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النذار املبكر أ
للزمات امل�صرفية
م ؤ��شرات إ
مع التطبيق على بع�ض الدول العربية ذات االقت�صاديات املتنوعة
*

ملخ�ص

علياء ب�سيونى

هدفت الورقة �إىل حتديد امل ؤ��شرات التي ميكن أ�ن يت�ضمنها نظام ا إلنذار املبكر أ
للزمات امل�صرفية يف الدول ذات
ا إلقت�صاديات املتنوعة .وقد طبقت منوذج انحدار مدمج لبيانات مقطع عر�ضي و�سال�سل زمنية ألربع دول عربية ،متثلت يف
م�صر أ
والردن وتون�س واملغرب خالل الفرتة  .2007-1999وقد أ�و�ضحت نتائج القيا�س أ�ن ك ًال من ن�سبة ا إلحتياطيات ال�سائلة
لل�صول ون�سبة ر أ��س املال أ
أ
لل�صول ومعدل العائد على أال�صول ومعدل دوران أال�سهم يرتبط بعالقة عك�سية ذات داللة �إح�صائية
أ
ً
ً
ؤ
ؤ
أ
أ
أ
ً
مع م��شر الزمات امل�صرفية الذي �عدته هذه الورقة� .ما ب�صدد املتغريات التي متار�س ت�ثريا طرديا ومعنويا على هذا امل��شر،
فقد متثلت يف ن�سبة كل من التدفقات الر أ��سمالية ق�صرية أالجل والعجز التجاري �إىل الناجت املحلى ا إلجمايل .كذلك فقد تبني
عدم وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني كل من معدل النمو االقت�صادي ومعدل الت�ضخم و�سعر الفائدة احلقيقي ون�سبة
عجز املوازنة وبني م ؤ��شر هذه أالزمات .وقد خل�صت الورقة �إىل أ�همية �إدخال امل ؤ��شرات التي تعك�س ك ًال من أالداء املايل أ
والداء
االقت�صادي اخلارجي عند ت�صميم نظام ا إلنذار املبكر أ
للزمات امل�صرفية يف حالة ا إلقت�صاديات املتنوعة.

Early Warning Indicators of Banking Crises:
An Application on Some Arab Countries
with Diversified Economies
Aliaa Basiouni

Abstract
This paper aims to determine the indicators that could be included in the early warning system
of banking crises of diversified economies. It uses a pooled regression model with panel data of four Arab
countries: Egypt, Jordan, Tunisia and Morocco during the period 1999-2007. The econometric results show
that the ratio of bank liquid reserves to assets, bank capital to assets, bank return on assets and turnover rate
of stocks are negatively and significantly related to the index of banking crises that this paper proposes.
Other variables that have significant positive effects on this index include the ratio of both short-run capital
inflows and trade deficit to GDP. However, it has been shown that economic growth rate, inflation rate, real
interest rate and budget deficit have no significant effects on this index. Taking all these results together,
the paper captures the importance of the inclusion of both financial and external economic performance
indicators on designing an early warning system of banking crises for this set of economies.

* مدر�س االقت�صاد ،كلية التجارة و�إدارة أالعمال ،جامعة حلوان.
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مقدمـة
مير االقت�صاد العاملي منذ أ�غ�سط�س  2007ب أ�زمة مالية حادة ،تكمن خطورتها من كونها انطلقت من
اقت�صاد الواليات املتحدة الذي ي�شكل املحرك أال�سا�سي للنمو يف االقت�صاد العاملي ،ومن ثم ف�إنه من املتوقع أ�ن
تكون �آثارها أ�كرث انت�شار ًا.
تعك�س هذه أالزمة التحول من اقت�صاد حقيقي يقوم على ال�سلع واخلدمات �إىل اقت�صاد يقوم على أ�دوات
مالية غري مرتبطة ب أ��صول عينية .وتعزى حتديد ًا �إىل عدم ان�ضباط أ��سا�سيات العمل امل�صريف ال�سليم ممث ًال
با إلفراط يف منح القرو�ض عالية املخاطر يف جمال الرهن العقاري ،ف� ً
ضال عن عمليات التحايل على �إجراءات
الرقابة امل�صرفية عن طريق التخل�ص من هذه القرو�ض امل�شكوك يف حت�صيلها بنقلها �إىل ميزانيات البنوك
وحتويلها �إىل �سندات يتم ت�سويقها �إىل كثري من امل ؤ��س�سات املالية بعرو�ض مغرية .وقد ترتب على ذلك تعر�ض
العديد من البنوك الكربى يف العامل خل�سائر فادحة يف قيمة أ��صولها ،انعك�ست يف م�شاكل ال�سيولة وا إلع�سار
املايل.
وعلى �ضوء التداعيات املت�سارعة أ
للزمة املالية أالمريكية التي بد أ�ت يف �شكل أ�زمة م�صرفية حملية
و أ��صبحت أ�زمة اقت�صادية دولية ،ف�إنه من ال�صعوبة القول ب�إمكانية بقاء الدول العربية مبن أ�ى عن التعر�ض
لهذه أالزمات ،خا�صة يف ظل م�ساعى حترير احل�سابات الر أ��سمالية للعديد منها ودوره يف دعم التكامل املايل.
للنذار املبكر لهذه أالزمات ميكن اال�سرت�شاد بها يف توقع مدى
أالمر الذي ي�ستدعى �ضرورة وجود م ؤ��شرات إ
�إمكانية التعر�ض لها ،ومن ثم اتخاذ التدابري املالئمة لتح�صني االقت�صاد �ضدها.
وملا كانت الدول العربية  -مع القوا�سم امل�شرتكة التي جتمعها -تتباين يف طبيعة هيكلها االقت�صادي يف ما بني
اقت�صاديات ذات طبيعة أ�حادية و أ�خرى ذات طبيعة متنوعة ،ف�إنه من املفيد مراعاة ذلك و�ص ً
وال لنتائج أ�كرث مالءمة.
وبناء على ما تقدم ،ف�إن حمور اهتمام هذه الدرا�سة يرتكز يف حتديد ماهية املتغريات التي ميكن أ�ن
يت�ضمنها نظام ا إلنذار املبكر أ
للزمات امل�صرفية ،مع التطبيق على عدد من الدول العربية التي تت�سم بهياكل
اقت�صادية متنوعة ،وتتمثل يف كل من م�صر أ
والردن وتون�س واملغرب.
ت�سعى الدرا�سة �إىل اختبار جمموعة من الفر�ضيات ،أ�همها ا آلتية:
أ�و ًال :أ�ن هناك عالقة طردية ذات داللة �إح�صائية بني م ؤ��شرات أالداء االقت�صادي اخلارجي (معرب ًا عنها
بن�سبة كل من التدفقات الر أ��سمالية ق�صرية أالجل وعجز امليزان التجاري) وم ؤ��شر حدوث أالزمات
امل�صرفية يف االقت�صاديات املتنوعة.
ثاني ًا :أ�ن هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني م ؤ��شرات أالداء االقت�صادي الداخلي (معرب ًا عنها بكل من
معدل منو الناجت ومعدل الفائدة احلقيقي ومعدل الت�ضخم وعجز املوازنة) وم ؤ��شر حدوث أالزمات
امل�صرفية يف االقت�صاديات املتنوعة.
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ثالث ًا :أ�ن هناك عالقة عك�سية ذات داللة �إح�صائية بني م ؤ��شرات أالداء املايل (معرب ًا عنها بكل من ن�سبة
االحتياطيات ال�سائلة ون�سبة ر أ��س املال أ
لل�صول ومعدل العائد على أال�صول ومعدل دوران أال�سهم)
وم ؤ��شر حدوث أالزمات امل�صرفية يف االقت�صاديات املتنوعة.

