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الملخص

الكلمات المفتاحية

يتناول البحث موضوع يف غاية األمهية على املستوى االقتصادي وهو موضوع األزمات االقتصادية
وذلك نظراً لألثر الذي تشكله هذه األزمات على مجيع املستويات االقتصادية واالجتماعية ،مما يتطلب
االهتمام بأساليب وطرق جتنبها أو معاجلتها ،وذلك من خالل تكفل احلكومات والبنوك املركزية بوضع
سياسات مالية ونقدية ناجعة تعمل على احلفاظ على االستقرار االقتصادي ومحايته من الوقوع يف تقلبات
واضطرابات تؤدي إىل خسائر على مجيع املستويات.

األزمات املالية؛
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Abstract
The Search topic deals with very important economically and is the subject of the
economic crisis and because of the impact of such crises on all economic and social
levels, requiring attention to methods and avoided or addressed by Governments and
central banks to put effective fiscal and monetary policies are working to maintain
economic stability and protection from the vagaries of disorders leading to losses at all
levels.
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.1مقدمة

تسعى أغلب الدول من خالل ما تضعه من سياسات مالية ونقدية بكافة أجهزهتا إىل حتقيق االستقرار االقتصادي

وذلك من أجل حتقيق التنمية االقتصادية من جهة ،واحملافظة على االقتصاد من خمتلف التقلبات واالضطرابات
االقتصادية من جهة أخرى ،ففي ظل سياسات مالية أو نقدية غري مواتية أو غري مناسبة ختلق بيئة حلدوث أزمات
مالية تبدأ على املستوى احمللي مث تنتقل لتصبح أزمات دولية ذات آثار عميقة ،لذلك ونظراً ألمهية هذه السياسات
املالية والنقدية يف احملافظة على سالمة واستقرار االقتصاديات فإنه يتطلب وجود طرق وأساليب دقيقة لوضعها
وتطبيقها حيث تستخدم السياسة املالية لزيادة فعالية السياسة النقدية ملعاجلة األزمات املالية والتخفيف من آثارها ،إال
أن اإلخفاق يف تطبيقها يساهم يف حدوث أزمات مالية كبرية مثل ما حدث يف أزمة الرهن العقاري األمريكية.
وبناء على ما سبق ميكن طرح إشكالية البحث اآلتية:

إلى أي مدى تظهر فعالية وضع سياسات مالية ونقدية مناسبة في تحقيق االستقرار االقتصادي وتجنب
األزمات المالية ؟
أهمية البحث
تظهر أمهية البحث من خالل التعرف على أحد أهم املرتكزات اهلامة يف االستقرار االقتصادي وهي السياسة
املالية والنقدية ومدى أثرها يف ظل األزمات املالية ،حيث أن استخدام سياسات فاعلة ومناسبة لالقتصاد يساهم يف
حتقيق االستقرار االقتصادي ،كما أن تبين سياسات غري مناسبة ومبالغ فيها قد يؤدي إىل اإلخالل باالستقرار
االقتصادي وحدوث أزمات مالية.
ولإلجابة على إشكالية الدراسة فإننا سنبني التأصيل النظري لألزمات املالية من مفهومها وأعراضها وآثارها،
ودور السياسة املالية والنقدية يف حتقيق االستقرار االقتصادي وأمهية التنسيق بينهما لتجنب األزمات املالية ،وأهم
إجراءات السياسة االقتصادية اليت جيب أن تتبعها احلكومات يف ظل األزمات املالية ،باإلضافة إىل شكل السياسات
املالية والنقدية عقب أزمة الرهن العقاري األمريكي.
 .2مفاهيم حول األزمات المالية

متثل األزمات املالية اضطراب حاد يف بعض التوازنات االقتصادية ،نتيجة اهنيار يف عدد من املؤسسات املالية

متتد آثاره إىل قطاعات أخرى.
.1.2مفهوم األزمات المالية

من الناحية االقتصادية فقد مت تعريف األزمة على أهنا" :مرحلة تباطؤ للنشاط االقتصادي تأيت بعد مرحلة توسع
1

اقتصادي وتتميز عادة باخنفاض عنيف لإلنتاج ،وملعدل النمو ،وبارتفاع معدل البطالة".
كما تعرف األزمات املالية على أهنا" :اضطراب يف األسواق املالية يرتفع ليصل إىل مستوى األزمة عندما يكون هناك
2
تدفق غري مقيد لالئتمان ،مما يؤثر سلبا على األسر والشركات واالقتصاد احلقيقي من السلع واخلدمات".
02
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.2.2أعراض األزمات المالية
من أهم أعراض األزمات املالية ما يلي:
 ركود أو تباطؤ معدالت النمو االقتصادي؛ خصائص هيكلية (اجتاه رؤوس األموال األجنبية للهروب للخارج) وتزيد خطورة ذلك حينما يكون جزء كبري من3

