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كلمة االحتاد

على  الدراسة  هذه  تقوم  مجتمعنا،  نحو  والتوعوي  التثقيفي  لدورنا  استمراراً 
توضيح أثر التغير في سعر الفائدة وأثرها على حركة االقتصاد في فترات زمنية 

متغيرة، وهي أداة هامة من أدوات السياسات النقدية.

السياسة  وكذلك  التقليدية  التوسعية  النقدية  السياسة  الدراسة  تناولت  وقد 
النقدية غير التقليدية، مثل سياسة التيسير الكمي وأثرها على االقتصاد.

كما تناولت سياسة أسعار الفائدة السالبة باإلضافة الى إشكاليات اخلروج من 
سياسة التيسير الكمي والعودة بأسعار الفائدة الى مستوياتها الطبيعية.

املصرفي.  اجلهاز  على  السياسات  هذه  تأثير  تناول  مت  الدراسة  ختام  وفي 
باإلضافة الى ابراز تطورات معدالت التضخم والبطالة والشروط التي حتكم 

دول مجلس التعاون في اتباع السياسة النقدية.

احتاد شركات االستثمار
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املقدمة
في أعقاب االزمة املالية التي ضربت العالم في عام 2008 اجتهت معظم البنوك 
املركزية في دول العالم نحو االعتماد بشكل كبير على اتخاذ آليات السياسة النقدية 
للخروج من تلك االزمة. ويعود ذلك الى انه لم يكن في مقدرة أغلبية الدول املتقدمة 
موازناتها  في  اختالالت  من  تعاني  كانت  املالية حيث  السياسات  اليات  استخدام 
املالية ومثقلة بتراكم الديون احمللية واخلارجية وبالتالي كان لزاما عليها التوجه نحو 

السياسات النقدية للتعافي من االزمة ودفع وتيرة النمو االقتصادي. 

يهدف هذا التقرير الى تسليط الضوء على أثر حتركات اسعار الفائدة، في كل 
من املدى القصير والطويل، والتي تتخذها البنوك املركزية في الدول املتقدمة 
كأداة هامة من ادوات السياسات النقدية لدفع وحتفيز منو االقتصاد العاملي 

وذلك للخروج به من الركود والتعثر الذي احدثته االزمة املالية العاملية.

التوسعية  النقدية  السياسة  على  التقرير  من  االول  اجلزء  في  التركيز  مت 
التقليدية التي اتخذتها البنوك املركزية مباشرة بعد االزمة، وذلك من خالل 
وتناول  الركود.  صدمة  ومكافحة  االستثمار  لتشجيع  الفائدة  اسعار  تخفيض 
سياسة  وهي  االقتصاد،  على  وآثارها  الكمي  التيسير  سياسة  الثاني  اجلزء 
املتاح  الوحيد  االختيار  بوصفها  املركزية  البنوك  طبقتها  تقليدية  غير  نقدية 
أما  امتدت طويال.  لفترة  منه  اقتربت  او  الصفر  الفائدة  اسعار  بلغت  عندما 
لبعض  السالبة  الفائدة  اسعار  سياسة  على  الضوء  سلط  فقد  الثالث  اجلزء 
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البنوك املركزية، بعد اقتناعها بأن الفائدة املنخفضة قد أدت الى تعافي النمو 
وإنعاش االقتصاد. وبحث اجلزء الرابع اشكالية اخلروج من سياسة التيسير 
أما اجلزء اخلامس  الطبيعية.  الى مستوياتها  الفائدة  بأسعار  والعودة  الكمي 
واجلهاز  املركزية  البنوك  على  السياسات  هذه  كل  آثار  بني  فقد  التقرير  من 

املصرفي. 

وفي اخلتام أبرز التقرير تطورات التضخم والبطالة بحكم ان مستوياتها حتدد 
حترك اسعار الفائدة، كما وضح العوامل والشروط التي حتكم دول مجلس التعاون 

في اتباع السياسة النقدية التي يتخذها بنك االحتياط الفيدرالي االمريكي.
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1.  السياسة النقدية التوسعية

منذ اندالع االزمة املالية العاملية وحتى اآلن ، تتحمل السياسة النقدية التي تقوم 
بها البنوك املركزية قدرا كبيرا من االعباء مثل دعم الطلب الكلي وتعزيز النمو 
استخدام  احلكومات  تستطع  ولم  املتقدمة.  االقتصادات  في  االنكماش  ومنع 
السياسة املالية ملساعدة السياسة النقدية للخروج من االزمة وذلك ألنها كانت 
مقيدة بعجوزات كبيرة في موازناتها وارتفاع في ديونها العامة، حتى ان العديد 
من الدول جلأت الى تنفيذ تدابير التقشف خالل االزمة لضمان استدامة هذا 
واعادة هيكلة قطاعاتها  العامة  ماليتها  اوضاع  عليها ضبط  كان  الدين، حيث 

املالية مبا يحد من الضرر الذي قد يلحق بإمكانات النمو والطلب.

بوصفها االختيار الوحيد املتاح عندما يتعلق االمر بالتحفيز االقتصادي، 
عام  في  العاملية  املالية  االزمة  اعقاب  في  املركزية  البنوك  اضطرت 
توسعية  تقليدية  نقدية  سياسات  اتخاذ  الى  االولى  املراحل  في   2008
)Expansionary Monetary Policy(، باعتبارها السياسة االكثر فاعلية، وذلك 
لكي تعمل على التخفيف من وطأة االزمة واالنكماش الذي ضرب االسواق املالية 
العاملية. وعادة ما تنطوي السياسة النقدية التوسعية التقليدية على شراء البنوك 
املركزية للسندات احلكومية قصيرة االجل من اجل خفض أسعار الفائدة. ولقد 
سعر  بتخفيض  االمريكي(  املركزي  )البنك  الفيدرالي  االحتياط  مجلس  قام 
الفائدة الرئيسي ثالثة ارباع النقطة من 4.25% الى نحو 3.5% في أول عام 
2008 ثم جرى التخفيض التدريجي الى أن بلغ 2% في منتصف عام 2008. هذا 
وقد اتبعت الدول املتقدمة هذا النهج في سياسة خفض اسعار الفائدة بقيادة 
الواليات املتحدة، وذلك على امٍل بأن تفضي هذه السياسات الى اكتساب القدر 



10

املعقول من الثقل االقتصادي. واستمرت البنوك املركزية في السياسة النقدية 
بعض  واخراج  النمو  في  االنتعاش  قليل من  الى  تؤدي  بدأت  ان  الى  التوسعية 
االقتصادات املتقدمة من الركود وتراجع معدالت البطالة، ولكن ظل التضخم 
دون مستواه املستهدف، وبالتالي كان لزاما عليها االستمرار في هذه السياسة. 
أدوات  تكون  منه  تقترب  أو  الصفر  الى  الفائدة  معدالت  ان تصل  بعد  انه  اال 
قصيرة  الفائدة  اداة  وتصبح  نفذت،  قد  التقليدية  التوسعية  النقدية  السياسة 
االجل غير فعالة وهذا ما يعرف بفخ السيولة »Liquidity Trap« حيث يصبح 
الطلب على النقود غير مرن للغاية وبالتالي ال بد من البحث عن أنواع اخرى من 

السياسة النقدية لتحريك االقتصاد. 

