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 تقديم

الكتاب حريمة مخاجعات وأبحاث في مؾضؾعات الشغخية الشقجية الستعارف عمييا في  جاء   
مشاىج التعميؼ الجامعي، شامال ألسعار الرخف واالحتياطيات الجولية، معتشيا بعسميات الريخفة 

تكذف  السخكدية والدياسات الشقجية وأدواتيا. وتعخض الشساذج الشغخية في حؾار مع الؾقائع التي
عشيا البيانات والسسارسات الفعمية، لتعسيق السحتؾػ السؾضؾعي لمتحميل واالختبار. ويتؾجو خاصة 
الى طمبة الجراسات العميا والسذتغميؽ في االقتراد  الشقجؼ والسالي عمى نظاقو األوسع. وال يّجعي 

اوالت التشغيخ الججيجة اإلحاطة والتكامل، بل يشظمق مؽ أن السعخفة القائسة تتجاوزىا األحجاث ومح
برفة دائسة. ولحلػ فإن التخرص االقترادؼ الشقجؼ ال يتعجػ ميارات البحث في ىحا السيجان 

 السعقج والخبخات الستججدة مؽ مؾاصمة تمػ الجيؾد.

بجء الكتاب في فرمو األول بعخض الفيؼ الشغخؼ لمشقؾد ومدار تظؾره مشح العيج التجارؼ     
ألولى. وتشاول وعائف الشقؾد وشخح آليات خمقيا وكيف تعبخ عشيا السيدانيات والشذأة الكالسيكية ا

العسؾمية لمبشػ السخكدؼ ومجسؾع الجياز السرخفي، وفيسا إذا كانت تتغيخ نتيجة لعسل مجسل 
الشغام االقترادؼ أم معظاة مؽ الدمظة الشقجية، ودوال الظمب عمييا والحؾار السجرسي حؾليا 

لشساذجيا الشغخية واألطخوحات السعتبخة في الؾسط األكاديسي لتفديخ سمؾكيا،  واالختبار اإلحرائي
ونغخيات الفائجة، تفديخىا وتبخيخىا، وأسعارىا. ومخاجعة الفخضيات األساسية عبخ السقارنة بيؽ 

 الكيشدييؽ والسشحى الكالسيكي بسقارباتو الستبايشة واألطخوحات البجيمة.

الشقجؼ التقميجؼ ونسؾذج  -فرل الثاني، لجراسة التؾازن الدمعي ويتؾاصل البحث الشغخؼ، في ال 
الشقؾد في دالة السشفعة والشقؾد في االنتاج ومدتحجثات الكيشدية الججيجة ومجرسة التؾقعات العقالنية. 
ويعالج دوال التزخؼ والدياسة الشقجية، وتحميل العالقة بيؽ التزخؼ والفائجة والشقؾد. وآراء السجرسة 

الشقجؼ  التقميجية والريغ  -وية في مشذأ االضظخاب. ويقارن بيؽ دوال التؾازن الدمعيالشسدا
الالحقة ضسؽ االقتراد الكمي الحجيث، ومؾقف الكالسيكية الججيجة  مؽ فاعمية الدياسات. 
ويخاجع مفيؾم التؾازن الجيشاميكي غيخ اليقيشي وتفديخ التقمبات بالرجمات وعالقة ىحه الترؾرات 

بالتؾقعات ذات الشغخة األمامية ودورة األعسال الحكيكية في مقابل دورة الشقؾد. واعتشى  الشغخية
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الفرل الثاني بالتزخؼ ومشحشى فيميبذ التقميجؼ، ثؼ الججيج السجعؼ بالتؾقعات وعالقتو بسعادلة 
مع الدياسة الشقجية. وأخح الججل بيؽ حيادية الشقؾد وفاعميتيا فدحة تشاسب أىسيتو في التفاعل 

التحميل الكسي، ويتكامل مع الفرل الدابق والجدء األول مؽ الفرل الثالث ضسؽ الشظاق 
 الستعارف عميو أكاديسيا لمشغخية الشقجية. 

ويؾلي الفرل الثالث عشاية كافية بعسميات الدؾق السفتؾحة برفتيا األداة الخئيدة لمدياسة الشقجية، 
لة والتعكيؼ ودور االحتياطيات االلدامية والفائزة.  وتشاول  ضسؽ ىحا الدياق الديظخة عمى الديؾ 

وكانت األىجاف السعتادة لمدياسة الشقجية ومشيا خاصة االستقخار مجار البحث بالعالقة مع سعخ 
الفائجة وقشؾات البث الشقجؼ. ودرس االئتسان السرخفي في ضؾء األزمة األخيخة؛ واستقخار األسؾاق 

سسكشة لمتأثيخ في أدائيا نحؾ االستقخار. وأفخد الفرل الثالث مبحثا السالية وكفاءتيا والدياسات ال
واسعا الستقالل البشػ السخكدؼ ودوره الخقابي واحتساالت تعارضو مع الؾعيفة األساسية لمدمظة 

متشديق بيؽ السيام التقميجية لمدياسة الشقجية ووعيفة الؾقاية مؽ األزمات وعخض ترؾرات ل الشقجية.
 –ؽ الفقاعة. ويعخض، ايزا، مقاربات مغايخة  لمتيار الخئيدي  في الشغام السالي والترجؼ لتكؾي

الشقجؼ. وييتؼ  بالسزاميؽ اإلجخائية لمدياسات، لفيسيا بحاتيا، واألبعاد السؤسدية لتعييؽ األىجاف 
 واختيار األدوات.

بشية أسعار  جه وأثخه فيتشاول الفرل الخابع البعج الشقجؼ لمجيؽ الحكؾمي وإعادة تسؾيمو مبيشا تشقي 
الفائجة والديؾلة واالستثسار السالي، وشخوط استجامتو وىي مؽ العشاصخ السيسة في االستقخار. 
وراجع ازمة الجيؾن الديادية األخيخة  وصمتيا بالقظاع السرخفي، والعالقات السالية الخارجية لمجول 

 السجيشة وبخامج اإلنقاذ.  

االحتياطيات الجولية في بجءا مؽ مفيؾم  وعالج الفرل الخامذ التؾازن في عل االنفتاح السالي 
مشيج السخونات الدعخية لحخكة ميدان السجفؾعات في سياق مشدجؼ. ثؼ الشسؾذج ميدان السجفؾعات و 

لسفتؾح الشقجؼ في الشسؾذج ا -الشقجؼ لتغيخ االحتياطيات الجولية وسعخ الرخف. والتؾازن الدمعي 
وفاعمية الدياسات السالية والشقجية تبعا لالختالف في أنغسة سعخ الرخف. وخرص مبحثا، بقجر 
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مؽ التفريل، لمشغخ في االحتياطيات الجولية، وذلػ في ضؾء دراسة تكؾيشيا ومدار تظؾرىا في 
 . العالؼ والتجارب الفعمية لمجول، وضغؾطات سؾق الرخف، وانساط التجخل، وحجسيا وإدارتيا

 

العخاق حالة دراسية لالقتراد الشفظي في دراسة سمؾك الستغيخات الشقجية وقجم الفرل الدادس 
والؾدائع واالئتسان وأسعار الفائجة والتزخؼ، وسؾق الرخف وسعخ الرخف الحكيقي مجة الحرار 

. واضاف مؤشخات تداعج عمى فيؼ حخكة القظاع السالي لالقتراد الشفظي 3004وما بعج عام 
ضؾء التجخبة الجولية. وبحث في مالية البشػ السخكدؼ وتشؾيع االحتياطيات وتجخبة محاكاة  وفي

  لدمؾك سعخ الرخف عشج ربظو بدمة مؽ العسالت مقابل التثبيت الثشائي مع الجوالر األمخيكي. 
 

 وتؾخى الكتاب في طبعتو الثانية تيديخ مادتو لمتعميؼ مؽ خالل أبحاث ومخاجعات متأثخة بتجخبة
الباحث واىتساماتو يقجميا لدمالء االختراص والخبخة وطمبة الجراسات العميا. وإذ تقتزي الجراسة 
التفاعمية لسباحث الكتاب استحزار القارغ لسبادغ االقتراد الكمي والشقؾد فقج جاء التحكيخ بيا 

إلييا بالسشاقذة  مقتزبا، وإتاحة الحيد الكافي لفيؼ نساذج التشغيخ الستجاول والفخضيات التي تدتشج
واالختبار. ومحاولة استقخاء ججارة األطخوحات الشغخية البجيمة بسجػ محاكاتيا ألنساط الحجوث 
وتفديخ الؾقائع، ومقارنة فاعميتيا السحتسمة في الدياسات عشج الشغخ إلى العسميات الشقجية مؽ 

تقخار السزاعف الشقجؼ داخميا. وعمى سبيل السثال، نجج أن الديظخة عمى عخض الشقج  تتظمب اس
الحؼ ال تؤيجه الؾقائع ارتباطا بتغيخ الحجؼ الشدبي لمديؾلة الفائزة. وغالبا ما يدسح البشػ 
السخكدؼ لعخض الشقج بالتالؤم اآلني مع احتياجات السرارف. والتي ليا دور كبيخ في تكاثخ الشقؾد 

األعسال وىحه الؾقائع او تقميريا مؽ خالل عسميات االئتسان بالتفاعل مع أوضاع قظاع 
والدياسات تجعؼ االعتقاد بأن الشقؾد متغيخ تابع لعسل الشغام االقترادؼ أكثخ مسا ىؾ محجد 
مدبقا مؽ البشػ السخكدؼ. ولعجد السؾازنة العامة دور في خمق الشقؾد مع استجابة البشػ السخكدؼ 

 لستظمبات تسؾيمو حفاعا عمى أسعار الفائجة ضسؽ السجيات السقبؾلة.
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تثيخ الفائجة الكثيخ مؽ السذكالت والتداؤالت الفمدفية واألخالقية والجيشية، إضافة عمى االلتباس 
الذجيج في تفديخ مشذأ ىحا الرشف مؽ الجخل ضسؽ إطار نغخيات الكيسة. وعمى السدتؾػ العسمي 

سؼ بشيتيا يداعج مفيؾم كمفة الفخصة البجيمة، متزسشا السخاطخة واألجل، عمى تفديخ الفائجة ويخ 
الدعخية االسسية. ويتداوق ىحا الفيؼ مع نغخية تفزيل الديؾلة التي رجحتيا االختبارات 
اإلحرائية لجالة الظمب عمى الشقؾد.  وتعتسج فاعمية الدياسة الشقجية، إلى حج كبيخ، عمى حداسية 

حع التغيخ الؾاسع الشذاط الحكيقي لدعخ الفائجة وعالقتو بحجؼ األرصجة الشقجية. إلى جانب ذلػ ُيال
الشظاق في سخعة دوران الشقؾد الحكيكية وإلى الحج الحؼ يتعحر معو االعتقاد أن الشقؾد تذكل قيجا 
عمى الشذاط االقترادؼ وحخكة السدتؾػ العام لألسعار، ليذ في األمج القريخ وحدب بل حتى 

 عشج امتجاد فتخة التحميل ألمج بعيج. 
وأعيخت  أبحاث ىحا الكتاب بؾضؾح ضعف العالقة بيؽ الشقؾد والتزخؼ والفائجة، وعسؾما لؼ   

تتأكج عالقة  قؾية وبشسط مدتقخ لمشقؾد مع متغيخات االقتراد الكمي. لقج استميؼ ميمتؾن فخيجمان 
فيؾم الجخل نغخية الحافغة الكيشدية وتعخيف الكيسة الحالية لتجفقات االنتفاع مؽ الثخوة في تقجيؼ م

الجائؼ، والحؼ يبقى نغخيا صخفا. ويبجو أن الثخوة إذا ما أضيفت إلى دوال االستيالك والظمب عمى 
الشقؾد تديؼ في زيادة قجرة الشساذج عمى التفديخ. ولقج أمكؽ تقجيخ دالة طمب عمى الشقؾد بالذخوط 

الستغيخات الستخمفة، اإلحرائية لمكفاءة واالتداق وتحقق شخوط التكامل السذتخك عشج إضافة 
ويشتغخ الفيؼ األعسق واألكثخ تحجيجا طخازا ججيجا مؽ التشغيخ قج تدسح بو التقاليج األكاديسية في 
السدتقبل. وجاءت إضافة مشحشى فيميبذ تظؾيخا ميسا لشسؾذج التؾازن الدمعي الشقجؼ التقميجؼ، 

 . وأيجت التقجيخات اإلحرائية ذلػ الشسؾذج مع التؾقعات التكيفية
ورأيشا أن السشيج الكيشدؼ الججيج في دالة التؾازن الدمعي أكثخ طؾاعية، في السشحى الجيشاميكي،   

لمخبط بيؽ دالة العخض الكمي والتزخؼ؛ بيج أن العالقة السباشخة بيؽ الجخل والفائجة التي تعخضيا 
ذلػ فقج أسيست  الشساذج التي تؤكج عمى الرجمات الخارجية ال يجعسيا التحميل اإلحرائي. ومع