االئتمان موجه للقطاع اخلاص؛
 املخاطر املعنوية (قيام البنوك باإلفراط يف اإلقراض بدون ضمانات كافيةملعنوية ()ما يكون جزءا كبريا من االئتمانللقطاع
موجه
اخلاص؛41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
g:
10.:p
تزايداخلطر؛,111
وبالتايل
)
41
41
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
414141414141414141414141414141414141
تؤدي
ا41 4141414141414141 4141414141414141 4141414141414141 41414141
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
41 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141 4141
41414141ملعلومات غري الكاملة أو غري الصحيحة أثناء األزمة إىل قيام كل من املستثمرين واملقرضني باختاذ
قرارات خاطئة أسوة باآلخرين (سلوك القطيع) ويؤدي ذلك إىل تعميق األزمة وزيادة اخلسائر خصوصا حينما يقوم
املستثمرين بتسييل األصول اليت ميتلكوهنا؛
 هيكل تدفقات رأس املال األجنيب عن صر هام فكلما كانت تلك التدفقات قصرية األجل تزايد ميل االقتصاد إىلتعرضه ألزمة مصرفية؛
 تلعب الصدمات اخلارجية دورا هاما ،فارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يؤدي إىل تدهور معدالت التبادل واخنفاضقيمة الصادرات؛
 قد تكون أسعار الصرف احلقيقية غري موجهة بشكل سليم؛ هروب رؤوس األموال للخارج ،ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يؤدي إىل ارتفاع نسبة الديون غري القابلة للتحصيل،واهنيار أسعار األصول وتبدأ عملية الدولرة لتعقد من مشاكل البنوك بدرجة أكرب؛
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 اهنيار العملة يؤدي إىل تدهور أوضاع البنوك وتزايد خسائرها وتعرضها لإلعسار وتنشأ معها أزمات مصرفيةجديدة.
.3.2آثار األزمات المالية

كل أزمة حتدث إال وختلف مجلة من االنعكاسات يف شىت اجملاالت أمهها:
 حدوث انكماش اقتصادي حاد يف الدول اليت تعرضت هلذه األزمة؛-

4

تناقص التدفقات الرأمسالية إىل هذه البلدان؛
ارتفاع درجة خماطر االستثمار يف األسواق املالية؛
إفالس املنظمات املالية واملخاطر النامجة عن ذلك؛
زيادة عدوى انتقال هذه األزمة إىل بلدان أخرى؛

 ضياع مدخرات املودعني وثرواهتم؛ ضعف الثقة يف النظام املصريف؛ توقف الكثري من املشاريع اليت تعتمد يف متويلها على املنظمات املالية؛ تباطؤ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل واخنفاض قيمة األصول الرأمسالية مما يدخل النظام االقتصادي يف معضلة،خصوصا عندما تستخدم هذه األصول كضمان للقروض املصرفية؛
 حدوث عجز يف املوازنة العامة للدولة؛ عدم ثقة املستثمرين األجانب يف االقتصاد الوطين. .3السياسات المالية والنقدية وعالقتها باألزمات المالية
.1.3دور السياسة المالية والنقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي

تلعب السياسة املالية دوراً هاماً يف حتقيق االستقرار االقتصادي وخاصة وقت الكساد أو وقت الرواج نظراً
لتأثريها يف كل من مستوى التشغيل ومستوى األسعار ومستوى الدخل الوطين .وتعتمد السياسة االقتصادية يف حتقيق
5
االستقرار االقتصادي على عدد من األدوات واإلجراءات األساسية تنحصر أمهها فيما يلي:

 أداوت السياسة المالية :من خالل تأثريها على الطلب الكلي اخنفاضاً وارتفاعاً باستخدام السياسة الضريبيةواالتفاقية؛

 -أدوات السياسة النقدية :يستخدمها البنك املركزي للتحكم يف كمية النقود املتداولة.

