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 PMC conventionnelles monétaires politiques Les)( التقليدية النقدية السياسات - أوال

 
 القاعدة شكلت التي .النقدية الكتلة نمو في للتحكم المستخدمة الوسائل جميع النقدية السياسات تتضمن

 ينبغي ال .االقتصاد احتياجات مع لتكييفها المتداولة النقود كمية وتنظيم ضبط هو الهدف .لالقتصاد النقدية
 تقليص إلى االقتصاديون المتعاملون يضطر ال لكي للغاية، منخفضة المتداولة األموال كمية تكون أن

déflation  االنكماش إلى ، النهاية في ، يؤدي قد مما ، استهالكهم من للحد األسر وأ االقتصادية أنشطتهم
 ، فقر ، جماعية بطالة) المجتمع على كاساتهاعوان عليه المترتبة النتائج كل مع للركود الباب يفتح ما وهو –

  . .(إلخ
 وأحيانا .التضخم لمحاربة المتداولة النقود كمية في المفرطة الزيادة تجنب أيًضا المستحسن من ،وبالمقابل

 ال عوامل عدة عن ناتجال االنخفاض إلى العملة ميل بسبب - العملية الناحية من- منه مفر ال أمر هذا يكون
  ،داع بال تؤثر، ال بحيث معقولة معدالت على تقتصر أن - المبدأ حيث من - يبقى ، السلطات عليها تسيطر

 .للسكان الشرائية القوة على

 :األبعاد ثالثي دوًرا يلعب الذي المركزي البنك قبل من عام بشكل وتنفيذها النقدية السياسة تحديد يتم

 إيداع يتم حيث ،المركزي البنك في حساب (تجاري) أولي بنك لكل يكون أن يجب ":البنوك بنك" .1

 أصوله؛ من معينة نسبة عادلت النقدية احتياطياته

 إلى السيولة في دائم أو مؤقت نقص من تعاني التي األولية البنوك تلجأ ":األخير المالذ مقرض" .2

 .الفائدة منخفضة قروًضا لمنحها المركزي البنك

 النقدية السياسة وتطبيق تحديد عن مسؤوال اإلطار هذا في المركزي البنك يعتبر ، "رقابية مؤسسة" .3

 .المحددة األهدافب العالقة ذات
 
 بشرط ،(الدولة صندوق تمثل التي) الخزينة بإقراض الحاالت، بعض في ؛أيًضا المركزي البنك يقوم 

 السيولة نقص حالة في الممكن، من لكن .المحدد الوقت في اله الممنوحة القروض بسداد تقوم أن

 سواء) العام اإلنفاق لتمويل الوسيلة هذه إلى -عارض بشكل– الدولة سلطات تلجأ أن نة،يالخز في

 ،العام باإلنفاق المرتبطة النفقات أو الكبيرة العامة االستثمار بمشاريع المرتبطة بالنفقات األمر تعلق

 السياسات إطار نتجاوز ،الحالة هذه في (.األخرى الدولة ةوأجهز اإلدارية المرافق تسيير نفقات أو

 (.أدناه انظر) التقليدية غير النقدية السياسات إطار في لندخل التقليدية النقدية

 

 منطقة أوروبا، في األورو منطقة) نقدية مناطق إلى المنتمية الدول في النقدية السياسة تحديد يتم 

 اتلتجمعا هذهل المركزي البنك طرف من (والوسطى الغربية افريقيا دول في  CFA zone  السيفا

 لدول المركزي البنك أو األوربي، االتحاد في BCE  األوروبي المركزي البنك مثل ؛ةاالقتصادي

  . BCEAC الوسطى افريقيا لدول المركزي البنك أو ، BCEAO الغربية افريقيا

 

 األوربي المركزي البنك لقوانين وفقا النقدية السياسة من الهدف B.C.E استقرار على الحفاظ هو 

 ضوابط لتخفيف نقدية تدابير اتخاذ إلى االنعاش سياسة تؤدي حيث .اليورو منطقة في األسعار

  .االئتمان وضبط لتأطير تدابير اتخاذ إلى التقييدية السياسة تؤدي حين في ،(اإلقراض) االئتمان



 االحتياطي الفائدة، أسعار :المتداولة النقود كمية على للتأثير مختلفة وسائل النقدية السلطات تستعمل 

 .(التوجيهية) الرئيسية الفائدة أسعار هي الرئيسية األداة .إلخ ،اإلجباري

 عمالئها طلبات لتلبية الورقية( )النقود النقد على الحصول إلى األحيان من كثير في البنوك تحتاج 

 فائدة سعر بواسطة تمويل إعادة عملية إجراء عليها يتوجب الحالة هذه وفي النقدية. األوراق من

  األوروبي(. االتحاد حالة في BCE) المركزي البنك قبل من محدد

 توزيع أنشطة تقليصل البنوك بدفع البنوك، تمويل إعادة تكلفة رفع خالل من المركزي البنك يقوم 

 االئتمان طلبات إبطاء إلى يؤدي مما عمالئها، إلى الفائدة( )نسبة الزيادة هذه تنقل ألنها ،االئتمان

 واألسر. المستثمرين من

 
 market-L’open   المفتوحة السوق

 
 وبيع شراء خالل من النقد سوق في المركزي البنك تدخل إلى المفتوحة السوق مصطلح يشير 

 يقوم الفائدة، أسعار خفض السلطات رغبت حال في الفائدة. سعر على التأثير بهدف المالية األوراق
 هذا يؤدي إضافية، نقودا مقابلها ويوزع واسع نطاق على المالية األوراق بشراء المركزي البنك

