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تقدمي
�ضمن مو�سمه التدريبي الثاين للعام  2009/2008عقد املعهد العربي للتخطيط حلقة نقا�شية
بعنوان أ
«الزمة املالية الدولية وانعكا�ساتها على دول اخلليج» .وذلك يوم الثالثاء املوافق ،2009/3/17
قدمها كل من أال�ستاذ الدكتور و�شاح ر ّزاق ،والدكتور �إبراهيم أ�ونور ،والدكتور وليد عبد مواله -أ�ع�ضاء
الهيئة العلمية باملعهد .وقد جاء اختيار املعهد لهذا املو�ضوع يف �إطار اهتمامه بالتطورات االقت�صادية
احلالية وانعكا�ساتها على اقت�صادات الدول العربية عام ًة ،ودول اخلليج العربية على وجه اخل�صو�ص.
أ
	��صبح من املعلوم لدى املتابعني أ
للحوال االقت�صادية يف العامل أ�ن أالزمة امل�صرفية واملالية
أالمريكية ،قد ن� أش�ت أ��سا�س ًا يف القطاع التمويلي أالمريكي وانتقلت �إىل بقية دول العامل الرئي�سية من
خالل عوملة املعامالت التمويلية والنقدية .ثم بد أ�ت أالزمة باالنت�شار للقطاعات ا إلنتاجية املختلفة لي�س
فقط يف أ�مريكا و�إمنا أ�ي�ض ًا يف أ�وروبا وبقية دول العامل .وترتب على هذا االنت�شار أ�ن توالت التوقعات
بانهيار عملية النمو االقت�صادي على م�ستوى العامل .وتوالت بعدها التو�صيات ب أ�ن تقوم احلكومات
ب�صياغة حزم �إنقاذ للقطاع التمويلي إلعادة الثقة بني املتعاملني.
ثم جاءت التو�صيات ب أ�ن تقوم احلكومات ب�صياغة حزم �إنفاق عام تهدف �إىل زيادة الطلب
مبعزل عن انت�شار أالزمة ،حيث ت أ�ثرت بطريقة مبا�شرة
ا إلجمايل .وبالطبع مل تكن دول اخلليج العربية
ٍ
باالنخفا�ض احلاد يف أ��سعار النفط من حوايل  150دوالر للربميل يف منت�صف عام � 2008إىل حوايل
 45دوالر حالي ًّا.
وقد �سجلت أ��سواق ر أ��س املال يف دول اخلليج العربية انخفا�ضات غري م�سبوقة يف قيم أال�صول
الر أ��سمالية .ولكن ،وبا�ستثناء حاالت حمدودة ،فقد �صمد القطاع امل�صريف اخلليجي ومل ي�ساير انهيارات
البنوك التي �شهدتها معظم الدول املتقدمة.
لقد ت أ�ثرت دول اخلليج العربية أ�ي�ض ًا ب�صياغة حزم ال�سيا�سات التي اقرتحت ملعاجلة أالزمة،
خ�صو�ص ًا تلك احلزم التي طبقت يف أ�مريكا والتي تركزت حول حمورين:
أ�ولهما� :إعادة الثقة يف القطاع امل�صريف من خالل التدخل احلكومي املبا�شر إلعادة هيكلة قوائمها
املالية ،وا�ستعادة البنوك لوظيفتها يف توفري االئتمان لالقت�صاد.
وثانيهما :تفعيل أ�دوات املالية العامة من خالل زيادة ا إلنفاق احلكومي ،خ�صو�ص ًا يف جمال اال�ستثمار يف
البنى أال�سا�سية وامل�شروعات الكربى لتحفيز اال�ستهالك وا إلنتاج يف االقت�صاد.
--

ويذكر يف هذا ال�صدد أ�ن دولة الكويت قد قامت ب�صياغة أ�دوات ت�شريعية ملقابلة تداعيات
أالزمة املالية العاملية على االقت�صاد الكويتي :أ�ولها «قانون �ضمان الودائع امل�صرفية» ،وثانيها «م�شروع
قانون تعزيز اال�ستقرار املايل» ،حيث �ستقوم الدولة يف �إطار هذا امل�شروع ب�ضمان  50يف املائة من التمويل
اجلديد الذي تقدمه البنوك الكويتية جلميع عمالئها حتت عدد من ال�شروط االئتمانية املحددة.
تناولت احللقة النقا�شية ثالثة جوانب أ
للزمة املالية الدولية أ�ولها :أ��سباب أالزمة املالية من
وجهة نظر طليعة من االقت�صاديني العامليني ،وال�سيا�سات املقرتحة ملعاجلتها .أ�ما اجلانب الثاين ،فقد
ر ّكز على االعتبارات املرتبطة بالبنية اجلزئية أل�سواق املال اخلليجية ،وت أ�ثريها على كفاءة أال�سواق،
وعلى ت�ضخيم أالزمات املالية .وت�ضمن اجلانب الثالث حتلي ًال لتفاعل �سوق أال�سهم الكويتية مع أالزمة
املالية العاملية ،وا�سرتاتيجيات التعامل يف �سوق أالوراق املالية.
							
							

د .عي�سى الغزايل
مدير عام املعهد العربي للتخطيط

أ
الزمة املالية احلالية
د .و�شاح رزاق

أ
الزمة املالية احلالية
ملخ�ص
تناق�ش هذه الورقة وجهات نظر طليعة االقت�صاديني أالمريكيني حول أ��سباب أالزمة املالية
احلالية وال�سيا�سات التي تتبعها احلكومة أالمريكية .وتبد أ� مبقارنة تاريخية ق�صرية بني أالزمة احلالية
والركود العظيم ( .)1929هناك أ�دلة ميدانية كثرية ت ؤ�يد وجود ت�شابه نوعي ولي�س كمي ،كارتفاع ن�سبة
الدين العام ن�سبة �إىل الناجت القومي؛ ارتفاع العجز يف امليزان اجلاري ن�سبة �إىل الناجت القومي؛ انخفا�ض
أ��سعار العقار و�سوق أال�سهم؛ انخفا�ض الناجت القومي ا إلجمايل وزيادة يف املخاطر والغمو�ض وعدم القدرة
على اتخاذ قرارات وانعدام الثقة ب�شكل عام بالنظام االئتماين والقطاع التمويلي� .إن أالزمة مل تنته بعد،
فيبدو أ�نها كانت قد بد أ�ت يف �سوق الرهن العقاري وانت�شرت �إىل بقية القطاعات االقت�صادية عن طريق
توقف نظام االئتمان ،وانتقلت �إىل بقية دول العامل عن طريق العوملة وامل ؤ��س�سات املالية املرتبطة و أ��سواق
ر ؤ�و�س أالموال احلرة.خالف ًا ملا يعتقده البع�ض ب أ�ن �سبب أالزمة املالية كان رفع القيود (،)Deregulation
ف�إن هناك أ�دلة ميدانية موثوق بها ت ؤ�كد أ�ن �سببها هو تدخل احلكومة أالمريكية املبا�شر يف �سوق العقار.
ورغم أ�ن هدف احلكومة أالمريكية يف توفري �سكن للفقراء واملعوزين يعترب هدف ًا �سامي ًا �إال أ�ن تدخل
احلكومة يف �إجراءات ا إلقرا�ض للبنوك اخلا�صة يعترب م�شكلة كبرية (.)Liebowitz, 2008
أ
	�ما ال�سبب ا آلخر أ
للزمة املالية فقد يكون خط ًأ� يف ال�سيا�سة النقدية ،وقد أ�و�ضح (John B.
 )Taylor, 2008ب أ�ن ال�سيا�سة النقدية قبيل أالزمة كانت تو�سعية للغاية مما أ�دى �إىل تدفق أ�موال كبرية
�إىل �سوق العقار .يف احلقيقة �إن ال�سببني أ�عاله قادران على خلق فقاعة كبرية.
ويقول ( )Bernanke, 2009ب أ�ن أ�هداف ال�سيا�سة النقدية أالمريكية لي�ست مق�صورة فقط
على توفري ال�سيولة النقدية الكافية ملدة طويلة من الزمن والت أ�ثري على التوقعات طويلة أالمد ولكنها
ت�سعى أ�ي�ض ًا �إىل �إعادة بناء النظام االئتماين .لقد أ��صبح وا�ضح ًا أ�ن هناك �سيا�سات نقدية ومالية
للنقاذ االقت�صادي .ورغم و�ضوح ال�سيا�سة النقدية � إ ّال أ�ن هناك غمو�ض ًا حول فعالية ال�سيا�سة
ت�سعى إ
املالية ألنها �ست ؤ�دي �إىل زيادة أ��سعار الفائدة ،التي من � أش�نها أ�ن ت ؤ�ثر �سلب ًا على اال�ستثمارات اخلا�صة؛
زيادة الدين العام أ
للجيال القادمة؛ رفع أال�سعار؛ ورمبا الت أ�خر يف الت أ�ثري على الو�ضع االقت�صادي� .إن
الظروف احلالية ا�ستثنائية للغاية وحتتاج �إىل أ�فكار و�سيا�سات جديدة .رمبا أ�ن النظرية االقت�صادية
وحدها غري كافية لتف�سري االقت�صاد الر أ��سمايل ،وقد يكون الوقت منا�سب ًا ا آلن لكي يقوم االقت�صاديون،
علماء ال�سيا�سة ،االجتماع ،علم النف�س وا إلدارة ب�صياغة نظرية اجتماعية عامة لتف�سري االقت�صاد
الر أ��سمايل .حتى ذلك الوقت ،ف�إنه يجب توقع املزيد من هذه أالزمات.
--

أ�و ًال :مقدمـــــة
	�إن أالزمات والتقلبات والنمو والركود هي من ميزات النظام االقت�صادي الر أ��سمايل ،التي
ي�صعب التنب ؤ� بها وال ميكن التخل�ص منها ،وكل ما ن�سعى �إليه دائم ًا هو التخفيف من وط أ�تها .فقد
تعر�ضت الواليات املتحدة أالمريكية ،عرب تاريخها الق�صري ن�سبي ًا �إىل أ�زمات مالية عدة ( 1844و
 1857و  1873و  1890و  1893و  1907و  ،)1929وبعد احلرب العاملية الثانية أ�ي�ض ًا ،حدثت أ�زمات
مالية ،واجلميع يتذكر أ�زمة �سوق أال�سهم يف عام  ،1987التي كان لها تداعيات دولية أ�ي�ضا.
وبعد أ�زمة  1929كانت ردود الفعل تتمثل دائما ب�سيا�سات كينزية ()Keynesian Policies
ملعاجلة أالزمة عن طريق التدخل احلكومي لنجدة االقت�صاديات املري�ضة ،با�ستخدام �سيا�سات مالية
تو�سعية و أ�حيان ًا �سيا�سات نقدية تو�سعية ،وبالرغم من كل ذلك ،فقد ا�ستمرت أالزمات باحلدوث! ورمبا
أ�ن أ�حد أال�سباب املهمة هو ا إل�صرار على �إتباع �سيا�سة مالية ُيعتقد ب أ�نها تو�سعية .يف حني يفرت�ض حدوث
تغيري حقيقي يف ال�سيا�سات عند حدوث أالزمات .وبد ًال من ا�ستقاء احللول من أالفكار املطروحة �آنذاك،
ف�إنه يف�ضل أ�ن تكون احللول مبنية على أ�فكار جديدة و�سيا�سات بديلة� .إن النظام االئتماين أالمريكي
القائم مري�ض ،وا آلن هو الوقت املنا�سب لتغيري طريقة عمله ولي�س ترقيعه ،وذلك با�ستخدام �سيا�سات
جديدة بد ًال من �سيا�سات ا�ستعملت يف املا�ضي ومل تغري �شيئ ًا.
الغر�ض من هذه الورقة هو ا�ستعرا�ض أ��سباب أالزمة احلالية ثم مناق�شة ال�سيا�سات املقرتحة
لعالجها رغم أ�ن أالمر مل ينته بعد والتدهور م�ستمر وال أ�حد يعرف حجم اخل�سائر القادمة!
يتكون القطاع التمويلي من بنوك و�شركات ائتمانية و أ��سواق أ
لل�سهم و�شركات للت أ�مني و أ��سواق
لالئتمان والرهن العقاري ،هذه كلها ت�ساعد يف تكوين ر ؤ�و�س أالموال ،وجتميعها من املدخرين و�إقرا�ضها
ألغرا�ض اقت�صادية متعددة ،وتدخل ر ؤ�و�س أالموال كمتغريات مبا�شرة يف عملية �إنتاج ال�سلع واخلدمات
املختلفة.
يتخذ النا�س قرارات مهمة لتحديد كمية ا�ستهالكهم من ال�سلع واخلدمات ،وعدد �ساعات
عملهم ،وكمية ا�ستثماراتهم ومدخراتهم ،با إل�ضافة �إىل قرارات تتعلق بالتوقيت ،اليوم أ�م غدا.
وتعتمد هذه القرارات على عوامل خمتلفة منها أ��سعار الفائدة احلالية واملتوقعة ،التي تت أ�ثر ب�شكل
كبري بال�سيا�سات النقدية واملالية  -ودرجة املخاطرة ( )Riskأ
وبال�سعار.وي�ستطيع النا�س �إنفاق أ�كرث
من دخولهم عن طريق االقرتا�ض ولكن العجز عن الت�سديد ي ؤ�دي يف نهاية أالمر �إىل تعطل النظام
التمويلي.
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	�إن االقت�صاد أالمريكي مبني على االقرتا�ض ،فالنا�س متول ا�ستهالكها من ال�سلع واخلدمات
عن طريق االئتمان ،وكثري ،ورمبا أالغلبية ،تنفق أ�كرث من دخولها وامل�ستثمر ي�سعى �إىل االقرتا�ض لتنفيذ
م�شاريعه .و�إذا ما عطل النظام التمويلي ف�إنه قد يكون ب�سبب تعطل بع�ض أ�جزائه كنظام االئتمان أ�و
البنوك..الخ وقد تعود أال�سباب �إما ل�سيا�سات اقت�صادية خاطئة أ�و ل�سوء يف الرقابة والقواعد وال�ضوابط،
أ�و خللل يف ت�سعري أال�صول ب�سبب الغمو�ض ،أ�و ب�سبب ندرة املعلومات أ�و �صعوبة فهمها ،أ�و لكونها وا�ضحة
للبع�ض ولي�ست كذلك آ
للخرين ،أ�و رمبا ب�سبب اختالل نظام احلوافز للمقر�ض واملقرت�ض ،وكلها ت ؤ�دي
با إلفراد وامل ؤ��س�سات �إىل اتخاذ قرارات غري �صحيحة �إما يف ا إلنفاق أ�و االدخار أ�و اال�ستثمار..الخ.
يحتاج االقت�صاد ال�سليم �إىل بقاء قنوات النظام التمويلي مفتوحة لكي يتم نقل ر ؤ�و�س أالموال
�إىل القطاعات االقت�صادية املختلفة .فالقطاع التمويلي ي�شبه �شبكة �شرايني و أ�وردة ج�سم ا إلن�سان ،حيث
يقوم بنقل ال�سيولة الالزمة لكافة الفعاليات والقطاعات االقت�صادية ،كما ينقل الدم �إىل كافة أ�ع�ضاء
اجل�سم ،وعند ان�سداد هذه القنوات ف�إنه ي�صعب نقل ال�سيولة الالزمة من النقد واالئتمان �إىل بقية
()1
أ�جزاء االقت�صاد فتتعطل هي أالخرى.
�ستُناق�ش يف الفقرات القادمة من هذه الورقة جمموعة من أ�راء اخلرباء أالمريكان عن أ��سباب
أالزمة ،ويف ما �إذا كانت هذه أالزمة م�شابهه لالزمات أالخرى التي مر بها العامل الر أ��سمايل ،ثم بعد
ذلك �سيتم �إلقاء مزيد من ال�ضوء على ال�سيا�سات االقت�صادية ملعاجلة أالزمة.

ثاني ًا :ملخ�ص آلراء متعددة أل�سباب أ
الزمة املالية
هناك �إجماع على أ�ن أالزمة املالية احلالية قد بد أ�ت يف �سوق الرهن العقاري يف الواليات
املتحدة )2(.أ�حد أالجزاء املهمة والكبرية يف القطاع التمويلي أالمريكي ،ثم انتقلت �إىل بقية النظام
التمويلي كالعدوى من خالل �شبكة معقدة من امل�شتقات املالية املرتابطة ( )Derivativesالتي كان
من ال�صعب ت�سعري درجة املخاطر فيها مما أ�دى �إىل غمو�ض وعدم ت أ�كد ( )Uncertaintyيف اتخاذ
القرارات وخ�سائر قدرت مبليارات الدوالرات .بعد �سوق الرهن العقاري تداعي النظام االئتماين
( )Credit Crunchو�سوق أال�سهم ( )Stock Marketو ُيعتقد أ�ن انعدام الثقة بقدرة النظام االئتماين
على العمل كان عام ًال مهم ًا .ويعتقد( Reinhart and Rogoff (2008و ( Bordo (2008أ�ن أالزمة
احلالية قد �سبقته ــا أ�حداث م�شابه ــة ملا حدث يف أالزم ــات ال�سابقة املذك ـ ــورة �سابق ــا .ويقـ ـ ــدم
( Stan Liebowitz (2008درا�سة م�ستفي�ضة عما جرى يف �سوق العقار أالمريكي وال�سيا�سات التي أ�دت
�إىل حدوث االنهيار يف �سوق الرهن العقاري.
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 1.2أ
الزمات ال�سابقة – خ�صو�ص ًا يف عام 1929
عزا ( )Keynesكينز الركود أ�و الك�ساد العظيم الذي بد أ� يف الواليات املتحدة يف عام 1929

يف كتابه ال�شهري النظرية العامة للت�شغيل و أ��سعار الفائدة والنقود( )3النهيار �سوق أال�سهم .ومن أ��شهر ما
ورد يف حتليله أ�ن اال�ستثمار عملية غري م�ستــقرة أ��ص ً
ال ( )Unstableتقـ ــودها روح حيوانية (Animal
 .)Spiritويق�صد أ�ن امل�ستثمرين عادة ما يتبع بع�ضهم البع�ض حب ًا باملال بدون معرفة ما يجري
حق ًا وك أ�نهم قطيع من املا�شية ،أ�ي غري عقالنيني أ�و غري را�شدين .وي ؤ�دي هذا النوع من القرارات أ�و
الت�صرفات �إىل زيادة يف الطلب على أال�صـ ــول ،وبالتايل �إىل ارتفاع أ��ســعارها باجتاه قد ال يكون له
عالقــة ب أ��سا�سيات ال�سوق ( ،)Market Fundamentalsوهو ما �صار يعرف بالفقاعة (.)Bubble
تنفجر الفقاعة يف نهاية املطاف عند انخفا�ض أال�سعار ،ويت�سابق امل�ستثمرون لبيع أال�صول قبل
انخفا�ض أ��سعارها أ�كرث ،وت ؤ�دي هذه الزيادة يف العر�ض �إىل �سرعة انخفا�ض أال�سعار ،وهكذا حتى تبد أ�
الودائع امل�صرفية ثم القرو�ض وبعدها اال�ستثمارات بالتناق�ص واال�ستهالك باالنخفا�ض ثم انكما�ش يف
الطلب العام ،وعندئذ تبد أ� البطالة.
لقد أ��صبح منطق كينز مقرر ًا يف كتب املدار�س املتو�سطة والثانوية يف الواليات املتحدة .ويعود
كينز ليقرتح ال�سيا�سة املطلوبة حلل هذه أالزمة ،وهي التدخل احلكومي بزيادة ا إلنفاق عن طريق
ال�سيا�سة املالية لتن�شيط الطلب العام وهذا جزء مما يحدث اليوم أ�ي�ض ًا .يفهم من كل هذا أ�ن كينز
يعتقد ب أ�نه ال ميكن االعتماد على ال�سوق الر أ��سمايل يف �إ�صالح امل�شاكل تلقائي ًا عن طريق تغري أال�سعار،
ألن أال�سعار ال تتغري ب�سرعة كافية ..الخ و أ�نه ال بد من تدخل حكومي إلنقاذ املوقف كما يجري اليوم.
يف عام  ،1966قام ملتون فريدمان و�آنا �شوارتز ( )Friedman and Schwartzبتوثيق
التاريخ النقدي للواليات املتحدة بني عامي(A Monetary History of the United:)1867-1960
 ،Statesقدما فيه براهني ت�شري �إىل أ�ن تداعي �سوق أال�سهم مل يكن �سبب الركود العظيم .مل يعار�ضا
مو�ضوع الفقاعة ألن التاريخ االقت�صادي يعلمنا أ�ن ا�ستثمارات غري عقالنية حتدث بني الفينة أ
والخرى،
ولكن امل�شكلة هي أ�ن البنك االحتياطي الفيدرايل قد ارتكب خط ًأ� ج�سيم ًا ب�إتباعه �سيا�سة نقدية انكما�شية
خالف ًا أ
للهداف التي أ��س�س من أ�جلها ،وهي توفري ال�سيولة الكافية لال�ستقرار املايل ،حيث قام بزيادة
�سعر الفائدة على القرو�ض للبنوك التجارية ،وهو ما كان ال�سبب يف حدوث الركود االقت�صادي ألن
أ��سعار الفائدة املرتفعة ت ؤ�ثر �سلبي ًا على اال�ستثمار اخلا�ص.
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�إن أالزمات املالية التي مر بها االقت�صاد أ
المريكي قبل عام  1792( 1929و 1844و 1857

و  1873و  1890و  1893و  )1907حدثت حتت نظام نقدي خمتلف عن ذلك النظام الذي اتبع بعد
عام  .1913فالنظام النقدي الذي كان �سائد ًا منذ عام  1879حتى عام  1913هو نظام قاعدة الذهب
(( )The Gold Standardمل يكن حتوي ًال تلقائي ًا بل ت�ضمن بع�ض التدخل من احلكومة) والذي بد أ�
بالزوال خالل احلرب العامليــة أالوىل )4(.ولكن الواليات املتحــدة أالمريكية حتولـت بعد ذلـك �إىل نظام
�سـعـر ال�صرف الثابت ( )Bretton Woodsحتى  ،1973/1972ثم مت ا�ستخدام نظام �سعر ال�صرف
العائم (.)Flexible Exchange Rate
يف عام  1907حدثت أ�زمة م�صرفية هائلة ،حيث طالبت طوابري من أالمريكيني ا�سرتجاع
ودائعهم ولكن البنوك رف�ضت الدفع .أ�دت هذه أالزمة �إىل ت أ��سي�س البنك االحتياطي الفيدرايل الذي
أ�عطى �صالحيات كبرية جد ًا لتوفري ال�سيولة النقدية لالقت�صاد أالمريكي .ومع ذلك فقد كانت الفرتة
من  1914ف�صاعد ًا أ�قل ا�ستقرار ًا من الفرتات ال�سابقة (حتى �إذا ما أ�خذت احلروب أ
والزمات املالية
يف نظر االعتبار) ،حيث يالحظ ازدياد قيمة التباين الظاهري ( )Varianceلكمية النقد أ
وال�سعار
والناجت القومي ا إلجمايل .وقد ح�صلت غالبية عدم اال�ستقرار بني عامي  1920و  1939ثم من عام
 1947ف�صاعد ًا .دخل االقت�صاد أالمريكي يف ركود يف الفرتة  1921-1920وركود عظيم بني عامي
 1929و  1933كما يعلم اجلميع ،ثم يف ركود �آخر من عام � 1937إىل عام  .1938ويعزي فريدمان كل
ذلك �إىل عدم ا�ستقرار النظام امل ؤ��س�سي النقدي  -البنك االحتياطي الفيدرايل.
لقد و�صل الناجت القومي ا إلجمايل ذروته يف منت�صف عام  .1929ولعب ازدهار �سوق أال�سهم
دور ًا يف ذلك ب�سبب التطور التقني ك�إنتاج ال�سيارات .قام البنك االحتياطي الفيدرايل ب�إتباع �سيا�سة
نقدية انكما�شية منذ منت�صف  1928بهدف عدم ت�شجيع النا�س على امل�ضاربة يف ال�سوق .وقد أ�ثرت زيادة
و�شحة ال�سيولة النقدية �سلبي ًا على الثقة باالقت�صاد ( .)Business Confidenceوعليه
أ��سعار الفائدة ّ
فقد انخف�ض اال�ستهالك واال�ستثمار ،كما انخف�ض معدل منو النقود بـن�سبة  %3منذ �آب � 1929إىل ت�شرين
أالول  .1930ويف ت�شرين الثاين من عام  1930بد أ�ت �سل�سلة من االنهيارات امل�صرفية أ�دت �إىل طوابري من
املودعني يطالبون بودائعهم ( .)Bank Runانت�شرت العدوى من والية �إىل أ�خرى ،ويف  11كانون أالول من
العام نف�سه انهار كل �شيء.
ال يعني� ،سواء يف النظام النقدي احلايل أ�و كما كان يف عام  ،1929أ�ن وجود دوالر من الودائع
لدى البنوك ي�ساوي دوالر ًا من النقد لدى البنك .فعند �إيداع دوالر من النقد لدى البنك ،يقوم البنك
ب�إ�ضافة جزء من هذا الدوالر �إىل كمية النقد والباقي يقر�ض ألغرا�ض أ�خرى .وقد يقوم املقرت�ض ب�إيداع
القر�ض يف بنك �آخر وهكذا� .إذ ًا لكل دوالر من النقد ميلكه البنك تكون عدة دوالرات مطلوبة ب�شكل
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ودائع� .إن عر�ض النقد (كمية النقد املطروح للتداول وكمية الودائع) يرتفع كلما ارتفعت ن�سبة الودائع.
لذا ف�إنه عند مطالبة كثري من أالفراد بودائعهم يف وقت واحد ي ؤ�دي �إىل انخفا�ض �شديد يف كمية النقد،
�إال �إذا كانت هناك طريقة أ�خرى لزيادة كمية النقد ،و�إال فان البنك الذي يريد الوفاء بالتزاماته جتاه
املودعني �سي�ضع �ضغط ًا كبري ًا على البنوك أالخرى �إما ب�سحب بع�ض القرو�ض أ�و بيع بع�ض أال�صول أ�و
�سحب بع�ض الودائع .كان هذا هو ال�سبب الذي أ�دى �إىل ت أ��سي�س البنك الفيدرايل ،لكي يخلق ويوفر
النقد الكايف يف هذه احلاالت.

