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جامعة محمد بوضياف املس يةل
لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري
قسم العلوم الاقتصادية

حمارضات موهجة لطلبة الس نة الاوىل ماسرت ختصص اقتصاد دويل
يف مقياس:

الازماث املاليت الدوليت

إغداد الدكخور :بوخرص غبد الحفيظ

املحاضرة الاوى  :النظرياث املفسرة للدوراث الاكخصاديت
بلد أن جىاولىا في املداطسة الظابلت مفهىم الدوزاث الاكخصادًت ،أهىاق الدوزاث الاكخصادًت ،مساخلها
وزصاةصها  ،هدىاوٌ في هره املداطسة أهم الىـسٍاث املفظسة للدوازث الافخصادًت.

فلد ؿهسث مىر اللسن الخاطم كؼس هـسٍاث كدًدة جفظس اطباب خدور الدوزاث الاكخصادًت هرهس منها :
املطلب الاول :نظريت هوجري Hawtrey
حلخبر هره الىـسٍت مً أػهس الىـسٍاث الىلدًت املفظسة لحدور الدوزاث إلاكخصادًت ،و ًمىً الخمُحز بحن
اججاهحن مخماًصًٍ طمً ئػاز الىـسٍاث الىلدوٍت املفظسة للدوزة الاكخصادًت ،الاججاه ألاوٌ ًظم الاكخصادًحن الرًً
كدمىا جفظحر اث هلدوٍت بدخت للدوزة الاكخصادًت ،فهم ٌلخبرون أن هره ألازحرة كبازة كً ؿاهسة هلدوٍت جددر
بظبب ػبُلت الىـام الىلدي واملصسفي للسأطمالُت ،أما الاججاه الثاوي فُفظس الدوزة الاكخصادًت باإلفساغ في
الترطمل الىاجج كً ػبُلت الاكخصاد الىلدي للسأطمالُت ،وٍأزر هرا الاججاه بفىسة ملدٌ الفاةدة الؼبُعي التي
ابخىسها فُىظل ،هلاكدة هـسٍت مدىزٍت في جفظحر الدوزة الاكخصادًت.
فىـسٍت هىجسي جسحم ؿاهسة الدوزاث إلاكخصادًت ئلى كىامل هلدًت بدخت ،ئذ ئن الخغحراث الاكخصادًت التي
جددر في الؼلب الىلي وحظبب مساخل الدوزة ،هي حغحراث في ألاطاض هلدًت .جخمثل في الخغحراث في طلس الفاةدة
واولياطاتها في حغحر الىمُت املسغىبت منها في املسصون والظبب في ذلً كُام البىىن الخجازٍت بالخىطم الاةخماوي ًإدي ئلى
زفع طلس الفاةدة مما ًدفم املظدثمسًٍ هدى شٍادة حجم املسصون والاكتراض وهرا ًىلىع في الصٍادة في الؼلب
الاطتهالوي والاطخمساز بالخىطم مما ًجلل أطلاز الفاةدة جسجفم مً حدًد واهسفاض املسصون مً املبُلاث وٍبدأ
الاهىماغ وٍىسفع الدزل  ،بملنى آزس ان طبب الدوزة كلت الادزاز وازجفاق ملدٌ الفاةدة ..
ومىه ًسهص هوجري كلى دوز املسصون الظلعي في زلم الدوزاث الاكخصادًت ،الخللُل مً أهمُت الاطدثمازاث
ػىٍلت ألاحل في زلم ذاث الدوزة  .وٍسي هاوجسي أن الخىطم في املسصون الظلعي مً حاهب مإطظاث إلاكماٌ ًإدي
ئلى بدء خسهت جىطم جساهمُت في إلاهخاج والدزل وإلاهفاق وهي التي جلىي وجصداد باملصٍد مً الاكتراض مً البىىن  ،بُد
أن هرا الاهخلاغ ًصل ئلى جهاًخه في وكذ ما  ،كىد ذلً ججد البىىن ئجها كلى وػً اطدىفاذ الاخخُاػُاث الظاةلت
لدحها  ،مما ًدفلها ذلً ئلى اجساذ ئحساءاث مً ػاجها زفم أطلاز الفاةدة وجلُُد حجم الاةخمان  ،وان ذلً وله ًسغم
زحاٌ ألاكماٌ كلى الحد مً الؼلب كلى املسصون الظلعي  ،ومً هىا جبدأ خللت جساهمُت مً اهسفاض إلاهخاج والدزل
وإلاهفاق  ،وحظخىمل الدوزة مساخلها باللىدة زاهُت ئلى مسخلت الىظاد.
املطلب الثاني :نظريت املغاالة في إلاسدثمار.
حلخبر هـسٍاث املغاالة في إلاطدثماز ئخدي الىـسٍاث الهامت التي أبسشث دوز ول مً إلادزاز و إلاطدثماز زالٌ
الدوزة إلاكخصادًت ،و جخمثل الفىسة ألاطاطُت لىـسٍاث املغاالة في إلاطدثماز في أهه زالٌ فترة الخىطم ًتزاًد همى
الصىاكاث املىخجت للظللت السأطمالُت بامللازهت بالصىاكاث املىخجت للظلم إلاطتهالهُت ،أي وحىد خالت مً املغاالة في
إلاطدثماز و ًددر اللىع زالٌ فتراث التراحم ،و ًددر ذلً  نن اىاكاث الظلم السأطمالُت جخأزس بؼدة بالخللباث
إلاكخصادًت بامللازهت مم اىاكاث الظلم إلاطتهالهُت ،و هرا ًإدي بدوزه ئلى كدم الخىاشن بحن املساخل املسخلفت
ً
لللملُت إلاهخاحُت املىملت لبلظها البلع مما ًإدي خخمُا ئلى التراحم.

جىلظم هـسٍاث املغاالة في إلاطدثماز ئلى مجمىكخحن ،ألاولى جسي أن أطباب شٍادة إلاطدثمازاث زالٌ فترة
الخىطم جسحم ئلى كىامل هلدًت فُما ٌلسف باطم الىـسٍت الىلدًت للمغاالة في إلاطدثماز ،و الثاهُت جسحم جصاًد
إلاطدثمازاث زالٌ فتراث الخىطم ئلى كىامل غحر هلدًت فُما ٌلسف باطم الىـسٍت غحر الىلدًت للمغاالة في إلاطدثماز.
أوال  :النظريت النلديت للمغاالة في إلاسدثمار.
ًسحم الجاهب الىلدي لهره الىـسٍت ئلى كدد مً إلاكخصادًحن في ملدمتهم الىمظاوي هاًً' ،' 'Hayekالري
اهؼلم مً فىسة طلس الفاةدة الؼبُعي أو الخىاشوي التي أػاز ئليها 'وٍىظل' ،خُث ًسي هاًً أهه كىدما ًيىن طلس
الفاةدة الظاةد في الظىق أكل مً طلس الفاةدة الؼبُعي ،جبدأ مسخلت الخىطم خُث جصبذ إلاطدثمازاث أهثر زبدُت
مما ٌشجم املظدثمسًٍ لللُام بمصٍد مً إلاطدثمازاث ،و ًتزاًد الؼلب كلى إلاطدثمازاث لُصبذ أكلى مً جدفم
املدزساث ،و بالخالي ًخم جمىٍل هره إلاطدثمازاث مً زالٌ شٍادة الؼلب كلى اللسوض و الخىطم في كملُت زلم
إلاةخمان املصسفي ، .و بالخالي جخؼلب إلاطدثمازاث الجدًدة زالٌ مسخلت الخىطم جدىٍل كىااس إلاهخاج و املىازد مً
اىاكاث الظلم إلاطتهالهُت ئلى اىاكاث الظلم السأطمالُت ،و هدُجت لرلً ًىسفع امللسوض مً الظلم إلاطتهالهُت
و جتزاًد أطلازها .وجيخهي مسخلت الخىطم كىدما جىاحه البىىن كُد الحفاؾ كلى وظبت ملُىت مً إلاخخُاػاث الىلدًت
فخخىكف كً الخىطم إلاةخماوي مً زالٌ زفم طلس الفاةدة ،و بالخالي جىسفع ألازباح املخىكلت لإلطدثمازاث الجدًدة،
أي أن مسخلت الخىطم جيخهي كىدما جددر مبالغت في إلاطدثمازاث الجدًدة ،خُث جصبذ إلاطدثمازاث في الظلم
السأطمالُت أهبر بىثحر مً جدفم املدزساث املخاخت.
ثانيا  :النظريت غير النلديت للمغاالة في إلاسدثمار.
مً أػهس هخاب الجاهب غحر الىلدي لىـسٍت املغاالة في إلاطدثماز 'طبُتهىف' ،' 'Spiethofو 'واطل'،' 'Cassel
فالىـسٍت غحر الىلدًت للمغاالة في إلاطدثماز ججلل للىلىد دوز زاهىي أو مظاكد و لِع لها دوز مدىزي في بداًت
الخىطم إلاكخصادي و جهاًخه ،خُث جسهص هره الىـسٍت كلى اللملُت إلاهخاحُت بمساخلها املسخلفت ،و جإهد أن زصاةص
الدوزة إلاكخصادًت جخددد بالخغحراث في ئهخاج الظلم السأطمالُت.
حؼحر الىـسٍت ئلى أهه بافتراض مـاهس السوىد إلاكخصادي مثل ئهدؼاز البؼالت ،و ئهسفاض طلس الفاةدة ،و
ئهسفاض ألاحىز ،و جساهم ألازادة الىلدًت ،و غحرها مً مـاهس السوىد إلاكخصادي ،فان بداًت إلاهخلاغ في اليؼاغ
إلاكخصادي ًيىن مً زالٌ خدور كىي زازحُت جدفص كلى اللُام باطدثمازاث حدًدة ،و جخمثل اللىي الخازحُت في
مجمىكت مً اللىامل اللُيُت و الىلدًت مثل إلاهدؼافاث الجدًدة ،و فخذ أطىاق حدًدة ،و ئهسفاض جيالُف إلاهخاج
مم الخؼىز الخىىىلىجي أو خدور أي طبب ًإدي ئلى شٍادة الىفاًت الحدًت لسأض املاٌ ،وهرلً جإهد الىـسٍت أهمُت
إلاهسفاض في طلس الفاةدة مم جساهم ألازادة الىلدًت ،و ٌظخمس الخىطم في اللُام باإلطدثمازاث الجدًدة هدُجت
إلطخغالٌ ألازادة الىلدًت املخاخت لدي زحاٌ ألاكماٌ ،و هرلً مم الخىطم إلاةخماوي مً كبل البىىن ،ئلى أن ًصل
إلاكخصاد ئلى وطم الدؼغُل اليامل ،و هىا جبدأ ألاطلاز في التزاًد و بالخالي جتزاًد ألازباح و ألاحىز ،و لىً هدُجت  نن
جصاًد ألاحىز ًيىن كادة الخلا بفترة ئبؼاء لتزاًد ألازباح ،فان املىخجحن ًخمىىىن مً جدلُم املصٍد مً ألازباح و
ئطخغاللها في جمىٍل املصٍد مً إلاطدثمازاث ،و جيخهي مسخلت الخىطم للدم وحىد مدزساث وافُت لللُام باملصٍد مً
إلاطدثمازاث في ئهخاج الظلم الىطُؼت لإلطخفادة مً إلاهخاج املبالغ فُه مً الظلم السأطمالُت الثابخت ،أي ًيىن هىان