2.  سياسة التيسير الكمي

االقتصادات  االستمرار في سياسة حتفيز  كان البد من  تقدم،  ما  بناء على 
هشا  كان  التعافي  الن  نسبة  النقدية،  السياسة  من  آخر  نوع  باستخدام 
التيسير  سياسة  الى  املركزية  البنوك  اجتهت  ولذلك  بطيئة.  النمو  ووتيرة 
الكمي Quantitative Easing، التي بدأتها الواليات املتحدة في عام 2009، والتي 

تهدف الى خفض اسعار الفائدة طويلة االجل على السندات احلكومية وسندات 
القطاع اخلاص، حيث تقوم البنوك املركزية بزيادة االساس النقدي واستخدامه 
في شراء السندات احلكومية واخلاصة طويلة االجل من املصارف واملؤسسات 
املالية، من خالل عمليات السوق املفتوحة. ويفترض ان تستخدم هذه الزيادة 
في االساس النقدي في عمليات االقراض من قبل البنوك وذلك لزيادة االئتمان 
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للقطاع اخلاص لكي تشجع االستهالك واالستثمار وزيادة التوظيف ومن ثم رفع 
مستويات الدخول واالرباح وانخفاض قيمة العملة وزيادة الصادرات وخلق فرص 
عمل جديدة. وهو ما أدى بالفعل الى دعم النمو االقتصادي ولكن بوتيرة بطيئة، 
ورفع مستويات التضخم قليال والتي كانت تقل كثيرا عن 2% )املستوى املستهدف 
من التضخم ألغلبية البنوك املركزية(، حيث من املعروف أن ميل التضخم نحو 
االنخفاض يرفع من احتماالت ان يواجه االقتصاد مخاطر االنكماش السعري 
ذو االثار السلبية على االقتصاد منها: انخفاض االستهالك وبالتالي انخفاض 

نسبة االستثمار وبالتالي انخفاض النمو. 

في  قدما  املضي  في  العزم  املتقدمة،  البلدان  في  املركزية،  البنوك  قررت  لذا 
سياسة التيسير الكمي واعلنت عدم التوقف عنها حتى يتحقق هدفان رئيسيان: 
االول  وهو رفع معدالت التضخم حتى تصل او تفوق مستوى التضخم املستهدف 
وهو 2%، والهدف الثاني هو الوصول مبعدل البطالة الى املستوى الطبيعي وهو 

حوالي %4 - %5.

وفي الواقع ال ينكر أحد ان اجراءات هذه السياسات قد ادت الى نتائج ايجابية 
في الدول املتقدمة، خاصة الواليات املتحدة، التي متكنت من تفادي الدخول في 
فترة طويلة من الركود وانكماش االسعار، وبالفعل انخفضت البطالة وارتفعت 
معدالت التضخم قليال حتى اصبحت قريبة من املستويات املستهدفة من قبل 
البنوك املركزية في كثير من البلدان وبالتالي تفادت خطر االنكماش السعري 
الذي ال يشجع على االنفاق واالستثمار، وهو األمر الذي يبطئ من حركة النشاط 

االقتصادي.
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3.  اآلثار اجلانبية لسياسة التيسير الكمي

من االثار اجلانبية لسياسة التيسير الكمي، ان اجلوالت املتعاقبة من عمليات 
شراء االصول قد ادت الى توسيع اصول امليزانية العمومية للبنوك املركزية بشكل 
كبير، والتي حذر املراقبني من ان يؤدي ذلك الى عدم استقرار مالي عاملي. هذا 
وقد ارتفعت ميزانية بنك االحتياطي الفدرالي االمريكي الى مستويات قياسية 

بلغت 4.5 تريليون دوالر مقارنة بنحو 925 مليار دوالر قبل االزمة.

ومبقارنة امليزانية العمومية للبنوك املركزية نسبة الى الناجت احمللي لكل بلد، فان 
البنك املركزي الياباني يأتي في املركز االول حيث بلغت ميزانيته العمومية نحو 
94% من الناجت احمللي االجمالي ويأتي في املرتبة الثانية البنك املركزي االوروبي 
مبيزانية حجمها 39% من الناجت احمللي االجمالي، في حني بلغت نسبة امليزانية 
العمومية الى الناجت احمللي االجمالي 23% في كل من بنك االحتياطي الفدرالي 

االمريكي وبنك اجنلترا.

الكمي النعاش االقتصاد كانت هناك  التيسير  وعندما بدأت األخذ بسياسة 
ضختها  التي  االموال  بسبب  وذلك  التضخم  مستويات  ترتفع  بأن  توقعات 
البنوك املركزية لشراء االصول، ولكن بالرغم من ذلك لم يرتفع التضخم بل 
أنه  اال  النفط،  تراجع أسعار  انكماش االسعار، بسبب  كان هناك تخوفا من 
في نهاية االمر ارتفع التضخم حتى اقترب في بعض البلدان من املستويات 
البلدان االخرى، وذلك نسبة النخفاض  املستهدفة وبقي اقل منها في بعض 
وبالتالي  الفائضة،  االنتاجية  والطاقة  االنتاجية  معدالت  وانخفاض  االجور 
رفع  في  والبطء  التأجيل  الى  ادى  الذي  االمر  هو  التضخم  انخفاض  فان 
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املتحدة  الواليات  رأسها  وعلى  املتقدمة  البلدان  من  كثير  في  الفائدة  اسعار 
االمريكية.

اسعار االصول في  ارتفاع  الكمي،  التيسير  اآلثار اجلانبية لسياسة  كذلك من 
اسواق املال داخل البلدان املتقدمة بسبب انخفاض اسعار الفائدة التي أدت الى 
الناشئة  واألسواق  النامية  االقتصادات  بلدان  نحو  املستثمرين  كثير من  خروج 
دول  بعض  تلجأ  بأن  حقيقية  مخاوف  هناك  وكانت  مرتفعة.  عوائد  عن  بحثا 
اسواق  عن  للدفاع  منها  محاولة  في  والنامية،  الناشئة  الدول  خاصة  العالم 
االصول بها، الى وضع قيود على دخول رؤوس االموال لتفادي التدفقات الضارة 
لرؤوس االموال الساخنة الى أسواقها، بصفة خاصة الدوالرية، حيث ميكن ان 

يتسبب ذلك في فقاعة اصول في تلك الدول.

