
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم لالعلمي الدولي  ملتقىالورقة بحثية مقدمة قصد المشاركة في 

 التسيير لجامعة أدرار حول

" -الواقع و التحديات  -إدارة األزمات في الوطن العربي "   

.5201 ديسمبر10-09، الجزائر   

 

 تحت عنوان:

 ألزمات المالية االجتماعية لالتكاليف االقتصادية و 

 

 األسس النظرية حول مفهوم األزمات و أسباب ظهورها: األولمحور المشاركة ضمن ال

 :من إعداد
 المشارك األول

 كمال رزيق االسم الكامل 

 أستاذ التعليم العالي المؤهل العلمي

 الجزائر  - 2بجامعة البليدة  دائمأستاذ  الوظيفة

 kamel_rezig@yahoo.fr البريد اإللكتروني

 المشارك الثاني

 سهام مداور االسم الكامل 

 دكتوراه رابعةسنة  المؤهل العلمي

 الجزائر  - لتيبازةجامعي مؤقتة بالمركزال أستاذة الوظيفة

 yahoo.frmedaouar_sm@ البريد اإللكتروني

 

mailto:kamel_rezig@yahoo.fr
mailto:kamel_rezig@yahoo.fr


1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــــــقــــــــدمـــــــــة
زمات أا إلى اختالف أنواعها المتقدمة و النامية منهعلى مر القرون الماضية تعرضت العديد من الدول على 

ير راحيث تشير تق ،مالية اختلفت في حدتها و مداها تبعا للظروف الهيكلية و المؤسسية التي واجهت هذه البلدان 

ضاء في ( قد تعرضت أكثر من ثلثي الدول األع 1999-1980صندوق النقد الدولي إلى أنه خالل الفترة ) 

لميا قت عاات مالية و اضطرابات مالية حادة ، كما أن وتيرة تلك األزمات قد تكررت و تالحالصندوق ألزم

م نظرا ن االهتماثير مو تعنى األزمات المالية بالك لتشمل العديد من دول شرق آسيا ، روسيا و أمريكا الالتينية ،

   تصادير االقالتي تهدد االستقراألنها ظاهرة مثيرة للقلق تبعا آلثارها الجد سلبية ، الحادة و الخطيرة 

 ل في سبيلها الدو، فهذه األزمات يترتب عليها عادة تكاليف باهضة تتحملو السياسي للدول المعنية  االجتماعي 

ين لى المسوياصة عإعادة األمور إلى مسارها الطبيعي دون أن ننسى النتائج السلبية التي تخلفها هذه األزمات خ

 تظهر لنا إشكالية بحثنا في التساؤل التالي: و بناءا على ما سبق.ي االقتصادي و االجتماع

 ما هي مختلف التكاليف االقتصادية و االجتماعية التي تخلفها األزمات المالية ؟

 و      ادية     القتصالتكاليف اأن نشارك بهذه الورقة البحثية الموسومة بـ  اخترنا و لإلجابة على هذه اإلشكالية

 و هذا عبر الوقوف عند المحاور التالية: ة لألزمات الماليةاالجتماعي

 ؛مدخل حول األزمات  :المحور األول

 ؛مفهوم األزمات المالية و أسبابها  :المحور الثاني

 ؛: لمحة تاريخية عن األزمات المالية و نتائجها المحور الثالث

 المالية .: التكاليف االقتصادية و االجتماعية لألزمات المحور الرابع

 مدخل حول األزمات: ولالمحور األ

 مفما هو مفهو األزمة ظاهرة طبيعية إنسانية و هي جزء من نسيج الحياة عرفت منذ العصور القديمة لإلنسان ،

 . هذه األزمة ، ما هي خصائصها و فيما تتمثل أسبابها

 و خصائصها مفهوم األزمة -1

األزمة مفهوم يعد قديم اصطالحا و استخداما و هو يختلف حسب المجال الذي تكون فيه ، ففي المجال اإلداري 

موقف محدد يهدد مصالح المنشأة و صورتها أمام الجماهير مما يستدعي اتخاذ قرارات تعرف األزمة على أنها 

ضا على أنها موقف يواجه متخذ القرار تعرف أي كما،1سريعة لتصويب األوضاع حتى تعود إلى مسارها الطبيعي

األحداث و تتشابك األسباب بالنتائج يفقد فيه القدرة على السيطرة عليه أو على اتجاهاته المستقبلية ، تتالحق فيه 

                                                             
 . 03، ص: 2009/2010،  دور العالقات العامة في مواجهة األزماتعالء درويش و مرهف اإلبراهيم ،  :1

 الملخص
التكاليف االقتصادية و مختلف البحثية إلى إبرازتهدف هذه الورقة 

االجتماعية التي تنجر عن األزمات المالية  حيث تظهر التكاليف 

 االقتصادية لألزمات المالية في شكل انخفاض و خسائر في اإلنتاج

، تراجع معدالت النمو االقتصادي ، ارتفاع معدالت التضخم ، 

ولية ، نقص التمويل  انخفاض حجم الصادرات و االحتياطات الد

 في سبيل التي تتحملها الحكومات المالية تكاليفالباإلضافة إلى 

أما التكاليف االجتماعية فتتمثل أهمها في  ،إصالح األزمات المالية 

ارتفاع معدالت البطالة  تدهور المستوى المعيشي ألفراد المجتمع 

 باإلضافة إلى ارتفاع معدالت الفقر .

