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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية
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يف االقت�شاد االإ�شالمي
التاأمني االإ�شالمي وماأزق التكييف الفقهي
امل�شوؤولي ُة االجتماعي ُة املط ّبقة يف بنك
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مدى �سالحية م�ؤ�رش ارتفاع اأ�سعار العقارات
كاأحد امل�ؤ�رشات املالية للتنب�ؤ املبكر بالأزمات املالية
د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

يتك َّ�ن القت�ساد من جمم�عة قطاعات منها قطاع العقارات وه� مبثابة الق�سم احلي�ي من ال ِبنى
�سحي.
التحتية لقيام امل�ؤ�س�سات القت�سادية .لكن هذا القطاع قد يتعر�س
لت�سخم غري ٍّ
ٍ
اإن العائد املتعارَف عليه يف قطاع العقارات يف منطقة ال�سرق الأو�سط ه� بحدود  ٪1٠من قيمة العقار،
و  ٪5من قيمته الإيجارية يف حال تاأجريه .وينخف�س هذا العائد عند ارتفاع اأ�سعار الأرا�سي والعقارات
فرتات ر�سملة امل�ساريع امل�ستثمرة يف هذا القطاع .ول�س�ق
وقد ي�سل اإىل اأقل من ن�سفه مما يرفع ِ
�س�ق اآخر ،لكن
العقارات والأرا�سي دور ُتها امل��سمية فتتم�ج ا�ستقرارا ورواجا وك�سادا� ،ساأ ُنها �ساأن اأيّ ٍ
ب�زن ثقيل
حركة ت�سارعها تتنا�سب مع ك�نها �سلع ِبنى حتتية ،اإ�سافة اإىل ت�سنيفها ك�سل ٍع اإنتاجية اإمنا ٍ
ن�سبة لغريها من ال�سلع.
لكن ملاذا ترتفع اأ�سعار الأرا�سي والعقارات؟
البع�س الرتفا َع بتم�سك مالك العقارات باأ�سعار عقاراتهم ،ويف�سر ُ
يف�سر ُ
البع�س الآخ ُر ذلك ب�سبب
ِّ
ً
�سل�ك القرارات احلك�مية منعا اأو منحا مما يجعل ال�س�ق تذهب مبنحى رواج اأو ك�ساد بح�سب حركة
العر�س والطلب التي ُحتدثها تلك القرارات .لكنَّ ك َّل ذلك يك�ن يف املدى املت��سط ولي�س الط�يل؛ ففي
املدى الط�يل يعترب هذا القطاع مك َم ًنا من مكامن ال�ستثمار ،فاإذا زاد عائد ا�ستثماره اأغرى ذلك
امل�ستثمرينَ لدخ�له ،كما اأن انخفا�سه يك�ن �سببا لنف�رهم منه وخروجهم ،بل وحت�ِّلهم نح� اأ�س�اق
اأخرى اأكرث ربحية.
لذلك تك�ن حركة امل�ستثمرين بني الأ�س�اق اأ�سبه بالأواين امل�ستطرقة حيث ي�سعى اجلميع نح� حالة
ف�سرعان ما يع�د الت�ازن وال�ستقرار لالأ�س�اق
م�ست ِّقرة يف املدى الط�يل با�ستثناء فعل بع�س امل�سا ِربنيَ ،
تالعب اأو ت�س�ي ٍه مق�س�د.
اإذا مل يح�سل اأي ٍ
اإن انعدام اأو انخفا�س فر�س ال�ستثمار احلقيقي جتعل امل�ستثمرين يتح�ل�ن اإىل امل�ساربة ق�سري ِة
الأجل؛ فاإذا زاد خ�فهم من الظروف املحيطة كاحتمال ن�س�ء حروب اأو انت�سار الأزمات املالية ف�سرعان
ما ينعك�س ذلك ارتفاعا على بع�س ال�سلع وعلى اأ�سعار ال�سرف ،فاإن طال اخل�ف اقت�سا َد دول ٍ كبرية
الذهب ب��سفه مال َذ
م�ؤ ِّثرة فا ّإن فر�س ال�ستثمار بامل�ساربة ت�سيق ويك�ن اللج�ء اإىل ِ
املعدن النفي�س اأي ِ
الثقة الأخري للم�ستثمرين ،وترتبع الأرا�سي والعقارات يف الرتتيب التايل للتعبري عن قلق امل�ستثمرين
الفر�س ال�ستثمارية ط�يل ُة وق�سري ُة الأجل.
