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Abstract :  

The recent wave of financial 
globalization has generated an 
intense debate among economists, 
attracting both supporters and 
opponents. Thus, it has always been 
controversial. This controversy 
could be explained by its benefits 
and problems. On the one hand, it 
promotes economic growth, on the 
other hand it produces instability. 
For this reason, it is necessary to 
reconcile globalization with 
financial stability in order to get a 
solid financial system that meets the 
needs of real economy. This paper 
outlines the link between financial 
globalisation and financial 
instability, and highlights the 
challenges it poses for financial 
systems. 

   :الملخص

أثارت املوجة احلديثة من العوملة املالية نقاشا حادا 
بني اخلرباء االقتصاديني املؤيدين واملعارضني حول 

فإذا كانت .  املنافع واملشكالت اليت تتمخض عنها
العوملة املالية تعمل على تعزيز النمو االقتصادي 

ا باملقابل تؤدي إىل عدم االستقرار ويف ظل . فإ
لبعض إىل ضرورة التوفيق بني هذا التباين يدعو ا

العوملة واالستقرار املايل للوصول إىل نظام مايل متني 
  . يليب حاجيات االقتصاد احلقيقي

سنحاول يف هذه الورقة الكشف عن العالقة بني 
العوملة املالية والالاستقرار املايل، مركزين على 

 . التحديات اليت تفرضها على األنظمة املالية

                                                
 .3اجلزائر  جامعة- خمرب العوملة والسياسات االقتصاديةأستاذة،  *

 .3جامعة اجلزائر -أستاذة مساعدة أ  **
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  :مقدمة

شهدت الساحة االقتصادية الدولية يف العقود األخرية تغريات هامة مع انتشار ظاهرة العوملة 
لع، اخلدمات ورأس املال والعمالة عرب والتكامل املايل لالقتصاد العاملي واالرتفاع السريع يف حركة  الس

 احلدود، 

فتوسعت املبادالت وحتررت أسواق السلع واخلدمات واألصول املالية، وتعززت بذلك العالقات 
 .بني خمتلف الدول وتعمقت العوملة املالية

ت إن االرتفاع الكبري للتدفقات املالية عرب احلدود وتطور أسواق رؤوس األموال وتضاعف االبتكارا
املالية، ساعد على رفع كفاءة متويل االقتصاديات وازدياد فعالية األنظمة املالية، لكنه يف املقابل ترك آثارا 

أدى كل ذلك إىل تعاقب األزمات ذات التكاليف املالية . سلبية بفعل تقلب األسواق  وارتفاع عدم اليقني
دد االستقرار املايل للدول، خاصة يف ظل واالجتماعية املرتفعة وانتقال العدوى، وارتفاع املخاطر ال يت 

  .االرتباط املتنامي  بني املؤسسات واألسواق املالية

دد استقرار  ا  الني االقتصادي واملايل، إال أ ورغم املنافع اليت ميكن أن حتدثها العوملة يف ا
  .ؤثر سلبا على النمو االقتصادياألنظمة املالية وترفع من وترية حدوث األزمات واالختالالت املالية، ما ي

بناء على هذه املفارقة سنحاول يف هذا املقال  حتليل العالقة بني الالستقرار املايل والعوملة املالية، 
من خالل التطرق ألهم التغريات اليت طرأت على البيئة املالية الدولية يف العقود األخرية من حترير وابتكار 

 .ة تأثري هاته العناصر على ااقتصاديات الدول واستقرارها املايلمايل وممولة لالقتصاد، وكيفي

I- البيئة المالية الدولية:  

إن التحوالت اليت عرفتها البيئة املالية الدولية نتيجة التحرير واالبتكار املاليني، وكذا التغريات اليت 
والواقع أن .   العوملة املاليةطرأت على بنية وطريقة اشتغال املؤسسات واألسواق املالية، تندرج كلها  ضمن 

هذه الظاهرة ليست جديدة، فاالقتصاد العاملي يف أواخر القرن العشرين يشبه يف عدة نواح ما شهده 
اية القرن التاسع عشر، حيث قدر خمزون األصول األجنبية يف الدول الصناعية حوايل  االقتصاد العاملي يف 

، واخنفض بشدة ليبلغ أدىن مستوياته أي ما 1914و 1870من الناتج الداخلي اخلام بني  50%
. ، ليعيد االرتفاع وحيقق مستويات قياسية بداية القرن احلادي والعشرين1940سنة  %10يعادل 

وبالتايل فهي ظاهرة قدمية لكنها خمتلفة عما كانت عليه يف املراحل السابقة، ذلك أن ما مييز املرحلة احلالية 



 2016 -07: العدد                     /                           المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية

35 

تقنيات االبتكار، وهو ما جعل النظام املايل احلايل أكثر تعقيدا من حيث هو سرعتها ومداها، وتطور 
األمر الذي مسح برتابط . األدوات املالية املبتكرة، تنوع وتعدد األنشطة وتغري مكونات األصول املالية

كره ولالشارة فإن  كل ماسبق ذ   1األنظمة املالية ومنو السوق املايل بوترية أسرع من النمو االقتصادي،
             .حيدث يف ظل عمليات التحرير وإلغاء الضبط

   :التحرير المالي والقواعد الثالثة للعولمة -1

إن عملية إلغاء الضبط والتحرير املايل اليت بدأت يف الدول الصناعية سرعان ما انتشرت إىل باقي 
ال لتحوالت عميقة يف اهلياكل املالية الوطنية والدو  ال عن الدول، وفتحت ا لية، وتوسع أثرها يف هذا ا

  . طريق عملية االبتكار

 التحرير المالي:  

يقصد بالتحرير املايل منح البنوك واملؤسسات املالية استقالهلا التام  وحرية إدارة أنشطتها املالية، 
من خالل إلغاء خمتلف القيود والضوابط على العمل البنكي بتحرير معدالت الفائدة على القروض 
والودائع، والتخلي عن سياسة توجيه االئتمان وخفض نسبة االحتياطي االلزامي والتوجه حنو اعتماد 
ال البنكي أمام القطاع اخلاص الوطين واألجنيب، ومتثل هذه  األدوات غري املباشرة للسياسة النقدية وفتح ا

أس املال واحلسابات املالية مليزان أما حترير املعامالت املتعلقة بر . اإلجراءات التحرير املايل الداخلي
  2.املدفوعات فهي متثل التحرير املايل اخلارجي

يعترب حترير حساب رأس املال جوهر عملية التحرير املايل، ويقصد به حترير حساب رأس املال 
أسهم (واحلسابات املالية مليزان املدفوعات، واليت تشمل خمتلف أشكال رأس املال كالديون واألسهم 

قابلية (ويرتبط حترير حساب رأس املال . واالستثمار املباشر والعقاري، والثروات الشخصية) افظ املاليةاحمل
بعملية إلغاء واحلد من القيود على معامالت النقد األجنيب والضوابط األخرى ) حساب رأس املال للتحويل

ذه املعامالت، واليت تشمل حركة رأس املال بني خمتلف الد   . ول إىل جانب القطاع اخلاصاملرتبطة 

  :يقوم حساب رأس املال على جمموعة من املعامالت وهي 

األسهم والسندات واألوراق االستثمارية : املعامالت املتعلقة باالستثمار يف سوق األوراق املالية -
 .واملشتقات املالية وغريها
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والتسهيالت املالية اليت  املعامالت اخلاصة باالئتمان التجاري واملايل والضمانات والكفاالت -
 . تشمل التدفقات للداخل

واليت تشمل ودائع غري املقيمني، واقرتاض البنوك من اخلارج : املعامالت املتعلقة بالبنوك التجارية -
 وعلى القروض والودائع األجنبية) تدفقات إىل الداخل(

املعامالت اخلاصة بالودائع واليت تشمل : املعامالت املتعلقة بتحركات رؤوس األموال الشخصية -
 3.أو القروض، اهلدايا، املنح، املرياث أو الشركات أو تسوية الديون

يف إطار التحرير املايل، ميكن أن نشري إىل السمات الثالث التالية اليت ميزت الدائرة املالية، واليت 
   4).يف إطار الالستقرار املايل Dominique Plihonوفق (الثالث  Dمسيت بقاعدة 

 القواعد الثالثة للعولمة: 

  :حتتوي هذه القاعدة على العناصر الثالث التالية

وذلك من خالل إقدام املتعاملني : Désintermédiationتراجع الوساطة املالية  -
يتميز هذا العنصر . االقتصاديني مباشرة حنو األسواق املالية، قصد القيام بعمليات االقرتاض والتوظيف

لألسواق املالية مع جلوء أقل للوساطة بغرض احلصول على التمويل عن طريق إصدار بتوجه املقرتضني 
ا النقدية وهذا ما يالحظ من خالل أداء البورصة والنمو  أوراق مالية، أو شهادات اإليداع لتلبية احتياجا

طور املنتجات املتزايد للمستثمرين املؤسساتيني كصناديق املعاشات والتأمني وشركات االستثمار، وكذلك ت
 .املالية

واليت تنص على إلغاء احلواجز بني : Décloisonnementإلغاء احلواجز الفاصلة بني احلدود  -
خمتلف األسواق الوطنية نفسها، حيث يتم إلغاء احلواجز الفاصلة مثال بني قسم املعامالت الطويلة األجل 