	الختبار الفر�ضيات ال�سابقة ،فقد اعتمدت هذه الدرا�سة على ا�ستخدام أال�سلوب الو�صفي يف تو�ضيح
املفاهيم وحتليل العالقات بني أالزمة امل�صرفية والعوامل املحددة لها ،وذلك بناء على مراجعة أالدبيات
االقت�صادية وما ت�ضمنته الدرا�سات املتاحة يف هذا ال�صدد .كما اعتمدت على ا�ستخدام أال�سلوب الكمي ،حيث
مت حتليل �إجتاهات م ؤ��شرات أ�داء القطاع امل�صريف للدول أ
الربع حمل الدرا�سة خالل الفرتة ()1999-2007
با�ستخدام املتو�سطات .ثم مت تكوين منوذج انحدار مدمج لها  Pooled Regression Modelبا�ستخدام
طريقة املربعات ال�صغرى املعممة ( Generalized Least Squares (GLSلتقدير العالقة بني املتغري التابع
املمثل يف امل ؤ��شر املركب الذي أ�عدته الدرا�سة أ
للزمة امل�صرفية وبني املتغريات امل�ستقلة ممثلة يف العوامل
املحددة لها.
وجدير بالذكر أ�ن اختيار عينة الدرا�سة يعزى �إىل ما حتمله هذه الدول من عدد من ال�سمات امل�شرتكة
التي جتعل و�ضعها يف �إطار واحد أ�مر ًا مقب ً
وال .فف� ً
ضال عن كونها دو ًال غري نفطية حتافظ على �سيا�سة تنويع
القاعدة ا إلنتاجية ،ف�إنها متتلك م ؤ��س�سات مالية و�إقت�صادية متطورة �إىل حد ما ،كما أ�نها دول متو�سطة من
حيث الدخل ومن حيث م ؤ��شر التنمية الب�شرية ،وذات ن�شاط ملمو�س يف تنفيذ عمليات اخل�صخ�صة .ومما يعزز
من روابط التعاون بني هذه الدول قيامها يف عام  2004بالتوقيع على اتفاقية “ أ�غادير” حول �إقامة منطقة
للتبادل احلر يدخل �ضمن أ�هدافها تن�سيق ال�سيا�سات االقت�صادية يف القطاع املايل.
يرجع اختيار الفرتة ( )1999-2007لكونها تت�سم بتحرير القطاع امل�صريف من خالل التو�سع يف
الو�ساطة املالية واالنفتاح على اخلارج ،خا�صة ما اتخذته الدول العربية حمل الدرا�سة من �إجراءات ب�صدد
حترير التدفقات الر أ��سمالية وما لها من ت أ�ثري يف تزايد �إحتماالت تعر�ض القطاع امل�صريف لل�صدمات
اخلارجية .هذا ف� ً
ضال عن أ�نها الفرتة التي توفرت فيها بيانات عن القرو�ض املعدومة ،التي ارتكزت عليها هذه
الدرا�سة يف التعبري عن أالزمات امل�صرفية.
تنق�سم هذه الورقة �إىل أ�ربعة أ�جزاء .يتعلق اجلزء أالول منها باملفاهيم أال�سا�سية أ
للزمات املالية.
ويتناول اجلزء الثاين عر�ض ًا ملحددات أالزمات امل�صرفية ،ويتعر�ض اجلزء الثالث لتحليل م ؤ��شرات أ�داء القطاع
امل�صريف للدول حمل الدرا�سة خالل الفرتة ( ،)1999-2007ويتناول اجلزء الرابع بناء النموذج القيا�سي
ونتائجه ،وتنتهي الورقة باخلامتة.