ثالث ًا :أ�وجه ال�شبه بني احلا�ضر واملا�ضي!
 1.3لقد مر االقت�صاد الر أ��سمايل العاملي ب أ�زمات كثرية با إل�ضافة �إىل أالزمات التي مرت بها الواليات
املتحدة .أ
فالزمات اخلم�سة الكبرية التي انهارت بها معدالت النمو ب أ�كرث من  %5حدثت يف أ��سبانيا
 ،1977والرنويج  ،1987وفنلندا  ،1991وال�سويد  ،1991واليابان  .1992با إل�ضافة �إىل ذلك ف�إن هناك
أ�زمات م�صرفية ومالية حدثت يف أ��سرتاليا  ،1989وكندا  ،1983والدمنارك  ،1987وفرن�سا ،1994
و أ�ملانيا  ،1977وبريطانيا يف  1974و  1991و .1995وقد قام Reinhartو (Rogoff (2008بتحليل
كمية كبرية من البيانات ،فوجدا ت�شابه ًا نوعي ًا على أالقل ،يف البيانات وامل ؤ��شرات خالل هاتني أالزمتني.
أ�همها ( )1انخفا�ض أ��سعار أال�صول كالعقارات أ
وال�سهم يف الواليات املتحدة التي تعاين من تدفق ر ؤ�و�س
أ�موال أ�جنبية كبرية )2( .انخفا�ض �شديد يف معدل النمو االقت�صادي يف ال�سنة ال�سابقة أ
للزمة با إل�ضافة
�إىل ( )3وجود عجز �شديد يف امليزان اجلاري ( .)Current Account Deficitsو أ�خري ًا ( )4ارتفاع
كبري يف الدين العام.
ر�سم بياين رقم ( :)1أ��سعار العقار يف الواليات املتحدة
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يبدو أ�ن أالرقام املعلنة اليوم أ�كرب بكثري من أالرقام أ�عاله .فاالقت�صاد أالمريكي رمبا تدهور
بن�سبة � 3إىل  4باملائة ولكن اليابان �سجلت تدهور ًا بن�سبة  13باملائة وبريطانيا بحوايل  2باملائة ..الخ.
ر�سم بياين رقم ( :)2أ��سعار أ
ال�سهم Adjusted S&B 500

يو�ضح الر�سم البياين رقم ( )1كيف ارتفعت أ��سعار العقار ( )Boomثم بد أ�ت باالنخفا�ض
( )Bustيف �سنة  2007وا�ستمرت حتى ا آلن .كانت أ��سعار أال�سهم تتبع م�سار ًا م�شابه ًا يف الر�سم البياين
()5
رقم (.)2
ر�سم بياين رقم ( :)3معدل منو الناجت القومي
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لي�س هناك من بيانات حديثة ،ولكن الناجت القومي ا إلجمايل أالمريكي ال زال يوا�صل
انخفا�ضه .يف احلاالت ال�صعبة ي أ�خذ االقت�صاد �سنتني حتى يعود النمو �إىل االجتاه العام .ولكن خالل
أالزمات الكبرية يف اليابان ،وفنلندة والرنويج و أ��سبانيا وال�سويد انخف�ض معدل النمــو بحدود  %5وبقي
منخف�ض ًا حتت االجتاه العام ( )Below Trendملدة أ�كرث من ثالث �سنوات .وعليه ف�إنه من املمكن
جد ًا أ�ن يظل االقت�صاد أالمريكي راكد ًا ملدة ثالث �سنوات أ�و أ�كرث ،ويعتمد ذلك على أ�مور عديدة أ�همها
ال�سيا�سات االقت�صادية احلالية.
ر�سم بياين رقم ( :)4العجز يف امليزان اجلاري

	�إن عجز امليزان اجلاري كبري ،فهو بحدود  %6من الناجت القومي ا إلجمايل ،ولكن ال� ؤس�ال
يف احلقيقة لي�س عن حجم العجز ،ولكن هل ميكن ا�ستمرار االقت�صاد يف العمل ب�شكل طبيعي مع هكذا
عجز؟ هناك أ�دبيات كثرية يف هذا املجال ،بع�ضها يحاول القول أ�نه نعم ممكن .حيث ت�ستطيع الواليات
املتحدة اال�ستمرار رغم العجز يف امليزان اجلاري بدون خماطر ج�سيمة ،حيث أ�ن بريطانيا وا�سرتاليا
وكندا ا�ستمرت يف حتقيق عجز يف امليزان اجلاري لعدة عقود ( .)Collins, et. al. 1996يعتقد أ�نه �إذا
ما كان �سعر ال�صرف حر ًا عائم ًا بعيد ًا عن تدخل احلكومة ،ف�إنه �سوف يبد أ� بالتدهور كم ؤ��شر لزيادة
العجز ،و أ�ن تغري �سعر ال�صرف �سيعمل وك أ�نه م�ضاد لل�صدمات ( )Shock Absorberوهو الذي يحمي
االقت�صاد احلقيقي.
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ر�سم بياين رقم ( :)5الدين العام

امل�صدرWikipedia :

لقد ت�صاعد الدين العام ( )Public Debtمنذ ثمانينات القرن املا�ضي (اجلزء أالعلى من
الر�سم البياين رقم ( ))5ولكن كن�سبة من الناجت القومي (اجلزء أال�سفل من الر�سم البياين رقم ())5
ال يكاد يقارن ب�سنوات الركود العظيم يف عام  1930كون الدخل القومي قد ازداد زيادة هائلة .لقد كان
ذلك م ؤ��شر ًا مهم ًا حلدوث أالزمات يف كل أالزمات ال�سابقة التي ح�صلت بعد احلرب العاملية الثانية.
كل هذه امل ؤ��شرات تدل على وجود ت�شابه ( أ�نا أ�عتقد ب أ�نه) نوعي ،ولي�س كمي بني أالزمات التي مر بها
االقت�صاد الر أ��سمايل العاملي أ
والمريكي.
لنعد �إىل مو�ضوع الفقاعة لكونه يرتدد دائم ًا يف ال�صحف أ
والدبيات االقت�صادية ،ولكن
لي�س هناك من تف�سري معقول لها .يبدو أ�ن هناك اتفاق بني معظم املحللني االقت�صاديني يف الواليات
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املتحدة على أ�ن التداعي الذي ح�صل يف �سوق العقار يف الواليات املتحدة رمبا لي�س فقاعة ،ولكنه متعلق
بالتطورات احلا�صلة يف ال�سوق املالية أ�و النظام املايل� ،إما ب�سبب الزيادة امل�ستمرة يف تدفق ر ؤ�و�س
أالموال من �آ�سيا والدول امل�صدرة للنفط ،أ�و ب�سبب �سوء تقدير ال�سيا�سة النقدية ،أ�و �سوء تقدير �سيا�سة
العقار يف الواليات املتحدة .لقد �سبق و أ�ن تكلم الكثريون عن كون هذه الفقاعات تعني انعدام العقالنية
( )Irrationalityيف القرارات التي يتخذها أالفراد.
يعتقد ( )Xavier Vives, 2009أ�ن أالزمة املالية �سببها ندرة املعلومات جيدة النوعية وانعدام
املواءمة بني حوافز الالعبني يف ال�سوق .فعندما تكون املعلومات نادرة وموزعة ب�شكل غري مت�سا ٍو
( )Asymmetricف�إنه يتوقع أ�ال تعك�س أال�سعار م�ستوى الطلب والعر�ض ،ولذا تنحرف عن أ��سا�سيات
ال�سوق� .إذ ًا قد يكون هذا التوقع عقالني ًا ور�شيد ًا أ�كرث مما يتوقع اجلميع� .إن هناك عالقة بني موعد
و�صول التقنيات املختلفة �إىل أال�سواق وبني زيادة أ��سعار أال�صول ب أ��شكال غري عقالنية ( ،)Bubbleكما
حدث عند اكت�شاف القطار والكهرباء يف بداية القرن الع�شرين وال�سيارة يف عام  1920واالنرتنت..
الخ� .إن التطور التقني الذي �صاحب عملية �صناعة �سالت االئتمان وا إلقرا�ض كان هائ ًال ( أ�نظر الر�سم
البياين رقم ( .))9هذا اجلمع و�إعادة تركيب هذه ال�سالت الذي ُيعرف بالتوريق قد خلط كثري ًا من
أالوراق ( ،)Securitizationمما جعل املعلومات واخلربات الالزمة لت�سعري هذه ال�سلع نادرة وموزعة
هنا وهناك ،أالمر الذي أ�دى �إىل �صعوبة الت�سعري وخ�صو�ص ًا ت�سعري املخاطر.
يف حاالت كهذه ،ف�إنه يتوقع انحراف ال�سعر عن �سعر ال�سوق .ورمبا يتم البيع وال�شراء على أ��س�س
أ�خـرى تعتمد على حركة أال�سعار اجلاريـة .فلم يكون القرار بالبـيع خاطـئ ًا �إذا كانـت أال�سعار يف حالة
�صعود هائل؟ رمبا يريد امل�ستثمــر من ذلك “ركوب هذه املوجة”! و أ�ن الفق ــاعة تكرب عن ــدما تــزداد
الـهوة بني ه ؤ�الء امل�ستثمـرين الذين يقامـ ــرون على زيادة ال�سعــر و أ�ولئك الذين يقامـرون على هبـوطه
( .)Information Asymmetryرمبا ال يكون ذلك أ�مر ًا غري عقالين ولكنه ما يح�صل عند وجود مثل هذه
املعطيات.
كيف ميكن تف�سري ما حدث يف �سوق العقار الثانوي ()Subprime؟ كان ميكن للبنوك
امل�صدرة للقرو�ض أ�ن ( )1حتتفظ بالقرو�ض يف موازناتها ( ،)On Balance Sheetsونتيجة هذا القرار
أ�ن تتحمل هذه البنوك خ�سائر ر أ��سمالية كبرية ،با إل�ضافة �إىل كلفة مراقبة تلك القرو�ض أ�و ( )2اللجوء
�إىل التوريق ( )Securitizationالتي تعني جمع و�إعادة تركيب للنقد اجلاري ( )Cash Flowوبيع
املنتوج �إىل م�ستثمرين لقاء �سعر معني والتخل�ص من الكلف أ
والعباء .ما ح�صل على أالرجح هو أ�ن
املعلومات عن املخاطر الكامنة يف هذه أالوراق املالية اجلديدة املركبة واملعقدة أ��صبحت �شحيحة.
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رمبا ميكن حتمل نتائج التداعيات التي ح�صلت يف أ��سعار أ��سواق أال�سهم أ
وال�صول ،كون معدالت
ا إلنتاجية عالية جد ًا يف الواليات املتحدة ،مع انخفا�ض املخاطر الناجمة عن ال�سيا�سات االقت�صادية
الكلية ،حيث أ��صبحت هذه ال�سيا�سات أ�كرث عقالنية يف ال�سنوات أالخرية .أ�ما بخ�صو�ص العجز يف امليزان
التجاري ،الذي عندما كان يف ذروته و�صل �إىل  2/3الفائ�ض العاملي ،فيعتقد أ�غلب اخلرباء ب أ�ن هذا ميكن
تف�سريه �ضمن موجة العوملة أالخرية ،حيث انفتحت أ�بواب االقت�صاد أالمريكي لتدفقات ر أ��سمالية هائلة.
الر�سم البياين رقم( )6هو مقيا�س أ�و م ؤ��شر للمخاطر الكبرية أ�و عدم الت أ�كد أ�و الغمو�ض الذي
ي�صيب قرارات الفرد عند أالزمات ،وهذا املقيا�س هو الفرق بني العائد على �سندات ( )Baaالتي ي�صدرها
القطاع اخلا�ص والعائد على �سندات اخلزينة أالمريكية ( )10-year bandوهو مقيا�س �شائع اال�ستعمال.
يالحظ أ�ن أالزمات املالية جتعل الطلب على �سندات القطاع اخلا�ص ينخف�ض ،وبذلك ينخف�ض ال�سعر
ويرتفع العائد ،حيث يحاول امل�ستثمر و�ضع أ�مواله يف �سندات اخلزينة أالمريكية أالكرث أ�مان ًا.
ر�سم بياين رقم ( :)6الفرق بني عائد �سند  Baaو�سند اخلزينة أالمريكية ملدة � 10سنوات

رمبا هناك ت�شابه نوعي بني ما ح�صل يف عام  1929واليوم ،ولكن ال�شيء ي�ضاهي ما حدث
يف عام  1929من حيث حجم الكارثة .فالر�سم البياين رقم ( )7ير�سم نف�س البيانات من �سنة .1920
الحظ الفارق بني الذروة يف عام  1929واليوم!

- 19 -

ر�سم بياين رقم ()7

يف الفقرة التالية �سيتم مناق�شة �إذا ما كانت ال�سيا�سات االقت�صادية �سببا لالزمة كما كان
يعتقد كل من فريدمان و �شوورتز .ثم يتم ا�ستعرا�ض تفا�صيل �سيا�سة البنك االحتياطي الفيدرايل.
 2.3عالقة ال�سيا�سة االقت�صادية أ
بالزمة
 1.2.3يتم احلديث عن درا�ستني ( Liebowitz (2008و ( .Taylor (2008تتكلم الدرا�سة أالوىل عن
�سيا�سة احلكومة أالمريكية يف �سوق العقار بالذات .وتتحدث الثانية عن ال�سيا�سة النقدية� .إن أالزمة
كما هو معلوم ويتفق عليه اجلميع حدثت يف �سوق العقار أ�و ًال ثم ا�ست�شرت لبقية أال�سواق� .إن ان�صهار
�سوق العقار يف الواليات املتحدة لي�س �شيئ ًا جديد ًا ،فقد حدث و أ�ن ان�صهرت أ��سواق العقار �سابق ًا يف
أ�مريكا ويف اململكة املتحدة يف �سبعينات القرن املا�ضي ويف اليابان ويف هوجن كوجن يف ت�سعينات القرن
املا�ضي ،ولكن أال�سباب قد تكون خمتلفة.
لقد كانت ن�سبة أالفراد املالكني للعقار يف الواليات املتحدة يف مطلع القرن املا�ضي  .%47وقد أ��صبحت
هذه الن�سبة يف عام  2009أ�ي بعد قرن كامل  %68فقط.
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ر�سم بياين رقم ( :)8مقيا�س معدل ملكية العقار يف أ�مريكا

مل ترتفع ن�سبة ملكية العقار يف أ�مريكا �إال بتدخل من احلكومة أالمريكية يف �سوق العقار .تتم
عمليات ا إلقرا�ض عادة ب�شكل دقيق للغاية� ،سواء كان ذلك يف �سوق العقار أ�و أ�ي �سوق أ�خرى ،حيث يجب
تقييم �إمكانية املقرت�ض على �سداد الدين .وقد أ�ن� أش�ت احلكومة أالمريكية �سوق رهن عقاري ثانوي
ي�سمى ( )Subprimeلغر�ض زيادة امللكية العقارية ملحدودي الدخل ،وذلك عن طريق التدخل احلكومي
لتب�سيط قواعد ا إلقرا�ض العقاري ( .)Lower Mortgage Lending Standardsويق�صد بذلك أ�نه
للقرا�ض )2( ،ال �ضرورة لتقدمي دفعة أ�وىل)3( ،
( )1ال يعترب التاريخ االئتماين ال�سيئ م�شكلة أ�و عائق ًا إ
الدخل لي�س عائق )4( ،ال تعترب ن�سبة القر�ض �إىل قيمة العقار م ؤ��شر ًا مهم ًا .يف ما يلي �سرد للت�سل�سل
الزمني للتدخل احلكومي يف �سوق العقار.
يف عام  1930أ�ي خالل فرتة الك�ساد العظيم ،تدهور �سوق الرهن العقاري كباقي أال�سواق.
أ�عطيت قرو�ض ولكن لفرتة ق�صرية جد ًا� ،سنة أ�و اثنتان ،ألن البنوك كانت بحاجة �إىل نقد ،ومل يكن
ممكن ًا متديد قيمة القر�ض ،وكان الدفع بالكامل عند الوقت أ�مر ًا مهم ًا.
لل�سكان ،التي كانت
لهذا تدخلت احلكومة أالمريكية يف عام  1934ب�إن�شاء ا إلدارة الفيدرالية إ
مهمتها �ضمان القرو�ض يف حالة عدم قدرة املقرت�ض على الدفع ،أ�و عدم الوفاء بالديون.
يف عام  1938أُ��س�ست –  – Fannie Maeلغر�ض �شراء القرو�ض العقارية من ا إلدارة
لل�سكان .ثم و�سع الغر�ض من �إن�شائها �إىل �شراء و�إعادة �إقرا�ض أ�موال ألغرا�ض العقار من
الفيدرالية إ
القطاع اخلا�ص لالقت�صاد ككل.
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بعد احلرب العاملية الثانية ،بد أ� ال�سكان البي�ض مغادرة مراكز املدن والعي�ش يف أ�حياء �سكنية
بعيدة (خارج املدينة) أ�خذت باالت�ساع و�سميت ال�ضواحي ( ،)Suburbsيف حني بقي الفقراء عموم ًا
وهم من ال�سود وامللونني من أ�مريكا الالتينية أ
(القليات) يعي�شون يف داخل املدن ،فتحولت مراكز
مبان قدمية .لهذا أ��صدرت احلكومة أالمريكية قانون �إعادة اال�ستثمار
املدن �إىل مناطق كئيبة ذو ٍ
( )Community Reinvestment Act, 1977الذي يفر�ض على البنوك القيام ب أ�عمال م�صرفية
يف مناطق جغرافية وا�سعة ت�ضم مراكز املدن ،ومنعها من ممار�سة أ�عمالها يف أالحياء ال�سكنية للبي�ض
ح�صري ًا .لذلك أ��صبح دور احلكومة أالمريكية يف �سوق العقار كبري ًا جد ًا يف �سبعينات القرن املا�ضي.
ثم �صدر قانون ك�شف الرهن العقاري للم�ساكن (،)Home Mortgage Disclosure Act, 1975
الذي يتطلب من البنك املقر�ض ا إلف�صاح عن كافة املعلومات املتعلقة بال�شخ�ص املقرت�ض .أ�رادت احلكومة
من ذلك التعرف على ما �إذا كان هناك أ�ي متييز عن�صري من قبل البنوك يف منح القرو�ض العقارية.
يف عام  1991تراكمت بيانات �إح�صائية كثرية عن عمليات ا إلقرا�ض .وتعالت أ��صوات عديدة
تطالب بتحليل ودرا�سة هذه البيانات من منطلق أ�ن هناك متييز ًا عن�صري ًا يف عملية ا إلقرا�ض.
يف عام  1992قام البنك االحتياطي الفيدرايل يف بو�سطن بدرا�سة وحتليل هذه البيانات،
وا�ستنتج أ�ن أالقليات معر�ضة للتمييز العن�صري من قبل البنوك.
ا�ستخدمت نتائج هذه الورقة ألغرا�ض �سيا�سية ،حيث يقول كل من( Liebowitz (1998و
 Dayأ�نهما ُ�صعقا من و�ضاعة نوعية التحليل االقت�صادي .فعندما قاما ب�إزالة امل�شكالت املتعلقة بقاعدة
البيانات ا إلح�صائية و�إعادة التحليل االقت�صادي وجدا ب أ�ن ت أ�ثري التمييز العن�صري قد اختفى متام ًا من
النتيجة!
طبع ًا من ال�صعب جد ًا حتديد أ��سباب الفقاعة يف ال�سعر ،ألن هناك أ��سباب عديدة غري
اقت�صادية .ولكن يبدو أ�ن ا إلح�صائيات ت�شري �إىل ارتفاع هائل يف عدد العائالت امل ؤ�هلة لالقرتا�ض
ب�شروط خمففة .فكلما أ��صبح احل�صول على قر�ض عقاري أ��سهل كلما ازداد الطلب وارتفع ال�سعر ،و أ�ن
جزء ًا كبري ًا من هذا االرتفاع يف ال�سعر رمبا له عالقة ب�سيا�سة ا إلقرا�ض ال�سهلة! كل هذا وقد تو�سع
ال�سوق املبني على �شروط خمففة لي�شمل أ��سواق ًا ثانوية متعلقة ب�سوق العقار الثانوي .لقد نتج عن هذه
ال�سيا�سات دمج واحتاد بني أ��سواق ر أ��س املال وا إلقرا�ض ،أالمر الذي أ�دى �إىل ابتكارات يف �سوق العقار
( )Mortgage Innovationsت�شمل م�شتقات مورقة مبليارات الدوالرات فيها خماطر مالية ات�ضح أ�نه
من ال�صعب ت�سعريها.
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ر�سم بياين رقم ( :)9التطورات التقنية و أ��سعار أال�سهم

تبدو يف الر�سم البياين رقم ( )9امل أ�خوذ من البنك االحتياطي الفيدرايل يف �سان فران�سي�سكو
( )2008التغريات يف مقيا�س وكالة الت�صنيف االئتماين (� )S&P 500ستاندرد أ�ند بور (لوغاريتم)
أل�سعار أال�سهم وتزامنها مع فرتات التطور التقني يف الواليات املتحدة .حيث ارتفعت أ��سعار أال�سهم بعد
كل تطور تقني ،فمث ًال يف بداية القرن الع�شرين عندما انبثق القطار والكهرباء ،ويف عام  1920بد أ�ت
�صناعة ال�سيارات ،ثم يف خم�سينات و�ستينات القرن املا�ضي انبثق التلفزيون ورحالت الف�ضاء..الخ ثم
ظهرت االنرتنت .كل هذه التطورات التقنية أ�دت �إىل ا�ستثمار هائل أ�دى بدوره �إىل ارتفاع يف أ��سعار
أال�سهم .ويعترب االقت�صاديون امل�شتقات املورقة التي تدمج أ��سعار الرهن العقاري مع أ��صول أ�خرى نوع ًا
من هذه االبتكارات التقنية التي أ�دت �إىل ارتفاع أ��سعار أال�سهم.
و�صلت أ��سعار العقار قمتها يف الربع الثاين من عام  ،2006فبد أ�ت م�شكلة التخلي عن العقارات
( أ�ي أ�ن يرتكها أ��صحابها ويتوقفوا عن دفع ديونهم) يف الربع الثالث من العام نف�سه .فبد أ� تخلي النا�س
عن رهنهم العقاري مبا�شرة عند توقف أ��سعار العقارات عن ال�صعود ،حيث انخف�ضت أ��سعار العقارات
اال�سمية بن�سبة  %1.4خالل  6أ��شهر يف �سنة  .2006ولكن ن�سبة التخلي عن الرهن العقاري قد ارتفعت
بن�سبة  .%43ويعتقد أ�ن هذه الن�سب العالية لي�س لها عالقة مبا�شرة بالركود االقت�صادي ،ألن االقت�صاد
مل يكن يف و�ضع م أ��ساوي يف تلك الفرتة.
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ر�سم بياين رقم ( :)10معدل التخلي عن العقارات

امل�صدرLiebowitz, 2008 :

