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 مقدمه

ها یا بازارها، نکول دولتی، یا دارایی برای برخیحباب قیمتی ایجاد شده توسط سوداگران  حذفسقوط بازار سهام، 

قیمت عموما در بحران مالی،  شود.های مالی یاد میهای ارزی جزء مواردی است که از آن تحت عنوان بحرانبحران

های ها از پرداخت بدهیگیرد، کسب و کارها و مشتریان آنها با شیب تندی در مسیر نزول قرار میداراییبعضی 

های مالی با ایجاد یک شوند. عموما بحرانو موسسات مالی با کمبود نقدینگی مواجه می مانندمی نخود ناتوا

گذاران اقدام به نکداری که در آن سپردهها و یا بحران بابینی کاهش ارزش داراییوحشت عمومی ناشی از پیش

 تواند منحصر به یک بانکهای مالی میدامنه بحران ، همراه است.کنندمیها های خود از بانکخروج سریع سپرده

در این نوشتار سعی  اقتصاد جهانی را درگیر کند. یاتواند کلیت اقتصاد یک کشور می حتی و یاباشد یک بازار  یا

های مالی در شناخت اولیه در مورد بحرانهای تاریخی معرفی بحرانعوامل ایجاد بحران و  ذکربا  بر آن است تا

  . شودخواننده ایجاد 
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 های مالی ایجاد بحران عوامل اصلی

تواند یک بحران مالی می ایجاد طور کلی علته ولی ب ،توانند عوامل متعددی داشته باشندهای مالی میبحران

گیرد. برای گذاران شدت میها باشد که با رفتار غیرمنطقی و گروهی سرمایهیا شرکت ها وداراییارزشگذاری بیش

طور قابل توجهی ه تواند قیمت آن سهم را ببر روی یک سهم میپی و سریع درسفارش فروش پی سریمثال یک 

تا جایی که ممکن  .فشار فروش شودو باعث ایجاد ترس در سایر سهامداران و تشدید فزاینده تحت تاثیر قرار داده 

ها جهت خارج هجوم یکباره مردم به بانک تر از ارزش واقعی خود معامله شود و یاپایین ،است سهم به مراتب

 تواند عامل بحران شود.ها خود میهای خود به دلیل انتشار شایعه ورشکستکی بانکنمودن سپرده

 رقابلیغ ای ینیبشیپ رقابلی، رفتار غکیاتستمیس یهایینارسا ند از: عبارت یمؤثر در بروز بحران مالاصلی عوامل 

های سیستم تیعدم موفق ای کافی از حد، عدم وجود نظارت شیب سکیر یبرا وجود تمایل، گذارانسرمایهکنترل 

اثرات آن ببرد که  فرو قدی عمیاقتصاد را به رکو کیتواند یم مالی بحران کیدر صورت عدم کنترل،  نظارتی و...

 .ها باقی بماندها و سالتا ماه

  

 تاریخی یمال هایبحران

 شناخته شده عبارتند از: یمال یهااز بحران یبرخ

 (1637) جنون گل الله

در قرن هفدهم میالدی و در  که شودمحسوب میدر تاریخ های مالی ترین بحرانشدهاین بحران یکی از شناخته

ه پیاز گل الله بسیار مورد توجه قرار گرفت و قیمت خرید و فروش آن ب ،آن زماناست. در  کشور هلند رخ داده

کسب هدف باال بردن قیمت و با تنها  که بازار شداین به  یاین مسئله باعث ورود دالالن ؛بود شدت در حال رشد

برابر درآمد ساالنه یک خانواده کارگری در هلند  چهاردر آن دوره قیمت پیاز گل الله تا  .بودند شده بازار واردسود 

. حباب قیمتی ترکیده و قیمت آن به سرعت سقوط کردمیالدی ناگهان  ۱۶۳۷در فوریه سرانجام  ! .باال رفته بود

ها در طی چند هفته نبود. پس از سقوط قیمتآن هیچ خریداری بیش از این قادر به خرید توان گفت می ،واقع در

 .ترتیب دوران جنون گل الله در هلند به پایان رسید کاهش یافت و بدینیک صدم آن به قیمت 

 

 (1772) یبحران اعتبار
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طور مفرط گشایش اعتبار دلیل خوشبینی زیاد به شرایط اقتصادی بههای بریتانیایی بهبانک ۱۷۶۰اواسط  در

. الکساندر یافت خاتمهدر لندن  لیدر مارس / آور مالی بحرانکه این دوره افراطی گشایش اعتبار با آغاز  کردندمی

را از دست  هند شرقیشرکت  می، سهام عظبود NJFDبریتانیایی به نام بزرگ  بانک ایکشر که یکی از  سیفورد

 این خبر به سرعت در بریتانیا پخش شد و باعث .ختیبه فرانسه گر بدهی خود از بازپرداخت یریجلوگ یداد و برا

های بریتانیا در مقابل بانک یگذارانسپرده های طوالنیبه تشکیل صفمنجر  که وحشت  در انگلستان گردید ایجاد

