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 :صخاملل
في الواليات املتحدة األمريكية ثم امتدت إلى دول العالم التي ارتبطت  ابتدأتفقد  العاملية،من أسوء األزمات املصرفية  2008 -2007 زمةتعد أ

ان املشكلة التي يركز عليها هذا البحث تتحدد في طرح وجهة نظر جديدة تعتقد ان السياسة  األمريكي،أغلب اقتصاداتها بعالقة وثيقة باالقتصاد 

ن هناك ستة أدوات للسياسة النقدية ى امجريات االزمة توصل الباحثان ال ويمكن ان تكون طريقا مهما ملعالجتها. ومن دراسةالنقدية هي وليدة االزمات 

االستخدام ال بل شاع استخدامها بعد االزمة وهي معدل الفائدة الصفرية والتالعب بقيمة العملة والتيسير قيد  وأضحتتم استحداثها او تم تطويرها 

 ومصير استقالليته. ن تغيير بعض اهداف البنك املركزي الكمي واإلرشاد املستقبلي والتدخل الحكومي وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة فضال ع

 قدية، االزمات املصرفية، السياسة النقدية غير التقليدية.السياسة النالكلمات املفتاحية: 

 

 :املقدمة
(  لم يقتصر على املصارف فحسب وإنما تعدى ذلك إلى االقتصاد الحقيقي هذا من جهة،  ومن جهة  2008-2007املصرفية ) إن تأثير األـزمة

 لم يقتصر على اقتصاد الدولة التي وقعت بها األزمة،  بل 
ً
آثارها السلبية إلى دول أخرى من العالم لتهدد  امتدتأخرى أصبح تأثير هذه األزمات أيضا

أسهمت هذه  املصرفية على وجه التحديد،  بعد مااملالية و  مجمل النظام املصرفي العالمي كنتيجة طبيعية و واقعية للعوملة االقتصادية و العوملة

جراء مختلف الصفقات و املعامالت املصرفية مع وجود ابما يسهل لغائها ا الظاهرة بآلياتها املختلفة في تقريب املسافات والحدود بين دول العالم أو

 و التشابك في االقتصادي العالمي. االرتباط

ون في ان املتتبع لالزمات املصرفية والسيما االزمات الكبيرة وما رافقها من احداث يلحظ الدور الذي تلعبه السياسة النقدية وقد أشار الباحث  

ر فقد وضع مجموعة من الباحثين مهمة التحوط ومنع حدوث االزمة في مقدمة مهام السياسة النقدية في دراساتهم ومنها هذا امليدان الى عدة أدوا

. في حين اعتقدت Martinez, 2016) ) 4ودراسة  Miron, 2013) ) 3ودراسة  Eichengreen, 2002) )2و دراسة 1 (Mishkin, 1994)دراسة

 )6ودراسة Friedman and Schwartz,1963)  )5السياسة النقدية هي السبب في خلق االزمات ومنها دراسةمجموعة أخرى من الباحثين بان 

(Temin,1973 7ودراسة ((Wheelock, 1992 8ودراسة (Taylor, 2013) 9ودراسة ((Bojinow, 2014 215,) 10ودراسة ( Ramskoger 

                                                             
1Mishkin F. , Preventing Financial Crises, NBER , Working Paper , No. 4636, 1994.  
2Eichengreen B. , Predicting and Preventing Financial Crises, Kiel Week Conference , Germany 24-25 June,2002.   
3Miron J. A., Should Policy Attempt to Avoid Financial Crises? Cato Journal, Vol.33 , No.3,2013.   
4Martinez N. ,Predicting Financial Crises, Warton Research Scholar, Paper (136) 2016, 

http://repository.upenn.edu/wharton_research_scholars/136  
5 Friedman M. and Schwartz A. J., A Monetary History of the United States, PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 

PRINCETON, 1963.   
6Temin P. , Did Monetary Forces Cause the Depression ,Working Paper, No. 107 Massachusetts Institute of Technology, 

1973.  
7 Wheelock D. C. , Monetary Policy in the Great Depression : What thr FED Did , and Why? , Economic Research , Vol. 

74 , No. 2 ,1992.  
8Tayler J. B. , Causes of the Financial  Crisis and the Slow Recovery , SIEPR Discussion Paper, No. 13-026, 2013.    
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املقابل وضعت مجموعة من الباحثين مهمة عالج االزمات النقدية على عاتق . وفي Beckworth, 2016)  )12ودراسة ( Dorn, 2016 )11ودراسة

 Aresta,2017) )15ودراسة   Robinson and El Nasser,2013) )14ودراسة  (Moessner and Allen, 2010) 13السياسة النقدية ومنهم دراسة

 .(Keating et al.,2018) 16ودراسة

يمكن تلمسه في زوايا هذه العالقة وهو ان االزمات املصرفية تعمل على خلق اتجاهات جديدة ويعتقد الباحثان ان هناك منحى جديدا  

ملالية للسياسة النقدية وقد ركز الباحثان في عدة دراسات الزمات مختلفة إلثبات هذه الفكرة ومنها هذه الدراسة التي سلطت الضوء على االزمة ا

 واثارها في السياسة النقدية. 2008العاملية 

من االهتمام املتزايد بالتغيرات التي يشهدها االقتصاد العالمي وباألخص األزمات املصرفية وانتقالها السريع لتتعدى  وتكمن أهمية املوضوع 

التي تسبقها حتى حدود الدول التي حدثت فيها، األمر الذي يدفع بنا إلى التمعن بجدية ملعرفة األسباب الكامنة وراء وقوعها واستنباط املؤشرات الرئيسة 

 من الحداثة النسبية في مسألة أهمية السياسة النقدية في أوقاتيمكن 
ً
األزمات  التنبؤ بها قبل وقوعها، وتستمد الدراسة في هذا املوضوع اهميتها أيضا

 املصرفية من خالل تغير اتجاهاتها استجابة لهذه األزمة.

 مشكلة الدراسة:
الدراسة في مسعاها للبحث والتقص ي نحو كشف عدم الوضوح والغموض الذي ينتاب طبيعة العالقة بين االزمات املصرفية والسياسة  تنطلق

النقدية وخلق  النقدية اذ ان الباحثان يدفعان باتجاه بلورة وجهة نظر جديدة في هذه العالقة تؤشر الى مدى تأثير االزمات املصرفية في تجديد السياسة

 وات جديدة غير تقليدية لها لم تكن معروفة من قبل.أد

  هدف الدراسة:
( ودراستها من حيث نشأتها وتحديد األسباب الكامنة وراء وقوعها 2008-2007تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على األزمة املصرفية )

وقوعها، إلى جانب التركيز على دراسة مدى التغيرات الحاصلة في اتجاهات وبيان آثارها، وكذلك تسعى إلى معرفة امكانية التنبؤ باألزمة املصرفية قبل 

 السياسة النقدية استجابة لهذه األزمة املصرفية وابداع أدوات غير تقليدية.

 فرضية الدراسة: 
( واآلثار الناجمة عنها من جهة وبين استجابة 2008-2007تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن هناك عالقة قائمة بين وقوع األزمة املصرفية )

 السياسة النقدية لهذه األزمة في تغيير اتجاهاتها وخلق أدوات جديدة غير تقليدية. 