	�إن االرتفاع الهائل يف عدد من يتخلون عن الرهن العقاري من  170أ�لف �إىل  248أ�لف حم�صور
بالذين اقرت�ضوا قرو�ض ًا �سهلة بدون مقدمات مالية ،ورمبا أ�رادوا جني بع�ض أالرباح ،ولكنهم عند توقف
ارتفاع أ��سعار العقار أ��صبحوا على يقني ب أ�ن أالرباح التي حلموا فيها قد تبخرت ،فلم يكن لهم من �سبيل
�آخر �سوى التخلي عن التزاماتهم .انخف�ضت أ��سعار العقار كثري ًا خالل عامي  2007و  2008وارتفعت
ن�سبة التخلي عن الرهن العقاري ،كما هو مو�ضح يف الر�سم البياين رقم (.)10
يزعم االحتاد العام للباعة يف الواليات املتحدة أالمريكية أ�ن ن�سبة العقارات امل�شرتاة ألغرا�ض
امل�ضاربة متثل  %28من �إجمايل املبيعات يف عام  2005و  %22يف عام  .2006هذه ن�سب تبدو هائلة
�إذا ما علمنا أ�ن �إجمايل املبيعات يف الواليات املتحدة رقم هائل أ�ي�ض ًا بحدود  5تريليون دوالر أ�مريكي
يف ال�سنة )6(.ف�إذا كان هناك جزء �صغري من ه ؤ�الء هم من امل�ضاربني ف�إن ذلك كافي ًا لتف�سري كل ما
جرى يف �س ــوق العق ــار� )7(.إن البيانــات ا إلح�صائيـة املتوف ــرة مث ـ ً
ال فـي (Mian and Sufi (2008
و ( Liebowitz (2008تبني ب أ�ن الن�سبة العظمى من الديون املتعرثة هي للفقراء وملتو�سطي الدخول
وميثلون أ�كرب ن�سبة من مالكي العقارات امل�شرتاة ألغرا�ض امل�ضاربة .هذا مع العلم ب أ�ن كل الدالئل ت�شري
�إىل أ�ن ال�سبب الرئي�سي لزيادة ن�سبة املتخلني عن العقارات هو ال�شراء أ��سا�س ًا ألغرا�ض امل�ضاربة .أ�نظر
�إىل الر�سم البياين رقم ( )11حيث أ�ن ن�سبة الديون امل�ستخدمة يف امل�ضاربة ()Speculative Loans
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اخلط املربع أال�سفل أ�كرب عندما يكون الدخل منخف�ض ًا وتقل ن�سبة هذه الديون بزيادة الدخل (الدخل
على املحور أالفقي).
ر�سم بياين رقم ( :)11ح�صة القرو�ض امل�ستخدمة يف امل�ضاربة وم�ستوى الدخول

ي�ستنتج من كل ما جاء يف درا�سة البيانات أ�عاله ب أ�ن �سيا�سة احلكومة أالمريكية يف �سوق
العقار كانت �سيا�سة تدخل مبا�شر يف �آلية ال�سوق ،رغم هدفها النبيل ال�ساعي �إىل توفري م�ساكن للنا�س.
�إذ ًا امل� أس�لة لي�ست م� أس�لة حترير أال�سواق ( )Deregulationكما يفهم الكثريون و�إمنا العك�س متاما.
لقد كان من أالف�ضل للحكومة �إتباع �سيا�سات حتفز على زيادة دخول وا إلنتاجية ورفع م�ستوى معي�شة
تلك الفئات لتمكنها من �شراء العقارات.
 .2.2.3يف ما يلي مناق�شة لر أ�ي �آخر يف م�سببات أالزمة املالية ،خمتلف متام ًا عن ما أ�تى به .Liebowitz
يف درا�سة الربوفي�سور ( Taylor (2008يقول أ�ن تف�سري تدهور النظام املايل أالمريكي اليوم ال يختلف
عنه قبل مئات أالعوام ،حيث تبد أ� امل�شكلة برتاكمات نقدية هائلة (زيادة يف كمية النقد) ت ؤ�دي �إىل
ازدهار ( )Boomليتبعه بال �شك انهيار ( .)Bustيف أالزمة املالية احلالية بد أ�ت امل�شكلة يف �سوق
العقار ،ثم امتدت �إىل بقية أ�جزاء القطاع التمويلي يف الواليات املتحدة ثم �إىل بقية أ�جزاء العامل .ويقول
 Taylorأ�ن �سبب أالزمة يف �سوق العقار يعود �إىل خط أ� يف ال�سيا�سة النقدية (�سيا�سة نقدية تو�سعية).
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يكمن اخلط أ� يف ال�سيا�سة النقدية يف تذبذب أ�و عدم ا�ستقرار ال�سيا�سة وتغريها ب�شكل مفاجيء
بني فرتة و أ�خرى ،خالل مدة طويلة ا�ستمرت عدة �سنوات ،ويق�صد هنا رفع وخف�ض أ��سعار الفائدة ب�شكل
مفاجيء ومتكرر� .إن التغري يف �سعر الفائدة �صعود ًا ونزو ًال ب�شكل مفاجيء لي�س أ�مر ًا �سليم ًا ،با إل�ضافة
�إىل ذلك ،فقد لوحظ أ�ن أ��سعار الفائدة انخف�ضت كثري ًا ب�شكل مل يكن متوقع ًا أ�و مفهوم ًا يف الفرتة من
عام � 2000إىل منت�صف عام � .2004إن االنخفا�ض ال�شديد يف �سعر الفائدة يعني طبع ًا �سيا�سة نقدية
تو�سعية ،وهذا التو�سع يف النقد ي ؤ�دي يف نهاية املطاف �إىل ت�ضخم نقدي �إما ب�شكل عام و�إما يف أ��سواق
()8
معينة ،وقد نال �سوق العقار ن�صيب ًا كبري ًا منه.
	�إذ ًا م�شكلة زيادة الطلب على العقار ثم انخفا�ضه وارتفاع أال�سعار ثم هبوطها ال�سريع قد تكون
متعلقة بال�سيا�سة النقدية أ��سا�س ًا.
يف حماولة للدفاع عن ال�سيا�سة النقدية أالمريكية قال البع�ض ومن �ضمنهم  Bernankeرئي�س
البنك االحتياطي الفيدرايل أ�ن هناك الكثري من االدخارات يف العامل ،و أ�ن هذه االدخارات الناجمة
عن أالو�ضاع االقت�صادية املزدهرة خارجة عن �سيطرة ال�سلطات النقدية يف الواليات املتحدة ،و أ�نها
قد أ�ثرت بالت أ�كيد على خف�ض أ��سعار الفائدة ب�شكل كبري .يق ــول ( ،)Taylorأ�نه عنـ ــد النظ ــر �إىل
البـ ــيانات فيالحظ أ�ن االدخارات العاملية مل تك ــن يف تزايــد .لقد كان هناك فجوة بني االدخارات
واال�ستثمارات العاملية ،ولكن االجتاه مل يكن ت�صاعدي ًا بل كان تنازلي ًا .والواليات املتحدة على وجه
اخل�صو�ص كانت تدخر أ�قل مما تنفق.
يف احلقيقة لقد كانت أ��سعار الفائدة يف أ�غلب دول العامل متجهة جنوب ًا ،وال� ؤس�ال املهم هو
ملاذا؟ يت�ساءل ( :)Taylorملاذا تقوم البنوك املركزية يف العامل بتخفي�ض أ��سعار الفائدة خالل نف�س
الفرتة؟ واجلواب على هذا رمبا يكمن يف زيادة حركة ر ؤ�و�س أالموال بني الدول ب�شكل حر متام ًا،
ولكن هذه جمرد فكرة ناجتة عن أ�ن أ��سعار الفائدة يف دولة و أ�خرى تت�ساوى يف منوذج (Mundell
 )– Flemingحتت فر�ضية :انتقال ر ؤ�و�س أالموال بني الدول ب�شكل حر (،)Free Capital Mobility
وا�ستقرار أال�سعار ( )Constant Price levelب�شكل عام ،وعندما تكون أ��سعار ال�صرف قائمة ب�شكل
حر وغري مقيدة ( .)Freely Floating Exchange Ratesوعليه ف�إنه لي�س هناك من �شك يف �صحة
الفر�ضية أالوىل ،أ�ما الفر�ضية الثانية فقريبة جد ًا من احلقيقة ،ولكن حقيقة الفر�ضية الثالثة عر�ضة
للجدل.
	�إذ ًا يعتقد ( )Taylorب أ�ن ال�سيا�سة النقدية أالمريكية التو�سعية هي من أال�سباب أال�سا�سية
للم�شاكل التي ح�صلت يف �سوق العقار .قد تكون وجهة النظر هذه �صحيحة ،ولكنها ال تف�سر ملاذا ال�سيا�سة
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النقدية التو�سعية يف نيوزلندا و أ��سرتاليا وما �صاحبها من ت�ضخم نقدي مل ي ؤ�ديا �إىل أ�زمة عقار يف هاتني
الدولتني؟

 3.3البنك االحتياطي الفيدرايل
لننتقل ا آلن �إىل ال�سيا�سات التي اتبعتها احلكومة أالمريكية حلل أالزمة املالية .ي ؤ�كد
 )Bernankeيف خطاب له يف  13يناير من عام  2009أ�لقاه يف مدر�سة لندن لالقت�صاد (London
 )School of Economicsعلى أ�ن امل�شكلة قد بد أ�ت يف �سوق العقار الثانوي  ،Subprimeأ�ي أ�نه يتفق
مع ا آلراء ال�سابقة أ�عاله ،و أ�ن هذه امل�شكالت �سببت خ�سائر مادية ج�سيمة .ولكنه يعتقد أ�ن ما حدث يف
�سوق العقار هو جزء من امل�شكلة ولي�س امل�شكلة كلها .فهناك م�شاكل تتعلق بتدهور �شروط ا إلقرا�ض كما
قال  ،Liebowtizوهناك تق�صري يف امل ؤ��س�سات الرقابية وال�شركات اخلا�صة بتقييم البنوك ،وهناك
تعقيدات كبرية يف االئتمانات...الخ� .إن امل�شكلة التي يركز عليها  Bernankeهي التوقف املفاجيء يف
االئتمان الذي أ�دى �إىل م�شاكل مالية كبرية )9(.تكلمنا عما ح�صل خالل عام  1929عندما عجز النا�س
عن احل�صول على قرو�ض .وعندما يتكبد النا�س وال�شركات خ�سائر وتبد أ� ر ؤ�و�س أالموال بالزوال ب�سبب
انخفا�ض قيمتها ،ف�إن النا�س وال�شركات ي�سعون �إىل االقرتا�ض ملعاجلة املوقف ،رمبا بكلفة كبرية ،ولكن
لي�س هناك من خمارج أ�خرى عدا ا إلفال�س.
يعرتف  Bernankeب أ�ن ال�سيا�سة التو�سعية النقدية احلالية مقرونة مبخاطر أ�ي�ض ًا أ�همها
ازدياد الت�ضخم النقدي .هذه طبع ًا م� أس�لة معروفة وقدمية يف النظرية النقدية� ،إذ أ�ن هناك مقاي�ضة
بني �إ�سعاف االقت�صاد الذي يحتاج �إىل كمية هائلة من النقد مثلما حتتاج ماكينة ال�سيارة �إىل الزيت
وبني الت�ضخم النقدي الذي ينجم عنها.
اتخذت ال�سيا�سة النقدية التو�سعية يف الواليات املتحدة أالمريكية �شكل انخفا�ض يف معدالت
للقرا�ض ق�صري أالجل ،أالمر الذي أ�دى �إىل خف�ض املخاطر املالية يف النظام التمويلي .ولكن
الفائدة إ
ما ح�صل هو زيادة يف حجم الفجوة االئتمانية ألن ا إلقرا�ض أ��صبح �صعب ًا ونظام االئتمان غري فعال من
جهة ،ولكون ال�سيا�سة النقدية تو�سعية من جهة أ�خرى .فاملقر�ضون يتخوفون من ا إلقرا�ض رغم ال�سيا�سة
النقدية التو�سعية ،ورغم توفري البنك االحتياطي الفيدرايل ملبالغ هائلة ألغرا�ض ا إلقرا�ض مبا�شرة �إىل
البنوك �إ�ضافة �إىل خف�ض أ��سعار الفائدة.
بعد تخفي�ض �سعر اخل�صم يف �آب من عام  ،2007بد أ�ت �سل�سلة من ال�سيا�سات النقدية
التو�سعية يف أ�يلول من العام نف�سه ،وبد أ�ت احلكومة ا�ستهداف أ��سعار فائدة منخف�ضة جد ًا قيا�س ًا بتاريخ
(Ben
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ال�سيا�سة النقدية أالمريكية .وقد ا�ستهدفت هذه ال�سيا�سات جتنب ح�صول ركود هائل يف االقت�صاد
أالمريكي ،وتخفيف وط أ�ة أالزمة.
وقد ا�ستخدم البنك االحتياطي الفيدرايل أ�ي�ض ًا طرق ًا أ�خرى كون �سعر الفائدة قد و�صل
ال�صفر تقريب ًا .ت�ستطيع ال�سيا�سة النقدية الت أ�ثري على �سعر الفائدة يف املدى البعيد من خالل ت أ�ثريها
على «توقعات النا�س» عن ال�سيا�سة النقدية يف املدى البعيد .بعد لقاء جلنة ال�سيا�سة النقدية ()FOMC
أالخري يف �شهر كانون أالول من عام  2008حر�صت اللجنة على القول ب أ�ن أ��سعار الفائدة �ستبقى
منخف�ضة .حيث أ�ن ال�سيا�سة ت ؤ�ثر على املدى الزمني الذي يرى فيه النا�س أ�ن �سعر الفائدة �سيبقى
منخف�ض ًا ،أ�ي هل �ستبقى منخف�ضة على ال�سندات احلكومية طويلة املدى؟ وي ؤ�دي هذا التوقع �إىل �ضغط
على �سعر الفائ ــدة يف املدى الطويــل �إىل االنخفـ ــا�ض (The Expectation Theory of the Term
.)Structure
	�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن البنك الفيدرايل يتبع �سيا�سات مبا�شرة لدعم النظام االئتماين .هناك
ثالثة جماميع تختلف فيها ال�سيا�سات أ
والدوات� ،إال أ�نها كلها لديها ت أ�ثري مت�شابه وهو الت أ�ثري على جهة
املوجودات (ولي�س جهة املطلوبات) يف ميزانية البنك االحتياطي الفيدرايل.
تلــك هي �سيا�س ــات و أ�دوات لها عالق ــة بكـ ــون البن ـ ـ ــك االحتياطـ ــي هو املقــر�ض أالخـ ــري
( )Lender of the Last Resortوهذا يعني توفري �سيولة نقدية يف املدى الق�صري للم ؤ��س�سات امل�صرفية
والبنوك ذات ال�سمعة املالية اجليدة .وهذه لي�ست �سيا�سة ذات خماطر عالية .و أ�نها تخف�ض من ما ي�سمى
باملخاطر املنهجية ( )Systemic Risksعن طريق توفري الدعم والثقة ب أ�ن البنك االحتياطي �سوف
يوفر دعم ًا مادي ًا مبا�شر ًا يف حالة فقدان ثقة امل�ستثمرين بالقطاع التمويلي ،وهو ما �سيغني القطاع عن
بيع أ��صوله ب أ��سعار بخ�سة قد ت�سبب ا�ضطراب ًا مالي ًا .وهناك أ�ي�ض ًا أ�دوات توفري �سيولة نقدية للمقرت�ضني
وامل�ستثمرين مبا�شرة ولي�س للبنوك .ولكن هل يا ترى ميكن �إعادة ثقة النا�س بالبنوك عن طريق توفري
وتعزيز ر ؤ�و�س أ�موالها؟ رمبا هناك أ�زمة ثقة يف �إدارة البنوك و�إدارة ال�سوق النقدي ككل.
يقوم البنك االحتياطي الفيدرايل أ�ي�ض ًا ب�شراء أ�وراق مالية جتارية ذات نوعية عالية ،وبذلك
يوفر �سيولة نقدية لتلك ال�شركات والبنوك..الخ .وهناك الكثري من املخاطر التي ميكن احلد منها
من خالل هذه العمليات .واحد من هذه املخاطر هو عدم قدرة املقرت�ض على احل�صول على أالموال
الالزمة لدفع قيمة أالوراق املالية املرتتبة بذمته ( .)Rollover Riskي�شجع �شراء البنك االحتياطي
الفيدرايل لتلك أالوراق املقر�ضني على ا إلقرا�ض للم�ستثمرين يف القطاع اخلا�ص بدون خوف.
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هناك أ�ي�ض ًا م�شروع م�شرتك بني البنك االحتياطي الفيدرايل ووزارة اخلزانة أالمريكية يقوم
من خالله بتقدمي قرو�ض ملدة ثالث �سنوات للم�ستثمرين ال�صغار مقابل أ��صول من �صنف  .AAAالهدف
هنا هو دعم ك�شوف ح�سابات امل�ستثمرين مبال عام لتقليل املخاطر وزيادة الثقة ،وبالتايل ت�شجيع زيادة
ا إلقرا�ض اخلا�ص .و�إذا ما جنحت هذه أالداة ف�إن �إطارها �سوف يو�سع أل�صول من أ��صناف أ�قل من
 .AAAأ�ما املجموعة أالخرية من هذه أ
«الدوات أالخرى» التي ت�سعى �إىل دعم النظام االئتماين فهي
تلك املتعلقة ب�شراء أ��صول طويلة أالمد لغر�ض البنك االحتياطي الفيدرايل نف�سه .حيث �سيتم �شراء
ديون ترعاها احلكومة بحوايل  100مليار دوالر وديون الرهن العقارية املورقة بحوايل  500مليار .ولقد
لوحظ أ�ن �سعر فوائد الرهن العقاري قد انخف�ضت مبا�شرة فور �إعالن هذه اخلطة ،وهو ما من � أش�نه
ت�شجيع �سوق العقار املري�ض على التعايف.
	�إذ ًا هناك أ�دوات �سيا�سات نقدية غري �سعر الفائدة .فال�سيا�سة لي�ست كمية كما ا�ستخدم يف
اليابان يف الفرتة  .2006-2001ي�صف � Bernankeسيا�سته «ت�سهيل االئتمان» ب أ�نها ت�سعى �إىل تو�سيع
ميزانية البنك االحتياطي الفيدرايل .لي�س فيها تركيز على كمية االحتياطي التي تقع عادة يف جانب
املطلوبات من امليزانية ،بل تركز على جانب أال�صول الذي يقع على جهة املوجودات يف ميزانية البنك� .إن
�سبب االختالف يف االجتاه بني هذه ال�سيا�سة و�سيا�سة بنك اليابان يف نهاية القرن املا�ضي هو أ�ن امل�شكلة
خمتلفة .فاليوم هناك عطل كبري يف �سوق االئتمان يراد تن�شيطه ،ولغر�ض تن�شيط الطلب العام يف
الوقت احلا�ضر ف�إن البنك االحتياطي الفيدرايل يقوم بالرتكيز على �سيا�سات تقلي�ص «فجوة االئتمان»
التي تكلمنا عنها �سابق ًا ،فال�سيا�سات تختلف ب�سبب اختالف الت أ�ثري ،ولكل �سيا�سة ت أ�ثري خمتلف� .إن
�صرف دوالر واحد ل�شراء ورقة مالية طويلة أالمد لي�س لها نف�س أالثر على القطاع التمويلي واالقت�صاد
ككل مقارنة مبنح قر�ض بقيمة دوالر واحد �إىل تلك البنوك.
ي�شكك كثري من االقت�صاديني ،كالعادة ،بهذا النوع من ال�سيا�سات النقدية ،التي ت�سعى �إىل
تكبري أ�و تو�سيع حجم ميزانية البنك االحتياطي الفيدرايل ألنها يف الواقع مماثلة لطبع النقود ،وهي يف
النهاية ت�ضخمية .هناك فع ً
ال زيادة كبرية يف االحتياطيات الفائ�ضة يف البنوك ،ويعتقد Bernanke
أ�ن هذه االحتياطيات من أ��ضيق أ�نواع النقد! �إن أ�غلب االحتياطيات التي متلكها البنوك ،هي �إيداعات
لدى البنك االحتياطي الفيدرايل ولي�ست يف التداول� .إذ ًا ف�إن معدل منو  M1و ( M2مقايي�س أ�و�سع
من النقود) أ�قــل من منـ ــو القـ ــاعدة النقدية ( .)Money Baseويعتقد  Bernankeأ�ن أ��سعار النفط
و أ��سعار املنتجات أالخرى متجهة جنوب ًا ،وهو ما ال ي�شري �إىل وجود ت�ضخم نقدي!
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ويقول  Bernankeب أ�ن البنك االحتياطي الفيدرايل �سيغري �سيا�سته التو�سعية ب�سرعة عند
حت�سن الو�ضع االقت�صادي وعودة ن�شاط قطاع االئتمان .فكلما حت�سن �سوق االئتمان كلما قل االعتماد
على البنك االحتياطي الفيدرايل وكذلك حجم ميزانية البنك.
�إن البنك االحتياطي الفيدرايل قد بد أ� حديث ًا بتطبيق نظام م�شابه للبنك االحتياطي
النيوزلندي ،حيث أ�ن �سعر الفائدة الذي يدفعه البنك االحتياطي الفيدرايل لودائع البنوك لديه يجب
أ�ن يكون ك أ�ر�ضية ل�سعر الفائدة ،ألن البنوك ال تقبل �إقرا�ض بع�ضها البع�ض ب�سعر فائدة أ�قل من �سعر
الفائدة الذي تتقا�ضاه من البنك االحتياطي الفيدرايل� .إن �سعر الفائدة  Federal Fund Rateبد أ�
باالنخفا�ض دون �سعر الفائدة الذي يدفعه البنك االحتياطي للودائع ،وهو ما يدل على وجود كمية كبرية
جد ًا من االحتياطيات الفائ�ضة وعدم دراية البنوك بالتعامل مع هذا النظام اجلديد .يف نهاية أالمر،
ف�إنه ُيعتقد أ�ن هذا النظام �سي ؤ�دي �إىل جعل �سعر الفائدة الذي يدفعه البنك االحتياطــي على الودائع
أ�داة �سيا�سة نقدية فعالة من حيث ت أ�ثي ــرها على �سعـ ــر الفـ ــائدة  .Federal Fund Rateوهناك طرق
أ�خرى لتغيري ال�سيا�سة التو�سعية ،حيث ت�ستطيع وزارة اخلزانة �إ�صدار �سندات جديدة ميكن بيعها عند
حت�سن الو�ضع االقت�صادي المت�صا�ص ال�سيولة الزائدة.
يعتقد  Bernankeأ�ن ال�سيا�سة املالية للحكومة اجلديدة لن تكون فعالة يف تن�شيط االقت�صاد
ب�شكل دائم �إال �إذا كانت م�صحوبة ب�سيا�سات لت أ�مني ا�ستقرار ال�سوق املالية ونظام التمويل� .إذ ًا يرى
 Bernankeب أ�ن النمو االقت�صادي مرهون بوجود قطاع متويلي فعال! ( أ�نظر �إىل هام�ش رقم .)1
هناك �إ�صالح م ؤ��س�سي جار للقطاع التمويلي يف الواليات املتحدة أالمريكية .هذا أ�مر مفروغ
منه وال بد أ�ن تراجع الدول فعالية م ؤ��س�ساتها بني فرتة و أ�خرى ،وا آلن هي الفرتة املنا�سبة لذلك .أ
والزمة
احلالية فرتة منا�سبة خللق �سيا�سات بديلة وللتفكري بحلول جديدة إلعادة الثقة بني املقر�ض واملقرت�ض،
حيث يبدو أ�ن العامل يعاين من أ�زمة ثقة و أ�زمات أ�خالقية ي�صعب على االقت�صاديني فهمها من خالل
مناذجهم االقت�صادية الريا�ضية.
وي�ضيف  Bernankeأ�ن هناك كميات هائلة من أال�صول اجلديدة املعقدة الرتكيب ،ذات
قيمة ي�صعب معرفتها بدقة موجودة يف ميزانيات كثري من امل ؤ��س�سات .ي ؤ�دي وجود هذه أال�صول �إىل
عدم ا�ستقرار وغمو�ض وعدم ت أ�كد من أالمر الواقع ،مما يربك كثري من امل�ستثمرين وبالتايل يعطل
اال�ستثمار .قد ميكن �إزالة هذه أال�صول ،ولكن ذلك يحتاج �إىل تدفق ر ؤ�و�س أ�موال حكومية ل�شرائها .كما
ميكن أ�ي�ض ًا �إن�شاء م ؤ��س�سة غر�ضها العناية بهذه البنوك ال�سيئة حيث تقوم م ؤ��س�سات مالية ب�شراء مقابل
ح�ص�ص يف هذه البنوك مقابل أ�وراق مالية .كذلك ف�إنه ميكن �شراء أال�صول ال�سيئة ب أ��سعار خمف�ضة.
وهناك بع�ض احلاالت التي يتخلى فيها النا�س عن عقاراتهم أ�و �شركاتهم التي ميكن �إ�سعافها.
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و أ�خري ًا ي ؤ�كد  Bernankeعلى احلاجة �إىل �إ�صالح م ؤ��س�سي و�إقامة بع�ض ال�ضوابط (تدخل
حكومي) .ويتطلب أالمر تن�سيق ًا عاملي ًا كون أالنظمة االئتمانية مرتبطة بقنوات عاملية قد تكون معقدة.