هلص في املدزساث و مبالغت في ئهخاج الظلم السأطمالُت الثابخت في ذاث الىكذ ،و هىا جبدأ مسخلت التراحم و حظخمس
بؼيل جساهمي ئلى أن جددر كىي زازحُت جدفص اللُام باإلطدثمازاث الجدًدة مسة أزسي.
املطلب الثالث :نظريت النلص في إلاستهالك .
جسحم حروز هره الىـسٍت ئلى ألادبُاث اللدًمت للفىس إلاكخصادي ،خُث جسحم ئلى هخاباث 'طِظمىهدي'
 ،'Sismondiو 'مالخىض  ، ' Malthus'،و 'مازهع' ، ' 'Marxهرا ئلى حاهب إلاطهاماث الحدًثت ليل مً 'فىطتر' و'
ً
'واػىجص ''.، ' Catchings' and 'Fosterو هرلً 'هىبظىن ، ''Hobsonلم جلدم هـسٍت الىلص في إلاطتهالن ػسخا وامال
ملساخل الدوزة إلاكخصادًت املسخلفت مثل باقي الىـسٍاث الخاات برلً ،خُث أجها جسهص كلى مسخلت خدور ألاشمت ،و
ئهدؼاز السوىد إلاكخصادي لرا ًمىً حظمُتها هـسٍت ألاشمت و السوىد و هرا ًإهد زحىكها ئلى ألادبُاث إلاكخصادًت
اللدًمت'، .
ًسي 'طِظمىهدي' أن السوىد ًسحم ئلى كدم كدزة املظتهلىحن كلى ػساء املىخجاث الصىاكُت ،خُث أن
اللاملحن و هم املظتهلىحن ألاطاطُحن ًىاحهىن كدم شٍادة أحىزهم لخىاهب الصٍادة في إلاهخاج ،مما ًإدي ئلى خالت مً
السوىد و كدم بُم املىخجاث كىد مظخىي ألاطلاز املسبدت للمىخجحن ،و هره الفىسة جمثل الجروز ألاولى لىـسٍت هلص
إلاطتهالن.هرلً أًد 'مالخىض' مً زالٌ هخابه مبادب إلاكخصاد الظُاس ي ما أػاز ئلُه 'طِظمىهدي' ،خُث جددر
ألاشماث هدُجت جصاًد إلاهخاج و با نزص في الصىاكاث التي جؼبم أطالُب فىُت حدًدة ،و هرا التزاًد ال ًلابله جىطم في
الؼلب الىلي مً كبل املظتهلىحن فُصبذ هىان همُت هبحرة مً الظلم املىخجت و غحر املباكت.
فُما ًخللم باطهام 'هىبظً' هجد أهه ػسح بلع ألافياز الهامت ،و التي جإهد فىسة هلص إلاطتهالن هظبب
زةِس ي لحدور السوىد إلاكخصادي ،خُث أػاز ئلى أن زباث دالت إلاطتهالن الىابلت مً زباث اللاداث إلاطتهالهُت لدي
املظتهلىحن ،مما ًجلل ملدٌ همى إلاهخاج  -الري ًتزاًد مم الخلدم الخىىىلىجي و دافم جدلُم السبذ مً كبل املىخجحن-
أكلى بىثحر مً ملدٌ همى إلاطتهالن ،و هرا الفسق بحن زصاةص إلاطتهالن و إلاهخاج ًإدي ئلى خالت املغاالة في إلاهخاج
أو كصىز في إلاطتهالن ،و ئلى حاهب ذلً ٌؼحر 'هىبظً' ئلى أن جصاًد ألاحىز كادة ًلي جصاًد ألاطلاز بفترة شمىُت ،و
زالٌ هره الفترة جتزاًد ألازباح في ًد املىخجحن و املظدثمسًٍ ،مما ًمىنهم مً اللُام باملصٍد مً إلاطدثمازاث مما ًدكم
املصٍد مً كدم املظاواة في جىشَم الدزىٌ و خدور خالت مً إلافساغ في إلاهخاج ،و مم ئهسفاض ألاطلاز مً حاهب و
جصاًد ألاحىز مً حاهب آزس ،ول ذلً ًدفم املىخجحن ئلى زفع إلاهخاج و ئهدؼاز خالت مً السوىد .و ٌؼحر ول مً
'فىطتر' و 'واحؼىجص' ئلى أن شٍادة كسض الىلىد مً زالٌ الخىطم إلاةخماوي ال ٌلني شٍادة اللىة الؼساةُت و بالخالي
ججىب خدور السوىد ،و ذلً  نن هره ألامىاٌ كادة جرهب ئلى املظدثمسًٍ و إلاطدثمازاث و شٍادة امللسوض مً الظلم
إلاطتهالهُت ،و مً اللىامل ألازسي التي جدكم كدم الخىاشن بحن امللسوض مً الظلم إلاطتهالهُت و اللىة الؼساةُت
املخاخت للمظتهلىحن ،هي ألازباح التي ًدللها املىخجىن ًلىمىن باكادة ئطدثمازها بدال مً جىشَلها كلى أصحاب
ألاطهم ،و هرا بدوزه ًإدي ئلى املصٍد مً كسض الظلم إلاطتهالهُت التي ال ًلابلها الصٍادة املالةمت في اللىة الؼساةُت
مما ًدكم كصىز إلاطتهالن و ئهدؼاز السوىد.

املطلب الرابؼ  :نظريت الخوكػاث الرشيدة .
حلخبر هـسٍت الخىكلاث السػُدة ئخدي هـسٍاث حاهب الؼلب الىلي الهامت التي وطلذ في جفظحر الدوزاث
إلاكخصادًت ،خُث ؿهسث هره الىـسٍت في مؼلم الظبلُيُاث مً اللسن اللؼسًٍ ،و جلىم هـسٍت الخىكلاث السػُدة
ً
كلى أن حمُم الخىكلاث خىٌ املظخلبل جخم بىاءا كلى ئطخسدام وافت املللىماث املخاخت فُما ٌلسف باطم مبدأ
الخىكلاث السػُدة ،و ًسحم الفظل ئلى إلاكخصادي 'زوبسث لىوا' في وطم هرا املبدأ .أهد 'لىوا' كلى أن مبدأ الخىكلاث
ً
السػُدة مً املبادب الهامت التي جدىم اليؼاغ إلاكخصادي ،فىفلا لهرا املبدأ ًددد املظدثمس ملداز ما طِىفله كلى
ػساء الظلم إلاطدثمازٍت الجدًدة ،و هرلً ًإزس كلى كساز املظتهلً خىٌ إلاطتهالن و إلادزاز زالٌ الفترة امللبلت،
خُث ًخم ئجساذ هره اللسازاث وفلا للخىكلاث السػُدة مً حاهب ول مً املظدثمس و املظتهلً.
ً
بىاءا كلى هرا املبدأ جبنى هـسٍت الخىكلاث السػُدة في جفظحر الدوزاث إلاكخصادًت ،وفي هرا املجاٌ هجد
فىسًٍ مسخلفحن ،و هما الفىس الىالطُيي الحدًث و الفىس الىُجزي الحدًث ،خُث أن ول منهما ًلىم كلى أن ألاحىز
إلاطمُت جخددد وفلا ملبدأ الخىكلاث السػُدة خىٌ املظخىي اللام لألطلاز مظخلبال ،و لىً ًسحم إلازخالف بُنهما في
مدي ئطخجابت الخغحر في ألاحىز الىلدًت لهره الخىكلاث ،و بالخالي إلازخالف في ألازس النهاتي كلى الىاجج املدلي إلاحمالي
الحلُلي و الدؼغُل و فاكلُت الظُاطاث الحيىمُت.

املؼلب الخامع  :هـسٍت 'ػىمبُتر' .
ٌلد 'ػىمبُتر' أوٌ مً أػاز ئلى أهمُت إلازتراكاث و إلاهدؼافاث الجدًدة و ما جددزه مً آزاز ئًجابُت كلى
إلاهخاج و جىفحر فسص كمل حدًدة لإلطدثماز ،مما ًإدي ئلى خالت مً السواج و الخىطم في اليؼاغ إلاكخصادي ،الفىسة
ألاطاطُت في جدلُل ػىمبُتر هي اللالكت اللىظُت بحن الابخياز وملدٌ الفاةدة ،بدُث جإدي الابخيازاث ئلى جسفُع
ملدٌ الفاةدة ،فخىؼلم مىحت الخىطم في إلاكساض املصسفي لخدىٍل املبخىساث ئلى اطتهالن ،أي شٍادة الاطدثماز لخلبُت
الؼلب الصاةد الىاحم كً الابخيازاث الجدًدة ،فخددر الدوزة الاكخصادًت.
وبدأ ػىمبُتر هـسٍخه بافتراض أن الاكخصاد في خالت جىاشن مظخلس ،وأهه ٌلمل كىد مظخىي الخىؿُف
اليامل ،وافترض زباث حجم اللماٌ وزأض املاٌ وحجم مىازد إلاهخاج ،وافترض أًظا وحىد مىـمحن ًلىمىن باالبخياز
في مجاٌ إلاهخاج الظلعي.
وجبدأ الدوزة الاكخصادًت كىد ػىمبُتر بلُام املىـمحن باالكتراض مً البىىن إلهخاج طلم حدًدة جدلم أهبر
زبذ ممىً ،وما دام الاكخصاد في خالت جىاشن الخىؿُف اليامل ،فان شٍادة الاطدثماز كً ػسٍم الاكتراض مً البىىن
جإدي ئلى ازجفاق أطلاز كىامل إلاهخاج ،واذا واهذ هره اللىامل مظخسدمتفي ئهخاج طلم الاطتهالن فال ًمىً حربها ئلى
الاطدثماز الجدًد ئال مً زالٌ جدفحزها بأطلاز أكلى ،وذلً ًإدي ئلى زفع ئهخاج طلم الاطتهالن ،ما ًجبر املجخمم
كلى جيىًٍ ادزاز ئحبازي لخمىٍل الاطدثماز الجدًد ،وجإدي الابخيازاث الجدًدة ئلى جدلُم أزباح كالُت ،وهرا ما
طىف ًدفم بمىـمحن آزسًٍ ئلى الدزىٌ ئلى إلاهخاج ،أي أن الاطدثماز ألاولي كد حس اطدثمازاث أزسي ،وولما هجح
هإالء أغسوا كددا أهبر لإلكدام كلى ئهخاج هفع هره الظلم ،وهرا ما ًإدي ئلى جصاًد الاطدثماز وإلاهفاق الىلي ،بدُث
ًخجه الىاجج لالزجفاق ،ما ًيخج كىه اهخلاغ اكخصاديً ،إدي ئلى ازجفاق أطلاز الظلم الاطدثمازٍت بظبب كدم مسوهت
كسطها في ألاحل اللصحر ،وازجفاق أطلاز الظلم الاطتهالهُت .