املبحث األول منها دراسة األزمة، أما املبحث الثاني فيتناول امكانية التنبؤ باألزمة، في حين أختص وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة مباحث، يتناول      

 املبحث الثالث بأثر األزمة املصرفية في اتجاهات السياسة النقدية.

 (2008 -2007املبحث االول: ملحة عن االزمة املالية )
: أسباب األزمة أ

 
 وال

  :  17(، ويمكن بيان أهم هذه األسباب وهي2008 – 2007إلى حدوث األزمة املصرفية املالية العاملية )هناك عدة أسباب أدت بمجملها 

                                                                                                                                                                                                             
10 Ramskogler P. , Tracing the Origins of the Financial Crisis, OECD Journal: Financial Market Trends, Volume 2014/2 , 

2015. 
11Dorn J. , How Central Banks Cause the Financial Crises, Investor’s Business Daily (Online) on August 12, 2016. 

https://www.cato.org/publications/commentary/how-central-banks-cause-financial-crises . 
12Beckworth D. , The Monetary Policy Origins of the Euro zone Crisis, Mercatus Working 

Paper, Mercatus Center at George Mason University, Arlington, VA,  2016.  
13 Moessner R. and Allen W. , Banking Crises and the International Monetary System in the Great Depression and Now, 

BIS Working Papers, No 333  , 2010. 
14 Robinson R. and ElNasser M. , Decomposing US Money Supply Changes Since the Financial Crisis,  Int. J. Financ. 

Stud. No. 1, 2013.  
15 Arestis P. Monetary Policy Since the Global Financial Crisis,2017 , 

https://www.boeckler.de/pdf/v_2017_11_11_arestis.pdf    
16

 Keating J. , Kelly L., Smith A., and Valcarcel, A Model of Monetary Policy Shocks for Financial Crises and Normal 

Conditions, Federal Reseve Bank of Kansas City , RWP 14-11,2018.  
17
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 . التوسع في منح القروض العقارية 1

ما يرجع السبب الرئيس في وقوع هذه األزمة إلى تراخي قيود اإلقراض ، والتي ترجع باألساس إلى سياسة الرئيس األمريكي جورج بوش االبن عند    

، وجاء هذا  بنى رؤية اقتصادية تقوم على أساس تمكين جميع األسر األمريكية من تملك منزل ، باعتبار أن هذا اإلجراء يمثل طريق الرخاء واالستقرار

 بالد
ً
 مع تطبيق أسعار فائدة منخفضة في ذلك الحين ، إضافة إلى ذلك فإنه بإمكان املواطن األمريكي الذي يشتري عقارا

ً
ين مقابل رهن اإلجراء متزامنا

. وهي  18منخفضة الجودةهذا العقار ، من الحصول على قرض جديد من الدرجة الثانية عند ارتفاع قيمة العقار ، ومنهما جاءت التسمية بالرهن 

 معرضة أكثر للمخاطر إذا ما انخفضت قيمة العقارات. 

في حين ارتفعت نسبة القروض  2007% عام 100إلى  1980% من الناتج املحلي اإلجمالي عام 50لقد أرتفع إجمالي مديونية األسر األمريكية من       

كان في ، وأصبحت قروض الرهن العقاري تسيطر على تمويل اإلس 2007% عام 101الى  2000% عام 65العقارية إلى الدخل املتاح للعائالت من حوالي 

 19امريكا ، وتزاحم األنواع األخرى من القروض ، كذلك أصبحت أداة من أدوات االئتمان العالمي

 . توريق القروض وغبن تصنيفها 2

تم استحداث تقنية جديدة في سبعينيات القرن املاض ي في الواليات املتحدة األمريكية سميت بالتوريق ، ويقصد بها قيام املصرف بتجميع       

ة وبيعها في وض التي قدمها إلى عمالئه في شكل محفظة مالية ، وبيعها ملؤسسات مالية أخرى ، والتي تقوم باملقابل بتحويل جانب منها إلى أوراق ماليالقر 

روض ، بمعنى آخر قيام املصرف بتمويل ضمانات القروض التي تقدمها إلى أوراق مالية يحصل مقابل ذلك على ق 20السوق لتمويل هذه املحفظة

 جديدة ، وتقوم مصارف ومؤسسات مالية أخرى بتحويل جانب من هذه القروض الجديدة الى أوراق مالية تحصل على قروض جديدة أخرى. 

 . التقلبات في معدل الفائدة. 3

 لإلقراض ( إلى اعتماد سياسة نقدية مضمونها تخفيض سعر الفائدة األس2004-2000لقد لجأ البنك الفيدرالي خالل املدة )      
ً
اس ي تشجيعا

اد بهدف انعاش االقتصاد االمريكي لتجاوز حالة نقص الطلب الكلي ، خاصة مع ازدياد احتماالت حدوث حالة من الركود االقتصادي ستصيب االقتص

لف أنواع القروض . لقد ساهم تخفيض سعر الفائدة في زيادة مستويات الطلب على مخت 21أعوام من التوسع واالنكماش 10األمريكي بعد حوالي 

 املصرفية، بما في ذلك القروض ذات املخاطر املرتفعة.

: آثار األزمة 
 
 ثانيا

ى كان لألزمة املصرفية العاملية، وما ترتب عليها من نقٍص حاٍد في السيولة، آثار مباشرة وغير مباشرة على االقتصاد األمريكي ومن ثم عل     

 لطبيعة الروابط القائمة بين اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية واقت
ً
صاديات دول العالم االقتصاد العالمي ، وقد تفاوتت في حدتها من دولة ألخرى تبعا

 املختلفة . ولعل من أهم هذه اآلثار هي: 

لقد حدثت سلسلة انهيارات للعديد من املصارف واملؤسسات املالية الكبرى األمريكية التي بدأت نهاية  انهيار املصارف واملؤسسات املالية الكبرى: .1

 في إغال  2009لغاية عام  2007عام 
ً
 قياسيا

ً
فقط وصل عدد  2009ق املصارف في االقتصاد األمريكي ، فخالل عام ، إذ سجلت هذه املدة رقما

 ، وقد أخذت تلك االنهيارات والخسائر الكبيرة تنتشر في القطاع املصرفي العالمي 140املصارف املنهارة في أكبر اقتصاد في العالم إلى 
ً
  22مصرفا

 ، وبدأت  73بعد مرحلة توسع دامت  2007الركود في كانون أول عام  لقد دخل االقتصاد األمريكي مرحلةتراجع معدالت النمو االقتصادي :  .2
ً
شهرا

 بدخول مرحلة الركود االقتصادي واحدة تلو األخرى ، لتنتقل بذلك األزمة من القطاع املصرفي واملالي إلى القطا
ً
ع الحقيقي الدول الرأسمالية أيضا

ها في حصول تباطؤ اقتصادي عالمي ، إذ أعلن صندوق النقد الدولي أن اقتصاديات ، وتكمن مخاطر  23لتسجيل أعنف أزمة بعد أزمة الكساد الكبير

                                                                                                                                                                                                             

اطروحة دكتوراة مقدمة إلى  كلية العلوم نادية العقون، العوملة االقتصادية واألزمات املالية: الوقاية والعالج: دراسة ألزمة الرهن العقاري في الواليات املتحدة األمريكية،  -