األزمات المالية ، التكاليف االقتصادية ، :الكلمات المفتاحية

 . التكاليف االجتماعية

 

The abstract       

This paper aims to highlight the economic 

and social costs caused by financial crises  

where the economic costs of financial 

crises appear in low and losses in 

production , declining economic growth  

high rates of inflation , decline in the 

volume of exports and international 

reserves , lack of funding  in addition to  

the financial costs incurred by 

governments to reform financial crises . 

and the social costs includes high 

unemployment rates the deterioration of 

the standard of living , as well as high 

poverty rates . 

keys words: Financial crises    

economic costs , social costs . 
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هذا كان مفهوم األزمة من الناحية اإلدارية ، أما عن مفهومها من الناحية العسكرية و السياسية فهي تعرف على 1

الفاصلة و الحرجة بين السلم و الحرب عند تأزم العالقات بين الدول إذ تنشأ األزمة في ظل حالة من  اللحظةأنها 

التوتر ، ضعف الثقة و عدم االستقرار و هي تستمد أسبابها من صراعات الماضي التي تتحول إلى نزاعات في 

كما تعرف أيضا في هذا المجال على أنها تسلسل تفاعلي بين حكومة دولتين     أو أكثر في صراع ،  2الحاضر

 .  3شديد ال يصل إلى درجة حرب حقيقية و لكن يحوي بين طياته بدرجة كبيرة احتمالية نشوب تلك الحرب 

اصر النظام االجتماعي في أما عن األزمة من الناحية االجتماعية فهي تعرف على أنها خلل و عدم توازن في عن

القلق و الشعور بالعجز لدى األفراد و عدم القدرة على إقامة عالقات إنسانية و اجتماعية  ،ظل حاالت من التوتر 

و عن مفهومها من الناحية االقتصادية فهي عبارة عن  ، 4و ظهور قيم و معايير أخالقية مغايرة للثقافة السائدة

ازن في واحد من األنشطة االقتصادية أو في مجمل النشاط االقتصادي في بلد ما اضطراب فجائي يطرأ على التو

 .5أو في عدة بلدان ، و تطلق بصورة عامة على الخلل الناشئ من عدم التوازن بين العرض و الطلب 

إال أنها تصب في نفس المضمون و إن اختلفت من حيث  أنهاالتعارف السابقة ما يمكن أن نالحظه من خالل 

السياق و هو أن األزمة هي عبارة عن ظرف طارئ غير اعتيادي يأتي بصورة مفاجئة و بأسباب مبهمة ليجتاح 

، و يمكن أن الفرد ، المنظمة ، المجتمع أو الدولة ككل و يهدد قدرتهم على البقاء و هذا نظرا لنتائجه السلبية 

 6نلخص أهم خصائص األزمة فيما يلي:

 ؛المفاجأة العنيفة عند انفجارها: و إن كانت تسبقها بعض المقدمات  عنصر 

 ؛ا ف معهنقص المعلومة و عدم دقتها: فال يعرف حجمها كما ال توجد ضوابط علمية لمعرفة كيفية التصر 

 ؛ا ر أيضتصاعد األحداث: فتوالي األحداث بسرعة يضيق الخناق على من يمر باألزمة و على صاحب القرا 

  ؛فقدان السيطرة: إن جميع أحداث األزمة تقع خارج نطاق قدرة صاحب القرار و توقعاته 

  ؛حالة الذعر: حيث تصدر ردود أفعال من قبل جميع الجهات المتعلقة باألزمة 

  ذا ياب هغغياب الحل الجذري و السريع: فاألزمات ال تنتظر اإلدارة حتى تتوصل إلى حل جذري فضال عن

 ؛ الحل الجذري أصال

  ؛ها لالتعقيد ، التشابك و التداخل في عناصرها ، أسبابها و قوى المصالح المؤيدة أو المعارضة 

 . الدخول في دائرة المجاهيل المستقبلية التي يصعب معرفتها أو حسابها بدقة 

 مراحل األزمة -2

موما ع، و  هناك من األزمات ما يصعب التنبؤ بمراحلها و هناك أخرى التي يمكن رصد مؤشراتها و متابعتها

 نأو قد اخترنا  ،تختلف مراحل األزمة باختالف طبيعتها لذا نجد تباين في النماذج التي تناولت مراحل األزمة 

تي ال و زمةياة األحو التي يطلق عليها اسم دورة نعتمد على المراحل األكثر شيوعا و استخداما من قبل الباحثين 

 . 01نوضحها من خالل الشكل رقم 

 
 : دورة حياة األزمة01الشكل رقم 

 حدة األزمة

 النضج
 

 االنحسار و التقلص

 النمو و التسارع

 االختفاء               

                                                             
، مكتبة مدبولي إدارة األزمات ) منهج اقتصادي إداري لحل األزمات على مستوى االقتصاد القومي و الوحدة االقتصادية ( أحمد محسن الخضيري ، : 1

 . 53، ص:  1993مصر ، 
اإلدارية ، جامعة بغداد ، ، مجلة العلوم االقتصادية و استراتيجية إدارة األزمات ) تأطير مفاهيمي على وفق المنظور اإلسالمي ( محمد عبد الهادي إيثار ، : 2

 . 49، ص:  2011، ديسمبر  17، المجلد  64العدد 
 . 08، ص: 2003، مصر ، إدارة األزمات األمنية عبد العزيز عبد المنعم خطاب ، : 3
  . 04، ص:  2011، جامعة نايف للعلوم األمنية ، الرياض ، األزمات ) تعريفها ، أبعادها و أسبابها ( علي بن هلهول الرويلي ، : 4
، تاريخ http://www.minshawi.com، متاح على: مدخل لتحسين إدارة خدمات الحج محمد الطاهر عبد الباري و عبد العزيز علي مرزوق ،: 5

 . 25/09/2015االطالع: 

 . 03، ص:أسباب األزمة االقتصادية القريبة و البعيدة لعلى بن صالح حناشي ، : 6
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 لنشأةا                                                                                                                                

 الزمن

 أسباب نشوء األزمات و إدارتها حامد الحدراوي و كرار الخفاجي ، من إعداد الباحثان باالعتماد على: المصدر: 

 . 196، ص:  05، مجلة الكوفة ، العدد  استطالعية آلراء عينة من أعضاء مجلس النواب العراقي () دراسة 

 1كما هو موضح في الشكل أعاله فإن مراحل دورة حياة األزمة تتمثل فيما يلي:

  :معالم  يلوح في األفق مجهول ال شيءتبدأ على شكل إحساس مبهم و ينذر بوجود مرحلة ميالد األزمة        

لمرحلة ا، و هذه  لجتهااالتجاه و الحجم ، و األزمة غالبا ال تنشأ من فراغ و إنما هي نتيجة لمشكلة ما لم يتم معا

ون ي وليدة د، و ه ثم تجميدها أو القضاء عليهاتتطلب من متخذ القرار تنفيس األزمة أي إفقادها مرتكزات النمو 

 م .أدنى خسائر مادية أو بشرية و قبل وصولها للتصاد

  :ن ي النمو مفتأخذ  نتيجة لعدم معالجة المرحلة األولى في الوقت المناسب فإن األزمةمرحلة النمو و التسارع

 خالل محفزات أخرى تنمو من خاللها .