وبالرتكيز على دور السياسة املالية تكون النتائج ناجعة باالعتماد على مدى جناح السياسة املالية ليس من

الناحية النظرية فقط بل وأيضاً من الناحية التطبيقية ،حيث أن املوازنة العامة للدولة قد تكون متوازنة أو قد يكون فيها
عجز أو فائض.
الحالة األولى :تتعلق بظهور عجز أو فائض يف الطلب الكلي
02
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 عند وجود عجز يف الطلب الكلي أي السياسة املالية املتمثلة بالتمويل بالعجز ،حيث تقوم السياسة املالية بعالج
هذه املشكلة عن طريق رفع مستوى الطلب الكلي إىل املستوى الذي حيقق التشغيل الكامل وحيقق بالتايل اخلروج من
أزمة الكساد وما ترتب عليها من بطالة ،ويتم ذلك باستخدام السياسة بشقيها الضرييب واإلنفاق ،إما كل على حدة
أو مزج االثنني معا بنسب خمتلفة ،طبقاً لطبيعة وحجم املشكلة موضوع املعاجلة .فتستطيع الدول من خالل السياسة
اإلنفاقية أن ترفع من مستوى الطلب من خالل إقامة املشروعات العامة االستثمارية ،أو توسع احلكومة يف منح
اإلعانات االجتماعية ،وهذا الدعم يزيد من مقدرة األفراد على اإلنفاق مما حيفز على االستثمار ويزيد من
العمالة.كما تستخدم اإليرادات العامة يف مواجهة الكساد من خالل األثر التعويضي للضرائب ،حيث ميكن أن
يسهم ختفيض الضرائب يف زيادة االستهالك وزيادة االستثمار.
 زيادة مستوى الطلب الكلي (التضخم) أي السياسة املالية املتمثلة بالتمويل بالفائض ،وبالتايل فإن على السياسة
املالية أن ختفض أو تعيد مستوى الطلب الكلي وتسحب الطلب النقدي الزائد أي امتصاص القوة الشرائية الزائدة عن
طريق إحداث فائض يف امليزانية برفع معدالت الضرائب القائمة أو زيادة حصيلة الضرائب باستحداث ضرائب جديدة
على أنواع أخرى من السلع ،كما أن السياسة اإلنفاقية تعمل على ترشيد الطلب االستهالكي من خالل خفض بنود
اإلنفاق العام.

6

الحالة الثانية :يف هذه احلالة تظهر فيها البطالة جنباً إىل جنب مع التضخم ،وقد أطلق عليها يف األدب االقتصادي
مشكلة الكساد التضخمي وقد ظهرت هذه املشكلة يف الدول املتقدمة يف أواخر الستينات بسبب نفوذ نقابات

العمال ورجال األعم ال أين أخذت األجور اجتاهها التوسعي .وعليه فإن السياسة املالية املتبعة هي من خالل
استخدام برامج اإلنفاق العام يف توفري فرص التعليم ،باإلضافة إىل تبين الدولة سياسة ربط بني الزيادة يف األجور
وبالزيادة اإلنتاجية  ،واعتماد سياسة ضريبية تشجع على االدخار واالستثمار من خالل املنح االستثمارية واإلعفاءات
7
الضريبية والتشجيع بصفة أساسية على التنمية.
ويعتمد جناح السياسة املالية بصورة أساسية على وجود إطار مؤسسي داعم ميكن من رسم وتنفيذ السياسات
والقوانني واللوائح بفعالية وكفاءة ،وتتمثل أهم مالمح هذا اإلطار يف توفر آليات وأدوات مرنة وكافية لالستجابة
بسرعة ملتطلبات التحفيز املايل يف شكل زيادة لإلنفاق العام و/أو خفض الضرائب ملواجهة الركود ،باإلضافة إىل
القدرة على حتديد احلجم األمثل حلزمة التحفيز وتنفيذها بكفاءة وفعالية من خالل توجيهها حنو القطاعات األكثر
8
تضرراً والقادرة على حتقيق النمو املنشود.

.2.3أهم إجراءات السياسة االقتصادية التي يجب أن تتبعها الحكومات في ظل األزمات المالية

يتعني أن تتبع احلكومات سياسات تبعث على التفاؤل وزيادة الضخ النقدي واالئتماين وذلك من خالل
عدة سياسات فرعية أمهها:
.1.2.3سياسة نقدية توسعية :تقوم على تشجيع البنوك على التوسع يف اإلقراض املصريف ،وزيادة استعدادها ملنح
االئتمان وقبول درجات عليا من املخاطر ،ويتم ذلك عن طريق ختفيض هيكل أسعار الفائدة الدائنة واملدينة إذا مل تكن
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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معدالت التضخم مرتفعة أما إذا كان التضخم مرتفع وجامح فال داعي من ذلك ،ويف الوقت نفسه حث األفراد
واملؤسسات على الدخول يف جماالت االستثمار املختلفة غري املصرفية ،وعلى زيادة نشاطهم االقتصادي استهالكاً
واستثماراً األمر الذي من شأنه أن ينشط السوق ويبعث احلياة واحلركة وينعش الطلب على املنتجات املختلفة مما يشجع
9
املشروعات القائمة على التوسع يف خطوط إنتاج جديد وقيام مستثمرين آخرين جدد بالدخول يف جمال االستثمار.