. مورخان بخش زیادی از اروپا را در بر گرفت. این بحران به سرعت خود را داشتند هایتقاضای دریافت پولکه  شد

 چای بوستون جنبشاصلی موثر در تظاهرات اند که پیامدهای اقتصادی این بحران یکی از عوامل ادعا کرده
و ۱

  .انقالب آمریکا بود

 

 (1929) رکود بزرگ

و  یسوداگر بی حد و مرز دوره کیسهام پس از  متیشاهد سقوط قبازار سهام آمریکا  ۱929 اکتبر 24در 

ترین، عمیقرا آنتوان می که منجر شد تاریخی یامر به رکود نیااین  ،در نهایت. خریدهایی اعتباری بود

ها سال در سراسر جهان از ده شیب اثرات آن .سده بیستم دانست بحران اقتصادی ترینترین و گستردهطوالنی

ولیه تولید در کاهش ا اقتصاددانان معتقدند .دیتر به طول انجامیطوالن اریآن بس یاجتماع ریتأث و شد یاحساس م

های پولی انقباضی آمریکا بود که با هدف محدود ناشی از سیاست ،آغاز شد ۱929ایاالت متحده که از تابستان سال 

های بهره را افزایش داد به امید نرخ ۱929و  ۱92۸بازی بازار سهام اعمال شده بود. فدرال رزرو در نمودن سفته

هایی ای مخارج در بخشهای بهره باالتر حساسیت بهرههای سهام را آرام سازد. این نرخآنکه سرعت رشد قیمت

های سهام به حدی رسید که مثل ساختمان و اتومبیل را کاهش داد و این خود سبب کاهش تولید شد. قیمت

حوادث متعدد جانبی منجر به  ۱929های منطقی از آینده ممکن نبود در نتیجه زمانی که در اکتبر بینیپیش

. با افت شدید مواجه شدنتیجه بازار بورس  گذاران اعتماد خود را از دست دادند و درها شدند سرمایهکاهش قیمت

با که ها بسیاری از سهامهمچنین از فروش دستپاچه صاحبان سهام شروع شد.  ۱929اکتبر  24پنجشنبه سیاه 

 افزود.خود به وخامت شرایط  ،بود گذاران خریداری شدههای دریافتی توسط سرمایهواماستفاده از 

 

 (1973بحران نفتی اپک )

                                                           
 .پادشاه بریتانیای کبیر بود جرج سوم علیه قوانین گانهمستعمرات سیزده توسط برخی ازیک اعتراض علنی  (Boston Tea Party) جنبش چای بوستون ۱

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%88%D9%85
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 رژیم اشغالگر صهیونیستیاز  2پوریکومیجنگ  درکه را  ییکشورهاتحریم نفتی اوپک  یاعضا ۱9۷۳اکتبر در 

دالر افزایش یافته  ۱2دالر به  ۳از هر بشکه نفت قیمت ، میتحردوران  انیپا در. ز نمودنداکردند را آغمی تیحما

و جهش قیمتی نفت ، داشتند فتبه ن وابستگی زیادییافته توسعه یاقتصادها در آن زمان نکهی. با توجه به ادبو

داو جونز  یصنعت نیانگیو م افتیادامه  ۱9۷4تا دسامبر  ۱9۷۳ هیاز ژانور به سقوط بازار سهام منج ثبات آنعدم 

 .داد دست از را خود ارزش از 45٪

 

 (1998-1997) ایبحران آس

دولت  دلیل کمبود ارز خارجی،بهآغاز شد.  )واحد پول تایلند( لندیتا بات سقوطبا  ۱99۷ هیبحران در ژوئ نیا 

دلیل که به شدید ارزش واحد پولی بودآن کاهش  جهی. نتشناورسازی نرخ ارز شداتخاذ سیاست به مجبور  لندیتا

شرقی ا گسترش بحران، بیشتر کشورهای جنوبشد. بکشور  این موجب ورشکستگی ،زیاد تایلند بدهی خارجی

 های ها و افزایش بدهیداراییسایر ارزش بازارهای سهام و قیمت  ، سقوطارزش پول کاهشو ژاپن شاهد آسیا 

های نظارتی بیشتر و بهتری را . پس از این بحران کشورهای آسیای شرقی مقررات و برنامهخصوصی بودندبخش 

 نسبت به قبل تدوین و اجرا نمودند.

 

 (2008-2007) یجهان یبحران مال

این بحران با نکول بود.  ۱929از زمان سقوط بورس سهام در سال  یفاجعه اقتصاد نیبدتر یبحران اقتصاد نیا 

به یک بحران بانکی  ۳برادرزو در آمریکا آغاز شده و با ورشکستگی بانک لمن  2۰۰۷های پشتوانه رهنی در سال وام

ها شد از ورشکستگی آنسسات مالی تالش میؤهای مالی سنگین دولت به مبا کمک یدر حالجهانی بدل شد. 