اليت ) السوق النقدية (املعامالت قصرية األجل     املفتوحة أمام خمتلف املتعاملني االقتصاديني، وقسم 
ا سابقا على عدد حمدود من املتعاملني، وهذا بعد أن ظل النظام املايل  جمزءا    اقتصرت معامال

ذه الطريقة إىل غاية مطلع الثمانينيات، إذ كان كل قسم متخصصا يف نوع حمدد من التمويل 
  .ويستجيب فقط حلاجات اقتصادية معينة
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مل يعد سوق التمويل قصري األجل حكرا على البنوك التجارية وأصبحت األسواق تقدم متويالت 
قصرية األجل أي سقوط احلاجز التقليدي بني سوق رؤوس األموال طويلة األجل اليت هي من اختصاص 

الذي نتج  بورصة األوراق املالية وسوق التمويل قصري األجل اليت هي من اختصاص البنوك التجارية األمر
 .عنه منافسة غري متكافئة بني البورصة والبنوك التجارية

خيص تعديل وتكييف أو إلغاء بعض النظم :  Déréglementation تراجع القيود التنظيمية -
ا لالستجابة ملتطلبات تطور االقتصاد الرأمسايل كالسقوف املفروضة على معدالت   واللوائح املعمول 

وفقا ملتطلبات تطور االقتصاد الرأمسايل، وهي خاصية ميزت تطور الرأمسالية   لصرفالفائدة، الرقابة على ا
اية القرن العشرين  .   يف 

  :االبتكار المالي -2

ساهم حترير األنظمة املالية يف تطوير عامل التمويل ودفع البنوك إىل ابتكار منتجات جديدة من 
مسحت هذه . دة تشكيل وبناء املنظومة املالية الدوليةخالل ما يعرف باهلندسة املالية، ويعترب ذلك إعا

التطورات بتنوع املنتجات اليت تتميز بتعقيدها وارتفاع درجة خماطر استعماهلا وارتفاع الطلب عليها خاصة 
      .األدوات املشتقة مع اللجوء إىل عملية التوريق

عقد كل أو جزء من املخاطر عبارة عن أدوات مالية تسمح بتحويل بواسطة : املشتقات املالية -
هذا النوع من ).  entité de référence(املتعلقة بالقرض من طرف ثالث يعرف مبؤسسة مرجعية 

تتيح هذه العملية  5.املخاطر قد يكون إفالسا أو مشاكل متعلقة بالسيولة، أو اخنفاضا لدرجة التصنيف
ويؤدي إىل تقليص خماطر عدم ) actif sous-jacent(حتويل خطر القرض دون حتويل األصل األصلي 

 la*(السداد، وتلبية احتياجات املقرتضني الكبار، وميكن أن يعوض تشكيلة جمموعة مقرضة 

syndication des prêts bancaire( أما مشرتو املخاطر  ،)فينوعون حمافظهم، كما ) بائعو احلماية
مواقف يف حالة توقع تدهور املخاطر  تسمح مشتقات القرض بتسيري نشاط احملافظ بأقل تكلفة واختاذ

غري أن هذه اإلجراءات مل متنع من  crédit  l’aversion au risque.6 وارتفاع جتنب خماطرة القرض 
  .حدوث خماطر عديدة بسبب هيكلة املشتقات واملشاكل النامجة عن تقييم وتسيري املخاطر
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أسواق املال، ميثل التحويل إىل أوراق يعترب التوريق أحد أبرز اآلليات املستخدمة يف : التوريق -
مالية، وهو  نشاط مستحدث ميكن املؤسسات املالية البنكية وغري البنكية من حتويل احلقوق املالية غري 
دف  القابلة للتداول واملضمونة بأصول إىل مؤسسة متخصصة ذات غرض خاص هي شركة التوريق 

     7.ة اليت تصبح قابلة للتداول يف سوق األوراق املاليةإصدار أوراق مالية جديدة مقابل احلقوق املالي

يتميز التوريق يف قدرته على إمكانية حتويل موجودات مالية غري سائلة إىل أوراق مالية ميكن بيعها 
وقد ظهر هذا . يف السوق املايل ملستثمرين مؤسساتيني مثل شركات التأمني، البنوك وصناديق االستثمار

يات املتحدة األمريكية يف السبعينيات والثمانينيات من القرض املاضي وخص القروض االبتكار يف الوال
االت االقتصادية والتجارية العقارية، ليتطور مع بداية التسعينيات أصبحت هذه . وأضحى ميس مجيع ا