رابع ًا :خال�صة
ميكن تلخي�ص أ�هم ما جاء يف هذه الورقة يف ما يلي:
• كما أ�و�ضحنا ،ف�إن هناك قناعة كافية ب أ�ن أالزمة املالية قد تفجرت يف �سوق الرهن العقاري
ب�سبب تدخل احلكومة أالمريكية املبا�شر ول�سنوات طويلة يف � ؤش�ون البنوك اخلا�صة لت�سهيل
عملية ا إلقرا�ض للمقرت�ضني ذوي الدخول القليلة مببالغ كبرية تفوق قدرتهم على الت�سديد،
ولي�س كما يعتقد البع�ض بان عدم التدخل ب�شكل عام ( )Deregulationsكان ال�سبب يف ت�سيب
القطاع اخلا�ص .وقد �ساعدت ال�سيا�سة النقدية التو�سعية يف ال�سنوات ال�سابقة يف توجيه كثري
من أالموال �إىل �سوق العقار مما ولد فقاعة كبرية.
• وقد تطور �سوق الرهن العقاري �إىل درجة كبرية ،حيث ارتبط ب أ��سواق مل�شتقات مالية
( )Derivativesمورقة ( .)Securitizedوقد أ�دى انخفا�ض أال�سعار �إىل انفجار الفقاعة مما
أ�دى �إىل انهيار أ��سعار العقار وانهارت معه قدرة املقرت�ضني من أالفراد وال�شركات على �سداد
ديونهم .با إل�ضافة �إىل كل ذلك ف�إنه ال بد و�إن كانت هناك تطاوالت على القانون ،غ�ش ،عدم
مواءمة حوافز كثري من الالعبني ،ف�ساد �شركات التقييم ،وحتى رمبا عدم ا�ستيعاب كثري من
الالعبني ملا يجري يف ال�سوق..الخ.
• لي�س هناك أ�ي خط أ� من الناحية النظرية يف عملية التوريق ،ألننا نعلم من أ��سا�سيات املالية
العامة أ�ن «التنوع» ( )Diversificationيقلل املخاطر والتوريق ما هي �إال عملية جتميع و�إعادة
ت�سعري عدد من أال�صول املختلفة ماذا جري؟ يبدو أ�ن زيادة عدد أال�صول وتعقد ارتباطها بهذه
امل�شتقات أ�دى �إىل ا�ستحالة ت�سعريها.
• يبدو وا�ضحا ا آلن أ�ن جتميع أ��صول عديدة يف م�شتقة واحدة يعقد عملية فهم ما يجري
يف كل �سوق من أ��سواق أال�صول املكونة للم�شتقة على حدة .ويبدو أ�ن مبد أ� «التنوع» انقلب علينا
انقالب ًا مروع ًا.
• �إن التوقف عن �سداد الديون وانخفا�ض ا إليداع أ�دى �إىل التوقف عن ا إلقرا�ض وهذا كله
�شحة يف كمية النقد املتداول وهذه هي أالزمة أال�سا�سية.
بب�ساطة يعني ّ
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• ترتبط كمية النقد �إيجابي ًا بالناجت القومي ا إلجمايل واال�ستهالك واال�ستثمار وكل اجلانب
احلقيقي من االقت�صاد يف املدى الق�صري أ
وبال�سعار والت�ضخم النقدي أ�و االنكما�ش النقدي يف
املدى الطويل.
• انتقلت أالزمة �إىل تعطل يف نظام االئتمان أالمريكي ثم �إىل �سائر قطاعات االقت�صاد كونها
جميعا مرتبطة عن طريق القطاع التمويلي.ثم امتدت �إىل بقية اقت�صاديات العامل املرتبطة
مبا�شرة بهذه أال�سواق واملنتجات االئتمانية أالمريكية ،خذ على �سبيل املثال ،ا�ستثمارات نرويجية
لتقاعد العمال الرنويجيني م�ستثمرة يف أ�وراق و أ��سواق مالية أ�مريكية.
• مل تبق امل�شكلة املالية حم�صورة بالنظام التمويلي ،و�إمنا تطورت �إىل م�شكلة ركود اقت�صادي
وا�سع انهارت معه بع�ض ال�شركات الكبرية ،مثل �شركات ال�سيارات ،ب�سبب م�صاعب مالية
تفاقمت مع عدم قدرة النا�س على ال�شراء فانت�شرت البطالة.
• قامت احلكومتان أالمريكية والربيطانية وحكومات دول أ�خرى حال �إدراكها طبيعة أالزمة
ب�إجراءات �سريعة ل�ضخ كميات كبرية من النقد ،ولكن الطرق اختلفت من دولة �إىل أ�خرى� .إن
جناح حل أالزمة يتعلق مبا�شرة بال�سيا�سات االقت�صادية ،فمثال ،يف عام  1929كانت ال�سيا�سة
النقدية االنكما�شية بعد حدوث أالزمة �سبب ًا للركود الكبري.
• �إن أ�نظمة االئتمان مبنية على جمموعة من الفر�ضيات املهمة أ�همها الثقة بني املقر�ض
واملقرت�ض ،وعندما يفقد املقر�ض ثقته ب�إمكانية املقرت�ض على �سداد ديونه يتوقف ا إلقرا�ض،
وكذلك عندما ي�شعر املقرت�ض أ�ن املقر�ض غري موثوق فيه ،ف�إنه ميتنع عن التعامل معه� .إن
ن�ضوب النقد ناجم رمبا عن انعدام ثقة النا�س بالنظام.
• ويبدو أ�ن النا�س حتتاج �إىل توعية مالية با إل�ضافة �إىل ال�سيا�سات االقت�صادية .و�إال كيف
ميكن ل�شخ�ص أ�ن يعي�ش على الدين يف نظام ر أ��سمايل معر�ض لهزات ت�سبب ركود ًا اقت�صادي ًا
وبطالة...الخ؟
• أ�ن التدخل احلكومي يف � أش�ن البنوك اخلا�صة يف م�سائل ا إلقرا�ض �سيا�سة غري �صحيحة.
• مبا أ�ن أالزمة املالية احلالية هي �شحة نقدية وائتمانية ،ف�إن دور احلكومة هو توفري النقد أ�و
ال�سيولة الكافية ب أ�ي طريقة ممكنة عن طريق ال�سيا�سة النقدية .يف حالة أ�نظمة �سعر ال�صرف
الثابت كما يف املنطقة العربية ،يقوم البنك املركزي بتخفي�ض �سعر الفائدة ،ولكن ال ب أ��س من
�شراء العملة ال�صعبة أ�ي امت�صا�صها من ال�سوق املحلية با إل�ضافة �إىل تخفي�ض �سعر الفائدة .و�إن
وجدت أ�وراق مالية و�سندات حكومية يف التداول فيجب �شرا ؤ�ها أ�ي�ضا .و�إذا مل يكن ذلك كافي ًا،
ف�إنه ميكن للحكومة �إيداع ر ؤ�و�س أ�موال كبرية مبا�شرة يف البنوك أ�و منح البنوك قرو�ض كبرية.
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• أ	��صبح وا�ضحا ا آلن أ�ن الواليات املتحدة ا�ستخدمت �سيا�سة مالية أ�ي�ضا .ي ؤ�يد بع�ض االقت�صاديني
ذلك ،على �سبيل املثال ( )Martin Feldsteinوالفريق االقت�صادي لرئي�س الواليات املتحدة،
ولكنني أ�رى م�شكلة كبرية يف ذلك ،ألن ال�سيا�سة املالية �سوف تخلق م�شاكل كثرية ،أ�همها أ�ننا ال
ميكن أ�ن نعلم �إذا ما كانت تو�سعية أ�م ال ،أ
لل�سباب التالية (� )1ست ؤ�دي �إىل رفع �سعر الفائدة يف
وقت ال يفرت�ض أ�ن يحدث فيه ت أ�ثري �سلبي على اال�ستثمارات اخلا�صة� )2( ،ستزداد ال�ضرائب
املتوقعة يف امل�ستقبل يف الدول التي فيها نظام �ضريبي ،مما ي�سبب انخفا�ض ًا يف عدد �ساعات
العمل وا إلنتاجية )3( .ال ميكن �ضمان التوقيت املنا�سب الذي �ست ؤ�ثر فيه ال�سيا�سة املالية)4( .
أ�نها تعني زيادة املديونية على أالجيال القادمة وحتميلها م� ؤس�ولية حل م�شكلة يعترب اجليل
احلايل م�سئوال عنها .و أ�خريا ( )5ف�إن ال�سيا�سة املالية �ستزيد من م�ستوى أال�سعار �إ�ضافة �إىل
ت أ�ثري ال�سيا�سة النقدية.
• يف الواقع ي�صعب على احلكومة اتخاذ �سيا�سة مالية تو�سعية و�سيا�سة نقدية تو�سعية يف نف�س
الوقت من دون تغيري �سعر الفائدة! فاملطلوب يف احلقيقة هو خف�ض �سعر الفائدة ،وهذا غري
ممكن مع زيادة ا إلنفاق احلكومي أ�و تخفي�ض ال�ضرائب .ولكن ال� ؤس�ال احلرج هو :ماذا يحدث
عندما ي�صل �سعر الفائدة �صفر ًا واالقت�صاد ال يزال متعرث ًا؟
• هناك عدد كبري جد ًا من �سيا�سات نقدية ومالية و أ�خرى تتعلق ب�سوق الرهن العقاري و�ضوابط
و أ�طر قانونية ميكن اللجوء �إليها ل�ضمان فعالية �سوق االئتمان .هذا هو الوقت املنا�سب التخاذ
�سيا�سات جديدة وتغيري منط التفكري .رمبا حتتاج امل�شكلة �إىل حلول أ�بعد من ال�سيا�سات النقدية
واملالية .هناك � ؤس�ال �آخر :ماذا لو مت �ضخ كل النقد املمكن ولكن املدراء غري قادرين على
�إدارة النظام التمويلي؟ هل امل�شكلة �إدارية؟ �إذا كانت �إدارية فال أ�دري كيف ميكن حلها ب�إتباع
�سيا�سيات نقدية ومالية!
• أ	�ن من اخلط أ� ال�سعي إلنقاذ امل ؤ��س�سات املري�ضة �سواء كانت بنوك ًا أ�م م ؤ��س�سات أ�خرى ،أ
والف�ضل
تركها لتخرج من ال�سوق كونها ذات كفاءة متدنية .عندما تتيقن ال�شركات والبنوك أ�ن احلكومة
�ست�سعفها وتعو�ض خ�سائرها ف�إنها �ست أ�خذ كثري ًا من املخاطر لكي حتقق أ�رباح ًا أ�كرب ،وبذلك
ف�إن �سيا�سات ا إلنقاذ �ستزيد من أالزمات يف امل�ستقبل ولي�س العك�س .وعليه ف�إنه يف�ضل تعوي�ض
املودعني ولي�س امل�ضاربني.
• نف�س ال�شيء بالن�سبة لل�شركات املري�ضة ،ف�إنه يجب تركها تخرج من ال�سوق .وميكن تعوي�ض
العمال العاطلني عن العمل ب�سبب �إفال�س �شركاتهم عن طريق فوائد تدفع للعاطلني عن العمل
ولفرتة طويلة( )Unemployment Benefitsملدة �سنة مث ًال بد ًال من �ستة أ��سابيع! ،ويجري
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خاللها �إعادة ت أ�هيلهم وم�ساعدتهم على �إيجاد وظائف يف قطاعات أ�خرى بالرغم من أ�نه لي�س
هناك من دليل قاطع على أ�ن برامج �إعادة الت أ�هيل ناجحة.
• لتمويل حمالت ا إلنقاذ ،ف�إنه ال مفر للحكومة أالمريكية واحلكومات أالخرى يف الدول املت أ�ثرة
أ
بالزمة املالية من االقرتا�ض من اخلارج عن طريق بيع �سندات حكومية �إىل الدول التي لديها
فوائ�ض يف امليزانيات اجلارية .وهذه الدول هي ال�صني التي لديها بحدود  2تريليون دوالر
أ�مريكي وكذلك دول اخلليج العربية واليابان.
• يحبذ قيام امل�ستثمرين يف الواليات املتحدة ب�إعادة النظر � -إن أ�مكن  -يف ا�ستثماراتهم.
• �ضرورة أالخذ يف احل�سبان أ�ن النمو االقت�صادي العاملي ورمبا أالمريكي بالذات �سيحتاج �إىل
ما ال يقل عن �سنتني أ�و ثالث �سنوات للعودة خلط االجتاه العام ،لذا فان ت أ�ثري هذه أالزمة �سوف
يبقى معنا لفرتة من الزمن .وعلينا أ�ن نتذكر �إن أ�زمة اليابان يف الت�سعينات دامت ع�شر �سنوات
على أالقل.
• يجب على النا�س أ�ن تفهم أ�ن أالزمات واالنكما�ش واالزدهار كلها من طبيعــة االقت�ص ــاد
الر أ��سم ــايل ،كانت وال زالت و�ستبقى .كل مــا ميكــن فعل ــه هو تفه ــم كيفـية معاجلتها ،ويبدو
أ�ننــا مل نوفــق حتى ا آلن .ملاذا؟ هذا � ؤس�ال �صعــب .ولكنني أ�عتقــد أ�ن النظرية االقت�ص ــادية
لوحـ ــدها غري كافي ــة لفه ــمها .رمبا نحــتاج �إلــى نظــرية أ�و�س ــع ،رب ـم ــا نظــرية اجتماعـيـة عامـة
بد ًال م ــن نظري ـ ــة اقت�ص ــادية عام ــةGeneral Social Theory Rather than General
 Economic Theoryي�شارك يف �صياغتها علماء النف�س واالجتماع وال�سيا�سة وا إلدارة �إ�ضافة
لالقت�صاديني .يبدو أ�ن هناك بوادر لبحوث م�شرتكة بني علماء النف�س واالقت�صاديني ،ورمبا
�سيكون ذلك ممكن ًا يف امل�ستقبل.

هوام�ش
()1

يختلف االقت�صاديون بخ�صو�ص أ�همية دور القطاع التمويلي (البنوك و أ��سواق الت أ�مني والبنوك اال�ستثمارية ..الخ) وعالقته بالنمو
االقت�صادي ،فاالقت�صاديون  )McKinnon (1973, 1988, 1993و  )Walter Bagehot (1873و )John Hicks (1969يعتقدون ب أ�ن
القطاع التمويلي قد لعب دور ًا هام ًا يف �إ�شعال فتيل الثورة ال�صناعية يف بريطانيا وذلك عن طريق توفري ر ؤ�و�س أالموال .يف حني
يعتقد � Schumpeter  1934صاحب املدر�سة االقت�صادية النم�ساوية وهي مدر�سة كال�سيكية ب أ�ن أ�ي نظام م�صريف فعال ي�ستطيع خلق
التطور التقني من خالل ت�شخي�ص امل�ستثمرين ومتويلهم ،و أ�ن التطور التقني هو مفتاح النمو االقت�صادي يف كل النماذج االقت�صادية.
وهناك بع�ض أالدلة حول ت أ�ثري نظام االئتمان على النمو االقت�صادي ،حيث أ�ن بع�ض الدول التي كان لديها قطاع متويلي كبري يف
عام  1960منت اقت�صادياتها خالل الثالثة عقود الالحقة ب أ��سرع من الدول التي مل يكن لديها قطاعات متويلية كبرية .وهناك أ�ي�ض ًا
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دالئل على أ�ن م�ضاعفة حجم قطاع االئتمان اخلا�ص ي ؤ�دي �إىل زيادة معدالت النمو االقت�صادي يف املعدل بحدود  %2يف ال�سنة.
كذلك ف�إن الدول النامية التي فتحت أ��سواقها لال�ستثمار أالجنبي ارتفع فيها الناجت القومي ا إلجمايل للفرد مبقدار  ،%2.3أ��سرع من
مثيالتها التي أ�غلقت أ��سواقها .ولكن ال�سببية غري وا�ضحة وي�صعب الت أ�كد منها بطرق ا إلح�صاء املتوفرة لدينا .من جهة أ�خرى ،يرى
 )Joan Robinson (1952أ�ن النمو االقت�صادي ت�سبب يف ن�شوء القطاع التمويلي ولي�س العك�س ،أ�ما ( Robert Lucas (1988ف�إنه يعتقد
ب أ�ن االقت�صاديني يبالغون ب أ�همية دور القطاع التمويلي يف التنمية االقت�صادية.
(2) Taylor (2008), Bernake (2009), Liebowtiz (2008), Reinhart and Rogoff (2008) and Bordo
(2008).
(3) The General Theory of Employment Interest and Money, 1936.

( )4مل يكن هذا النظام حر ًا من حيث حتويل كمية الذهب �إىل نقد ،أ�و من حيث حرية النا�س باالحتفاظ بالذهب ولكن كانت احلكومة
تتدخل ب�شكل كبري.
(5) Adjusted for dividends and splits.

( )6من أ�جل فهم أ�همية هذه أالرقام ،يالحظ أ�ن الناجت القومي ا إلجمايل لثاين أ�كرب اقت�صاد يف العامل ـ اليابان ـ هو بحدود  4ترليون دوالر
أ�مريكي ،و أ�ن اقت�صاديات بريطانيا و أ�ملانيا وفرن�سا مع ًا رمبا ت�صل �إىل  5ترليون دوالر.
( )7هذا املقيا�س منحرف قلي ًال ألنه يت�ضمن عقارات وبيوت ألغرا�ض أالجازات وامل�صايف..الخ� .إن العالقة بني امل�ضاربة والدخل عك�سية
يف �إح�صاءات ال�سكان ولي�س ح�سابات �سوق العقار .ما يفيد به ال�شكل هو أ�ن امل�ضاربة أ�كرث ارتباط ًا بدخول مناطق �سكنية معينة ولي�س
بـ�سوق العقار الثانوي .رمبا أ�ن الدليل على ارتباط امل�ضاربة مبا جرى يف �سوق العقار يكمن يف بيانات عن العقارات التي تخلى عنها
أ��صحابها ،والتي كانت أ��سا�س ًا قد ا�شرتيت ألغرا�ض غري ال�سكن من قبل امل�شرتي ،ولكن لي�س هناك بيانات عن ذلك.
( )8أ�مل يعلمنا توبن ( )James Tobinب أ�ن زيادة كمية النقد التي ت ؤ�دي �إىل توقع ازدياد الت�ضخم النقدي جتعل النا�س ت�سرع �إىل �شراء
أال�صول الثابتة كالعقارات؟
( )9كان ال�سماح ل�شركة  Lehman Brothersاال�ستثمارية العمالقة با إلفال�س قد ابتد أ� الكارثة االئتمانية ألنها كانت ت�صدر أ�وراق ًا مالية،
وكذلك كانت �شركة  AIGللتامني قد ا�ستثمرت يف هذه أالوراق وعندما فقدت قيمتها أ��صبح أالمر حرجا لهم وللحكومة أالمريكية .أ�ما
املودعون فقد أ��صيبوا بذعر انت�شر �إىل �سوق أال�سهم .أ��صبح �سوق أالوراق املالية عاطال وب�سبب ارتفاع أ��سعار الفائدة أ��صبح احل�صول على
قر�ض �صعب املنال.
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تفاعل �سوق أ
ال�سهم الكويتي
مع أ
الزمة املالية العاملية وحتليل
�إ�سرتاتيجيات املتاجرة يف البور�صة
د� .إبراهيم أ�ونور