 . 183-159، ص 2013االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة الحاج لخضر، باتة، 

 . 21-19، ص 2010( ، القاهرة ، تشرين اول 4( العدد )11، النفقات العسكرية االمريكية واالزمة املالية العاملية ، مجلة النهضة ، مجلد ) ايهاب محمد حسين -

علوم االقتصادية وعلوم التيسير والعلوم حالة الجزائر(، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية ال –طالبي صالح الدين، تحليل األزمات االقتصادية العاملية )األزمة الحالية وتداعياتها  -

 .  159-150، ص.2010التجارية، جامعة ابوبكر بلقايد، 
18
 .  6، ص. 1971حازم البيالوي، النظرية النقدية: مقدمة الى االقتصاد التجميعي ، جامعة الكويت ،  
 .  161-160نادية العقون ، مصدر سبق ذكره ، ص 19
 .  8، ص 2008، ازمة عقار أم ازمة نظام ، مركز ابحاث االقتصاد االسالمي ، جده ،  احمد مهدي بلوافي 20
21
  196( خاص ، الجزائر، ص8نور الدين جوادي ، االزمة املالية العاملية : مقارنة نظرية جامعة بشار ، العدد ) .23 

22 Bernard Lietaer, option for Managing Systemic Bank Crisis , 2009 , www.er.ethz.ch . 
23
 .169طالبي صالح الدين ، مصدر سبق ذكره ، ص 

http://www.er.ethz.ch/
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ة خالل البلدان املتقدمة سوف تنتقل من مرحلة النمو البطيء إلى مرحلة االنحسار ثم االنكماش أو االنهيار ، بمعنى أن وتيرة نموها ستكون سالب

 . 200924عام 

 في تقليص ججم القروض املمنوحة من قبل املصارف التي شددت قيود االئتمان، ولعل من أهم اسباب تراجع معدالت النمو اال
ً
قتصادي تمثل اساسا

 ألن األزمة أصابت الجهاز املصرفي فقد انتقلت آثارها بسرع
ً
ة إلى كل القطاعات االمر الذي أدى إلى انزالق اقتصادات الدول املتقدمة في حالة ركود. ونظرا

 . 25من ثم إلى كل اقتصادات العالم االقتصادية األمريكية ، و 

تعد البطالة مشكلة اقتصادية اجتماعية في آن واحد ، وتتفاقم هذه املشكلة من تفاقم األزمات االقتصادية بمختلف  ارتفاع معدالت البطالة: .3

تحاد األوربي، والتي أنواعها ، وتأكد هذا في األزمة املصرفية العاملية ، إذ تميزت معدالت البطالة باالرتفاع ، خاصة في الواليات املتحدة األمريكية واال

( تصاعد نسبة معدالت البطالة 1الة من الركود االقتصادي نتج عنها تسريح عدد كبير من العمال في مختلف القطاعات ، ويوضح الشكل )شهدت ح

 خالل سنتي اندالع األزمة والسنة التي أعقبتها في بعض البلدان الرأسمالية . 

 (2009-2007للمدة ) البلدان األوربية( تطور معدالت البطالة في الواليات املتحدة األمريكية وبعض 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 
و ي حددول أزمددة النظددا  املددا ي املصدددر: هددارون الطدداهر، األزمددة املاليددة العامليددة الراهنددة: اسددباهها آليددات انتشددارها واالثددار امللرتبددة ع هددا، بحددث مقددد    دد  امللتقدد  الددد         

 .16، ص2009ايار  6و 5باتنة، يومي واملصرفي الدو ي وبديل البنوك االسالمية، جامعة 

انخفـض سـعر صـرف الـدوالر األمريكـي عـدة مـرات متتاليـة ، األمـر الـذي أثـر  2007منذ اندالع األزمة املصرفية العاملية عام  تذبذب أسعار الصرف: .4

 علــى مجمــل النشــاط االقتصــادي ملختلــف دول العــالم ، إذ وصــل ســعر الصــرف خــالل شــهر كــانون ثــاني عــام 
ً
 1دوالر مقابــل  1.6حــدود  2008ســلبا

دم الثقة بين املتعاملين بالعملة األوربيـة نـتج عـن ذلـك موجـات عاليـة للـتخلص مـن مختلـف األصـول املاليـة التـي يمتلكهـا يورو ، مما رفع من حالة ع

 .  26هؤالء املتعاملين ، واملقيمة بالدوالر

 املبحث الثاني: امكانية التنبؤ باألزمة
(، ومــن ثـم اكتشــاف أوجــه 2008-2007زمــة املصـرفية العامليــة )هنـاك عــدة مؤشـرات رقابيــة كــان مـن املمكــن اسـتخدامها كــأداة للتنبــؤ بحـدوث اال 

 لتعرضها ملخاطر اإلفالس الذي قد يؤدي إلى انهيارها، ويمكن أن نقسم هذه املؤشرات الى قسمين رئ
ً
 يسيين هي: الخلل الحاصل في أداء املصارف تجنبا

 : املؤشدددرات االقتصدددادية الكليدددة: 
 
التـــي أصـــابت االقتصـــاد األمريكـــي، والتـــي دلـــت علـــى قـــرب وقـــوع األزمـــة ، وهـــذه يمكـــن حصـــر أهـــم املؤشـــرات الكليـــة أوال

 :  27املؤشرات هي

لقد تزايد عجز املوازنة العامة للواليات املتحدة األمريكية بصورة كبيرة منذ تسعينيات القـرن املاضـ ي، إذ تجـاوز هـذا ال جـز عجز املوازنة العامة :  .1

 مـع قـرب وقـوع األزمـة املصـرفية العامليـة حتـى وصـل إلـى أكثـر مـن مليار  1990مليار دوالر عام  220حاجز 
ً
 فشـياا

ً
 458دوالر، وبدأ يزداد ال جز شـياا

 (. 1مليار دوالر خالل فترة تفاقم األزمة، كما في الجدول )

 
 

                                                             
24
 .43، ص 2009فتح هللا ولعلو، نحن واالزمة االقتصادية العاملية، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  
25
 .43فتح هللا ولعلو ، مصدر سبق ذكره ، ص 
 .  49، ص 2001، القاهرة ،  55نور الدين جوادي وعقبة عبد الالوي ، االزمة املالية العاملية الراهنة : تحليل عينة للدراسات ، مجلة بحوث اقتصادية عربية ، العدد  26
،  2010مقدمة ا   كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة كربالء ،  وتحليل تداعياتها عل  االقتصاد العالمي ، رسالة ماجستير  2008فهد مغيمش حزيران ، االزمة املالية العاملية  27

  . 96-90ص
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 ( )مليار دوالر(2008-1990( عجز املوازنة العامة االمريكية للمدة )1جدول )
 ال جز السنوي  السنوات ال جز السنوي  السنوات

1990 221.2 2000 236.4 

1991 269.4 2001 127.1 

1992 290.4 2002 106.2 

1993 255.1 2003 91.8 

1994 203.3 2004 412.7 

1995 184.0 2005 318.3 

1996 107.5 2006 248.2 

1997 22.0 2007 182.2 

1998 69.0 2008 458.6 

1999 125.5   

 Source: Executive office of president of the united states, Budget of the united states Government, Fiscal year 

2005, P.223 

مليـار دوالر، واسـتمر هـذا ال جـز بالتزايـد بنسـبة  80، عنـدما تجـاوز 1990ازداد ال جز التجاري األمريكي بشكل ملحوظ عـام عجز امليزان التجاري:  .2

، وهو 758( إلى أن وصل إلى 2مليار دوالر، واستمر التدهور في امليزان التجاري كما تشير بيانات الجدول ) 261أكثر من  1990كبيرة حتى وصل عام 

 العام الذي سبق انفجار األزمة. 