.2.2.3سياسة مالية مشجعة على االستثمار :ومبعىن آخر ختفيف العبء الضرييب على عمليات االستثمار
واالستهالك حىت يتم تشجيع املنتجني واملستثمرين على الدخول يف عمليات االستثمار وقبول املخاطر اليت تكتنفه ،ويف
الوقت ذاته تشجيع األفرا د على شراء واستهالك السلع واخلدمات اليت تنميها املشروعات ،ومن مث توسيع نطاق السوق
أمام هذه املشروعات مما يؤدي إىل زيادة قدرة املشروع االستثماري على تصريف وتسويق منتجاته وضمان عائد جمزي
يكفي ليس فقط لسداد التزاماته ولكن أيضاً حتقيق رحبية مناسبة.وتتناول السياسة املالية املشجعة ليس فقط الضرائب
املباشرة على األعمال التجارية والصناعية ولكن أيضاً إىل إقالة املشروعات من عثرهتا عن طريق ما يلي:

10

 تقدمي الدعم املايل املباشر إىل هذه املشروعات يف شكل إعانات مالية إلقالتها من عثرهتا؛ السماح هلذه الشركات واملشروعات باستهالك خسائرها على عدة سنوات؛ إعفائها من حتمل الضرائب لفرتة معينة؛ إقراضها مبالغ من املال مبوجب سندات تستهلك على عدد من السنوات بأسعار فائدة منخفضة بل وبدونفوائد أحياناً؛
 االلتزام بشراء حصص مناسبة من إنتاج هذه املشروعات وإلزام بعض اجلهات ذات االستهالك النمطي بشراءاملنتجات من املشروعات املتعثرة إلقالتها من عثرهتا (مثل القوات املسلحة ،الشرطة ،بعض مشروعات القطاع
العام ،وحدات احلكم احمللي .)...

.3.2.3سياسة كفأة لالستثمار الحكومي :وهي من أهم األدوات ملعاجلة األزمات والديون املتعثرة حيث تعمل
الدولة على انعاش الطلب على منتجات مشروع معني بذاته ،من خالل شراء ما ينتجه املشروع أو إقامة مشروعات

تتوىل توزيع منتجات هذا املشروع أو إقامة مشروعات تتوىل إنتاج مستلزمات هذا املشروع وبيعها إليه بسعر رخيص
ميكنه من إنتاج منتجاته بسعر مناسب يرفع الطلب عليها ،كما أن دخول الدولة كمستثمر يكون مبثابة حتصني
11
لالقتصاد.
.3.3التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لمعالجة التأثيرات السلبية لألزمات المالية
تتواكب السياسة املالية مع السياسة النقدية اليت تعترب وسيلة من وسائل الرقابة على النشاط االقتصادي
لقدرهتا على التحكم يف التطورات االقتصادية عن طريق الرقابة النقدية من قبل البنك املركزي باعتبارمها وسيلتني
أساسيتني لتحقيق األهداف االقتصادية للتنمية واالستقرار االقتصادي ،فالسياسة النقدية هتدف للحد من التقلبات
00
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الدورية يف مستوي النشاط االقتصادي؛ حيث أن السياسة النقدية هي جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها السلطات
النقدية يف الدولة هبدف التحكم يف حجم السيولة النقدية لتحقيق االستقرار االقتصادي ،بينما السياسة املالية هتدف
12
لتحقيق التشغيل الكامل.
تتمثل نقطيت االلتقاء بني السياسة املالية والسياسة النقدية يف كالً من القرض العام واإلصدار النقدي؛ حيث يتكامل
كالً منهما مع بعضهما البعض لتحقيق االستقرار والتوازن االقتصادي .فالنسبة للقرض العام؛ جند أن تقرير عقد هذا

القرض وحجمه وتوقيته وكيفية التصرف يف حصيلته اليت تعترب مورداً من املوارد العامة يف موازنة الدولة هي أمور تتحدد
كلها عن طريق السياسة املالية  ،أما تكوين هذا القرض  ،أي شكل سنداته وما إذا كانت طويلة األجل أو قصرية
األجل متعلق بالسياسة النقدية .أما بالنسبة لإلصدار النقدي فإننا جند أن تقرير اللجوء إىل هذا اإلصدار النقدي