الدول  في  العمالت  قيمة  انخفاض  الى  ادى  الكمي  التيسير  برنامج  ان  كما 
النسبية  االوضاع  في  واضح  تغير  عليه  يترتب  ان  املتوقع  االمر  وهو  املتقدمة 
االخرى  للبلدان  التنافسية  القدرات  على  ينعكس   ما  وهو  العاملية،  للعمالت 
املثال  سبيل  فعلى  الرئيسية.  العمالت  هذه  مقابل  عملتها  ترتفع  سوف  التي 
ادت خطة التيسير الكمي في الواليات املتحدة الى تزايد الضغوط على اليوان 
نحو االرتفاع، وهو االمر الذي حاولت الصني جاهدة طوال السنوات السابقة 
ان تتجنبه، وذلك من خالل التدخل املكثف في سوق الصرف االجنبي للحفاظ 
على اليوان عند اقل من قيمته احلقيقية. فمن خالل خطة التيسير الكمي تكون 
الواليات املتحدة تلقائيا قد رفعت من قيمة اليوان في مواجهة الدوالر الضعيف، 
ومن ثم فإن ما كانت تطالب به الواليات املتحدة عن طريق التفاوض، اصبحت 
امام  الصني  وضع  وبالتالي  الكمي  التيسير  سياسات  خالل  من  عليه  حتصل 
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االمر الواقع. ومثل هذه االوضاع ميكن ان جتر دول العالم في محاولة الدفاع 
عن مصاحلها الى اتخاذ ردود افعال وقائية او انتقائية، تشكل االرضية الالزمة 

النطالق حرب بالعمالت على نطاق واسع.

الصرف  اسواق  في  حادة  بصورة  الدوالر  قيمة  تراجع  استمرار  فان  كذلك 
االجنبي يضع الدول التي ترتبط عمالتها بالدوالر مثل دول اخلليج وكثير من 
الدول النامية في العالم في خطر. حيث ان تلك الدول مجبرة على ان تستورد 
ان  املمكن  من  والتي  االمريكي،  الفيدرالي  االحتياطي  لبنك  النقدية  السياسة 

تكون غير مناسبة لها نسبة الختالف االوضاع االقتصادية.

احتياطات ضخمة  املتحدة  الواليات  والناشئة متلك في  النامية  الدول  أن  كما 
الفائدة طويلة االجل سيؤدي  واسعار  الدوالر  تراجع  فان  وبالتالي  الدوالر  من 
بينما جند ان  الدول وتراجع قيمتها،  الى حتقيق اضرار على احتياطات هذه 
اخليارات املتاحة امامها للتعامل مع هذه املواقف محدودة جدا، حيث ال تستطيع 
لألسف ان تفعل شيئا في االجل القصير، الن اي حترك على نطاق واسع من 
جانبها للتخلص من احتياطاتها الدوالرية ميكن ان يترتب عليه انخفاض كبير 

في قيمة الدوالر تدفع ثمنه هي وليست الواليات املتحدة.

شراء  حجم  تخفيض  الفيدرالي  االحتياط  مجلس  أعلن   2014 يناير  وفي 
النقدية  السياسة  اجتاه  لعكس  متهيدا  الكمي  بالتيسير  املعروف  السندات 
التوسعية االمريكية التي استندت الى معدالت الفائدة الصفرية واستهدفت 
املالية  احملافظ  توازن  قناة  خالل  من  املدى  طويل  العائد  منحنى  انخفاض 
)Portfolio Balance Channel( لتشجيع عمليات االقراض ألغراض محددة، 
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على  االمريكي  االقتصاد  أداء  في  جوهري  على حتسن  االقتراح  استند  ولقد 
الرغم من استمرار معدالت التضخم عند مستوى اقل من املستهدف. غير ان 
الفائدة  ارتفاع في معدالت  لم يصاحبه  السندات  االعالن عن تخفيض شراء 
مباشرة، ومن املتوقع ان تتراجع سندات اخلزينة في ميزانية االحتياطي الفدرالي 
االمريكي الى مستويات تقارب 1.5 ترليون دوالر بحلول عام 2021، وتتراجع 
سندات الرهن العقاري الى دون ترليون دوالر في نفس الفترة الزمنية. وتشير 
الفائدة  ان اسعار  الفدرالي  بعد بدء تقليص ميزانية االحتياطي  انه  التوقعات 

على املدى الطويل سترتفع مبقدار 0.1% بشكل سنوي.

الفائدة  ان  على  الوقت  ذلك  في  الفيدرالي  االحتياطي  أكد مجلس  ولقد  هذا 
الصفرية ستستمر وان عمليات رفع الفائدة سيتم بحذر شديد حتى ال تؤثر في 
مساعي التعافي للنشاط االقتصادي. ولقد كان من الواضح ان ذلك عبارة عن 

تهيئة االوضاع للخروج اآلمن من سياسة التيسير الكمي.

4.  سياسة أسعار الفائدة السالبة

في حقيقة األمر رحبت االسواق بشكل عام بكل حترك قامت به البنوك املركزية 
لتيسير السياسة النقدية منذ بداية االزمة املالية في عام 2008 سواء كانت تقليدية 
 .)Zero Lower Bound( او غير تقليدية حتى وصلت بأسعار الفائدة الى الصفر
اال ان البنوك املركزية في بعض الدول وصلت بالسياسات النقدية غير التقليدية 
 ،)Negative Interest Rate( الى ابعد من ذلك، وهو تبني اسعار الفائدة السالبة
معدالت  ببساطة  وتعني  املركزية.  البنوك  عمل  في  حتول  نقطة  تعتبر  وتلك 



16

املودعة من  النقود  املركزي بفرض فائدة على  البنك  يقوم  ان  السالبة  الفائدة 
من  بدال  لديه   )Excess Reserves( فائض  كاحتياطي  التجارية  البنوك  قبل 
تلك  جعلت  التي  االهداف  كانت  ولقد  هذا  االيداعات.  هذه  على  فوائد  دفع 
البنوك تتبنى اجراءات سياسة الفائدة السالبة تختلف من دولة الى اخرى. ومن 
اولئك الدول التي استخدمت اسعار الفائدة السلبية كأداة غير تقليدية للسياسة 
النقدية اثناء االزمة املالية كانت السويد وذلك في عام 2009 و2010، وحذت 
كل من الدمنارك وسويسرا نفس اخلطوة في عام 2012. وكانت اهدافها آنذاك 
هو وقف تدفق االموال الداخلة اليها وهي اموال ساخنة )Hot Money( تبحث 
على احلصول على املكاسب السريعة من فروقات اسعار الفائدة، وهذا النوع من 
االموال يؤدي الى عدم االستقرار في السوق مما جعلها تقوم بهذا االجراء ملنع 

تدفق هذه االموال لديها.

