
 الرحيم الرمحن هللا بسم
 سؤال جواب

 أمريكا! يف الفائدة سعر رفع وراء ما

 السوق جلنة أن يلني( )جانيت األمريكي الفيدرايل االحتياطي رئيسة أعلنت ،15/3/2017 بتاريخ السؤال:
 املرة هي وهذه مئوية، ةنقط رُْبع بنسبة )الراب( الفائدة سعر معدل رفع وُضحاها عشية بني قّررت للفدرالية التابعة املفتوحة

 خالل ا  الحق مرتني رفعها سيتمّ  أنّه إىل اإلشارة مّتت كما أشهر، ثالثة خالل )الراب( الفائدة سعر رفع فيها يتم اليت الثانية
 ،األزمات من يعاين زال ما األمريكي االقتصاد أن مع االقتصاد تعايف يعين )الراب( الفائدة رفع أن واملعروف ...العام هذا
 .الشكر ولك ذلك؟ تفسري فما

 م،2008 سنة املالية األزمة خالل الصفر يقرب ما إىل أمريكا يف )الراب( الفائدة أسعار ختفيض تّ  لقد اجلواب:
 فيه أشارت الذي الوقت ذلك ،م2015 سنة من ديسمربكانون األول/ شهر لغاية أي سنوات سبع مدة كذلك وبقيت

 )الراب( الفائدة أسعار رفع تنفيذ فإن ذلك ومع م،2016 سنة خالل عدة ملرات )الراب( ةالفائد أسعار رفع إىل ا  أيض يلني
 ختفيضها أو )الراب( الفائدة لرفع األسباب ولفهم العام، هناية يف كانت اليت )الراب( الفائدة رفع إال يتمّ  ومل ابلفشل، ابء قد

 يلي: ما نذكر
 األمريكية اخلزانة سندات وشراء بيع قرارات خالل من ا  عملي تتم ليتا )الراب( الفائدة سعر حتديد من اهلدف إنّ  -1

 لسببنْي  ضروري وهذا األمريكية، األسواق يف النقدية العملة توفُّر مدى معرفة ا  وخصوص النقد، سياسة لتحديد هو
 أساسينْي:
 االقتصادي، النمو من يبطئ ا  مرتفع )الراب( الفائدة سعر كان إذا األسواق يف النقدية العملة نقص ألن 

 .)الراب( الفائدة سعر رفع بسبب البنوك من االقرتاض على الناس إقبال لعدم وذلك
 بسبب وذلك التضخُّم، ىلإ يقود ا  منخفض )الراب( الفائدة سعر كان إذا السوق يف النقدية العملة زايدة وألن 

 .)الراب( الفائدة سعر الخنفاض االقرتاض على قبالإلا بسبب األسواق يف املعروض النقد زايدة
 بدأ الذي االقتصادي الركود ألنّ  رفع؛ إىل حباجة )الراب( الفائدة سعر نّ إ م2015 سنة منذ تقول يلني كانت -2

 بعد رفعها من أفضل اآلن )الراب( الفائدة أسعار رفع وألن يتحسن، االقتصادي والنمو انتهى، أمريكا يف طويلة فرتة منذ
 ...)الراب( الفائدة سعر ملعدل رفعها يف االقتصادية يلني لسفةف هي هذه. التضخُّم بدء

 والغربية، بل مريكية،ألا النقد سياسة أن إال ،ا  ضعيف زال ما األمريكي االقتصاد ألن مقنعة؛ غري احلجة هذه إن -3
 تكون أن أيضا   ضيفرت  وكما، تكون أن يفرتض كما حبتة اقتصادية عوامل على مبنّية وليست السياسيني، بقرارات مرتبطة
 أبسعار املتعلقة القرارات أن هي احلقيقة ولكن احلكومة، سياسة عن مستقلةطي الفيدرايل األمريكي االحتيا قرارات
 لالحتياطي السبعة فاحملافظون واالقتصادية، السياسية املتطلبات حبسب وتسري ابمتياز سياسية هي )الراب( الفائدة
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 تعيني يتمّ  كما سنة، عشرة أربع ملدة الشيوخ جملس ومبوافقة األمريكي الرئيس ِقَبل من همتعيين يتمّ  األمريكي الفيدرايل
 تعيينهم إعادة وميكن سنوات، أربع ملدة األمريكي الرئيس ِقَبل من املوجودين احملافظني جملس داخل من وانئبه الرئيس
 .األمريكي الرئيس رغبة حبسب عدة مرات واليتهم فرتة خالل