وحجمه وتوقيته وكيفية التصرف يف حصيلته اليت تعترب بدورها مورداً من املوارد العامة يف موازنة الدولة ،هي أمور
تتحدد كلها بالسياسة املالية ،أما الكيفية الفنية لتحقيق هذا اإلصدار فتتعلق بالسياسة النقدية .
وبالتايل ميكن القول بأن السياسة النقدية إمنا تكمل السياسة املالية ،مبا فيها من القرض العام واإلصدار
النقدي ،وذلك من أجل حتقيق هدف التنمية االقتصادية.ولذلك يوجد لكل منها دوره احملدد يف جمال حتقيق
االستقرار االقتصادي،فالتنسيق بني السياستني يظل مبثابة السالح الوحيد املأمول الذي ميكن استخدامه ضد عدم
االستقرار يف دورة األعمال ،وضد ما حتدثه البطالة من أضرار.وتتضح الكيفية اليت ميكن للسياسة النقدية أن تسهم هبا
يف حتقيق أهداف السياسة املالية ،وذلك عن طريق تتبع اآلثار االقتصادية للقروض العامة على االئتمان واالستهالك
والعمالة وتوزيع الدخل ،وذلك إلعادة انتعاش عجلة االقتصاد مرة أخرى.
وميكن القول بأن تكامل السياسة املالية مع السياسة النقدية يف العمل يسهم يف تكوين رأس املال الذي
ميكن أن يتم توجيهه يف دفع عملية االستثمار ،وذلك من أجل إعادة تشغيل القطاعات اإلنتاجية اليت توقفت نتيجة
األزمة  ،وهذا يتم من خالل إتباع سياسة التميز بني سعر الفائدة  ،وكذلك ميكن أن يتم الرتكيز على دعم القطاعات
13

اإلنتاجية ذات األمهية احليوية يف جمال التصدير؛ من خالل تشجيع القروض االستثمارية لالستثمار يف تلك
القطاعات ،وجعل مستوى سعر الفائدة على هذه القروض أدىن ما ميكن ،وبذلك يتحقق مرة أخرى إعادة مستوى
عمل القطاعات اإلنتاجية العاطلة ،مما يؤدي المتصاص جزء من البطالة اليت سببتها األزمة  ،وزيادة الدخل القومي،
وانتعاش حركة التبادل التجاري مما يؤدي لتوفري اإليرادات للدولة وإعادة توازن امليزانية.
بالتايل ميكن القول أنه عندما تعمل السياسة النقدية إيل جانب السياسة املالية ،ميكن حتقيق التوازن
واالستقرار االقتصادي وجتنب آثار األزمات املالية.
14