مدتحجثات الكيشدية الججيجة في التحميل الجيشاميكي لتغيخ الظمب الكمي والفجؾة بيؽ الشاتج الفعمي 
والسحتسل وسياسة سعخ الفائجة. وأضافت مقاربات لسدارات بحث اثخت في مشيج االقتراد 

 الشقجؼ.
ي وأوضح أن أألنفاق الحكؾمي وأيج االختبار اإلحرائي الشسؾذج الكيشدؼ التقميجؼ لمتؾازن الدمع  

لو قجرة تفديخية لمظمب الكمي وبالتالي الجخل الحكيقي، ولؼ تشخفض فاعميتو في تحخيػ الشذاط 
االقترادؼ خالل الدشؾات أألخيخة. ويالحع أن مفاليؼ الرجمات واستيعابيا في الخظأ العذؾائي، 

ذات الشغخة األمامية مذتخكات بيؽ  واألساس الجدئي لالقتراد الكمي، واألىسية العالية لمتؾقعات



 ه
 

مجرسة التؾقعات العقالنية والكيشدية الججيجة. وبّيؽ التحميل الكياسي أن الخبط بيؽ سعخ الفائجة و 
فجؾتي التزخؼ والشاتج في معادلة الدياسة الشقجية يتدؼ بقجر مؽ الؾاقعية. ويسكؽ لمدياسة 

لستغيخات اليجفية مع إضافة أدوات أخخػ إلى االستجابة لمرجمات عشج تسييد كيفية تأثيخىا في ا
جانب سعخ الفائجة. وبرفة عامة تحتاج الشساذج الشغخية إلى تكييف واجتياد واسع في التعخيف 

 الكسي لمستغيخات كي تقتخب مؽ تسثيل الؾقائع وىحا ما بيشتو ابحاث الكتاب. 
لسيدانية العسؾمية لمبشػ السخكدؼ إذ أن لقج أولى ىحا الكتاب العشاية الكافية لبشية السؾجؾدات في ا   

لعسميات الدؾق السفتؾحة اليادفة لمتؾسع الشقجؼ صمة وثيقة بحجؼ االئتسان السحمي في جانب 
السؾجؾدات. بيشسا في حالة ليسشة أألصؾل األجشبية تربح حالة فائض الديؾلة مدمشة وتكؾن 

ة تقاليج السعادلة الؾاحجة لمدياسة الشقجية، سياسة التعكيؼ ىي الغالبة.  كسا يبجو مؽ الزخورؼ مغادر 
والتي تتخح مؽ سعخ فائجة األمج القريخ أداة رئيدة ليا، واالنفتاح لتجخيب العسل مع  أكثخ مؽ 
معادلة واحتؾاء أسعار الفائجة لألمج البعيج وندبة االحتياطيات اإللدامية ومتغيخ تشغيسي يتعمق  

ىجاف فيي أصال متعجدة والسذكمة في عجم كفاية األدوات بكفاية رأس السال... وىكحا. اما األ
لمؾصؾل إلييا، لكؽ اعتساد سياسة الستقخار السرارف وأسؾاق السال  مدتقمة عؽ الدياسة الشقجية 

 ومتدقة معيا مسكؽ نغخيا عمى األقل.
لقج ارتبط يدخ الديؾلة بسيل السرارف لخكؾب السخاطخ وخاصة مع ضعف الدمظات     

مؽ جية الزؾابط واألشخاف، والسؾقف الدمبي تجاه رافعة الجيؽ. وعدز استسخار الشسؾ، الخقابية 
مع تزخؼ مشخفض في البمجان الستقجمة، الثقة بالتؾجو الججيج وصخف االنتباه عؽ أىسية تقؾية 
أسذ الؾقاية مؽ األزمات. والحغشا قؾة الرمة بيؽ التخويج لالكتفاء بجور الدمظة الشقجية في 

الكمية والتخكيد عمى التزخؼ واالنفتاح السالي وتعؾيؼ العسالت الخئيدة في العالؼ. وأثبتت  الدياسة
التجخبة أن التزخؼ السشخفض ال يزسؽ االستقخار السالي، وفي نفذ الؾقت ال تكفي الؾسائل 
الشقجية لتحفيد االقتراد الكمي. وتدتجعي تمػ الحقائق االلتفات ججيا لتؾعيف وسائل أخخػ 

 يا السؾازنة السالية العامة لمجولة وفي متشاول الدمظة السالية. تتزسش

في إجخاءات التعكيؼ يسكؽ استخجام أدوات الجيؽ الحكؾمي إلى جانب إصجارات البشػ السخكدؼ  
وتدييالت االيجاع بفائجة، إال ان اإلصالح البشيؾؼ إلزالة اسباب الديؾلة الفائزة ىؾ األفزل، 

مية إلى طخيق مدجود في كثيخ مؽ الجول. وندتشتج أفزمية االقترار وبخالف ذلػ قج ترل العس
عمى وسائل االمج القريخ دون البعيج في التعكيؼ. وأصبح مؽ الزخورؼ في عسميات الدؾق 
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السفتؾحة االعتيادية االنتباه إلى بشية اآلجال لدعخ الفائجة، وإذا تعاممت البشؾك السخكدية بدشجات 
بالحات خارج إطار سياسات اإلنقاذ، سيكؾن ليا تأثيخ في تيجئة ديؽ حكؾمي، ليحا الغخض 

األسؾاق السالية. ويداق ىحا السقتخح عمى خمفية االرتباط بيؽ أسعار األصؾل وأسعار الفائجة 
وحخكة االئتسان، وبغض الشغخ عؽ أصل العالقة الدببية فإن معامل تؾبيؽ الحؼ يخبط بيؽ اليدخ 

ؽ جية وأسعار األسيؼ وبالتالي االستثسار مؽ جية أخخػ لو مرجاقية االئتساني وأسعار الفائجة م
 عالية.  

لقج حغيت األبعاد السؤسدية لعسل البشؾك السخكدية، بسا في ذلػ الجسع بيؽ الجور الخقابي   
والسيسات االعتيادية، بالكثيخ مؽ االىتسام في الدشؾات األخيخة مع مبالغة في مفيؾم استقالل 

ة في البشؾك السخكدية بالدمظة الشقجية، والتقميل مؽ شأن الييسشة السسكشة لمسالية العامة وخاص
في التفخيق أو الجسع بيؽ السيسات الخقابية والعسميات الشقجية قج  االىتسامالبمجان الشفظية. وكان 

طغت عمى السيؼ وىؾ محاولة اكتذاف سبل ججيجة لتيحيب سمؾك قظاع السال. ولؼ يعج السؾقف 
ر تسؾيل الدمبي مؽ تكؾيؽ الفقاعة مقشعا لكؽ وسائل التجخل لؼ تكؽ مييأة وخاصة مخاقبة مراد

االئتسان، بسا في ذلػ التؾليج الحاتي مؽ داخل الشغام السرخفي واألجل القريخ، وندب 
 السؾجؾدات الخظخة واحتساالت إخفاق الذخكات الكبخػ في تجويخ الجيؽ.   

تفيج دراسة التجارب ميل البشؾك السخكدية إلى تشقيج جدء مؽ الجيؽ الحكؾمي ليكؾن الباقي متشاسبا  
السرارف والجيات الخاصة األخخػ عمى استيعابو. وبيشت دراسة مذكمة الجيؽ  مع استظاعة

الديادؼ أنو مؽ الخظأ الفادح االعتساد عمى الدؾق السالية الجولية لتجويخ ديؾن متدايجة الحجؼ بل 
ال بج مؽ التحدب، خاصة، النعكاس التجفقات الخارجية، فالعالقة قؾية بيؽ العجد عؽ استجامة 

م واالعتساد عمى التجفقات الخارجية لتجويخه. وفي نفذ الؾقت يرعب الجدم بحجؼ الجيؽ الجيؽ العا
السقبؾل ندبة إلى الشاتج السحمي االجسالي. ولؾحع االرتباط الؾثيق بيؽ أوضاع السرارف وفخص 

 تجويخ الجيؽ العام بتكاليف معقؾلة.
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، وتؾصمشا إلى إقخار العالقة بيؽ العجد لقج راجعشا الشغخية السالية لتحجيج السدتؾػ العام لألسعار 
الحكؾمي وعخض الشقج واسعار الفائجة وليحه كميا صالت بتحجيج السدتؾػ العام لألسعار، برؾرة 
أو أخخػ. لكؽ ال ترل، تمػ العالقة، إلى حج أن السدتؾػ العام لألسعار يتحجد تبعا لمكيسة 

 الحكيكية لمجيؽ التي تخيجىا الدمظات العامة. 

اتزحت الحاجة لإلقخار بالفزاء السذتخك لمستغيخات الشقجية والسالية العامة وقظاع السال في  وقج 
حخكة االقتراد الحكيقي. ولحلػ يسكؽ االنتقال مؽ معادلة الدياسة الشقجية إلى نسؾذج لدياسة 
االقتراد الكمي والحؼ يحتؾؼ األدوات السظمؾبة لتيحيب سمؾك السرارف واألسؾاق السالية 

ستقخارىا، وسياسة السالية العامة والدياسة الشقجية بالسعشى الستعارف عميو قبل األزمة. وىحا وا
 التؾجو مسكؽ نغخيا، عمى األقل، وىؾ ما ُيدتشتج مؽ مجسؾع دراسات الكتاب.

ولعل مسا يجعؼ ىحا السقتخح، حتى في األوساط السحافغة، ما بيشتو أزمة الجيؾن الديادية بان   
عامة وبحكؼ ضخامة الجيؽ الحكؾمي متجخمة في نظاق عسل الدياسة الشقجية وسياسة السؾازنة ال

 االستقخار السالي عمى حج سؾاء.
الشقجؼ الكيشدؼ، وبحلػ  -نسؾذج االقتراد الكمي السفتؾح، اصال، ىؾ تؾسيع لشسؾذج التؾازن الدمعي

تعادل أسعار الفائجة ُيذسل بجسيع التحفغات التي وردت مؽ قبل. كسا يقؾم عمى مبجئيؽ ىسا 
وتعادل القؾة الذخائية ولؼ يتأكج اندجاميسا مع الؾقائع في دوال سعخ الرخف العائؼ. ولحا يبقى ما 
يدتشتج مؽ التشغيخ عشيا إلى حج كبيخ. وطالسا يتحخك السدتؾػ العام لألسعار فالعبخة بدعخ 

تزي استيجاف التزخؼ الرخف الحكيقي وليذ الشقجؼ والحؼ ترعب الديظخة عميو ألن ذلػ يق
وسعخ الرخف معا. كسا أن سعخ الرخف الحكيقي يعكذ بالشتيجة الدعخ الشدبي لمدمع غيخ 
الستاجخ بيا إلى الستاجخ بيا دوليا، وفي االقتراد الشفظي يختفع الدعخ الشدبي، ىحا، لزغط 

سعخ الرخف  الظمب والسخونة الؾاطئة لمعخض السحمي. وتبقى القاعجة السثمى اقتراديا في تغيخ
االسسي لمعسمة األجشبية بسا يداوؼ فخق التزخؼ السحمي عؽ العالسي، لكؽ الكثيخ مؽ العكبات 
تعتخض االلتدام بتمػ القاعجة، ولحا يربح مؽ الزخورؼ البحث عؽ سياسات تعّؾض االنفرام 

 بيؽ التزخؼ وحخكة سعخ الرخف االسسي.
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لشامية والشاىزة إلى مدتؾيات تتجاوز الحجود التي لقج ازدادت االحتياطيات الجولية في البمجان ا 
تقتخحيا السعاييخ الستجاولة مثل ندبتيا إلى: االستيخادات، الشقؾد بالسعشى الؾاسع، الجيؾن قريخة 
أألجل، أقرى عجد متؾقع في ميدان السجفؾعات، ... ولحلػ  تفدخ بشسط التشسية الحؼ يقتزي 

طشية في البمجان اآلسيؾية، وفي البمجان الشفظية  الحفاظ عمى سعخ صخف مشخفض لمعسمة الؾ 
يزاف عامل القجرة عمى االستيعاب. والحغشا اختالف انساط التجخل في سؾق الرخف، كسا 
تخذى الجول، عمى األغمب، التزحية بشدبة كبيخة مؽ االحتياطيات الجولية لمحفاظ عمى استقخار 

ؾاعج اإلرشادية الذائعة ان الديؾلة واألمان سعخ الرخف، فتدسح بتغيخه. ومؽ تجارب الجول والق
ضؾابط أساسية في إدارة االحتياطيات الجولية، وال زال العائج لو أىسية ثانؾية في سياسات البشؾك 

 السخكدية تجاه احتياطياتيا.