ال�سا�سية أ
املفاهيم أ
للزمات املالية
ميكن التمييز بني نوعني من أالزمات املالية ،وهما أالزمات غري امل�صرفية أ
والزمات امل�صرفية
( .)Lestano et al., 2003ي�ضم النوع أالول ك ًال من أ�زمة �سعر ال�صرف و أ�زمة الدين .يق�صد ب أ�زمة �سعر
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ال�صرف ذلك الو�ضع الذي ت�شهد فيه العملة املحلية تخفي�ض ًا كبري ًا يف قيمتها يكون عادة م�صحوب ًا بزيادة
يف معدالت ال�سحب من �إحتياطيات النقد أالجنبي ( .)Kaminsky et al., 1998ويف هذا ال�صدد فقد قدر
التخفي�ض يف قيمة العملة الذي ميكن معه القول بوجود أ�زمة بن�سبة تزيد عن  %35على مدار �سنة كاملة ( أ�مين
هندي .)2007 ،أ�ما أ�زمـة الدين ،فهي تعك�س عجز الدولة املقرت�ضة عن الوفاء بالتزامات �إعادة ال�سداد� ،سواء
أ�كان هذا العجز ب�شكل �صريح أ�و يف �شكل �إعادة جدولة الديون (.)Oka, 2003
أ
	�ما بالن�سبة للنوع الثاين فيتعذر و�ضع مفهوم موحد له ،حيث تتعدد ر ؤ�ى املفكرين ب� أش�نها .فهي قد
ت�شري �إىل حالة الذعر البنكي  Bank runالتي تتمثل يف تدافع املودعني على طلبات ت�سييل ودائعهم ،والتي
جترب البنوك على �إيقاف حتويلها �إىل نقد �سائل ( .)Gupta, 2002ويف تعريف �آخر تعني تعر�ض ن�سبة ملحوظة
من بنوك القطاع امل�صريف �إىل حالة ا إلع�سار املايل بحيث يتطلب أالمر تدخ ًال من البنك املركزي ل�ضخ أ�موال
لهذه البنوك أ�و �إعادة هيكلة النظام امل�صريف .ويف هذا ال�صدد ،ف�إن البع�ض يرى أ�ن الدولة تكون يف أ�زمة
م�صرفية حني ما تكون االلتزامات املوجودة يف امل ؤ��س�سات املالية التي ت�شكل اجلزء أالكرب من النظام امل�صريف
كاف لتغطية نفقاته (عبد النبي الطوخي،
تفوق قيمة أال�صول املقابلة لها ،حتى أ�ن دخل النظام امل�صريف غري ٍ
بدون تاريخ) .ويالحظ على املفاهيم ال�سابقة أ�نها تركز على اجلانب الو�صفي لهذا النوع من أالزمات وتفتقر
للجانب الكمي ،أالمر الذي يجعل التعبري عنها رقمي ًا أ�مر ًا بالغ ال�صعوبة .وقد متت معاجلة ذلك من خالل
التعريف أالكرث �شم ً
وال الذي قدمته درا�سة ( ،)Demirguc-Kunt, & Detragiache, 1998الذي ي�ضمن
حتقق – على أالقل – أ�حد املعايري أالربعة ا آلتية:
 .1متثيل القرو�ض املعدومة لن�سبة تزيد عن  %10من �إجمايل القرو�ض.
 .2ت�شكل تكلفة عملية ا إلنقاذ امل�صريف ن�سبة ال تقل عن  %2من الناجت املحلى ا إلجمايل.
 .3حدوث بع�ض حاالت الت أ�ميم امل�صريف.
 .4حدوث حالة الذعر البنكي ،وما تتخذه احلكومة من تدابري طارئة مثل جتميد الودائع وتعطيل العمل
بالبنوك لبع�ض أاليام أ�و فر�ض نظام عام لت أ�مني الودائع.
وقد تدرج يف تو�صيفه حلدة أالزمة امل�صرفية �إ�ستناد ًا �إىل املعيار أالول ،حيث تعترب أ�كرث حدة عندما
تتخطى ن�سبة القرو�ض املعدومة �إىل �إجمايل القرو�ض  ،%15يف حني تعد أ�قل حدة عندما ت�سجل ما يقرب من
 %5فقط.
ويف هذا ال�صدد ،فقد أ�كد عدد من الدرا�سات على أ�همية م�ستوى القرو�ض املعدومة يف التعبري عن
أالزمات امل�صرفية ،حيث ترى أ�ن جانب أ��صول البنك وحتديد ًا جودتها هي امل ؤ��شر أال�سا�سي حلدوث مثل هذا
النوع من أالزمات (.)Kaminsky & Reinhart ,1999; Fuertes & Espinola, 2006
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حمددات أ
الزمات امل�صرفية
تناول الفكر االقت�صادي مو�ضوع أالزمات امل�صرفية من خالل نظريات أالجيال الثالثة
( .)Zinkovskaya, 2008حيث تتلخ�ص ر ؤ�ية نظرية اجليل أالول يف أ�ن هذه أالزمات ت أ�تى انعكا�س ًا لرتاخي
أالداء االقت�صادي الكلي نتيجة إلتباع �سيا�سات �إقت�صادية غري مالئمة� ،سواء تعلق أالمر بال�سيا�سة املالية أ�و
النقدية أ�و التجارية أ�و االئتمانية أ�و اال�ستثمارية .وتعتقد نظرية اجليل الثاين يف أ�ن أالزمات تعزى �إىل أ�ثر
التوقعات املحققة ذاتي ًا وما يقرتن بها من ردود أ�فعال مت�شابهة للمتعاملني يف ما يعرف ب�سلوك القطيع ،وتبع ًا
لذلك ،ف�إن املحرك أال�سا�سي أ
للزمات يتمثل يف أ�ثر العدوى الذي يجعل من حدوث أ�زمة يف دولة ما م ؤ��شر ًا
حلدوث أ�زمة أ�خرى يف الدولة التي ترتبط معها بعالقات جتارية ومالية .أ�ما نظرية اجليل الثالث ،فرتى أ�ن
هذه أالزمات ترجع �إىل �ضعف أالداء امل�صريف .وتبع ًا لذلك ،ف�إنها تركز على دور املخاطر املعنوية يف دفع �آلية
احللقة املفرغة للتو�سع يف القرو�ض واال�ستثمار يف ظل غياب الت أ�مني على الودائع أ�و اقت�صاره على ال�شكل
تراخ يف جودة ن�شاط ا إلقرا�ض ومن ثم تعرث القطاع املايل.
ال�ضمني فقط ،وما ي�صاحبها من ٍ
يف �ضوء ذلك ،وتبع ًا ملا هو متوفر من درا�سات تطبيقية ،ف�إنه ميكن التمييز بني جمموعتني من
املحددات أ
للزمات امل�صرفية:
حمددات كليـة داخلية
تت�ضمن عدد ًا من املتغريات التي تعك�س أالداء االقت�صادي الكلي بجوانبه املختلفة ،وتتمثل يف معدل
منو الناجت ومعدل الفائدة احلقيقي ومعدل الت�ضخم وعجز املوازنة العامة.
متيل أالزمات امل�صرفية �إىل االرتباط الوثيق مبعدالت النمو االقت�صادي ،خا�صة و أ�ن الطبيعة
اخلا�صة للبنوك جتعلها �شديدة احل�سا�سية للتطورات التي ي�شهدها القطاع العيني يف االقت�صاد .وتتلخ�ص أ�هم
مالمح العالقة بني �إنخفا�ض معدل منو الناجت وبني حدوث هذا النوع من أالزمات يف ا آلتي:
أ� .ت�سبق حالة الركود االقت�صادي حدوث هذه أالزمات بفرتة زمنية ق�صرية قد تتجاوز ب�ضعة أ��شهر.
ب .تكون فرتة الركود االقت�صادي ذاتها م�سبوقة بفرتة رواج تت�سم بالتو�سع يف االقرتا�ض امل�صريف ،أالمر الذي
يعك�س ارتباط هذه أالزمات بنقاط التحول يف الدورات االقت�صادية (. )Kaminsky & Reinhart, 1999
ج .يعزى الت أ�ثري ال�سالب ملعدل النمو يف جانب منه �إىل حالة اخلوف التي ت�سيطر على املودعني أ�ثناء
فرتات الركود االقت�صادي ،ملا ي�صاحبها من تزايد خماطر االئتمان التي تدفعهم للمطالبة بت�سييل
ودائعهم (.)Kaminsky, 1999
أ
د .يت أ�ثر مدى االرتباط بني معدل النمو االقت�صادي وحدوث هذه الزمات بطبيعة هيكل االقت�صاد.
وي�ستدل على ذلك مما قد أ��شارت �إليه �إحدى الدرا�سات من أ�ن االقت�صاديات أالحادية التي تعتمد على
قطاع ما يف منوها مثل االقت�صاديات اخلليجية يكون فيها االرتباط أ�كرث و�ضوح ًا ،بحيث أ�ن أ�ي تقلبات
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يتعر�ض لها قطاع النفط تنعك�س على أ�داء االقت�صاد الكلي وبالتايل أ�داء اجلهاز امل�صريف (عبد النبي
الطوخي ،بدون تاريخ).
ومن املتوقع أ�ن ميار�س معدل الفائدة احلقيقي ق�صري أالجل ت أ�ثري ًا موجب ًا على �إمكانية حدوث
أالزمات امل�صرفية .داللة ذلك أ�ن هذه الزيادة جترب البنوك على رفع معدل الفائدة على الودائع ،مما يزيد
من حجم الفجوة بينه وبني معدل الفائدة على القرو�ض ،حيث تت�سم بطبيعة طويلة أالجل ذات معدالت فائدة
�شبه ثابتة يتعذر تعديلها ،وبالتايل ف�إنه من املحتمل أ�ن تواجه البنوك انخفا�ض ًا يف ربحيتها .وقد يرتتب على
جناح البنوك يف نقل ارتفاع �سعر الفائدة احلقيقي �إىل املقرت�ضني حدوث زيادة يف ن�سبة القرو�ض املعدومة
(.)Demirguc-Kunt & Detragiache, 1998
أ
	�ما بالن�سبة لكل من الت�ضخم وعجز املوازنة العامة ،فقد تو�صلت الدرا�سة التي قدمها
(� Davis and Karim (2008إىل أ�ن ك ًال منهما ميار�س ت أ�ثري ًا موجب ًا وذات معنوية �إح�صائية �إح�صائي ًا على
حدوث أالزمات امل�صرفية .ويرى يف ذلك أ�ن ارتفاع معدل الت�ضخم يعك�س �سوء �إدارة االقت�صاد الكلي ،وقد
ميهد لظهور خماطر ال�سوق .أ�ما عن تزايد عجز املوازنة ،فهو ميثل عائق ًا أ�مام التحرير املايل الناجح ،كما أ�نه
ي ؤ�دي �إىل ت أ�جيل �إجراءات احلكومة ب� أش�ن تقوية ميزانية البنوك املتعرثة مالي ًا (.)Davis & Karim, 2008
حمددات كلية خارجيـة
هي تلك املحددات التي تعك�س أالداء االقت�صادي اخلارجي ،ومنها تدفقات ر ؤ�و�س أالموال وعجز
امليزان التجاري .وترجع أ�هميتها �إىل حقيقة م ؤ�داها قابلية أ�زمات املديونية و�سعر ال�صرف �إىل التحول �إىل
أ�زمات م�صرفية.
تعك�س تدفقات ر ؤ�و�س أالموال ت أ�ثري �إجراءات حترير احل�سابات الر أ��سمالية .ذلك أ�ن التدفقات
الر أ��سمالية ق�صرية أالجل ت�شكل بوجه عام م�صدر ًا أ��سا�سي ًا للتقلبات االقت�صادية ومن ثم أالزمات الناجمة
عنها مقارنة بالتدفقات طويلة أالجل التي يج�سدها اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر (.)Sulimierska, 2008
وتظهر مالمح العالقة الطردية بني هذا املحدد أ
والزمات امل�صرفية من خالل درا�سة تناولت أالثر املرتتب على
تزايد تدفقات ر ؤ�و�س أالموال املتجهة للداخل يف اقت�صاد يفتقر قطاعه امل�صريف لل�ضوابط التنظيمية والرقابية
كاف ملخاطر االئتمان ،خا�صة
الكافية .وترى أ�نها ت ؤ�دي �إىل دورات متالحقة من ا إلقرا�ض املفرط ،دون تقييم ٍ
مع تزايد اال�ستهالك والطلب على الواردات ( .)Kaminsky, 1999وهو ما أ�كدته درا�سة أ�خرى أ��شارت �إىل
أ�ن أالزمات امل�صرفية تكون م�سبوقة بتدفقات كبرية من ر ؤ�و�س أالموال ق�صرية أ
الجل (& Demirguc-Kunt
.)Detragiache, 1998
يو�ضح عجز امليزان التجاري أ�ثر حترير التجارة الدولية ،ذلك أ�نه من املتوقع أ�ن ي ؤ�دي تزايده �إىل
ارتفاع �إحتمالية حدوث هذا النوع من أالزمات .وترجع أ�همية �إدخال هذا املحدد �إىل ما يلي:
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 .1دور العجز التجاري يف تراجع احتياطيات النقد أالجنبي وعدم ا�ستقرار أ��سعار ال�صرف (عبد النبي
�إ�سماعيل الطوخي ،بدون تاريخ) .ويف هذا ال� أش�ن ،فقد أ�و�ضحت �إحدى الدرا�سات وجود عالقة ذات
اجتاهني بني أالزمات امل�صرفية و أ�زمات �سعر ال�صرف ،باعتبار أ�ن ك ًال منهما ت ؤ�ثر على أالخرى
(.)Gupta, 2002
 .2يعترب تزايد العجز التجاري م ؤ��شر ًا لل�صعوبات التي يواجهها عمالء البنوك امل�شتغلني ب أ�ن�شطة ذات
عالقة بقطاع الت�صدير ،ومن ثم تزايد احتماالت عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم ،خا�صة منها
تلك املتعلقة بخدمة القرو�ض (ناجي التوين.)2004 ،
 .3يعك�س العجز التجاري مبا يعنيه من تراجع أ�داء ال�صادرات تباط ؤ� الن�شاط االقت�صادي ،مما قد ميهد
حلدوث أالزمات امل�صرفية (.)Kaminsky & Reinhart, 1999
حمددات مالية
تت�ضمن عدد ًا من املتغريات اجلزئية املتعلقة بطبيعة البيئة امل�صرفية و أ�داء أال�سواق املالية .وتتمثل
هذه املحددات يف درجة خماطر ال�سيولة ودرجة كفاية ر أ��س املال ومعدل الربحية ودرجة خماطر ال�سوق.
تعك�س خماطر ال�سيولة احتمالية عجز النظام امل�صريف عن اال�ستجابة لطلبات �سحب املودعني
ب�سبب ارتفاع ن�سبة أال�صول املت�سمة بانخفا�ض �سيولتها عن خ�صومه املت�سمة بارتفاع �سيولتها نظر ًا لطبيعتها
ق�صرية أالجل .ويف هذا ال�صدد ،فقد أ��شارت �إحدى الدرا�سات� ،إىل أ�ن التخوف من عدم �سيولة أال�صول ي ؤ�دي
�إىل تغذية حالة الذعر البنكي ذاتي ًا (.)Davis & Karim, 2008
ت�ساعد درجة كفاية ر أ��س املال يف التنب ؤ� أ
بالزمات امل�صرفية ،وهي تعك�س درجة خماطر ر أ��س املال
التي يتعر�ض لها البنك ودرجة ا�ستقراره ،ومدى متا�شيه مع قواعد جلنة بازل .فكلما ارتفعت هذه الن�سبة
وغطت احلد أالدنى  %8كلما انخف�ضت درجة املخاطر التي يواجهها البنك وكلما كان أ�قل تعر�ض ًا لهذه
أالزمات (جنوى عبد اهلل �سمك.)2004 ،
يعترب الربح م ؤ��شر ًا هام ًا ملدى كفاءة أ�داء املن� أش�ة االقت�صادية ،حيث أ�ن تعظيم الربح هو هدفها
الرئي�سي ،ويرتبط معدل الربحية بهيكل ال�سوق (عبد النبي �إ�سماعيل الطوخي ،بدون تاريخ) .ويعك�س ارتفاع
معدل ربحية البنك حت�سن ًا يف م�ستوى أ�دائه وقدرة أ�كرب على مواجهة أالزمات ،ومن ثم ف�إنه من املتوقع أ�ن
ميار�س معدل الربحية ت أ�ثري ًا عك�سي ًا على احتماالت حدوث أالزمات امل�صرفية.
ت�شري خماطر ال�سوق �إىل أ�ثر تهاوي أ��سعار بع�ض أ
ال�صول على �صايف ثروة النظام امل�صريف (Davis
 .)& Karim, 2008ويعزى هذا االجتاه الهبوطي أ
لل�سعار �إىل عدد من أال�سباب ،أ�همها تركز املحافظ املالية