.3.3دور السياسات النقدية والمالية التوسعية المبالغ فيها في إحداث األزمات المالية
يؤدي إتباع السياسات النقدية واملالية التوسعية املبالغ فيها عادة إىل حدوث رواج يف حركة اإلقراض ومنح
االئتمان وإفراط يف تراكم الديون وزيادة هائلة يف حجم االستثمارات يف األصول املادية ،وكل ذلك يؤدي يف النهاية
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إىل ارتفاع أسعار األسهم والعقارات إىل مستويات غري قابلة لالستمرار .ومع ارتفاع تلك األسعار وما قد يصاحبها
من تزايد يف معدالت التضخم يصبح ال مفر من تشديد السياسات هبدف تصحيح أسعار األصول.
وهكذا فإن تشديد تلك السياسات واإلجراءات يؤدي يف النهاية إىل حدوث تباطؤ يف النشاط االقتصادي
ومواجهة صعوبة يف خدمة الديون ،وهبوط يف قيم الضمانات البنكية ،وزيادة حجم ونسب القروض غري املنجزة واليت
تؤدي إىل عدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماهتا وتعثرها ،وكل تلك املشاكل والصعوبات تؤدي يف النهاية إىل جعل
االقتصاد عرضة خلطر اإلصابة باألزمات املالية ،مثلما حدث يف عدد كبري من بلدان أمريكا الالتينية وغريها من
15
اقتصاديات األسواق الناشئة.
ومن أهم اإلجراءات العالجية لألزمات املالية االرتكاز على سياسة مالية داعمة تتبعها الدولة واليت حتقق من
خالهلا تغيرياً يف اإلنفاق احلكومي أو تغيرياً يف اإليرادات احلكومية بالشكل الذي يتم من خالله توفري سيولة أكرب يف
16
االقتصاد وبالتايل تقدمي املساعدة املالية للجهات اليت تأثرت سلباً باألزمة وتعزيز النشاط االقتصادي.
 .3السياسات المالية والنقدية في ظل أزمة الرهن العقاري
يف ظل أزمة الرهن العقاري كان للسياستني املالية والنقدية أثر كبري سواء خالل هذه األزمة أو بعدها.
.1.3السياسة المالية والنقدية لالقتصاد األمريكي خالل أزمة الرهن العقاري
إن االقتصاد األمريكي مبين على االقرتاض فالناس متول استهالكها من السلع واخلدمات عن طريق االئتمان
ورمبا األغلبية تنفق أكثر من دخوهلا واملستثمر يسعى إىل االقرتاض لتنفيذ مشاريعه وإذا ما عطل النظام التمويلي فإنه
قد يكون بسبب تعطل بعض أجزائه كنظام االئتمان أو البنوك ...وقد تعود األسباب إما إىل سياسات اقتصادية
خاطئة أو إىل سوء يف الرقابة والقواعد والضوابط ،أو إىل خلل يف تسعري األصول بسبب الغموض ،أو بسبب ندرة
املعلومات أو صعوبة فهمها ،أو لكوهنا واضحة للبعض وليست كذلك لآلخرين ،أو بسبب اختالل نظام احلوافز
للمقرض واملقرتض ،وكلها تؤدي باألفراد واملؤسسات إىل اختاذ قرارات غري صحيحة إما يف االنفاق أو االدخار أو
17
االستثمار...
ويرى البعض أن تفسري تدهور النظام املايل األمريكي ال خيتلف عنه قبل مئات األعوام ،حيث تبدأ املشكلة
برتاكمات نقدية هائلة تؤدي إىل ازدهار ليتبعه اهنيار ،ويف أزمة الرهن العقاري بدأت املشكلة يف سوق العقار ،مث
امتدت إىل بقية أجزاء القطاع التمويلي يف الواليات املتحدة مث إىل بقية أجزاء العامل ،حيث يعود سبب األزمة إىل
خطأ يف السياسة النقدية (سياسة نقدية توسعية) .ويكمن اخلطأ يف السياسة النقدية يف تذبذب أو عدم استقرار
السياسة وتغريها بشكل مفاجئ بني فرتة وأخرى خالل مدة طويلة استمرت عدة سنوات ،ويقصد هنا رفع وخفض
أسعار الفائدة بشكل مفاجئ ومتكرر .إن التغري يف سعر الفائدة صعوداً ونزوالً بشكل مفاجئ ليس أمراً سليماً،
باإلضافة إىل ذلك لوحظ أن أسعار الفائدة اخنفضت كثريا بشكل مل يكن متوقعاً أو مفهوماً يف الفرتة من  9111إىل
04
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 .9112إن االخنفاض الشديد يف سعر الفائد ة يعين سياسة نقدية توسعية وهذا التوسع يف النقد يؤدي يف هناية
نصيبا كبرياً منه.
املطاف إىل تضخم نقدي إما بشكل عام وإما يف أسواق معينة ،وقد نال سوق العقار ً
وقد اعتمدت يف أعقاب األزمة املالية سياسات مالية ونقدية ملطفة للتخفيف من صدمة االقتصاد الوطين،
ففي شهر يوليو  9101مت سن إصالحات دود فرانك* التنظيمية للتقليل من فرصة تكرار الصدمة (قانون دود فرانك
إلصالح وول سرتيت ومحاية املستهلك) ،وقد أشار الرئيس األمريكي إىل وقع ردود فعل هذه االصالحات يف القانون
18

االحتادي الصادر يف يوليو  9101كرد فعل على الكساد الكبري ،إذ أهنا جلبت أهم تغيريات التنظيم املايل يف
الواليات املتحدة منذ االصالح التنظيمي الذي أعقب الكساد الكبري  0290-0292وكذلك إجراء تغيريات يف
البيئة التنظيمية املالية األمريكية اليت تؤثر على مجيع وكاالت الرقابة املالية االحتادية وعلى كل جزء من صناعة اخلدمات
املالية يف البالد.
غري أن السياسات اليت سادت خالل فرتة ما بعد األزمة -التقشف املايل والتيسري الكمي* من قِبَل البنوك
املركزية الكربى -مل تقدم إال القليل من الدعم لتحفيز استهالك األسر ،واالستثمار ،والنمو .بل على العكس من
ذلك ،كانت هذه السياسات متيل إىل جعل األمور أشد سوءاً.ففي الواليات املتحدة ،مل ينجح التيسري الكمي يف
19

تعزيز االستهالك واالستثمار ،وهو ما يرجع جزئياً إىل حقيقة مفادها أن أغلب السيولة اإلضافية عادت إىل خزائن
البنوك املركزية يف هيئة احتياطيات فائضة.ومع اقرتاب القطاع املايل يف الواليات املتحدة من حافة االهنيار ،قدم قانون
االستقرار االقتصادي للطوارئ عام  9110التاريخ ِ
الفعلي لدفع الفائدة على االحتياطيات لثالث سنوات ،إىل األول