ثم تبعتها بعد ذلك منطقة اليورو في اتخاذ قرار سياسة الفائدة السالبة في 
حتسن  الى  الكمي  التيسير  سياسة  ادت  عندما  وذلك   2014 عام  منتصف 
بطيئا،  كان  النمو  تعافي  أن  من  بالرغم  البطالة  وانخفاض  النمو  معدالت  في 
اسعار  سياسة  االوروبي  املركزي  البنك  ادخل  التحسن  هذا  في  ولالستمرار 
الفائدة السالبة حيز التنفيذ في بداية عام 2016. اال ان اهدافه الرئيسية كانت 
مختلفة عن الدول السابقة وليس من ضمنها تعمد خفض قيمة العملة، بل كان 
هدفه على مستوى االقتصاد الكلي وهو دفع البنوك التجارية إلقراض االموال 
االقتراض،  واالفراد على  املؤسسات  بأسعار منخفضة مما يشجع  لديها  التي 
وبالتالي زيادة االنفاق والطلب على املستوى الكلي ومن ثم رفع معدالت النمو 

والتضخم، واخلروج من دوامة االنكماش، وخفض البطالة.
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مما  اليورو  منطقة  اقتصاد  داخل  ثمارها  تعطي  السياسة  هذه  بدأت  ولقد 
في  االطالق  على  مستوياتها  أدنى  الى  االقتراض  تكاليف  انخفاض  الى  أدى 
الربع االول من عام 2017. ونتيجة لذلك استمر النمو القوي في االستهالك 
واالنخفاض في معدالت البطالة، فيما زادت خطط املشاريع االستثمارية زيادة 
هذا  دفع  في  ساعد  كما  االقتصادي،  النمو  معدالت  وتيرة  وارتفعت  هائلة، 
زاد  الدوالر مما  امام  اليورو  قيمة  تراجع  بسبب  الصادرات  قوة صافي  النمو 
من تنافسية الصادرات االوروبية وخفض وارداتها. كذلك ساعد برنامج اسعار 
فترة  ديونها خالل  انخفاض خدمة  على  اليورو  منطقة  بلدان  السالبة  الفائدة 
البرنامج وبالتالي على استقرار ماليتها العامة. كما ساعد البرنامج املؤسسات 
بكلفة  مصرفية  قروض  على  احلصول  على  واالفراد  واألسر  االعمال  ورجال 
أقل وزاد ذلك من حركة النشاط االقتصادي، مما جعل منطقة اليورو تفكر في 

اخلروج جديا من سياسة التيسير الكمي.

كانت اليابان ايضا من أواخر الدول التي استخدمت اسعار الفائدة السالبة، حيث 
فاجأ بنك اليابان في بداية عام 2016 االسواق العاملية باعتماده ألسعار فائدة 
سلبية للمرة االولى في تاريخه، وكان الهدف من ذلك حتفيز النمو واخلروج من 
االوضاع االقتصادية املتدهورة. ولقد رأى كثير من اخلبراء في اخلطوة اليابانية 
تراجع اضافي في عملة  الياباني قبل حدوث  الني  الى تخفيض قيمة  السبيل 
الصني »اليوان« والتي تعتبر املنافس التجاري الرئيسي لليابان. ومن املتوقع ان 
تستمر اليابان في اتباع سياسة اسعار الفائدة السلبية حتى تتمكن من إنعاش 
االقتصاد احمللي وتسارع وتيرة منوه. وذلك ألن من آثار اتخاذ معدالت الفائدة 
السالبة انخفاض قيمة العملة احمللية مما يؤدي الى زيادة تنافسيتها اخلارجية، 
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الدول االخرى. غير  التجارة من  ولكن ذلك سيكون على حساب شركائها في 
انه من املفترض ان تعزز هذه اخلطوة من النظرة التفاؤلية حول مستقبل منو 
االقتصاد في اليابان من جانب قطاع االعمال اخلاص، والذي يعتبر أهم قطاع 

النتقال تأثير معدل الفائدة السالبة لالقتصاد احلقيقي.

ولقد أدت هذه السياسة في اليابان بالفعل الى إنعاش االستهالك ورفع معدل 
النمو من نحو 0.9% في عام 2016 الى 1.7% في عام 2017 وذلك نتيجة الى 
زيادة الصادرات. كما ارتفع معدل التضخم نحو 0.7% حيث من اهداف بنك 
اليابان تفادي االنكماش في االسعار الذي كان يهدد البالد. هذا التحسن في 
املؤشرات االقتصادية لم تشهده اليابان منذ سنوات، حيث شهدت فترة طويلة 

من التباطؤ االقتصادي. 

وبالرغم من ان جميع سياسات التيسير الكمي مبا فيها اسعار الفائدة السالبة 
قد ساعدت في تعزيز اسعار االصول وحتقيق النمو االقتصادي، اال إنها باتت 
ليس  أنه  املتقدمة  الدول  كثير من  ورأت  تأثيرها.  نهاية  بلوغ  الى  اقرب  االن 
هناك حاجة الى االنتظار الى ان تنفذ ذخيرة البنوك املركزية من سياسات. 
كما اقتنع بعضها بأن االستمرار في اسعار الفائدة املنخفضة والسالبة لفترة 
اطول من ذلك رمبا يؤدي الى انتكاسة اقوى في االسواق العاملية، حيث تخوفت 
هذه الدول من االرتفاع الذي حدث في اسعار االصول، والذي وصفه بعض 
املراقبني مبرحلة الفقاعة، أي انها فاقت اسعارها احلقيقية والتي اذا انفجرت 
فرمبا حتدث ازمة مالية اخرى ال يحمد عقباها. هذا باإلضافة الى ان كل 
املؤشرات االقتصادية واملالية احلالية قد اظهرت حتسنا غير مسبوق في منو 
يعود  ان  املتوقع  ومن  الدولية،  التجارة  وانتعاش  العاملي  االقتصادي  النشاط 
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النمو االقتصادي العاملي الى مستوى اقرب من املستويات التي كانت سائدة 
قبل االزمة املالية، الى نحو 3.6 % في عام 2017 والى 3.8% في عام 2018. 
ولذلك فقد اتخذت الكثير من البلدان املتقدمة القرار باخلروج من سياسات 

التيسير الكمي.

