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ترجمها الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري من اللغة البولونية
هز إفالس ليمان براذرز في  15سبتمبر  2008النظام المالي العالمي .بدأت األزمة المالية العالمية
بالفعل في عام .2007
ال يزال االقتصاديون يشاركون في مناقشات حيوية حول األسباب الرئيسية لألزمة .ويرى البعض
منهم السبب في االختالل االقتصادي بين الواليات المتحدة والصين ،والبعض اآلخر في التخفيف
المفرط للوائح المالية في التسعينات من القرن الماضي ،وأخرون يعتقدون أن السبب يكمن أساسا في
السياسة الفضفاضة المتبعة من قبل بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي قبل األزمة .لكن الحقيقة هي أن
أول نقطة محورية في األزمة كانت سوق القروض العقارية األمريكية.
في سنوات االزدهار العقاري  ،قامت المؤسسات المالية األمريكية بتمديد قروض الرهن العقاري
على نطاق واسع إلى عمالء أقل ثراء .وفي وقت الحق  ،تم جمع القروض ذات الجودة األقل المعروفة
باسم الرهن العقاري الثانوي على أساس األدوات المالية (المعروفة باسم التزامات الدين المضمونة).
كانت سلعة قابلة للبيع في األسواق المالية حتى انفجرت فقاعة في سوق العقارات في الواليات المتحدة.
في ذلك الوقت  ،نمت النسبة المئوية لقروض الرهن العقاري غير المدفوعة بسرعة  ،وبدأت المؤسسات
المالية تعاني من خسائر كبيرة عليها.
في  27فبراير  ، 2007قالت مؤسسة فريدي ماك  ،وهي مؤسسة شبه حكومية تمول سوق الرهن
العقاري األمريكي  ،إنها لن تشتري بعد قروض الرهن العقاري األكثر خطورة .في  7حزيران  /يونيو،
أعلن بنك بير شتيرنز االستثماري عن حجبه مدفوعات من صندوق يستثمر في األوراق المالية القائمة
على الرهن العقاري .في  9أغسطس  ،تم تجميد ثالثة من هذه األموال من قبل البنك الفرنسي BNP
 ،Paribasلذلك بدأت المشكلة لتكون دولية.
في شهر سبتمبر  ،وجد بنك نورثرن روك البريطاني  ،المتورط بقوة في سوق الرهن العقاري ،
نفسه على حافة اإلفالس (تم تأميمه في فبراير  .)2008كما هدد اإلفالس شركة بير ستيرنز  ،التي
اشترتها جي بي مورغان في  14مارس  .2008في  7سبتمبر  /أيلول  ، 2008أجبرت الحكومة
األمريكية على تقديم مساعدة مالية لفريدي ماك ومؤسسة مماثلة  ،هي فاني ماي  ،التي تكبدت خسائر
فادحة في أوراق الرهن العقاري.

في غضون ذلك  ،تعرض بنك ليمان براذرز لضغوط  -أدرك المستثمرون أن تقاريره المالية كانت
متفائلة للغاية .لم تنجح محاوالت إنقاذ البنك من خالل بيعه للكوريين أو بنك باركليز .لم يساعد بنك
االحتياطي الفدرالي بنك ليمان .لذلك  ،أعلن إفالس ليمان براذرز في  15سبتمبر  ، 2008والذي تسبب
في عمليات بيع حادة في أسواق األسهم والسلع العالمية .لقد مرت األزمة في مرحلة من الذعر  ،وكان
المستثمرون يختارون أي مؤسسة مالية كبيرة ستسقط في المستقبل.
في  16سبتمبر  ،منحت الحكومة  85مليار دوالر .المساعدة المالية لشركة التأمين العمالقة .بعد
يومين ناقش الكونغرس خطة مساعدات مالية بقيمة  700مليار دوالر .عندما تم رفضها في  29سبتمبر،
انهارت أسواق األسهم العالمية  ،مما دفع الكونجرس إلى اعتماد الخطة في  3أكتوبر.
بحلول نهاية سبتمبر  ،انهارت البنوك األمريكية واشنطن ميوتشوال ووشوفيا .اضطر بنك
 Lloyds TSBإلنقاذ بنك  HBOSالبريطاني .أعطت أيرلندا ضمانات ضخمة لمصارفها .في -7
 8أكتوبر  ،انهارت البنوك الثالثة الرئيسية آليسلندا  ،مما أغرق نظامها المالي .في  13أكتوبر  ،قدمت
الحكومة البريطانية المساعدة للعديد من البنوك  ،بما في ذلك بنك اسكتلندا الملكي ولويدز.
يعمل وزير الخزانة األمريكي هنري بولسون على برنامج جديد للمساعدة المالية يعرف باسم
(  )TARP.في البداية  ،ينص على شراء األصول السامة من قبل الدولة  ،ولكن في نوفمبر سيتم
تغييرها إلى خطة لتزويد البنوك برأس المال .يبدأ العمل في ديسمبر.
في أكتوبر ،قامت البنوك المركزية الرئيسية في العالم بتخفيضات منسقة ألسعار الفائدة .في
ديسمبر ،خفض بنك االحتياطي الفيدرالي السعر الرئيسي إلى  0.25-0في المئة .في شباط  /فبراير
 ، 2009اعتمد الكونغرس حزمة تحفيز لالقتصاد أعدتها إدارة أوباما.
في مارس  ،يبدأ االنتعاش في أسواق األسهم األمريكية .هذه هي بداية أطول فترة ازدهار في
التاريخ .بدأت الواليات المتحدة باالرتفاع من األزمة  ،ولكن في عام  ، 2010بدأت األزمة في منطقة
اليورو تندلع .ال يزال العالم يعاني من عواقب انهيار .2009-2007
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