يف أ�نواع معينة من أال�صول ،حيث متيل البنوك نحو تكثيف ا�ستثماراتها يف أال�صول التي ت�شهد أ��سعارها ن�شاط ًا
ملحوظ ًا ،ومن أ�برزها أال�صول العقارية ألثرها يف زيادة القيمة الر أ��سمالية للبنك ،وتعد أالزمة أالمريكية
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الراهنة مثا ًال حي ًا على ا آلثار ال�سلبية النا�شئة عن ارتفاع ن�سبة تركز هذا النوع من أال�صول (�سلطان أ�بو على،
 .)2008با إل�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن أ�ن�شطة امل�ضاربة وتقلبات التعامل يف أال�سواق املالية تلعب دور ًا هام ًا يف
التمهيد لظهور خماطر ال�سوق.

حتليل م ؤ��شرات أ
الداء امل�صريف يف الدول العربية حمل الدرا�سـة
يهدف هذا اجلزء �إىل �إلقاء نظرة عامة على طبيعة أ�داء اجلهاز امل�صريف يف الدول العربية أالربع حمل
الدرا�سة والتي تتمثل يف كل من م�صر ( )EGYأ
والردن ( )JORواملغرب ( )MORوتون�س ( ،)TUNوذلك خالل
الفرتة ( .)2007-1999و�سوف يتم االعتماد يف حتليل أالداء على عدد من امل ؤ��شرات التي ت�ستخدم يف كثري من
الدرا�سات لعقد املقارنات الدولية (�صندوق النقد العربي ،و�آخرون  ،)2008وذلك وفق ًا ملا هو متاح من بيانات.
جودة أ
ال�صول
للحكم على مدى جودة أ��صول اجلهاز امل�صريف ،التي متثل اجلانب املحرك أ
للزمات امل�صرفية ،ف�إن
امل ؤ��شر أال�سا�سي لذلك هو ن�سبة القرو�ض املعدومة �إىل �إجمايل أال�صول ،وقد تبني أ�ن متو�سط هذه الن�سبة على
م�ستوى الدول العربية حمل الدرا�سة كمجموعة خالل الفرتة ( )2007-1999قد بلغ نحو  .%17.2و�سجل هذا
املتو�سط أ�على م�ستوياته يف كل من تون�س ليقرتب من  %21وم�صر لي�صل �إىل  ،%20يف حني انخف�ض م�ستواه
(و�إن ظل مرتفع ًا ن�سبي ًا) �إىل  %15يف املغرب ونحو  %13يف أالردن .ويالحظ بوجه عام ارتفاع قيمة هذا
امل ؤ��شر يف الدول العربية أالربع مقارنة بالدول العربية النفطية وحتديد ًا دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،مما ي�شري �إىل احتماالت معاناة اجلهاز امل�صريف يف دول العينة من بع�ض أ�وجه الق�صور يف جانب
جودة أال�صول.
بالنظر �إىل التطور الزمني لقيمة هذا امل ؤ��شر يف كل من الدول أالربع خالل فرتة الدرا�سة ،كما هو
مو�ضح يف ال�شكل رقم ( ،)1ف�إنه يتبني أ�ن م�صر هي الدولة التي �شهدت طفرة ملحوظة يف هذا امل ؤ��شر ،حيث
ت�ضاعفت قيمته يف نهاية الفرتة مقارنة ببدايتها .أ�ما يف تون�س ،فقد ظلت قيمة هذا امل ؤ��شر ن�سبي ًا حول م�ستواها
املرتفع ،يف حني أ�حرزت أالردن حت�سن ًا يف قيمة هذا امل ؤ��شر ،حيث انخف�ضت مبعدل  %71.5يليها يف ذلك
املغرب مبعدل انخفا�ض قدره .%48.4
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�شكل رقم ()1
ن�سبة القرو�ض املعدومة �إىل �إجمايل أال�صول يف الدول العربية حمل الدرا�سة
خالل الفرتة ()2007-1999
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امل�صدر :تقرير التكيف املايل العاملي� ،إ�صدارات خمتلفة.