 :حلة إال المر تعد من أخطر مراحل األزمة و من النادر أن تصل األزمة إلى مثل هذهمرحلة النضج و الصدام

 من قبل متخذ القرار ، و عند نضج األزمة يحدث الصدام . إذا قوبلت بالالمباالة

 :فقد و الذي ي تخاذهاتبدأ األزمة باالنحسار و التقلص نتيجة للصدام العنيف الذي تم مرحلة االنحسار و التقلص

الصراع  يفشل األزمة جزءا هاما من قوتها ، على أن هناك بعض األزمات التي تتجدد لها قوة دفع أخرى عندما

 تحقيق أهدافه .في 

  :و   دة لها   المول تصل األزمة إلى هذه المرحلة عندما تفقد بشكل كامل قوة الدفعمرحلة االختفاء و التالشي 

 لعناصرها حيث تتالشى مظاهرها و ينتهي االهتمام و الحديث عنها .

 أنواع األزمات -2

( Crisis Matrixبـ مصفوفة األزمة )نه أربعة أنواع من األزمات من خالل نموذجه الذي عبر ع Gundelاقترح

كما هو  2و الذي يعتمد على معيارين لتحديد نوع األزمة هما: قابلية التنبؤ باألزمة و إمكانية التأثير في األزمة

 . 02موضح في الشكل رقم 
 : دورة حياة األزمة02الشكل رقم 

 

 

 ) تأطير مفاهيمي على وفق المنظور االسالمي (إدارة األزمات استراتيجية ،  محمد عبد الهادي إيثارالمصدر: 

 . 55، ص: 2011، ديسمبر  17، المجلد  64مجلة العلوم االقتصادية و اإلدارية ، جامعة بغداد ، العدد               

 

 

 1و فيما يلي سنقوم باستعراض المجاالت األربعة لألزمة التي تظهر في المصفوفة:

                                                             
، مجلة الكوخة أسباب نشوء األزمات و إدارتها ) دراسة استطالعية آلراء عينة من أعضاء مجلس النواب العراقي ( خفاجي ،حامد الحدراوي و كرار ال: 1

 .  197-196، ص:  05العدد 
2: Aline Pereira Pundrich et Dora Triki , les stratégies de RSE en temps de crise ( le contexte des crises intraitables ) 

8ème congrès de l'aderse , France , Mars 2011 , p: 13. 
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 :و    عروفة    مفيها  المربع األول من المصفوفة هي قابلة للتنبؤ و إمكانية التأثيرتقع في األزمات التقليدية 

ركبة ك الممحددة ، و يحدث هذا النوع من األزمات بسبب استخدام األنظمة التكنولوجية الخطرة و ربما تل

 بصورة خاطئة مثل أزمات انفجار المصانع الكيمياوية .

  :لتنبؤ ايمكن ال بحيثلمربع الثاني من المصفوفة وهي أزمات نادرة الحدوث وتقع في ااألزمات غير المتوقعة

م بب استخدالنوع بسنها حساسة للتأثير فيها . يحدث هذا اأال إبها مقارنة باألزمات التقليدية كحوادث الحرائق 

نه أال إر بالخط نظمة الطبيعية وتنطوي على تهديد كبيرو بسبب األألوجية ذات الخصائص الشاذة ونظمة التكناأل

حدوث بى التنبؤ لية علجراء وتنفيذ التدابير الوقائية بسبب عدم القابإيمكن التأثير فيها . وعلى الرغم من صعوبة 

من خالل  د الجيدعن طريق االستعدا لهذا النوع من األزمات نه يمكن تقليل مخاطر الحدوث المتكررأال إاألزمة 

 تحسين تبادل المعلومات عن األسباب قبل حدوث األزمة .

  :ناة  نيادة وغيار مرنه من النادر التأثير فيها لكونها أزماات عأال إهي أزمات يمكن توقع حدوثها األزمات العنيفة

ية  رضااالنوويااة ، الهاازات األذ يصااعب الساايطرة عليهااا وتوجيههااا ، كاالنفجااارات التااي تحصاال فااي المفاااعالت إ

ماا  لهاا حادود ةزدحاماات والتادافع فاي المالعاب والمناسابات. وتتخطاى المخااطر واالضارار المصااحبحوادث اال

ومان  ن الخطار النااجم عنهاا يكاون معروفااأتسببه األزمات غير المتوقعة كماا يصاعب تجاوزهاا علاى الارغم مان 

و أشابه أعبا صاوالتادخل لعالجهاا يكاون  ةن االستعداد واالستجابأذلك  ،السهل تحديده في الزمان والمجال والنوع 

جاراءات ايجااد إبالمستحيل لصعوبة التأثير فيها . وينحصر التعامال والسايطرة علاى هاذا الناوع مان األزماات فاي 

ه قاع بهاذغير تقليدية وغير معروفة ، تعتمد على دراساة وتفحاص مساتمرين للنظاام المساتخدم والتركياز علاى التو

نسابة األزمات بسبب صعوبة مواجهة هذه األزمات . والبد مان جهاد مشاترك علاى الصاعيد الخاارجي والسايما بال

 .للدول والمنظمات التي تواجه مخاطر األزمات العنيفة 

  :ع غيابتمثل صنف األزمات األكثر خطورة وهي نادرة الحدوث ومجهولة كونها تجماألزمات التقليدية 

وتظهر  رهابية .ات االحتمالية تدميرية هائلة كالهجمانيات التأثير المقيدة مما يزودها باامكالقدرة على التنبؤ و

ي و التحدهوتمتاز بسرعة التغير وضعف الخبرة وهذا  ،ال أنها تستمر لفترات طويلة إبشكل سريع ومفاجىء 

روفة وغير معال ستجابة لمثل هذه األزمات غيرستعداد واالالذي يكاد يكون من الصعب التغلب عليه . ويكون اال

