة ومحاولة إعادة اإلستقرار إلى عمليات اإلئتمان عن طريق إستحواذ
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ى وعدد من البنوك
الحكومات على بعض شركات التأمین واملؤسسات املالية الكبر ا
ى يصل إلى مرتبة الستحواذ الكلى او الجزئى .وقد تقر ار ض اخ
الكبیرة املتعثرة األمر الذ ا
ى فى الوليات املتحدة األمريكية
مبلغ  700مليار دولر إلى البنوك واملؤسسات املالية الكبر ا
و حوالى  45مليار دول ار فى اليابان ومبلغ  480مليار يورو فى أملانيا ومبلغ  360مليار يورو
فى فرنسا.

األزمة املالية العاملية و مدى تأثيرها على سوق املال املصرى
واجه العالم عام 2008م أزمة مالية لم يمر بها منذ الكساد الكبی ار و محاولة منا
لتوضيح أبعاد األزمة للمستثمر املصرى ،وتفعيالا لدو ار الهيئة العامة للرقابة املالية ف اى
ى بالفرص اإلستثمارية املختلف اة واملخاطر املرتبطة بها
تعليم وتوعية املستثمر املصر ا
وذلك من أجل زيادة ثقة املستثمرين فى اإلستثمارات طويلة األجل فى سوقا املال ،رأت
الهيئة ضرورة توضيح تلك األزمة املالية العاملية وتوابعها وأثرها على األسواق املالي اة
ن األفراد على
ق ومساعدة املستثمري ا
ى خاصةا لحماية السو ا
ق املصر ا
العاملية عامةا والسو ا
اتخاذ قرارتهم اإلستثما ارية بصورة عقالنية فى ضوء الوضع املالى الحالى.

تأثير تلك األزمة على البورصة املصرية
وشهد يوم الثالثاء  7اكتوبر  2008يوم أسود فى تاريخ البورصة املصرية إذ شهد
السوقا تراجع حاد فى أداء املؤشر حيث إنخفض بحوالى  %16وذلك وسط حالة من
ى باألزمة العاملية مع العل ام أنه هذا التراجع لم
الذعر والقلق من تأثر اإلقتصاد املصر ا
ن
ى شركات أو بن اوك مصرية وإنما يعود إلى عمليات تسيي ال املحافظ م ا
ينت اج عن تعثر أ ا
ى إلى
األجانب والعرب حتى يتمكنوا من دعم محافظهم املالية باألسواق العاملي اة مما أد ا
ق وبالتالى زيادة عمليات البيع .فضالا عن
ى بتقلبات السو ا
زيادة مخاوف املستثمر املصر ا
املصرية املقيدة بالبورصات العاملي اة
ا
قيام الجانب واملتعاملین على شهادات اليداع
ى.
ق املصر ا
بالبيع املكثف خالل فترة اإجازة عيد الفطر مما زاد من األثر السلب اى على السو ا
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تأثير تلك األزمة على اإلقتصاد املصرى
ك األزمة املالي اة خاصةا لبد وأن تؤث ار
يجب أن نقر أن األزمات العاملي اة عامةا و تل ا
بشكل أو بآخر على العالم كله وبالتحديد الدولا النامية والتى تعد مصر أحدها و
ى العاجل واملتوسط والبعيد.
بالذات على املد ا

( )1اإلقتصاد
وفى إطار النظام العاملى القائم فإن الركود فى الوليات املتحدة األمريكي اة وأوروبا
سوف يؤثر سلباا على مصر بإعتبار أن هذه املناطق تمثل أكبر األسواق بالنسبة ملصر.