جدير بالذكر أ�نه عند ا�ستخدام م ؤ��شر �آخر جلودة أال�صول وهو ن�سبة خم�ص�صات البنوك �إىل
القرو�ض املعدومة (حيث تعني زيادته انخفا�ض احتمالية التعر�ض أ
للزمات امل�صرفية) ف�إن النتائج جاءت
متوافقة مع التحليل ال�سابق ،حيث بلغ متو�سط هذه الن�سبة يف الدول أالربع خالل فرتة الدرا�سة كمجموعة نحو
 ،%57أ�ي أ�ن املخ�ص�صات ال تغطي �سوى ن�صف قيمة القرو�ض املعدومة تقريب ًا.
لقد حققت تون�س أ�دنى قيمة لهذا املتو�سط ،حيث مل تتجاوز  %48فقط .وقد �سجلت كل من أالردن
واملغرب قيم ًا متقاربة ،حيث و�صلت يف أالوىل �إىل نحو  %55ويف الثانية �إىل  .%59أ�ما بالن�سبة مل�صر ،فعلى
الرغم من حتقيقها ملتو�سط لهذا امل ؤ��شر و�صل �إىل � ،%67إال أ�ن التطور الزمني لقيمة هذا امل ؤ��شر تبع ًا لل�شكل
رقم ( ،)2يعك�س انخفا�ضها مبعدل يتجاوز  %20عند مقارنة بداية الفرتة بنهايتها.
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�شكل رقم ()2
ن�سبة خم�ص�صات البنوك �إىل القرو�ض املعدومة يف الدول العربية حمل الدرا�سة
خالل الفرتة ()2007-1999
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امل�صدر :تقرير التكيف املايل العاملي� ،إ�صدارات خمتلفة.

ال�سيولـة
مت االعتماد على م ؤ��شر ن�سبة االحتياطيات ال�سائلة �إىل أال�صول يف حتليل موقف ال�سيولة يف اجلهاز
امل�صريف .وي�شري ال�شكل رقم (� ،)3إىل أ�ن هذا امل ؤ��شر قد �سجل بوجه عام أ�على معدالته يف م�صر مقارنة ببقية دول
العينة حمل الدرا�سة حمقق ًا متو�سط ًا قدره  ،%19مما يقلل من احتماالت خماطر ال�سيولة� ،إال أ�نه قد �شهد حالة
من عدم اال�ستقرار حتى و�صل يف عام � 2003إىل أ�ق�صى م�ستوى له وهو  ،%25ثم اجته نحو االنخفا�ض يف ال�سنوات
أالخرية لي�ستقر ن�سبي ًا حول معدل  . .%22وقد تعزى حالة اال�ضطراب يف جانب منها �إىل أالزمات التي تعر�ض لها
�سوق العملة يف م�صر منذ نهاية ت�سعينيات القرن املا�ضي ،نتيجة لزيادة قوى الطلب على النقد أالجنبي مقارنة
بقوى العر�ض ،التي أ��سفرت عن قرار تعومي اجلنيه امل�صريف يف يناير من عام  .2003أ�ما بالن�سبة لباقي دول العينة،
فقد ات�ضح أ�ن تون�س قد �سجلت أ�دنى م�ستويات لهذا امل ؤ��شر حتى أ�ن قيمته مل تتجاوز  %4يف املتو�سط ،أالمر الذي
يعك�س ارتفاع خماطر ال�سيولة فيها .وقد �سجلت كل من أالردن واملغرب تقارب ًا يف معدالت هذا امل ؤ��شر منذ بداية
القرن احلايل ،لي�صل متو�سطه �إىل  %13.5و %10.4على الرتتيب .هذا وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن ن�سبة االحتياطيات
ال�سائلة �إىل أال�صول يف دول العينة كمجموعة تقرتب من  %12يف املتو�سط خالل الفرتة حمل الدرا�سة.
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�شكل رقم ()3
ن�سبة االحتياطيات ال�سائلة �إىل أال�صول يف الدول العربية حمل الدرا�سة
خالل الفرتة ()2007-1999
35
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BLIQTUN

BLIQEGY
BLIQJOR

امل�صدر :م ؤ��شرات التنمية العاملية ،قر�ص مدمج.

كفاية ر أ��س املال
للتعرف على مدى كفاية ر أ��س املال ،فقد ا�ستخدمت هذه الدرا�سة م ؤ��شر ن�سبة ر أ��س املال �إىل أال�صول
الذي ينبئ بقدرة امل�صارف على مواجهة خ�سائر ممكنة وناجمة عن بع�ض ال�صدمات .وقد ات�ضح من خالله
أ�ن املتو�سط العام لهذا امل ؤ��شر يف الدول العربية أالربع كمجموعة قد بلغ ما ن�سبته  ،%7.2وهي تعد ن�سبة �ضئيلة
نوع ًا ما مقارنة مبا و�ضعته جلنة بازل كحد أ�دنى ملالءة ر أ��س املال.
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�شكل رقم ()4
ن�سبة ر أ��س املال �إىل أال�صول يف الدول العربية حمل الدرا�سة
خالل الفرتة ()2007-1999
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امل�صدر :م ؤ��شرات التنمية العاملية� ،إ�صدارات خمتلفة ،قر�ص مدمج.

يبني ال�شكل رقم ( )4انخفا�ض قيم هذا امل ؤ��شر يف اجلهاز امل�صريف امل�صري مقارنة بنظريه يف دول
العينة ،أالمر الذي يعني تزايد خماطر ر أ��س املال ،خا�صة و أ�ن متو�سط هذه القيم قد بلغ  %5.2فقط .ويالحظ
أ�ن هذا امل ؤ��شر قد ات�سم باال�ستقرار يف تون�س ،حيث بلغت قيمته  %7.6يف املتو�سط .وعلى الرغم من التباين يف
اجتاه امل ؤ��شر يف كل من املغرب أ
والردن ،حيث اتخذ يف أالوىل اجتاه ًا متناق�ص ًا ،يف حني اتخذ يف الثانية اجتاه ًا
متزايد ًا� ،إال أ�نهما متقاربتان بالنظر �إىل قيمة هذا امل ؤ��شر يف املتو�سط ،حيث �سجلت املغرب أ�على قيمة بني دول
العينة بن�سبة  %8.3يليها أالردن حمققة .%7.7
الربحيـة
تت أ�ثر ربحية امل�صارف العربية بعدة عوامل ،أ�همها :الدورات االقت�صادية ،و�إدارة املخاطر ،ودرجة
املناف�سة يف القطاع املايل وامل�صريف ،وتكاليف الت�شغيل ون�سبة ال�سيولة .وميكن االعتماد على م ؤ��شر معدل العائد
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على أال�صول يف �إلقاء ال�ضوء على ربحية اجلهاز امل�صريف .وقد ات�ضح من ا�ستخدام هذا امل ؤ��شر تدين املتو�سط
العام لربحية امل�صارف يف الدول العربية حمل الدرا�سة كمجموعة ،حيث يقل عن  ،%0.8ف� ً
ضال عن تقارب
املتو�سطات اخلا�صة له عند النظر لهذه الدول على نحو منفرد ،وقد تراوحت بني (.)%0.83 - %0.72
�شكل رقم ()5

معدل العائد على أال�صول يف الدول العربية حمل الدرا�سة
خالل الفرتة ()2007-1999
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امل�صدر :تقرير التكيف املايل العاملي� ،إ�صدارات خمتلفة.