ال للبنوك بزيادة أثر الرافعة وبنفس احلجم من  التقنية تطبق على كافة أنواع الديون البنكية فاسحة ا
تساعد هذه العملية على جتميع خماطر أساسية معينة كمخاطر . األموال اخلاصة ميكن أن ترفع من نشاطها

السندات، القروض، األوراق املالية اليت (السوق والقرض عن طريق جتميع الصكوك املعرضة لتلك املخاطر 
و أجزاء تدفع حلائزين خمتلفني، ويسمح مث تقسيم التدفقات النقدية الناجتة إىل شرائح أ) يدعمها الرهن

وقد عرفت هذه املنتجات رواجا كبريا يف ظل . خبلط أوراق ذات خطر عال مع منتجات أقل خطورة
الطلب على األوراق املالية عالية اإليراد، مما دفع مبصدري املنتجات املالية املهيكلة إىل طلب احلصول على 

م قروض أساسية أقل نوعية للوفاء بالطلب   . على منتجا

ستولز، رجيان، ( على الرغم من إمجاع العديد من االقتصاديني على إجيابيات االبتكارات املالية 
من خالل عملها على ختفيض تكلفة )   Stulez 2004, Rijan 2000, Shiller 2000شيلر، 

والدمج  بتخصيص أفضل املبادالت وتوفري مرونة كبرية للعمليات املالية واملسامهة يف فعالية األسواق 
 .    للمخاطر، إال أن االبتكار املايل املضاعف لتقنيات التمويل قد أدى  إىل غموض الدائرة املالية

    : وظهور مؤسسات مالية عمالقة تغير النموذج البنكي -3

مسحت التطورات اليت طرأت على النموذج البنكي بقطع سلسلة الرقابة بني املقرض واملقرتض، 
د البنك مشرفا على عملية املراقبة طوال مدة القرض وال حيتفظ بالقرض يف ميزانيته حىت تاريخ فلم يع

السداد، وأصبح النموذج اجلديد اخلاص مبنح القروض أكثر رحبية قائما على قطع وإخفاء سلسلة الرقابة 
تقدمي أكرب حجم واملسؤولية يف ظل عملية توريق القروض، حيث ميكن نفس املبلغ من األموال اخلاصة ب

وقد مت التخلي يف سنوات السبعينيات عن النموذج الكالسيكي، منوذج إصدار القروض  .من القروض
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ا  وحل مكانه منوذج اصدار القروض وتوزيعها  originate and hold modelواالحتفاظ 
originate and distribute model .ل يتم فلم يعد حيتفظ بالقروض املمنوحة من طرف املنشئ ب

بيع الديون إىل املستثمرين عن طريق التوريق، أما فيما خيص منوذج األعمال إلصدار القروض وتوزيعها 
originate to distribute business model OTD  اية التسعينيات من القرن الذي ظهر 

ابق، حيث يتم املاضي وعرف توسعا كبريا مطلع األلفية اجلديدة، فهو ميثل الشكل األقصى للنموذج الس
. منح نسبة هامة من القروض من أجل هدف واحد هو التخلي عنها يف الشهور املقبلة من طرف منشئيها

8  

وقد عرفت الساحة املالية ظهور تغريات هامة على صعيد املؤسسات، فتم استحداث مؤسسات  
املالية وأسواق مالية غري  استثمارية ومالية عمالقة تعمل يف حميط جديد يتميز بتشكيلة معقدة من األدوات

وهذا يعين أن هناك مؤسسات مالية ضخمة قادرة على خلق سيولة هائلة وال . منظمة ورافعة مالية كبرية
 .ختضع ألية رقابة، األمر الذي يطرح قصورا هاما يف بنية النظام الدويل الراهن

 : financiarisationممولة االقتصاد  -4

علما أن النظام    املعاصر بتفوق الرأمسال املايل على االقتصاد احلقيقي،يتميز االقتصاد الرأمسايل 
املايل العاملي قد تطور يف ظل إلغاء احلواجز وظهور مؤسسات مالية قوية، ومد جسور تربط بني االسواق 
 النقدية واملالية، وسهل  غياب احلواجز الفاصلة بني أسواق رؤوس األموال الوطنية الواحدة الولوج إىل
ا يوميا مبالغ ضخمة تقدر مبئات املليارات من  األسواق النقدية، فتشكلت سوقا عاملية موحدة تنتقل 
الدوالرات، وقد أسهمت ثورة االتصاالت واملعلومات يف ارتفاع نسبة التدفقات املالية الدولية بنسبة أكرب 

الية املتحررة ثالثة أضعاف على من التدفقات التجارية، فقد ارتفعت نسبة الدول اليت تعتمد النظم امل
مليار دوالر عام  250مدى السنوات اخلمسني املاضية، فارتفع بذلك إمجايل األصول املالية العاملية من 