تؾاجو دول الرادرات الظبيعية السخض اليؾلشجؼ، ومشيا متقجمة مثل أستخاليا وكشجا، ولؼ تتبمؾر بعج 
استخاتيجية ذات قبؾل واسع لمتعامل مع ىحه السذكمة. ويبجو واضحا ان الدياسة الشقجية ضسؽ 

تسخار الشظاق الستعارف عميو ال تكفي لؾحجىا لمؾصؾل إلى نتيجة ُمخضية. وىشاك ارتباط بيؽ اس
نسؾ االحتياطيات الجولية والحاجة إلى سياسة التعكيؼ. وتفاوتت الجول في البعج السؤسدي إلدارة 
االحتياطيات الجولية والتجخل في سؾق الرخف، وبذكل عام تكؾن مذاركة أو ليسشة  الحكؾمة في 

 ىحا السجال أكبخ مسا ىي عميو في بكية أنذظة الدياسة الشقجية. 

الشغخؼ والبحث التجخيبي نسؾ الظمب عمى العسمة األجشبية في العخاق بدعخ  لقج فدخ التحميل 
الرخف الحكيقي والجخل. ويختبط األخيخ بإيخادات الشفط التي ليا الجور الخئيذ في تحجيج مدتؾػ 
الشاتج السحمي عبخ االنفاق الحكؾمي ودورة األنفاق. ويتظمب اندجام سعخ الدؾق مع الدعخ 

يعات إلشباع الظمب الستعيؽ بالدعخ الخسسي تساما. وبّيؽ التحميل استقخار الخسسي إطالق السب
سؾق الرخف، ولؼ يتعخض إلى ضغؾط بالسعشى االصظالحي. وكانت العالقة بيؽ الكسية والدعخ 
في سؾق الرخف واضحة في البيانات اليؾمية والذيخية. ولقج ارتفع سعخ الرخف الحكيقي لمجيشار 

إلى مدتؾيات تؤكج السخض اليؾلشجؼ ومشو صعؾبة تشسية القظاع  2003ام العخاقي عؽ مدتؾاه لع
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االنتاجي غيخ الشفظي عبخ السبادرة االستثسارية لمقظاع الخاص. ويدتؾجب ىحا الؾضع مخاجعة 
 الدياسة االقترادية وإيالء بشية التكاليف واألسعار األىسية التي تدتحقيا.

  

أشعخ باالمتشان لسؽ حاورني مؽ الدمالء األعداء وشجعشي عمى مؾاصمة ىحا السجيؾد    
ل طعسة والجكتؾر ميشج عديد دمحم لتجقيق مدؾدة آالستؾاضع ومشيؼ، خاصة الجكتؾر حيجر حديؽ 

الظبعة الثانية لمكتاب. وأتقجم بالذكخ ألساتحة وطمبة الجراسات العميا في الجامعة السدتشرخية 
الكؾفة وجامعة كخبالء فقج ساعجني اىتساميؼ لبحل السديج مؽ الجيج في إعجاد الظبعة وجامعة 

الثانية ىحه. وأسال البارؼ تعالى أن يجعل في ىحا العسل ما يشفع الشاس، ودعاءا ألىل بيتي 
 مغفخة ورحسة، ولسؽ أحدشؾا إلّي جديل العظاء. وذريتي، وِلَؾاِلَجؼَّ وذوؼ قخابتي
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 النق ي تقصصد االأسس  :  الفصل أألول

يتناول هذا الفصل الفهم النظري للنقود واليات خلقها بين السلطة النقدية والمصارف، ووظائفها.           
ي بالتعريف الواسع وتصبح لهذه االئتماني. وهل يحددها النشاط تقتصاداالوالنظر إليها في سياق عمل النظام 

الكلي، أم خارجية معطاة من السلطة النقدية تتحكم بها. و يدرس  تقتصاداالالعلّة متغيرا داخليا  في نموذج 
دوال الطلب على النقود والحوار المدرسي حولها واختبارها اإلحصائي. ونظريات الفائدة، تفسيرها 

النقدي عبر الحوار بين الكينزيين  تقتصادااليات األساسية في وتبريرها، وأسعارها. ويحاول مراجعة الفرض
 واآلخرين. وتمهد مباحث هذا الفصل لما بعدها وتتكامل معها.  

 

 الفهم النظري للنقو  وعرض النق 
 
النقدي من النظر في مفهوم النقود ارتباطا بالتعريف اإلجرائي لها والذي يحتوى الوسائل  تقتصادال بد لال   

التي تؤدي وظيفتها. واليات خلقها بين البنك المركزي والمصارف في سياق منهج يُخِضع مفهوم عرض 
وحقائق في  النقد للبحث ويعتني بمحدداته. إذ تساعد هذه المقدمات على إماطة اللثام عن جوانب مؤسسية،

 المعاصر بما فيه دور المصارف وأسواق المال. تقتصاداالنظام عمل 
 

 األسدس النق ي وخلق النقو   
 
اتخذت النقود أشكاال مختلفة عبر التاريخ وهي مبتكرات اجتماعية إليجاد وحدة مرجعية لحساب القيمة  

ما في الذمة من التزامات للدولة والجهات واألسعار، وتسهيل المبادالت  بالبيع والشراء، واإليفاء بالديون و
واالتقتراض. ومع تنوع  وظائفها تبقى  االتقراضاألخرى. وهي، أي النقود، وسيلة لخزن القيمة ونقلها، و

 صفاتها الفريدة في كونها وحدة حساب وتفردها في إنجاز المبادالت غير المباشرة. 
وتقبل التوصل إلى المسكوكات الذهبية والفضية  ومعادن أخرى بأوزان معلومة مقنّنة، جربت المجتمعات  

اعتماد مقدار معين من سلعة  شائعة مثل الحبوب  لحساب القيمة وتسعير األشياء المتبادلة. أما النقود 
وهي مقبولة ألداء وظائف النقود  الورتقية فقد ظهرت في األصل للنيابة عن المعدن الثمين وليست بديال عنه، 

بما تمثله من ذهب أو فضة محفوظا في المعبد أو خزانة الملك والمصارف في العهود المتأخرة. وتدريجيا 
من صفة النيابة إلى تقابلية التحويل  للذهب. ولم تنقطع صلتها به إال  Banknotesانتقلت األوراق النقدية 

ذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية والذي يقوم على تقاعدة تبادل الذهب بعد التخلي عن نظام بريتون وودز ال
بالدوالر. وعندها أعلنت الحكومة األمريكية أنها لم تعد مستعدة لتحويل الدوالر إلى ذهب وعّومت سعر 

 35سعره بالذهب ) حدد ، حتى ذلك التاريخ كانت عمالت الدول معرفة بالدوالر الم1971الصرف عام 
 آلونس الواحد(.دوالر ل

النقود بالمعنى المعاصر هي مطلوبات على البنك المركزي والمصارف، ومؤسسات مالية اخرى تقوم بدور 
الوساطة أو تقبول الودائع. ومن تلك المطلوبات العملة في التداول والودائع الجارية، للمستهلكين ومؤسسات 

وتتصف بالسيولة التامة إلنجاز المبادالت ، M1األعمال، والتي تشكل النقود بالمعنى الضيق المسمى 
، األوراق النقدية والمسكوكات، هي المثال األصلي للنقود بمعنى السيولة Cواإليفاء بااللتزامات. والعملة 

فالمفروض أنها النقود تحت الطلب   Dاآلنية و سيطا للمبادالت واإليفاء بالديون. أما الودائع الجارية 
و بالشيكات أو ترتيبات السحب والتحويل لحسابه أو لطرف آخر،  وال تدفع  يستعيدها المودع عملة أ

المصارف عنها فوائد للمودعين، عادة، أو فوائدها واطئة. وفي السنوات األخيرة وبحكم التطور المؤسسي 
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ية القابلة للشيكات بالتفاوض ضمن تعريف النقود بالمعنى االدخارأدخلت أصناف من حسابات الودائع 
المشتركة والتي تسمى اختصارا  االدخارق وتلك الحسابات تُفتح في المصارف التجارية وصناديق الضي

Now Account  أما النقود بالمعنى الواسع .M2  فهي شاملة للنقود بالمعنى الضيقM1 مضافا عليها ،
ألجنبية في المصارف الودائع ألجل والثابتة  وأموال صناديق النقد المشتركة وأخرى منها الودائع بالعملة أ

بل في  M2 للمقيمين. وفي بعض التعاريف ال تُشمل كل الودائع ألَجل ضمن النقود في الصنف الثاني 
صنف أوسع. وهكذا كلما توسعنا في تعريف النقود نُضّم إليها عناصر أخرى من الثروة المالية لقطاع 

عمومية للمصارف ومؤسسات مالية أخرى. األعمال والعوائل يتضمنها جانب المطلوبات في الميزانيات ال
[1] 
وهي مطلوبات للجمهور   High Powered Moneyوهناك صنف يسمى النقود فائقة القوة   

 Cوالذي يتكون من العملة في التداول  Bوالمصارف على البنك المركزي، وتلك  هي األساس النقدي 
ها المصارف في البنك المركزي، وعملة لديها ، واألخيرة بمكونين: ودائع تحتفظ بRواحتياطيات المصارف 

الى  M[. وتسمى نسبة النقود 2منها إلزامي ومنها فائض ] اتاالحتياطيلمواجهة طلبات زبائنها. وتلك 
؛ وبالتعويض عن البسط  =mu ،Money Multiplier:M/B   muالمضاعف النقدي  Bأألساس النقدي 

والمقام بما يساويهما، وبقسمة مفردات البسط والمقام على الودائع الجارية يعاد تعريف المضاعف بداللة 
 النسب:

  mu=(C+D)/(C+R)                                                                       
          mu=(cr +1)/(cr +rr )  

 
الى الودائع الجارية. و  اتاالحتياطينسبة  rrسبة العملة في التداول إلى الودائع الجارية، وهي ن crحيث 

بأنه حاصل ضرب أألساس النقدي بالمضاعف النقدي كما في التالي  Mلنفس السبب ينظر إلى عرض النقد 
M=(B)( mu):و لذا فإن ، 

 
            M = B (cr +1)/(cr +rr ) 

 
وتفيد هذه العالتقة، ألول وهلة، أن البنك المركزي يستطيع توسيع عرض النقد عبر زيادة أألساس النقدي.    

ألن أألساس النقدي الذي تقدم تعريفه من جانب المطلوبات تقابله مكونات في جانب الموجودات من ميزانيته 
المحلي للبنك المركزي، على الحكومة  االئتمانوتبوب في مجموعتين من األصول : صافي  العمومية.

والمصارف وما إليها؛ وصافي الموجودات األجنبية. وتبعا لذلك يتغير األساس النقدي أما بتغير حجم 
المحلي للبنك المركزي أو صافي موجوداته األجنبية أو كليهما. ولكن العتلة الرابطة بين أألساس  االئتمان

ه تتضاءل تقدرة البنك المركزي على استقراروفي حالة عدم  muالنقدي وعرض النقد هي المضاعف 
 التحكم بعرض النقد.

، ونسبة crالمضاعف، كما يظهر من تعريفه، على نسبة العملة في التداول الى الودائع  استقرارويعتمد   
يدا عن بع rrمنها إلزامية ومنها فائضة يكون  اتاالحتياطي. وألن تلك rrاحتياطيات المصارف الى الودائع 

، وبالتالي 2112الفائضة، كما كان الحال في العراق حتى عام  اتاالحتياطيمع حجم كبير من  ستقراراال
النقود تقيام المصارف بإتقراض الودائع الجديدة لحين  المضاعف النقدي. كما يفترض تكاثر استقرارعدم 

الفائضة موجودة وكبيرة فإن زيادتها  اتاالحتياطيالفائضة. ولذا ما دامت  اتاالحتياطيالوصول الى اختفاء 
ي في هذه الحالة. االئتمانعرض النقد، فالمصارف ال تقيّدها مصادر التمويل في التوسع  ال تؤدي الى تغير

المضاعف النقدي في الواليات المتحدة أألمريكية وبلدان أخرى  استقرارويستفاد من البيانات المنشورة عدم 
تضعف الصلة الكمية بين أألساس النقدي وعرض النقد كما هو الحال في  في السنوات أألخيرة. وعندما
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، والذي يعتمد muالمضاعف  ستقرارالالعراق، على سبيل المثال، تزداد صعوبة التحكم بعرض النقد. إن 
 الكلي. تقتصادعلى حركة إحتياطيات المصارف، صلة وثيقة بدور النقود في منظومة العالتقات السببية لال

يرتفع  االئتمانندما تؤدي تفضيالت المصارف إلى تقلص السيولة الفائضة المحتفظ بها وتوسيع ع      
عرض النقد، كون القروض تصنع الودائع، وهذه تمول تقروضا جديدة وهي عمليات تكاثر النقود  التي 
 تبسطها العالتقة أدناه:
L+ eD + kD = D 
 و منها ،
D = L/[1 - e - k] 

اإللزامية من  اتاالحتياطينسبة K الفائضة من الودائع، اتاالحتياطينسبة  eالقروض،  Lالودائع،  Dحيث 
 الودائع. وبذلك يتضح إن القروض تؤدي الى مضاعفة الودائع ألن المقام أتقل من الواحد الصحيح.