 ()مليار دوالر  (2008-1990( العجز التجاري األمريكي للمدة )2جدول )
 مقدار ال جز السنوات مقدار ال جز السنوات مقدار ال جز السنوات

1990 80.8 1997 107.7 2004 561.3 

1991 31.1 1998 166.8 2005 621.1 

1992 36.4 1999 261.8 2006 758.0 

1993 68.7 2000 375.7 2007 759.0 

1994 96.9 2001 357.8 2008 707.8 

1995 96.3 2002 418.0   

1996 101.8 2003 496.5   

Source: - Economic Report of the president USA, Transmitted to the Congers Washington, DC, 2005, P.439. 

      - Economic indicators, Council of Economic Advisers, Washington, 2010, P.36.  

صادرات األمريكية ، وهذا ما دفعها في ( يتضح انخفاض القدرة التنافسية للسلع األمريكية ، ومن ثم تراجع حجم ال2فمن خالل الجدول ) 

 ، عل  أمل تقليص العجز في امليزان التجاري األمريكي .  28الخروج عن اإلجراءات التي وضعتها منظمة التجارة العاملية

عندما وصل الى ،  1990عانى االقتصاد األمريكي من موجات تضخمية ، وقد بدأ االرتفاع في معدالت التضخم في عام ارتفاع معدالت التضخم:  .3

واستمر باالرتفاع لغاية انفجار األزمة املصرفية  2002% ، إال أنه بدأ باالنخفاض بعد ذلك ، ولكن سرعان ما بدأ باالرتفاع مرة أخرى بعد عام 5.4

 . 29%2، إذ تجاوز خالل هذه املدة املعدل املستهدف الذي وضعته السياسة النقدية األمريكية والبالغ 

 في إمكانية وقوع األزمة املصرفية، وهذا ما حدث فعال في الواليات ارتفاع معدل الفائدة:  .4
ً
 هاما

ً
يعد االرتفاع املستمر في معدل الفائدة مؤشرا

 (. 2)، كما في الشكل 2006لغاية نهاية عام  2003املتحدة األمريكية عندما بدأت معدالت الفائدة باالرتفاع املستمر منذ النصف الثاني عام 

 

 

 

 

                                                             
 .  71، مركز حمورابي للبحوث والدراسات السلرتيجية، بغداد.، ص2008جواد كاظم البكري، فخ االقتصاد االمريكي واالزمة املالية  28
الكمي في عينة من دول مختلفة التطور االقتصادي اطروحة دكتوراه مقدمة ا   كلية االدارة  بسمان كامل جواد، مدى استجابة املتغيرات املالية واالقتصادية للتيسير  29

 .130، ص.2017واالقتصاد، جامعة كربالء ، 
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 (2009-2000( تغير معدالت الفائدة قصيرة األجل في الواليات املتحدة األمريكية للمدة )2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 2010املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، دائرة االحصاءات، كانون ثاني،                                                

: املؤشرات االقتصادية الجزئية )املصرفية( 
 
 ثانيا

 في تقييم وسالمة القطاع املصرفي، كونه يسمح في إبراز مواطن القوة والخلل في األداء املالي للمصار 
ً
 هاما

ً
ف ، ومن ثم وضع يؤدي التحليل املالي دورا

صرفية الرئيسية واملتمثلة بمؤشرات ) السيولة ، الربحيـة ، األمـان ( لبيـان التصورات والتنبؤات املستقبلية في ضوء ذلك، لذا سيتم تطبيق املؤشرات امل

ة العامليــة مـدى تطبيـق هـذه املؤشــرات للتنبـؤ باألزمـات املصــرفية مـن خـالل معرفـة هــل كـان باإلمكـان تطبيــق املؤشـرات املـذكورة قبـل وقــوع األزمـة املصـرفي

 ( الذي يتضمن مجموعة من املتغيرات املصرفية األمريكية. 3الستعانة بالجدول )( ومن ثم إمكانية التنبؤ بها، لذا ستتم ا2007-2008)

 ()مليار دوالر (2009-2000( بعض املتغيرات املصرفية االمريكية للمدة )3جدول )
تغير خسائر  خسائر القروض تغير الودائع% الودائع تغير االئتمان % االئتمان السنوات

 القروض%

 العائد املصرفي

2000 326804  151147  29386  106741 

2001 311539 4.9- 132311 14.2- 43084 31.8 111971 

2002 269397 15.6- 81701 61.9- 45206 4.7 130176 

2003 257697 4.5- 62400 30.9- 32742 38.1- 148563 

2004 269408 4.3 63639 1.9 23894 37- 155322 

2005 328088 17.9 105922 39.9 25579 6.6 165933 

2006 421922 22.2 173989 39.1 25386 0.8- 188995 

2007 464878 9.2 212783 18.3 56749 55.3 146334 

2008 426025 -9.1 154312 37.9- 170777 66.8 3264 

2009 367691 -15.9 84179 83.3- 231927 26.4 14141 

  .Federal Reserve Bulletin, Division of Monetary Affairs, May 2010, P.37 (7، 5، 3، 1العمود )  املصدر:   

  ( من عمل الباحثين. 6، 4، 2العمود ) -            

( يمكن تحليل مؤشرات قياس املخاطر املصرفية التي تعرض لها الجهاز املصرفي األمريكي أثناء املدة التي سبقت األزمة 3فمن خالل الجدول )

. 2008-2007املصرفية العاملية )
ً
 ( من خالل استخدام النسب املالية التي تم اإلشارة إليها آنفا

، فكما هو معلوم أن توافرها يعد من األهداف 30مؤشرات ) نسبة االئتمان إلى إجمالي الودائع (فبالنسبة إلى مؤشرات السيولة تم استخدام 

نه ومن خالل األساسية ألي مصرف ، وذلك الحتياجه املستمر إلى مستويات محددة منها كي يتمكن من الوفاء بالتزاماته املالية تجاه عمالئه ، إذ نجد أ

لغاية انفجار األزمة  2004(، وقد سجل معدالت منخفضة بعد عام 2008-2000معدالت متذبذبة خالل املدة ) ( إن هذا املؤشر بدأ يسجل4الجدول )

مما يدل على عدم استقرار السياسة االئتمانية األمريكية ، وضعف دوها في املساهمة في تمويل قطاعات ال جز النقدي، كذلك  2007املصرفية في عام 

 ضعف إدارة التدفقات النقدية وعدم استثمارها بالشكل املطلوب بما يعزز االيرادات والربحية . اثبتت نسبة السيولة املنخفضة 

 

                                                             
30
  154، ص 2009جودت جعفر خطاب ، اعادة هيكلية املعارف ، دار دجلة ناشرون وموزعون ، عمان ،  