المكان ،مان بسبب استحالة تقدير المؤشرات الضرورية للتحضير الى  األزمات األساسية ، وخاصة الز ةؤكفال

 . زماتلذا من الصعب منع أو تحييد هذا النوع من األ جراءات المضادة المناسبةاحتمالية الحدوث واإل

 

 

 ألزمات المالية و أسبابهامفهوم ا: انيثالمحور ال
 مفهوم األزمة المالية -1

 تتضمن ، و 1823و ذلك عام  " Comte de Las Casesظهرت عبارة األزمة المالية ألول مرة عند الكاتب " 

األزمات المالية عموما توليفات مختلفة من المشاكل النقدية ، المصرفية و مشاكل الديون و على هذا األساس 

فتعرف األزمة المالية على أنها انهيار النظام المالي برمته ،  2مع تعدد أنواعها و أشكالها تعددت مفاهيمها

.  و 3مصحوبا بفشل عدد كبير من المؤسسات المالية و غير المالية مع انكماش حاد في النشاط االقتصادي الكلي

 يمكن أن نوضح أكثر مفهوم األزمة المالية . 3انطالقا من الشكل رقم 
 مفهوم األزمة حول ملخص: 03رقم  الشكل

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
 . 55-54محمد عبد الهادي إيثار ، مرجع سبق ذكره ، ص ص: : 1

، أطروحة العالج ) دراسة ألزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية ( العولمة االقتصادية و األزمات المالية الوقاية و نادية العقون ، : 2

 . 03، ص:  2012/2013دكتوراه قسم علوم اقتصادية ، تخصص اقتصاد التنمية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة باتنة ، 
 . 39، ص:  1999، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مالية ) نظرة معاصرة ( إدارة األسواق العبد الحافظ السيد البدوي ، : 3

انخفاض مفاجئ في أسعار نوع       

 أو أكثر من األصول 

 رأس المال المادي -1

 أصول مادية -2
 األصول هي

رأس المال المادي مثل اآلالت 

حقوق ملكية لرأس المال المادي أو  العقاراتالمعدات و 

لمخزون السلع مثل األسهم    و 

 السندات
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 . 03، ص:  2010، ديسمبر  08، مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية ، العدد األزمة المالية العالمية المصدر: صالح مفتاح ،                
أكثر من األصول  انخفاض مفاجئ في أسعار نوع أو كما يوضح الشكل أعاله فإن األزمة المالية هي عبارة عن 

هذه األخيرة التي تكون إما في شكل رأس مال مادي يستخدم في العملية اإلنتاجية مثل اآلالتو المعدات أو في 

شكل أصول مالية التي هي عبارة عن حقوق ملكية لرأس المال العادي أو للمخزون السلعي مثل األسهم و 

 . 1صول المالية و التي تسمى بـ المشتقات الماليةحسابات اإلدخار ، أو تكون عبارة عن حقوق ملكية لأل

 أنواع األزمات المالية  -2

 2يمكن تصنيف األزمات المالية إلى أربعة أشكال أساسية كمايلي:

 تظهر األزمات المالية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة و مفاجئة في طلب سحب الودائع  و زمة المصرفية:األ

بالتالي تحدث أزمة سيولة لدى هذا البنك ، و إذا امتدت إلى بنوك أخرى تحدث في هذه الحالة أزمة مصرفية و 

وفاء بطلبات السحب تحدث عندما تتوفر الودائع لدى البنوك و ترفض منح القروض خوفا من عدم قدرتها على ال

 .أزمة اقتراض أو ما يسمى بأزمة إئتمان 

 ) ضاربي جوم مه: تحدث أزمة العملة عندما تتعرض عملة بلد ما إلى أزمة العملة ) أزمة ميزان المدفوعات

ي التالبها و شديد يؤدي إلى انخفاض قيمتها انخفاضا كبيرا ، و هو ما يفرض على السلطات النقدية خفض قيمت

 تحدث أزمة انهيار سعر صرف العملة .

 :ي اعة و التالفق تحدث األزمات في األسواق المالية نتيجة ما يعرف اقتصاديا ب ظاهرةأزمة األسواق المالية

راء شف من تحدث عندما يرتفع سعر األصل بشكل يتجاوز قيمته العادلة نتيجة شدة المضاربة ، و يكون الهد

د عودة ن بمجرعلى توليد الدخل ، و لكرتفاع سعره و ليس بسبب قدرة هذا األصل األصل هو الربح الناتج عن ا

 ن الذعر وماالت أسعار األصول إلى قيمتها الحقيقية يحدث اإلنهيار و تصل إلى أدنى مستوياتها و يرافق ذلك ح

 الخوف ، فيمتد أثرها نحو أسعار األصول األخرى سواء في نفس القطاع أو في قطاعات أخرى .

 :تحدث أزمة الديون عندما يتوقف المقترض عن السداد أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن أزمة الديون

السداد ممكن الحدوث و من ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة و يحاولون تصفية القروض القائمة ، و قد ترتبط 

ل المخاطر المتوقعة في توقف القطاع العام ) عام ( ، و تتمثأزمة الديون بدين تجاري ) خاص ( أو بدين سيادي 

عن سداد التزاماته ، تراجع حاد في تدفقات رأس المال الخاص أو في أزمة الصرف األجنبي      و من أمثلة ذلك 

 . 3في بلدان أمريكا الالتينية 1982أزمة المديونية لسنة 

 أسباب األزمات المالية -2

لي يفيما  وو أحدثت معظم األزمات التي عرفها االقتصاد العالمي لقد تظافرت جملة من األسباب و الظروف 

 حصر ألهم هذه األسباب .