يتيح ال�شكل رقم ( )5التعرف على اجتاهات هذا امل ؤ��شر خالل الفرتة حمل الدرا�سة .وتبع ًا لذلك،
ف�إن م�سار هذا امل ؤ��شر يت�سم بالتذبذب على م�ستوى أ�ي من الدول أالربع.ومع ذلك ،ف�إنه ميكن القول من خالل
مقارنة قيمة هذا امل ؤ��شر يف بداية فرتة الدرا�سة بقيمته يف نهايتها ب أ�ن م�ساره كان نحو االرتفاع يف كل من
أالردن واملغرب ،يف حني اجته نحو االنخفا�ض يف كل من م�صر وتون�س.
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النموذج القيا�سي
لقد مت بناء النموذج القيا�سي إلختبار الفر�ضيات امل�ستخل�صة من ا إلطار النظري ،والتي تتعلق مبدى
حتقق العالقات بني م ؤ��شر أالزمة امل�صرفية وكل من م ؤ��شرات أالداء االقت�صادي اخلارجي والداخلي واملايل.
وقد متثلت املنهجية امل�ستخدمة يف بناء منوذج �إنحدار مدمج لبيانات مقطعية ممثلة يف كل من م�صر أ
والردن
وتون�س واملغرب وال�سال�سل الزمنية املعربة عن الفرتة ( ،)1999-2007وذلك على النحو التايل:
BC = b0 + b1 GDP + b2 DIS + b3 INF + b4 PORT + B5 TRD + b6 BUD + B7
STO + b8 BLIQ + b9 BCAP + b10 RA

متغريات النموذج
ميثل املتغري التابع ( )BCم ؤ��شر أالزمة امل�صرفية .وهو عبارة عن متو�سط مرجح لكل من ن�سبة
القرو�ض املعدومة �إىل �إجمايل أال�صول ( )NPLون�سبة خم�ص�صات القرو�ض �إىل القرو�ض املعدومة (.)PNPL
وقد مت ا�ستخدام هذين املتغريين لدورهما يف بيان أ�داء اجلهاز امل�صريف من جانب جودة أال�صول الذي يعترب
امل�سئول عن ظهور هذا النوع من أالزمات كما �سبق ذكره.
وقد مت ح�ساب أالوزان الن�سبية لهذين املتغريين ،بحيث تتنا�سب عك�سي ًا مع االنحراف املعياري لهما،
ويكون جمموع أالوزان واحد ًا �صحيح ًا .ويف هذا ا إلطار ،فقد مت ا�ستخدام املعادلتني التاليتني للو�صول �إىل
أالوزان الن�سبية للمتغريين:

حيث:
 :Wالوزن الن�سبي
 :Sاالنحراف املعياري

WNPL / WPNPL = SPNPL / SNPL
WNPL + WPNPL = 1

وقد بلغ االنحراف املعياري لن�سبة القرو�ض املعدومة �إىل �إجمايل أال�صول نحو  ،5.615يف حني بلغ
االنحراف املعياري لن�سبة خم�ص�صات القرو�ض �إىل القرو�ض املعدومة نحو  ،12.769وتبع ًا لذلك ،ف�إن املعادلة
التالية هي التي مت ا�ستخدامها يف الو�صول �إىل املتغري املركب املعرب عن أالزمة امل�صرفية ،حيث تو�ضح ا إل�شارة
ال�سالبة التي وردت فيها العالقة العك�سية بني ن�سبة خم�ص�صات القرو�ض �إىل القرو�ض املعدومة وبني املتغري
امل�ستخدم لقيا�س أالزمة (مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار.)2003 ،
(BC = (0.69 * NPL) - (0.31 * PNPL
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وا�ستناد ًا �إىل حمددات أالزمات امل�صرفية التي �سبق بيانها ،ولالعتبارات العملية من حيث توافر
البيانات للفرتة حمل البحث ،فقد مت التعبري عن املتغريات امل�ستقلة التي ت�ضمنها منوذج الدرا�سة كالتايل:
:GDP
:DIS
:INF
:PORT
:TRD
:BUD
:STO
:BLIQ
:BCAP
:RA

معدل التغري يف الناجت املحلي ا إلجمايل احلقيقي.
ً
�سعر الفائدة احلقيقي باعتباره مبعدل اخل�صم ال�سنوي مطروحا منه معدل الت�ضخم.
معدل الت�ضخم باعتباره معدل التغري يف خمف�ض الناجت املحلي ا إلجمايل.
ن�سبة تدفقات املحافظ املالية (ر ؤ�و�س أالموال ق�صرية أالجل) �إىل الناجت املحلي ا إلجمايل.
ن�سبة عجز امليزان التجاري �إىل الناجت املحلي ا إلجمايل.
ن�سبة عجز املوازنة العامة �إىل الناجت املحلي ا إلجمايل.
معدل دوران أال�سهم (.)1
ن�سبة االحتياطيات ال�سائلة �إىل أال�صول.
ن�سبة ر أ��س املال �إىل أال�صول.
معدل العائد على أال�صول.

وقد مت احل�صول على بيانات الدول أالربع حمل الدرا�سة املتعلقة باملتغريات ال�سابقة خالل الفرتة
( )2007-1999من عدة م�صادر هي :تقرير التكيف املايل العاملي ،وا إلح�صاءات املالية العاملية ،وم ؤ��شرات
التنمية العاملية.
وقد مت ح�ساب املتغريات  BC, GDP, DIS, INF, PORT, RD, BUDيف حني مت ا�ستخدام
البيانات املتاحة ب�شكل مبا�شر عن املتغريات  .RA, BCAP, BLIQ, STOكما مت �إجراء بع�ض التعديالت
على بع�ض البيانات مبا يتالءم مع وحدة البحث .فقد مت على �سبيل املثال ،حتويل الناجت املحلي ا إلجمايل من
العملة املحلية �إىل الدوالر .كذلك مت ا�ستخدام مكم�ش الناجت املحلي ا إلجمايل لتحويل الناجت املحلي ا إلجمايل
أ
بال�سعار اجلارية �إىل أال�سعار الثابتة باعتبار أ�ن عام  2000ميثل �سنة أال�سا�س.
نتائج النمـوذج
�إعتمدت الدرا�سة على طريقة املربعات ال�صغرى املعممة يف تقدير معلمات النموذج ال�سابق .ويالحظ
أ�نه قد �سبق الو�صول �إىل النتائج النهائية ،التي مت عر�ضها يف اجلدول رقم( )1عدة حماوالت متثلت يف �إدخال
معامل الت�صحيح ( AR (1لعالج م�شكلة االرتباط ال�سل�سلي بني قيم اخلط أ� الع�شوائي ،وا�ستخدام أالوزان
الرتجيحية  cross-section weightsلعالج م�شكلة �إختالف التباين ،ثم �إجراء اختبار  ،Wald-testحيث
جاءت نتائجه م ؤ�يدة إلدخال طريقة الت أ�ثريات الثابتة  fixed effectsولي�س العادية  .)2( commonو أ�خري ًا ،فقد
مت حذف املتغريات التي مل حتقق معنوية �إح�صائية ت�صل �إىل م�ستوى .%5
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جدول رقم ()1
نتائج االنحدار املدمج
معامالت املتغريات