ال�سهم الكويتي مع أ
تفاعل �سوق أ
الزمة املالية العاملية
وحتليل �إ�سرتاتيجيات املتاجرة يف البور�صة
ملخ�ص
تهتم الورقة بتحليل تفاعل �سوق املال الكويتي مع أالزمة املالية العاملية يف عام  2008من خالل
تتبع ت أ�ثري العوامل املحلية وا إلقليمية والعاملية على �سوق أال�سهم الكويتي .تو�ضح نتائج الورقة أ�ن أ�ثر
العوامل ا إلقليمية الناجت من تكامل �سوق أال�سهم الكويتي مع أال�سواق اخلليجية ال �سيما �سوق أال�سهم
ال�سعودي و�سوق دبي املايل كان �ضمن امل ؤ�ثرات يف تفاعل ال�سوق مع أالزمة ،هذا بجانب الت أ�ثري ال�سلبي
للم�ضاربات املحلية الناجت من ا�ستحواذ بع�ض املتعاملني يف �سوق الكويت على معلومات متكنهم من
حتديد م�سار م ؤ��شرات هامة لل�سوق.
تت�ضمن الورقة بع�ض املقرتحات لرفع كفاءة ال�سوق من خالل تطوير متطلبات ال�شفافية وتو�سيع
قاعدة أالوراق املالية املتداولة يف ال�سوق ،بجانب �ضرورة �إن�شاء هيئة �إقليمية للرقابة على أ��سواق دول
جمل�س التعاون وذلك للتخفيف من االنعكا�سات ال�سلبية للتكامل امل�شرتك أل�سواق دول جمل�س التعاون.
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أ�و ًال :مقدمة
يتطلب حتليل انعكا�سات أالزمة املالية العاملية على �سوق املال الكويتي تناول متغريات االقت�صاد
الكلي لدولة الكويت وربط التطورات يف �سوق املال الكويتي بتطورات االقت�صاد العاملي ودورة أالعمال يف
الدول ال�صناعية الكربى.
بداية جتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن حركة اال�ستثمار ب أ�نواعه املختلفة التي ت�شمل اال�ستثمار أالجنبي
املبا�شر وا�ستثمار املحافظ اال�ستثمارية يف أالوراق املالية تعتمد على التوقعات امل�ستقبلية ألداء اال�ستثمار
وا�سرتاتيجية ر أ��س املال .يف أالعوام ال�سابقة ،تركز اال�ستثمار أالجنبي يف دول اخلليج على م�شروعات
الكمياويات البرتولية امل�شرتكة ،وذلك لال�ستفادة من امليزة الن�سبية لوفرة امل�شتقات النفطية والغاز
الطبيعي يف هذه الدول ،با إل�ضافة �إىل وجود ا إلمكانيات للم�شاركة الر أ��سمالية من قبل امل�ستثمر
املحلي .أ�ما اال�ستثمارات أالخرى كاال�ستثمار يف أالوراق املالية ،فلم َ
حتظ باهتمام كبري من قبل مراكز
املال العاملية الكبرية ،حيث ما زال حجم اال�ستثمار أالجنبي يف هذا املجال حمدود ًا ن�سبي ًا يف أ��سواق
املال اخلليجية ،وذلك لندرة البيانات املتاحة وعدم مواكبة أ��سواق املال اخلليجية للتطورات الرقابية
وا إل�شرافية مقارنة أ
بال�سواق النا�شئة يف �شرق �آ�سيا و أ�مريكا الالتينية ،مع أالخذ يف احل�سبان تفاوت
درجة التنظيم بني أ��سواق دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
بالرغم من التطورات التنظيمية والرقابية الهامة التي انتظمت بع�ض دول اخلليج يف ا آلونة
أالخرية ،خ�صو�ص ًا �سوق املال ال�سعودي الذي يعترب أالكرب حجم ًا يف املنطقة العربية ،و أ��سواق دولة
ا إلمارات العربية املتحدة (�سوقي أ�بوظبي و دبي املاليني )� ،إال أ�ن حجم اال�ستثمارات أالجنبية يف أ��سواق
املال اخلليجية ما زال �ضئي ًال وبالتايل ف�إنه متثل م�صدر عدم ا�ستقرار لهذه أال�سواق ،ولذلك ف�إنه ينبغي
النظر النعكا�سات أالزمة املالية الراهنة أل�سواق املال اخلليجية من خالل ت أ�ثريها على ر ؤ�و�س أالموال
اخلليجية امل�ستثمرة يف أ��سواق املال الغربية ،وت أ�ثريها على عامل التوقعات املرتبط بالتداعيات النف�سية
للم�ستثمر اخلليجي يف أال�سواق املحلية.
رغم عدم وجود �إح�صاءات ر�سمية متاحة بخ�صو�ص حجم اال�ستثمارات اخلليجية يف
امل ؤ��س�سات أالمريكية التي تعر�ضت لالنهيار املايل� ،إال أ�ن هناك �إ�شارات يف ا إلعالم املحلي اخلليجي
�إىل وجود م ؤ��س�سات خليجية م�صرفية متتلك ح�ص�ص ًا يف �صناديق ا�ستثمارية مل ؤ��س�سات مالية بارزة مثل
“�سيتي قروب” و “مرييلين�ش” بعد تعر�ض أالخرية خل�سائر فادحة أ�ثر أ�زمة الرهن العقاري أالمريكية.
عموم ًا لي�س من املتوقع أ�ن تكون اخل�سائر اخلليجية ،املبا�شرة من جراء أ�زمة الرهن العقاري أالمريكية
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ذات حجم ي ؤ�ثر على أ��سواق املال اخلليجية خا�صة يف ظل وجود �سيولة كافية ملعظم دول اخلليج العربية
نتيجة الرتفاع أ��سعار النفط يف ال�سنوات املا�ضية.
	�إذ ًا ي�صبح ال�سبب الوحيد الذي ميكن أ�ن يف�سر ردود أ�فعال أ��سواق اخلليج العربية ،خا�صة
�سوق الكويت أ
للزمة املالية الراهنة هو العامل النف�سي وتوقعات حدوث انكما�ش لالقت�صادات العاملية
الكربى خا�صة االقت�صاد أالمريكي .للت أ�كيد على أ�همية العامل النف�سي يف الت أ�ثري على حركة أ��سعار
أال�سهم يف أ��سواق اخلليج ،ف�إنه ينبغي مالحظة أ�نه يف نف�س اليوم الذي أ�علن فيه بنك ليمان براذر
أالمريكي �إفال�سه و�شراء بنك أ�وف أ�مريكا ملريلن�ش �شهدت أ��سواق اخلليج انخفا�ض ًا حاد ًا يف أ��سعار
أال�سهم ،حيث تراجع م ؤ��شر ال�سوق ال�سعودي بن�سبة  ،%6.6وتراجع �سوق الكويت بن�سبة  ( %4.4أ�نظر
ال�شكل ( ))1و�سوق أ�بوظبي  %4.7و�سوق الدوحة بن�سبة  %7و�سوق دبي بن�سبة . %5
�شكل رقم ( )1القطاعات الرئ�سية يف بور�صة الكويت (يناير  - 2005فرباير )2009
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ثاني ًا :تفاعل بور�صة الكويت مع أ
الزمة
هناك عدة عوامل تتحكم يف حركة �سري أ��سعار أال�سهم يف بور�صات اخلليج ،وعلى وجه
اخل�صو�ص بور�صة الكويت التي تعترب ثاين أ�كرب بور�صة يف دول جمل�س التعاون ،حيث ت ؤ�كد نتائج
أالبحاث املن�شورة يف هذا املجال وجود تكامل م�شرتك ( )Co integrationبني أ��سعار بور�صات دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،أالمر الذي ي ؤ�كد أ�همية ت أ�ثري امل�ستجدات ا إلقليمية يف دول املجل�س
على أ�داء بور�صة الكويت ،هذا بجانب ارتباط أ�داء بور�صات دول جمل�س التعاون بحركة أ��سعار النفط
العاملية يف املدى املتو�سط ،لكن يف املدى الق�صري ( أ�ي أالداء اليومي أ
وال�سبوعي) يت أ�ثر �سري أال�سعار
بدرجة كبرية بالتوقعات وعامل امل�ضاربات غري املرتبطة ب أ��سا�سيات ( )Fundamerdalsاقت�صاديات
املنطقة .على �ضوء هذا ،ف�إنه ميكن ح�صر أ�هم أال�سباب التي �ساهمت يف انخفا�ض أ��سعار أال�سهم يف
بور�صة الكويت يف الفرتة ال�سابقة �إىل ثالث جمموعات:
 .1أ��سباب ذات �صلة بالبور�صة
 1.1توقعات امل�ستثمرين :خلق الركود االقت�صادي العاملي الذي �صاحب أالزمة املالية الراهنة لدى الكثري
من امل�ستثمرين املحليني توقعات انخفا�ض أ�رباح امل�صارف يف عام  2009نتيجة لتقل�ص ال�سيولة لديها،
وذلك ب�سبب توقف العديد من هذه امل ؤ��س�سات �إ�صدار �سندات أ�و �صكوك �إ�سالمية جديدة تفادي ًا لتبعات
أالزمة املالية الراهنة .تزامن ذلك أ�ي�ض ًا مع ت�شدد البنوك املركزية يف منطقة دول جمل�س التعاون
لعمليات ا إلقرا�ض حت�سب ًا ألي عواقب م�ستقبلية مماثلة ملا حدث يف أ�مريكا .كل ذلك و ّلد لدى امل�ستثمرين
توقعات النخفا�ض أ�داء امل ؤ��س�سات ،خ�صو�ص ًا امل�صرفية منها يف العام القادم.
 2.1هناك وجه �شبه بني امل ؤ��س�سات أالمريكية التي دخلت على خط أ�زمة الرهن العقاري وبني أ�و�ضاع
بع�ض امل ؤ��س�سات املالية اخلليجية ،من حيث الرتكيز على قطاع العقار ،حيث تقدر ا�ستثمارات امل ؤ��س�سات
اخلليجية يف العقار حوايل  %80من أ��صولها .ولذلك تعترب أ�زمة الرهن العقاري أالمريكية مبثابة �إنذار
مبكر للم ؤ��س�سات اخلليجية التي تركز ا�ستثماراتها يف قطاع العقار ،مما ينذر بوجود خطر حقيقي
ألو�ضاع هذه امل ؤ��س�سات يف حال حدوث انتكا�سة عقارية يف منطقة دول جمل�س التعاون .ومن املتوقع أ�ن
تكون امل�شكلة أ�كرب للبنوك ا إل�سالمية �إذا ما حدثت أ�زمة عقارية يف اخلليج وذلك ن�سبة ل�صغر حجم
أ��صولها ن�سبي ًا ،ولتمركز ا�ستثماراتها يف جمال العقار حتديد ًا ،ول�صعوبة تعامل البنوك املركزية معها
من خالل ا�ست�صدار أ�دوات نقدية مالئمة المت�صا�ص ال�صدمة العقارية يف حال حدوثها.
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� 3.1ضعف ا إلطار الرقابي للبور�صة الناجت من عدم وجود هيئة م�ستقلة معنية بالتجاوزات واملخالفات
التي تقوم بها كثري من اجلهات امل�ستثمرة يف البور�صة .حيث أ�نه عند غياب �إطار رقابي م�ستقل ومنف�صل
عن �إدارة البور�صة ميكن أ�ن تكون م�صلحة خا�صة للم�ستثمرين يف البيع على املك�شوف ()Short Selling
للقيام ب أ�ن�شطة ا�ستثمارية تهدف �إىل ا�ستدراج أ��سعار أال�سهم نحو مزيد من االنخفا�ض لتحقيق أ�رباح
من جراء ذلك.
 4.1ومن أال�سباب التي �ساهمت يف انخفا�ض م ؤ��شر بور�صة الكويت يف الفرتة املا�ضية ال�سحوبات الكبرية
يف ال�سيولة نتيجة لرفع ر�ساميل بع�ض ال�شركات الوطنية ،أالمر الذي حال دون تدخل �صناع ال�سوق ،مما
فتح املجال للم�ضاربني وامل�ستثمرين يف العقود العاجلة.
 .2أ��سباب �إقليمية
من أ�هم تداعيات ازدياد التكامل امل�شرتك بني أ��سواق ر أ��س املال اخلليجية ازدياد فر�ص
انتقال العدوى بني أ��سواق املال أ�و ما يعرف بـ ( ،)Contagionولذلك ف�إنه لي�س من الغرابة يف أ�ن يت أ�ثر
�سوق الكويت �سلب ًا بالهبوط املفاجيء الذي الزم �سوق دبي املايل عقب �إعالن ممار�سات ف�ساد يف بع�ض
م ؤ��س�سات القطاع اخلا�ص العاملة يف جمال العقار يف دبي يف يونيو من عام .2008
 .3أ��سباب عاملية ناجتة من
 1.3أ�زمة الرهن العقاري وما تبعها من أ�زمات مالية كبرية ألكرب امل ؤ��س�سات املالية يف أ�مريكا و أ�وربا،
وانعكا�س ذلك على �صناديق �سيادية خليجية ،وتوقعات امل�ستثمرين الكويتيني بحدوث ركود اقت�صادي يف
االقت�صاد أالمريكي وانعكا�س ذلك على ال�شركاء التجاريني مع دولة الكويت.
 2.3انخفا�ض أ��سعار النفط وما ينجم عن ذلك من توقعات امل�ستثمرين النخفا�ض ال�سيولة املتاحة
أ
للن�شطة اال�ستثمارية يف دول جمل�س التعاون ،وبالتايل الت أ�ثري ال�سلبي ألداء ال�شركات املدرجة يف �سوق
الكويت وبقية أ��سواق دول جمل�س التعاون.
رغم أ�ن كل أال�سباب املذكورة أ�عاله متثل عوامل م ؤ�ثرة يف حد ذاتها على أ��سعار البور�صة� ،إال
أ�ن ت أ�ثري امل�ضاربات يف �سوق أال�سهم الكويتي كان له دور يف زعزعة ا�ستقرار أال�سعار ،كما هو مو�ضح
يف ال�شكلني ( )1و( ،)2التي تعك�س تغريات حادة يف م ؤ��شر ال�سوق يف منت�صف عام  2008ويف عام
 ،2006والتي تزامنت مع �إعالن �إفال�س كربى �شركات العقار وم ؤ��س�سات التمويل أالمريكية يف منت�صف
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عام  .2008لكن تغريات عام  2006كانت نتيجة لتداعيات الهبوط املفاجئ ل�سوق أال�سهم ال�سعودي
وا إل�صالحات التنظيمية التي انتظمت ال�سوق يف ما بعد .اجلدير باملالحظة أ�ن قطاع البنوك كان ن�سبي ًا
أ�قل ت أ�ثر ًا من انعكا�سات أ�زمة �سوق أال�سهم ال�سعودي مقارنة بامل ؤ��شر العام لل�سوق.
�شكل رقم ( )2عوائد م ؤ��شر قطاع البنوك
(يناير  - 2005فرباير )2009

�شكل رقم ( )3عوائد امل ؤ��شر العام
(يناير  - 2005فرباير )2009
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ثالث ًا :حتليل �إ�سرتاتيجيات املتاجرة يف البور�صة
يعترب التحليل الفني من أ�كرث الطرق ا�ستخدام ًا يف حتليل �إ�سرتاتيجيات املتاجرة يف أ��سواق
أال�سهم والعمالت ،حيث يفرت�ض أ�ن عوائد أال�سهم تتبع م�سار ًا قاب ًال للتنب ؤ� ،أالمر الذي يتيح فر�صة
للم�ستثمر لتبنى �إ�سرتاتيجية بيع أ�و �شراء بغية حتقيق عوائد ا�ستثمارية .رغم أ�ن هناك عدة قوانني
للتنب ؤ� باجتاه حركة أ��سعار أال�سهم� ،إال أ�ن أ�كرثها �شيوع ًا وا�ستخدام ًا يف أ�دبيات هذا املجال هي منهجية
املتو�سطات املتحركة ،التي تتنب أ� باجتاه �صعود ال�سوق عندما يتجاوز �سعر امل ؤ��شر املتو�سط املتحرك
وباجتاه هبوطه عندما ينخف�ض دون املتو�سط املتحرك.
عندما يكون ال�سهم يف اجتاه �صاعد يرغب العديد من املتعاملني يف أالجل الق�صري �شراء
أال�سهم التي يكون اجتاهها �صاعد ًا (بد ًال عن ال�شراء ب�سعر منخف�ض والبيع ب�سعر مرتفع ،قد يقوم
املتعاملون بال�شراء ب�سعر مرتفع والبيع ب�سعر أ�على من �سعر ال�شراء) .لكن يف حال �شراء ال�سهم ال�صاعد
ي�صبح التحدي هو بتحديد الفرتة التي ي�ستمر فيها االجتاه العام يف ال�صعود .حيث أ�ن االجتاه العام
هو الطريق الذي يتحرك فيه ال�سهم على مدار فرتة حمددة .يتحرك �سعر ال�سهم الذي يكون اجتاهه
هابط ًا �إىل أ��سفل ،ف�إذا كان أ�حد أال�سهم يف اجتاه هابط مع وجود حجم تعامالت كبري (يعني ذلك قيام
الكثري من النا�س بالبيع) فقد يكون ال�سهم معر�ض ًا للم�شاكل .لكن عندما يكون اجتاه ال�سهم مت أ�رجح ًا
(�صعود ًا وهبوط ًا ب�صورة غري منظمة) ينبغي جتنب الدخول يف تعامالت هذا النوع من أال�سهم.
لتو�ضيح كيفية تنفيذ ا�سرتاتيجيات البيع وال�شراء بنا ًء على منهجية املتو�سطات املتحركة،
ف�إننا نفرت�ض أ�ن ( )sitترمز ل�سعر ال�سهم يف الفرتة الزمنية  ، tحيث يتم:
( )1تنفيذ ا�سرتاتيجية ال�شراء يف حال:

1 n-1
S t ≥ ∑ S t -i
n i =0
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( )2و تنفيذ ا�سرتاتيجية البيع :
                                             

1 n-1
S t < ∑ S t -i
n i =0

والختبار م�ستوى املعنوية ا إلح�صائية ال�سرتاتيجيات البيع وال�شراء ي�ستخدم اختبار  tعلى النحو ا آلتي:

0.5

2

حيث
ال�سرتاتيجيات البيع أ�و ال�شراء.
µr , σ r , N r

µr - µ
σ r 2 σ 2 
+


N
N
 r

=t

ترمز على التوايل على عدد املعامالت والتباين واملتو�سط احل�سابي

بجانب منهجية املتو�سط املتحرك ،ف�إنه ميكن حتديد ا�سرتاتيجيات البيع أ�و ال�شراء ا�ستناد ًا
على مفهوم امل�ساندة واملقاومة وقانون نطاق املتاجرة ( ) Trading-range breakكما مو�ضح يف ما
يلي.
( أ�) امل�ساندة واملقاومة
 .1امل�ساندة أ�و الدعم:
عندما ينخف�ض �سعر أ�حد أال�سهم تكون هناك نقاط معينة يف الطريق الهبوطي لل�سهم،
يتدخل عندها امل�شرتون ومينعوا ال�سهم من موا�صلة الهبوط ألبعد من هذا ،وامل�ساندة هي ال�سعر الذي
توقف عنده �سعر ال�سهم عن الهبوط� ،سواء كان اجتاهه مت أ�رجح ًا أ�م عك�سي ًا ،حيث ي�سود اعتقاد ب أ�ن
الطلب على ال�سهم كان قوي ًا بدرجة كافية ملنع ال�سعر من الهبوط ألقل من هذا ال�سعر ،وعندها ي�سيطر
امل�شرتون على ال�سوق.
لكن عندما يتجاوز انخفا�ض �سعر ال�سهم م�ستوى الدعم يقول الفنيون :أ�ن ال�سهم جتاوز
م�ستوى الدعم ،وعندما يحدث ذلك ،ف�إنه يكون دلي ًال �سيئ ًا لل�شركة ،حيث ال يوجد من امل�شرتين ما
يكفي لدعم ال�سهم عند هذا امل�ستوى من أال�سعار.
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 .2املقاومة
عندما يكون �سعر ال�سهم يف حالة ارتفاع ،تكون هناك نقاط معينة يف طريق االرتفاع يتدخل
فيها البائعون ومينعون ال�سهم من االرتفاع أ�كرث من ذلك .واملقاومة هي م�ستوى ال�سعر الذي توقف عنده
�سعر ال�سهم عن االرتفاع ،حيث ي أ�خذ بعد ذلك االجتاه املت أ�رجح أ�و االجتاه املعاك�س وال ي�ستطيع االرتفاع
أ�كرث من ذلك .وهذه هي النقطة التي يقوم عندها املتعاملون ببيع أ��سهمهم .وبذلك يتحكم البائعون يف
ال�سوق.
وفق ًا للم�ساندة واملقاومة ،تنفذ ا�سرتاتيجية ال�شراء عندما يتخطى �سعر ال�سهم م�ستوى املقاومة
بهام�ش معني ،وا�سرتاتيجية البيع عندما ينخف�ض �سعر ال�سهم بنف�س الهام�ش دون م�ستوى امل�ساندة أ�و
الدعم .وعندما تتحرك أال�سعار داخل نطاق امل�ساندة واملقاومة تتوقف عمليات املتاجرة يف ال�سهم.
 .3قانون نطاق املتاجرة  :وفق ًا لهذا القانون ،تنفذ ا�سرتاتيجية ال�شراء عندما يتخطى �سعر ال�سهم أ�على
قيمة له خالل أ�قرب فرتة زمنية �سابقة ،وا�سرتاتيجية البيع عند هبوط ال�سهم دون أ�قل قيمة له خالل
أ�قرب فرتة �سابقة .عموم ًا� ،إن قانون نطاق املتاجرة م�شابه ملنهجية امل�ساندة واملقاومة ،غري أ�نه يتنب أ�
ب�صعود ال�سوق ( أ�و هبوطه) عند جتاوز �سعر ال�سهم أ�على ( أ�قل) قيمة له خالل أ�قرب فرتة �سابقة ،ليتم
حتديد ا�سرتاتيجيات ال�شراء أ�و البيع ا�ستناد ًا على ذلك.
بالنظر �إىل اجلدولني ( )3( - )1ميكن ا�ستنتاج أ�ن البيانات الفعلية لل�سوق هي بالفعل
متوافقة مع تنب ؤ�ات التحليل الفني يف حال جتاوز �سعر ال�سهم املتو�سط املتحرك أ�و م�ستوى املقاومة ،ألن
ا�سرتاتيجيات ال�شراء القائمة على م ؤ��شرات التحليل الفني تعود بعوائد موجبة وذات معنوية �إح�صائية
مب�ستوى  5يف املائة ،بينما ال تدعم النتائج توقعات التحليل الفني يف حال هبوط �سعر ال�سهم دون
م�ستوى املتو�سط املتحرك أ�و م�ستوى امل�ساندة ،أالمر الذي يبني عدم توافق م ؤ��شرات التحليل الفني مع
القراءة امل�ستقبلية مل�سار ال�سوق يف حال هبوطه .هذه ت ؤ�يد النتيجة عدم ات�ساق الفهم ال�سائد يف كثري
من أال�سواق املالية مع �سوق أال�سهم الكويتي ب أ�ن أ�ف�ضل أ�وقات البيع هي عند هبوط م ؤ��شر ال�سوق أ�و أ�ي
من قطاعاته دون م�ستوى املتو�سط املتحرك� .إن عدم فعالية أ�و جدوى م�ضاربات البيع عند هبوط ال�سوق
ناجت من عدم وجود م�شتقات البيع على املك�شوف ( )Margin tradingيف ال�سوق الكويتي .تو�ضح نتائج
اجلدول رقم ( )2عدم جدوى تنفيذ ا�سرتاتيجيات م�ضاربة (بيع ًا أ�و �شرا ًء) ا�ستناد ًا على تنب ؤ�ات مفهوم
امل�ساندة واملقاومة .أ�ما نتائج قانون نطاق املتاجرة (جدول  )3ف�إنها تدعم جدوى م�ضاربات ال�شراء يف
حال �صعود م ؤ��شر ال�سوق وم ؤ��شر قطاع البنوك.
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يت�ضح مما �سبق ،أ�ن أ�ف�ضل أالوقات لتحقيق عوائد موجبة يف �سوق أال�سهم الكويتي من خالل
أ�دوات التحليل الفني هي فقط يف حال انتعا�ش ال�سوق ( .)Bull marketعلم ًا ب أ�ن حتقيق عوائد موجبة
ذات معنوية �إح�صائية من خالل تنفيذ ا�سرتاتيجيات �شراء يف �سوق أال�سهم الكويتي داللة على عدم توفر
ال�شفافية لكل املتعاملني يف ال�سوق ،وا�ستحواذ البع�ض على معلومات ذات أ�همية يف أ�ن�شطة املتاجرة يف
ال�سوق ،وهذا بدوره داللة على عدم توفر متطلبات ال�شفافية التي ت�ضمن أ�داء ال�سوق ب�صور أ�كرث كفاءة.
لبحث مو�ضوع كفاءة ال�سوق ب�صورة أ�كرث دقة ،يتم يف اجلزء التايل من البحث تناول أ�داء
ال�سوق من حيث الكفاءة با�ستخدام اختبار ديكي -فوللر ( )Dicky-Fuller, 1979واختبار كوياتو�سكي
و�آخرون (.)Kwiatkowski et al, 1992
جدول ( :)1املتو�سط املتحرك ذو الطول املتغري
قطاع ال�صناعة
[]0.01 ;15 ,1
�شراء
قيمة ت ا إلح�صائية
بيع
قيمة ت ا إلح�صائية
�شراء -بيع
قيمة ت ا إلح�صائية
[]0.01 ;15 ,5
�شراء
قيمة ت ا إلح�صائية
بيع
قيمة ت ا إلح�صائية
�شراء -بيع
قيمة ت ا إلح�صائية
()0.01 ;30 ,5
�شراء
قيمة ت ا إلح�صائية
بيع
قيمة ت ا إلح�صائية
�شراء -بيع
قيمة ت ا إلح�صائية

قطاع العقار

قطاع البنوك

امل ؤ��شر العام

0.003
()0.39

-0.0002
()-0.004

0.0005
()0.84

0.0012
(*)1.86

-0.008
()-0.21

0.001
()0.087

0.001
()0.92

0.002
(*)2.30

0.01
()0.15

-0.001
()-0.003

-0.001
()-0.05

-0.001
()-0.34

0.001
()1.19

0.0001
()0.009

0.001
()1.25

0.0015
(*)2.00

-0.001
()-0.52

0.001
()0.19

0.0003
()0.39

0.002
(*)2.35

0.002
()0.03

-0.001
()-0.002

0.001
()0.87

-0.001
()-0.32

-0.0003

-0.0005

()-0.034

()-0.0004

0.0006
()0.95

0.0014
(*)2.08

-0.0005
()-0.50

0.0002
()0.042

0.0002
()0.25

0.0013
(*)1.80

0.0002
()0.002

-0.0007
()-0.004

0.0004
()0.007

0.0001
()0.65

*ذات معنوية �إح�صائية مب�ستوى .%5
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جدول ( :)2امل�ساندة واملقاومة
�شراء
قيمة ت ا إلح�صائية
بيع
قيمة ت ا إلح�صائية
�شراء -بيع
قيمة ت ا إلح�صائية

قطاع ال�صناعة

قطاع العقار

قطاع البنوك

امل ؤ��شر العام

0.001
()1.26

-0.002
()-0.43

0.001
()1.48

0.0001
()0.097

-0.002
(*)-1.87

-0.0003
()-0.015

0.0003
()0.20

0.001
()1.47

0.003
()0.54

-0.002
()-0.21

0.001
()0.06

-0.001
()-0.005

*ذات معنوية �إح�صائية مب�ستوى .%5

جدول ( :)3قانون نطاق املتاجرة (القيم أالعلى أ
والقل)
�شراء
قيمة ت ا إلح�صائية
بيع
قيمة ت ا إلح�صائية
�شراء -بيع
قيمة ت ا إلح�صائية

قطاع ال�صناعة

قطاع العقار

قطاع البنوك

امل ؤ��شر العام

0.0001
()0.61

0.0009
()0.042

0.002
(*)2.74

0.0023
(*)2.63

-0.001
()-0.2

-0.0003
()-0.015

0.0014
()0.84

0.0013
()0.83

0.001
()0.18

0.0012
()0.04

0.001
()0.07

0.001
()0.73

*ذات معنوية �إح�صائية مب�ستوى .%5

رابع ًا :كفاءة �سوق أ
ال�سهم الكويتي
ال متثل معايري ال�شفافية غاية يف حد ذاتها و�إمنا هي و�سيلة لزيادة ثقة امل�ستثمرين ب أ��سواق
املال ،أالمر الذي ي�سهم بدوره يف كفاءة هذه أال�سواق .ملاذا االهتمام بكفاءة أ��سواق املال عموم ًا ؟ ألن
كفاءة أ��سواق املال ت�ضمن حتريك املدخرات اخلا�صة وفق ًا ملتطلبات ت�ضمن كفاءة توزيعها بني القطاعات
االقت�صادية املختلفة يف االقت�صاد القومي ،وذلك لقلة ت أ�ثري امل�ضاربات يف توجه اال�ستثمارات .يلخ�ص
ال�شكل التايل أ�همية توفري متطلبات ال�شفافية يف تعزيز كفاءة �سوق أال�سهم ( أ�نظر امللحق للتفا�صيل).
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الطار املتكامل لرفع كفاءة ال�سوق
إ

هناك ثالث م�ستويات ملفهوم كفاءة أ��سواق املال:
( أ�)م�ستوى الكفاءة ال�ضعيفة :يعنى عدم �إمكانية التنب ؤ� بعوائد اال�ستثمار يف ال�سوق من خالل ا�ستخدام
معلومات تاريخية عن اجتاهات أ��سعار أال�سهم .يقلل هذا الفهم من الكفاءة فر�ص حيازة البع�ض
للخرين وا�ستخدامها للتنب ؤ� بالعوائد امل�ستقبلية أ
ملعلومات غري متوفرة آ
لل�سهم.
(ب) م�ستوى الكفاءة املتو�سطة :هو عدم �إمكانية التنب ؤ� بعوائد أال�سهم با�ستخدام بيانات أ��سعار أال�سهم
يف املا�ضي واملعلومات أالخرى املن�شورة عن أ�داء أال�سهم واالقت�صاد ككل (بحكم توفر نف�س املعلومة
للجميع).
(ج) م�ستوى الكفاءة القوية :هو عدم قدرة أ�حد على التنب ؤ� بعائد ال�سهم با�ستخدام كل البيانات املتاحة،
مبا فيها البيانات اخلا�صة التي قد ال تتوفر لكل املتعاملني يف ال�سوق .يعترب هذا امل�ستوى من الكفاءة
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�صورة مثالية ال تتوفر حتى يف أال�سواق املتطورة ،ألن حدوث التقلبات املفاجئة ال يت�سق مع مفهوم هذا
النوع من الكفاءة.
لقيا�س م�ستوى الكفاءة ل�سوق أال�سهم الكويتي مت تطبيق اختبارين هما ديكي -فوللر واختبار
كوياتو�سكي و�آخرون حيث �صمم أالخري خ�صي�ص ًا ملعاجلة بع�ض أ�وجه الق�صور يف اختبار ديكي -فوللر.
ولذلك الغر�ض من ا�ستخدام االختبارين هو الو�صول �إىل نتيجة أ�كرث م�صداقية بخ�صو�ص كفاءة ال�سوق
وذلك يف حال اتفاق االختبارين على نتيجة واحدة.
نتائج قيا�س الكفاءة يف اجلدول ( )3ت ؤ�كد عدم ا�ستقاللية عوائد أال�سهم يف ال�سوق الكويتي،
حيث تدعم فر�ضية وجود عالقة ترابط بني العوائد أالمر الذي يرف�ض فر�ضية الكفاءة من امل�ستوى
ال�ضعيف.هذه النتيجة مت�سقة مع نتائج التحليل الفني .يتطلب رفع كفاءة ال�سوق تطوير ا إلطار امل ؤ��س�سي
وتفعيل ا إلطار القانوين وتفعيل قواعد ا إلف�صاح وااللتزام مببادئ ال�شفافية الدولية كما مو�ضح ذلك
بتفا�صيل أ�كرث �ضمن املالحق امل�ضمنة يف هذا البحث.
جدول ( : )4اختبار جذر الوحدة
امل ؤ��شر العام
قطاع البنوك
قطاع العقار
قطاع ال�صناعة