                                                             
 . 03، ص: إدارة األزمات المالية وسيم حمدان ، : 1
 . 4-3، ص ص: األزمة المالية العالمية و أثرها على االقتصاديات العربية فريد كورتل ،: 2
، أطروحة العولمة االقتصادية و األزمات المالية الوقاية و العالج ) دراسة ألزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية ( نادية العقون ، : 3

 . 09، ص:  2012/2013دكتوراه قسم علوم اقتصادية ، تخصص اقتصاد التنمية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة باتنة ، 

حقوق ملكية لألصول المالية مثل 

المشتقات المالية كالعقود 

 المستقبلية على النفط و العمالت

 األصول المالية

 األزمة المالية

انهيار قيمة هذه 

 األصول

انهيار قيمة المؤسسات التي 

 تمتلكها

أو انهيار مفاجئ لسوق األسهم   

البلد أو سوق العقارات  أو عملة 

 أو المؤسسات المالية
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إن عدم استقرار السياسات االقتصادية الكلية يؤدي إلى اختالل مالي     و عدم استقرار االقتصاد الكلي: /2-1

 1في االقتصاد الكلي نجد: إلى حدوث العديد من األزمات المالية ، و من أهم المصادر المسببة لالضطرابات

  لين لمشتغاالتقلبات في شروط التبادل التجاري ، فعندما تنخفض شروط التجارة يصعب على عمالء البنوك

 بنشاطات ذات العالقة باالستيراد و التصدير الوفاء بالتزاماتهم خصوصا خدمة الديون .

  رات ، فالتغي لماليةاالخارجية المسببة لألزمات التقلبات في أسعار الفائدة العالمية التي تعتبر أحد المصادر

جنبي ستثمار األاالات الكبيرة في أسعار الفائدة عالميا ال تؤثر فقط على تكلفة االقتراض بل تمتد لتؤثر على تدفق

 المباشر إلى الدول النامية .

 د قتصاتوى االتعد التقلبات في أسعار الصرف الحقيقية المصدر الثالث من مصادر االضطرابات على مس

 الكلي و التي كانت سببا مباشرا أو غير مباشرا لحدوث العديد من األزمات المالية . 

  صرفي ع الممقدرة القطاعلى المستوى المحلي نجد التقلبات في معدل التضخم التي تعتبر عنصرا حاسما في

رتفاع عن ا على القيام بدور الوساطة المالية و خصوصا اإلئتمان ، و قد اعتبر الركود االقتصادي الناتج

 مستويات األسعار سببا مباشرا لحدوث األزمات المالية في العديد من الدول . 

الكبيرة لرؤوس األموال من الخارج  و إذ يشكل التوسع في االئتمان و التدفقات :اضطرابات القطاع المالي /2-2

انهيار أسواق األوراق المالية القاسم المشترك الذي سبق حدوث األزمات المالية ، إلى جانب االنفتاح االقتصادي 

و التجاري و التحرير المالي غير الوقائي و غير الحذر بعد سنوات من االنغالق و سياسات الكبت المالي بما في 

 . 2ور القطاع المالي في االقتصاد و عدم التهيئة الكافية للقطاع الماليذلك صغر حجم و د

لقد دلت التجارب العالمية على أن اإلدارات العليا في المصارف و قلة خبرتها كانت :تشوه نظام الحوافز /2-3

ارية لم من األسباب األساسية لألزمات المصرفية ، و أن عملية تعديل هيكل المصرف و تدوير المناصب اإلد

تنجح في تفادي حدوث األزمات أو الحد من آثارها ألن نفس الفريق اإلداري ظل في مواقع اتخاذ القرارات 

 . 3بحيث لم يحدث تغيير حقيقي في اإلدارة و طريقة تقييمها و إدراتها لمخاطر االئتمان

كانت أكثر عرضة يالحظ أن الدول التي انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت :سياسات سعر الصرف /2-4

للصدمات الخارجية ، ففي ظل هذا النظام يصعب على السلطات النقدية أن تقوم بدور مصرف المالذ األخير 

لالقتراض بالعمالت األجنبية حيث أن ذلك يعني فقدان السلطات النقدية الحتياطاتها من النقد األجنبي و حدوث 

 . 4أزمة العملة مثل حالة المكسيك و األرجنتين

 تاريخية عن األزمات المالية و نتائجها لمحة: ثالثمحور الال

زمة األمريكية و آخرها كانت األ 1866لقد شهد القرن العشرين العديد من األزمات المالية أولها كانت أزمة 

 العالمية ، و فيما يلي سنقوم بعرض موجز لمختلف هذه األزمات .

االنجليزية لإلفالس مما أدى إلى حدوث أزمة مالية حيث تعرضت عدد من البنوك :1866 عام أزمة /1-1

 . 5عصفت باستقرار النظام المالي البريطاني ، و تعد هذه األزمة من أقدم األزمات المالية التي عرفها العالم

و التي تعد من أشهر األزمات المالية التي شهدها االقتصاد :) أزمة الكساد الكبير ( 1929عام أزمة /1-2

، ثم توالت بعد  %13قواها أثرا ، و نتج عنها هبوط أسعار األسهم في سوق المال األمريكية بنسبة العالمي و أ

ذلك االنهيارات في أسواق المال لتمتد آثاره المدمرة على الجانب الحقيقي األمريكي و ما تبعه من انهيار في 

نذكر امتداد آثارها إلى خارج الواليات  امن أهم نتائجهالقتصادية في االقتصاد األمريكي ، و حركة المعامالت ا

المتحدة األمريكية لتضرب العديد من دول أوروبا الغربية ، فقدان شرعية القروض األساسية للنظام االقتصادي 

الكالسيكي الحر و المعروف وفق مقولة دعه يعمل دعه يمر ، باإلضافة إلى إعادة النظر في ضرورة تدخل 

 . 6ية الذي أكدته النظرية الكينزيةالدولة في الحياة االقتصاد

في ظل تحرير القطاع المالي          و :أزمة الديون العالمية مع بداية الثمانينات من القرن العشرين /1-3

المصرفي و حرية حركة رؤوس األموال ، توسعت البنوك التجارية العالمية في االقتراض لحكومات دول العالم 
                                                             