وفي ؿل هرا املىار الري زللخه املبخىساث الجدًدة ،طُظؼس املىخجىن اللدامى ئلى حغُحر مىخجاتهم ،كبل أن
ًبدأ الؼلب كليها في الاهسفاض ،وطليهم ملظاًسة الىطم الجدًد بادزاٌ هره الخىىىلىحُاث الحدًثت ئلى مإطظاتهم،
كبل فلداجهم الظىق بفلل املىافظت ،وان كاحال أو آحال طىف ًيخهي الاهخلاغ الري زللخه الابخياز اث الجدًدة،
فحزدخم الظىق بالظلم ،وجبدأ ألاطلاز في الاهسفاض ،وهى ألامس الري ًللل مً كدد املىـمحن ،لهبىغ ملدالث السبذ،
مما ًسلم آزاز اهىماػُت ،وجبدأ مسخلت السوىد بظماتها امللسوفت ،خُث جخلمم ألاطلاز في الاهسفاض ،وجخدهىز
الدزىٌ وألازباح ،وجسجفم ملدالث البؼالت ،وجىثر خاالث ئغالق وجصفُت املإطظاث ،وجددر كملُت جس ا همُت في
الاججاه الهابؽ لليؼاغ الاكخصادي ،لىً ػىمبُتر ًسي أن السوىد وألاشمت بمثابت كملُت جدمحر زالكت البت مً أحل
ئشالت اللىااس اللدًمت البالُت ،ئلى أن جخم اطخلادة الخىاشن الاكخصادي ،لخبدأ مً حدًد كىامل الاهخلاغ في الـهىز
بادزاٌ مبخىساث حدًدة في مجاٌ إلاهخاج وجمىٍلها باالةخمان املصسفي واللادة ،لخددر دوزة اكخصادًت أزسي.

املؼلب الظادض  :هـسٍت دوزاث ألاكماٌ اللُيُت .
جمثل هـسٍت دوزاث ألاكماٌ اللُيُت ئمخداد للفىس الىُىهالطُيي الري ؿهس زالٌ طبلُيُاث اللسن املاض ي،
كلى ًد 'زوبسث لىوا' مً زالٌ همىذج مخيامل -همىذج دوزاث ألاكماٌ املخىاشهت -جأطع كلى فىسة املفاطلت بحن اللمل
و الساخت دازل خحز شماوي مددد ،الري ئكخمد كلُه في ما بلد 'هُدالهد' و 'بسطيىث' في بداًت زماهِىاث اللسن
اللؼسًٍ،خُث جفظس الدوزاث إلاكخصادًت كلى أطاض ما ٌؼُله أػساف إلاكخصاد مً جصسفاث جخللم بالخفظحر
الخاػئ لخؼىزاث الىلىد هدُجت هلص املللىماث.
جلىم هـسٍت دوزاث ألاكماٌ اللُيُت كلى فسطحن أطاطُحن :
أوال  :أن الخغحر الخىىىلىجي و الري ًإدي ئلى حغحر إلاهخاحُت (ادماث حاهب اللسض الىلي) هي املصدز ألاطاس ي
لحدور الدوزاث إلاكخصادًت ،و أن الىلىد لِع لها همؽ مددد في جفظحر الدوزاث إلاكخصادًت؛
ثانيا  :أن هره الصدماث الفىُت جىدؼس في ؿل ؿسوف املىافظت الياملت ،و مسوهت حغحر ألاحىز ،و ألاطلاز ،بدُث ًيىن
ً
الخىاشن كاةما بصىزة مظخمسة ،و جللباث الخىؿُف ال حلبر كً خالت بؼالت ئحبازٍت ،و لىنها حلىع الخغحراث إلازخُازٍت
للدد الظاكاث التي ًسصصها ألافساد لللمل.
ًظُف هرلً ول مً 'هُدالهد' و 'بسطيىث' أن هـسٍت دوزاث ألاكماٌ اللُيُت جفظس الدوزاث إلاكخصادًت
كلى ئفتراض أطاس ي ،و هى إلاطخجابت املثلى لىخداث اليؼاغ إلاكخصادي للصدماث املسخلفت ،فُسظم ألافساد للُىد
املحزاهُت كىد حلـُم دواٌ مىافلهم ،و جسظم املؼسوكاث لللُىد الخىىىلىحُت كىد حلـُم أزباخهم ،و ًلىم ول مً
ألافساد و املؼسوكاث باإلزخُاز بحن كدة بداةل كىد ئجساذ اللسازاث املسخلفت ،فا نفساد ًلىمىن باإلزخُاز بحن اللمل و
أوكاث الساخت و بالخالي جددًد كسض اللمل ،و أصحاب املؼسوكاث ًلىم باإلزخُاز بحن إلاطتهالن الحالي و إلاطتهالن
في املظخلبل لخددًد مظخىي إلاطدثماز.

املحاضرة الثانيت :ألازماث املاليت :املفهوم ،الخصائص وألانواع
املؼلب الاوٌ :مفهىم ألاشمت املالُت.
لِع هىان حلسٍف مىخد مخفم كلُه لـاهسة ألاشمت املالُت ،بُد أن الباخثحن الرًً ٌلىفىن كلى دزاطتها
وجدلُل اولياطاتها الظلبُت كد ااغىا حلسٍفاث مخباًىت خظب شاوٍت اهخمامهم ومىؼلم بدىثهم وهرا وفم املدازض
الفىسٍت الاكخصادًت التي ًيخمىن ئليها ومً اهم حلازٍف الاشمت املالُت هرهس:
حػريف راجان رامكشن « ً :» Rajan Ramkishenمىً حلسٍف ألاشمت املالُت بأجها "وكىق زلل زؼحر ومفاجئ
وظبُا ًظسب الظلىن امللخاد للمىـىمت املالُت وٍخظمً أزؼازا وتهدًداث مباػسة وهبحرة للدولت واملىـماث و ألافساد
وحمُم "أصحاب املصالح ،وٍخؼلب هرا الخلل جدزالث طسَلت وفاكلت مً حمُم ألاػساف ذاث اللالكت ،وجإدي ألاشمت
املالُت ئلى هخاةج طلبُت واضحت كلى مظخىي الاكخصاد الجصتي والاكخصاد الىلي وزظاةس في املىازد املادًت و املىازد
البؼسٍت ،وجإدي ئلى اطؼساباث خادة في الخىاشهاث الاكخصادًت كد ٌللبها اجهُازاث خادة ملإطظاث مالُت ومإطظاث
أزسي" .
حػريف فريديريك مينكشن «  :» Frederic Mishkinبأجها " ازخالٌ غحر زؼي في ألاطىاق املالُت بدُث
جخفاكم فيها مؼىالث الازخُاز امللاهع واملساػس امللىىٍت ،فخصبذ ألاطىاق غحر هفإة ،بملنى جدوي كدزتها كلى أداء
أدوازها هلىاة لخمىٍل املظدثمسًٍ وهى ما كد ًإدي ئلى خدور اهىماغ خاد في اليؼاغ الاكخصادي  ،وامللصىد
بمؼىالث الازخُاز امللاهع هي املؼىالث الىاججت كً جلدًم املإطظاث املالُت كسوض ئلى كمالء ذوي حدازة اةخماهُت
مىسفظت مما كد ًإدي ئلى كدم كدزتها كلى الظداد" .
حػريف أوسخين ميرفي «  :» Austin Murpgyهما حلني ألاشمت املالُت أشمت في البىىن وألاطىاق املالُت
واملإطظاث ذاث اللالكت باليؼاغ املالي ،فخإدي خحن خدوثها ئلى جدهىز خاد في ألاطىاق املالُت لدولت ما أو مجمىكت
مً الدوٌ ،ومً أهم طماتها فؼل ألاداء املصسفي املدلي في أداء مهامه السةِظُت مما ًإدي ئلى جدهىز كُمت اللملت
وجدهىز أطلاز ألاطهم ،وكد جيخلل هره الخأزحراث ئلى كؼاكاث إلاهخاج املادي وجإزس طلبا كلى اللمالت وجصٍد مً كدد
اللاػلحن كً اللمل ،وجإزس في ئكادة جىشَم الدزىٌ والثرواث فُما بحن ألاطىاق املالُت اللاملُت .
حػريف جيكلينغ «  :» Jiklingحلني ألاشمت املالُت بأجها "الازجبان والازخالٌ في ألاطىاق املالُت ئلى مظخىي ألاشمت
كىدما ًلاوم وٍسفع جدفم الاةخمان ئلى ألاشخاص ومإطظاث ألاكماٌ ،هما أن الاكخصاد الحلُلي للظلم والخدماث
ًخأزس طلبا وٍلترح «  » Eichengreenو «  » Portesحلسٍفا آزس فا نشمت املالُت هي ازخالٌ أو اطؼساب ًصِب ألاطىاق
املالُت وٍخمحز باهسفاض ملخبر في أطلاز ألااىٌ وكدم املالةمت أو كدم كدزة املدًىحن والىطؼاء كلى الدفم ،وبالخالي
هرا الازخالٌ ًىدؼس كبر وافت الىـام املالي مإدًا ئلى كدم اللدزة كلى جسصُص زؤوض ألامىاٌ في الاكخصاد بؼيل
فلاٌ .

املؼلب الثاوي :زصاةص ألاشمت املالُت:
هىان مجمىكت مً الخصاةص حؼترن فيها ول ألاشماث مهما ازخلف ػيلها ،وٍمىً أن هلخص بلظها فُما
ًلي:
 -الخللد والدؼابً والخدازل في كىااسها وأطبابها وكىي املصالح املإٍدة أو امللازطت لها.

 املفاحأة واطخدىاذها كلى الاهخمام لدي املإطظاث وألافساد ،باإلطافت ئلى هلص املللىماث وكدم دكتها. ئن مصدز الخؼس أو ألاشمت أو الياززت ًمثل هلؼت جدىٌ أطاطُت في أخدار مدؼابىت ومخصازكت. حظبب في بداًتها ادمت ودزحت كالُت مً الخىجس مما ًظلف ئمياهُاث الفلل املإزس والظسَم ملجابهتها. ئن جصاكدها املفاجئ ًإدي ئلى دزحاث كالُت مً الؼً في البداةل املؼسوخت ملجابهت ألاخدار املدظازكتهـسا  نن ذلً ًخم جدذ طغؽ هفس ي كاٌ ،وفي ؿل هدزة املللىماث أو هلصها.
 حؼيل تهدًد للمبادب ألاطاطُت التي ًلىم كليها الىـام وجإدي ئلى خالت مً الللم والخىجس ألامس الريًظاكف مً الىبت اجساذ اللساز وٍجلل مً أي كساز ًىؼىي كلى كدز مً املساػسة.