5.  اخلروج من سياسات التيسير الكمي وآثارها احملتملة

وفي   ،2016 عام  منتصف  منذ  قوة  يزداد  العاملي  الدوري  االنتعاش  بدأ 
تسارع  في  زخما  يكسب  العاملي  االقتصادي  النشاط  اخذ  الراهن  الوقت 
النمو، كما اصبحت االوضاع املالية أقوى عبر البلدان، وقد ساعد ذلك في 
املركزي  والبنك  اجنلترا  وبنك  الفيدرالي  االحتياط  مجلس  من  كل  تشجيع 
اسعار  تطبيع  الوقت التخاذ سياسات  قد حان  بأنه  االقرار  على  االوروبي 
السياسات  عن  واالبتعاد   )Interest Rate Normalization Policy( الفائدة 
ساعدت  ان  بعد  االزمة،  ملواجهة  استخدمت  التي  الكمي  للتيسير  االستثنائية 
متفاوتة  بدرجات  ولكن  النمو  ودفع  االصول  اسعار  تعزيز  في  السياسات  هذه 
في  املتقدمة  الدول  اوائل  من  االمريكية  املتحدة  الواليات  كانت  البلدان.  عبر 
اخلروج من سياسة التيسير الكمي، ولقد وضعت لذلك برنامجا مسبقا أسمته 
الفيدرالية  املفتوح  السوق  اعلنت جلنة  حيث  التطبيع«  سياسة  ومبادئ  »خطة 
)FOMC( التابعة ملجلس االحتياط الفدرالي ان هناك مكونان لسياسة تطبيع 

الفائدة: االول هو رفع النطاق املستهدف ملعدل الفائدة الرئيسي حتى املستويات 
الفيدرالي  التدريجي حليازات مجلس االحتياط  االنخفاض  والثاني  الطبيعية، 
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من السندات عبر الزمن، وتقرر اللجنة توقيت وسرعة رفع معدل الفائدة حتى 
الوصول الى املستويات الطبيعية.

اول  وهي  السندات،  الفدرالي شراء  االحتياط  اوقف مجلس   2014 عام  وفي 
استثمار  اعادة  واصل  ولكنه  الكمي،  التيسير  برنامج  من  اخلروج  نحو  خطوة 
االصول التي متت آجالها. وفي اواخر عام 2015 رفع مجلس االحتياط الفدرالي 
اسعار الفائدة للمرة االولى منذ االزمة املالية العاملية وبلغ معدل الفائدة نحو 
0.5%، وفي ديسمبر 2016 مت رفعها مرة ثانية، حيث بلغ معدل الفائدة %0.75، 
وخالل العام 2017 قام بنك االحتياط الفيدرالي برفع سعر الفائدة ثالث مرات 
)مارس، يونيو وديسمبر( مبعدل 25 نقطة مئوية في كل منها حيث بلغ معدل 
الفائدة نحو 1.50%، وفي مارس 2018 مت رفعها مبعدل ربع نقطة مئوية اخرى 

لتصل الى %1.75.

منذ  مرة  ألول  الرئيسي  الفائدة  سعر  برفع  املركزي  اجنلترا  بنك  قام  كذلك 
أن  يتوقع  انه  أعلن  2017، حيث  نوفمبر  الى نحو 0.5% في  الزمان  عقد من 
ال تستدعي احلاجة سوى زيادات أخرى بوتيرة تدريجية وبشكل محدود خالل 
فلقد  الشركات  لبرنامج شراء سندات  بالنسبة  أما  القادمة.  الثالث  السنوات 
أبقاه البنك املركزي البريطاني عند مستوى 10 مليارات استرليني، كما ابقى 
مشتريات السندات احلكومية عند 435 مليار استرليني، ولم يجري أية تخفيض 

عليها.

وبالنسبة للبنك املركزي االوروبي فانه بدأ باملرحلة االولى من خطوات برنامج 
اخلروج من التيسير الكمي وهي تخفيض مشتريات السندات من 80 مليار يورو 
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الى نحو 60 مليار يورو شهريا وذلك في ديسمبر 2016، حيث من املفترض ان 
تنتهي تلك املشتريات متاما بحلول ديسمبر 2017. وكان تبرير البنك املركزي 
من خالل  الكمي  التيسير  سياسة  من  التدريجي  اخلروج  منهج  نحو  االوروبي 
تخفيض شراء السندات، هو قوة انتعاش اقتصاد منطقة اليورو وارتفاع الثقة 
وتسارع وتيرة النمو خالل ثالث فصول متتالية مع ارتفاع ملحوظ في االنفاق 
واالستثمار. ومن الواضح ان البنك املركزي االوروبي يعمل على ضمان استقرار 
مستوى االسعار كشرط مسبق لالقتصاد ليتمكن من النمو على طريق متوازن 
ميكن احلفاظ عليه على املدى الطويل، وذلك هو املبدأ التوجيهي جلميع قرارات 
البنوك  محافظي  ضغوط  من  الرغم  وعلى  يتخذها،  التي  النقدية  السياسة 
املركزية في أملانيا وهولندا وفرنسا نحو االنتقال الى مرحلة رفع اسعار الفائدة.

أما من ناحية آثار اخلروج من سياسات  التيسير الكمي واالجتاه نحو تشديد 
سعر  في  التغير  تأثير  فان  الفائدة،  اسعار  رفع  خالل  من  النقدية  السياسة 
كمعدالت  االقتصادية  املؤشرات  بعض  على  يؤثر  فهو  فوراً،  يظهر  ال  الفائدة 
النمو والبطالة على املدى الطويل اما عن املؤشرات املالية والنقدية يكون التأثير 
على املدى القصير. فمن املعروف ان التأثير املباشر لرفع سعر الفائدة يرفع 
من كلفة االقتراض فتنخفض االعمال واالستثمارات ويقلل االفراد من االنفاق 
االستهالكي ويؤثر ذلك على معدل النمو االقتصادي. وبالتالي يعني ذلك ان رفع 
الفائدة يؤدي الى كبح عمليات االقتراض وبالتالي تقليل السيولة في السوق مما 
يؤدي الى خفض نسبة التضخم )اي ارتفاع مستوى االسعار(، ولكن االنخفاض 
في النمو والتضخم ال يحدث في املدى القصير. لذلك اجتهت الواليات املتحدة 
أخيرا نحو تفعيل السياسة املالية، خاصة بعد تراجع مستويات العجز والديون، 
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خفض  مشروع  االمريكية  احلكومة  أقرت  حيث  التقشف،  سياسات  وتخفيف 
الضرائب على الشركات، بعد ان اصبحت هناك مساحة للسياسة املالية لتعزيز 
الطلب الكلي والنمو، كما ستقوم السياسة املالية في نفس الوقت بعملية اصالح 
البنية التحتية التي ال تعمل فقط على زيادة الطلب الكلي، بل تساعد في زيادة 
العرض الكلي ايضا، بفضل دعمها لإلنتاجية وكفاءة القطاع اخلاص، وكل ذلك 

يدفع النشاط االقتصادي نحو منو مستدام. 