 . 04، ص:  2004، ماي  29، سلسلة جسر التنمية ، العدد األزمات المالية : 1
 . 17: نادية العقون ، مرجع سبق ذكره ، ص: 2
 . 08سلسلة جسر التنمية ، مرجع سبق ذكره ، ص: : 3
 : نفس المرجع السابق و الصفحة .4
 . 04، ص: و انعكاساتها على البلدان العربية (  األزمة المالية ) مفهومها ، أسبابهاكمال رزيق و فريد كورتل ، : 5
 . 08، ص: األزمة المالية العالمية الراهنة و أثرها في االقتصاديات العربية ) التحديات و سبل المواجهة ( ثريا الخزرجي ، : 6
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التوسع في االقتراض بتعثر تلك الحكومات و إعالن الدول المدينة عدم قدرتها على  ، و قد اقترنت حركةالثالث 

هذه األزمة هي محاوالت حكومات الدول الدائنة الحتواء أزمة  من أهم نتائجالوفاء بأعباء الديون و خدمتها ، و 

الديون العالمية خوفا من انهيار مؤسساتها المالية و قطاعها البنكي ، خضوع الدول المدينة لوصفة المؤسسات 

الدولية تحت ما عرف ببرامج اإلصالح االقتصادي و التكيف الهيكلي دون أن ننسى استمرار هذه األزمة على 

 . 1ر عقدين من القرن الماضيمدا

أزمة تمثلت  1987شهدت أسواق رأس المال الدولية في أكتوبر :( االثنين األسود) أزمة  1987عام أزمة /1-4

في االنخفاض الكبير و المستمر في أسعار األوراق المالية ، فقد نتجت عن اتجاه أسعار الفائدة نحو االرتفاع و 

 . 2بسبب تراجع مؤشرات النمو االقتصادي في معظم الدولتوقع حدوث أزمة اقتصادية عامة 

عقب إعالن الحكومة األمريكية عن رفع  1989بدأت آثار هذه األزمة في شهر سبتمبر : 1989عام أزمة /1-5

على التوالي ، مع امتناع البنك المركزي األمريكي ) البنك االحتياطي  %5،  %9أسعار الجملة و التجزئة بنسبة 

نقطة ،  190أكتوبر من نفس السنة انخفض مؤشر داوجونز  بـ  13الفدرالي ( عن تخفيض أسعار الفائدة ، و في 

 . 3نقطة 142نقطة كما أضاع مؤشر فايننشال تايمز  647و في طوكيو فقد مؤشر نيكاي 

أدى ارتفاع أسعار الفائدة الذي نجم عن اإلصالحات االقتصادية التي ) أزمة المكسيك (: 1994عام أزمة /1-6

تقدم بها صندوق النقد الدولي و المتمثلة في خوصصة المؤسسات ، رفع القيود على التجارة الخارجية إضافة إلى 

و ألجنبية لشراء العقارات إصالحات أخرى في السياسة المالية ، هذا الوضع أفضى إلى تهاطل رؤوس األموال ا

القيم المنقولة مما أدى إلى حدوث خلل في ميزان مدفوعات المكسيك ، و نظرا الستقرار العملة المكسيكية ) 

البيزو ( توسع االئتمان المصرفي مع تواصل العجز في ميزان المدفوعات حينها بدأ التوقع بحدوث أزمة مالية ، 

 . 4المتزايد ألسعار الفائدة مازاد من األوضاع سوءافاضطرت الحكومة إلى الرفع 

شهدت الدول اآلسيوية أزمة مالية شديدة بدأت بانهيار عملة تايالند عقب قرار تعويم :1997عام أزمة /1-7

العملة الذي اتخذته الحكومة و التي فشلت بعد ذلك محاوالتها في دعم عملتها في مواجهة موجة المضاربات 

ضت لها ، و من أهم نتائجها تأثير ذلك على دول أخرى مثل الفلبين ، أندونيسيا ، كوريا الجنوبية القوية التي تعر

 . 5و غيرها ، باإلضافة إلى تدخل مؤسسات الدولة و بصفة خاصة صندوق النقد الدولي

األزمة من خالل بنوك االستثمار التي تعمل خارج  هذه نشأت) أزمة الرهن العقاري (:  2008عام أزمة /1-8

رقابة االحتياطي الفدرالي ) البنك المركزي األمريكي ( والتي ركزت بطريقة غير مبررة على الربح غير 

الطبيعي من خالل اإلفراط في اإلقراض دون القيام بالحد األدنى إلدارة مخاطر االئتمان من حيث االستعالم عن 

ومن ثم فقد وصلت فقاعة الرهن العقاري  ،ة للعميل أي قدرته على الوفاء بأصل القرض وفوائده جدارة االئتماني

إلى ارتفاع سعر الفائدة مع عدم قدرة المقترض على السد أصال ومن   ذروتها قبل االنهيار الكبير والذي أدى  إلى

نات التي كانت تتمثل في هذه أموالها فانتزعت من المقترضين الضما استردادهنا لم تستطع هذه البنوك 

السكنية ، فزاد عرض هذه الوحدات مما أدى إلى انخفاض أسعارها وفقا لقانون العرض والطلب ، كما   الوحدات

ضعاف أضعافه من خالل ما أن هذه الوحدات لم تكن ضامنة ألصل القرض فقط وإنما كانت ضامنة أيضا أل

صدر سندات بقيمة هذه الوحدات وباعها لمؤسسات أترض األول يسمى بالتوريق والذي نعني به أن البنك المق

قل مما سيحصل عليه ، وهذه البنوك التي اشترت السندات باعتها بدورها لبنوك أخرى أنقدية أخرى بسعر فائدة 

مرات ) دورات ( وقد مثل هذا استثمارا وهميا ال يرتبط بأصول حقيقية وبالتالي عندما حدث  10وهذا أكثر من 

العالم   هيار استمرت توابعه في المؤسسات النقدية المختلفة داخل االقتصاد األمريكي وخارجه في باقية دولاالن

، و من أهم نتائج هذه األزمة نذكر اإلفالس المتواصل للكثير من البنوك 6وفي مقدمتها دول أوروبا وآسيا

المالية العالمية ، ارتفاع نسبة الديون  المؤسسات العقارية و شركات التأمين ، تدهور حاد في نشاط األسواق

 العقارية باإلضافة إلى تراجع كبير في نسبة نمو الدول الصناعية .
                                                             

  . 5-4كمال رزيق و فريد كورتل ، مرجع سبق ذكره ، ص ص: : 1
 . 05ذكره ، ص: لعلى بن صالح حناشي ، مرجع سبق : 2
 . 06فريد كورتل ، مرجع سبق ذكره ، ص: : 3

 

 

 . 05لعلى بن صالح حناشي ، مرجع سبق ذكره ، ص: : 4
 . 05كمال رزيق و فريد كورتل ، مرجع سبق ذكره ، ص: : 5
 . 07لعلى صالح حناشي ، مرجع سبق ذكره ، ص: : 6
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 ألزمات المالية االقتصادية و االجتماعيةل تكاليفال: رابعالمحور ال

 و سنحاوليجتماعاالمما الشك فيه أن األزمات المالية يترتب عليها تكاليف و هذا على المستويين االقتصادي و 

 فيما يلي حصر هذه التكاليف .