 
 (1الشكل رتقم )

 المضاعف النقدي في الواليات المتحدة األمريكية 
 2121ونظيره لعام  1691والبيانات شهرية بين كانون الثاني  M2النقود بالمعنى الواسع 

 

 
 . FREDالمصدر: إعداد الباحث، البيانات من          

 

ومنها خارج سيطرة  muوثمة عوامل عدة تسهم في تحديد المتغيرات الداخلة في تعريف المضاعف     
نسبة العملة  استقراره من عدمها نمط سلوك. لكن مع افتراض استقرارالسلطة النقدية ولهذا تصبح مسألة 

المصدرة، أو العملة في التداول، الى الودائع الجارية تستطيع السلطة النقدية التحكم باألساس النقدي.  وذلك 
ات الفائضة أو يقترضها البنك االحتياطيات اإللزامية عندما تتجنب المصارف االحتياطيعبر تأثيرها في 

ات اإللزامية من الودائع الستيعابها عندما االحتياطيزي منها. أي يعمد البنك المركزي إلى رفع نسب المرك
يكون فائضها مستقرا نسبيا، أو عن طريق بيع أو شراء أدوات الدين الحكومي الستيعاب فائض السيولة أو 

لبنك المركزي يتحكم، فعال، تعزيزها حسب الحاجة، كما سيتضح فيما بعد.  وإذا دتققنا النظر تقد ال نجد ا
بالعملة المصدرة ألن الطلب يقررها، أي طلب الحكومة وهي زبون للبنك المركزي، عندما تريد سحب جزء 

، وطلب المصارف استجابة لطلبات زبائنها. وعدم استطاعة البنك Cashمن ودائعها الجارية لديه عملة 
رته على التحكم باألساس النقدي ومنه صعوبة التحكم المركزي التحكم بالعملة المصدرة يكفي للتشكيك بقد

2020-01-012010-01-012000-01-011990-01-011980-01-011970-01-011960-01-01

12

10

8

6

4

2

M
on

ey
 M

ul
ti
pl

ie
r

Money (M2) Multiplier: USA Monthly Data



 
 

4 
 

بعرض النقد. وعلى فرض تقدرة البنك المركزي على تعيين األساس النقدي بالوسائل آنفة الذكر فتلك ال تعني 
سيطرته على عرض النقد عندما تعمل المصارف مع احتياطيات فائضة بحجم كبير نسبيا ألن الودائع في 

دا على االئتمان كما يفيد االطالع على بيانات العراق مثال. ويقال، عادة، إن العملة هذه الحالة ال تمثل تقي
المصدرة تكون بنسبة مستقرة من الودائع الجارية، وهي ليست هكذا دائما فقد تغيرت هذه النسبة في العراق 

 خالل السنوات أألخيرة، وتتغير في بقية الدول.
 

 (2الشكل رتقم )
 في كوريا الجنوبية M2الى النقود بالمعنى الواسع  M1الضيق نسبة النقود بالمعنى 

 2112و  1691البيانات شهرية بين عامي 

 
 . FREDالمصدر: إعداد الباحث ، البيانات من       

 
، معلومات تساعد في التنبؤ بالمستقبل القريب للتغيرات هاستقرارولذا ال يقدم المضاعف النقدي، لعدم    

ويفّسر  M2النقدية. وينشر صندوق النقد الدولي معكوس المضاعف أي نسبة أألساس النقدي الى النقود 
المصرفية  االدارةتفاوت هذه النسبة عبر الدول بالعمق المالي والعادات المصرفية للمجتمع واختالف أساليب 

بيل المثال كانت، تلك النسبة، في أستراليا والواليات المتحدة أألمريكية وروسيا وأرمينيا وغيرها. وعلى س
وتقد تكون منخفضة في بلدان نامية، فمثال وفي  61.8، 38.7، 7.1، 5.4على التوالي بالمائة:  2007عام 

. والمهم مدى  18.1، 7.7، 18.3نفس السنة كانت في بنغالديش وماليزيا وتركيا على التوالي بالمائة : 
تغيرها بوتيرة مستقرة وهذا غير متحقق في الواليات المتحدة أألمريكية مثال  ها في البلد المعين أواستقرار

، وفي السويد تغيرت لنفس 2011بالمائة عام  20.6بالمائة أصبحت  8.8تقريبا  2000كانت عام 
 ( IFS,Yearbook2012بالمائة )  3.9بالمائة إلى  8.4السنوات من 

الفائضة والتي يتضمنها تعريف أألساس النقدي. وعندما تتقلص  اتاالحتياطيو هذا التغير يعود إلى 
الفائضة يتغير المضاعف أيضا. وطالما توجد احتياطيات فائضة تبقى العالتقة سائبة بين  اتاالحتياطي

اإللزامية. وهكذا نالحظ عدم   اتاالحتياطياألساس النقدي والنقود وتتعطل في نفس الوتقت فاعلية نسبة 
معالم العالتقات التي يستند إليها القول بسيطرة البنك المركزي على العرض النقدي، مع ذلك ال ينفي  استقرار
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ما تقدم دور البنك المركزي في تكاثر النقود، وإن المضاعف النقدي يتغير ضمن مديات  ليست واسعة في 
 عدد من الدول المتقدمة والنامية.

 
 

 النقو  في الميزانيدت العمومية للجهدز المصرفي
 
المصرفي لمعرفة النقود ومكوناتها  –يبدو من المالئم النظر في العمليات النقدية من داخل نظامها المالي   

الكلي. ولذا نبدأ بالميزانيات العمومية للبنك المركزي  تقتصاداالوحركتها  تقبل تجريدها ضمن متغيرات 

والمصارف ومجموع الجهاز المصرفي  لمتابعة التغير في مكونات األصول والخصوم  في الميزانيات 

 ومديات الفاعلية الممكنة  للسياسات من هناك. 

الجارية، وعند إضافة بقية  هي العملة في التداول والودائع  M1وكما بينا آنفا ان النقود بالمعنى الضيق 

. والعملة في التداول هي الموجودة خارج النظام المصرفي أي  M2الودائع يسمى المجموع النقود الواسعة

المصدرة من البنك المركزي مستبعدا منها ما تحتفظ به المصارف استجابة للطلب المتوتقع من زبائنها. 

العمل  بمقدار الفرق بين ما يدخل الى خزائن البنك  وتزداد العملة المصدرة او تنقص على مدار ساعات

المركزي وما يخرج منها، أي ان األضافة الى العملة المصدرة هي صافي الطلب األضافي عليها من 

 الحكومة والمصارف.

والعملة التي تحتفظ بها المصارف هي جزء من احتياطياتها والجزء اآلخر ودائعها لدى البنك المركزي.   

األلزامية بودائع  لدى البنك المركزي بنسبة من الودائع لدى المصارف مضافا اليها  اتالحتياطياوتحدد 

عملة تحتفظ بها المصارف. وعادة ما تكون احتياطيات المصارف اكبر من مقاديرها األلزامية. وهنا نأتي 

لتداول، او هو وهو احتياطيات المصارف والعملة في ا  Monetary Baseالى مفهوم األساس النقدي  

العملة المصدرة واحتياطيات المصارف لدى البنك المركزي واألخيرة ودائع الزامية وفائضة . واصبح 

واضحا ان العملة في التداول مشتركة بين النقود واألساس النقدي، فعند اضافتها الى احتياطيات المصارف 

يفت الودائع الجارية الى العملة في التداول لدى البنك المركزي تكون النتيجة هي األساس النقدي، وإذا اض

فالمحصلة هي النقود بالمعنى الضيق، واذا جمعت العملة في التداول الى كل الودائع فتلك هي النقود بالمعنى 

 الواسع.

بقي ان نسترجع مفهوم المضاعف النقدي وهو نسبة النقود الى األساس النقدي. اما سرعة دوران النقود    

وما في  االجماليالسلع والخدمات المتبادلة عبر النقود الى كمية النقود، ويعبر الناتج المحلي فتعني تقيمة 

حكمه عن تقيمة تلك السلع والخدمات عادة.  ونالحظ ان  مصداتقية بعض الفرضيات الشائعة في التنظير 

 استقرارعدم  او استقراري النقدي وما يترتب عليها من سياسات وفاعليتها تعتمد على مدى تقتصاداال

 المضاعف النقدي وسرعة دوران النقود.

 نقو  البنك المركزي      .1

في جانب االصول من ميزانية البنك المركزي تظهر الموجودات األجنبية والتي تسمى احيانا    

الموجودات الدولية وتحتوي على اصول بالعملة األجنبية ثم الذهب وحقوق اخرى.  موجودات العملة 



 
 

6 
 

األجنبية عادة استثمارات مالية للبنك المركزي في الخارج واغلبها اوراق دين حكومي للدول عالية 

ية وايداعات تقصيرة األجل في البنوك المركزية، واضافة لذلك توجد في خزائن البنك االئتمانالجدارة 

زائن البنك المركزي المركزي عملة اجنبية ورتقية وهي غالبا الدوالر في العراق. اما الذهب فمنه في خ

المحلي كما تقدم آنفا. وفي جانب المطلوبات  االئتمانواغلبه مودع في الخارج .  والفقرة التالية هي 

ايضا تظهر فقرة المطلوبات األجنبية وهي ودائع في البنك المركزي، وديون، لجهات ليست مقيمة. أي 

األتقامة، فودائع الحكومة الوطنية والمصارف ان المطلوبات تصنف اجنبية ليس بمعيار العملة انما مركز 

المحلية بالعملة األجنبية لدى البنك المركزي ال تصنف اجنبية وان كانت بالدوالر او اليورو. بينما ودائع 

وديون الجهات الخارجية، غير المقيمة، تصنف اجنبية حتى وان كانت بالعملة الوطنية، وهذه المسألة 

 القراءة اللغوية في محل األصطالح. من جملة األمثلة على خطورة

والفقرة التالية في جانب المطلوبات احتياطيات المصارف أي ودائعها لدى البنك المركزي منها    

 االشارةالزامية واخرى حرة تسمى احتياطيات فائضة، وهذه ليست كل احتياطيات المصارف فقد سبقت 

. ثم بعد ذلك ودائع الحكومة وهي اتاالحتياطيجملة الى ان العملة التي تحتفظ بها المصارف تصنف من 

من المكونات األعتيادية والمهمة في ميزانيات البنوك المركزية، وبعدها استثمارات المصارف لدى 

البنك المركزي وتقد تكون ودائع بفائدة اوحيازة حواالت يصدرها البنك المركزي. ثم بعد ذلك العملة 

او حقوق الملكية ويمثل  ستحقاقة في النظام النقدي، يليها صافي االالمصدرة وهي فقرة كبيرة ورئيسي

 الفرق بين مجموع تقيمة األصول والمطلوبات للغير.

 (1جدول رتقم )

 الميزانية العمومية للبنك المركزي

 المطلوبات ) الخصوم( لموجودات ) األصول(  

 الموجودات األجنبية   
 الموجودات بالعملة األجنبية    
 الذهب وأخرى    

 
 المحلي االئتمان

 للحكومة        
 للمصارف        

 موجودات ثابتة واخرى

 مطلوبات اجنبية
 احتياطيات المصارف

 الزامية        
 فائضة        

 ودائع الحكومة
 استثمارات المصارف

 العملة المصدرة
 (ستحقاقراس المال بالمعنى الواسع ) صافي اال

 

 مجموع المطلوبات مجموع الموجودات

 المصدر: اعداد الباحث.

( مختصرة في 1وألغراض التحليل النقدي والسياسة ايضا يعاد عرض الميزانية العمومية في الجدول )

( ألبراز المفاهيم ذات المضامين المهمة في الظاهرة النقدية والمركز المالي الدولي للبنك 2الجدول )

ألظهار صافي الموجودات المركزي. وفي البدء تحول المطلوبات األجنبية الى الجهة اليمنى باشارة سالبة 
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األجنبية للبنك المركزي ألن األخيرة تساوي صافي  اتاالحتياطياألجنبية في جانب االصول، ونكون ازاء 

الموجودات األجنبية مضافا عليها الديون طويلة األجل على البنك المركزي، وفي العراق صافي الموجودات 

ألن البنك المركزي لم يقترض من الخارج. وتسمى  األجنبية، اتاالحتياطياألجنبية هو بالفعل يمثل 

الرسمية وفي سياتقات نادرة يقال احتياطيات  اتاالحتياطيالدولية او  اتاالحتياطياالجنبية احيانا  اتاالحتياطي

 السلطة النقدية. 