القيمـة

t- Statistic

P-Value

PORT

0.058

2.01

0.0576

TRD

0.436

4.68

0.0001

STO

0.11 -

4.21 -

0.0004

BLIQ

0.545 -

5.13 -

0.0000

BCAP

1.652 -

4.09 -

0.0005

RA

2.453 -

3.1 -

0.0054

)AR (1

0.826

5.43

0.0000

EGY-C

25.79

JOR-C

24.23

MOR-C

17.81

TUN-C

16.44

R2

0.985

F-Value

236.99

D.W

2.391

0.0000

ت�شري النتائج ال�سابقة �إىل ارتفاع القدرة التف�سريية للنموذج ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل قيمة  ،R2التي تعني
أ�ن املتغريات التي مت اختيارها ت�ستطيع يف جمملها تف�سري نحو  %98.5من التغريات التي حتدث يف املتغري
املعرب عن أالزمة امل�صرفية .وقد دعم ذلك ارتفاع قيمة  Fالتي بلغت  236.9وارتفاع معنويتها ا إلح�صائية
�إىل م�ستوى أ�قل من  ،%1أالمر الذي يعني مالءمة النموذج القيا�سي امل�ستخدم يف �شرح العالقة بني أالزمة
امل�صرفية وبني املتغريات املف�سرة التي ت�ضمنها النموذج.
كذلك فقد أ�و�ضحت النتائج أ�ن ك ًال من التدفقات الر أ��سمالية ق�صرية أالجل وعجز امليزان التجاري
ميار�س ت أ�ثري ًا موجب ًا وذات معنوية �إح�صائية على م ؤ��شر أ
الزمة امل�صرفية ،وذلك عند م�ستوى معنوية %5
ف أ�قل .وهذا يعني �صحة الفر�ضية اخلا�صة بالعالقة بني م ؤ��شرات أ�داء القطاع اخلارجي وهذا امل ؤ��شر ،والتي
تعزى �إىل حقيقة ا إلرتباط بني ما ت�شهده أ��سعار ال�صرف من تقلبات جراء زيادة ا إلنفتاح املايل والتجاري وبني
حدوث هذا النوع من أالزمات .ذلك أ�نه يف �إطار توجه دول العينة نحو تقليل القيود املفرو�ضة على احل�سابات
الر أ��سمالية وما ي�صاحبها من تن�شيط لتحركات ر ؤ�و�س أالموال ق�صرية أالجل نحو الداخل يف الوقت الذي ال
تزال فيه أال�سواق املالية وامل�صرفية لهذه الدول – بو�صفها دو ًال نامية -تعاين من بع�ض الق�صور يف الرتتيبات
التنظيمية وال�ضوابط الرقابية الالزمة ،من � أش�نه أ�ن ينعك�س يف تزايد عمليات ا إلقرا�ض التي قد تفتقر للتقييم
الكايف ملخاطر ا إلئتمان.
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با إل�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن تزايد العجز التجاري مبا يعنيه من تدهور القدرة التناف�سية لل�صادرات
�إمنا ينعك�س يف تراخى �إحتياطيات النقد أالجنبي وتخفي�ض قيمة العملة املحلية .هذا التخفي�ض من � أش�نه أ�ن
ي ؤ�ثر على أال�صول احلقيقية للبنوك وي�ضعف قدرة البنوك املركزية على القيام بدور املقر�ض أالخري للبنوك
التي تواجه م�شاكل �سيولة أ�و تعرث مايل .ويبدو أالمر أ�كرث و�ضوح ًا �إذا ما اقرتن العجز التجاري بحدوث أ�زمات
فعلية يف �سوق العملة الوطنية ،كما حدث يف ا إلقت�صاد امل�صري يف نهاية ت�سعينات القرن املا�ضي .وجتدر
ا إل�شارة هنا �إىل أ�ن زيادة ا إلنفتاح على العامل اخلارجي ت�ساعد على تغذية أ�ثر العدوى الذي بدوره يعزز من
�إنت�شار أالزمات على نطاق عدد كبري من الدول.
أ�ما ب�صدد ت أ�ثري كل من معدل منو الناجت و�سعر الفائدة احلقيقي ،ومعدل الت�ضخم ،ون�سبة عجز
املوازنة ،فقد جاء غري معنوي عند م�ستوى ( %5ومن ثم مت حذفه من اجلدول رقم ( .))1أالمر الذي قد يثري
بع�ض الت�سا ؤ�الت ،نظر ًا لكونه يتناق�ض مع املنطق االقت�صادي .فعلى الرغم من أ�ن الدرا�سات ال�سابقة
(كامن�سكي وراينهارت ( ،)1999ديفي�س وكرمي ( ))2008قد أ�و�ضحت أ�ن تراجع م ؤ��شرات أالداء االقت�صادي
الداخلي ي ؤ�دي �إىل حفز أالزمات امل�صرفية معللة ذلك بت أ�ثري الدورات ا إلقت�صادية ك�سمة للنظام الر أ��سمايل
احلر� ،إال أ�ن ذلك مل يتحقق يف نتائج هذه الدرا�سة .وميكن تف�سري عدم معنوية ت أ�ثري هذه املتغريات ،بالرجوع
�إىل طبيعة الهياكل االقت�صادية لدول العينة ،حيث أ�نه نظر ًا لكونها �إقت�صاديات متنوعة ولي�ست أ�حادية ،ف�إنه
من املتوقع أ�ن يت�سم أ�دا ؤ�ها الداخلي – ومن ثم م ؤ��شراتها الكلية – بنوع من اال�ستقرار الن�سبي ،مبا يقلل
من �إمكانية اعتبار ال�صدمات الداخلية م�صدر ًا أ��سا�سي ًا حلدوث أالزمات امل�صرفية .فا إلعتماد على أ�كرث من
م�صدر للنمو ومن ثم تنويع م�صادر الدخل ميثل أ�حد ال�سيا�سات الت أ�مينية التي تعمل على زيادة قدرة ا إلقت�صاد
على �إمت�صا�ص ال�صدمات الداخلية .وا�ستناد ًا على ذلك ،ف�إن طبيعة الهيكل االقت�صادي له أ�هميته يف حتديد
ماهية امل ؤ��شرات التي يت�ضمنها نظام ا إلنذار املبكر لهذا النوع من أالزمات.
أ
	�ما عن املتغريات املالية ،وحتديد ًا منها تلك التي تعك�س أ�داء القطاع امل�صريف ذاته ،فقد اتخذت جميعها
�إ�شارة �سالبة وجاء ت أ�ثريها معنوي ًا عند م�ستوى أ�قل من  .%1أالمر الذي يعني أ�ن تراجع كل من ن�سبة االحتياطيات
لل�صول ،ون�سبة ر أ��س املال أ
ال�سائلة أ
لل�صول ،ومعدل العائد على أال�صول ،ي ؤ�دي �إىل تزايد حدوث أالزمات امل�صرفية.
بيان ذلك أ�ن �إنخفا�ض ن�سبة ال�سيولة يعنى �إحتمالية العجز عن تلبية طلبات �سحب املودعني ،أ�ما �إنخفا�ض ن�سبة
كفاية ر أ��س املال فت�شري �إىل �إرتفاع درجة خماطر اجلهاز امل�صريف ،أ�ما �إنخفا�ض معدل الربحية فيو�ضح ق�صور
كفاءة امل ؤ��س�سات ا إلئتمانية .وتبع ًا لذلك ،ف�إن احلوكمة اجليدة هي من أالدوات الهامة ملواجهة أالزمات.
وقد أ�ظهرت النتائج أ�ي�ض ًا وجود دور هام ألداء �سوق املال ،حيث ميار�س معدل دوران أال�سهم ت أ�ثري ًا
�سالب ًا ذا معنوية �إح�صائية عند م�ستوى أ�قل من  %1على املتغري املعرب عن هذه أالزمات .وتف�سري ذلك أ�ن
انخفا�ض معدل دوران أال�سهم يعني �ضعف حركة التداول و�إنخفا�ض �سيولة �سوق املال ،ومن ثم تزيد �إحتماالت
حدوث حالة من الرتاجع يف التعامالت قد متهد لظهور خماطر �إنخفا�ض أ��سعار أال�سهم .وت ؤ�يد هذه النتيجة
�صحة فر�ضية الدرا�سة اخلا�صة بت أ�ثري املتغريات املالية.
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ت ؤ�كد النتائج ال�سابقة على أ�همية �إدخال م ؤ��شرات اجلانب املايل عند التنب ؤ� بحدوث أالزمات
امل�صرفية عنه مقارنة مب ؤ��شرات اجلانب احلقيقي (الذي أ�و�ضحت نتائج هذه الدرا�سة افتقار الكثري منها
للمعنوية ا إلح�صائية املطلوبة) .ومن منطلق هذه أالهمية ،ف�إنه يالحظ توجه امل ؤ��س�سات الدولية يف �إطار
للنذار املبكر ،بو�صفها
أالزمة أالمريكية الراهنة نحو ا إلعتماد على املتغريات املالية يف تكوين م ؤ��شرات إ
أ�كرث ح�سا�سية ملا يطر أ� من تغريات على أ�داء القطاع امل�صريف .وجتدر ا إل�شارة يف هذا ال�صدد �إىل الدرا�سة
للعياء
احلديثة التي أ�عدها البنك االحتياطي الفيدرايل يف مدينة كن�سا�س ،التي تو�صلت �إىل �إ�ستنباط م ؤ��شر إ
املايل( Kansas City Financial Stress Index (KCFSIيت أ�لف من أ�حد ع�شر متغري ًا ماليا ً (& Hakkio
.)Keeton, 2009