، فضال عن تغري تكوين التدفقات املالية الدولية 2010ترليون دوالر سنة  80إىل ما يقارب  1970
 9.بكثري فأصبحت حصة حمفظة االستثمارات يف األسهم أكرب

II   .تناقضات المالية الحديثة  : 

مثل داين (اختلف االقتصاديون حول مكاسب العوملة املالية وتكاليفها، ففي حني يرى البعض 
اجوليت وجوزيف استيغليتز أن ترك تدفقات رأس املال طليقة العنان مدمرة لالستقرار ) رودريك، باجيش 

ارة يف األصول املايل العاملي، مما دفعهم إىل املطالبة بفرض ضوابط رأس املال وقيود أخرى على التج
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أن االنفتاح املتزايد أمام تدفقات ) منهم ستانلي فيشر، لورانس سومرز( الدولية، أما البعض اآلخر فريى 
رأس املال ضروري بالنسبة للدول اليت تسعى لالنتقال من قائمة البلدان ذات الدخل األدىن إىل البلدان 

 10.لدول الصناعيةذات الدخل املتوسط، ويساهم يف تدعيم االستقرار بني ا

والواقع أنه حىت الدراسات التطبيقية مل حتل هذا اجلدل النظري، ففي حني أشار البعض إىل عدم 
 Grilli et Milessi Ferreti 2001, Kraay 2000 et) تأثري التحرير املايل على النمو االقتصادي

Rodrick 1998(  توصل البعض اآلخر لألثر اإلجيايب للتحرير على النمو(Levine 2001, 

Bekaert et al 2003, Bonfiglioli et Mendicino 2004) كما استخلصت بعض الدراسات ،
حيث  . (Eichengreen et Leblang 2003)العالقة السلبية بني التحرير املايل والنمو االقتصادي 

إعادة النظر حول  أن تعاقب األزمات يف السنوات األخرية والتكاليف العالية اليت تولدت عنها، دفع إىل
روب رؤوس  عالقة التكامل املايل ومعدالت النمو السريعة والدائمة، خاصة وأن هذه األزمات أرفقت 

  11. األموال

وقد تعددت املقاربات واحلجج النظرية املعتمدة يف تفسري هذه املشكلة وميكن حصرها يف 
  :االجتاهني التاليني

  :االتجاه األول

 Schumpeterحول العالقة بني املالية والنمو قدمية تعود إىل أعمال  إن األدبيات االقتصادية

(1911) Gurley (1960), Shaw (1973), Mackinnon (1973)  ويرون أن التكامل املايل ،
من شأنه أن يسهل وظائف النظام املايل يف االقتصاد وحيدث أثرا إجيابيا على النمو من خالل تطور النظام 

دورا مركزيا يف النظام االقتصادي من خالل توجيه رؤوس األموال املتاحة للمشاريع املايل الذي يلعب 
فقد اعترب شومبرت . األكثر مردودية وعن طريق توفري املعلومات الضرورية إلبرام العقود املالية

Schumpeter أن االشتغال اجليد للبنوك حيفز االبتكار التكنولوجي عن طريق متويل املستثمرين الذين 
أن االبتكار املايل  Shaw و Gurley ورأى . يتوفرون على أفضل فرص النجاح يف أنشطتهم االبتكارية

ا خلق  الذي يصحب التطور املايل يقلص خطر االستثمار ويشجع االدخار، كل هذه العناصر من شأ
  12.إطار اقتصادي كلي مناسب لتعزيز النمو االقتصادي

على دور القطاع املايل يف  1973أجريت يف سنة  يف دراسة Shawو   McKinonوركز  
ومنه حتسني النمو، وأوضحا الباحثان أن الكبح املايل يؤدي إىل التقليل من االدخار، تقنني  تعبئة االدخار
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القرض وختصيص سيئ للموارد، يف حني يسمح التحرير املايل برفع مستوى االدخار الذي حيفز النمو 
  . االقتصادي

 Venables (1999) Markusen,  Bailiu (2000), Blostromويشاطرهم الرأي 

 effets*النمو االقتصادي بفضل آثار سبيلوفر قادر على حتفيز  الذين يرون أن التكامل املايل ,(1991)

spillover حيث يؤدي تدفق االستثمار األجنيب املباشر  املتعلقة باالستثمارات األجنبية املباشرة ،IDE 
رأس املال  allocationيف االنتاج، ختصيص specialisationإىل حتويل التكنولوجيات، التخصص 

لكن هذه العالقة . (Obstfeld 1994, Acemoglu et Zilibotti)وحتفيز النمو االقتصادي 
  . اإلجيابية ال تتحقق إال  يف حالة توفر بعض الشروط منها رفع القيود لتحفيز االقتصاد احلقيقي