المالية  ألزماتالتكاليف االقتصادية التي تنجر عن ا تتمثل أهم:التكاليف االقتصادية لألزمات المالية /4-1

ضافة إلى باإل ةفي اإلنتاج و أخرى تكاليف تتحملها الدول لتصحيح هذه األزمات المالي تراجعفي شكل  خسائرفي

 ولية ،ت الد، ارتفاع معدالت التضخم ، انخفاض حجم الصادرات و االحتياطا تراجع معدالت النمو االقتصادي

في  لمشكوك، و نوضح من خالل الجدول الموالي نسبة القروض ازيادة الديون المشكوك فيها و نقص التمويل 

ة مختلفة مالي نتاج في دول مختارة و هذا خالل أزماتتحصيلها ، الخسائر المتراكمة في اإلنتاج و تراجع اإل

 ( . 2002-1981تزامنت و الفترة ) 

 ( في دول مختارة2002-1981تكاليف األزمات المالية للفترة ): 01رقم  جدولال

نسبة القروض  بداية األزمة البلد

المشكوك في تحصيلها 

 في قلب األزمة 

الخسائر المتراكمة في 

 اإلنتاج

اإلنتاج في قلب تراجع 

 األزمة

 -10.9 42.7 20.1 2001 األرجنتين

 -13.6 92.4 35.6 1981 الشيلي

 +7.6 36.8 20.0 1998 الصين

 -6.9 50.1 35.0 1997 كوريا 

 -6.2 59.1 13.0 1991 فنلندا

 -11.9 - 23.0 1991 هنغاريا

 -13.1 67.9 32.5 1997 أندونيسيا

 -2.0 17.6 35.0 1997 اليابان

 -6.2 4.0 18.9 1994 المكسيك

 -2.8 0.0 16.4 1991 النرويج

 -2.0 - 24.0 1992 بولونيا

 -12.9 - 30.0 1990 رومانيا

 -5.3 0.0 40.0 1998 روسيا

 +0.7 0.0 13.0 1991 السويد

 -10.5 97.7 33.0 1997 تايالند

 -5.7 5.4 27.6 2000 تركيا

 -11.0 28.8 36.3 2002 أوروغواي
Source: Robert Boyer , finance et économie pour un contrôle  social de la finance et de ses innovations , séminaire 

Louvain la neuve , 23 Avril 2012 , p: 30 . 

ها تكبدت ما أنكما يوضح الجدول أعاله فإن مختلف الدول التي تعرضت ألزمات مالية قد تراجع اإلنتاج فيها ك

إثر  2001نة سألزمة مالية في خسائر معتبرة في اإلنتاج ، و نذكر على سبيل المثال األرجنتين التي تعرضت 

يمة العملة قد كما أن ق %10.9اج بها بنسبة عدم قدرة البنوك بها على الوفاء بالتزاماتها و قد تراجع اإلنت

إلنتاج فيها فقد انخفض ا 1981، أما الشيلي و التي تعرضت ألزمة مالية خالل سنة  %30تدهورت فيها بنسبة 

 و نفس األمر حدث مع معظم الدول المدرجة في الجدول أعاله .%13.6بنسبة 

 .اإلنتاج سائرممثلة بخ ) المصرفية و النقدية ( ليةو نستعرض من خالل الجدول الموالي تكاليف األزمات الما

 الممثلة بالخسارة في اإلنتاج ) النقدية و المصرفية ( تكاليف األزمات المالية: 02رقم  جدولال

متوسط الوقت الالزم  عدد األزمات نوع األزمة

 لإلصالح بالسنوات

الخسارة اإلجمالية لإلنتاج 

لكل أزمة كنسبة من الناتج 

 المحلي

 4.3 1.6 158 أزمة العملة: 

 األزمة المصرفية

 

54 

 

3.1 11.6 

 14.4 3.2 32أزمة العملة و األزمة 
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  المصرفية معا:
،  01العدد 19جلد مشق ، الم، مجلة جامعة داألزمات المالية ) مفهومها و مؤشراتها و إمكانية التنبؤ بها في بلدان مختارة ( المصدر: جميل هيل عجمي ، 

 . 295ص:،  2003

و يعاود اإلنتاج سيره الطبيعي بعد مرور سنة و نصف  %4.3تصل خسائر اإلنتاج اإلجمالية لكل أزمة نقدية إلى 

، و لكن هذه الخسائر تزيد في حالة األزمات النقدية الشديدة بحيث تصل مدة إصالح النمو في الناتج لكل أزمة ما 

، أما األزمة المصرفية فهي من الناتج المحلي اإلجمالي  %8.25يزيد عن سنتين و تكاليف التصحيح تصل إلى 

األزمة  حدوث أكثر تكلفة من األزمة النقدية و بالمتوسط يعود اإلنتاج إلى اتجاهه الطبيعي بعد ثالث سنوات من

، أما في حالة 1من الناتج المحلي اإلجمالي %11.6المصرفية و تصل متوسط الخسارة اإلجمالية في اإلنتاج إلى 

حدوث األزمتين معا ) النقدية و المصرفية ( خالل نفس السنة فإن الخسارة اإلجمالية تكون أكبر كما هو موضح 

من الناتج المحلي اإلجمالي ، و بعد مرور ثالث سنوات على حدوث  %14.4في الجدول أعاله حيث تصل إلى 

 األزمتين يعاود اإلنتاج سيره الطبيعي .
 الممثلة بالخسارة في اإلنتاج ) النقدية و المصرفية ( زمات الماليةتكاليف األ: 03رقم  جدولال