املطلب الثالث :أنواع ألازماث املاليت
جخسر ألاشمت املالُت أػياال مسخلفت واهم أهىاق ألاشماث التي ًمىً أن جمع اللؼاق املالي هي:
أوال :ألازماث املصرفيت.
جيؼأ ألاشماث املصسفُت هدُجت الصٍادة الىبحرة واملفاحئت في سحب الىداتم مً ػسف أصحابها مً البىىن
الخجازٍت بظبب شٍادة اللسوض السدًئت في البىىن ،وفلدان الثلت فيها هدُجت املللىماث الظلبُت التي جىدؼس خىلها
وحلسطها بلع الصلىباث ،وفي ؿل كدم الخأمحن كلى الىداتم ًىدفم اللمالء هدى سحب وداتلهم كبل أن ًخلسض
املصسف ئلى ألاشمت ،وهدُجت للظغؽ الري ًخلسض له املصسف بظبب الؼلب الىبحر كلى الظُىلت في وكذ كصحر،
ًجلل املصسف كاحص كً جىفحر هره الظُىلت الىبحرة التي جم ػلبها مما ٌعجل بافالطه ،وججلى ذلً في اللدًد مً
ألاشماث خُث لىخف في الظىىاث ألازحرة أن حظسب الىداتم مً املصازف وان له ألازس الىبحر في خدور ألاشماث
املصسفُت في الثماهِىاث والدظلُىاث في ألازحىخحن ،الفلبحن ،ألاوزغىاي ،جاًالهد وفجزوٍال ،وللل هسوب الىداتم مً
املصازف في وىزٍا وئهدوهِظُا هدُجت املؼاول املخمثلت بخدهىز هىكُت املىحىداث املصسفُت وجدهىز الثلت في الجهاش
املصسفي طبب مهم في خدور ألاشمت املصسفُت فيها.
وحلسف ألاشمت املصسفُت كلى أجها الحالت التي ًىاحه فيها بىً ما شٍادة هبحرة ومفاحئت في ػلب سحب الىداتم
أو أجها الحالت التي جيىن فيها الالتزاماث في املإطظاث املالُت والتي جيىن الجصء ألاهبر مً الىـام املصسفي جفىق كُمت
ألااىٌ امللابلت لها ،لدزحت أن ًيىن دزل الىـام املصسفي غحر واف لخغؼُت هفلاجه وهىان مً ًسي بؼيل أػمل أن
ألاشمت املالُت جيؼأ ئما كىدما ًيىن البىً غحر كادز كلى الىفاء بالتزاماجه اللاحلت ججاه داةيُه ،ختى لى واهذ اللُمت
الحالُت لألاىٌ مىحبت بملنى أهه ال ًملً ألامىاٌ اليافُت ملىاحهت ػلباث املىدكحن في لحـت ما ،كلى السغم مً أهه
ًمىً اللُام برلً في أوكاث أزسي ،وحظمى هره الحالت في ألادبُاث املصسٍت بأشمت الظُىلت أو جيىن التزاماث البىً
جفىق اللُمت الحالُت لألاىٌ وٍياد ًيىن البىً في خالت ئفالض فعي وحظمى هره الحالت باإلكظاز.
وجخجلى مـاهس ألاشمت املصسفُت فُما ًلي:
 ازجفاق هبحر في مظخىي الؼلب كلى الىلىد بدُث ال ًمىً جلبُت هرا الؼلب لجمُم الؼساةذ وذلً في املدياللصحر.
 كدم كدزة امللترطحن الرًً واهىا في ؿل خالت طابلت في وطم حُد كلى الاكتراض مما ٌلىع الاجهُاز فيطىق إلاكساض.

 الاطؼساز ئلى بُم ألااىٌ لخسوج الالتزاماث كً الخؽ امللخاد هدُجت اللُمت الظىكُت لألاىٌ ،وحلسضكُمت ألااىٌ ئلى مصٍد مً التراحم وئخدار فلاكاث في مظخىٍاث ألاطلاز.
 اهسفاض ػدًد في كُمت أاىٌ البىىن مما ًترحم كدم طالمت الىطم املالي للدة بىىن وبما ًإدي ئلىاجهُاز بلع البىىن والخدافم كلى سحب الىداتم وٍمىً جىفس ول املـاهس طابلت إلاػازة ئليها في أًت أشمت مالُت
مصسفُت بدزحاث مخفاوجت خظب ول خالت.
ثانيا :أزمت سػر الصرف .
جخلسض كملت ما  نشمت الصسف كىدما جخلسض كُمتها امللبرة بداللت كملت مسحلُت زالٌ طىت ئلى اهسفاض
ًخجاوش الحدود املللىلت ،وجلدز هره اللخبت كلى اللمىم ب  %52كلى اللمىم  ،وجددر هدُجت للخغحراث املفاحئت في
أطلاز الصسف بؼيل ًإزس كلى كدزة اللملت كلى أداء مهمتها وىطُؽ للخبادٌ أو مسصن لللُمت ،لرلً حظمى هره
 نشمت أًظا أشمت محزان املدفىكاث وجددر جلً ألاشماث ملا جخسر الظلؼاث كسازا بخسفُع كُمت كملتها هدُجت كملُاث
املظازبت ،وبالخالي كد جددر جلً ألاشماث اجهُازا في طلس جلً اللملت ،وكلى السغم مً أن كساز حلىٍم أو جسفُع
كظمت طلس الصسف اللملت الىػىُت كد ًبدو كسازا جؼىكُا مً الظلؼت الىلدًت ئال أهه في أغلب الحاالث ًيىن كسازا
طسوزٍا جخسره في خالت وحىد كصىز في جدفلاث زأض املاٌ ألاحىبي أو جصاًد في الخدفلاث الخازحُت ،وٍددر هرا الىىق
مً ألاشماث بظبب ما جخلسض له كملت بلد ما مً هجىم مظازبي كىُف ًإدي ئلى اهسفاض كُمتها اهسفاطا هبحرا ،أو
كىدما جسغم طلؼاث هرا البلد كلى الدفاق كً كملتها كً ػسٍم ئهفاق حاهب هبحر مً اخخُاػاتها الدولُت ،أو كً
ػسٍم زفم طلس الفاةدة كليها بؼيل خاد .
وٍمحز املدللىن بحن أشماث اللملت ذاث "الؼابم اللدًم" أو "الحسهت البؼُئت" وبحن أشماث "الؼابم الحدًث" ئذ
أن ألاولى جبلغ ذزوتها بلد فترة مً إلافساغ في إلاهفاق والازجفاق الحلُلي في كُمت اللملت التي جإدي ئلى ئطلاف
الحظاب الجازي غالبا في طُاق مً الظىابؽ املتزاًدة كلى زأض املاٌ ،مما ًإدي في الىاهُت ئلى جسفُع كُمت
اللملت ،أما في الحالت الثاهُت فان الللم الري ًيخاب املظدثمسًٍ بؼأن حدازة محزاهُاث حصء مهم مً الاكخصاد (طىاء
وان كاما أم زااا) بالثلت ًمىً أن ًإدي في مىار ألاطىاق املالُت ألاهثر جدسزا وجيامال ئلى الظغؽ طسَلا كلى طلس
الصسف.
وفي طىت  8991كدز اىدوق الىلد الدولي  821أشمت طلس اسف و  25أشمت مصسفُت كلى كُىت جدخىي 25
دولت مخلدمت وهامُت زالٌ الفترة  ،8999-8992ما ًبحن أن الدوٌ أهثر كسطت  نشماث طلس الصسف.
ثالثا :أزمت الديون (الدين الخارجي).
وٍددر هرا الؼيل مً ألاشمت املالُت ئما كىدما ًخىكف امللترض كً الظداد ،أو كىدما ٌلخلد امللسطىن أن
الخىكف كً الظداد ممىً الحدور ،ومً زم ًخىكفىن كً جلدًم كسوض حدًدة وٍداولىن جصفُت اللسوض اللاةمت
بملنى آزس جددر أشمت الدًً الخازجي كىد وحىد أخد البلدان في مىكف ٌعجص مله كً الىفاء بسدمت دًىه الخازجي
طىاء للىُاهاث الظُادًت أو الخاات.
و جسجبؽ أشمت الدًً الخازجي بدًً ججازي (زاص) أو دًً طُادي هما أن املساػس املخىكلت بخىكف اللؼاق
اللام كً الظداد اللتزاماجه كد جإدي ئلى هبىغ خاد في جدفلاث زأض املاٌ الخاص ئلى الدازل ،وئلى أشمت في الصسف
ألاحىبي.