ى يظل آمناا عن اد
ومن هنا البد أن نتوقع إنحفاض معدل النمو الحالى ألقل من  %7والذ ا
ى %.6
مستو ا
ي
ي من حيث املیزان الجار ا
سوف يكونا لألزمة أثر على میزان املدفوعات املصر ا
ي باإلضافة إلى املساعدات الجنبية والتحويالت الخارجية ملص ار
متضمناا املیزان التجار ا
ت الحكومي اة متضمن اة املساعدات ،كما
سواء كانت التحويالت الخاصة او التحويال ا
ي نتيج اة تاثر الستثمارات األجنبي اة بالداخل ،وسنتناو ال
سيتأثر املیزان الرأسمالي املصر ا
هذه النقاط كل على حده فيما يلي:
• التجارة
ي إذ تمثل التجارة بین مصر
ي املصر ا
سوف يكو ان هناك أثر على املیزان التجار ا
ن تجارة مصر الخارحية إذ تمث ال الوليات املتحد اة
والوليات املتحدة جزء كبیر م ا
ي الثاني بع اد
ى األولا من حيث التجارة مع الدولا وتمثل الشريك التجار ا
الشريك التجار ا
تأثرت التجارة الخارجية إلى ح اد
التحاد الوروبي من حيث التكتالت القتصادي اة .لذا ا
ف
الجزئى او الشركات املصرية بأختال ا
ى القتصاد ا
ما ومن ثم يختلف التأثی ار على مستو ا
عالقاتها الخارجية فى شأن الستیراد والتصدير.
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• اإلستثمارات
من جهة اإلستثمارات األجنبية املباشرة)FDI (Foreign Direct Investments
-1بالنسبة لالستثمارات الجنبية املباشرة في مصر لم تتأثر بشدة من األزمة املالي اة
بسبب أن معظم تلك ا اإلستثمارات قائمة بالفعل مع أن الوليات املتحدة تمثل الجز اء
ت
ن جانب األستثمارا ا
الكبر من الستثمارات الجنبية في مصر ولكن كان هناك تأثیر م ا
القادمة التي لم تستقر بالفعل في مصر.
-2من جهة الستثمارات املصرية بالخارج لم تتاث ار بشدة لقلة وزنها النسب اي في حساب
الناتج املحلي اإلجمالي.
إستثمارات املحافظ)(Portfolio Investments
 إستثمارات املحافظ املصرية بالخارج لن تتأثر بشدة إلنخفاض قيمتها. إستثمارات املحافظ األجنبية فى مصر ستتأثر بشدة من الوضع احالى مليل األجانبلتسييل اإستثماراتهم فى مصر ملساعدتهم على مواجهة أزمة السيولة فى الخارج وقد ت ام
مالحظة ذلك حيث انخفض املؤشر بنسبة  %35بعد اإلعالن عن الزمة.
• املساعدات واملعونات
ت
من املتوقع أن تتأث ار املساعدات واملعونات املوجهة ملص ار من قب ال الوليا ا
ت
ن املساعدا ا
ت املتحدة الجانب األكب ار م ا
املتحدة واإلتحاد األوروبى إذ تمث ال ال اوليا ا
واملعونات املوجهة من الخارج ويأتي التحاد األوروبي في املرتبة الثانية من حيث املعونات
واملساعدات األجنبية املوجهة ملصر.
( )2البنوك
ت املستمرة من جانب الحكوم اة املصرية أن تمويل البنوك في مصر
مع التأكيدا ا
ك األزمة ا ،هذا باإلضاف اة
ي أثر على البنوك املصرية جرا اء تل ا
ن هناك أ ا
محلي ،لذا لم يك ا
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ى أثر
ن لألزمة أ ا
إلى أن معظم أستثمارات البنوك املحلية موجهة إلى الداخل لذا لم يك ا
على استثمارت البنوك.
ت مصر تطو ار كبیر في القطاع
وفيما يتعلق بالرقاب اة املصرفية ،فقد شهد ا
ق إتباع بعض الخطط التي من شانها
املصرفي في السنوات األخیرة املاضية عن طري ا
ق بعض عمليات الدمج والستحواذات التي حدثت بی ان
اإصالح القطاع املصرفي عن طري ا
البنوك والتي نتج عنها إنشاء كيانات قوية بروؤس أموال كبیرة قادرة على مواجهة أي
تقلبات ممكن اة .كما تضمنت خطط تطوير القطاع املصرفي تقوية الجانب الرقابي
ي من خالل إجراءات حاسمة وواضحة ومن خالل
ي .وقد نجح البنك املركز ا
للبنك املركز ا
املتابعة اليومية في تقليل تأثی ار التقلبات العاملي اة.
ي أنه من بین هذه اإلجراءات إيداع الحتياط في بنوك آمن اة
وأوضح البنك املركز ا
ومضمونة ,باإلضافة إلى تنوي اع سلة العمالت بما يتماش ي مع املعامالت الخارجي اة
ي على البنوك بتحديد نسبة اإليداعات الخارجية.