اخلامتــة
ي�شهد القطاع امل�صريف على ال�صعيد الدويل تطورات هامة يف ال�سنوات الراهنة يف ظل تداعيات
أالزمة املالية أالمريكية .وملا كان القطاع امل�صريف العربي جز ًءا من الكيان املايل الدويل ،ف�إنه من املتوقع أ�ن
متتد �إليه بع�ض الت أ�ثريات .وبغ�ض النظر عن طبيعة هذه الت أ�ثريات ،ف�إن دواعي الر�شد االقت�صادي ت�ستلزم
للنذار
احليطة واحلذر يف مواجهة هذه أالزمات امل�صرفية يف الدول العربية و�ضرورة و�ضع �آلية قومية مالئمة إ
املبكر .ويف هذا ا إلطار ،ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل و�ضع ت�صور مبدئي للم ؤ��شرات التي ميكن أ�ن يت�ضمنها نظام
ا إلنذار املبكر للدول العربية التي تت�سم بتنوع القاعدة ا إلنتاجية .وقد متثلت مقومات و�ضع هذا الت�صور يف
ا آلتي:
 .1حتديد العوامل احلاكمة أ
للزمات امل�صرفية.
 .2حتليل أ�داء القطاع امل�صريف يف الدول حمل الدرا�سة.
 .3التحقق من مدى �صحة ( أ�و خط أ�) فر�ضيات الدرا�سة.
�إت�ضح من خالل الدرا�سة أ�ن العوامل احلاكمة أ
للزمات امل�صرفية – ا�ستناد ًا �إىل الفكر االقت�صادي
وما تو�صلت �إليه الدرا�سات ال�سابقة – تتمثل يف جمموعة املحددات الكلية التي ت�ضم م ؤ��شرات أ
للداء
االقت�صادي الداخلي واخلارجي ،وجمموعة املحددات اجلزئية التي تت�ضمن م ؤ��شرات أالداء املايل على م�ستوى
القطاع امل�صريف.
أ�ما ب�صدد حتليل أ�داء القطاع امل�صريف يف الدول أالربع حمل الدرا�سة خالل الفرتة (،)1999-2007
تراخ يف م�ستوى هذا أالداء .وقد ركزت الدرا�سة يف حتليلها على أ�ربعة
فقد ك�شفت امل ؤ��شرات امل�ستخدمة عن ٍ
جوانب ،متثلت يف كل من جودة أال�صول ،وال�سيولة ،وكفاية ر أ��س املال ،والربحية.
تبني عند التحليل على م�ستوى الدول كمجموعة أ�ن املتو�سطات العامة لهذه اجلوانب �إمنا ينذر بع�ضها
بوجود قدر من املخاطر يتعني معاجلته حتى ال يقود �إىل حدوث أ�زمات م�صرفية .ذلك أ�نه على الرغم من
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عدم وجود م ؤ��شرات عاملية قيا�سية موحدة لهذا النوع من أالزمات� ،إال أ�ن هناك بع�ض الدالئل التقريبية التي
ميكن ا إل�سرت�شاد بها يف هذا ال� أش�ن .فقد بلغ املتو�سط العام لن�سبة القرو�ض املعدومة �إىل �إجمايل أال�صول يف
دول العينة نحو  .%17وهو معدل مرتفع ن�سبي ًا ،حيث أ�نه يتجاوز الن�سبة التي �إعتمدت عليها بع�ض الدرا�سات
ال�سابق ذكرها يف تعريفها أ
للزمات امل�صرفية والتي ترتاوح بني  .10-%15كما أ�نها تقرتب من الن�سبة التي
تو�صلت لها درا�سة حديثة من خالل حتليل �سلوك  42أ�زمة م�صرفية خالل الفرتة  ،2007-1970حيث بلغت
نحو . )Laeven & Valencia, 2008( %25هذا وتبدو خماطر ر أ��س املال أ�كرث و�ضوح ًا مع انخفا�ض ن�سبة
ر أ��س املال �إىل أال�صول �إىل نحو  %7يف املتو�سط ،مبا يقل عن احلد أالدنى الذي حددته جلنة بازل الدولية وهو
�شري درجة ال�سيولة والربحية ،الذي بلغ املتو�سط العام لكل منهما على التوايل نحو %12و
 .%8أ�ما ب�صدد م ؤ� ّ
 %0.8على الرتتيب ،فلم تتوافر ن�سب دقيقة ميكن املقارنة الدولية على أ��سا�سها.
أ�ظهر التحليل على م�ستوى كل دولة منفردة ،أ�ن أ�داء اجلهاز امل�صريف يف كل من م�صر وتون�س أ�قل
ن�سبي ًا من أ�داء اجلهاز امل�صريف يف كل من أالردن واملغرب.
أ�ما يف ما يتعلق باختبار فر�ضيات الدرا�سة يف الدول أالربع للعينة خالل الفرتة ( ،)2007-1999فقد
مت بناء النموذج القيا�سي تبع ًا للبيانات املتاحة .وقد جاءت نتائجه يف �صالح ت أ�ييد قبولها جميع ًا عدا الفر�ضية
الثانية ،التي مل تثبت �صحتها نظر ًا لطبيعة الهيكل االقت�صادي لدول الدرا�سة ،أالمر الذي قد يجعل ركائز احلد
من خماطر أالزمات امل�صرفية يف االقت�صاديات املتنوعة تتمثل يف:
 .1حت�سني م ؤ��شرات أالداء اخلارجي يف ظل حترير التجارة وح�سابات ر أ��س املال.
 .2احلد من خماطر ال�سوق وتنظيم أ�ن�شطة امل�ضاربات.
 .3حت�سني أ�داء ا إلدارة امل�صرفية.
ويف �ضوء ما تقدم ،ف�إنه يجب الت أ�كيد على �ضرورة مراعاة ال�سيا�سات والرتتيبات ال�ضامنة ل�سالمة
أالداء امل�صريف وجودة أ��صوله ،مع تفعيل ال�ضوابط الرقابية للحد من املخاطر التي قد ت ؤ�دي �إىل حدوث
أالزمات امل�صرفية ،ومن ا إلجراءات املالئمة يف هذا ال�صدد:
للنذار املبكر يت�ضمن م ؤ��شرات تعك�س طبيعة أ�داء االقت�صاد القومي ،خا�صة أالداء
 .1توثيق نظام إ
اخلارجي ،با إل�ضافة �إىل م ؤ��شرات تعك�س أ�داء البيئة امل�صرفية.
 .2االهتمام مبتابعة وتقييم أالداء امل�صريف على نحو م�ستمر ومبا يتفق مع املعايري الدولية.
 .3احلر�ص على منع ظاهرة تركز االئتمان يف أ�نواع معينة من أال�صول.
 .4تبني نظام جيد للت أ�مني على الودائع ب�شكل �صريح ولي�س �ضمني ،مع مراعاة التنا�سب بني ق�سط الت أ�مني
وخماطر املحافظ املالية للبنك.
 .5ال�شفافية يف ا إلف�صاح على القرو�ض املعدومة ،مع �ضرورة ت�صنيفها تبع ًا لدرجة خماطرها ،على أ�ن يتم
فر�ض �إحتياطي أ�كرب على القرو�ض عالية املخاطر.
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 .6تهيئة البيئة امل�صرفية ال�ستقبال حترير احل�سابات الر أ��سمالية.
 .7حت�سني احلوكمة امل�صرفية ،لدورها يف تقوية ا إلدارة ال�سليمة للمخاطر ودعم اال�ستقرار املايل وحت�سني
فعالية توزيع املوارد .ويقت�ضي ذلك و�ضع �إطار وا�ضح يحكم م�سئوليات جمل�س ا إلدارة ،بحيث يحظى
باال�ستقاللية ويراعي ال�شفافية ويخ�ضع ملراقبة امل�ساهمني يف ر أ��س املال.
الهوام�ش

( )1مت ا�ستخدام معدل دوران أال�سهم ك أ�حد م ؤ��شرات أ�داء �سوق املال حيث يعك�س حجم التداول يف ال�سوق.
( )2يالحظ أ�نه قد تعذر ا�ستخدام طريقة الت أ�ثريات الع�شوائية ألن عدد البيانات املقطعية (املمثلة يف أ�ربع دول) يقل عن عدد املتغريات امل�ستقلة.
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