أما التأثيرات غير املباشرة فان رفع سعر الفائدة يؤدي الى ارتفاع سعر صرف 
االصول  اسواق  من  باالنتقال  املستثمرين  اجتاه  على  يؤثر  مما  املعنية  العملة 
كاألسهم والسندات وكذلك سوق السلع واخلدمات الى اسواق العمالت. وذلك 
واالوراق  السندات  مع سعر  يتناسب عكسيا  او خفضه  الفائدة  رفع سعر  الن 
املالية، وبالتالي فان رفع سعر الفائدة في الواليات املتحدة يدفع باملستثمرين 
مقابل  قوته  من  يرفع  عليه، مما  الطلب  يزداد  الدوالر حيث  نحو  االجتاه  الى 
من  كثيرا  ترتبط  الدولية، حيث  التجارة  يؤثر على  وبالتالي  االخرى،  العمالت 
السلع واخلدمات بالدوالر، ويستخدم الدوالر في نحو 95% من العقود التجارية 
على مستوى العالم، اي ما يقدر بنحو 5 ترليون دوالر يوميا، ويستخدم 2 ترليون 
دوالر في معامالت اسواق الصرف االجنبي يوميا. وتربط بعض الدول اسعار 
صرف عمالتها بالدوالر، كما انه ميثل نسبة كبيرة في الدول التي تتخذ سلة من 
العمالت لنظام سعر الصرف فيها، لذلك فان اي اضطراب في سعر الدوالر 
يؤثر على اسعار تلك السلع واخلدمات املرتبطة به وعلى تقييم العمالت االخرى 

مقابل الدوالر.

كما ان من آثار رفع الفائدة االمريكية انه يزيد من اعباء ديون تلك الدول التي 
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سوف تقترض مستقبال من امريكا نسبة الرتفاع تكلفة االموال. كما ان ارتفاع 
املقترضة  االموال  قيمة  يزيد  سوف  االمريكية  الفائدة  الرتفاع  نتيجة  الدوالر 
عما كان عليه سابقا، وكل ذلك ينعكس سلبا على املوازنات العامة واحلسابات 
اجلارية لتلك الدول. وكذلك على صعيد االقتصادات املتقدمة كما في االحتاد 
على  الفارق  من  زاد  قد  االمريكية  الفائدة  رفع  ان  يالحظ  واليابان،  االوروبي 
العوائد املتحققة من االستثمارات بسبب انخفاض قيمة سعر صرف العمالت 
النمو  حتسن  قدرة  على  مخاوف  هناك  وبالتالي  الدوالر،  مقابل  الرئيسية 
االقتصادي في تلك الدول، في الوقت الذي حتتاج الى استثمارات جديدة لرفع 

مستويات املعيشة وتقليل معدالت البطالة.

6.  آثار هذه السياسات على البنوك:

عندما تبنت البنوك املركزية في الدول املتقدمة، سياسات نقدية توسعية غير 
تقليدية على مدى السنوات املاضية، كان اول تأثير لهذه السياسات هو ارتفاع 
حجم امليزانيات العمومية )Balance Sheet( لتلك البنوك الى مستويات حادة 
وغير مسبوقة. ولقد مت ذلك من خالل شراء االصول كالسندات واالوراق املالية 
وبالتالي  االسواق.  في  السيولة  وضخ  املدى  طويلة  عائداتها  معدل  لتخفيض 
من  الهائل  الكم  هذا  من  املركزية  البنوك  تخلص  كيفية  هي  االشكالية  تصبح 
اسعار  رفع  خالل  من  التشدد  نحو  النقدية  سياساتها  تعكس  عندما  االصول 

الفائدة. 

النقدية  للسياسات  متزامن  تشدد  بأن حدوث  التوقعات  اوضحت  لقد  وكذلك 
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تطبيع  وتيرة  ستظل  ويالتالي  منخفضة،  تبدو   2018 عام  في  العالم  حول 
الى  الفائدة  أسعار  عودة  أي   )Rate Normalization  Interest( السياسات 
االحتياطي  مجلس  ان  ويبدو  واخرى.  منطقة  بني  متفاوتة  الطبيعية  معدالتها 
الفدرالي متقدم على نظرائه من البنوك املركزية في مجال تطبيع السياسات، 
ومن املرجح ان تتسع الفجوة بينه وبني بقية البنوك املركزية في العام املقبل. 
وحلل اشكالية خفض ميزانيته العمومية بدأ مجلس االحتياطي الفيدرالي في 
اكتوبر 2017 التقليص التدريجي ملوازنته من خالل التوقف عن شراء السندات 
وقت  الى  السندات  وترك  املوازنة،  على  جديدة  اصول  اضافة  عدم  وبالتالي 
استحقاقها، واستالم قيمتها في تاريخ االستحقاق وعدم القيام بإعادة االستثمار 
مجددا، ومن املتوقع ان تستمر هذه العملية تدريجيا خالل عام 2018 وتؤدي الى 
انخفاض معتدل بنحو 140 مليار دوالر في امليزانية العمومية لبنك االحتياطي 
الفيدرالي. هذه العملية سوف تؤثر ايجابيا على اسعار الدوالر االمريكي الن 
اسعار الفائدة ستتجه لالرتفاع مستقبال مع العائد على االستثمار في السندات 
ايضا، االمر الذي يؤثر سلبا على تداول الذهب، عالوة على ذلك فإن خفض 
ميزانية بنك االحتياطي الفيدرالي ، قد تبرر املزيد من رفع اسعار الفائدة بوتيرة 

اسرع من املتوقع حاليا.

أما في جانب البنوك التجارية واملؤسسات املالية، فلقد تكونت لديها احتياطات 
زائدة ضخمة، وتدر عليها فائدة، ويتعني عليها االحتفاظ بها لدى بنك االحتياطي 
الفيدرالي، ولكنها متثل ودائع مبساحات كبيرة في ميزانيات اجلهاز املصرفي 
وهذا يكبح دورهم كوسيط في نقل االموال لالقتصاد احلقيقي. وكذلك جلأت 
بنوك بعض الدول الى تنويع نشاطها في اخلارج سعيا منها للوصول الى منافذ 
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اكثر ربحية، كما قامت بعضها بإقراض جزء من احتياطاتها الزائدة لشركات 
أحدث  الناشئة، مما  واالقتصادات  النامية  الدول  في  تعمل  كبيرة  ومؤسسات 
تدفقات واموال الى داخل هذه الدول أثرت على االستثمارات واسعار االصول 
من  خوفا  االموال  هذه  دخول  لضبط  بإجراءات  قام  بعضها  ان  لدرجة  فيها 
الناشئة  االسواق  بعض  في  بالفعل  هذا  وقد حدث  فجأة،  اجتاهها  تعكس  ان 
عندما اجتهت الواليات املتحدة االمريكية نحو تشديد السياسة النقدية ورفعت 
اسعار الفائدة. كما ان جزءاً من هذه االحتياطات الزائدة خرج يبحث عن فوائد 
الفائدة واسعار صرف  اعلى في دوٍل اخرى من خالل فروق اسعار  وعائدات 

العمالت.