كن أن يعمل حترير حساب رأس املال على تسريع النمو االقتصادي عن طريق تطوير النظام مي 
الذين Bailiu (2000), Honig (2008) ،)2008( et Klein   Olivierاملايل، وهذا ما أكده  

  .يرون أن االشتغال اجليد للنظام يكثف املنافسة ويعزز استرياد اخلدمات املالية

ملال يرفع من كفاءة القطاع املايل وحيسن الوساطة االمجالية عن طريق إن حترير حركات رأس ا
-Mthieson et Rojas)1992(توجيه االدخار لالستثمارات األكثر انتاجية وخيفض املخاطر املالية 

Suarez . فمن خالل توزيع أفضل للمخاطر، توزيع حمفظة املستثمرين وختصيص أفضل لرأس املال، يعزز
   Edison et al (2002).13النمو االقتصادي التكامل املايل 

  :         االتجاه الثاني

أن الدول وخاصة الناشئة واليت مل تتوصل إىل ) Shumkler)2002 و   Kaminskyيرى
التحكم  يف خمتلف مراحل التكامل املايل، واضطرت حنو حترير كامل ألنظمتها املالية قد تكون عرضة 

يار املايل ماج املايل مصدرا لالاستقرار يف حالة عدم التحقق التام للشروط املرتبطة ويصبح االند. لال
مبستويات عملية التكامل، خاصة يف حالة اندفاع الدول حنو االنفتاح املايل أو الدويل دون توفرها على 

، الذي يعزو أن انفتاح رأس املال يساعد على هروب  Dooley)1998(وهذا ما فسره . نظام مايل متني
، الذين جيمعون  Prasad et al)2003(وشاطره الرأي  س األموال اليت تساهم يف إضعاف االقتصاد،رؤو 

  .لألزمات  على أن حترير حساب رأس املال غالبا ما يرفق بزيادة التعرض

التكامل املايل العاملي على احلد من الالاستقرار  يساعد  Prasard et al)2003(وفق  
االقتصادي الكلي، لكنه عند مستوى معني من االندماج املايل قد يرفق بارتفاع الالاستقرار، ويرى هؤالء 
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املرتبطة باالنفتاح  الدارسون أن انتشار األزمات املالية والنقدية يف االقتصاديات نتيجة طبيعية آلثار النمو
أن حترير حساب رأس املال ال يرتبط باالستثمار املتنامي أي  2000ن جهته يؤكد ستيغليتز وم. املايل

   14.حتقيق منو سريع، بل يؤدي هذا التحرير إىل الالستقرار الذي حيمل آثارا ضارة على النمو

 400شكلت األزمات املالية عائقا كبريا أمام النمو االقتصادي العاملي، فقد مت تسجيل حوايل 
، 2007أزمة نصفها بعد عام  35، ومل تشهد االقتصاديات املتقدمة سوى 2013و 1970ة بني حال

أزمة مالية، معظمها يف الثمانينيات والتسعينيات  218وواجهت اقتصاديات األسواق الصاعدة حوايل 
  15. 1997أمهها األزمة املالية اآلسيوية يف عام 

III  لمة والالاستقرار الماليتحديات العو  

احلركة العميقة للتحرير والعوملة اليت ميزت اجلزء األخري من القرن املاضي، واليت دعمت مبوجة إن 
ابتكار يف التكنولوجيات املالية قد لعبت دورا كبريا يف حتفيز النمو االقتصادي يف وسط تنتقل فيه بسرعة 

جديدة بالنسبة  رؤوس األموال حنو االستعماالت األكثر انتاجية من جهة، لكنها طرحت حتديات
ا   .للمجتمع الدويل إن كانت العوملة املالية قد مسحت بتطور األنظمة املالية وظهور مكاسب الفعالية، فإ

أنشأت ووسعت بعض االختالالت املالية واالقتصادية العاملية يف ظل الرتابط االقتصادي املتنامي بني 
ي أن يثبط االدخار يف بعض الدول خاصة الواليات ويف الواقع ميكن لوفرة االدخار العامل. مناطق العامل

، األمر الذي يزيد من حدة  اختالل امليزان Ferguson et Frenkel)2006(املتحدة األمريكية 
  . التجاري وميزان رؤوس أموال هذه الدول، اليت تعتمد على مصادر أموال خارجية لتمويل عجزها اخلارجي