رابػا :أزماث ألاسواق املاليت.
جددر اللدًد مً ألاشماث في أطىاق املاٌ هدُجت ملا ٌلسف اكخصادًا بـاهسة الفلاكاث خُث طسكان ما
جىفجس فخإدي ئلى جدهىز في مإػساث ألاطىاق املالُت وٍصاب أصحاب ألاوزاق املالُت بركس فُلىمىن ببُم أوزاكهم
املالُت ختى بأدوى  نطلاز ،وهرا ما ًجللىا أمام أشمت ألاطىاق املالُت كىد اجهُاز مإػساث البىزات بأهثر مً  %55ملدة
زالزحن ًىما مخخالُت كلى ما واهذ كلُه املإػساث كبل ذلً .
جبدأ الفلاكت بالـهىز كىدما ًخم بُم وػساء ألااىٌ بدثا كً السبذ السأطمالي املخىكم ولِع بىاء اللاةد
املىخـم أو غحر املىخـم لخلً ألااىٌ وحظخمس بالخضخم في حجمها مم جصاًد أزباح أال ملحن هدُجت الزجفاق طلسه،
ولِع كلى كدزجه في جىلُد الدزل وفي هره الحالت ًصبذ اجهُاز طلس ألاال (اهفجاز الفلاكت) مظألت وكذ كىدما ًيىن
هىان اججاها كىٍا لبُم ذلً ألاال ،فُبدأ طلسه بالهبىغ ومً زم جبدأ خاالث الركس بالـهىز فخنهاز ألاطلاز ،وٍيخلل
هرا الركس هدى أطلاز ألااىٌ ألازسي طىاء في هفع اللؼاق أو في كؼاكاث أزسي  ،وٍترجب كلى أشمت ألاطىاق املالُت
جدهىز في أطلاز ألاطهم والظىداث وجدهىز جداوٌ في البىزااث وفلدان الثلت في بلع ألاوزاق املالُت.
والجدوٌ ادهاه ًبحن جىساز الاشماث املالُت زالٌ الفترة.5559-8995
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املؼلب السابم :أطباب خدور ألاشماث املالُت.
ال ًمىً ئزحاق ألاشماث املالُت ئلى طبب واخد أو طببحن ،فهىان حملت مً ألاطباب جخظافس في آن واخد
إلخدار أشمت مالُت .وٍمىً جسلُص أهم هره ألاطباب فُما ًلي:
أوال  :غدم اسخلرار الاكخصاد الكلي.
ئن أخد أهم مصادز ألاشماث الخازحُت هى الخللباث في ػسوغ الخبادٌ الخجازي .فلىدما جىسفع ػسوغ
ً
زصىاا
الخجازة ًصلب كلى كمالء البىىن املؼخغلحن بيؼاػاث ذاث اللالكت بالخصدًس والاطخحراد الىفاء بالتزاماتهم
زدمت الدًىن .وحؼحر بُاهاث البىً الدولي ئلى أن خىالي  % 92مً الدوٌ الىامُت التي خدر بها أشمت مالُت ،ػهدث
اهسفاطا في ػسوغ الخبادٌ الخجازي بدىالي  % 85كبل خدور ألاشمت.
هما حلخبر الخللباث في أطلاز الفاةدة اللاملُت أخد املصادز الخازحُت املظببت لألشماث املالُت في الدوٌ الىامُت.
فالخغحراث الىبحرة في أطلاز الفاةدة ً
كاملُا ال جإزس فلؽ كلى جيلفت الاكتراض بل ألاهم مً ذلً أجها جإزس كلى جدفلاث
الاطدثماز ألاحىبي املباػس ئلى الدوٌ الىامُت ودزحت حاذبُتها .وٍلدز ئن ما بحن  % 19-25مً جدفلاث زؤوض ألامىاٌ مً
وئلى الدوٌ الىامُت زالٌ خلبت الدظلُىاث ،وان طببها املباػس الخللباث في أطلاز الفاةدة ً
كاملُا.
هما حلخبر الخللباث في أطلاز الصسف الحلُلُت املصدز الثالث مً مصادز الاطؼساباث كلى مظخىي
الاكخصاد الىلي والتي واهذ ً
ً
مباػسا أو غحر مباػس لحدور اللدًد مً ألاشماث املالُت .وأؿهسث دزاطت أن  55دولت
طببا
هامُت في أمسٍيا الجىىبُت كد كاهذ مً اطؼساباث في أطلاز الصسف الحلُلت بملدٌ أكلى مً أي ئكلُم في اللالم بما
في ذلً دوٌ حىىب ػسق آطُا..
ً
ً
خاطما في ملدزة اللؼاق
كىصسا
أما في الجاهب املدلي ،فهىان الخللباث في ملدٌ الخضخم التي حلخبر
ً
وزصىاا مىذ الاةخمان وجىفحر الظُىلت .وكد اكخبر السوىد الاكخصادي الىاجج
املصسفي كلى اللُام بدوز الىطاػت املالُت
كً ازجفاق مظخىٍاث ألاطلاز ً
ً
مباػسا لحدور ألاشماث املالُت في اللدًد مً دوٌ أمسٍيا الجىىبُت ودوٌ اللالم
طببا
الىامي .هما أن هىان ً
آزازا طالبت أزسي كلى مظخىٍاث الىمى في الىاجج املدلي إلاحمالي والتي وان لها دوز هام في التهُئت
لحدور ألاشماث املالُت.
ثانيا :اضطراباث اللطاع املاىي.
ػيل الخىطم في مىذ الاةخمان وجدفلاث هبحرة لسؤوض ألامىاٌ مً الخازج واجهُاز أطىاق ألاوزاق املالُت
اللاطم املؼترن الري طبم خدور ألاشماث املالُت في خالت دوٌ حىىب ػسق آطُا .فللد ػهد اللؼاق املالي في جلً
ً
جىطلا ً
هبحرا ،جىاهب مم الاهفخاح الاكخصادي والخجازي والخدسز املالي غحر
الدوٌ زالٌ خلبت الثماهِىاث والدظلُىاث
الىكاتي وغحر الحرز بلد طىىاث مً الاوغالق وطُاطاث الىبذ املالي بما في ذلً طغؽ الاكتراض واغس حجم ودوز
اللؼاق املالي في الاكخصاد .فللد كاهذ جلً الدوٌ مً كدم التهُئت اليافُت لللؼاق املالي وطلف واضح في ألاػس
املإطظُت واللاهىهُت والخىـُمُت.
هما أدي الخىطم في مىذ الاةخمان ئلى خدور ؿاهسة جسهص الاةخمان طىاء في هىق ملحن مً اللسوض مثل
اللسوض الاطتهالهُت أو الللازٍت هما في خالت ألاشمت املالُت في وىزٍا الجىىبُت أو للؼاق واخد واللؼاق الحيىمي أو
الصىاعي أو الخجازي هما خدر في خالت ألاشمت املالُت في جاًالهد .ومً ألامىز الخللُدًت في حمُم ألاشماث املالُت التي

ػهدتها الدوٌ الىامُت ،خصىٌ اهخلاغ هبحر في مىذ اللسوض .ولم جلخصس هره الـاهسة كلى الدوٌ الىامُت فدظب
بل ػملذ ً
أًظا الدوٌ الصىاكُت مثل فىلىدا والجروٍج والظىٍد والُابان والىالًاث املخددة.
هما واهذ اهخياطت طىق ألاوزاق املالُت هي اللاطم املؼترن في اللدًد مً ألاشماث املصسفُت في الدوٌ
الىامُت ،وواهذ الاهخياطت أهبر في الدوٌ الىامُت ملازهت بالدوٌ الصىاكُت زالٌ خلبت الثماهِىاث والدظلُىاث.
ودلذ دزاطت ) 8995) Mishkinأن مً الؼىاهد التي حظبم خدور ألاشماث املالُت اجهُاز طىق ألاوزاق املالُت
بصىزة مخىسزة
 . 1غدم جالؤم أصول وخصوم املصارف:
ًإدي الخىطم في مىذ اللسوض ئلى ؿهىز مؼيلت كدم الخالؤم واملؼابلت بحن أاىٌ وزصىم املصازف
ً
زصىاا مً حاهب كدم الاخخفاؾ بلدز وافي مً الظُىلت ملىاحهت التزاماتها الحاطسة واللاحلت في فتراث جيىن فيها
أطلاز الفاةدة اللاملُت مسجفلت وأهثر حاذبُت مً أطلاز الفاةدة املدلُت ،أو كىدما جيىن أطلاز الفاةدة املدلُت كالُت
وطلس الصسف ً
زابخا مما ٌغسي املصازف املدلُت باالكتراض مً الخازج.
فلد دلذ دزاطت  ) 8991 ) Honohanأهه هىدُجت للخلدم الخىىىلىجي وملالجت املللىماث والخدظً الىبحر
في جىـُم اللؼاق املصسفي فان وظبت ( ( M5ئلى الىاجج املدلي إلاحمالي في كُىت مً  29دولت هامُت كد شادث مً خىالي
 % 52ئلى أهثر مً  % 12زالٌ الفترة بدون أن جددر أًت شٍادة ملابلت في زأطماٌ املصازف في جلً الدوٌ.
 . 2جحرر ماىي غير وكائي:
ئن الخدسٍس املالي املدظازق بلد فترة هبحرة مً الىبذ كد ًإدي ئلى خدور ألاشماث املالُت .فمثال كىد جدسٍس
أطلاز الفاةدة فان املصازف املدلُت جفلد الحماًت التي واهذ جخمخم بها في ؿل طُاطاث جددًد أطلاز الفاةدة.
وٍترافم ذلً ً
أًظا مم الخىطم في مىذ الاةخمان والري بدوزه ًإدي ئلى ازجفاق أطلاز الفاةدة املدلُت
ً
زصىاا في اللسوض الللازٍت أو اللسوض املسصصت لالطدثماز في طىق ألاوزاق املالُت .ومً هاخُت أزسي ،فان
الخدسز املالي ًإدي ئلى اطخددار مساػس اةخماهُت حدًدة للمصازف واللؼاق املالي .هما أن الخدسز املالي ٌلني دزىٌ
مصازف أزسي ئلى الظىق املالي مما ًصٍد الظغىغ الخىافظُت كلى املصازف املدلُت ال طُما في أوؼؼت ئةخماهُت غحر
مهُأة لها وكبىٌ أهىاق حدًدة مً املساػس كد ال ًخدملها املصسف.
 . 3جدخل الحكومت في جخصيص الائخمان:
مً املـاهس املؼترهت لألشماث املالُت في اللدًد مً الدوٌ الىامُت وان الدوز الىبحر للدولت في اللملُاث
ً
زصىاا في كملُت جسصُص اللسوض الاةخماهُت .وفي هثحر مً ألاخُان واهذ الحيىمت جلىم بخىشَم املىازد
املصسفُت
املالُت املخاخت كلى كؼاكاث اكخصادًت أو مىاػم حغسافُت بلُنها في ئػاز زؼت لخىمُت جلً املىاػم واللؼاكاث أو
لخدمت أغساض أزسي كد جيىن طُاطُت بالدزحت ألاولى ولِظذ اكخصادًت.
 . 4ضػف النظام املحاسبي والركابي والخنظيمي:
حلاوي ملـم الدوٌ التي حلسطذ  نشماث مالُت مً الظلف في الىـام وإلاحساءاث املداطبُت املخبلت ودزحت
ً
زصىاا فُما ًخللم بالدًىن امللدومت ووظبتها في مدفـت املصسف الاةخماهُت .هما حلاوي مً
إلافصاح كً املللىماث
طلف الىـام اللاهىوي املظاهد لللملُاث املصسفُت وكدم الالتزام باللاهىن الخاص بالحد ألاكص ى لللسوض امللدمت
مللترض واخد ووظبتها مً زأطماٌ املصسف.

ثالثا :حشوه نظام الحوافس
للد دلذ الخجازب اللاملُت كلى أن ػسٍلت حظُحر املصازف  ،واهذ مً ألاطباب ألاطاطُت لألشماث املصسفُت
وأن كملُت حلدًل هُيل املصسف وجدوٍس املىااب إلادازٍت لم جىجح في جفادي خدور ألاشماث أو الحد مً آزازها  نن
هفع الفسٍم إلادازي ؿل في مىاكم اجساذ اللسازاث ،بدُث لم ًددر حغحر خلُلي في إلادازة وػسٍلت جلُُمها وئدازتها
ملساػس الاةخمان .ودلذ الخجازب هرلً كلى أن الادازة في خاالث مخلددة هجحذ في أن جسفي الدًىن امللدومت
للمصسف لظىىاث.
رابػا :سياساث سػر الصرف
للد واهذ الدوٌ التي اهخهجذ طُاطت طلس الصسف الثابذ واهذ أهثر كسطت للصدماث الخازحُت .ففي ؿل
مثل هرا الىـام ًصلب كلى الظلؼاث الىلدًت أن جلىم بدوز مصسف املالذ ألازحر لالكتراض باللمالث ألاحىبُت خُث
أن ذلً ٌلني فلدان الظلؼاث الىلدًت الخخُاػاتها مً الىلد ألاحىبي وخدور أشمت اللملت مثاٌ خالت املىظًُ
وألازحىخحن .وكد جمسع كً أشمت اللملت ؿهىز العجص في محزان املدفىكاث ومً زم هلص في كسض الىلىد وازجفاق
أطلاز الفاةدة املدلُت مما ًصٍد مً الظغىغ وجفاكم خدة ألاشمت املالُت كلى اللؼاق املصسفي.
املطلب الخامس  :املؤشراث الاكخصاديت لألزماث املاليت.
ال جىحد مإػساث واضحت للداللت كلى خىدر ألاشماث مظخلبال بؼيل ًلُني،ئال أهه جىحد بلع املإػساث
الخللُدًت التي ًمىً الخيبإ مً زاللها بلسب خدور أشمت مالُت ،منها ما ًخصل بالظُاطاث الاكخصادًت اليلُت ،ومنها
ما ًخللم بالخصاةص الهُيلُت لألطىاق املالُت والىلدًت.
أوال  :املؤشراث املخصلت بالسياساث الاكخصاديت الكليت.
ًىحد اللدًد مً املإػساث الاكخصادًت اللامت التي ًمىً الخيبإ مً زاللها بامياهُت خدور أشمت مالُت ،
ومً بحن هره املإػساث :
 ازجفاق ملدٌ الخضخم واملظخىي اللام لألطلاز؛
 همى طسَم في الخدفم الىلدي؛
 اهسفاض خلُلي مللدٌ همى الصادزاث؛
 عجص مالي متزاًد؛
 ازجفاق ملدٌ الخبادٌ باليظبت لالججاه الظاةد؛
 الىمى الظسَم في الاكخماداث املالُت املدلُت ،هيظبت مئىٍت مً الىاجج اللىمي إلاحمالي؛
 ازجفاق وظبت اللسوض الغحر املىخجت ئلى ئحمالي اللسوض؛
 ازجفاق وظبت العجص في الحظاباث الجازٍت هيظبت مئىٍت مً الىاجج اللىمي إلاحمالي؛
 همى الدًىن الخازحُت ،و شٍادة الدًىن في اللمالث ألاحىبُت؛
 اهسفاض كُمت الاخخُاػي الىلدي مً اللمالث الحسة ؛
 اهسفاض الىمى الاكخصادي الحلُلي ،بتراحم الىاجج املدلي إلاحمالي بلد زباث اطخلسازه؛
 ازجفاق ملدٌ ألاطلاز و ألازباح؛
 ازجفاق ملدالث الفاةدة املدلُت كلى الىداتم واللسوض املدلُت؛