 ثم تنقل ودائع الحكومة الى جانب الموجودات، األصول، بإشارة سالبة من ديون البنك المركزي عليها 

 االئتمانوايضا تنقل استثمارات المصارف الى جانب الموجودات باشارة سالبة لتكون النتيجة صافي 

الى جانب الموجودات بإشارة سالبة ليطرح من الموجودات األخرى ال  ستحقاقالمحلي. وعند نقل صافي اال

وهما يؤلفان األساس يبقى في جانب المطلوبات ، الخصوم، سوى احتياطيات االمصارف والعملة المصدرة  

. وبعض High Powered Moneyالنقدي والذي يسمى ايضا نقود البنك المركزي او النقود فائقة القوة

 . Reserve Moneyة االحتياطيالجهات، ومنها صندوق النقد الدولي، تسمي األساس النقدي النقود 

تضاف الى األصول في  Treasury billsعندما تشتري الحكومة من السوق الثانوية حواالت خزانة   

(، وهذه الصفقة ال تكون بال مقابل فالبد من تمويلها من جانب المطلوبات. 2، جدول )االئتمانفقرة صافي 

ولأليضاح عند الشراء يعزز البنك المركزي حسابات المصارف البائعة بمبلغ الشراء فترتفع احتياطيات 

ا تتصرف المصارف بجزء من ودائعها لدى البنك المصارف وبالتالي يزداد األساس النقدي، وعندم

المركزي في تحويالت الى زبائنها او لمواجهة طلباتهم من العملة تنخفض احتياطيات المصارف لترتفع 

 العملة المصدرة

 (2جدول رتقم )

 الميزانية العمومية ) النقدية التحليلية( للبنك المركزي

 المطلوبات ) الخصوم( الموجودات ) األصول(

 صافي الموجودات األجنبية
 المحلي االئتمانصافي 
 للحكومة والمصارف      

 صافي الموجودات األخرى
 

 احتياطيات المصارف
 العملة المصدرة

 المطلوبات = األساس النقدي الموجودات 

   ستحقاقصافي اال المصدر: اعداد الباحث. المقصود بصافي الموجودات األخرى: الموجودات الثابتة وما اليها مطروحا منها

.  وهكذا يتضح ان البنوك المركزية عند حيازتها ألوراق الدين تمول تلك الحيازة بشكل ما من اشكال خلق 

 Debtالنقود، ولهذا السبب بالذات يسمى شراء البنك المركزي ألوراق الدين الحكومي تنقيد الدين 

Monetisation   وهو المقصود اصال بتعبير التمويل باالصدار النقدي والذي يفهم في األوساط غير

الخبيرة وكانما البنك المركزي يطبع اوراتقا نقدية ويسلمها للحكومة، بينما سبق األيضاح بان االصدار النقدي 

ارف والحكومة يعتمد على طلب الجهات المختلفة للعملة. ألن طبع اوراق العملة ال يعني اصدارها فالمص
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تسحب على حساباتها الجارية لدى البنك المركزي عملة او تحويال، كما تفعل انت بالضبط في التعامل مع 

حسابك في المصرف، تعزز الحساب بعملة تودعها فيه او تسحب عملة عند الحاجة. واوراق العملة 

ن لها صفة نقدية إال بعد خروجها المطبوعة ليست لها صفة نقدية بل هي اوراق على صورة العملة، وال تكو

 من البنك المركزي في مقابل انقاص رصيد ودائع الجهة الساحبة بنفس المبلغ.

 لنقو  مطلوبدت على الجهدز المصرفي: .2

 

بمختلف اشكاله وهو المكون  االئتماننقرأ في جانب الموجودات، األصول، من الميزانية الموحدة للمصارف 

الرئيسي لألصول والوظيفة األولى لمؤسسات الوساطة المالية. ثم الودائع لدى البنك المركزي وهي 

احتياطيات الزامية وفائضة. وايضا استثماراتها لدى البنك المركزي وديونها للحكومة، حواالت الخزانة، 

تي تحتفظ بها وموجودات ثابتة واخرى. في هذا المورد واستثمارات مالية اخرى وبعدها العملة الوطنية ال

االلزامية والفائضة  اتاالحتياطينتناول المصارف من جهة توليد النقود ولذا نلتفت الى العملة المحتفظ بها و

لدى البنك المركزي وهي ودائع للمصارف هناك، ثم استثمارات المصارف لدى البنك المركزي ايضا. وهنا 

التي في جانب األصول لدى المصارف وتظهر على جانب الخصوم )المطلوبات( في نالحظ الفقرات 

الميزانية العمومية للبنك المركزي، وفي جانب المطلوبات، في ميزانية المصارف، نقرأ تقروض من البنك 

 المركزي، وتقبلها ودائع جارية وودائع اخرى. 

 (3جدول رتقم )

 الميزانية العمومية الموحدة للمصارف

 المطلوبات ) الخصوم( الموجودات ) األصول(

 االئتمان
األلزامية والفائضة لدى البنك  اتاالحتياطي
 المركزي

 استثمارات لدى البنك المركزي 
 حواالت خزانة

 استثمارات مالية اخرى
 عملة وطنية 

 موجودات اخرى وثابتة

 ودائع جارية
 ودائع ادخار وثابتة وما اليها
 تقروض من البنك المركزي

 اخرى
 
 
 

 ستحقاقصافي اال

 مجموع المطلوبات مجموع الموجودات

 المصدر: اعداد الباحث.

دمج الميزانيات لجهتين يعني ان مطلوبات الجهة االولى على الثانية وبالعكس سوف تختفي .وبهذا المعنى 

فان ودائع واستثمارات المصارف لدى البنك المركزي وكذلك تقروض البنك المركزي للمصارف ال تظهر 

تقابله موجودات في الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي ألنها مطلوبات للجهاز المصرفي عليه أي 

بمقدارها، وايضا ال يظهر ذلك الجزء من العملة المصدرة الذي تحتفظ به المصارف على نفس األساس 

 الواضح. 
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( يتضح معنى القول ان 4وعند دمج ميزانية البنك المركزي مع الميزانية الموحدة للمصارف في الجدول ) 

زانيته العمومية الموحدة على جانب المطلوبات النقود مطلوبات على الجهاز المصرفي. إذ نالحظ في مي

النقود بالمعنى الضيق والواسع حيث الودائع بانواعها والعملة في التداول، ألن ودائع المصارف 

واستثماراتها لدى المركزي تتعادل على جانبي ميزانية واحدة لتختفي، وايضا ذلك الجزء من العملة الذي 

لعملة سوى المتداول خارج الجهاز المصرفي. ولذا فان جميع العوامل تحتفظ به المصارف فال يبقى من ا

والسياسات التي تؤدي الى زيادة الودائع في المصارف التجارية والعملة المتداولة خارجها تفسر توالد 

 وتكاثر النقود.

نقود بدوره ألن من البنك المركزي اذ يقود الى مكاثرة ال االئتمانومن تلك العوامل والسياسات التوسع في   

يعود جزء مما اتقرضت  االتقراضبخلق النقود، كما تقدم، والمصارف عند تسهيل  االئتمانالمركزي يوسع 

األلزامية  اتاالحتياطيودائع لديها لتقرضها من جديد ... وهكذا. واذا ما خفّض البنك المركزي من نسب 

على الودائع في المصارف التجارية فقد ساعدها على اتقراض اضافي بدوره يقود سلسلة من التغذية المرتدة 

. وكذلك عند اتقراض البنك االئتمانلينتقل الجهاز المصرفي بمجموعه الى مستوى اعلى في الودائع و

حواالت الخزانة من المصارف المركزي للمصارف يحدث الشيء نفسه، اما عند شراء البنك المركزي ل

يأتي دور سوق  االتجاهلتبدا دورة من التصاعد، وفي هذا  االئتمانفيمدها بالسيولة التي تنعكس في مزيد من 

ي، االئتمانما بين المصارف لتنتقل فوائض السيولة الى أماكن الشحة، وتدعم هذه العملية الحفاظ على النشاط 

 ائب في العراق.لكن سوق ما بين المصارف ضعيف اوغ

ية الكلية، ألن النقود بجميع تقتصاداالتبقى تحت سقف األمكانية  االئتمانومن الواضح ان النقود والودائع و 

مفرداتها جزء من ثروات األفراد ومؤسسات األعمال، ومعلوم ان الثروة دائما تتناسب مع الدخل. كما ان 

يمول انفاتقا استهالكيا اواستثماريا وكليهما ال يتجاوزان مجموع األنفاق القومي، والذي يرتفع او  االئتمان

ينخفض تقليال لبعض الوتقت فوق  ودون الدخل القومي ن بمقدار صافي التدفقات الخارجية.  ولذا ال تعرف 

 االدخاروى الكلي، ومنها ان ات على المستاالستخدامالنقود على حقيقتها إال مع استحضار موازين الموارد و

 في األمد البعيد.  االدخارال يتعدى  االستثمارذلك الجزء غير المستهلك من الناتج، كما ان 

 (4جدول رتقم )

 الميزانية العمومية الموحدة للجهاز المصرفي

 المطلوبات ) الخصوم( الموجودات ) األصول(

 صافي الموجودات األجنبية
 للقطاع الخاص وتقطاع األعمال العام االئتمان
 للحكومة االئتمان

 استثمارات اخرى وموجودات ثابتة
 

 ودائع ادخار وثابتة وما اليها
 ودائع جارية

 عملة في التداول
 ستحقاقصافي اال

 مجموع المطلوبات مجموع الموجودات

 المصدر: اعداد الباحث.
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 بين الصجدريين ومعد لة كمية النقو  الكالسيكية

المدرسة المركنتيلية، والتي عرفت بنسق  تقبل آدم سمث، أو ما تقتصاداالأطلقت صفة التجاريين على كتاب 

ية تدعو اليها أكثر منها في التنظير. وركزت على المعادن الثمينة بصفتها جوهر تقتصاداالمن السياسات 

ستيراد المواد األولية الرخيصة، الثروة، وتنظيم التجارة الخارجية لمراكمة المزيد منها. ولذا تشجع على ا

وحماية الصناعة التحويلية بالرسوم الكمركية، وتشجيع الصادرات وخاصة السلع النهائية. وتنظر إيجابيا الى 

من العملة األجنبية  اتاالحتياطيزيادة السكان للحفاظ على األجور واطئة. المعادن الثمينة آنذاك تماثل 

، فهي تقدرة شرائية دولية ولذا فهي هذا الزمنلسلطات النقدية والحكومات وسبائك الذهب التي تحتفظ بها ا

ثروة وطنية. وبذا تختلف عن النقود القانونية او الورتقية التي هي ثروة لحائزها لكنها ليست ثروة لألمة 

 طالما هي مطلوبات على الجهاز المصرفي الداخلي. لقد شهدت المرحلة المركنتيلية إهتماما في الصناعة

في ثالثينات  Thomas Munيلخصها ما ورد عن  اهتماماتهمللزراعة، ويستبعد ان مجموع  وتطويرا

القرن السابع عشر " ثروة إنكلترا في تجارتها الخارجية" وارتباطا بالمعدن الثمين. وكانت السياسة 

المركنتيلية شائعة في غرب اوربا ونفوذها واسع في فرنسا تقبل الفيزيوتقراط. وفي المانيا تبنّتها المدرسة 

لدى هيوم نحو آليات توازن  االهتماموتقد تحول  التاريخية، فيما بعد، والحمائية من منطلقاتها األساسية.