االقتصادية، إذ من شأن خلق النقود الواسع الناتج عن سياسة يف ظل العوملة تزداد حدة التبعية 
نقدية يف دولة ما أن يؤثر على أسعار أصول دولة أخرى فيؤدي إىل تشكيل الفقاعات، وبذلك فإن 
أسعار األصول ميكن أن ال تعكس املعطيات االقتصادية األساسية، ينتج عنه ختصيص غري أمثل لرؤوس 

  16.األموال

األنظمة املالية تساهم بالتأكيد يف جعل ختصيص رؤوس األموال أكثر فعالية رغم أن جمهودات 
ا تشكل عدة خماطر يف ظل الرتابط املرتفع واألكثر تعقيدا بني الدول، الذي  على املستوى الدويل، إال أ

  .يعزز فرص انتشار العدوى وحدوث األزمات بشكل كبري ويؤثر سلبا على النمو االقتصادي
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  : ر التي تواجه النظام الماليالمخاط   

عمل االرتباط الكبري بني االقتصاديات نتيجة االندماج املايل على رفع احتمال انتقال األزمات 
من منطقة ألخرى، حيث ارتفعت درجة الرتابط بني املتدخلني يف نفس السوق وأصبح كل فاعل يعتمد 

إن هذا احمليط اجلديد الذي يعتمد . لة االحتياجعلى رغبة وقدرة الفاعلني اآلخرين تقدميه للسيولة يف حا
فيه كل فاعل على تصرفات اآلخرين ميكن أن يعزز ظهور اخفاق التنسيق بني الفاعلني، السيما حاملي 

دد االستقرار املايل، أبرزها   : املخاطر النظامية، فضال عن ظهور عدة خماطر 

  دد النظام : النظامي الخطر املايل تقتصر على القطاع البنكي وأسواق مل تعد املخاطر اليت 
ا إىل نظم التسوية اخلاصة ودور املقاصة شبه اخلاصة وأصبحت جهات الرقابة الرمسية . رأس املال بل تعد

تواجه صعوبة يف حتديد هذه املخاطر يف ظل اتساع الفجوة التكنولوجية واملعرفية بني األطراف التنظيمية 
هناك نوعني من املخاطر داخلية وخارجية، تظهر األوىل يف إحدى مكونات  .والكيانات اخلاضعة للتنظيم

، تربز هذه املشاكل يف مؤسسة مالية وتنتقل )املؤسسات، األسواق، البنية التحتية(النظام املايل األساسية 
إىل مؤسسات وقطاعات أخرى من النظام املايل، فتتعرض بذلك املؤسسات إىل خماطر الطرف املقابل 

حاالت التوقف عن (كما تؤثر االختالالت الناجتة عن املؤسسات املالية   .ات السحب والعدوىوموج
) يف نظامي املقاصة، التسوية(سلبا على البنية التحتية املالية ) النظم التشغيلية، تركز املخاطر، آثار الدومينو

وارث الطبيعة، التغريات يف ميزان أما املخاطر اخلارجية فتتمثل يف الك. وتؤثر بدورها على النظام املايل
التبادل التجاري، األحداث السياسية، تقلبات أسعار النفط، االبتكارات التكنولوجية، التحوالت يف 
تنبؤات السوق، وتوقف بلد جماور عن سداد الدين السيادي، كما تؤثر أحداث مرتبطة باالقتصاد اجلزئي  

يار شركات كربى وتراجع ثقة السوق وخلق     17.اختالالت تؤثر سلبا  على النظام املايل بأكملهكا
 ساهم عدم توفر املستثمرين وأصحاب الرقابة على املعلومات الكافية يف : اخنفاض الشفافية

اخنفاض الشفافية يف ظل تغري ميكانيزمات حتول املخاطر، وارتفاع العمليات خارج امليزانية وعمليات 
مهت ميكانيزمات حتول اخلطر يف غموض وعدم  استقرار الدائرة وقد سا. التوريق والتعامل باملشتقات

وأصبحت البنوك تلعب دورا بسيطا كمنظم وحتول بعدها خطر القرض ألعوان آخرين وخترجها من . املالية
ا ا، وبذلك مل تعد حتتفظ البنوك بالقروض يف ميزانيا اصطحب هذا التطور باخنفاض التحفيزات . ميزانيا
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خطر القرض، ذلك أن جزءا كبريا من القروض موجه للتوريق، باإلضافة للطريقة اليت يقاس لقياس وتقدير 
ا اخلطر، وكيفية إعادة توزيعه بني املستثمرين واليت ال تعترب حتت رقابة أي سلطة،  األمر الذي  ويسري 

  18. جيعل حركة وقياس اخلطر أكثر تعقيدا، حيث تتحول املخاطر وال ختتفي
  ينشأ هذا اخلطر يف حالة افرتاض تدخل القطاع العام ملنع وقوع األزمات، : ياخلطر املعنو