 في األقطار الصناعية و األسواق الناشئة 
متوسط الوقت الالزم  عدد األزمات نوع األزمة

 لإلصالح بالسنوات

الخسارة اإلجمالية لإلنتاج 

لكل أزمة كنسبة من الناتج 

 المحلي

 أزمة العملة: 

 األقطار الصناعية

 الدول الناشئة

 

42 

116 

 

1.9 

1.5 

 

3.1 

4.8 

 األزمة المصرفية:

 األقطار الصناعية

 الدول الناشئة

 

12 

42 

 

4.1 

2.8 

 

10.2 

12.1 

أزمة العملة و األزمة 

 المصرفية معا:

 األقطار الصناعية 

 الدول الناشئة

 

 

6 

26 

 

 

5.8 

2.6 

 

 

17.6 

13.6 
،  01العدد 19جلد مشق ، الم، مجلة جامعة داألزمات المالية ) مفهومها و مؤشراتها و إمكانية التنبؤ بها في بلدان مختارة ( المصدر: جميل هيل عجمي ، 

 . 295، ص: 2003

ي اشئة عنه ففإن الزمن الالزم إلصالح األزمة المصرفية هو أقصر في األسواق الن 03كما يوضح الجدول رقم 

 ناعية بمعنىلألقطار الص 2.8مقابل  وات و شهرسن 4 بالنسبة لألسواق الناشئة أي 4.1األقطار الصناعية ) 

بالنسبة لألقطار  أشهر 10التي يتطلب إصالحها سنة و  و نفس األمر بالنسبة لألزمة النقدية ، (أشهر 9سنتين و 

أكبر في  إلنتاج هيية في ا، في حين نجد أن الخسارة اإلجمال أشهر بالنسبة لألسواق الناشئة 6الصناعية و سنة و 

ناعية مقابل من الناتج المحلي بالنسبة لألقطار الص %17.6األقطار الصناعية عنها في األسواق الناشئة ) 

 من الناتج المحلي بالنسبة لألسواق الناشئة ( . 13.6%

الصناعية        و  أما عن تكاليف إعادة تصحيح األزمات فهي مرتفعة في األسواق الناشئة مقارنة بأسواق الدول

من  %10عدا اسبانيا فإن هذه تكاليف إعادة تصحيح األزمة المصرفية في األقطار الصناعية تصل إلى نسبة 

، في حين تصل تكاليف  %12الناتج المحلي اإلجمالي و هي أقل من تكاليف التصحيحفي األسواق الناشئة البالغة 

من الناتج المحلي في األسواق  %4.8من الناتج المحلي مقابل  %3ة األزمة النقدية في البلدان الصناعية إلى نسب

 . 2الناشئة

 :التكاليف االجتماعية لألزمات المالية /4-2

إن تحسين رفاهية اإلنسان هي محور أساسي من محاور حقوق اإلنسان بما في ذلك الحق في التنمية ، و قد أثرت 

العالمي على مر السنوات الماضية من إمكانية حصول الفرد على األزمات المالية التي تعرض لها االقتصاد 

العمل ، الغذاء الميسور التكلفة ، السكن ، الماء و مختلف الضروريات األساسية األخرى ، فعمليات اإلنقاذ 

                                                             
 2003،  01العدد 19، مجلة جامعة دمشق ، المجلد األزمات المالية ) مفهومها و مؤشراتها و إمكانية التنبؤ بها في بلدان مختارة ( جميل هيل عجمي ، : 1

 .  294، ص:

 

 . 294جميل هيل عجمي ، مرجع سبق ذكره ، ص: : 2
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المصرفي وتدابير التقشف على نطاق واسع التي عقبت األزمات المالية قد أدت إلى خفض النفقات الحكومية 

التكاليف االجتماعية لألزمات ، و عليه يمكن حصر أهم  1قوق اإلنسان ، التنمية و الرعاية االجتماعيةعلى ح

 المالية فيما يلي:

  ؛ارتفاع معدالت البطالة 

  ؛ لجانباتراجع مستوى الرعاية االجتماعية و الخدمات العامة المقدمة بسبب تراجع اإلنفاق على هذا 

 يث حلرفاهية  افقر  الذي ال يتوقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى ارتفاع معدالت ارتفاع معدالت الفقر المطلق و

 بع قرن منعن ر أن هناك فئات واسعة من سكان الدول الرأسمالية الذين تعودوا على العيش في رفاهية لما يزيد

 ؛الزمن 

  و الالجئينالتأثير على الفئات المحرومة مثل الفقراء ، األشخاص ذوي اإلعاقة ، المهاجرين . 

 

 الـــــــخاتــــــــــمــــــــــــة

ل من كشكل كبير د و ببناءا على الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى نتيجة أساسية مفادها أن األزمات المالية تهد

المي نحو د العاالستقرار االقتصادي و االجتماعي للدول التي تلحق بها ، ففي ظل هذه األزمات يتجه االقتصا

ه هذا بدور راض والركود و الكساد حيث تتراجع المؤسسات المالية و البنوك عن القيام بعمليات التمويل و اإلق

واد  و ن الممسيحد من عمليات االستثمار و بالتالي تراجع اإلنتاج باإلضافة إلى تراجع الطلب على الكثير 

ت الدخل ستوياوية كما أنه يؤدي إلى تراجع مالمنتجات ، ما يجعل الحكومات عاجزة عن تنفيذ سياساتها التنم

ع القومي ، بعبارة أخرى تدهور األوضاع االقتصادية ، من جهة أخرى تدهور هذه األخيرة )األوضا

العمال  ير مناالقتصادية( يؤثر على الجانب االجتماعي من خالل ارتفاع معدالت البطالة نتيجة لفقدان الكث

 فقر .ت الهية و قدرة األفراد على اإلنفاق باإلضافة إلى ارتفاع معداللمناصب عملهم تراجع مستوى الرفا

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 21/08/2015، تاريخ اإلطالع: rghttp://www.ohchr.o، متاح على:  حقوق اإلنسان و األزمة الماليةاألمم المتحدة ، : 1
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