 الازجفاق في ملدٌ البؼالت.
ثانيا:املؤشراث املخصلت بالخصائص الهيكليت لألسواق املاليت والنلديت.
ًمىً ئحماٌ أهم املإػساث التي جىبئ بلسب خدور ألاشماث املالُت ،وجخصل با نطىاق الىلدًت واملالُت في
ماًلي :
 هـام حمىد ملدالث الخبادٌ؛
 غلبت ألااىٌ املالُت كالُت املساػس وا ناىٌ الللازٍت كلى أطىاق الاةخمان؛
 حظسب الظلف ئلى الجهاش إلادازي املىىغ به إلاػساف كلى أطىاق زأض املاٌ ،وكؼاكاث البىىن؛
 غُاب الؼفافُت وإلافصاح اللخان ٌظخلصمهما الخؼبُم الظلُم مللاًحر املداطبت الدولُت ؛
 ازجفاق ملدٌ الخغحر للدًىن الخازحُت؛
 ازجفاق حجم الدًً الخازجي كصحر ألاحل؛
 جدسز طىق املاٌ الحدًث؛
 ئػاز طلُف لإلػساف كلى ألامىاٌ و جىـُمها؛
 أطىاق الاةخمان مظمىهت بأاىٌ مالُت أو كلازٍت؛
 طُؼسة بلع املإطظاث كلى طىق ألاطهم؛
 طُؼسة بلع الصىاكاث كلى طىق ألاطهم؛
 السكابت كلى دزىٌ الظىق و الخسوج مىه.

املحاضرة الثالثة  :الحفسيرات الحديثة لألزمات املالية
ميزث الدزاطاث الاكخطادًت واإلاالُت بين مدزطخين هبيرجين لخفظير ألاشماث اإلاالُت ،ألاولى حظمى مدزطت "
ألاطىاق الخامت والخىكعاث العلالهُت والثاهُت مدزطت عدم الاطخلساز اإلاالُت.

أوال :مدرسة ألاسىاق الحامة والحىكػات الػللهية:
ظهسث مدزطت الخىكعاث العلالهُت في طبعُيُاث اللسن اإلااض ي  0791على ًد مجمىعت مً الاكخطادًً مً
ببنهم ج.ف .مىحظس، J.F.Muths .لىوا  ، R.Lucasو ث.طازحىذ Th.Sargent
وجلىم هره اإلادزطت على علالهُت وججاوع ألاعىان الاكخطادیين ،فُعخلد أصحابها أن ألاطىاق حشخغل حیدا
جبعا لؿبُعتها هظسا ألن ألاعىان اإلاخدخلين علالهیين.
وفي الاكخطاد هجد مطؿلح العلالهُت مظخعمل في معىُين مخخلفين ،ولىً مخلازبين في الداللت ،وذلً عىد
ول مً الاكخطادًين الىالطًُ و الىُىهالطًُ وعىد مدزطت الخىكعاث العلالهُت.
باليظبت لالكخطادًين الىالطًُ حعني العلالهُت أن ًلىم ألاعىان باخخُازاتهم جبعا لىظام معين للخفػُالث
بمعلىماث جامت وبدون جيلفت ،مع الاطخعاهت في ذلً على مىؿم السٍاغُاث الاكخطادًت :بمعنى غمً مجمىعت مً
ألافػلُاث ذاث اإلاخاؾس اإلاخيافئتً ،جب اخخُاز ألاهبر عً ألاكل ،بالبدث عً ألاعلى مسدودًت وبأكل الخيالُف.
غير أن مدزطت الخىكعاث العلالهُت ،والتي هي امخداد للىظسٍت الىالطُىُت ،جفسع أهه في ظل عالم ٌعخبر فُه
اإلاظخلبل مجهىًٌ ،مىً وضفه عً ؾسٍم مجمىعت مً الاخخماالث اإلاىغىعُت ،اإلاظخىعبت مً خالٌ اإلاالخظاث
اإلااغُت ،فاذا ؾابم طلىن ألاعىان الاكخطادًين الىمىذج اإلافسوع واإلاعؿىً ،يىن ذلً الظلىن زشُدا وعلالهُا.
ًسجىص جفظير ألاشمت عىد هره اإلادزطت أطاطا على فسغُت العلالهُت ،مع جأهُدها هرلً على ال جىاظسٍت
اإلاعلىماث وعلى خالت عدم الخأهد وهي مبادب ًمىً أن جفظس طلىن ألاعىان الاكخطادًين عىد الخعسع لطدماث
خازحُت.
واطدىادا لهره الىظسٍت فاهه بمجسد ظهىز ضدمت خازحُت ًطِب اإلادعىن ذعس مالي فُلبلىن هدى البىىن
لسحب وداتعهم وهرا وفلا للاعدة" :أوٌ مً ًأحي للبىً أوٌ مً ٌظترحع ودٌعخه" ،وٍدطل اإلادعىن واخدا بىاخد
على وداتعهم ختى ئفالض البىً ،في هره الظسوف البد على اإلاىدعين العلالهُين أن ال ًخأخسوا في اللدوم ئلى البىً
كطد جدىٍل وداتعهم ئلى طُىلت كبل هفاذ ألاضىٌ ،وهرا الظلىن ٌظدىد أطاطا ئلى فسغُت علالهُت اإلاىدعين ،ألامس
الري كد ٌعؿي جفظيرا علالهُا لألشماث اإلاطسفُت.
هفع هره الفىسة كد حظاهم في جفظير بعؼ جطسفاث البىىن والىطؿاء اإلاالُين فُما ًخظ اللسوع،
وذلً وفلا إلابدأ " جخطُظ خطظ اللسوع عً ؾسٍم الىمُاث بدٌ ألاطعاز.
وفلا إلابدأ جخطُظ اللسوع بالىمُاث بدال مً ألاطعاز ًمىً جفظير طلىهُاث بعؼ البىىن و اإلاإطظاث
اإلاالُت فُما ًخظ جلدًم اللسوع ،ئذ أهه بخفاكم ئلغاء اللُىد على عمل البىىن جإدي اإلاىافظت بين هره ألاخيرة
خاضت في خالت عدم الخأهد ئلى جلدًس طيئ لألخؿاز وعد الخمُيز بين اإلالترغين فخلى م باكساع همُاث هبيرة بدال مً
أن جلىم بالعمل مثال على مظخىي أطعاز الفاةدة ،فمىؿم العلالهُت ئذن ًلىد البىىن في مىاحهتها أشماث فلدان
الثلت الى جلدًم همُاث هبيرة مً اللسوع بأي طعس وان وطُإدي ذلً خخما ئلى جفاكم ألاوغاع ،وٍظهس دوز عدم

جىاطم اإلاعلىماث في وىن أن اإلالترغين ًمليىن معلىماث هامت ال جخىافس لدي اإلالسغين وبالخالي ًجعل هإالء ال
ًميزون بين اإلالترع الجُد والظيئ مما طُإدي ئلى جصاًد اإلاخاؾس.
وٍمىً جؿبُم هفع الخدلُل الظابم على ألاطىاق اإلاالُت ،فظهىز الشيىن خىٌ مظخىي الظُىلت في الظىق
اإلاالُت  ،أو خىٌ طلىن بعؼ اإلاخعاملين فُه وضىاع الظىق ،كد ًىجس عىه ظهىز اإلاُل لدي ألاعىان أصحاب ألاضىٌ
ئلى الخىاشٌ عً أضىلهم ،وهى ألامس الري كد ًإدي ئلى ازجفاع الؿلب على الظُىلت واهخفاع أطعاز ألاضىٌ اإلاالُت،
مً زم فظُيىن مً العلالوي لدي ول عىن ،الخخلظ الفىزي ليل ألاضىٌ التي بدىشجه ،كبل ول ألاعىان آلاخسًٍ
وذلً كطد ججىب ول اخخماٌ لخىبد خظازة في زأض اإلااٌ أي اهخفاع أطعاز ألاضىٌ.
والى حاهب هره العىاضس ،فان عدم جىاظس اإلاعلىماث لدي الفاعلين على مظخىي الظىق اإلاالُت ًإدي ئلى
جباًً جىكعاتهم وبالخالي طلىهُاتهم وجىكعاتهم لألطعاز ،فالخىكعاث ذاجُت الىكىع جلدم لىا شسخا لخطسف الفلاعت
اإلاػازبُت "الفلاعت العلالهُت" التي جظهس في ألاطىاق خالٌ ألاشهس الظابلت لالنهُاز .