 



 عبد احلسني الغالبي، يوسف غدير                                                                              .....وجهة نظر جديدة يف العالقة بني السياسة النقدية واألزمات املصرفية 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019 
 121 

 

 (    ))نسبة مئوية((2008-2000( بعض املؤشرات االقتصادية الجزئية )املصرفية( األمريكية للمدة )4جدول )
 خطر االئتمان الربحية السيولة السنوات

2000 216.2 32.6 6.1 

2001 235.4 35.9 4.9- 

2002 329.7 48.3 15.6- 

2003 412.9 57.6 4.5- 

2004 423.3 57.6 4.3 

2005 309.7 50.4 17.9 

2006 242.6 44.8 22.2 

2007 218.4 31.4 9.2 

2008 276.0 0.4 9.1- 

 (3املصدر: من عمل الباحثان باالعتماد عل  الجدول )

( نجد أن 4، ومن خالل بيانات الجدول ) 31نسبة العائد إلى مجموع التسهيالت االئتمانية ( وبخصوص مؤشرات الربحية فقد تم استخدام مؤشر )

 لهذه النسبة بعد عام 
ً
مما يدل على عدم استقرار العمليات أو التسهيالت  2007لغاية اندالع األزمة املصرفية في عام  2004ان هناك انخفاضا متواصال

 ينذر في تعرض القطاع املصرفي ألزمة متوقعة. االئتمانية في املصارف االمريكية مما 

، وبالرجوع إلى الجدول السابق نجد أن هذا املؤشر بدأ  32أما مؤشرات املخاطرة االئتمانية فقد تم استخدام مؤشر ) معدل نمو إجمالي االئتمان (

ناجم عن توجه السياسة االئتمانية إلى مجاالت غير  مردها توجيه األموال إلى مجاالت أكثر مخاطرة ، وهذا 2003يسجل معدالت مرتفعة بعد عام 

 مدروسة خالل السنوات التي سبقت األزمة املصرفية . 

ومن ثم من كل ما سبق ومن خالل املؤشرات التي تم ذكرها، نجد أنه كان باإلمكان التنبؤ باألزمة املصرفية العاملية قبل وقوعها بأكثر من سنة، 

ها، خاصة إذا ما كان هناك مستوى عاٍل من الرقابة املصرفية مع وجود وكاالت تصنيف ائتماني تعمل جادة وبمصداقية في تجنبها أو على األقل الحد من

 مجال التحليل املالي والتقدير الدقيق ملخاطر القروض املصرفية. 

 األزمة املصرفية تخلق اتجاهات جديدة للسياسة النقدية.: املبحث الثالث
( ، إذ تغيرت 2008-2007تمثل اتخاذ كبرى البنوك املركزية العاملية لتدابير غير تقليدية في السياسة النقدية سمة مميزة لألزمة املصرفية العاملية )      

تصادي ، خاصة اتجاهات السياسة النقدية لهذه البنوك نحو استخدام أدوات غير معتادة استجابة لهذه األزمة املصرفية ، بهدف تحفيز النشاط االق

غير بعدما أصبحت السياسة النقدية التقليدية بمختلف أدواتها غير فعالة أثناء الظروف غير الطبيعية ، ولعل من أهم أدوات السياسة النقدية 

 التقليدية التي فرضها الواقع االقتصادي املضطرب الناجم عن تداعيات هذه األزمة هي : 

: معدل الفائدة الصفرية. أ
 
 وال

 للعالقة العكسية التي تتب
ً
ع السلطات النقدية سياسة أسعار الفائدة الصفرية في أوقات األزمات لتسهيل حصول األفراد على االئتمان ، نظرا

، بمعنى أن 33ترتبط بين أسعار الفائدة على االئتمان والكمية املطلوبة منه، إذ أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد من الطلب على القروض، وبالعكس

ما تنشده السياسة النقدية من خالل أسعار الفائدة الصفرية  ( ، وهو3منحنى الطلب العادي ينحدر من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين ، كما في الشكل )

 أو أسعار فائدة قريبة من الصفر. 

 ( منحنى الطلب عل  االئتمان3شكل )

 

 

 

 

                                                       

 املصدر: من عمل الباحثين.                                                                                

                                                             
 .  171جودت جعفر خطاب ، مصدر سبق ذكره ، ص 31
 . 131، ص 2013والتوزيع ، عمان ،  صادق راشد الشمري ، اسلراتيجية ادارة املخاطر املصرفية واثرها في االداء املا ي للمصارف التجارية ،    دار اليازوري العلمية للنشر  32
33
  .100، ص 1997محمد كمال خليل الحمزاوي ، اقتصاديات األئتمان املصرفي ، منشأة املصارف ، االسكندرية ،  
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 باألزمة املصرفية العاملية )
ً
معدالت الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر ( نحو تخفيض 2008-2007لقد اتجهت السياسة النقدية للدول األكثر تأثرا

 (5استجابة لهذه األزمة، كما تؤكده بيانات الجدول )

 )نسبة مئوية( (2015-2008للمدة ) ( معدالت الفائدة االساسية للبنك االحتياطي الفيدرا ي والبنك املركزي البريطاني5جدول )
الفائدة االساسية لالحتياطي  املدة

 الفيدرالي

الفائدة االساسية لبنك 

 انكلترا املركزي 

الفائدة االساسية لالحتياطي  املدة

 الفيدرالي

الفائدة االساسية لبنك 

 انكلترا املركزي 

3/2008 2.61 5.25 3/2012 0.13 0.50 

6/2008 2.00 5.00 6/2012 0.16 0.50 

9/2008 1.81 5.00 9/2012 0.14 0.50 

12/2008 0.16 3.00 12/2012 0.16 0.50 

3/2009 0.18 1.00 3/2013 0.14 0.50 

6/2009 0.21 0.50 6/2013 0.09 0.50 

9/2009 0.15 0.50 9/2013 0.08 0.50 

12/2009 0.12 0.50 12/2013 0.09 0.50 

3/2010 0.16 0.50 3/2014 0.08 0.50 

6/2010 0.18 0.50 6/2014 0.10 0.50 

9/2010 0.19 0.50 9/2014 0.09 0.50 

12/2010 0.18 0.50 12/2014 0.11 0.50 

3/2011 0.14 0.50 3/2015 0.11 0.50 

6/2011 0.09 0.50 6/2015 0.13 0.50 

9/2011 0.08 0.50 9/2015 0.14 0.50 

12/2011 0.07 0.50 12/2015 0.24 0.50 

Source: (www.federalresrve.gov) , (www.bankofengland.co.uk)  

( نجد أن البنك االحتياطي الفيدرالي بدأ بتخفيض معدل الفائدة األساسية مع تفاقم األزمة املصرفية العاملية ، إذ انخفضت 5فمن خالل الجدول)

% ، في حين 0.07عندما وصلت إلى  2011العام نفسة ، ثم سجلت أدنى انخفاض لها نهاية عام نهاية  0.16إلى  2008% بداية عام 2.1هذه النسبة من 

% بداية عام 5.25بنسبة كبيرة ، عندما انخفضت هذه النسبة من  2008بدأ البنك املركزي البريطاني بتخفيض معدل الفائدة األساسية بعد عام 

، في 2015% ، واستمرت عند هذا املستوى حتى نهاية عام 0.5لك بنصف نقطة لتستقر عند ثم انخفضت بعد ذ 2009% بداية عام 1لتصل إلى  2008

ي أعقبت هذه املقابل أبقى كل من البنك املركزي األوربي وبنك اليابان املركزي أسعار الفائدة عند مستويات متدنية وقريبة من الصفر في السنوات الت

األزمة
34  . 