 ارتفاعتلقائي للتجارة الخارجية، ومن خالل تغير األسعار النسبية حيث تؤدي وفرة المعدن الثمين الى 

الصادرات والعكس صحيح، وأنه ال خوف من العجز التجاري إذ  انخفاضاألسعار فزيادة المستوردات و

 العجز. يتدفق الذهب الى الخارج لتعويض 

 Vوسرعة دورانها  Mلقد تبلورت فكرة معادلة كمية النقود في العهد التجاري بمضمون موازنة النقود 

النقدي الى  تقتصادوالتي اصبحت من المحاور األساسية لال MV=TPأو   Pوأسعارها  T بالسلع والخدمات

الفرنسي وفي بريطانيا جون وبعده جين بودان  1211نيكوس البولندي عام  يومنا. وتنسب الفكرة لكوبر

لوك وديفيد هيوم في النصف األول من القرن الثامن عشر. كان التجاريون، بخالف هيوم، يعتقدون ان 

ي.  وعند الكالسيك تقتصاداالفتؤدي الى زيادة تداول السلع وتحريك التجارة والنشاط  Tالنقود تؤثر في 

سعر الفائدة بالنقود بعالتقة عكسية.  د الميركنتيلي، يفسرصار شائعا ان كمية النقود تحدد األسعار؛ وفي العه

)األموال المعدة  االدخاروتقد إعتمد الكالسيك نظرية أخرى لسعر الفائدة على انها تتحدد بالتفاعل بين 

)الطلب عليها ( عند التوازن. وينسب إلى جون لوك تقديم معادلة كمية النقود بصيغة  االستثمار(، ولإلتقراض

بكمية  يتأثروالذي ال  Tالمستوى العام لألسعار يتحدد بكمية النقود مع مقدار من الحجم التجاري  نظرية وان

النقود، بخالف المركنتيليين،  مع بقاءه، لوك، معهم في إيالء مراكمة المعدن الثمين أهمية عالية. مع ذلك، 

ة بين النقود وحجم النشاط في القرن الثامن عشر، دافع كتاب مؤثرون عن نظرة التجاريين في العالتق

وبالتالي زيادة التداول السلعي دون  االتقراضي واألسعار. وذلك ان وفرة المعدن الثمين تعني زيادة تقتصاداال

رفع األسعار. وحتى إذا ارتفعت األسعار في البداية يستجيب العرض السلعي بمرونة عالية ما يؤدي الى 

األسعار تدريجي وال يتحول المستوى العام لألسعار فورا  ارتفاعهبوط األسعار. وحتى هيوم يرى ان 

ويرتفع حجم السلع لكي يناسب  تقتصاداالليناسب الحجم الجديد من النقود وبذلك تساعد النقود على إنعاش 

. اما كانتيلون تقتصاداالالمستوى الجديد من النقود، بتعبير آخر ان مقدارا من التضخم مفيد لتحريك 

Cantillonفقد بين كيف ان  1122اسة أعدها خالل عشرينات القرن الثامن عشر ونشرت عام ، في در ،
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وبذلك ادخل عنصر عدم التحديد في العالتقة بين النقود واألسعار.  Mلها نفس أثر الزيادة في  Vالزيادة في 

سعار لزيادة وأضاف ان النقود تؤثر في األسعار والدخل وذلك يعتمد على كيفية إنفاتقها، وعندما تستجيب األ

النقود فالتناسب بين الزيادتين تقد يختلف حسب الظروف. يفهم مما تقدم ان العالتقة بين النقود واألسعار كانت 

موضع جدل لعشرات السنين  سبقت "ثروة األمم" وطيف األفكار واسع من ان النقود تؤثر في السلع دون 

 األسعار الى العكس تماما وما بينهما.

اريين  في سعر الفائدة نقدية صرفة ، غالبا، وان العالتقة بين النقود وسعر الفائدة عكسية كانت نظرية التج 

 Lawو  Pettyوالعالتقة السببية تتجه من النقود الى سعر الفائدة. وجون لوك وآخرين منهم 

للنقود ولذلك مع هذا الفهم، وتفسيرهم للعالتقة العكسية أن زيادة النقود رفعت األسعار فخفّضت القوة الشرائية 

ينخفض سعر الفائدة على المقترض وهو تفسير ينطوي على خطأ حسابي أخذهم عليه آدم سمث. أما 

بتفسير  االلتزامأسعار الفائدة دون  انخفاضكانتيلون فقد إستند الى الوتقائع تقائال ان وفرة النقود أدت دائما الى 

 فرجال األعمال يدخرونها االضافيةي حازت النقود نظري. وهنا ، كانتيلون أيضا، علّق األمر على الجهة الت

الترفي ليزداد الطلب  االستهالكالفائدة أما ماّلك األرض فينفقونها على  وبالتالي تقد تنخفض اسعار لالستثمار

 (.  Blauge,1622وترتفع أسعار الفائدة ) 

لنقدي الكتابات التي ظهرت خالل ا تقتصادااليقصد بالمرحلة المركنتيلية، أو التجارية،  في دراسة تاريخ    

،  واتّخذت من الميزان التجاري الخارجي محورا لها،  داعمة لسياسة تقييد 1111 -1221المدة 

األستيرادات وتشجيع الصناعة المحلية  والصادرات، وتحبذ مراكمة المعدن الثمين. وخالصة أفكارهم انها 

سيك وإمتدادهم المدرسي حتى اليوم. فالنقود عند التجاريين نقيض النظرية الكمية للنقود التي يُعرف بها الكال

تُنّشط التجارة  من خالل تدفق المعدن الثمين او العملة الورتقية، وبذلك لها فاعلية إيجابية إذ ال يقتصر دورها 

على حساب القيمة وإجراء المبادالت بحياد. والنقود ال تحدد األسعار  والتضخم، في نظرهم، بل القوى 

حقيقية للكلفة هي المسؤولة ألن النقود التي تفيض عن حاجة المعامالت وال تستخدم لتحريك التجارة تكتنز ال

 Moneyي الحقيقي واألسعار الى النقود التي يتكيف رصيدها تقتصاداالوحسب. وتتجه السببية من النشاط 

Stock    بتبعية سلبيةPassively نقدي صرف يعكس وفرة او  لمتطلبات التجارة. وسعر الفائدة متغير

ا، ومهد تصور عالتقة عكسية بين النقود وسعر الفائدة لنظرية تفضيل السيولة انخفاضا وارتفاعشحة النقود 

 الكينزية.

وتبلورت أوضح التصورات النظرية للتجاريين، وخالصتها آنفا،  أواخر عهدهم، وأبرز من تنسب إليهم 

John Law 1911- 1126  وSir James Stewart 1121- 1121 واألول وهو سكوتلندي أكد  .

على خلفية كساد طويل األمد في بلده  فّسره بنقص  1112على تحفيز النقود للتجارة في مؤلف له عام 

 االنتاجالمعدن الثمين وحّث على إصدار نقود ورتقية، عوضا عن نقصه،  لتنشيط التجارة وبذلك يزداد 

والتشغيل بفعل النقود بأنها دائمية وليست  االنتاجاألسعار. وتوصف زيادة  ارتفاعوتوظيف العمل دون 

في تصوره الى وفرة  Lawمؤتقتة وبهذا الجزم والوضوح يختلف التجاريون عمن جاء بعدهم. ويستند 

الموارد الحقيقية العاطلة، ومنها العمل، وهذه جاهزة للتوظيف دون زيادة في األسعار. وأيضا، فرضية ثبات 

 االستخدامة الحجم، بخالف الكالسيك، ولذا تكون دالة العرض خطا افقيا بين نقطة األصل ومستوى غل
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الكامل إزاء مستوى األسعار الثابت. وبالتزامن يرتفع الطلب المَحفّز بالنقود ألستيعاب العرض دون زيادة 

ما يؤدي الى زيادة  االنتاجاش نقود ورتقية نتيجة ألنتع بإصداراألسعار. ومن الممكن تحسن الميزان التجاري 

أبعد من ذلك   Lawالصادرات. ومن الواضح ان هذه األفكار تغاير كل األنساق الالحقة الى يومنا.  وذهب 

الى الترويج لفكرة منحنى عرض  االنتاجفي حماسه الى التوسع النقدي لمعالجة مشكالت البطالة وتنشيط 

لوفورات الحجم الكبير ولذا ال يكون منحنى العرض مع السعر   بميل سالب. اي ان األسعار تقد تنخفض نتيجة

 . االنتاجخطا أفقيا بل نازال مع زيادة 

النقدي الزائد طالما تستند النقود الى تقيمة إسمية لثروة حقيقية ويتضمن هذا الفرض أن  االصدارويُستبعد 

يمول عملية حقيقية من تجارة أو إنتاج وليس مستقال عنهما، وكأنه ضابط مؤسسي ينسجم مع مبدأ  االئتمان

ان السببية تتجه من التداول السلعي واألسعار الى النقود وليس العكس. وأراد التجاريون كما يعبر عنهم 

Law بأن تعتاد المصارف  جاالنتاإرساء ترتيبات في عمل المصارف تديم التفاعل األيجابي بين النقود و ،

على إصدار نقود عبر تقروض مضمونة بإنتاج مستقبلي ومع ترسيخ  تقاليد العمل هذه تنشأ آلية مستديمة 

توليد النقود المالئمة لحجمه. وتشبّه هذه اآللية بعمل مسنّنات نقل الحركة، محكمة وبالقدر  االنتاجحيث يحفز 

ع الطلب الكلي الحقيقي على السلع. وأضيف الى تلك األفكار المطلوب، أي ينسجم التوسع النقدي تماما م

مع موجة انتعاش جديدة ولم  االنتاجضمان القروض باألرض والتي تتزايد بإدخال المزيد منها الى دائرة 

باألرض ال ينسجم تماما مع مثال حركة  االئتمانيزل العقار ابرز وسائل ضمان القروض. لكن ربط 

 االئتمانا أضيفت األرض لشرط إرتباط القرض بانتاج مستقبلي. وتسمى ضوابط المسننات آنفا إال إذ

نموذجهم البديل لكل  تأسيسهاجمه الكالسيك  في سياق يالمصرفي  تلك مبدا الحواالت الحقيقية الذي س

 فحسب.  االئتمانوليس للنقود و تقتصاداال

ألنفاق وبالتالي الطلب الكلي السلعي مباشرة ، زيادة كمية النقود، في النظرية المركنتيلية، ترفع مجموع ا

فينتعش ويرتفع الطلب الكلي من هذه القناة ايضا. وألن  االستثماروبطريق غير مباشر تُخفّض كلفة تمويل 

سعر الفائدة حقيقيا  انخفاضالمستوى العام لألسعار يبقى ثابتا مع زيادة النقود ، ألسباب تبينت، لذا يكون 

 النقود.بالكامل عند زيادة 

إضافة جوهرية أليضاح منظومة العالتقات السببية  1191لقد تقدم جيمس ستيوارت في مؤلفه عام  

المتصورة من جانب العرض والتكاليف الى األسعار. إذ تبدا سلسلة األسباب من درجة المنافسة في سوق 

أسعار المنتجات.  ومثلما تحدد العمل الى معدالت األجور ومنها الى الكلفة األجرية لوحدة المنتج لتنتهي في 

المنافسة والكلفة أسعار المنتجات كذلك المستوى العام لألسعار. وللنفوذ األحتكاري دور في تحديد هامش 

الربح وهو من مكونات اسعار السلع، وهكذا تتحدد األسعار النسبية والمستوى العام لألسعار بذات اآللية في 

ستيوارت الكثير من عناصر التنظير للكينزية وما بعد كينز والكينزية  القطاع الحقيقي. وبذلك يستبق جيمس

 الكلي.  تقتصادالجديدة في أساسها الجزئي لال

الى  ومع األسعار المعطاة تتعدل سرعة دوران النقود بحيث يكفي رصيدها ألستيعاب النشاط الحقيقي ،

. فالنقود الزائدة عن حاجة التداول تُكتنز ولذلك ال تستخدم سوى الكمية االكتنازوفك  االكتنازجانب فرضية 

تقد  االكتنازالمحددة التي تحددها اآللية الموصوفة آنفا. وإضافة على  باألسعارالمناسبة لألنتاج والتجارة، 
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ها. يعمد بعض حائزي الثروة الى إذابة تقسم من النقود المعدنية ليُحتفظ بها مصوغات من الحلي وسوا

 وسك المعادن الثمينة نقودا مع إمكانية إصدار نقود ورتقية.  االكتنازوعندما تشح النقود يحصل العكس، فك 

ركز الكالسيك في نقد األفكار المركنتيلية على ان الثروة ليست هي المعدن الثمين بل ارصدة الموارد 

الة األساسية لكتاب آدم سمث تفنيد الحقيقية، األرض والعمل ورأس المال، وكفاءة إستخدامها وكأن الرس

األطروحة المركنتيلية من هذه الزاوية. ورفض آدم سمث وريكاردو مبدأ الحماية ألن الكفاءة في رأيهما 

 تتطلب حرية التجارة لينتفع البلد من المزايا المطلقة والنسبية ذات الصلة بالتخصص وتقسيم العمل.    

تعارف عليه في النظرية الكمية للنقود كونها بثبات سرعة دورانها الشرح الم 1122تقدم ديفيد هيوم عام 

والتبادل  االنتاجكمية النقود يتسبب في تقلص حجم  انخفاضتحدد المستوى العام لألسعار. وأنكر هيوم ان 

السلعي، إذ سينخفض المستوى العام لألسعار، بعد فترة وجيزة، كي تتالئم كمية النقود المنخفضة مع حجم 

في تحفيز النقود للناتج مقرا بعدم حيادية النقود في األمد القصير، وفي  Lawع. وتقد رّد هيوم أطروحة  السل

الكامل وتتكيف  االستخداماألمد البعيد ال أثر للنقود في النشاط الحقيقي إذ يعود الناتج مستقرا عند مستوى 

هكذا، متمسكا بالموتقف النظري الذي   األسعار لتنسجم مع كمية النقود الجديدة. وبقي النسق الكالسيكي

صاغه هيوم، مع النقوديين وميلتون فريدمان والكالسيكية الجديدة، لوكاس وجماعته، والى يوم الناس هذا.  