�إح�صائية كوياتو�سكي و�آخرون
0.011
0.017
0.0013
0.015

�إح�صائية ديكي وفوللر
*13.14
*10.18
*23.32
*11.07

                          *ذات معنوية �إح�صائية مب�ستوى .%5

خام�س ًا :خال�صة وتو�صيات
تو�ضح نتائج الدرا�سة أ�ن هناك جمموعة عوامل م ؤ�ثرة على حركة أ��سعار أال�سهم يف ال�سوق
الكويتي ،منها عوامل داخلية ذات �صلة بامل�ضاربات املحلية الناجتة من ا�ستحواذ بع�ض املتعاملني يف
أال�سهم على معلومات متكنهم من التنب ؤ� مل�سار حركة أ��سعار أال�سهم ،بجانب عوامل �إقليمية ناجتة عن
التكامل امل�شرتك بني أ��سواق دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،با إل�ضافة للعوامل النف�سية نتيجة
للم�ستجدات العاملية واجتاه أ��سعار النفط .ويف ما يتعلق بت أ�ثري امل�ضاربات يف �سوق أال�سهم الكويتي،
تو�ضح نتائج التحليل الفني أ�ن ا�ستخدام منهجية املتو�سطات املتحركة متنبئ جيد مل�سار اجتاه أال�سهم
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يف حال �صعود م ؤ��شر ال�سوق ،أالمر الذي يرجح ارتفاع حدة امل�ضاربات وت أ�ثريها على اجتاه أ��سعار
ال�سوق با�ستدراجها نحو ال�صعود من فرتة �إىل أ�خرى.
بنا ًء على نتائج التحليل الفني واختبارين �آخرين لقيا�س كفاءة �سوق أال�سهم الكويتي وجد أ�ن
حركة أ��سعار أال�سهم تتعار�ض مع مفهوم كفاءة امل�ستوى ال�ضعيف ،مما يتطلب بذل مزيد من اجلهد
لتطوير ال�سوق من حيث متطلبات ال�شفافية وتطوير أالطر التنظيمية والرقابية لل�سوق .وفى �سبيل
حتقيق ذلك ميكن الرتكيز على ا آلتي :
 .1ف�صل الدور الرقابي والتنظيمي للبور�صة عن الدور ا إل�شرايف بتكوين هيئة م�ستقلة للبور�صة .مبوجب
بع�ض أالنظمة يف أ��سواق املال العربية ،تتوىل هيئة �سوق املال مهام ا إل�شراف على تنظيم وتطوير ال�سوق،
�إ�صدار القواعد واللوائح والتعليمات الالزمة لتطبيق أ�حكام نظام ال�سوق املالية بهدف توفري املناخ
املالئم لال�ستثمار يف ال�سوق ،وزيادة الثقة فيه ،والت أ�كد من ا إلف�صاح املالئم وال�شفافية لل�شركات
املدرجة يف ال�سوق ،وحماية امل�ستثمرين واملتعاملني أ
بالوراق املالية (انظر ا إلطار).
	�إن تكوين هيئة م�ستقلة لبور�صة الكويت �سوف ي�سهم يف تطوير ا إلطار امل ؤ��س�سي للبور�صة،
الذي ي�سهم بدوره يف تفعيل ا إلطار القانوين وحت�سني قواعد ا إلف�صاح بهدف حماية امل�ستثمر وتطبيق
املباديء الدولية ،التي ت�سهم بدورها يف زيادة ثقة امل�ستثمر ورفع كفاءة ال�سوق.
 .2تكوين هيئة �إقليمية أل�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي للرقابة والتن�سيق بني هذه أال�سواق� .إن
ازدياد التكامل امل�شرتك بني بور�صات دول جمل�س التعاون وت أ�ثر البور�صات املحلية بامل�ستجدات ا إلقليمية
يف دول املجل�س ي�ستدعي وجود جهة رقابية موحدة لهذه أال�سواق معنية با إلطار الرقابي والتنظيمي
لبور�صات دول جمل�س التعاون.
 .3تعميق ال�سوق با�ستحداث أ�وراق مالية جديدة بجانب أال�سهم العادية ،وذلك ال�ستخدامها إلدارة
املخاطر .وميكن يف هذا ال�صدد االهتمام ب�إيجاد �آليات لتداول ال�صكوك ا إل�سالمية يف البور�صة.
وميكن اال�ستفادة من جتارب ماليزيا واململكة العربية ال�سعودية يف �إطار �سعي أالخرية إلطالق �سوق
لتداول ال�صكوك وال�سندات خالل أال�شهر القادمة.
 .4تطوير أ�دوات ال�سيا�سة النقدية� :إن تطوير هذه أالدوات وفهم قنوات ت أ�ثريها هي يف غاية أالهمية
للتعامل مع امل�ستجدات االقت�صادية .بالرغم من االتفاق على أ�همية ال�سيا�سة النقدية يف الت أ�ثري على
الن�شاط االقت�صادي� ،إال أ�ن هناك خالف حول تفا�صيل عملها وحجم و أ�مد ت أ�ثريها على املتغريات
امل�ستهدفة ،وذلك ب�سبب ال�سمات الهيكلية لالقت�صاد املعني .من أ�هم أالدوات النقدية التي ميكن من
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خاللها التحكم والت أ�ثري على أالن�شطة االقت�صادية هي �سعر الفائدة� ،سعر ال�صرف ،و�سيا�سة االئتمان،
و أ��سعار أال�صول املرتبطة مبعدل اخل�صم .فكلما كانت هناك فر�صة ال�ستخدام أ�كرب جمموعة من هذه
ا آلليات يف �إدارة ال�سيا�سة النقدية كلما كانت هناك فر�صة أ�ف�ضل إلدارة أالزمات املالية التي يواجهها
االقت�صاد .ت�شري نتائج أالبحاث التطبيقية أ�ن قنوات ت أ�ثري ال�سيا�سة النقدية يف الكويت �ضعيفة ،وبالتايل
ف�إن خيارات التعامل مع هذه ال�سيا�سة حمدودة ،أالمر الذي ي�صعب معه �إدارة أ�ي أ�زمة مالية طارئة
عرب هذه ا آلليات.

املالحق
معايري ال�شفافية
على الرغم من اعتماد معايري ال�شفافية يف أ��سواق املال على وجود �إطار تنظيمي ورقابي فاعل،
للطار التطبيقي للقوانني واللوائح اخلا�صة أ
بال�سواق
�إال أ�ن كفاءة أ��سواق املال تعترب املح�صلة النهائية إ
املالية .تتمثل متطلبات توفري ال�شفافية يف أ��سواق املال العربي ب آ�ليات توفريها:
 .1الت أ�كد من عدالة متطلبات ا إلدراج وقواعد التداول ومعلومات أالوراق املالية املدرجة يف ال�سوق.
 .2توفري قواعد و�إجراءات �سليمة و�سريعة للت�سوية واملقا�صة ،وذلك من خالل مركز إليداع أالوراق
املالية ((عادة ما يتم تداول أالوراق املالية املدرجة يف ال�سوق عن طريق �صفقات يتم �إبرامها بني
الو�سطاء كل ل�صالح عميله ،وتثبت مبوجب قيود تدون يف �سجالت مركز إليداع أالوراق املالية وفق ًا
ألحكام قانون ال�سوق)).
 .3و�ضع معايري مهنية للو�سطاء ووكالئهم ،وتطبيقها ،مبا يتفق مع توفري ال�شفافية والكفاءة لل�سوق.
 .4الت أ�كد من قوة ومتانة أالو�ضاع املالية للو�سطاء.
 .5و�ضع معايري تتنا�سب مع متطلبات ال�شفافية بخ�صو�ص حوكمة ال�شركات املدرجة يف أ��سواق املال.
 .6توفري �سبل التداول ا إللكرتوين الذي ي�ستوعب أ�كرب قدر من معلومات و�إتاحتها للمتعاملني يف
ال�سوق.
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الطار التنظيمي والرقابي أل�سواق املال العربية
إ

الطار التنظيمي
إ
تت�ضمن أالطر التنظيمية أل�سواق املال العربية قانون ال�شركات وقانون أالوراق املالية .يتناول
قانون ال�شركات أال�شكال القانونية لل�شركات ومتطلبات ت�سجيلها وا إلجراءات القانونية املتعلقة أ�ثناء
ممار�سة أ�ن�شطتها وحتى خروجها عن العمل وت�صفيتها.1
من أ�هم �شروط �إدراج ال�شركات يف أ��سواق أال�سهم العربية أ�ن تكون �شركات م�ساهمة عامة
ألن أ�هم ما مييز الو�ضع القانوين لهذا النوع من ال�شركات ا�ستيفائها حلد أ�دنى حمدد لعدد امل�ساهمني
يف ت أ��سي�س ال�شركة .الهدف من ذلك هو �ضمان تو�سيع قاعدة امل�ساهمني يف ملكية ال�شركة ،وذلك
ل�ضمان املتاجرة والتداول يف �سهم ال�شركة بني أ�كرب عدد من امل�ستثمرين يف ال�سوق ،أالمر الذي يعزز
من تطور ال�سوق ون�شاطه .لذلك ف�إن العديد من الدول العربية يخ�ص�ص حوافز �ضريبية أ�و حوافز
أ�خرى لت�شجيع ال�شركات الفردية و�شركات امل�ساهمة املحدودة للتحول �إىل �شركات م�ساهمة عامة.
أ
	�ما يف ما يتعلق بقوانني أالوراق املالية يف أال�سواق العربية ،ف�إنها تت�ضمن :أ�حكام و�شروط
متطلبات الع�ضوية يف البور�صة ،أ�حكام عن �إدراج و�إلغاء ا إلدراج أ
للوراق املالية يف البور�صة،
متطلبات ا إلف�صاح وال�شفافية ،أ�حكام تنظيم أ�ن�شطة الو�سطاء ،أ�حكام تداول أالوراق املالية ،تعليمات
عن نقل امللكية وت�سجيل أالوراق املالية ،متطلبات ال�سلوك املهني للمتعاملني يف ال�سوق ،متطلبات
ا إلف�صاح وال�شفافية ،أ�حكام املخالفات والعقوبات ،ويف أال�سواق التي تنف�صل فيها مهام هيئة �سوق
املال عن �إدارة الرقابة للبور�صة يت�ضمن القانون أ�ي�ض ًا بنود ًا عن �صالحيات ومهام هيئة �سوق املال
و�إدارة البور�صة بحكم أ�ن الهيئة معنية بتنفيذ ا إلطار التنظيمي والرقابي للبور�صة و�إدارتها وا إلطار
ا إل�شرايف والتنفيذي ألحكام نظام ال�سوق ولوائحه .
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الطار امل ؤ��س�سي
إ
يدار �سوق املال يف معظم الدول العربية من جمل�س �إدارة يعني بقرار من جمل�س الوزراء
برت�شيح من رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق ،ومن أ�هم مهام هذا املجل�س رفع التو�صيات واملقرتحات
ب� أش�ن اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لعمل ال�سوق ،وي�شمل ذلك:
 �شرط �إدراج وتداول أالوراق املالية. احلد أالدنى لر ؤ�و�س أ�موال �شركات الو�ساطة املالية ،وال�ضمانات املالية املطلوبة ،معايري ال�سلوكاملهني التي تطبق ألع�ضاء ال�سوق وموظفيهم و أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة ،واملدير التنفيذي لل�سوق،
ا إلجراءات والعقوبات الت أ�ديبية بحق كل من يخالف هذه املعايري .
 ت�سوية املنازعات بني أ�ع�ضاء ال�سوق وبني أالع�ضاء وعمالئهم. �شروط ومتطلبات ع�ضوية ال�سوق.ويف �سبيل حتقيق أالهداف املو�ضحة أ�عاله هناك خم�س �إدارات أ��سا�سية تكون ا إلطار
امل ؤ��س�سي لل�سوق ،وهي �إدارة �إيداع أالوراق املالية� ،إدارة الرتاخي�ص والتفتي�ش� ،إدارة �إجراءات
ال�شركات� ،إدارة املتابعة والتنفيذ و�إدارة ا إل�شراف والرقابة .يف ما يلي تو�ضيح ملهام كل من هذه
ا إلدارات :
( أ�)�إدارة �إيداع أالوراق املالية :تهتم هذه ا إلدارة مبتابعة عمليات �إيداع أالوراق املالية املتداولة
ونقلها وت�سويتها ومقا�صتها وت�سجيل ملكيتها .يف بع�ض أال�سواق العربية تقوم �شركة بهذه املهام.
(ب) �إدارة الرتاخي�ص والتفتي�ش :تتوىل هذه ا إلدارة مهام الرتاخي�ص والتفتي�ش ودرا�سة طلبات
الرتاخي�ص ل�شركات الو�ساطة املالية التي متار�س عملها يف ال�سوق و�شركات �إدارة املحافظ
اال�ستثمارية� ،إ�ضافة �إىل أ�ن�شطة أ�خرى ت�صنفها هيئة ال�سوق ب أ�نها من أالن�شطة الواجب الرتخي�ص
لها قبل مزاولتها ،كما تتوىل ا إلدارة الت أ�كد من التزام اجلهات املرخ�ص لها بنظام ال�سوق املالية
ولوائح الهيئة وقواعدها.
(ج)متابعة �إجراءات ال�شركات :تهتم هذه ا إلدارة مبتابعة �إجراءات ال�شركات يف ما يخ�ص طلبات
طرح و�إدراج أ�وراق مالية بالبور�صة ،وتعمل مع م�صدري أالوراق املالية وم�ست�شاريهم املاليني
ال�ستكمال امل�ستندات الالزمة للطرح وا إلدراج واالندماج.
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(د) �إدارة املتابعة والتنفيذ :من أ�هم مهام هذه ا إلدارة تلقي ال�شكاوى من املتعاملني وامل�ستثمرين
يف ال�سوق والنظر فيها ودرا�ستها و�إجراء التحقيقات الالزمة التي تن� أش� بني أالطراف امل�شاركة يف
تداول أالوراق املالية ،كما تهتم هذه ا إلدارة مبتابعة تنفيذ نظام ال�سوق املايل واللوائح والقواعد
والتعليمات ال�صادرة مبوجبه ،والنظر يف أ�ي خمالفة أ�و انتهاك لهذه أالحكام والتعليمات واللوائح
واقرتاح الغرامات والعقوبات املنا�سبة على املخالفني يف ال�سوق للنظر يف تطبيقها من جمل�س هيئة
ال�سوق وجلنة الف�صل يف منازعات أالوراق املالية.
(هـ) �إدارة ا إل�شراف والرقابة معنية مبتابعة عمليات التداول للت أ�كد من التزام امل�شاركني يف
ال�سوق باللوائح ال�صادرة عن هيئة ال�سوق ،وتتوىل كذلك الت أ�كد من �إيفاء ال�شركات املدرجة �شروط
و�ضوابط ا إلف�صاح امل�ستمر ومراقبة �شركات الو�ساطة املالية للت أ�كد من قدرتها املالية على الوفاء
بالتزاماتها املالية للم�ستثمرين.
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ا إلطار التنظيمي وامل ؤ��س�سي أل�سواق املال
     قانون ال�شركات

االطار امل ؤ��س�سي

قانون أالوراق املالية

البور�صة أ�و ال�سوق املالية

�صالحيات ومهام الهيئة
�شروط ومتطلبات الع�ضوية يف ال�سوق
نوعية أالوراق املالية
تعليمات �إدراج و�شطب أالوراق املالية
ا إلف�صاح وحت�سني ال�شفافية
أالحكام املتعلقة بالو�سطاء
تعليمات تداول أالوراق املالية
تعليمات ت�سجيل ونقل امللكية وت�سوية أ�ثمانها
معايري ال�سلوك املهني
املخالفات والعقوبات
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هيئة الرقا

معايري ال�شفافية الدولية لهيئات أ��سواق املال
املنظمة الدولية لهيئات �سوق املال أ�ي�سكو ( )IOSCOهي منظمة دولية تنتمي لع�ضويتها
هيئات أ��سواق املال الدولية ،بهدف العمل مع ًا من أ�جل حتقيق مباديء أ��سا�سية تهدف �إىل توفري �شفافية
التعامل يف أ��سواق املال ،ومن أ�هم أ�هدافها:
 التن�سيق والتعاون امل�شرتك بني أالع�ضاء ،لتحقيق أ�على امل�ستويات التنظيمية ،من أ�جل لتحقيقكفاءة و�سالمة معامالت أال�سواق املالية الدولية.
 توحيد اجلهود ل�ضمان م�ستويات ال�شفافية املطلوبة على معامالت أالوراق املالية أللع�ضاء.
 تبادل املعلومات واخلربات من أ�جل دعم وتطوير أال�سواق املحلية. توفري امل�ساعدات الفنية لتحقيق ا�ستقرار أال�سواق بالتطبيق ال�صارم للقواعد التنظيميةوالرقابية الكفيلة مبنع حدوث خمالفات يف معامالت أال�سواق املالية.
 أ�قرت املنظمة جمموعة من املباديء التي تهدف �إىل تنظيم أ��سواق املال للدول أالع�ضاءباملنظمة ،وذلك من أ�جل حتقيق ثالثة أ�هداف رئي�سية وهى� :ضمان حتقق العدالة� ،ضمان
حتقق الكفاءة وال�شفافية وتقليل املخاطر النا�شئة عن أالن�شطة اال�ستثمارية يف أالوراق املالية.
وت�ضم املباديء أال�سا�سية التي أ�قرتها أ�ي�سكو ( )IOSCOلتنظيم أ��سواق املال ما يلي:
 .1مباديء خا�صة باجلهات امل� ؤس�ولة عن و�ضع القواعد التنظيمية والرقابية ل�سوق أالوراق
املالية.
 .2مبادئ خا�صة ب�صالحيات اجلهات املنظمة لل�سوق وتعزيز امل�شاركة باملعلومات وامل�شورة
مع أال�سواق أالع�ضاء يف املنظمة ،وذلك بهدف توفري التعاون امل�شرتك ،مع �إجراء حتقيقات
متعلقة ب أ�دائها لوظائفها وممار�سة �سلطاتها.
 .3مبادئ تخ�ص ال�شركات امل�صدرة أ
للوراق املالية ومرتبطة ب�سبل توفري �إف�صاح كامل ويف
توقيت منا�سب عن امل ؤ��شرات املالية ،مبا ي�ساعد امل�ستثمرين يف اتخاذ قرار اال�ستثمار فيها،
و�ضمان توفر املعايري العاملية يف نظم املحا�سبة واملراجعة لل�شركات املدرجة يف أال�سواق
املالية.
 .4مبادئ تخ�ص قواعد تنظيم وترخي�ص �إدراج ال�شركات واللوائح املنظمة لال�ستثمار
اجلماعي ،ومتطلبات ا إلف�صاح وتوفري قاعدة املعلومات املنا�سبة.
 .5مبادئ تخ�ص ال�شركات العاملة يف أالوراق املالية وتتعلق بتوفر احلد أالدنى من �شروط
ا إلف�صاح وال�شفافية الواجب توفرها وفق ًا ملا هو حمدد يف اللوائح التنظيمية ل�سوق املال.
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 .6مباديء خا�صة بالبور�صة أ�و ال�سوق الثانوي من حيث خ�ضوعه للجهة املنظمة لل�سوق،
وتوفر الرقابة امل�ستمرة عليها ،ومدى فعالية القواعد أ
والحكام التي تنظم معامالت البور�صة
يف توفري ال�شفافية واالن�ضباط يف املعامالت.
و�صل عدد الهيئات العربية أالع�ضاء يف منظمة أ�ي�سكو حتى فرباير  2009-9ثمان دول هي:
م�صر ،ا إلمارات العربية املتحدة� ،سلطنة عمان ،أالردن ،البحرين ،املغرب ،تون�س واجلزائر.

هوام�ش
( )1هناك عدة أ��شكال قانونية لل�شركات ،منها ال�شركات العائلية التي تدار ب�شكل �شخ�صي وهي أالب�سط بني أ��شكال ال�شركات� ،إذ تتحمل
اجلهة املالكة م�سئولية الديون وال�ضرائب وكذلك تنظيم احل�سابات .ومن أال�شكال أالخرى لل�شركات �شركات امل�ساهمة املحدودة التي
يتحمل فيها �شخ�ص أ�و أ��شخا�ص معروفون م�سئولية �إدارة �شئون ال�شركة ،ويتحمل بقية أالع�ضاء فقط بامل�ساهمة يف ر أ��سمال ال�شركة دون
حتمل أ�ي م�سئولية عن �إدارة ال�شركة .أ�ما يف �شركات امل�ساهمة العامة ،فتحدد أالموال املوظفة يف ر أ��سمال ال�شركة ،بحيث ال تقل عن حد
أ�دنى معني ،ويتم توزيع هذه أالموال بني أالع�ضاء يف �شكل أ��سهم ،وال يتحمل مالكوا أال�سهم أ�ي م�سئولية �سوى املخاطرة ب أ�موالهم املتمثلة
يف فقدان قيمة أال�سهم يف حال �إفال�س ال�شركة.
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البنية اجلزئية أل�سواق أ
ال�سهم
اخلليجية أ
والزمات املالية
د .وليد عبد مواله