حتدثها  التي  الضغوط  هي  املصرفي  اجلهاز  على  السياسات  هذه  اثار  ومن 
في جانب الربحية )profitability( . فمن املالحظ ان سياسات التيسير الكمي 
انخفاض  الى  ذلك  أدى  الصفر، مما  عند مستوى  الفائدة  بأسعار  قد وصلت 
ربحية  قلل من  واالقتراض مما  االقراض  بني  الفائدة  الهوامش في مستويات 
انخفض  قد  االئتمان  على  الطلب  فان  املستثمرين  جانب  من  وكذلك  البنوك. 
يؤدي  مما  االئتمان  على  الطلب  وتقليل  السائد،  االقتصادي  للضعف  نتيجة 
الى انخفاض الربحية في البنوك. ومن املتوقع عند اخلروج من هذه السياسة 
االرتفاع  نحو  البنوك  ربحية  تعود  ان  الفوائد،  تطبيع  نحو  التدريجي  والرجوع 
نسبة الرتفاع هوامش الربحية، وكذلك تعود املنافسة بني البنوك مرة اخرى من 

خالل هذه الهوامش.

وبنفس السياق اثرت السياسات النقدية التيسيرية ايضا على البنوك املركزية 
في دول اخلليج، فقد كانت على نهج بنك االحتياطي الفيدرالي االمريكي في 
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رفع وخفض اسعار الفائدة الرئيسية، وذلك بالرغم من ان الظروف االقتصادية 
في هذه الدول مختلفة متاما عن تلك السائدة في الواليات املتحدة االمريكية. 
النفط  أسعار  وكذلك  بالدوالر  الصرف  اسعار  نظم  الرتباط  ذلك  فعلت  وقد 
املقوم بالدوالر األمريكي، وبالتالي تخوفت من عملية الدخول واخلروج السريع 
البنوك  بعض  ان  كما  االقتصاد.  وما حتدثه من اضرار في  املضاربة  لألموال 
املنخفضة  الفوائد  ذات  املتقدمة  الدول  من  اموالها  بعض  سحبت  التجارية 
واجتهت نحو االقتصادات النامية واالسواق الناشئة على شكل محافظ مالية 
التجارية قد احتفظت  البنوك  الكثير من هذه  ان  او استثمارات مباشرة. كما 
حكومية  سندات  شكل  على  احمللية  املركزية  البنوك  في  ودائعها  من  بالكثير 
وادوات خزينة، حيث قل الطلب احمللي على التمويل بسبب انخفاض النشاط 
النفط،  الطلب على  العاملي، خاصة  الطلب  نتيجة لضعف  االقتصادي احمللي، 

وتدهور التجارة الدولية منذ االزمة املالية وحتى منتصف عام 2016.

ومن األمثلة على انخفاض أسعار الفائدة ما حدث لبنك الكويت الصناعي، فعندما 
خفض بنك الكويت املركزي سعر الفائدة الرسمي وانخفضت الفوائد في البنوك 
التجارية خالل هذه الفترة وأصبحت تنافس السعر املدعوم لإلقراض من قبل 
بنك الكويت الصناعي، اجته بعض املستثمرين الصناعيني نحو البنوك التجارية 
وذلك لسهولة احلصول على القروض منها بوتيرة أسرع وبشروط غير معقدة 
الصناعي،  الكويت  بنك  حالة  في  كما  اخرى  حكومية  بإدارات  مرتبطة  وغير 
باإلضافة الى ضعف منو قطاع الصناعة الكويتي وتأثره بالطلب الكلي اخلارجي 
والتجارة الدولية، والطلب احمللي ألنشطة القطاعات االقتصادية االخرى التي 

تأثرت بطول فترة انخفاض اسعار النفط.
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وكما ذكرنا سابقا، فإن من اهم عناصر آليات عمل سياسة التيسير الكمي هو 
قيام البنوك التجارية بإقراض االموال التي حتصل عليها من البنوك املركزية، 
نتيجة لبيعها سندات القطاع العام واخلاص. ولذلك فإنه من اشد االنتقادات 
االقراض  زيادة  القليل من  تفعل سوى  لم  انها  السياسة هو  واجهت هذه  التي 
املصرفي التجاري، حتى انه في بعض البلدان املتقدمة ظل االقراض املصرفي 

التجاري اقل من مستواه في فترة ما قبل االزمة.

ولذلك فان برنامج التيسير الكمي لم يسفر عن الزيادة املرغوبة التي كان يطمح 
املالية. وبصفة خاصة استمرت  لها في عمليات االقراض من قبل املؤسسات 
البنوك التجارية اما في شراء السندات او االحتفاظ باحتياطات زائدة ضخمة او 
ايداع اموالها لدى البنوك املركزية ومن ثم لم يترتب على عمليات التيسير الكمي 
زيادة محسوسة في عرض االئتمان. وذلك اما الرتفاع درجة املخاطر املصاحبة 
إلقراض القطاع اخلاص، او الن املقترضني الذين ترتفع درجة مالءتهم املالية 
االعمال  فيه مؤسسات قطاع  الي ظلت  الوقت  االقتراض، في  يقبلون على  ال 
أو  السندات،  الى سوق  الوصول  على  قادرة  غير  احلجم،  ومتوسطة  الصغيرة 
احلصول على التمويل الالزم بالشروط املناسبة الحتياجاتها. وكذلك على الرغم 
االصول  اسعار  وارتفاع  البنوك  قبل  من  لإلقراض  الالزمة  السيولة  توافر  من 
املؤسسات  اقراض  عن  منها  كثير  امتنع  قد  انه  اال  لها،  ضمانات  متثل  التي 
االقتصادية واالفراد خوفا من عدم استقرار االوضاع االقتصادية وبطء النمو 
العاملي بعد االزمة وجو عدم اليقني الذي افرزته طيلة هذه املدة، هذا باإلضافة 
الى التنبؤات االقتصادية املستقبلية التي كانت غير محفزة لهم آنذاك، طاملا ان 
التوقعات تشاؤمية وان درجة الثقة مبستقبل االوضاع االقتصادية على املستوى 

الكلي مازالت متدنية.
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اخلالصة:

يهدف هذا التقرير الى توضيح اسباب وآثار حتركات اسعار الفائدة على حركة 
االقتصاد العاملي من خالل السياسات النقدية التي اتخذتها البنوك املركزية منذ 

االزمة املالية العاملية وحتى االن.