سابقه و این بحران موجب رکودی بی کردند.میسهام همچنان در سراسر جهان سقوط  ی، بازارهاجلوگیری شود

ها در سخنانی ورود سرمایه جرج بوش طول انجامید.به چندین سالدار در اقتصاد جهانی شد که عواقب آن دامنه

را،  بدون در نظر گرفتن ریسکبه بازار وام آمریکا و ایجاد سرمایه اضافی برای دادن وام بیشتر با سود پائین، 

تقاضا برای مسکن و  افزایش، منجر به مسکنپشتوانه رهنی های افزایش میزان وام. عامل این بحران معرفی کرد

                                                           
میان سوریه و مصر )با حمایت چند کشور عربی دیگر(  ۱9۷۳وپنجم اکتبر که از ششم تا بیست بود جنگی ۱9۷۳جنگ اعراب و اسرائیل  یا جنگ یوم کیپور 2

 .اتفاق افتاد رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه

 
3 Lehman Brothers 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
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درصد  ۱24حدود  2۰۰۶تا  ۱99۷های که قیمت مسکن در بین سالطوریه قیمت مسکن شد ب متعاقبا باال رفتن

 .افزایش پیدا کرد

افزایش  و کسب سود سرشار های بیشترگیرندگان را برای خرید خانهباال رفتن مستمر قیمت مسکن خود انگیزه وام 

های بسیار باالتری از میزان وام دریافتی فعلی قیمت مسکن در مدت کوتاهی قیمت روندزیرا با ادامه داشتن  ،دادمی

از  .کردایجاد می جذابیت زیادی برای خرید مسکن از طریق دریافت وامدید که برای خریدشان را به خود می

گیرندگان ریسک اعتباری وام در بررسی در نتیجه ،کردندموسسات مالی در اعطای وام با یکدیگر رقابت می طرفی

گیرندگان دیده هایی از افزایش نکول در میان واممرور نشانه. در نتیجه این اقدامات بهنمودندعمل می انگارانهسهل

و سلب  وامگیرندگان در پرداخت اقساط ی شروع بحران بزرگ بود. زیرا با ناتوانی وامجرقه شد که همین عامل

و به فروش گذاشتن  دهنده تسهیالتتوسط موسسات ارائه ی وام دریافتی(عنوان وثیقه)به هامالکیت مسکن آن

فزونی گرفته و  ی آنعرضه مسکن بر تقاضااز حد مسکن در ایاالت متحده،  و از طرفی ساخت و ساز بیش وثایق

کنندگان دریافت گروه دیگری ازتی آن شد. همین امر سبب نزولی شدن قیمت مسکن و شروع تخلیه حباب قیم

پرداخت  ای برایدیگر انگیزه ی روند شدید نزولی قیمت مسکنی که برای خرید آن وام گرفته بودندوام با مشاهده

موج دیگری از امالک ضبط شده و به فروش  ورود نتیجه آن که سرباز زدندنداشتند و از این کار اقساط خود 

موجودی منازل فروش  2۰۰۸در ژانویه . تر شدن بحران منجر شدکه به عمیق بودمسکن  گذاشته شده در بازار

 .سیدر میلیون منزل خالی از سکنه 9٫2شامل  یعنی حدود چهار میلیون باب۱9۸۱نرفته به باالترین مقدار از سال 

موسساتی که میلیاردها دالر اوراق پشتوانه رهنی برای  ،هاگیرندگان و فروش نرفتن وثایق آندلیل نکول وامبه 

نکول بدهی از وام مسکن  از پرداخت سود نقدی اوراق نکول کردند. ،بودند های مسکن منتشر کردهتامین مالی وام

چون دومینو، بسیاری از بحران اما تنها به آمریکا ختم نشد و همکرد.  تهای اقتصادی نیز سرایبه سایر بخش

 مستقیم که هاییبانک و اعتباری مؤسسات. درنوردید را اروپا جمله از های اقتصادی در سراسر جهانبنگاهها و بانک

ودند، متحمل ب کسب کرده هنگفـتی سود و کرده گـذاریسرمایه آمریکا مسکن شکوفای بازار در غیرمستقیم و

 رسید.و وارد بحران شدند. خسارت این بحران در سراسر جهان به تریلیاردها دالر  شدندای زیان گسترده

 

 

 

 ی بحرانپیامدهابرخی از 
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  سهام سقوط بازارهای 

واحد فراتر رفته بود پس از وقوع بحران وارد  ۱4۰۰۰از  2۰۰۷که در اکتبر  شاخص صنعتی داوجونزبرای مثال 

واحد تنزل پیدا  ۶۶۰۰میانگین شاخص داوجونر به حدود  2۰۰9مارس که در  طوریه ب ؛روند پرشتاب نزولی شد

 بود. کرده

 تا سپتامبر  2۰۰۷ن ژانویه های اروپایی و آمریکایی در بازه زمانی بیبه بانکریلیون دالری تیک  زیان

 .المللی پولبانک بین مطابق برآورد 2۰۰9

 

 خانه مستاجراندار سلب مالکیت مستغالت و احکام تخلیه افزایش دامنه. 

 

  وکارهای کلیدی.و ورشکستگی کسب افزایش نرخ بیکاریکاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده و 

 

 