-Priceويعزو هيوم عدم حيادية النقود في األمد القصير الى نقص المعلومات عند واضعي األسعار 

Setters تغيرات كمية النقود ولذا تكون األسعار عصية ،  أي منتجو السلع وتّجارها عنSticky   أو

لزيادة كمية النقود تقبل ان يكتشف المنتجون من  االنتاجليست مطاوعة في األمد القصير. وبهذا يستجيب 

مالحظة خزين السلع وسوق العمل ان الناتج تجاوز المستوى الطبيعي ، أي التوازني، فترتفع األسعار 

. وأضاف هيوم أثر توزيع Lawالوضع األعتيادي وتتالشى المكاسب التي وصفها  الى تقتصاداالويعود 

إذ تتركز إبتداءا لدى فئة تقليلة تقبل ان تنتشر في عموم حيز التبادل وهو عامل آخر يعزز  االضافيةالنقود 

 إنحرافها عن حياديتها في األمد القصير تقبل ان تعود اليها. 

طئة السياسة المركنتيلية في التجارة الخارجية فعندما يتزايد تدفق المعدن واستند هيوم  الى ذات األساس لتخ

الثمين الى البلد ترتفع األسعار فتنخفض الصادرات وترتفع األستيرادات والعكس صحيح. أي ان آلية التكيف 

ي التلقائي بين كمية المعدن الثمين واألسعار تضمن التوازن الخارجي، وال توجد فرصة لفائض دائم ف

الصادرات. لكن األسعار ليست بهذه الطواعية العالية بحيث تتكيف حسب مقتضيات التوازن بين الصادرات 

المعدن الثمين بالعملة  استبدالواألستيرادات دون اضطراب وصعوبات يعانيها الناس في معيشتهم. ويمكن 

لة ميزان المدفوعات بحركة األجنبية، لمناتقشة رد هيوم على المركنتيلية، فهل يتمكن أي تقطر، حل مشك

 تلقائية لسعر الصرف حسب مقتضيات التوازن، المسألة في غاية التعقيد سنأتي عليها في محلها.

وتمّسك ريكاردو بنظرية كمية النقود في تحديد المستوى العام لألسعار رافضا تفسير حركته من جانب  

 ارتفاعة المطلقة.  وعنده ان االسميالنسبية واألسعار التكاليف متهما المركنتيليين بعدم التمييز بين األسعار 

المستوى العام لألسعار دون زيادة في كمية  ارتفاعة، ال يقود الى االسميالتكاليف األجرية، ويقصد األجور 

النقود. وعند بقاء كمية النقود ثابتة حتى لو ارتفعت  اسعار السلع األجرية، يقصد أسعار محتويات سلة 

 لعمال، ستنخفض أسعار مجموعات سلعية أخرى ليبقى المستوى العام لألسعار دون زيادة. ل االستهالك
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مشكلة نقص الطلب ألن تقيمة السلع  1213فيما نشر عام   Jean-Baptiste Sayوأنكر ساي 

المعروضة هي تكاليف عناصر إنتاجها المدفوعة والكافية لشرائها وبهذا المعنى العرض يخلق طلبه. 

ذلك، خاصة، الرد على المركنتيليين في أن نقص النقود يؤدي الى عدم كفاية الطلب ومن ثم والقصد من 

من  االستثماريأخذ طريقه الى  االنتاجبطالة وكساد. ويفترض ساي ان الجزء المدخر من دخل عناصر 

. وتقد أسس كينز نظريته العامة على دحض هذه االستهالكعن  االدخارخالل المصارف وبالنتيجة ال يختلف 

وبذلك يبقى  االستثمارو االدخارالفرضية بعدم وجود ضمانة من داخل آليات عمل السوق للتوازن بين 

 معرّضا لعدم كفاية الطلب.  تقتصاداال

ي ورفض الكالسيك نظرية المركنتيليين بأن سعر الفائدة ظاهرة نقدية صرفة ويتفق ريكاردو وهيوم وهنر

بمعنى األمتناع عن  Thriftوالتوفير  باإلنتاجيةيتحدد  Realثورنتن ان سعر الفائدة مقدار حقيقي 

 االدخارية الحدية لراس المال وعرض االنتاج، الحقيقي، دالة باالستثمار. أي ان الطلب على االستهالك

لفائدة الحقيقي مع انتاجية راس يرتبط طرديا بسعر الفائدة الحقيقي وبالنتيجة يستتب التوازن بمساواة سعر ا

المال عند الحد وهو سعر الفائدة الطبيعي، اي التوازني. والنقود ليست من العوامل التي تؤثر في سعر 

الفائدة الحقيقي الموصوف الذي يقاوم التغيرات النقدية ليبقى محددا بالعوامل الحقيقية لكنهم أتقروا إمكانية 

التوازني مؤتقتا نتيجة لزيادة النقود. وهذا الفرق بين سعر الفائدة النقدي، او سعر الفائدة دون مستواه  انخفاض

فيما بعد لتفسير تعاتقب األنتعاش    Wicksellالمصرفي،  وسعر الفائدة الطبيعي سوف يشتغل عليه تنظير

 والركود في دورات األعمال. يرتفع المستوى العام لألسعار بزيادة النقود فتصبح تكاليف المشاريع

ية أعلى ويزداد الطلب على القروض وينخفض عرضها، في نفس الوتقت، ألن النقود المطلوبة االستثمار

ألنجاز المعامالت اصبحت أكبر؛  وايضا تخشى المصارف من نفاذ إحتياطياتها ومحصلة هذه الحركات 

الفائدة للتغيرات سعر الفائدة مجددا فيعود الى المعدل الطبيعي وتصف هذه العملية مقاومة سعر  ارتفاع

هو الذي يتكيف لتغيرات النقود ليبقى سعر الفائدة الحقيقي عند  االسميالنقدية. والمقصود ان سعر الفائدة 

 المعدل الطبيعي أي التوازني المحدد بالعوامل الحقيقية. 

والتي  Banking Schoolالمدرسة المصرفية  االئتمانتسمى األفكار المركنتيلية في عرض النقود و

أوراق تجارية مرتبطة بعمليات إنتاج وتجارة  ي ، كما تقدم، بضمانات تقيمة األرض أواالئتمانتشجع التوسع 

، وبشدة تلك األطروحة Thorntonتمولها القروض. وتقد انتقد الكالسيك ومنهم خاصة هنري ثورنتن، 

المستوى العام  ارتفاعتفع مع والتجارة، تر االنتاجبدعوى ان القروض مرتبطة بقيم اسمية ، لألرض أو 

لألسعار نتيجة التوسع النقدي بالقروض ذاتها. وبذا يصبح المستوى العام لألسعار غير تقابل للتحديد ويدخل 

 ، والنقود، والضمانات واألسعار. االئتمانلها بين  استقرارفي حلقة تغذية متبادلة وصاعدة ال  تقتصاداال

  االئتمانوتبلورت أفكار الكالسيك في  1221تحويل الى الذهب عام وأعادت بريطانيا تقابلية عملتها لل 

واستمر الجدل بين المدرستين   Currency Schoolالنقدي فيما أصبح يسمى مدرسة العملة  االصدارو

ما يعني من جهة أخرى حضور فعال للمركنتيلية في القرن التاسع عشر. واستندت   1221حتى عام 

، ومنهم ديفيد ريكاردو وهنري ثورنتن، االئتمانالرواد الكالسيك في النقود ومدرسة العملة على آراء 

طالما تكون العملة تقابلة للتحويل الى  االصدارومفادها عدم الحاجة الى ضوابط حكومية لمنع األفراط في 

ثابت  األسعار في بريطانيا وطالما تحول العملة الى الذهب بسعر صرف ارتفاعيؤدي الى  ذهب. ألن األخير
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الى  فتضطريزداد األستيراد طلبا ألسعار أدنى وسوف تالحظ المصارف إستنزاف موجوداتها من الذهب 

تقليص العملة المصدرة ، وتعود األمور الى نصابها. وتكررت األزمات النقدية في العشرينات والثالثينات 

فرضياتها بعد ان أتقنعتها  من القرن التاسع عشر ما اضطر مدرسة العملة ، الكالسيكية، الى مراجعة

. ولذا أكدت على ضرورة وجود ضوابط االصدارالتجارب بعدم كفاية القابلية للتحويل للسيطرة على 

صارمة تمنع األسراف النقدي الورتقي، بالحفاظ على نسبة بين النقدين بحيث يجري تقليص الُمصّدر من 

على حكمة المصارف وعقالنيتها لم يكن في محله  داالعتماالعملة الورتقية مع بداية إستنزاف الذهب، اي ان 

يشترط ضمان كل العملة  1244ألنها تُستدَرج الى الهاوية.  واستطاعت مدرسة العملة إصدار تقانون عام 

% وهي تقاعدة الذهب، عدا كمية تقليلة من العملة تصدر مقابل أوراق دين حكومي ) 111الورتقية بالذهب 

1666 ,Humphry.) 

لدى ماركس وظيفة النقود وسيلة للتداول ، إنجاز المبادالت،  ضامنة لوظيفتها في حساب األسعار لكن   
التطابق بينهما ليس ضروريا. وال يتبنى ماركس سرعة دوران النقود إذ يرى ان الدوران في الحقيقية  

تري الى البائع والسلع من البائع للسلع، أو أن كأل من النقود والسلع تتحركان بإتجاه معاكس: النقود من المش
صيغة أتقرب الى ما أصبح يسمى معادلة كيمبردج  MV= PQالى المشتري، لذا يعتمد بدال من 

Ms=PQ/k  أي ان تقيمة السلعPQ  مع معدل دورانk  ،تحدد النقود المطلوبة، ألنجاز المعامالتMs  
حتياط وبذلك يقترب ماركس من كينز بمستوى معين لألسعار؛ وهناك جزء آخر من النقود يحتفظ به لأل

كثيرا.  وأيضا، النقود ال تحدد المستوى العام لألسعار ألن تكوين األسعار يبدا من تحول القيمة بداللة العمل 
الى القيمة بالذهب عبر نسبة العمل المبذول في إنتاج السلعة الى  مقدار العمل لوحدة الذهب، فلو فرضنا ان 

ة عمل والوحدة من الذهب ثالث ساعات يكون سعر السلعة خمس وحدات من ساع 12سلعة ما تتطلب 
الذهب؛ وفي حالة العملة القانونية او الورتقية تظهر األسعار بوحداتها حسب سعر الصرف بين العملة 

 المعدنية والذهب. 

 

 العالتقة السببية واصجدهعرض النق  

المتغيرات داخلية وخارجية. وفي نظرية اإلحصاء ي نوعين من تقتصاداالفي نماذج التنظير والقياس    
يصنف المتغير داخليا عندما  يُفّسر النموذج حركته بفعل عالتقاته المباشرة وغير المباشرة مع متغيرات 
أخرى حاضرة في النموذج. أما المتغير الخارجي فإن تقيمته معطاة من خارج المنظومة، وأحيانا عندما 

يتضمنها النموذج، ومتغيرات داخلية متخلفة زمنيا، يقال إن خارجية هذا  يعتمد المتغير على عوامل ال
. وال يحتاج المتغير الخارجي إلى تفسير من داخل المنظومة  أي إن   Weak Exogenityالمتغير ضعيفة

التنظير الذي يصف النقود بأنها متغير خارجي يراها سببا وليست نتيجة، بمعنى لها دور في تعيين 
التي تكون عليها المتغيرات الداخلية. اما و صفها بالخارجية الضعيفة فينصرف الى عدم تأثيرها  المستويات
، او حجم التداول مقيّما باألسعار في نفس الزمن ولكنها تستجيب لتغذية عكسية من الدخل االسميفي الدخل 

 واألسعار لفترة سابقة.
عض داخلية، ولو أضاف اليها صفة ضعيفة ربما أتقرب غير أن تلك الخارجية الضعيفة تقد يسميها الب       

الى الدتقة النظرية. وعندما يسمح البنك المركزي لعرض النقد بالتالؤم اآلني مع احتياجات المصارف وهي 
تحت تأثير عناصر خارجة عن سيطرته فهذه السياسة التكيفية، األحتوائية، تدعم االعتقاد بأن النقود متغير 

ة تقاد بالتفاعل بين المصارف وتقطاعات العوائل واألعمال تفاعال محكوما ذاتيا داخلي. ألن العملي
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Autonomous  ما يكفي في رأي البعض للقول بداخلية عرض النقد، بمعنى وجوب البحث عن محدداته
 في اليات العمل التلقائية لألسواق.

الكلي فذلك لتحكم البنك  تقتصاداالفي نموذج  Exogenousوعندما ينظر إلى النقود بأنها خارجية ُ       
 عنها المضاعف النقدي.  المركزي باألساس النقدي، واعتماد النقود على ذلك األساس بنسبة ثابتة، يعبر

المحلي في ميزانيته أو حتى تغيير نسب  االئتمانبزيادة أو إنقاص صافي  ويستطيع البنك المركزي التحكم
ي في حوزة المصارف. لكن هذه الصالحية ال تكفي لوحدها لوصف اإللزامية على الودائع الت اتاالحتياطي

النقود بأنها خارجية إال في حالة تغيير البنك المركزي لألساس النقدي باستقالل وليس استجابة لتغيرات 
 الدخل، الفائدة،  ميزان المدفوعات، أو األسعار.