يضعف االنضباط وفق شروط السوق ويرتاجع احلافز لدى املشاركني يف السوق على توخي احلذر يف 
م   .معامال
 تغريت ديناميكية السوق نتيجة ارتفاع عوملة التمويل فاخنفضت : بنية وديناميكية السوق

وأصبحت العديد من العمليات جتري على املدى القصري، وارتفع سلوك القطيع وتفاقمت التكاليف، 
حركات األسعار، انعكس سلبا على األسواق وأصبحت االضطرابات تنتقل حىت لألسواق اليت ال تعاين 

  ).يف احلالة اليت يرى فيها املستثمرون أوجه تشابه بني السوقني(من االختالالت 

اجلديدة للنظام املايل يف انتشار حدة هذه االضطرابات، وأصبح السوق  وقد أسهمت اخلصائص
املايل ينمو بوترية أسرع من منو االقتصاد احلقيقي، حيث متثل جمموع األصول املالية ضعف الناتج احمللي 

ن من االمجايل السنوي، وتغري مكونات وطبيعة األصول املالية، وذلك يف إطار بنية النظام املايل الذي يتكو 
النظم القانونية، نظم املدفوعات، نظم التسوية، (جمموعة من العناصر املختلفة واملرتابطة، البنية التحتية 

األسهم (واألسواق ) البنوك، شركات األوراق املالية، املؤسسات االستثمارية(، املؤسسات )النظم احملاسبية
نات ميكن أن خيل باستقرار النظام املايل  إن اضطراب إحدى هذه املكو ). والسندات، النقود واملشتقات

أما يف حالة اشتغاله بطريقة جيدة متكنه من أداء وظائفه التسيريية، فإن اضطراب أحد عناصره ال . ككل
ديدا لكل النظام   19. يشكل بالضرورة 

ني والفاعل) األسواق بالرتاضي(ساهم النمو السريع لألسواق غري املنظمة أو اليت ينقصها التنظيم  
من بني األعوان اجلدد ميكن أن . غري اخلاضعني للقواعد االحرتازية يف غموض وعدم استقرار الدائرة املالية

نشري إىل بعض مسريي األصول كصناديق التحوط والصناديق السيادية الذين يتمتعون بواجهة مالية معتربة 
ق سلوك القطيع، ويف بعض احلاالت ميكن واليت عادة ما تتميز مبديونية مرتفعة، والذي من احملتمل أن تطب

م يف ختصيص األصول يف حدة انفجار أو  أن تشكل توقعات ذاتية املنشأ حيث ميكن أن تسهم قرارا
يار أسعار األصول، األمر الذي يهدد ميكانيزم تشكيل األسعار   .ا
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  : خاتمة

سني فعالية ختصيص املوارد تعمل العوملة والتكامل املايل على تعزيز النمو االقتصادي من خالل حت
ا العديد من املخاطر فتعيق استقرار النظام املايل  ا حتمل يف طيا وتنويع املخاطر وترقية التطور املايل، إال أ
وحتد من قدرة هذا األخري على االشتغال اجليد، وتساهم يف ارتفاع وترية االضطرابات املالية خاصة يف ظل 

املايل الذي تطور بغض النظر عن احتياجات متول الدائرة احلقيقية، وهذا ما ارتفاع املضاربة يف القطاع 
يؤكده التطور الكبري الستثمارات احملافظ الذي يستجيب ملنطق العائد قصري األجل، باإلضافة إىل الدور 

  .دخلنياملخل لبعض التقنيات املستعملة يف األسواق املالية مع التوزيع غري املتناظر للمعلومات بني املت

أدت  كل هذه التطورات إىل وقوع األزمات وتكرارها خالل عشرين سنة املاضية طالت األسواق 
الناشئة واملتطورة، هذا ما أدى  إعادة النظر يف مسألة املال املعومل الذي حتكمه ميكانيزمات األسواق 

ام املايل مستقرا متحكما يف املنظمة ذاتيا، ودفع إىل ضرورة اختاذ االجراءات التصحيحية حبيث يكون النظ
  . االضطرابات، قادرا على استيعاب الصدمات

على الرغم من االختالالت والضغوط اليت حتدثها العوملة املالية، فإن التوفيق بني العوملة واالستقرار املايل 
يصبح بات أمرا ضروريا، وذلك من خالل اتباع منهج عملي وتوفر شبكة لتنظيم واستقرار النظام، بشكل 

االستقرار املايل أمرا حتميا بالنسبة للبنوك واهليئات التنظيمية مع اصالح النظام املايل العاملي والرتكيز على 
 .حركة رؤوس األموال والتنظيم الدويل للبنوك
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