ثاهيا :مدرسة غدم الاسحلرار املالي.
على عىع اإلادزطت ألاولى حعخبر هره اإلادزطت أن ألاشمت اإلاالُت ما هي ئال هخاج آلُت داخلُت ،وجإهد على ظاهسة
عدم الاطخلساز اإلاالي الري حعخبره هعىطس مسجبـ وذو ضلت وؾُدة مع طير الاكخطاد .وجسهص هره اإلادزطت على عدم
علالهُت اإلاخعاملين وطلىن اللؿُع لديهم.
ووفلا لىظسٍت مُيظيي فان اللؿاع اإلاالي في الاكخطاد السأطمالي عامت ًدظم بعدم الاطخلساز اإلاالي
وبالهشاشت وجخخلف دزحت هشاشت اللؿاع اإلاالي بدظب اإلاسخلت التي ًمس بها الاكخطاد مً مساخل الدوزاث
الاكخطادًت ،ومً زم جصٍد خؿىزة خدور أشمت في ذلً اللؿاع ملازهت بغيره مً اللؿاعاث الاكخطادًت .خُث ًسي
مُيظيي بأن "الدًىامُىُت الداخلُت لالكخطادًاث السأطمالُت جإدي ئلى هُاول مالُت مىلدة لألشماث اإلاالُت.
وجخمدىز هظسٍت مُيظيى في جفظير ألاشماث اإلاالُت في الىظام السأطمالي خىٌ فىسة أن أي اكخطاد ًمس
باإلاساخل اإلاعسوفت للدوزة الاكخطادًت ،فبعد مسوز الاكخطاد بمسخلت هظاد ،حعمل الشسواث على جمىٍل أوشؿتها
بدسص وعدم جدمل مخاؾس هبيرة في حعاملها مع اللؿاع اإلاالي ،وهى ما ٌظمى "الخمىٍل اإلاخدىؽ".
أما في مسخلت الىمى ،فخبدأ الخىكعاث اإلاخفاةلت في البروش وجخىكع الشسواث ازجفاع معدالث ألازباح ،ومً زم
جبدأ في ؾلب الخمىٍل والخىطع في أخر اللسوع ئًماها بلدزتها اإلاظخلبلُت على طداد اللسوع بظهىلت .وجيخلل عدوي
الخفاؤٌ بدوزها بعد ذلً ئلى اللؿاع اإلاالي ،وٍبدأ اإلالسغىن في الخىطع في ئكساع الشسواث دون أخر الخدابير
الػسوزٍت أو الخدلم مً كابلُت اطترداد اللسوع مجددا ،ولىً باالطدىاد ئلى كدزة جلً الشسواث على الحطىٌ على
جمىٍل مظخلبلي هظسا ألزباخهم اإلاسحىة ،وهى ما ًخلم مخاؾس هبري .
وبشيل عام ،في مسخلت الىمى ،جفلد هال مً البىىن ،اإلاإطظاث واإلاظتهلىين ؤلاخظاض بالخؿس ،فُىدفعىن
لخدطُل أزباح عالُت ،عً ؾسٍم ئضدازهم لخمىٍالث أهثر خؿىزة ،وٍخم جدعُم هرا اإلاُل عً ؾسٍم الحدض الجماعي
واإلاىافظت الشدًدة بين البىىن.
عىد خدور أي حعثر أو أشمت مالُت لىُان اكخطادي هبير ًبدأ اللؿاع اإلاالي في ئدزان حجم اإلاخاؾس مما ًإزس
على كابلُخه لإلكساع ،ألامس الري ًإزس بدوزه طلبا على كدزة معظم الىُاهاث الاكخطادًت على طداد التزاماتها ،وجبدأ

ألاشمت اإلاالُت التي كد ال ًخمىً ضخ أمىاٌ في الاكخطاد مً خلها ،وجخدىٌ الى أشمت اكخطادًت جإدي لحدور هظاد
وَعىد الاكخطاد لىلؿت البداًت مسة أخسة.
وميز مُىىس ي بين زالر عالكاث للىخداث الاكخطادًت فُما ًخعلم بدخلها والدًىن اإلاترجبت عليها:
الىىع ألاول :هى الىخداث اللادزة على طداد حمُع (أضل اإلابلغ اإلالترع والفىاةد اإلاترجبت علُه) ما عليها مً التزاماث
مً الخدفلاث الىلدًت التي جدللها مً عملُاتها اإلاخخلفت ،وطماها "وخداث الخدىؽ.
الىىع الثاوي :هى الىخداث التي حظخؿُع دفع الفىاةد مً العىاةد التي ججىيها لىنها جبلي على أضل الدًً ئما بخأخير
مىعد الظداد أو بمصٍد مً الاكتراع ،وأؾلم عليها وخداث اإلاجاشفت.
الىىع الثالث  :فهي الىخداث التي ال جملً الدخل اليافي اإلادطل مً الخدفلاث الىلدًت لعملُاتها اإلاخخلفت لظداد ما
عليها مً التزاماث مما ًدفعها ئلى مصٍد مً الاطخداهت أو بُع ما لديها مً أضىٌ أو أن حعجص عً الظداد ووعتها
بىخداث "بىهصي ( ،" )Ponziوٍمىً وضفها بىخداث اإلاالءة اإلاىخفػت.
وٍخلظ مُيظيي مً هرا الشسح ئلى أن الاكخطاد الري ٌغلب على جسهُبخه وخداث الخدىؽ هى ألاهثر
ا
اطخلساز ،وأن الري ٌغلب على جسهُبخه وخداث "اإلاجاشفت" و"البىهصٍت" هى الاكخطاد الهش الري ًيىن مدال للخعسع
لألشمت اإلاالُت في أًت لحظت هدُجت طُاطت هلدًت مدشددة هسفع معدالث الفىاةد أو غيرها مما ًدفع بىخداث اإلاجاشفت
ئلى أن جخدىٌ ئلى "بىهصٍت" باكدامها على بُع أضىٌ واهذ مدل مجاشفاتها ،مما ًإدي ئلى انهُاز هبير في كُم ألاضىٌ
مدل ؤلاشياٌ ،فخدظاكـ الىخداث الىاخدة بعد ألاخسي "البىهصٍت" "،فاإلاجاشفت "زم" اإلاخدىؾت ".وفي زىاًا الخدلُل
للفسغُت ولهره الترهُبت مً العالكاث اإلاالُت ًطل مُيظيي ئلى أن الىخداث التي ًيىن غالب التزاماتها أو جمىٍالتها مبني
على الخمىٍل اللاةم على اإلاشازهت ولما أمىً وضفها" بالىخدة الخمىٍلُت اإلاخدىؾت" ،والعىع صحُذ .ومً حهت أخسي
فان ؾىٌ فترة السخاء ًدفع باالكخطاد ئلى أن ًؿغى على عملُاث وخداجه الاكخطادًت حاهب" اإلاجاشفت "و"البىهصٍت "أو
الخمىٍالث الهشت .بمعنى أن وشىة السخاء ،وآلاماٌ التي ٌعللها الفاعلىن الاكخطادًىن على جؿىز الاكخطاد ،أو جؿىز كُم
أضل مً أضىله هلُم ألاطهم أو العلاز مع وحىد طُاطاث هلدًت زخىة مخمثلت في معدالث فىاةد مىخفػت ًدفع
بالفاعلين ،وخاضت مإطظاث الىطاؾت اإلاالُت التي حعخلد أن الابخياز ًػمً مصٍد مً ألازباح بخطمُم مىخجاث غاًت في
الخعلُد حظمذ لها ئلى ئوشاء مصٍد مً الدًىن مع اللُام بدظىٍلها واإلاخاحسة فيها ،ئلى ؤلاكباٌ على الدًىن بشيل كُاس ي
مما ًإزس على"مصاج "الخىحه العام لالكخطاد باهلالبه مً وغعُت كىٍت ئلى وغعُت هشت ،وباليظبت إلاُيظيي وغعُت مالُت
هشت مسادفت لإلفساؽ في اإلادًىهُت .وهرا الخدىٌ في" اإلاصاج "باث ٌعسف بلحظت مُيظيي ،التي أؾللها أوٌ مسة الاكخطادي
ماوىلي ( )McCulleyفي أشمت زوطُا عام 0771م أو ما ٌعسف بأن الاطخلساز في ظل العالكاث اإلاالُت اإلاعلدة للىظام
السأطمالي اللاةم ًلىد ئلى عدم الاطخلساز وألامس آلاخس الري جظهسه الفسغُت أو هظسٍت مُيظيي في جفظير ألاشماث هى
أن الظبب السةِع داخلي ولِع خازجي  ،أي أهه مسجبـ ببيُت الىظام التي جدظم بالخؿىز والدًىامُىُت والري ًإدي
ئلى حغلغل عىامل الهشاشت فُه مما ًخؿلب الخدخل والخلىين ليي ٌعمل هرا الىظام في الحدود اإلاعلىلت.

املحاضرة الرابػة :غدوي ألازمات املالية وكىىات اهحلالها.
عسف الاكخطاد العالمي أشماث مالُت وهصاث عىُفت ،احظمذ بظسعت اهدشازها طىاء مً كؿاع الى اخس او مً دولت الى
اخسي،وازجبؿذ هره الاشماث بظاهسة حدًدة وظبُا الا و هي العدوي اإلاالُت ،مما حعل الاكخطادًً يهخمىن بدزاطت
هره الظاهسة.
أوال :جػريف الػدوي املالية.
یعخبر مطؿلح العدوي اإلاالیت خدًثا وظبیا ،خیث جم جداوله بين الاكخطادیين على هؿاق واطع خالٌ
مفظس ليشىب مخخلف ألاشماث اإلاالُت التي ّ
الىطف الثاوي مً علد الدظعُيُاث مً اللسن اإلااض ي هعامل ّ
مظذ دوال
عدًدة.
ال ًخفم الاكخطادًىن على حعسٍف واخد  ،خُث جىحد حعازٍف هثيرة:
خُث ّ
عسف ول مً الباخثان"بُاز ولُخى وئدوازد فُدون"(  )pierre cailleton & Edward vidonأن مطؿلح
العدوي اإلاالُت ٌعني "أن أشمت أو هجمت مػازبُه في طىق ما ًصٍد بشيل مهم مً اخخماٌ الػغىؾاث في أطىاق مالُت
أخسي ،هما ًمىً أًػا أن ًإدي ئلى طلظلت مخىالُت مً ألاشماث في أطىاق مخخلفت".
وَعسف ول مً طاهدز) (Sanderوولیمیير ) ( Kleimeierالعدوي اإلاالیت على أنها ظاهسة اهخلاٌ الاغؿساب اإلاالي
مً الدولت ألاطاض التي خدزذ فيها ألاشمت لدولت أخسي ،بظبب مجمىعت زوابـ مشترهت بين ألاطىاق الىاشئت لخلً
الدولت.
برلً یشير مطؿلح العدوي اإلاالیت ئلى ظاهسة جلع عىدما ًخأزس اكخطاد بلد ما جأزيرا طلبیا هاججا عً حغيراث
في أطعاز ألاضىٌ في أطىاق مالیت في بلد آخس .وال ًلطد بالعدوي اإلاالیت هىا جلً الطدماث العادًت الحلُلُت والتي
جددر في الىظام اإلاالي بطفت دوزیت ،بل یساد بها جصاید واهدشاز الطدمت بشيل مفاجئ وغير مظُؿس علُه داخل وخازج
الدولت التي جددر فبها ألاشمت اإلاالیت.
عادة ما جيخلل الطدماث الاكخطادًت مً دولت ئلى أخسي بظبب الازجباؽ بين اكخطادًاث الدوٌ اإلاخخلفت،
لىً اإلافاجئ أن جيخلل الطدماث مً دولت ئلى أخسي لیع بینهما زوابـ اكخطادیت ،وجفطل بینهما خدود حغسافُت
بعیدة ،مما یجعل اهخلاٌ العدوي أمسا غير مخىكع .ومثاٌ ذلً ألاشمت السوطیت التي وكعذ في أوث عام ،1998وامخدث
آزازها ئلى اإلاىظیً وعدد مً دوٌ أمسٍيا الالجُيُت.
كدم یاوغ ) (Yangأزبعت ؾسق للیاض اهخلاٌ عدوي ألاشماث اإلاالیت جخمثل في:
-

كیاض دزحت الازجباؽ ببن أطعاز أطهم أطىاق مجمىعت دوٌ ،خیث حعىع دزحت الازجباؽ العالُت فبما بینها

وحىد عدوي مالیت ،وجفظس جلً الدزحت العالیت ظاهسة اهخلاٌ ألاشماث بين ألاطىاق اإلاالیت.
-

الاخخماالث اإلاشسوؾت ألشماث العملت وحشير هره الؿسٍلت ئلى كیاض اهخلاٌ عدوي أشمت العملت عىدما جيىن

هىان زوابـ مشترهت بين أطعاز عمالث الدوٌ التي جددر فيها عدوي مالیت ) مثال ازجباؽ العمالث اإلاالیت لجمیع دوٌ
حىىب شسق آطیا بالدوالز ألامسٍيي(.
-

الاهخلاٌ الظسیع في اإلاإشساث اإلاالیت وحعني كیاض الخغير في مإشس مالي معين في طىق مالیت ما وملازهت ذلً

مع الخغير في هفع اإلاإشس لدولت أخسي.
-

الخغيراث اإلاشترهت في خسهت وجدفم زؤوض ألامىاٌ ومعدالث الفىاةد.