من أكتوبر  .9110ونتيجة هلذا ،سجلت االحتياطيات الفائضة اليت حيتفظ هبا جملس االحتياطي االحتادي
ارتفا ًعا كبرياً ،من متوسط  911مليار دوالر خالل الفرتة  9110-9111إىل  0.1تريليون دوالر خالل الفرتة
 .9102-9112واختارت املؤسسات املالية االحتفاظ بأمواهلا لدى االحتياطي االحتادي بدالً من إقراض االقتصاد
احلقيقي ،وكسب ما يقرب من ثالثني مليار دوالر -خالية من املخاطر متاماً -خالل السنوات اخلمس املاضية.والواقع
أن هذا يرقى إىل إعانة دعم سخية -ومسترتة إىل حد كبري -مقدمة من االحتياطي االحتادي إىل القطاع املايل.
إن احلوافز الضارة للقطاع املايل كانت سبباً يف عدم حتقق الفائدة املرجوة من أسعار الفائدة املنخفضة.وألن
التيسري الكمي جنح يف اإلبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى أقرب إىل ِ
الصفر ملا يقرب من سبع سنوات ،فكان من

الواجب أن يشجع احلكومات يف البلدان املتقدمة على االقرتاض واالستثمار يف البنية األساسية والتعليم والقطاعات
االجتماعية.وكانت زيادة التحويالت االجتماعية خالل فرتة ما بعد األزمة لتعمل على تعزيز الطلب الكلي وجعل
20
أمناط االستهالك أكثر سالسة.
.2.3تقييم السياسات المالية والنقدية خالل وبعد أزمة الرهن العقاري
يُظ ِهر تقرير األمم املتحدة بوضوح أن االستثمار اخلاص يف خمتلف بلدان العامل املتقدم مل يسجل النمو الذي

كان املرء ليتوقعه ،نظراً ألسعار الفائدة الشديدة االخنفاض .ففي  01اقتصاداً من أكرب عشرين اقتصاداً متقدما ،ظل
منو االستثمار يف فرتة ما بعد عام  9110أقل مما كان عليه قبل اندالع األزمة؛ كما شهدت مخسة اقتصادات منها
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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اخنفاضاً يف االستثمار خالل الفرتة .9102-9101وعلى املستوى العاملي ،سجلت سندات الدين الصادرة عن
شركات غري مالية -واليت من املفرتض أن تنفذ استثمارات ثابتة -زيادة كبرية خالل الفرتة نفسها.
ومبا يتماشى مع أدلة أخرى ،فإن هذا يعين ضمناً أن العديد من الشركات غري املالية اقرتضت ،مستفيدة من
أسعار الفائدة املنخفضة .لكن بدالً من االستثمار ،استخدمت هذه الشركات األموال املقرتضة إلعادة شراء أسهمها
أو شراء أصول مالية أخرى .وبالتايل فقد تسبب التيسري الكمي يف حتفيز زيادات حادة يف مستويات االستدانة،
والقيمة السوقية ،ورحبية القطاع املايل.ومل يَ ُعد أي من هذا بفائدة تُذ َكر على االقتصاد احلقيقي.

21

يف حني حققت أسعار الفائدة الشديدة االخنفاض القليل من الفوائد بالنسبة للبلدان املتقدمة ،فإهنا فرضت
تكاليف كبرية على اقتصاديات األسواق النامية والناشئة.وكانت النتيجة غري املقصودة -واليت مل تكن غري متوقعة رغم
ذلك -للتيسري الكمي ،الزيادات احلادة يف تدفقات رأس املال عرب احلدود .فقد زاد إمجايل تدفقات رأس املال إىل
البلدان النامية من حنو عشرين مليار دوالر يف عام  9110إىل أكثر من ستمئة مليار دوالر يف عام .9101يف ذلك
الوقت ،كانت العديد من األسواق الناشئة تواجه صعوبة يف إدارة االرتفاع املفاجئ يف تدفقات رأس املال ،وقد ذهب
القليل من هذه التدفقات إىل االستثمار الثابت.والواقع أن منو االستثمار يف الدول النامية تباطأ بشكل كبري خالل
فرتة ما بعد األزمة .وهذا العام ،من املتوقع أن تسجل البلدان النامية جمتمعة أول صايف تدفق لرأس املال إىل اخلارج
منذ عام  ،9111مبجموع  102مليار دوالر.
وال تقوم السياسة النقدية وال القطاع املايل مبا ينبغي هلما القيام به .ويبدو أن تدفق السيولة ذهب على حنو
غري متناسب حنو خلق ثروات مالية وتضخيم فقاعات األصول ،بدالً من تعزيز االقتصاد احلقيقي.ورغم االحندارات
احلادة يف أسعار األسهم يف خمتلف أحناء العامل ،فإن القيمة الرأمسالية للسوق كحصة من الناتج احمللي اإلمجايل تظل
مرتفعة .وهناك سياسات أخرى حتمل الوعد باستعادة النمو املستدام والشامل ،وهي تبدأ بإعادة كتابة قواعد اقتصاد
السوق لضمان قدر أكرب من املساواة ،واملزيد من ِ
الفكر الطويل األجل ،وكبح ِمجاح السوق املالية من خالل التنظيم
الفعال وبنية احلوافز املناسبة.لكن األمر يستلزم أيضاً زيادات كبرية يف االستثمار العام يف البنية األساسية والتعليم
ّ
والتكنولوجيا .وكل هذا حيتاج إىل التمويل على األقل جزئيا من خالل فرض ضرائب بيئية ،مبا يف ذلك ضرائب
الكربون ،والضرائب على االحتكار وغري ذلك من السلوكيات الريعية اليت أصبحت منتشرة يف اقتصاد السوق ،واليت
تساهم بشكل كبري يف توسيع فجوة التفاوت وإبطاء النمو.
وقد برزت السياسة املالية واالنفاق احلكومي كإحدى الوسائل اهلامة اليت جلأت إليها الدول العربية ملواجهة
األزمة رغم حمدودية احليز املايل لعدد كبري من هذه الدول ،ولعل السبب يف االهتمام بدور سياسة االنفاق الكلي
22