ال�سهم اخلليجية أ
البنية اجلزئية أل�سواق أ
والزمات املالية
ملخ�ص
تلقي هذه الورقة ال�ضوء على بع�ض النقاط املرتبطة بالبنية اجلزئية أل�سواق أال�سهم اخلليجية،
يف حماولة ال�ستجالء دور تراتيب التداول وطبيعة املتداولني يف تف�سري تقلبات أال�سعار احلادة .تعتمد
هذه أال�سواق على أ��سواق م�ستمرة حتركها أالوامر وتطرح �إمكانية �إيجاد نظم مرافقة تدعم ال�سيولة
نظر ًا حلجمها .كذلك ف�إن الن�سبة املرتفعة أ
للفراد املتداولني ت ؤ�دي �إىل االبتعاد عن القيمة العادلة
أ
لل�سهم ،خا�صة �إذا ما أ�خذت بعني االعتبار حداثة ه ؤ�الء املتداولني وفقرهم �إىل ثقافة ا�ستثمارية
عالية نظر ًا �إىل ق�صر عمر أال�سواق اخلليجية .هذه العوامل من � أش�نها أ�ن ت ؤ�ثر �سلب ًا على كفاءة أال�سواق
اخلليجية وب�شكل أ�كرب يف أ�وقات أالزمات.
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أ�و ًال :مقدمة
يف ظل االنخفا�ض احلايل الذي �شهدته معظم أ��سواق أال�سهم العاملية ،يزداد قلق امل�ستثمرين
ب� أش�ن تنامي الك�ساد االقت�صادي .يتناق�ض هذا الت�شا ؤ�م مع الن�شوة التي �سبقته .و أ�نه ملن املعقول االعتقاد
ب أ�ن الظواهر التي حتكم أ��سواق أال�سهم تتفاقم يف أ�وقات أالزمات ،ولكن ا آلراء تختلف حول طبيعة هذه
الظواهر .ف أ�ولئك الذين ي ؤ�كدون على دور علم النف�س اجلماعي والعدوى يتعار�ضون مع فر�ضية كفاءة
أال�سواق املهيمنة منذ ( Fama (1965,1970والتي أ�عيد ت�سميتها بعقالنية أ��سواق أ
ال�سهم (Merton,
.)1987
ت ؤ�دي التقلبات احلادة يف أ��سعار أال�سهم امل�سجلة �إىل طرح م� أس�لة عقالنية هذه احلركات
والعالقة بني أ��سعار أال�صول يف أ��سواق أال�سهم والقيمة العادلة لهذه أال�صول .فهل يمُ كننا القول أ�ن
للتغريات يف القيم أال�سا�سية (� )Fundamentalsإ�ضفاء لل�شرعية الكاملة على تقلبات أال�سعار كما
ت ؤ�كده فكرة كفاءة أ��سواق أال�سهم ،أ�و ينبغي لنا االعرتاف بت أ�ثري عوامل أ�خرى خمتلفة؟
هذه الت�سا ؤ�الت ُطرحت يف أ�عقاب نك�سة أ��سواق أال�سهم ل�سنة  1987و أ�فرزت كما هائ ًال من
املقاالت النظرية والتطبيقية ،دون البت نهائي ًا يف امل�سببات احلقيقية أ
للزمة و كيفية تفاعلها .وذهبت
معظم التف�سريات �إىل اعتبار ندرة ال�سيولة كم�سبب رئي�سي لالزمة .أ�ما �إذا ما نظرنا �إىل تداعيات أالزمة
املالية احلالية ،حيث خ�سرت على �سبيل املثال م ؤ��شرات داوجونز  Dow Jonesو نا�سداك   Composit
 Nasdaq %32و  %34من قيمتها على الرتتيب منذ بداية ال�سنة ،ف�إن ارتباطها ب أ�زمة الرهن العقاري
التي ما فت أ�ت أ�ن انتقلت منذ �صيف  2007من م ؤ��س�سة مالية �إىل أ�خرى ،حتى أ�دت �إىل �إفال�س العديد
منها يف الواليات املتحدة أالمريكية و أ�وروبا ،وهو ما أ�دى �إىل أ�زمة �سيولة (م�شابهة ل�سنة  ) 1987ازدادت
عمقا عقب عمليات حتويل ر ؤ�و�س أ�موال كربى يف اجتاه العمالت القوية (الدوالر والفرنك ال�سوي�سري)
مما و�سع يف نطاق أالزمة ،با إل�ضافة �إىل تقل�ص ت أ�ثري أ��سعار املواد أالولية وخ�صو�ص ًا النفط .وقد جاءت
حماوالت ا إلنقاذ من طرف احلكومات مماثلة ملا مت الذهاب �إليه � Greenspanإثر أ�زمة  1987من
�ضخ لل�سيولة بلغ �آنذاك  11مليار دوالر وزاد عن ترليون دوالر يف أالزمة الراهنة.
مل تبقى الدول اخلليجية مبن أ�ى عن تداعيات هذه أالزمة ،حيث خ�سرت م ؤ��شرات الكويت
وال�سعودية على غرار أال�سواق أالخرى  %23و  %44على التوايل منذ بداية ال�سنة .يربط البع�ض ذلك
برتاجع أ��سعار النفط بن�سبة  %39منذ بداية عام  2009و بن�سبة  %52منذ �شهر اغ�سط�س.
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أ
	�ظهرت العديد من الدرا�سات يف هذا ال�صدد ارتباط أ��سواق أال�سهم يف اخلليج ب أ��سعار النفط
كمتغري أ��سا�سي على املدى البعيد ( ،)Onour 2008يف حني أ�ظهرت درا�سات أ�خرى عدم ارتباطها
ب أ��سعار النفط با�ستثناء ال�سوق ال�سعودية ( .)Hammoudeh and Aleisa 2004ويف كلتا احلالتني
تبقى التقلبات احلادة امل�سجلة على املدى الق�صري وعلى وجه اخل�صو�ص أ
لل�شهر القليلة املا�ضية ،نقطة
ا�ستفهام بالن�سبة للم�ستثمر ،ولل�سلطات ا إلدارية وبالن�سبة للباحثني يف هذا املجال.
تبدو ردة فعل أ
ال�سواق اخلليجية مبالغ ًا فيها ،حيث أ�ن تذبذب العائدات(returns( )1
 )volatilityل�شهري أ�كتوبر و�سبتمرب من عام  2008يعادل  20و� 10إ�ضعاف أ�رقام عام  2007لنف�س
أال�شهر على التوايل يف كل من ال�سعودية والكويت .يف حني مل تتعدى هذه أالرقام � 20ضعف ًا بالن�سبة
مل ؤ��شرات داو جونز و نا�سداك � .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن م�ستوى تفاعل �سوقي ال�سعودية والكويت مقارنة
بالتذبذب القائم يف أ��سعار النفط قد و�صال �إىل  4و 3أ��ضعاف ما كان عليه احلال يف �سنة .2007
ت�شري هذه املعطيات �إىل تذبذب مرتفع يف أ��سواق أال�سهم املذكورة ،مما يربر بدرجة معقولة
ت أ�ثري عوامل غري مرتبطة مبعلومات أ��سا�سية ( )Fundamentalsيف ت�ضخيم العوامل أ�و ال�شوائب
الكامنة يف أ��سواق أال�سهم اخلليجية.
ال ميكن البت بهذه الق�ضايا واملناق�شات املتكررة املت�صلة بها دون ا إل�شارة �إىل كيفية عمل
ال�سوق( .)2أ
فالدبيات املخت�صة بتحليل أ�داء أال�سواق مع اعتبار بنيتها اجلزئية ظهرت خالل الثالثني
�سنة املا�ضية بف�ضل �إدراج طبيعة امل�شرتكني يف التداول ،أ�نظمة التداول احلقيقي ،تكاليف الو�ساطة
وعدم ات�ساق املعلومات املتاحة .و تعرف هذه البحوث بنظرية البنية اجلزئية أل�سواق أال�سهم.
حتاول هذه الورقة �إلقاء ال�ضوء على بع�ض النقاط املرتبطة بالبنية اجلزئية لهذه أال�سواق،
يف حماولة ال�ستجالء طبيعة دور امل�شرتكني و أ�نظمة التداول �إىل جانب �شفافية التداول يف حتليل حالة
أال�سواق اخلليجية.

ثاني ًا :طبيعة وت أ�ثري امل�شرتكني يف التداول
                         أ�عيد النظر يف فكرة كفاءة أ��سواق أال�سهم حني مت أالخذ بعني االعتبار مبفهوم التوقعات
العقالنية عندما و�ضع يف �إطار منوذج اقت�صادي جزئي ويف ظل توزيع غري متكافئ للمعلومات .يتمكن كل
م�شارك يف ظل ظروف معينة أ�ن ي�ستنتج من أ��سعار التوازن املعلومات التي بحوزة غريه من امل�شاركني،
ومن ثم أ�مكن �إثبات وجود توازن ر�شيد معادل لفر�ضية كفاءة أ
ال�سواق Radner 1979 , 1982,(.
. )Grossman 1976
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لقد أ�ثبت تطبيق هذه الفكرة على �سوق أال�سهم ا�ستحالة وجود مثل هذا التوازن �إذا ما أ�خذت
بعني االعتبار تكلفة اقتناء هذه املعلومات (�إذا عزف كل املتداولني عن اقتناء املعلومات فرغ حمتوى أال�سعار
من املعلومات) ،ومن ثم وجدت احلاجة لتنقيح أ�و �إعادة �صياغة افرتا�ض كفاءة أ��سواق أال�سهم و�إ�ضعاف
مفهوم التوازن �إىل توازن �صاخب (.)Grossman and Stiglitz 1980)(noisy equilibrium
أ
ال�سعار(Walrasian

ولكن هذه النتائج ذات �صلة بخ�صائ�ص عملية والرا�س لتعديل
 :tâtonnement (or gropingانعدام التداول خالل التخمني ي�سمح للمتداولني اجلاهلني باملعلومات
�إعادة النظر يف خططهم على أ��سا�س املعلومات التي أ�درجت يف أال�سعار ،يف حني أ�ن أ�ولئك الذين
ميلكون املعلومات  -متجاهلني ت أ�ثري قراراتهم على أال�سعار على النحو املطلوب يف فر�ضية املناف�سة
 يهدرون ميزتهم بدون مقابل.لذا فقد كان �ضروري ًا منذجة عملية تكون أال�سعار ب�صورة أ�كرث واقعية والنظر يف ترتيبات
عملية التبادل و�إمكانية اعتبار ال�سلوك اال�سرتاتيجي للعمالء.

مكن ( Kyle (1985من أ�خذ هاتني النقطتني بعني االعتبار  ،حيث اعترب تطور التبادل يف
نقاط خمتلفة من الوقت على غرار اعتباره لثالثة أ�نواع متميزة من العمالء وهم املطلعني علي املعلومات
(� ،)insidersصانعي ال�سوق ( )market makersوغري املطلعني و أ��سماهم مبتداويل الفو�ضى (noise
 .)tradersكما مكن املطلعني من �سلوك ا�سرتاتيجي لال�ستفادة من معلوماتهم قبل ك�شفها يف أال�سعار.
كما متكن ( Admati and Pfleiderer (1988يف ما بعد من �إعطاء غري املطلعني �سلوك ًا ا�سرتاتيجيا
على غرار املطلعني و أ��سماهم مبتداويل ال�سيولة ( )liquidity tradersومكنهم من اختيار وقت وحجم
التداول وذلك للحد من خ�سارتهم جتاه املطلعني.
من جهة أ�خرى� ،سعى التيار الكينزي �إىل ربط حتركات أ��سواق أال�سهم بالتغريات يف العوامل
أ
ال�سا�سية لالقت�صاد ،ولكن أ�ي�ض ًا بالتغريات يف الر أ�ي ونف�سية امل�شاركني (Delong et al 1990, Black 1986,
 . (Shleifer and Summers 1990, Shleifer and Vishny 1997ف�ض ًال عن أ�ن العديد من الدرا�سات
أ�ثبتت أ�ن التوقعات الر�شيدة غري متنافية مع �إمكانية ت�شكل فقاعات م�ضاربية .ف�إن هذه التوقعات التي تبتعد
عن العوامل أال�سا�سية ،تت�شكل ب�شكل عقالين م�شرتك بني كل املتداولني ومن ثم تتحقق ذاتي ًا .وتت�سبب يف
ات�ساع الفجوة بني أال�سعار والقيم أال�سا�سية العادلة .لهذه أال�سباب ينبغي لنا االعرتاف ب أ�ن املتداولني يختلفون
يف معتقداتهم ويف درجة العقالنية لديهم دون أ�ن ي ؤ�دي بال�ضرورة  ،كما تذهب �إليه النظرية التقليدية� ،إىل
خروجهم من ال�سوق.
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أ
	�ظهرت م�ساهمات ( Kyle (1985و ( Admati and Pfleiderer (1988احلاجة �إىل �إدخال
عمالء يتداولون بدافع �سيولة ( )liquidityأ�و �ضو�ضاء ( )noiseلي�شكلوا نظري ًا للعمالء املطلعني .اعترب
�سلوك ه ؤ�الء يف ما بعد أ
بالقل تقيد ًا يف �إ�شارة �إىل �إمكانية تبادلهم على أ��سا�س معلومات ،غري ذات �صلة
بالقيمة العادلة ،ولكن اعتقادهم فيها يدفعهم �إىل اتخاذ موقف يف ال�سوق �شراء أ�و بيع ًا .
مع مراعاة البنية اجلزئية ونف�سية أال�سواق ،فقد أ�مكن �إعادة اعتبار العديد من الفر�ضيات
النظرية والتطبيقية لنظريات فعالية أال�سواق ور�شادة املتعاملني من جديد .والر�شادة ال تعني امل�ساواة
يف احل�صول على املعلومات وال االمتثال لنف�س حتليل املعلومات .وبا إل�ضافة �إىل املتعاملني الرا�شدين
ف�إنه ميكن �إ�ضافة عمالء �شبه را�شدين نظر ًا الرتكابهم أ�خطاء يف تف�سري أ�و احلكم على املعلومات
املتاحة (.)Thaler 1991 ، Shiller 2001
وهو ما أ�ظهرته درا�سة (            French and Roll (1986()3أل�سواق  NYSEو AMEXبني
عامي  1963و ،1982حيث أ�كدت هذه الدرا�سة أ�ن تباين العوائد خالل �ساعات العمل يتعدى � 20ضعف ًا
تباين العوائد عند �ساعات �إقفال ال�سوق .وقد أ�ثبت جتزئة التباين أ�ن أ�كرث من  %12من تقلب أال�سعار
يعود �إىل عملية التداول نف�سها ،با إل�ضافة �إىل ت أ�ثري املعلومات العامة واخلا�صة التي ت�صل �إىل ال�سوق.
ويرجع ( French and Roll (1986دور عملية التداول يف تذبذب أال�سعار �إىل �سوء تقييم أال�سهم
(.)misspricing
يرجع (� Black (1986سوء تقييم أ��سعار أال�سهم �إىل وجود متداولني �صاخبني ،مما ي�ضعف
كفاءة أال�سواق ويعطي الفر�صة للمتداولني الرا�شدين للتحكيم على أ��سا�س تقييمهم ال�صحيح أ
لل�سعار
ومن ثم ت�صحيحها .لذلك ، ،ف�إن أال�سعار تكون أ�كرث أ�و أ�قل ابتعاد ًا على القيمة العادلة أ
لل�سهم ح�سب
ن�سبة املتداولني ال�صاخبني يف ال�سوق.
يرى ( Black (1986و�آخرون (� Shleifer and Summers (1990إن عملية التحكيم حمدودة
نظر ًا لتزايد املخاطرة وقلة املوارد املتاحة ،مما ي�سمح للمتداولني ال�صاخبني البقاء يف ال�سوق .تتعار�ض
هذه الفكرة مع الر أ�ي ال�سائد منذ( Friedman (1953و( Fama (1965والذي يقدم تفوق املتداولني
الرا�شدين الذين يلحقون خ�سائر دائمة مبن هم دونهم ت ؤ�دي �إىل �إخراجهم من ال�سوق.
تظهر درا�سة ( Delong et al (1990أ�ن بقاء املتداولني ال�صاخبني أ�و �شبه الرا�شدين املتفائلني
لي�ست م�ستحيلة ،ألن وجودهم يخلق خماطر �إ�ضافية ( )noise traders riskحتى يف حالة انعدام خطر
أ��سا�سي ،مما يخلق جما ًال خا�ص ًا بهم.
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كذلك يرى( Kyle and Wang (1997أ�ن وجود وبقاء مثل ه ؤ�الء املتداولني يعتمد على مدى
ثقتهم وعدوانية مداوالتهم .وهو ما ذهب �إليه ( DeBondt and Thaler (1995عندما أ�كدا أ�ن ا إلح�سا�س
بالثقة عادة ما يفوق القدرات أ�و املعارف احلقيقية للنا�س ،وهو ما أ�كدته العديد من الدرا�سات التطبيقية
منذ ( ،Alpert and Raiffa (1959التي أ�دت �إىل ظهور املالية ال�سلوكية(.)Behavioral finance( )4
ي ؤ�كد ( Fuller (2000على قيام جزء من املتداولني ،عو�ض ًا عن االعتماد على النظرية
ا إلح�صائية للتنب ؤ� يف حاالت الاليقني  ،باال�ستدالل مما ي ؤ�دي يف بع�ض أالحيان �إىل أ�حكام معقولة،
و أ�حيان ًا أ�خرى �إىل أ�خطاء خطرية ومنهجية ،تتفاقم نتيجة تخ�صي�ص مفرط للجدارة ال�شخ�صية من
النتائج ( )biased self-attributionيف حالة ارتفاع أ��سعار ال�سوق.
وب�إلقاء نظرة على طبيعة املتداولني يف أال�سواق اخلليجية ،ف�إننا جند ،كما يظهره اجلدول رقم
( ،)1أ�ن ن�سبة املتداولني أالفراد تفوق بكثري ما هو عليه احلال يف أال�سواق الغربية ،حيث ال تتعدى هذه
الن�سبة  %35يف �سوق  NYSEو %30يف �سوق  Tokyoعلى �سبيل املثال.
جدول ( :)1طبيعة املتداولني يف أال�سواق اخلليجية
�شراء

بيع

م ؤ��س�سات ا�ستثمارية
بيع
�شراء

55.64

64.7

44.35

35.3

88

88.9

12

11.01

72.4

63.84

27.6

36.16

78.87

62.37

21.13

37.63

أ�فراد
الكويت
ال�سعودية
دبي
قطر

امل�صدر :تقارير أ��سواق املال ال�شهرية (ل�شهري أ�كتوبر و �سبتمرب).

يذهب الكثريون �إىل االعتقاد أ�ن املتداولني أالفراد هم املتداولني ال�صاخبني غري املطلعني.
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن املعلومات اخلا�صة تت أ�تى من قدرة البنوك وامل ؤ��س�سات اال�ستثمارية على احل�صول
على حتليل املعلومات املتعلقة بال�شركات أ�و باالقت�صاد الكلي ،يف حني يعتمد املتداولون أالفراد على
ال�شائعات أ�و أ�نواع أ�خرى من املعلومات غري الدقيقة �إ�ضافة �إىل أالخطاء الكثرية التي �سبق ذكرها والتي
من � أش�نها ت�ضخيم الفجوة بني القيمة العادلة أ
لل�سهم وقيمتها ال�سوقية (Barder, odean and Zhu
)2005, Barber and Odean 2006, Evans 2007
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هذا يفيد بوجود عالقة موجبة بني ن�سبة املتداولني أالفراد واالبتعاد عن القيمة العادلة
أ
لل�سهم ،خا�صة �إذا ما أ�خذت بعني االعتبار حداثة ه ؤ�الء املتداولني وافتقارهم �إىل ثقافة ا�ستثمارية
عالية ،نظر ًا لق�صر عمر أ��سواق أال�سهم اخلليجية .كل هذه العوامل من � أش�نها أ�ن ت ؤ�ثر �سلب ًا على كفاءة
أال�سواق وب�شكل أ�كرب يف أ�وقات أالزمات .لي�س بو�سع املرء �سوى التكهن بهذه النتيجة ،نظر ًا لغياب الدليل
البحثي الذي يعتمد قواعد بيانات أال�سواق اخلليجية.
وعلى �ضوء ما تقدم ،ف�إن تغري أال�سعار ال ميكن �إرجاعه كلي ًا �إىل و�صول أ�خبار عن القيمة
أال�سا�سية ،حيث أ�نها تعك�س جزئي ًا �سلوك �شبه الرا�شدين وغري املطلعني من املتعاملني ،با إل�ضافة �إىل
أ�همية أ�نظمة التداول احلقيقية ووقعها على حتقيق ال�سيولة والكفاءة.

ثالث ًا :أ�نظمة التداول وت أ�ثريها
ترتبط وظيفة التداول ارتباط ًا وثيق ًا بعملية قبلية وهي عملية توجيه أ
الوامر ()Order routing

وعملية بعدية وهي الت�سوية ( . )Clearing-settlementوقد أ��سفرت موجة من حو�سبة وظيفة توجيه
أالوامر �إىل أ��سواق أال�سهم ،التي بد أ�ت �سنة  1976مع افتتاح النظام أ
المريكي (DOT Designated
 )Order Turnaroundالذي عو�ض يف ما بعد بنظام � ،Super Dotإىل اعتماد جل البور�صات يف
العامل أ�نظمة توجيه الكرتونية مع اال�ستعانة مب�صادر خارجية كا إلنرتنت .فاعتمدت بور�صة تورونتو
 Torontoيف �سنة ( )1977نظام ًا الكرتونيا للتداول ثم تلتها بور�صة طوكيو يف عام ( )1982وباري�س
عام ( )1986و ا�سرتاليا عام (� ،)1990إىل أ�ن حتولت اليوم غالبية أال�سواق �إىل أ�نظمة الكرتونية.
يتعار�ض التطور ال�سريع يف أ�نظمة توجيه أالوامر �إىل أال�سواق و أ�نظمة الت�سوية مع بطء التطور
يف وظيفة التداول ،التي تخ�ضع حلذر أ�كرب من جانب الهيئات ا إل�شرافية� .إن ت�سهيل و�صول أالوامر
�إىل ال�سوق ميكن من احلد من ت أ�ثري أالوامر على أال�سعار من خالل زيادة تدفق أالوامر .ويك�سب ذلك
أ�همية ق�صوى بالن�سبة أ
لل�سواق ال�صغرية ،ف�ضعف تدفق أالوامر قد يولد ،يف حال ا�ستمرار التداول،
�إىل تذبذب حاد يف أال�سعار .وعليه ف�إن وظيفة التداول هي التي ت�ستحوذ على اهتمام الباحثني يف جمال
البنية اجلزئية أل�سواق أال�سهم ،والتي تعنى بدرا�سة ت أ�ثري �آليات حمددة على عملية ت�شكيل أال�سعار(.)5
فاملواجهة بني منوذج ال�سوق التي حتركها أال�سعار ( )Quote driven marketو ال�سوق التي
حتركها أ�وامر البيع وال�شراء ( )Order driven marketي ؤ�دي �إىل البحث عن التنظيم املثايل أ
لل�سواق،
الذي ميكن بدوره من حتقيق ال�سيولة والكفاءة وال�شفافية �إىل جانب تقليل تكاليف املعامالت.
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فغالبية أ��سواق أال�سهم تعمل ح�سب واحد من هذين النموذجني مع �إدخال أ��شكال و�سيطة .أ�ما
بالن�سبة للمعايري التي تبني الفرق ،فتتلخ�ص يف ثالثة عنا�صر ،هي :التوقيت واملناظر ومكان التبادل.
وت ؤ�دي هذه املعايري �إىل التمييز بني �سوق م�ستمرة ( )continuous marketو غري م�ستمرة وهى �سوق
التثبيت ( ،call (marketبني �سوق حتركها أال�سعار أ�و أالوامر وبني �سوق مركزية وغري مركزية.
 1.3معيار الزمن
مييز هذا املعيار بني ما �إذا كان التبادل م�ستمر ًا خالل كامل الفرتة أ�و يقع يف وقت حمدد
من اليوم .يف احلالة أالوىل يعرف ال�سوق بال�سوق امل�ستمرة ،أ�ما احلالة الثانية فيعرف ال�سوق ب�سوق
التثبيت.
• �سوق التثبيت
تتزامن عمليات التبادل يف هذه ال�سوق وتتم يف أ�وقات حمددة �سلف ًا .يتم جتميع أ�وامر
امل�ستثمرين يف �سجل أالوامر ( :Order (Bookأ�وامر ال�شراء من جهة ،و أ�وامر البيع من جهة ح�سب
أ�ولوية ال�سعر ،و وقت �إدخالها يف النظام .ويتم يف ما بعد مطابقة أ�وامر البيع وال�شراء ،وفق ًا أ
للولويات،
بتحديد �سعر نظري يهدف �إىل تعظيم حجم التداول.
ميكن هذا ال�سعر النظري امل�ستثمرين من تنقيح أ�وامرهم أ�و �إدخال أ�وامر جديدة .ويتم يف ما بعد
حتديد �سعر فعلي ،من � أش�نه أ�ن ي ؤ�دي �إىل تطابق أ�كرب حجم ممكن من أالوامر .أ�ما أالوامر التي مل تلبى
نظر ًا لعدم تتطابق ال�سعر ،ف�إنها تبقى يف �سجل أالوامر جلولة أ�خري أ�و املداولة يف ال�سوق امل�ستمرة.
ميكن لهذا النظام اعتماد طريقة املزايدة املكتوبة ،حيث يتوجب على الو�سطاء التواجد يف
قاعة التداول .يتم اكت�شاف �سعر التوازن عن طريق التخمني التدريجي .وقد أ�هملت هذه الطريقة
يف التداول ل�صالح التداول امل�ستمر ،ولكنها اعتمدت كنظام تداول يف فرتات متهيدية قبل بدء نظام
التداول امل�ستمر ،أ�و يف فرتات تداول ختامية قبل �إقفال أال�سواق.
وتعتمد جل بور�صات العامل هذا التدرج يف التداول ،وذلك ملا لنظام التثبيت من مزايا تتعلق
بتحديد أ�ف�ضل �سعر ميثل أ�ف�ضل تقدير للقيمة ال�سوقية من �آخر �إغالق ،نظر ًا لزخامة تدفق املعلومات
يف الليل أ�و يف العطل ي�شكل عام .وقد اعتمدت كل البور�صات اخلليجية هذه النظام من فرتات وجيزة
كفرتات متهيدية قبيل انطالق ال�سوق امل�ستمرة.
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• ال�سوق امل�ستمرة
يجري التداول يف هذه ال�سوق ب�صفة م�ستمرة ،ويت�سم بطابع غري متزامن مع و�صول وتنفيذ
أالوامر .ميكن هذا النظام امل�ستثمر من مراقبة ال�سوق وحرية التدخل عن طريق �إ�صدار أ�مر بيع أ�و �شراء
ح�سب ما متليه ا�سرتاتيجياته ،مما ي�ضفى على ال�سوق أ�كرب قدر من املرونة وال�شفافية .وميكن حتقيق
ذلك عن طريق أ�نواع خمتلفة من أالوامر ( أ�مر البيع أ�و ال�شراء الفوري ،أ�مر املطابقة ،أ�مر ال�سوق ،أالمر
املحدد ال�سعر )...التي �سوف يتم مناق�شتها الحق ًا .تعتمد �سرعة تنفيذ هذه أالوامر بدورها على �سيولة
ال�سوق وكفاءتها .تعتمد الغالبية العظمى من أ
ال�سواق اليوم على هذا النظام على غرار         Euronext
و  NYSEو ،NASDAQكما هو احلال يف البور�صات اخلليجية.
 2.3النظراء
يف ال�سوق التي حتركها أالوامر ،يتكفل بذلك أ��صحاب امل�صلحة باملواجهة مبعنى اجلهات ذات
أالوامر العك�سية .أ�ما يف ال�سوق التي حتركها أال�سعار فالنظري هو �صانع ال�سوق.
• ال�سوق التي حتركها أالوامر
ت�سمى هذه ال�سوق ب�سوق املزاد املزدوج .تتم مواجهة أ�وامر البيع وال�شراء وتنفيذها كلما أ�مكن
ذلك .حيث يختار امل�ستثمرون نوعية أالوامر وفق ًا ملتطلباتهم من حيث ال�سعر والوقت(.)6
ترتاكم أالوامر املحددة ال�سعر ح�سب أ�ف�ضلية ال�سعر والتوقيت يف ما ي�سمى ب�سجل أالوامر.
يطرح هذا أالخري أ�وامر ال�شراء من جهة و أ�وامر البيع من جهة أ�خرى ابتدا ًء من أالوامر أالكرث مالءمة
�إىل أالقل مالءمة .ف�سعر امل�شرتي (البائع) الذي يرت أ��س القائمة هو أالعلى أ
(ال�ضعف).
ح�سب املثال أ�دناه أ
(لحد أال�سهم املتداولة يف �سوق البحرين يوم  28أ�كتوبر من عام ،)2008
ف�إن أ�ف�ضل ( أ�على) �سعر �شراء هو  0.635لـ � 2000سهم .باملقابل ،ف�إن أ�ف�ضل ( أ��ضعف) �سعر بيع
هو  0.675لـ � 10000سهم .وجدير بالذكر أ�ن �سوق البحرين ،كمعظم البور�صات العربية ومن فرتة
ق�صرية ،تف�صح بدون مقابل عن أ�ف�ضل خم�س أ�وامر بيع و أ�ف�ضل خم�س أ�وامر �شراء بحثا عن تقلي�ص
عدم تناظر املعلومات (.)asymmetric information
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وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن الفرق بني أ�ف�ضل �سعر بيع و أ�ف�ضل �سعر �شراء ()0.675-0.635=0.04