الذين �ساقت بهم ُ
والك�ساد يف �س�ق الأرا�سي والعقارات ل يحدث فجاأة؛ بل يبد أا بالتباط�ؤ ،ثم قد ينتهي احلال اإىل الك�ساد
ُ
البن�ك بهذه ال�س�ق .ففي اأخطر
اإذا ا�ستمر عدم ال�ستقرار يف اأ�سعار العقارات ،خا�سة اإذا عبثت
اأزم َتني مالي َتني يف القت�ساد اأي اأزم ِة الك�ساد العاملي  1929والأزم ِة املالية العاملية  ،2٠٠٨كانت اأ�سعار
العقار َ
منطلق الفقاعة وب�اب َة اخللل والختالل وال�سببَ الأو�سح يف الكارثة .وبعد اأن ح ّل ِت الكارثة تعافى
ً
�س�ق العقارات يف اأوروبا وال�ليات املتحدة دون اأن ترتاجع الأ�سعا ُر بعدها خالل اأك َرث من  ٨٠عاما رغم
تذبذب معدّلت النم�.

واتها ُم البن�ك عائ ٌد لل�سيا�سات النقدية؛ فارتفاع اأ�سعار العقارات مل�ست�يات قيا�س ّية تزامنَ مع �سيا�سات
الإقرا�س املت�ساهلة الأم ُر الذي قاد اإىل الك�ساد ،و�سيا�س ُة الت�ساهل هذه تلجاأ اإليها بع�س احلك�مات
إ�سكان �سحيح ٍة ومنا�سب ٍة .وهذا ح�سل فعال يف بع�س اأ�س�اق اخلليج
عندما تف�سل يف و�سع �سيا�سات ا ٍ
فانت�سرت القرو�س العقارية بف�ائ َد مرتفعة مما اأن�ساأ ً
ال�سكني ،ثم �سرعان ما اأدى اإىل
طلبا على العقار
ّ
العقارات املره�نة للبن�ك؛ فارتفعت الأ�سعار وزادت املخاطر الئتمانية.
م�ساربات وا�سعة �س ِملت حتى
ِ
أزمات مالية
اإن امل�ؤ�سرات املالية ت�ستخدم كاأدا ٍة م�ستمرة للتحذير من احتمال تع ُّر�س القت�ساد ل ٍ
قبل وق�عها من خالل مراقبة بع�س املتغريات القت�سادية الرئي�سة التي تعني متخذي القرار على
اتخاذ اإجراءات وتداب َري وقائية قد حت ُّد اأو متنع وق�ع الأزمات .ومن تلك امل�ؤ�سرات :معدل من� الناجت
املحلي ،و�سعر ال�سرف احلقيقي ،و�سعر الفائدة احلقيقي ،ومعدل الت�سخم ،ومعدل من� الئتمان
املحلي ،ون�سبة النقد املعرو�س  M2اإىل الحتياطيات ،واأ�سعار الأ�سهم وال�سندات ،ي�ساف لذلك بع�س
و�سي�لة وع�سر وعائد.
امل�ؤ�سرات امل�سرفية من مالء ٍة ُ
اإن التحرير املا ّيل يق�د اإىل رفع القي�د عن منح الئتمان ،فيزيد الطلب على القطاعات التي َّمت
حتريرها كالعقارات مثال ،وكذلك تفعل زيادة ن�سبة املعرو�س النقدي مبفه�مه ال�ا�سع  .M2ويعترب
من اأ�سباب اأزمة الرهن العقاري التي ظهرت عام  2٠٠7ه� تهافت البن�ك على منح قرو�س عالية
املخاطر ،ثم بداأت الأزمة تكرب ككرة الثلج مهدِّدة ِقطاع العقارات يف ال�ليات املتحدة ثم البن�ك
والأ�س�اق املالية العاملية لت�س ِّكل تهديدا لالقت�ساد املا ّيل َ
العامل ّي.
اإن ارتفاع الأ�سعار غري امل�س�غ م�ؤدّاه رفع م�ؤ�سر اأ�سعار بيع ال�سقق ال�سكنية والعقارات عم�ما ،ويرتافق
ذلك بارتفاع الإيجارات اأي�سا .وياأتي العن�ان املقرتح بغية اإ�سافة م�ؤ�سر ارتفاع اأ�سعار العقارات ليك�ن
اأح َد امل�ؤ�سرات املالية للت ّنب�ؤ املبكر بالأزمات املال ّية.
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