ثاهيا :كىىات اهخشار ألازمات املالية داخل الدولة.
یمىً لألشماث اإلاالیت الاهخلاٌ عبر العدید مً اللىىاث ،طىاء وان ذلً مً دولت ئلى أخسي أومً طىق مالي
آلخس ،ویشير ماث بسیخاطىس) (Matt Pritaskerفي دزاطخه لعملیت اهخلاٌ أزس ألاشماث اإلاالیت أو ما یعسف بالعدوي ئلى
وحىد زالزت اخخماالث الهخلاٌ الطدماث الحلیلیت مً دولت ئلى أخسي ،وجخمثل هره الاخخماالث فیما یلي:
االححمال ألاول :التزامً ،ویلطد بها خدور ألاشمت في ول مً الدولخين في هفع الىكذ.
الاححمال الثاوي :أن جيىن الطدماث ذاث ؾابع عالمي مشترن ،وهي أن جخعسع الدولخان لىفع ألاشمت اإلاالیت العاإلاُت
مثل :الخغيراث في أطعاز البتروٌ العاإلات.
الاححمال الثالث :العدوي ،وهي أن جيخلل ألاشمت أو الطدمت مً مجمىعت دوٌ أو أطىاق مالیت أو مإطظاث مالیت ئلى
مجمىعت أخسي مً الدوٌ أو ألاطىاق اإلاالیت أ واإلاإطظاث اإلاالیت.
ًمىً جىغُذ كىىاث اهدشاز العدوي اإلاالُت داخل الىظام اإلاالي للدولت:
-1اللىاة ركم( :)1خُث جىضح هره اللىاة ئمياهُت الاهخلاٌ مً طىق اللسوع والظىداث هدى الجهاش اإلاطسفي ،وذلً
بظبب الاهلؿاع عً دفع خدمت الدًىن الخاضت مً ؾسف بعؼ الدوٌ مما ًإزس طلبا على البىىن وٍصٍد مً اخخماٌ
ئفالطها ،مثلما خدر في أشمت اإلادًىهُت طىت .0711
-2اللىاة ركم ( :)2وجمثل الحالت العىظُت لللىاة ألاولى ،أي اهخلاٌ أشمت الجهاش اإلاطسفي (ئفالض البىىن) هدى طىق
اللسوع والظىداث (ئفالض اإلادهُين) ،خُث أن ظهىز خاالث ئفالض لدي البىىن طُإدي خخما ئلى اهخفاع جلدًم
اللسوع ئلى اإلادهُين وهى ما ًصٍد مً اخخماالث ئفالطهم هرلً ،وذلً على غساز ما خدر في ألاشمت البىىُت بالىالًاث
اإلاخددة ألامسٍىُت طىت ..0717
-3اللىاة ركم ( :)3جإدي أشمت طعس الطسف ئلى جربرب في أطعاز الظىداث ألامس الري حعل اإلاظدثمسًٍ ًخخلىن عنها
ملابل طىداث بعملت أخسي.
-4اللىاة ركم ( :)4ئفالض اإلادهُين مً شأهه أن ًددر هلعا لدي اإلاظدثمسًٍ وخاضت ألاحاهب ،فُلىمىن بالخخلي عً
جلً الظىداث فُددر هىان اغؿساب في طعس الطسف عملتها هدُجت همُاث البُع الىبير اإلاعسوغت.
-5اللىاة ركم ( :)5كد ًإدي جخفُؼ كُمت العملت أو مجسد جىكعاث برلً ئلى ظهىز مىحت مً سحب الىداتع لدي
البىىن كطد جدىٍلها ئلى عمالث أحىبُت لخفادي خظاةس الطسف ،وهى ما ٌظبب أشمت مطسفُت لدي البىىن.
-6اللىاة ركم ( :)6ئذا جم ئفالض العدًد مً البىىن ذاث التزاماث مً الخازج خاضت ،طُإدي ذلً ئلى حسجُل
خظاةس الطسف مً ؾسف ألاعىان الرًً ًلدمىن بالعملُاث مع الخازج.
-7اللىاة ركم ( )7و ( :)8وجمثالن الاهخلاٌ مً ألاشمت في أطىاق ألاطهم ئلى أشمت في أطىاق الظىداث وهي غالبت
الحدور بالىظس ئلى أن الاطدثماز في الظىداث هى بدًل عً الاطدثماز في ألاطهم.
-8اللىاة ركم ( )9و ( :)11وحعبر عً اهخلاٌ ألاشمت مً أطىاق الىداتع ئلى أطىاق اإلااٌ والعىع ،خُث عدد هبير مً
البىىن حعخبر همخعاملين في ألاطىاق اإلاالُت ،طىاء وىطؿاء مالُين أو ججاز أوزاق مالُت هما أن البىىن خاضت في الدوٌ
اإلاخلدمت جملً خطت هبيرة مً زطملت الظىق اإلاالُت.

-9اللىاثان ركم ( )11و ( :)12وجطف هُف ًمىً ألشمت في أطىاق الطسف أن جخدىٌ ئلى أشمت في أطىاق اإلااٌ
والعىع ،فػال عىد جخفُؼ العملت ًددر هلعا لدي اإلاظدثمسًٍ ألاحاهب وٍلبلىن الخخلي عً أضىلهم اإلاالُت
واإلالدمت بخلً العملت.
ثالثا :كىىات اهخشار ألازمات املالية دوليا.
وجخمثل أهم كىىاث الخعىلم التي حظمذ باهدشاز ألاشماث اإلاالُت دولُا فُما ًلي:
-1كىاة الحجارة الدولية:
ئن أخد أهم مطادز اهخلاٌ ألاشماث الخازحُت هى الخللباث في شسوؽ الخبادٌ الخجازي ،فعىدما جىخفؼ شسوؽ
الخجازة ًطعب على عمالء البىىن اإلاشخغلين بيشاؾاث ذاث العالكت بالخطدًس والاطخيراد الىفاء بالتزاماتهم خطىضا
خدمت الدًىن ،ئذ جسجبـ الخجازة العاإلاُت بالعدًد مً اإلاخغيراث الاكخطادًت واإلاالُت للدوٌ ،وكد طمذ جأزس هره
اإلاخغيراث باألشماث اإلاالُت في الدوٌ اإلاطابت بخىلد عىامل كىٍت حظمذ بىضىٌ آزاز ألاشماث اإلاالُت ئلى باقي الدوٌ،
-2كىاة سػر الصرف وسػر الفائدة:
ًخددد طعس الفاةدة في ألاطىاق الدولُت هأي طعس آخس هدُجت جفاعل العسع و الؿلب ،باإلغافت ئلى عىامل أخسي لها
عالكت وزُلت ومخبادلت مع طعس الفاةدة ،وهي خسهت زؤوض ألامىاٌ و حغيراث أطعاز ضسف العمالث ،وبرلً جىعىع
الظُاطاث الىلدًت واإلاالُت للدوٌ الطىاعُت ذاث العمالث السةِظُت الدولُت بشيل مباشس أو غير مباشس على وشاؽ
ألاطىاق الىلدًت واإلاالُت ومنها جيخلل ئلى باقي الدوٌ و الدوٌ الىامُت على وحه الخطىص ،ومً أمثلت ذلً أشمت آلُت
أطعاز الطسف ألاوزبُت  ،0772-0771خُىما أدي جخفُؼ كُمت بعؼ العمالث ألاوزبُت ئلى غعف بلُت العمالث ،و
أشمت أهخىبس  0719خُث حظبب جدهىز كُمت الدوالز ألامسٍيي في جفاكم ألاشمت اإلاالُت الدولُت.
-3الخشابه غلى مسحىي الاكحصاد الكلي:
ًمىً ألشمت معُىت أن جىدشس ئلى باقي الدوٌ التي لديها هفع الخطاةظ الاكخطادًت ،وفي هره الحالت خدد ول مً
"فالظيى وجىهُل" ( )Velscoو ( )Toenllزالزت مإشساث واإلاخمثلت في جدهىز طعس الطسف الحلُلي ،غعف الجهاش
اإلاطسفي وهلظ في اخخُاؾاث الطسف باليظبت لاللتزاماث؛
-4سلىك اللطيؼ:
جدفع ألاشمت في أخد الدوٌ الداةىين ئلى ئعادة جلُُم ألاوغاع الاكخطادًت ألاطاطُت في الدوٌ ألاخسي مً أحل جخفُؼ
مخاؾس اطدثمازاتهم ختى و ئن لم جىً هىان أًت حغيراث في هره الدوٌ ،و غالبا ما ًيىن هرا الظلىن هاجج عً جأزير
عىامل هفظُت و عً هلظ في اإلاعلىماث والشفافُت ،فُمُل الداةىىن ئلى مداواة بعػهم البعؼ و برلً ًلىم
اإلاظدثمسون بخلم عدوي مالُت ،و كد لعب هرا العامل دوزا مهما في ألاشمت آلاطُىٍت  ،0779و برلً ًخمثل طلىن
اللؿُع للمظدثمسًٍ في ئهمالهم أو حغاغيهم عً أهىاع معُىت مً الاطدثمازاث في ألاوزاق اإلاالُت اطخجابت إلكىاعهم بما
ًفعله اإلاظدثمسون آلاخسون ،بدُث في طلىن اللؿُع لِع اإلاهم هى كىاعت اإلاظدثمس بظىق معين و لىً كىاعخه
بظلىن آلاخسًٍ.

-5الروابط املالية:
ًترجب عً وشىب أشمت في دولت ما حغير طلىن اإلاظدثمسًٍ ألطباب مسجبؿت بدظُير اإلاخاؾس أو للبدث عً الظُىلت ،فاذا
ظهسث أشمت في دولت معُىتً ،لجأ اإلاظدثمس الري لدًه أضىٌ في الدوٌ ألاخسي ئلى بُعها بهدف الخللُل مً مخاؾس
اهدشاز ألاشمت ،وبالخالي ًلىمىن ببُع ألاضىٌ العخلادهم أنها حظاوي دزحت اإلاخاؾس في دولت ألاشمت ،وعلُه حعخبر هره
آلالُت أن حعسع الدولت ألشمت مالُت ًددر بمعصٌ عً أطاطُاث الاكخطاد الىلي.