 بناء على ما سبق ذكره، فانه ميكن التأكيد أن حترك سعر الفائدة االمريكي 
االسواق  على  مباشرة  يؤثر  الذي  الدوالر،  قيمة  على  املباشر  التأثير  يعني 
املالية وأسواق  العمالت، وسوق االئتمان وسوق االوراق  تبادل  الدولية كسوق 
وأسواق  النفط،  مقدمتها  وفي  بالدوالر،  املقومة  وخاصة  والسلع  اخلدمات 
الكلي  االقتصاد  مبستوى  التأثير  ذلك  ويعني  العاملية،  واخلاص  العام  الدين 
دوليا على اسواق رأس املال واسواق السلع واسواق العمل. ان رفع او خفض 
دول  على  سلبي  او  ايجابي  بشكل  يؤثر  االمريكي  الدوالر  على  الفائدة  سعر 
الفائدة االمريكية،  الدول من رفع سعر  العالم ككل، ففي حني تتخوف بعض 
اال أن هناك دوالً اخرى تكسب من هذا الرفع وذلك نظرا الختالف الظروف 

االقتصادية. 

التي  النقدية،  السياسات  هذه  تأثير  على  اجماع  هناك  فإن  االمر  وحقيقة 
تعود  ان  استطاعت  حيث   ، تداعيات  من  وماخلفته  االزمة  ملواجهة  اتخذت 
كثيرا  انتقدت  قد  انها  اال  الطبيعي،  مساره  نحو  العاملي  االقتصاد  بحركة 
ألنها استغرقت كثيرا من الوقت للوصول بالنمو العاملي الى مستويات ما قبل 

االزمة. 

السنتني  في  العاملي  االقتصاد  آفاق  حتسنت  عندما  انه  بالذكر،  واجلدير 
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اآلخرتني السابقتني من عام 2015 وخاصة عندما استقر النمو في االقتصاد 
االمريكي، بدأ مجلس االحتاد الفيدرالي يلوح برفع اسعار الفائدة، ولكنه لم 
يبادر بأية محاولة ألنه كان قد اعلن مسبقا انه لن يرفع اسعار الفائدة اال بعد 
انخفاض معدل البطالة الى املستوى الطبيعي وارتفاع التضخم عند املستوى 
املتوقع. وفي ديسمبر 2015 قام برفع الفائدة بحوالي ربع نقطة مئوية ليبلغ 
معدل الفائدة 0.5%، ونتج عن ذلك حتسن معدل البطالة واقترب من املعدل 
املستوى  ودون  منخفضا  كان  التضخم  معدل  ان  اال   ،%6 بلغ  الطبيعي حيث 
وجعل  والشكوك،  املخاوف  بعض  اثار  مما   ،%0.7 بلغ  حيث  بكثير  املتوقع 
من  تخوفا  وذلك  وحذر،  بحيطة  ذلك  يراقب  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس 
حدوث انكماش في االسعار. ولقد ساعد انخفاض البطالة في ارتفاع معدل 
املتوقع  املستوى  الى  ووصل   2016 نوفمبر  في   %1.7 الى  ليصل  التضخم، 
في ديسمبر من نفس العام حيث بلغ 2.1% مما دفع بنك االحتاد الفيدرالي 
الى رفع الفائدة بربع نقطة مئوية خالل نفس الشهر الى نحو 0.75%. كما 
واصل التضخم من سرعة وتيرة ارتفاعه حتى فاق املعدل املتوقع، حيث بلغ 
معدل  رفع  الى  الفيدرالي  االحتاد  بنك  شجع  2017، مما  يناير  في   %2.5
الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى الى 1%. وفي يونيو 2017  قام البنك بجولة 
ذلك.  من  أكثر  التضخم  يرتفع  ال  حتى   %1.25 الى  الفائدة  لرفع  سريعة 
بلغ  حتى  املتوقع  املستوى  نحو  انخفاضه  وواصل  التضخم  انخفض  وبالفعل 
2.2% في سبتمبر 2017 ونحو 2% في اكتوبر من نفس العام، هذا ويواصل 
والتضخم، حيث  البطالة  ملعدلي  كثب  رقابته عن  الفيدرالي  االحتاد  مجلس 
الفائدة  يعتبر عامال أساسيا لالستمرار في رفع معدل  ايقاعهما  أن ضبط 

حتى الوصول به الى املستوى الطبيعي. 
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وفي اجنلترا نالحظ ان الوضع مختلف كثيرا عن الواليات املتحدة حيث استمر 
معدل التضخم يفوق املعدل املتوقع لفترة التسعة االشهر االولى من عام 2017 
حيث بلغ 3% في شهري سبتمبر واكتوبر، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الصادرات 
من  االنفصال  قرار  اتخاذ  بعد  االسترليني  اجلنيه  النخفاض  نتيجة  والطاقة 
االحتاد االوروبي، مما دفع بنك اجنلترا الى رفع الفائدة ألول مرة منذ عقد من 
الزمان بنحو ربع نقطة مئوية ليصل الى 0.5% وذلك في نوفمبر 2017. ومن 
 2018 عام  في  املتوقع  مستوى  الى  ليعود  التضخم  معدل  ينخفض  ان  املتوقع 

ويعتمد ذلك على وتيرة رفع معدل الفائدة.

واخيرا بالنسبة لدول مجلس التعاون اخلليجي، فإنها تقوم برفع اسعار الفائدة 
بالدوالر  بالكامل  عمالتها  الرتباط  وذلك  الفيدرالي،  االحتياطي  لبنك  تبعا 
التمتع بسياسات نقدية  الدول في  االمريكي، حيث يحد ذلك من فرص تلك 
مستقلة. اال ان الوضع مختلفا في دولة الكويت التي تربط عملتها بسلة من 
مينحها  ذلك  ان  اال  السلة،  تلك  على  الدوالر  هيمنة  من  وبالرغم  العمالت، 
قدر من املرونة االضافية في اتخاذ سياستها النقدية. وال تتبع مسار الفائدة 
االمريكية اال في حالة ان يصبح معدل الودائع احمللية بالدينار اقل من معدل 
البنوك  في  املعروض  الفائدة  معدل  يصبح  عندما  وكذلك  بالدوالر،  الودائع 
لندن  بنوك  بني  املعروض  الفائدة  معدل  من  اقل  اشهر  ثالثة  ملدة  الكويتية 
بالدوالر، وايضاً في حالة تدهور السيولة في نظامها املصرفي. ولذلك عندما 
قام مجلس االحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية في 
كل من يونيو وديسمبر عام 2017 لم يقم بنك الكويت املركزي برفع سعر الفائدة 
وأبقى عليه دون تغيير عند 2.75% وذلك لعدم حتقق أي من احلاالت املذكورة 
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آنفا. ولذلك فان ربط الدينار الكويتي بسلة من العمالت ترك حيزا من احلرية 
لبنك الكويت املركزي، في اتخاذ سياسته النقدية بحسب أوضاعه االقتصادية 
وحتريك اسعار الفائدة مبا يؤدي الى االستقرار املالي، ومبا يدعم االستثمار 

واالستهالك وحتقيق النمو.
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