 مع األهداف العامة للسياسة االقتصادية املتبعة في الواليات املتحد
ً
ة ويعد هذا االنخفاض لسعر الفائدة عند هذا املستوى الصفري منسجما

 لي. املااألمريكية وبريطانيا واالتحاد األوربي واليابان، الهادفة إلى حفز النشاط االقتصادي من خالل سياسة توسعية ما يعرف بسياسات التحفيز 

: التالعب بقيمة العملة 
 
 ثانيا

 من شأنها أن تضعف       
ً
 معينا

ً
حسب النظرية االقتصادية، العملة القوية سمة تميز االقتصاد القوي، إال أن قوة العملة عندما تتجاوز حدا

بل العمالت األجنبية بهدف تحقيق ميزه االقتصاد، لذا تعمل السياسة النقدية في العديد من دول العالم على إضعاف قيمة عملتها املحلية مقا

 .  36في االقتصاد العالمي ، وهذا ما يسمى بحرب العمالت35تنافسية*

 بعد األزمة املصرفية العاملية بنحو عام، ع     
ً
ندما اتجهت بدأت السياسة النقدية للواليات املتحدة األمريكية باستخدام هذه األداة بشكل أكثر وضوحا

توياته ألنعاش (، بعدما تأكد أن تخفيض أسعار الفائدة إلى أدنى مس6بتخفيض قيمة عملتها بالنسبة للعمالت األخرى، كما هو موضح في الجدول )

 االقتصاد األمريكي لم تكن كافية لالنتقال من حالة الركود.

                                                             
34
 . 67صاري علي ، السياسة النقدية غير التقليدية : االدوات واألهداف ، مصدر سبق ذكره ، ص 
 * لقد ظهر التسابق بين الدول في اعتماد سياسة التخفيض التنافس ي ألسعار صرف عمالتها من خالل االتي:35

 ا تصبح اقل بالنسبة للمستوردين االجانب ، ومن ثم تخرج االقتصاد من حالة الركود . تخفيض قيمة عملة بلد ما يجعل صادراته ا   الخارج أكثر تنافسية ألن تكلفته -

 ثمار وينشط االقتصاد . تخفيض قيمة العملة يجعل وارداته من الخارج أكثر تكلفة ، االمر الذي يؤدي ا   التحول نحو شراء السلع املحلية ، فيزداد الطلب واالست -

 ضعف قيمة العملة املحلية . تخفيض قيمة عملة بلد ما يشجع عل  تدفق رؤوس االموال واالستثمار االجنبي ا   الداخل مستفيدة من تكلفة االنتاج املنخفظة الناجمة عن  -
 للمزيد عن حرب العمالت أنظر :  36

  . 325 – 291، ص 2014أنطوان باسيل ، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت ، جايمس ريكاردز ، حروب العمالت : افتعال االزمة العاملية الجديدة ، ترجمة 

http://www.federalresrve.gov/
http://www.bankofengland.co.uk/
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 (2014-2009( أسعار صرف بعض العمالت مقابل الدوالر األمريكي للمدة )6جدول )
 اليورو الين الياباني الجنيه االسترليني السنوات

2009 1.564 0.011 1.393 

2010 1.546 0.011 1.327 

2011 1.604 0.013 1.391 

2012 1.585 0.013 1.286 

2013 1.564 0.015 1.328 

2014 1.572 0.015 1.329 

 /http://www.asjp.cerist.dz/enت     صاد واملالية ، متاح عل  االنلرناملصدر: صاري علي ، البنوك املركزية في الدول النامية وقدرتها عل  املنافسات غير التقليدية ، مجلة االقت

 لقد كانت من أبرز نتائج هذه األداة، فقدان الدوالر األمريكي لدوره الرئيس بوصفه عملة االحتياط العاملية األولى. 

: التيسير الكمي أو التسهيل الكمي:
 
 ثالثا

ما تصبح السياسة النقدية يقصد بالتيسير الكمي بأنه سياسة نقدية غير تقليدية تلجأ اليها البنوك املركزية لتحفيز االقتصاد القومي بعد     

 من السندات الحكومية قصيرة األجل، ب
ً
قصد التقليدية غير فعالة، حيث تشتري السلطات النقدية موجودات ذات فترات استحقاق طويلة األجل بدال

املالية من املصارف التجارية ومن تخفيض معدالت الفائدة ذات األجل الطويل، وينفذ البنك املركزي عمليات التيسير الكمي من خالل شراء املوجودات 

(، وبالتالي يزيد 
ً
 من قبل مصدرها )أي النقود الجديدة املنشأة الكترونيا

ً
هذا األجراء من شركات القطاع الخاص باألرصدة املودعة بالحسابات الكترونيا

م بشرائها، ويخفض من عائداته، وتتم هذه العملية في ظل االحتياطات النقدية الفائضة للمصارف، باإلضافة إلى رفع أسعار املوجودات املالية التي قا

ويمثل التيسير الكمي عملية شراء  37السوق املفتوحة، مما يعني أن البنك املركزي يتحول من صانع للسياسة النقدية إلى مشتر وبائع لألوراق املالية،

خدامه هو التأثير في معدل الفائدة الحقيقية في األمد الطويل من خالل األصول من املصارف بغية ضخ األموال في االقتصاد، والهدف األساس ي من است

 من خالل أسعار السندات، فانخفاض معدالت الفائدة في األمد الطويل لها تأثير كبير على 
ً
إنعاش توقعات األفراد حول مسار معدل الفائدة وأيضا

تمويل التيسير الكمي من خالل قيام البنك املركزي ببيع سندات قصيرة األجل  االقتصاد، وكذلك بهدف زيادة عرض النقد الضيق والواسع، حيث يتم

وشراء سندات طويلة األجل، وكذلك من خالل زيادة القاعدة النقدية.
38 

تي تعثرت إن التيسير الكمي يقوم على أساس قيام السلطة النقدية باستخدام النقود املصدرة من قبلها بشراء السندات املالية طويلة األجل، وال

 أسعارها لغرض زيادة سيولة املصارف التجارية التي تمتلك تلك السندات، ومن ثم معالجة أزمة السيولة التي عانت منها تلك املصارف.