 الفائدة. أسعار خفض إلى النقدي السوق في للنقود الجديد العرض
 
 االجباري االحتياطي نظام يفرض  obligatoires réserves بكمية لالحتفاظ البنوك على التزاًما 

  مقابل. بدون الودائع هذه وتكون ،المركزي البنك مستوى على الورقية النقود من محددة
 شروط تحديد خالل من النقود؛ خلق() إنشاء على البنوك قدرة من يحد تنظيم هو االئتمان تأطير 

 االئتمان من المعروض يصبح وبالتالي ،للعمالء الممنوحة للقروض السابق حجمالب وربطها تطورها
  .امحدود

 الصرف. سعر على العمل أيًضا المركزي للبنك يمكن  
 يحد مما األوروبي، المركزي للبنك الحصرية المسؤولية من األوروبي االتحاد في النقدية السياسة 

 تختلف بالمقابل واحدة نقدية سياسة هناك إذ األعضاء. لدولل المركزية البنوك دور من بشدة
 الوضع على وخيمة عواقب ولهذا .آلخر بلد من اليورو منطقة في جًدا االقتصادية األوضاع

 والغرب الشمال بلدان بين بارزة تنموية فجوة وجود ةالرئيسي نتيجتهاو األعضاء؛ للدول االقتصادي
 أوروبا. جنوب ودول

 
 

 PMNC conventionnelles non monétaires politiques Les)( التقليدية غير النقدية السياسات : ثانيا
 

 :شكلينالسياسات النقدية غير التقليدية يمكن أن تتخذ 
  ألغراض غير تقليدية ؛ واستخدامهاأدوات السياسة النقدية المعتادة 
 جديدة أدوات. 

 المعتادةالسياسات النقدية االستخدام غير التقليدي ألدوات ( أ
  الواقعبتكييف أدوات السياسة النقدية التقليدية مع  ،عندما يتطلب الوضع ذلك؛تقوم البنوك المركزية 

 :بعدة طرق الجديد

 األولية للبنوكالتي تمنحها  التمويلإعادة وتزيد من حجم ، آجال االستحقاقد متوسط يتمد ،
 تلبية احتياجات عملياتها اليومية؛وتمكينها من الوصول إلى السيولة بغرض 

  من أجل على المدى القصير والمتوسط  تخفض إلى حد كبير معدالت الفائدة الرئيسيةأنها
 تعزيز االنتعاش؛

  اتفاقيات المبادلة"ما يسمى  أو، يقابلهابما الصعبة العملة بتمويل الإعادة الموافقة على "
accords de swap ‘’  ‘’ احتياجات العمالت األجنبية بسهولة أكبرب العمالءبتمويل ، مما يسمح. 



 
 

 أدوات مبتكرة ب( 
  وجدت البنوك المركزية أنه من الضروري تفعيل مجموعة جديدة  المعتادة،باإلضافة إلى األدوات

 لدرجة جعلها سلبية بالقيمة الحقيقية.  البعيدة،آجال االستحقاق  الفائدة علىمن األدوات لخفض أسعار 
 :(غالًبا) استندت التجربة الحديثة إلى التنفيذ المتزامن ألداتين

نظًرا ألن  ؛((forward guidanceتوقعات أسعار الفائدة قصيرة األجل  توجيه -
فإن توجيه  األجل،توقع أسعار الفائدة قصيرة األجل هو محدد مهم ألسعار الفائدة طويلة 

 توقعات األول يساعد في التأثير على تكوين األخير.
 مشتريات ضخمة من األوراق المالية القيام ب(Large Scale Asset Purchases 

— LSAP).  األجل،فيمكن أن تؤثر على أقساط  المالية،أما بالنسبة لمشتريات األوراق 
  وهي مكون آخر ألسعار الفائدة طويلة األجل.

لجأت  من الناحة التاريخية،:  Le recours à la planche à billetsالنقود   طباعةاللجوء إلى  -
 .المعروض النقدي وضوابط إدارة تنظيماتمثل  األدوات المباشرة، معظم البنوك المركزية إلى

 حالة الجزائر : طبع النقود : مثال لالطالع                 
 

 ج( اآلثار الضارة للسياسات النقدية غير التقليدية
 

  شكوك وال األصول،بشكل رئيسي مخاوف تشويه أسعار السياسات النقدية غير التقليدية تثير
 .الماليةومشاكل ناجمة عن وجود البنوك المركزية في األسواق ، المتعلقة بالمعدالت السلبية

 
  صورة من صور العقاب لسياسات النقدية غير التقليديةتمثل ا األجل،من خالل إنشاء أقساط طويلة 

لمستثمرين على المدى الطويل بسعر ثابت. والنتيجة هي زيادة تفضيل السيولة مما يجعل التمويل ل
 بالديون طويلة األجل ذات السعر الثابت أكثر صعوبة. 

  باإلفراط في التشجيع على المخاطرة وحتى تشكيل  لسياسات النقدية غير التقليديةيعاب على ا كما
 فقاعات أسعار األصول. 

  أن تعزز استئناف االستثمار عن طريق خفض  لسياسات النقدية غير التقليديةايمكن  ذلك،ومع
 تكلفة رأس المال.

 