ال�سعري ( .)bid-ask spreadأ�ما الكميات املرافقة لتلك أال�سعار فتمثل عمق ال�سوق،
ميثل النطاق ّ
مبعنى قدرة ال�سوق على ا�ستيعاب �صفقات دون تغري أال�سعار .يحدد هذان العامالن �سيولة ال�سوق.
جدول رقم (� :)2سجل أالوامر (حالة)1
ال�شراء

الكمية

أالوامر

البيع

الكمية

أالوامر

0.635

2000

1

0.675

10000

1

0.632

10000

1

0.680

30000

1

0.630

3000

1

0.700

20000

1

0.620

5000

1

0.710

16000

1

0.610

5000

1

0.715

20000

1

املجموع

25000

5

96000

5

امل�صدر� :سوق البحرين  ،أ�كتوبر .2008

يتم عقد �صفقة عندما يدخل ال�سوق أ�مر غري حمدد لل�سعر أ�و أ�مر حمدد لل�سعر على أ�ن يكون
ال�سعر املحدد يعادل ( أ�و أ�كرث مالءمة) من أ�ف�ضل �سعر ب�سجل أالوامر .ف�إذا ما أ�دخل أ�حد امل�ستثمرين
أ�مر ًا غري حمدد ال�سعر لبيع � 3000سهم ف�إن تنفيذه يتم فور ًا وتلقائي ًا با�ستخدام أ�ف�ضل �سعر �شراء
يف ال�سوق وهو  0.635لـ � 2000سهم و  0.632لـ � 1000سهم .عندها تتغري حالة �سجل ال�سوق ،لي�صبح
أ�ف�ضل �سعر �شراء هو  0.632لـ � 9000سهم ،كما يف�صح عن أ�مر �شراء وهو  0.600لـ � 1000سهم .
ويتغري �سجل ال�سوق لي�صبح كما يلي:
جدول (� :)3سجل أالوامر (حالة)2
ال�شراء

الكمية

أالوامر

0.675

البيع

10000

1

0.630

3000

1

0.680

30000

1

0.620

5000

1

0.700

20000

1

0.610

5000

1

0.710

16000

1

0.600

1000

1

0.715

20000

1
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23000

5

96000

5

0.632

9000

1
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الكمية

أالوامر

	�إذا ما أ��صدر أ�حدهم أ�مر ًا حمدد ًا �سعره عند  0.675ل�شراء � 15000سهم ،ف�إن تنفيذ هذا
أالمر يقع جزئي ًا با�ستعمال أ�ف�ضل أ�مر بيع عن �سعر  0.675لـ � 10000سهم ويبقى أالمر جاري ًا جزئي ًا
على لـ � 5000سهم الباقية� ،إىل أ�ن يتم مطابقتها وتنفيذها ح�سب تطور �سجل أالوامر .ويتغري هذا
أالخري لي�صبح كما يلي:
جدول رقم (� :)4سجل أالوامر (حالة)3
ال�شراء

الكمية

أالوامر

البيع

الكمية

أالوامر

0.675

5000

1

0.680

30000

1

0.632

9000

1

0.700

20000

1

0.63

3000

1

0.710

16000

1

0.62

5000

1

0.715

20000

1

0.61

5000

1

0.720

10000

1

املجموع

27000

5

96000

5
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يتجه امل�ستثمر املتعجل �إىل أالوامر غري حمددة ال�سعر ،على عك�س امل�ستثمر ال�صبور الذي
يبحث عن �سعر أ�ف�ضل مما هو عليه حال ال�سوق .فاختياره لل�سعر يعك�س ت�صوره لل�سعر االفرتا�ضي
لل�سهم ،اعتماد ًا على مراقبته لتطور �سجل أالوامر .مما يعني أ�ن امل�ستثمر مطلع على معلومات ذات �صلة
بال�سهم املزمع بيعه أ�و �شرا ؤ�ه .ينجر عن اللجوء �إىل أالمر املحدد ال�سعر فرتة انتظار وتنفيذ غري م ؤ�كد
يف حالة تطور ال�سوق ب�صفة عك�سية تبتعد عن ال�سعر املحدد من طرفه.
على العك�س ،ف�إن امل�ستثمر املتعجل يلج أ� �إىل �إ�صدار أ�مر غري حمدد ال�سعر ل�ضمان تنفيذ
ال�صفقة بكل �سرعة ،قاب ًال �شروط اجلهة املقابلة من حيث ال�سعر� .إن اندفاع امل�ستثمر املتعجل ال يعني
�إهماله لناحية ال�سعر ،بل على العك�س ،ف�إن تعجله يعك�س خوفه من تغيري ال�سعر �إىل أال�سو أ� ،وهو الدافع
الرئي�سي وراء عجلته.
ويجدر التمييز بني منوذجني من أال�سواق التي حتركها أالوامر ،يعتمد أالول على نظام املعاجلة
ا آللية ويعتمد الثاين على و�سيط مركزي يقوم بكتابة أ�وامر البيع وال�شراء على لوحات التداول ،حيث تتم
عملية �إمتام ال�صفقات عند متاثل أ��سعار العر�ض والطلب.
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 ال�سوق التي حتركها أال�سعاريف هذه احلالة ،تكون ال�سوق منظمة حول �صناع ال�سوق ،الذين يعر�ضون ب�صورة دائمة أ��سعار
ال�شراء و أ��سعار البيع ،التي متكن بدورها امل�ستثمرين من التداول ب�سرعة ،وميثل الفرق بني �سعر البيع
و�سعر ال�شراء ،الربح الذي يتقا�ضاه �صانع ال�سوق من جراء عملية ال�شراء والبيع (.)bid-ask spread
ال ميكن للم�ستثمرين ا�ستعمال أ�وامر حمددة ال�سعر ألنها تناف�س أ��سعار �صانعي ال�سوق .فالتبادل
ثنائي على عك�س ال�سوق التي حتركها أالوامر ،حيث يكون التبادل متعدد أالطرف .هذا النموذج يعتمده
نا�سداك و�سوق ال�صرف.
يحدد امل�ستثمر نظري ًا على ا�ستعداد للتبادل يف أ�ي وقت ،ومبا أ�ن التبادل يتم على م�ستوى
أ�ف�ضل �سعر ف�إن املناف�سة بني �صانعي ال�سوق حتثهم على اقرتاح أ�ف�ضل �سعر للمحافظة على ح�ص�صهم
يف ال�سوق.
 3.2مكان التداول
	�إن مركزية التداول أ�و جتزئته تعد من أ�هم التدابري من أ�جل تعزيز تدفق أالوامر �إىل ال�سوق.
 �سوق مركزية:تكون فيه كل أ�وامر البيع وال�شراء مركزة يف نف�س املكان ،مبعنى حا�سوب مركزي أ�و على
لوحات التداول كما يف ال�سابق .يف حلظة معينة يقع تطبيق �سعر واحد ،دون اعتبار للمعامالت خارج
النظام املركزي على غرار �سوق القطع.
 ال�سوق املجز أ�ة:ينطبق هذا النوع على جميع أال�سواق التي يقودها �صانعوا ال�سوق .تعدد النظراء من � أش�نه أ�ن
ميكن املتعاملني من �إبرام �صفقات على أ��سعار خمتلفة يف نف�س الوقت.
أ
	�ثار اجلدل حول مزايا وم�ساوئ كل نظام تداول اهتمام ًا كبري ًا للهيئات املنظمة وامل�ستثمرين
والباحثني ،دون التو�صل �إىل البت يف تفوق نظام على ا آلخر .لذا فقد اقرتح حتقيق مزيد من الكفاءة
أل�سواق أال�سهم عن طريق وجود قائمة من البدائل املتاحة للعمالء عن طريق مزج النظامني.
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تعتمد كل أال�سواق اخلليجية على نظام ال�سوق امل�ستمرة التي حتركها أالوامر .كما تعتمد هذه
أال�سواق على فرتات متهيدية يطبق فيها �سعر التثبيت ملدة ترتاوح بني  15دقيقة و  30دقيقة .يبقى
�سجل أالوامر غري مرئي لكل املتداولني با�ستثناء أ�ف�ضل أ�مر بيع و أ�ف�ضل أ�مر �شراء .بينما قامت أ��سواق
البحرين و الكويت و دبي و أ�بو ظبي بك�شف أ�ف�ضل خم�س أ�وامر بيع و أ�ف�ضل خم�س أ�وامر �شراء (ال�سعر
والكمية) ،يف حماولة لتح�سني �شفافية ال�سوق ومتكني املتداول من ا�ستجالء أ�كرب جزء من �سجل أالوامر
ومن ثم اجتاه ال�سوق (جدول رقم .)5
جدول رقم ( :)5بع�ض خا�صيات أال�سواق اخلليجية
ال�سعودية
الكويت
البحرين
دبي
أ�بو ظبي
عمان
قطر

أ�ف�ضل خم�س أ�وامر أ�و أ�كرث

أ�ف�ضل أ�مر بيع و أ�ف�ضل أ�مر �شراء

�سوق التثبيت

�سوق م�ستمرة

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

انطلق االجتاه نحو زيادة �شفافية �سجل أالوامر يف الواليات املتحدة أالمريكية يف �سنة ،1996
حيث اعتمدت جلنة أال�سواق املالية قوانني م�صممة للحد من عدم تناظر املعلومات خا�صة ل�صغار
امل�ساهمني ،عن طريق ك�شف �سجل أالوامر يف ما يخ�ص أال�سعار والكميات .وقد مكنت هذه القواعد من
تقلي�ص الفارق بني أ��سعار البيع و أ��سعار ال�شراء مبا يعادل � %20إىل  .%40أ�دت هذه النتيجة �إىل �إتباع
معظم أ��سواق أال�سهم خطوات مماثلة بحث ًا عن حت�سني �شفافيتها ومن ثم �سيولتها.
كما أ�ظهرت العديد من املقاالت العالقة العك�سية بني وحدات التزايد ،و�سيولة أال�سواق ،ومن
ثم حجم التداول .ويف هذا ال�صدد ،عملت ال�سوق ال�سعودية على تقلي�ص وحدات املزايدة من  25حالة
لل�سهم التي ال يتعدى �سعرها  25ريال و 10حاالت أ
لكل أال�سهم �إىل  5حاالت أ
لل�سهم التي يرتاوح
�سعرها بني  25و 50ريال ،مع املحافظة على وحدة مزايدة بـ  25حالة أ
لل�سهم التي يتعدى �سعرها
 50.25ريا ًال .جاءت هذه اخلطوة بعيد أ�زمة أال�سواق املحلية ل�سنة  ،2006يف حماولة لدعم ال�سيولة
وحجم التداول .كما عمدت �سلطة ا إل�شراف ال�سعودية � SAMAإىل فتح باب التداول أ
للجانب كردة
فعل ألزمة  2006من أ�جل تعزيز �سيولة ال�سوق.
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ركزت العديد من الدرا�سات على ال�سيولة الن�سبية أل�سواق خمتلفة.يرجع
( Hasbrouck and Schwartz (1988و ( Pagano and Roell (1992كرب النطاق ال�سعري يف
�سوق نا�سداك �إىل كرب تباين املعلومات التي يعاين منها �صناع ال�سوق.
ي ؤ�كد ( Huang and Stoll (1996هذه النتيجة معللني ب أ�ن �صغر النطاق ال�سعري يف أال�سواق
التي حتركها أالوامر يتما�شى أ�كرث مع أالوامر ال�صغرية أ�و املتو�سطة احلجم ،يف حني يعتمد أ��صحاب
أالوامر الكبرية على خدمات �صناع ال�سوق .ويرجع ذلك �إىل أ�ن عمق �سجل أالوامر ال يكفي لتنفيذ أ�وامر
كبيــرة دون �إحــداث فجوة كبرية يف أ
ال�سعار .وقــد أ�دت درا�س ــات ( Seppi (1997و Handa and
( Schwartz (1996aو ( Demarchi and Foucault (1998و(� Revest (1999إىل اال�ستنتاج
التايل )1( :تتما�شى أال�سواق التي حتكمها أالوامر مع أال�سهم ذات الر�سملة الكبرية وذات ال�سيولة
لل�سهم ذات ال�سيولة املنخف�ضة أ
العالية )2( ،ل�صناع ال�سوق أ�ن يوفروا ال�سيولة الكافية أ
وللوامر
الكبرية.
	�إن هذا ما يف�سر اعتماد �سوق � NYSEصناع �سوق (حوايل  500حتت ا�سم  specialistيناط
بكل واحد منهم بني � 5إىل � 50سهم ًا) منذ  ،1871من مهامهم العمل على حت�سني تطابق العر�ض
والطلب واحلد من تذبذب أال�سعار ،وذلك با�ستعمال ر أ��س مالهم اخلا�ص لدعم ال�سيولة يف أالوقات التي
يفتقر فيها �سجل ال�سوق �إىل ال�سيولة الذاتية.
أ
	�ظه ـ ـ ــرت درا�سـ ـ ـ ـ ــات ( ,Bessembinder, Hao, and Lemmon )2007و
 (Tanggaard and Weaver (2006و ( Venkataraman and Weisbard (2006أ�ن توفر �صناع
�سوق حديث ًا يف أ��سواق  Stockholmو Euronext Parisأ�دت �إىل انخفا�ض يف قيمة النطاق ال�سعري
�إىل جانب حت�سن ملحوظ يف عمق وحجم املداوالت.
يف حني ظلت بع�ض البور�صات (يف املك�سيك مثال) تعتمد جوالت متعددة من أ��سواق التثبيت
لكل أال�سهم أ�و لبع�ض أال�سهم ال�صغرية ،تفادي ًا لقلة ال�سيولة وت أ�ثريها على أال�سعار .
تقودنا هذه النتائج �إىل الت�سا ؤ�ل :ما �إذا كان خيار أال�سواق اخلليجية يف االعتماد كلي ًا على
�سوق م�ستمرة حتركها أالوامر هو أالف�ضل خ�صو�ص ًا �إذا أ�خذ بعني االعتبار حجم هذه أال�سواق ،وهل
ينبغي النظر يف �إمكانية �إيجاد نظم مرافقة لدعم ال�سيولة ومن ثم احلد من التقلبات احلادة؟

Anand,
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رابع ًا :اخلامتــــة
�سمح ا�ستعرا�ض بع�ض امل�ساهمات النظرية للبنية اجلزئية أل�سواق أال�سهم ب�إلقاء �ضوء
خمتلف على أ��سباب أالزمة احلالية أل�سواق أال�سهم اخلليجية ،والق�ضايا الواردة يف املقدمة دون البت
فيها� .إن التقلبات املبالغ فيها يف أ��سعار أال�سهم امل�سجلة أ�خريا ال ميكن أ�ن تعزى كلي ًا لو�صول أ�خبار عن
القيمة أال�سا�سية ،ولكنها تعك�س جزئي ًا �سلوك �شبه را�شدين وغري املطلعني من املتعاملني ،با إل�ضافة
�إىل خا�صيات أ�نظمة التداول امل�ستمرة التي حتركها أالوامر و وقعها على حتقيق ال�سيولة والكفاءة.
للتو�صل ال�ستنتاجات أ�دق ،ف�إنه ينبغي القيام بالعديد من الدرا�سات التطبيقية ال�ستجالء الق�ضايا التي
طرحت يف هذه الورقة ،والتي من � أش�نها ا�ستك�شاف �آفاق التطور أالمثل لهذه البور�صات يف ظل املتطلبات
احلديثة واحلد من التقلبات املبالغ فيها �صعود ًا أ�و نزو ًال.
من الناحية النظرية ،ال يزال منهج البنية اجلزئية أل�سواق أال�سهم بعزلة عن النظرية التقليدية،
ويجدر االجتاه �إىل النمذجة على م�ستوى االقت�صاد الكلي مع أالخذ بعني االعتبار طبيعة امل�شرتكني يف
التداول ،أ�نظمة التداول احلقيقي ،وعدم ات�ساق املعلومات املتاحة من أ�جل �إثرائها وبناء ج�سور بينها.
وهذا ما اجته �إليه(Evans and Lyons (2004,a,b)، Bacchetta and Van Wincoop (2003
و ( ،Osler (2005يف جمال أ��سواق ال�صرف� .إن جناح هذه البحوث والنهج اجلديد يقت�ضى قبول
افرتا�ضات كانت تعترب مرفو�ضة �سابق ًا.

هوام�ش

σ (ln pt - ln pt -1 ).

)(1

(2) “A thorough analysis of this [equilibrium] situation probably requires a more detailed specification of the trading
mechanism than is usual in general equilibrium analysis.”, Radner, 1979, page 655.

( )3أ�دى تطوير وتوفر قواعد بيانات أ�كمل �إىل درا�سات عديدة مماثلة مثل
Harris [1986], Jain and Joh [1988], Wood et al [1985], Foster and Vishwanathan [1990], McInish and Wood [1992].
()4تعتمد �إىل حد كبري على أ�عمال  Daniel Kahnemanاحلائز على جائزة نوبل ل�سنة 2002

( )6ومن أ�همها:
أ
أ
أ
أ� مر البيع أ�و ال�شراء الفوري�  :مر لبيع �و ل�شراء كامل الكمية املتوفرة ب�سعر ال�سوق الف�ضل.
أ�مر املطابقة  :ي�ستخدم إلن�شاء أ�مر مقابل (مطابق) ألمر حايل موجود.

(5) O’Hara, 1995.

    -أ�مر ال�سوق :هو أ�مر بدون �سعر لتداول ال�سهم فورا بال�سعر احلايل أالف�ضل املتوفر يف ال�سوق .وي�صبح أ�مر ال�سوق أ�مرا حمدد ال�سعر
حاملا يتم ح�ساب ال�سعر .ويقوم النظام تلقائيا ب�إ�صدار �سعر حمدد ألوامر ال�سوق على أ��سا�س املعادلة املو�ضوعة حلماية أال�سعار املحددة.
 أالمر املحدد ال�سعر :هو أ�مر لبيع أ�و �شراء عدد حمدد من أال�سهم ب�سعر حمدد أ�و أ�ف�ضل منه.- 79 -

 أالمر غري امل�سعر :هو أ�مر م�شابه ألمر ال�سوق من حيث أ�نه يتم �إدخاله بدون �سع ــر حمدد ،وي�صب ــح أ�م ــر ًا حمدد ًا لل�سع ــر حاملا يتـمح�سابه .والفرق بينهما هو أ�نه ال يتم ا�ستخدام حماية أ��سعار أ
للمر غري امل�سعر.
    -أالمــر ذو الكمية غري املعلنة  :وهــو اجلزء من الكمي ــة ا إلجمالية أ
للم ــر التي ال تظهر يف �شا�شات الو�سطاء .وقـد يكون هذا �ضروريا
أ
أ
عند وجود أ�مر يت�ضمن بيع أ�و �شراء كميات كبرية من أال�سهم ،حيث أ�ن �إخفاء الكمية الفعلية لل�سهم يف الوامر الكبرية ي�سمح بتنفيذ الكميات
املعلنة من أالمر أ
بال�سعار ال�سائدة يف ال�سوق .أ�ما �إن مت عر�ض كامل الكمية يف ال�سوق ،فقد ت ؤ�ثر الكمية الكبرية من أال�سهم �سلبا على اجتاه ال�سوق.
 -أ�مر التنفيذ الكامل فقط :وهنا يجب تداول جميع كمية أالمر ،و�إال فيتم �إلغاء أالمر.
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ملخ�ص املناق�شات
ا�شتمل النقا�ش الذي دار على أ��سئلة وا�ستف�سارات ومالحظات حول أ��سباب ونتائج و أ�بعاد أالزمة
املالية العاملية وت أ�ثرياتها على االقت�صادات اخلليجية عموم ًا واالقت�صاد الكويتي على وجه اخل�صو�ص.
للزمة املالية العاملية التي هي أ
وقد ا�ستف�سر حول ما �إذا كانت أ
بال�سا�س أ�زمة م�صرفية أ�و بنكية
تداعيات على �صعيد �سعر ال�صرف عموم ًا وقيمة الدينار الكويتي ب�شكل خا�ص .كما تطرق احل�ضور
�إىل ق�ضية جدوى ربط قيمة الدينار الكويتي ب�سلة من العمالت أ�و بالدوالر أالمريكي وال�سيا�سات التي
يتوجب اعتمادها للحفاظ على اال�ستقرار النقدي داخل دولة الكويت .وقد ت�ضمنت ا إلجابة التذكري ب أ�ن
ال�سيا�سات النقدية املعتمدة مرتبطة أ
بال�سا�س بدرجة النمو االقت�صادي للدولة ،وحجم مواردها املالية،
وخ�صائ�ص نظامها امل�صريف ،وطبيعة عالقاتها التجارية واملالية الدولية .كل هذه االعتبارات ت�ساهم
يف تقدير جدوى ربط عملة وطنية بعملة أ�و �سلة من العمالت أالجنبية ،كما ت�ساهم هذه االعتبارات يف
حتديد الفعالية املمكنة لل�سيا�سات النقدية املعتمدة �ضمن أالهداف التي ت�سعى �إىل حتقيقها ،والتي يذكر
من بينها املحافظة على اال�ستقرار الن�سبي يف �سعر �صرف الدينار الكويتي وعلى قدرته ال�شرائية.
ويف هذا ال�سياق جرى التذكري ب أ�هم تطورات �سعر �صرف الدينار الكويتي :ارتباط �سعر �صرف
الدينار منذ مار�س  1975ب�سلة من العمالت املفرو�ض أ�ن تعك�س أ�هم العالقات التجارية واملالية
للكويت مع الدول أالخرىـ ،ثم ارتباطه بالدوالر أالمريكي منذ يناير  ،2003ثم �إعادة ربط �سعر �صرف
الدينار ب�سلة من العمالت العاملية الرئي�سية منذ مايو  .2007يف الواقع مل يكن لهذه التطورات ت أ�ثري ًا
كبري ًا على اال�ستقرار املايل يف دولة الكويت ،كما مل يكن أ
للزمة املالية احلالية تداعيات على قيمة
الدوالر أالمريكي خالف ًا ملا كان متوقع.
و أ�ثار النقا�ش ت أ�ثري تقلبات أ��سعار النفط على أ�داء أال�سواق املالية يف دول املنطقة ودور العامل
النف�سي يف ردود أ�فعال أ��سواق املال اخلليجية� ،آخذ ًا بعني االعتبار التباين والرتابط القائم بني أال�سواق
املعنية .فقد متت ا إل�شارة �إىل أ�ن الزيادة يف أ��سعار النفط لها حتم ًا أ�ثر غالب ًا ما يكون �إيجابي ًُا على
أ��سواق أال�سهم اخلليجية� ،إال أ�ن م�ستوى هذا أالثر يف تراجع باملقارنة مع ما �شهدته أ��سواق أال�سهم
ال�سعودية والكويتية وا إلماراتية يف نهاية  2004وبداية  2005عند و�صول �سعر النفط �إىل  40دوالر ًا.
وقد يعزى ذلك للن�ضج الن�سبي أل�سواق أال�سهم اخلليجية.
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وتطرق النقا�ش �إىل �ضعف ا إلطار الرقابي أل�سواق أال�سهم ،الناجت عن عدم وجود هيئة م�ستقلة
معنية بالتجاوزات واملخالفات التي تقوم بها عدد من اجلهات امل�ستثمرة يف ال�سوق الكويتية .وقد أ��شار
احل�ضور �إىل م�شروع قانون �إن�شاء هيئة �سوق املال يف الكويت كهيئة رقابة و�إ�شراف على ال�سوق املايل
مبجمله ،ت�ضمن وتكر�س ف�صل اجلانب التداويل عن اجلانب الرقابي .فمن � أش�ن �إقرار هذه الهيئة دعم
معايري ال�شفافية يف �سوق املال الكويتي ورفع م�ستوى كفاءة ال�سوق.
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