املصــرفية اسـتجابة لألزمـة  2008لقـد بـدأت السـلطة النقديــة للواليـات املتحـدة األمريكيــة باسـتخدام أداة التيسـير أو التســهيل الكمـي بدايـة عــام 

 (.7العاملية، عندما أقدم بنك االحتياط الفيدرالي بشراء األصول واسعة النطاق، وكما هو واضح في بيانات الجدول )

 ( )مليار دوالر(2015-2008للمدة ) عمليات التسهيل الكمي التي قا  هها البنك االحتياطي الفيدرا ي (7جدول )
اجمالي موجودات االحتياطي  اجمالي السندات سندات الرهن العقاري  الفيدراليةسندات دين الوكاالت  سندات الخزينة املدة

 الفيدرالي

3/2008 612.305 0 0 612.305 895.768 

6/2008 478.796 0 0 478.796 894.212 

9/2008 476.578 10.000 0 486.578 1213.912 

12/2008 476.014 20.878 0 496.892 2258.744 

3/2009 474.746 50.393 236.156 761.295 2073.227 

6/2009 653.193 96.626 467.226 1217.044 2027.327 

9/2009 765.633 129.206 693.595 1588.434 2161.763 

12/2009 776.587 159.879 908.257 1844.722 2237.258 

3/2010 776.667 167.488 1073.800 2017.955 2316.525 

6/2010 776.970 165.614 1128.661 2071.244 2347.938 

9/2010 811.669 154.105 1078.539 2044.313 2301.873 

12/2010 1016.102 147.460 992.141 2155.703 2423.457 

3/2011 1333.445 132.495 937.155 2403.095 2626.589 

6/2011 1617.060 116.704 908.853 2642.617 2869.167 

                                                             
، 2، العدد4تصادية، مجلدعبدالعزيز شويش عبدالحميد وبشرى عبدالهادي احمد، التسهيل الكمي ودوره في السياسة النقدية، مجلة جامعة كركوك للعلو  االدارية واالق  37

 .125-124، ص2014
38
 .18جواد، مصدر سبق ذكره، صبسمان كامل  
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9/2011 1664.655 108.268 870.883 2643.806 2854.233 

12/2011 1672.092 103.994 837.295 2613.382 2928.485 

3/2012 1664.911 96.478 836.786 2598.175 2880.463 

6/2012 1666.530 91.484 854.979 2612.993 2865.698 

9/2012 1648.403 83.405 834.979 2566.787 2806.187 

12/2012 1656.930 76.753 926.558 2660.271 2908.859 

3/2013 1794.459 72.423 1070.932 2937.814 3203.926 

6/2013 1928.416 70.658 1208.116 3207.189 3478.672 

9/2013 2062.004 63.652 1342.004 3467.660 3734.018 

12/2013 2208.829 75.221 1496.943 3762.993 4032.575 

3/2014 2311.539 47.343 1603.104 3961.985 4226.971 

6/2014 2396.972 43.659 1663.897 4104.528 4368.348 

9/2014 2448.625 40.006 1706.282 4194.913 4459.050 

12/2014 2461.420 38.677 1747.377 4247.474 4509.462 

3/2015 2459.666 36.877 1731.909 4228.452 4480.603 

6/2015 2460.911 35.895 1746.393 4243.199 4495.055 

9/2015 2461.946 35.093 1752.619 4249.658 4497.484 

12/2015 2461.554 32.944 1747.467 4241.965 4486.587 

   www.federalreserve.gov         ( موقع البنك االحتياطي الفيدرا ي 5،  3،  2،  1العمود ) املصدر :     
 ( من عمل الباحثين.4العمود ) -         

 ببرنـــامج شـــراء االصـــول ، إذ ارتفعـــت إجمـــالي املشـــتريات مـــن هـــذه  7ومـــن خـــالل الجـــدول ) 
ً
( نجـــد أن البنـــك االحتيـــاطي الفيـــدرالي قـــد توســـع كثيـــرا

، وقــــد شــــملت تلــــك املشــــتريات ثالثــــة أنــــواع مــــن  2015( مليــــار دوالر عــــام 16963.274لتصــــل إلــــى ) 2008مليــــار دوالر عــــام ( 2074.571الســــندات مــــن )

تضـاعف  السندات ) سندات الخزينة ، سندات دين الوكاالت الفيدرالية ، سندات الـرهن العقـاري ( ، وهـذا يعنـي أن ججـم مشـتريات البنـك الفيـدرالي قـد

خالل تلك الفترة، األمر الذي أدى إلى زيـادة ججـم ميزانيـة البنـك بشـكل كبيـر مـن خـالل الزيـادة الحاصـلة فـي إجمـالي موجوداتـه التـي إلى أكثر من سبع مرات 

   ( مليار دوالر17959.729إلى ) 2015وصلت في عام 

( LTROليات إعادة التمويل طويلة األمد )( باستخدام سياسة التسهيل الكمي، والتي يطلق عليها عمFCB( قيام البنك األوربي )8ويمثل الجدول )

إلى  ملعالجة النقص في كميات النقد في االقتصادات االوربية، إذ يتم توسيع املوجودات التي تستخدمها املصارف كضمان أضافي، ومن ثم تقديمها

 البنك املركزي األوربي مقابل اليورو.

 2008( لتجاوز أزمة LTROفي برنامج ) ركزي األوربي( عمليات التسهيل الكمي التي قا  هها البنك امل8جدول )
 املقدار )مليار يورو( التاريخ

 489.19 2011كانون اول 

 529.53 2012آذار 

 13.52 2012تشرين ثاني 

 14.96 2012كانون اول 

 10.46 2013كانون ثاني 

 1057.66 املجموع

 www.ecb.orgاملوقع الرسمي للبنك املركزي االوربي، متاح عل  األنلرنت  املصدر:

ن أن تؤدي إلى إن استخدام التيسير الكمي يمثل الرجوع إلى النظرية النقدية مليلتون فريدمان، والتي تشير إلى أن حدوث زيادة في القاعدة النقدية يمك

بمعنى آخر أن تدخل البنك املركزي بشراء السندات في السوق املفتوحة، وبأسعار مرتفعة  39االئتمان املقدم من قبل املصارف التجارية لعمالئها.زيادة في 

 سيشجع الوحدات املصرفية بيع ما لديهم من هذه األوراق، مما يعني زيادة أرصدتها النقدية بصورة ملحوظة، وبالتالي تحقيق التوازن 
ً
في محفظتها جدا

 40االستثمارية التي تتألف من سندات طويلة األجل باإلضافة إلى املوجودات املالية األخرى، وبالتالي زيادة االحتياطات النقدية للمصارف.

                                                             
39

  Ryan Josh and other, Strategic quantitative easing: stimulating investment to rebalance the economy, July 2013 , 

(www.neweconomics.org)   
40
 .570، ص1995عوض فاضل اسماعيل الدليمي، النقود والبنوك ،مطبعة الحكمة للطباعة والنشر، املوصل،  

http://www.federalreserve.gov/
http://www.ecb.org/
http://www.neweconomics.org/
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معدل فائدة( ويستمر  وقد أتفق االقتصاديون على أن التيسير الكمي يعد املالذ األخير ملتخذي القرار النقدي عند ما تكون الفائدة صفرية )اقتصاد دون 

 41االقتصاد في تعثره.

لى املالذ مما سبق نجد أنه ومع تطور النظام املصرفي للدول املتقدمة، فإن استخدام أداة التيسير الكمي جعلت البنك املركزي لم يعد دوره مقتصر ع

 آخر إلى أهدافه واملتمثل األخير لإلقراض للمصارف التجارية، وإنما تعدى ذلك وأصبح يتعامل بشكل مباشر في األسوا
ً
ق املالية بعدما أضاف هدفا

 باالستقرار املالي. 