 عاملي: خرآلوا حمّلي، أحدمها سياسينْي؛ بعاملني تتأثر األمريكي النقد سياسة قرارات فإن العملية احيةالن من -4
 ألنّ  االنتخاابت، وقت بقوة األمريكي االقتصاد تنمية يف األمريكيون الرؤساء يرغب احمللي، الصعيد على 

 .حزبه مرشح أو الرئيس انتخاب إعادة يدعم أن شأنه من القويّ  االقتصاد
 تزال ال األوقات هذه ويف األخرى، الدول اقتصادات مع بقوة تتنافس أمريكا فإنّ  الدويل، الصعيد على أما 

 يف )الراب( الفائدة فأسعار م،2008 سنة العاملي االقتصادي الركود آاثر بسبب ضعيفة العامل اقتصادات
 أموال تدفق إىل سيؤدي املتحدة الوالايت يف )الراب( الفائدة أسعار ورفع الصفر، حنو كانت والياابن أورواب
 األخرى! الدول اقتصادات على كارثية آاثر له يكون قد ممّا أمريكا، ابّّتاه هائلة

 يكن مل وإنْ  األخرى، العاملية لالقتصادات ا  مؤمل سيكون ا  حالي املتحدة الوالايت يف )الراب( الفائدة معدل رفع إن -5
 قد التايل: أورواب حول م9/3/2017 بتاريخ اتميز نيويورك صحيفة ذكرت وقد املاضي، العام عليه كان الذي ابلقدر
 )الراب( الفائدة أسعار مؤّشر األورويب املركزي البنك ترك وقد لسنوات، ا  بعيد رمسي بشكل )الراب( الفائدة أسعار رفع يكون
 كان وإن العام، هناية حىت شركات سنداتو  حكومية سندات لشراء حتفيزية إجراءات سيواصل أبنّه وقال تغيري، دون
 .القادم نيسان/أبريل شهر من اعتبارا   منخفض مستوى على ذلك

 إليها األموال رؤوس وسحب وروابأ ملضايقة )الراب( الفائدة معدل رفع من أمريكا قصد الصني أدركت وقد -6
 مريكاأ يف املرتفعة للفائدة الصينية األموال وبهر  ملنع مريكيألا الرفع مع ابلتزامن )الراب( الفائدة معدل برفع فقامت
 )الراب( الفائدة معدل زايدة عن تُعلن أن إىل الصني اضّطرت وهكذا ،وروبيةألا األموال استقطاب يف للمشاركة وكذلك

 الشعب "بنك بعنوان بريجبلوم موقع على م16/3/2017 بتاريخ ُنشر تقرير حبسب وذلك األمريكي، القرار صدور فور
 أنّ  سببه االقرتاض تكاليف الصيين املركزي البنك فرْفع الفيدرايل"، البنك مع ابلتزامن االقرتاض تكاليف يرفع صيينال

 .سياسته تشديد يف الفيدرايل ياالحتياط ملتابعة اجملال تيحيُ  املصانع وانتعاش املستقرّ  االقتصاد
 رؤوس جللب وإمنا مريكيألا االقتصاد تعايف بهسب ليس مريكاأ يف )الراب( الفائدة معدل رفع أن واخلالصة -7
 ليس فالغرض ،( هناك حنو الصفر)الراب الفائدة حيث بالدهم عن مرتفعة فائدة على للحصول وروابأ من األموال

  أزمات تقود إىل تفكيكها...يف دخلهايُ  ما وروابأ إضعاف يف للمسامهة ذلك فوق بل فحسب اقتصاداي  
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