األساسي اة .كما أكد البنك املركز ا
ي يؤكد سالمة املدخرات املصرية تماما ,ويضمن كل إيداع داخل البنوك
والبنك املركز ا
املصرية سواء بالعمالت املحلي اة او الجنبية.

( )3الشركات واملؤسسات والبورصة املصرية
إن تأثی ار األزمة املالي اة انعكس علي السواق العاملية كافة ولم تستث ان سوقا املال
ي كان جاذباا لستثمارات
املصرية من هذه الزمة .وهذا يرجع إلى ان السوقا املصر ا
املحافظ من الخارج ومع تلك األزمة املالية العاملية أتجه األجانب والعرب إلى تسيي ال
محافظهم املالي اة بالداخل من أجل دعم مراكزهم املالي اة بالخارج .لذا أن اه من الطبيع اي
أن تتأثر البورصة املصرية باألزمة العاملية ولكن الم يطولا هذا التأثیر ،ألن سوقا املال
ي شهدته أسعار معظم األسهم في
ي مازال جذاب ومع اإلنخفاض الحاد الذ ا
املصر ا
ت
ق فأن السعار الجديدة لألسهم كانت مغرية للشراء وبالفعل بدأت املؤسسا ا
السو ا
فضال
ا
ى وبدات في إعادة بناء محافظها
ي مرة أخر ا
األجنبية في الدخولا في السوقا املصر ا
ى ايضأ.
عن دخولا املؤسسات املالية املصرية لالستثمار ف اى السوقا املصر ا
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ت هذه الشركات واملؤسسات الراغبة ف اي
تأثر ا
بالنسبة للشركات واملؤسسات ،ا
زيادة روؤس أموالها من أجل تمويل بعض املشروعات في وقتها  .اإذ إنه من الصعب في
ي اكتتابات جديدة لن تلك األكتتابات الجديد اة
هذا الظروف أن يستوعب السوقا أ ا
تعمل على سحب السيولة من السوقا من وقت األكتتاب حتى يتم تقدي ام األسهم في
السوقا وهذا يعمل على تقليل حجم السيولة في السوقا وهذا أخر ما قد يحتاجه أي
سوقا في وقتها.
ق ل اه أثر كبیر ف اي
ك األزمة على تلك الشركات املدرجة في السو ا
لذا كان تأثیر تل ا
ن جه اة
ت الشركات م ا
أثر ا
ب الوضع  ،لذا ت ا
ن أستيعا ا
ن السوقا م ا
األجل القصیر حت اي تمك ا
ن الصعب الدخولا في عمليات زيادة روؤس األموال باإلضافة إلى صعوب اة
التمويل إذ م ا
ت
ك الشركات إلى القطاع املصرفي لطلب التموي ال وهذا يرجع إلى زيادة متطلبا ا
إتجاه تل ا
ن
البنوك من أجل اإلقراض وإرتفاع أسعار الفائدة .ولكن في األجل املتوسط والبعيد فل ا
تكونا هناك تلك املشكلة إذ سيكو ان الوضع أكثر أستقرارا .ويمكن ان تتجه اسعا ار
الفائدة الى اإلخفاض فى ضوء إنخفاض التضخم وإنخفاض نسب اة الودائع الى القر اوض.
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العالم الى اين ؟
ي العاملي لزال یعاني وإلى اآلن من تأثیر األزمة املالیة
إن النظام القتصاد ا
العاملیة منذ عام 2008م ،رغم كل الجھود املبذول اة من قبل الحكومات واملصارف املركزی اة
ي األضرار التي سببتھا ،إل أن توسع الحكومات في اإلنفاق بھدف
حولا العالم لتفاد ا
ى إلى تراكم الدیونا العاملی اة بشكل عام إلى مستویات قیاسیة .
انعاش القتصاد اأ د ا
ففي تقریر ملنظمة "الونكتاد" بلغ إجمالي الدین العاملي عام 2015م حوالي 200
ي واستمرار حالة الركود
تریلیو ان دولر إلى جانب إنخفاض معدلت النمو القتصاد ا
ي رغم محا اولت النعاش تلك !..