: اإلرشاد املستقبلي أو التدخل الكالمي:
 
 رابعا

 اإلرشاد املستقبلي ويقصد به، ال 
ً
تدخل تندرج السياسة النقدية غير التقليدية في فاتين رئيسيتين، فباإلضافة إلى التيسير الكمي، هناك أيضا

لإلشارة  الكالمي وبيان خطط وتوجهات البنوك املركزية املستقبلية، والتي يمكن استخدامها كمحاولة لتنشيط االقتصاد من خالل قيام البنك املركزي 

 أو يعد باإلبقاء على معدالت الفائدة منخف
ً
، فإذا وعد بتخفيض معدالت الفائدة مستقبال

ً
ضة حتى إلى سياساته املستقبلية بمصداقية وأكثر وضوحا

ات املستقبلية تصل بعض املؤشرات االقتصادية إلى املستوى املستهدف، وتم تصديقه فإنه يمكن أن يحفز النشاط االقتصادي، وربما تكون اإلرشاد

 من التوقعات املستقبلية للوضع االقتصادي 
ً
 عند ما يتم اإلعالن عنها بشكل واضح، أي تكون ملزمة لسياسة نقدية واضحة بدال

ً
والسياسة أكثر نجاحا

 42التي من املحتمل ان يتبعها البنك املركزي.

قام البنك املركزي الياباني بالتدخل  1999في بعض الدول املتقدمة، ففي عام أما عن آلية عمل هذه األداة فإنه تم تطبيقها من قبل البنوك املركزية 

أكد البنك الفيدرالي أن سعر الفائدة  2009الكالمي عندما وعد بانه سيحافظ على سعر الفائدة املنخفض حتى تنحسر مخاوف االنكماش، وفي عام 

لن بنك انكلترا املركزي إنه لن يرفع سعر الفائدة حتى تنخفض البطالة إلى اع 2013على األقل، وفي عام  2013سيبقى منخفض حتى منتصف عام 

 44وتكمن أهمية هذه األداة في اآلتي: %43.7

 عندما  .1
ً
البنك الفدرالي أسعار الفائدة  أعلنيبين التدخل الكالمي توجهات السياسية النقدية بشكل واضح لألفراد، وكذلك اآلثار املترتبة عليها، مثال

 إلى هذا سوف يبني األفراد 2.5% على األقل، أو طاملا نسبة التضخم ليست أكثر من 6.5ستبقى منخفضة حتى تنخفض البطالة إلى 
ً
% واستنادا

 توقعاتهم من خالل رصد التغيرات في املؤشرات االقتصادية املتمثلة بالبطالة والتضخم.

صريحات البنك املركزي وصدقها فإن ذلك يسهل على السلطة النقدية تنفيذ التزاماتها، ومن ثم تحقيق األهداف املرجوة منها عندما يفهم الجمهور ت .2

 نتيجة التوافق بين توقعات السوق وتوجهات السياسة النقدية.

 في
ً
 محوريا

ً
، إذ يجد  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن األدوات النقدية غير التقليدية سابقة الذكر تلعب دورا

ً
تعزيز تدخالت البنوك املركزية كالميا

يط حالة املستثمرون وعود البنوك املركزية أكثر مصداقية إذا ما ترافقت مع هذه األدوات، وبالتالي نجاح السياسة النقدية غير التقليدية في تنش

 االقتصاد خاصة إذا ما اتبعتها البنوك املركزية بقوة وأكثر مصداقية.

 :الخاتمة
 عد استعراض فقرات البحث والتحليل الذي انطوى عليه فان الباحثين يؤشران اهم النتائج والتوصيات التي وصل اليها البحث.ب  

: الأ
 
 نتائجوال

على الحياة  تأثيرهااتجاهات جيدة غير تقليدية للسياسة النقدية فتحت افاقا جديدة لتوسيع مدى  2008- 2007انتجت االزمة املالية  .1

 االقتصادية واسهمت في مساعدة الدول املازومة على عبور االزمة.

( في إيقاف والبنك الدوليين( ضعف الدور الذي تبنته املنظمات االقتصادية الدولية )صندوق النقد 2008-2007املصرفية )لقد أظهرت األزمة  .2

دورهما في تقديم املعونات املالية املطلوبة لدول االقتصاديات املتأزمة، بل على العكس هذه األزمة أو الحد من آثارها السلبية، بعدما تخلتا عن 

 من ذلك كان هناك تقصيٌر متعمٌد لحجم املساعدة املقدمة لتلك الدول، األمر الذي فاقم من حدة األزمة على الدول املعنية.

                                                             
 www.syr-res.com?R5023janvary19,2015,P.3        الباحثون السوريون،  41
42
 www.mhabash.comL2016L03L15،   يفلين املصطف ، كيف يعالج البنك املركزي االزمات االقتصادية؟  
 ايفلين املصطف ، مصدر سبق ذكره .  43

44
  Wood Ford Michael. Methods of policy Accommodation at the Interest-Rate Lower Bound, Columbia University, September 16, 

2012, P.P.5-8. 
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كافية كان من أهم أسباب نشوء األزمة املصرفية العاملية، فالتوسع في فترة إن إقدام املصارف على التوسع املفرط في اإلقراض بدون ضمانات  .3

 ما
ً
يستخدم في القطاعات اإلنتاجية، وإنما  تلبث أن تنفجر محدثة أزمة مصرفية، باعتبار أن غالبية هذا التمويل ال يولد فقاعات ما الرواج غالبا

االستهالكية بهدف تحقيق الربح السريع، كل ذلك أدى إلى تزايد ججم الديون وتعرض  يتم استخدامه في مجاالت العقار أو املضاربات أو القروض

 املصارف للمخاطر، األمر الذي ساهم في نشوء مثل هذه األزمة. 

 نتيجة لضعف أجهزة اإلنذار املبكر في مراقبة سلوك التغيرات الحاصلة في املتغيرات االق .4
ً
 صعبا

ً
تصادية الكلية يعد التنبؤ باألزمات املصرفية أمرا

 املصرفية(.والجزئية )

: التوصيات 
 
 ثانيا

وقوف ال بد للبنوك املركزية عامة وفي الدول النامية على وجه الخصوص االستفادة من األدوات غير التقليدية للسياسة النقدية قدر اإلمكان لل .1

 بوجه االزمات.

، إلبعاد النظام كافيةضمانات  دون البد من إعطاء دور أكبر للسلطات النقدية بمراقبة املصارف للحيلولة دون األفراط في اإلقراض املصرفي  .2

 املصرفي عن أزمات السيولة وحاالت اإلعسار، و بما يضمن حقوق املودعين، خاصة مع اتساع نطاق األزمات املصرفية

ر املبكر على إنها أداة من بين العديد من األدوات التي يمكن استخدامها في تحليل املخاطر املصرفية، باإلضافة إلى أن يجب النظر إلى أنظمة اإلنذا .3

 من تحليل أوسع 
ً
 باألزمات املصرفية قبل وقوعها. وأشمل للتنبؤاستخدامها يجب أن يكون جزءا

لوسائل املمكنة ملواجهة الصدمات املفاجاة التي يمكن أن تنتج عن مختلف ا واالستعداد بتسخيرعلى اقتصاديات الدول النامية التحوط  .4

 استخدام الدول املتقدمة لسياسات نقدية غير تقليدية.
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