يكمن يف قدرة األدوات املالية يف التأثري املباشر والسريع نسبياً على مستويات الطلب الكلي وانعكاسات ذلك على
النمو االقتصادي والعمالة ،مقارنة بالسياسة التمويلية والنقدية واليت تؤثر على الناتج والطلب بطريقة غري مباشرة قد
تأخذ بعض الوقت لتحقيق أهدافها .حيث جلأ الكثري من الدول العربية إىل تطبيق سياسة مالية توسعية تركز يف
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األساس على زيادة االنفاق احلكومي من أجل دعم الطلب الكلي لتعزيز االنتاج والنمو االقتصادي يف ظل تقلص
السيولة والتمويل ،خالفاً للتوقعات بأن يكون هناك اجتاه إلعادة بناء األرصدة واالحتياطات بدالًمن التوسع يف
االنفاق احلكومي يف ضوء القيود املالية اليت فرضتها األزمة .وتعكس السياسة املالية املتبعة خالل األزمة احليز املايل
املتاح لدى هذه الدول للتوسع يف االنفاق احلكومي حيث زاد االنفاق العام كنسبة من الناتج احمللي االمجايل يف عام
 9112مقارنة بعام  9110ب شكل كبري يف الدول اليت تتمتع بأرصدة واحتياطات كبرية مثل الكويت وليبيا
والسعودية وقطر والبحرين واالمارات اليت سجلت نسب زيادة يف االنفاق العام الفعلي بلغت  % 21.2و %22.1
و  %99.1و %91و 19.5%و 12.8%على التوايل بينما ارتفع بنسب أقل يف مصر واألردن ولبنان وسورية
واملغرب وتونس مسجال نسب زيادة سنوية أقل من  ،%1.2من جانب آخر آثر عدد من الدول العربية أن يتبع
سياسة مالية متحفظة تضمنت انكماشا يف االنفاق العام يف عام .9112

23

.5الخاتمة
تعترب األزمات املالية من أكثر الظواهر االقتصادية خطراً على االقتصاديات الناشئة واملتقدمة على حد سواء ،حيث
تأيت هذه األزمات بصفة دورية ومستمرة مما ينتج عنها آثار حادة وخطرية هتدد االستقرار االقتصادي للدول ،وغالباً
ما تؤدي إىل ركود أو انكماش اقتصادي حاد وخطري ،لذلك فإن أغلب الدول تعمل على اجياد أفضل الطرق لتحقيق
االستقرار االقتصادي وذلك من خالل وضع أسس ومبادئ سليمة لسياساهتا املالية والنقدية ،غري أن تزايد حدوث
األزمات املالية يف الفرتة األخرية وخاصة ما مر به العامل من خالل أكرب األزمات اليت عرفها التاريخ وهي أزمة الرهن
العقاري تطلب إعادة النظر يف السياسات املالية والنقدية للدول املعنية من أجل تسيري أفضل القتصادياهتا.
ومن خالل ما سبق ميكن التوصل للنتائج اآلتية:
 ضرورة تكثيف اجلهود من طرف احلكومات والبنوك املركزية من أجل وضع سياسات مالية ونقدية كفأة تعملبشكل متناسق للحفاظ على االستقرار االقتصادي وجتنب حدوث األزمات املالية؛
 العمل على استخدام السياسة املزدوجة (املالية والنقدية معاً) حىت ال يكون أي تعارض بينهما من أجلحتقيق وسيلة فعالة لالستقرار االقتصادي؛
 من أجل معاجلة آثار األزمة وختطيها يستلزم تطبيق سياسات مالية ونقدية مضبوطة حتمل يف ثناياها الظروفاخلاصة هلذه األزمة.
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