القتصاد ا
وفي ظل الضطرابات الت اي یشھدھا العال ام حالیاا من صراعات سیاسیة بمنطق اة
الشرقا األوسط وغیرھا من بلدان العالم ،واإلنخفاض الكبیر في أسعار البترول وتأثر
میزانیات الدولا املصدرة للنفط بذلك النخفاض ،إضافة إلى حرب العمالت الت اي
یشھدھا العالم بین مجموعة "البریكس – "البرازیل و روسیا و الھند و الصین و جنوب
افریقیا -و دولا الیورو و الولیات املتحدة ،كل تلك العوامل سوف تساھم بشكل كبیر
ُ
في أزمة اقتصادیة ومالیة عاملیة عاصفة لن تفلح معھا محاولت اإلنقاذ الحكومی اة
ت الدو ال املانحة وعجزھا ملواجھة األزمة نتیج اة
بسبب تراكم الدیون ،وتأثر میزانیا ا
ي أسعار النفظ .
ي العاملي وتھاو ا
لضعف التبادل التجار ا
والسبیل الوحید لحل تلك األزمات ھو العودة إلى الحتفاظ باألصو ال الت اي
ط عمالت الدو ال
ي بالعودة إل اى التصنیع والزراعة ورب ا
ظ على قیمتھا املادیة ا؛ أ ا
تحاف ا
س للحفاظ عل اى استقرار الصرف وتحجیم معدلت
بأرصدة من املعدن الذھبي النفی ا
التضخم وزیادة الدخل
ي والصھیونی اة
.ومن املعلوم الدولا املتقدمة التي یسیطر علیھا اللوبي الیھود ا
العاملیة ترفض وبشكل قاطع العودة إلى ذلك النظام املتواز ان بل وترغب بسیادة العالم
ن
اقتصادیاا وسیاسیاا بع اد انھاكه مالیاا وعسكریا ،ر اغم أن العالم یمتلك كمیات كبیرة م ا
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الذھب تكفي لستقرار النظام ،وھو السبی ال الوحید لصالح قطا اع البنوك واألنشط اة
ى  ،والتي تتیح تمویل بتكلف اة
املالیة غیر املصرفیة والعمل بقواعد نظام اقتصاد ا
منخفضة یسمح بربحیة املستثمر والبنك دونا ضررا  ،ویتیح تنمیة حقیق اة للدولا مع
توفیر فرص عمل للقضاء على البطال اة والفقر .
ویحتاج العالم أیضاا إلى عدالة حقیقیة في توزیع الثروات ،بعد محاربة الفساد
ق الشعوب املنھوبة في كل البقاع ،وإعادة توزیع الثروة والدخو ال واستخدام
وعودة حقو ا
الضرائب لفرض تلك العدالة ،بحیث تكونا متدرجة ،وفرض أعلى ضریبة للشریح اة
ن الدخولا بما يوفر للدولة حصیل اة تستخدم في تنفی اذ مشروعات بنی اة تحتی اة
العلیا م ا
ى
ن فرض حدود قصو ا
قوی اة من صحة وتعلیم وتنمیة اقتصادی اة وغیرھا ،كما أنه لبد م ا
ت الواضح في الثروات نتیجة الفجوة
لھامش رب اح املستثمرین ملنع الحتكار والتفاو ا
واإلیرادات ،وھو ما یھدف إلى توفیر السلع والخدمات بأسعار
الكبیرة بین تكلفة اإلنتاج ا
مناسبة ،وتوفیر قوة شرائیة للمواطن لتوفیر احتیاجاته املختلفة .
ولذا لبد من دورا تنظیم اي وتشریعي للدولة في قوانین الضرائب والدخل والقیم اة
املضافة واملبیعات ،وأیضاا مشروعات التنمیة القتصادیة واملجتمعیة وحمایة حقوقا
العمال  ،ولبد للدولة أن تقو ام بواجبھا التوجیھي التنظیمي ملحاربة الفساد املالي
ي بكافة أشكاله  ،وحمایة امللكیة الفردیة وصیانة أموال الناس ،وربط السیاس اة
واإلدار ا
ي وبأرصدة الذھب للقضاء على مشكالت التضخم وحرب
النقدیة بالنمو القتصاد ا
العمالت بین الدو ال وترا اكم الدیو ان وعجز املیزانیات.
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