ي يعتمد على الضرائب وحجم أألنفاق وهذه وثمة مسألة أخرى مهمة تتمثل في عجز الموازنة العامة الذ     
المتغيرات ليست طيعة بيد السياسة المالية ذاتها دون البنك المركزي. ويضطر األخير، أحيانا، لشراء المزيد 
من أوراق الدين الحكومي في حالة عجز الموازنة العامة للحفاظ على سعر الفائدة ضمن المدى الذي يناسب 

ي عملية خلق للنقود انطلقت بدايتها من المالية العامة. أما عند تمويل العجز بتدفقات السياسة النقدية، ما يعن
رأسمالية خارجية، أي يشتري أألجانب إصدارات الدين الحكومي، يزداد الطلب على العملة المحلية عبر 

للبنك المركزي الدولية   اتاالحتياطيمبادلتها بالعملة أألجنبية، ويرتفع صافي الموجودات أألجنبية أي  
فيزداد أألساس النقدي ثم عرض النقد. وحتى إذا أصدرت الحكومة أوراق دين بالعملة األجنبية فسوف تبادل 
العملة األجنبية الداخلة بالعملة المحلية وتنتهي العملية بزيادة صافي الموجودات األجنبية للبنك المركزي، 

ي بطبيعته ال يسمح تقتصاداالالنقد. بتعبير آخر إن النظام وبهذا انتقل التأثير إلى األساس النقدي ثم عرض 
 باستقالل العمليات النقدية عن المالية العامة. 

 Exogenous أو خارجي  Endogenousلقد حظي النقاش حول هل ان النقود متغير داخلي     
بالعكس. وذلك إلى جانب باهتمام وافر لصلتها بالتحقق من اتجاه السببية من الدخل واألسعار الى النقود أم 

أهميتها لمعرفة مدى تقدرة السلطة النقدية في التأثير على عرض النقد. ويرى تيار النقوديين سبب التقلبات 
في التذبذب بين التوسع والتقييد النقدي والمسؤولة عنه البنوك المركزية التي تتحكم  تقتصادالدورية لال

بعرض النقد لذلك يُعَد عرض النقد، في رأيهم، متغيرا خارجيا. ويستند موتقف النقوديين الى أبحاثهم التي 
 ي.تقتصاداالة في النشاط االسميبينت أو رّجحت أسبقية التغيرات في كمية النقود على التغيرات 

بينما يرى كينزيون وآخرون أن تغيرات عرض النقد تتحدد داخليا بين تقطاع األعمال غير المالية  
 والمصارف التجارية، وتأثير هذه الكيانات كبير بحيث يتضاءل معه عمل السياسة النقدية لمعاكسة التقلبات.

للطلب على النقود المولد عن النشاط  Passiveوبالتالي فإن تغيرات عرض النقد استجابة سلبية 
 ي. تقتصاداال

في خلق النقد على خاصية مجاراة دورة األعمال ألنه ينخفض زمن الفتور والكساد و  االئتمانوينطوي دور 
(. ولهذا تجد البنوك المركزية صعوبات في معاكسة الدورة  ,p 39 Karicيرتفع زمن االنتعاش ) 

يجعل المضاعف النقدي أتقل مع نفس  Cashبالعملة  االحتفاظبة الجمهور بسياساتها النقدية. كما إن رغ
المقدار من أألساس النقدي. وال يستبعد النقوديون التغذية العكسية من متغيرات النشاط  الحقيقي على النقود 
وخاصة في خضم الدورات لكنهم يرونها ثانوية طالما يسيطر البنك المركزي على أألساس النقدي. وال 

جادل هذا الرأي بذاته كثيرا لكن، وكما سلف، يضطر البنك المركزي الى تقبل إمالءات الطريقة التي يعمل ن
 ي ومن زاوية النظر هذه لم يعد مستقال لتأكيد خارجية عرض النقد.تقتصاداالبها النظام 

لمركزي ومنها وال يجوز إغفال انعكاس تغيرات ميزان المدفوعات في صافي الموجودات أألجنبية للبنك ا 
في األساس النقدي، خاصة مع ثبات سعر الصرف، وبذلك تؤثر تقلبات ميزان المدفوعات، مبدئيا وبثبات 

المضاعف النقدي. وال يستطيع البنك المركزي، مباشرة  استقرارأثر العوامل أألخرى، في عرض النقد عند 
 تقتصاداالأيضا، إن عرض النقد في على أألتقل، تقرير وضع ميزان المدفوعات. ويرى بعض النقوديين، 

تابعا لمقتضيات  تقتصاداالالمفتوح الذي يعتمد سعر الصرف الثابت داخلي، أي يصبح في هذا الصنف من 
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إدامة ثبات سعر الصرف، وبذا تفقد السلطات النقدية الوطنية السيطرة على عرض النقد في مثل هذا الوضع 
(P41 ,Karic وهذه الخاصية مؤكدة لال .)العراتقي والدول ذات النظام النقدي المشابه) الباحث،  تقتصاد

المالي الدولي والسياسة النقدية(. وفي رأيهم إن التغير في عرض النقد على المستوى الوطني  تقتصاداال
يتحدد بوتيرة التوسع النقدي العالمي، ومن الصعب تقبول هذه األطروحة على إطالتقها. و نرى أن في نظام 

الدولية  اتاالحتياطيالواتقعي يحدد سعر الصرف الثابت حركة  تقتصاداالمفتوح ) تجاريا ( وهو ال تقتصاداال
للبنك المركزي، في ظل المستويات الجارية لعرض العملة أألجنبية والطلب عليها، ومن هذا الباب يتغير 

تحكم بعرض النقد، الدولية ويصادر تقدرة البنك المركزي على ال اتاالحتياطياألساس النقدي تبعا لحركة 
الفائدة وصافي التدفقات  وهو حاصل في العراق. ومع االنفتاح المالي تظهر مشكلة العالتقة بين حركة سعر

المالية الخارجية والتي تؤثر في الوفرة النسبية للعملة األجنبية ومنها في الطلب على النقود وال بد لعرض 
 النقد أن يستجيب.

مثل توبين وليدلر، الطلب على النقود يحدد عرضها في أألمد القصير والطويل ولدى الكينزيين الجدد،      
المصرفي في المقام أألول. وفي  االتقراضعلى حد سواء. ويرى بالي ان مفهوم النقود الداخلية يتركز حول 

النقدي  االستخدامظل تقاعدة الذهب حيث الخزين الكلي منه معطى في أية لحظة لكن تخصيصه بين 
ئف أألخرى يحدد داخليا حسب كلفة الفرصة البديلة الستعماله نقدا. وتنطوي استجابة البنوك والوظا

المركزية على إشكالية عدم التمييز بين السيطرة وداخلية عرض النقود. فقد يستجيب البنك المركزي بزيادة 
ها في مقابل النقود، ، أي شراء حواالت بحوزتاتاالحتياطيعرض النقد لتلبية حاجة المصارف الى مزيد من 

 اتاالحتياطيبقدر ما تسمح به  االئتمانالفائضة للمصارف وتمكنها من توسيع  اتاالحتياطيفترتفع 
، وأيضا للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها. لكن البنك المركزي ال يستطيع التحكم في بقية االضافية

. وعندما تتوسع المصارف االئتمانعمليات خلق النقود بالعمليات التي تؤدي الى عرض النقد الجديد، أي 
وعلى فرض عدم االستجابة  Accommodationتتوتقع من البنك المركزي المساندة والمجاراة  االتقراضب

 يحصل انهيار. 
و  Verticalفي سياق النظرية النقدية الحديثة أن الصفقات تصنف الى عمودية ومن المفاهيم ذات الصلة  

. العمودية هي التي تجري بين القطاع الحكومي، وهو تعبير يشمل البنك المركزي Horizontalأفقية 
والخزانة ) وزارة المالية(، والقطاع غير الحكومي. اما أألفقية فتعني ما يجري داخل القطاع غير الحكومي 

أألجانب، بيعا و ما بين األفراد والمنشآت، بما فيها المصرفية. وتدرج الصفقات الخاصة مع المتعاملين 
شراءا، ضمن أألفقية. وفيما بعد صار التصنيف يستعمل آلليات خلق النقد فإن كانت من البنك المركزي 
بعمليات السوق المفتوحة وإتقراض المصارف سميت عمودية، ويالحظ أنها بين القطاع الحكومي والخاص 

القطاع الخاص فهذه أفقية. وعندما توصف  المصرفي الى االتقراضمن أألول الى الثاني، أما مكاثرة النقود ب
عملية خلق النقود بأنها أفقية فيتضمن ذلك معنى الداخلية، وحينما تهيمن العمليات األفقية على خلق النقود 
وتكون العمليات العمودية استجابة لها يتعذر، منطقيا، إدراج النقود في فئة األسباب االبتدائية وال تصنف 

 متغيرات الخارجية. ضمن ما يطلق عليه ال
ي، والبنك المركزي يستجيب فقط لمجاراة تقتصاداالأي عندما نكتشف أن النقود داخلية، من خلق النظام 

زيادة الطلب عليها، في هذه الحالة النقود ليست سببا بل نتيجة. وحتى عندما يقال التضخم ظاهرة نقدية، فهذا 
 رتفاعالتسليم بعدم استمرار المستوى العام لألسعار في االصحيح، لكنه ال يعيّن السبب أألول. وحتى مع 

دون تعزيز نقدي إذ ال يمكن لسرعة دوران النقود مواصلة التزايد بعد حد تتوتقف عنده، تقرره تقنيات التبادل 
وأنظمة عمل المصارف وما الفه الناس. وال يفيد اإلتقرار بأن التضخم ظاهرة نقدية إمكانية السيطرة عليها 

ل تغير يضمن ثبات األسعار بمعرفة معدل نمو الناتج  وسرعة دوران النقود ويتحقق ذلك دون خسارة بمعد
ية. فهذه الشروط، بمجموعها، وهم كبير ليس بال ثمن عندما تصرف األذهان عن السبل أألكثر اتقتصاد

 والنمو والتشغيل والرفاه العام.  ستقراراالواتقعية لخدمة أهداف 
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ومكاثرة النقود بتسلسل التعاتقب  االئتمانالصفقات أألفقية داخل القطاع الخاص في خلق كما تقدم، تتلخص  
اإللزامية ... وهكذا. وألن احتياطيات  اتاالحتياطيبين تقرض يتحول الى وديعة ثم إئتمان، بعد احتجاز 

الفرص من المصارف تقابلة للزيادة باالتقتراض، من سوق ما بين المصارف أو البنك المركزي، تقلل هذه 
المعنى العملي لمفهوم المضاعف، إذ في هذا الحالة  يتحكم حساب األرباح و الخسائر بقرار المصرف في 

 ي من عدمه.االئتمانالتوسع 
بينما يطلق  Inside Moneyنقود من الداخل  االئتمانوتسمى النقود التي تخلق مصرفيا عبر عمليات      

. Outside Moneyالمصرفية نقود من الخارج  اتاالحتياطيالتداول وعلى أألساس النقدي، العملة في 
والصنف أألول من النقود غير مستقر بطبيعته، حسب رأي منسكي، ألن المصارف تسعى الى تعظيم 

طالما ينسجم هذا المسعى مع هدف تعظيم األرباح. ورغم  محاولة البنك  باإلتقراضأرباحها ولذلك تتوسع 
عبر عمليات توسيع أو تقليص أألساس النقدي لكن ذلك ال يكفي، كما  ستقراراالعدم المركزي الوتقاية من 

تبين، لوصف النقود بأنها خارجية. وهذا التعبير، النقود من الداخل، يعني أنها من خلق القطاع الخاص، بما 
فيه المصارف، وليس البنك المركزي والحكومة. ومن زاوية محاسبية فإن هذه األصول المالية، النقود من 

لداخل، في حوزة القطاع الخاص هي في ذات الوتقت مطلوبات عليه. فالودائع التي هي أصول في ميزانيات ا
 Net ستحقاقالشركات والعوائل تظهر في الميزانيات العمومية للمصارف في جانب المطلوبات. وصافي اال

Worth د البنك المركزي، وهو أألصول ناتقصا المطلوبات للقطاع الخاص بأكمله مقداره صفر. أما نقو
أألساس النقدي، أي العملة في التداول واحتياطيات المصارف فهي أصول للقطاع الخاص ومطلوبات على 

.  Outside Moneyله ولذلك تسمى النقود الخارجية   استحقاقجهة في القطاع العام و تمثل صافي 
 ويتمثل المصدر أآلخر لداخلية النقود في تقيد الموازنة الحكومية:

D = G - T + iB = dB + dM  
زيادة  dBرصيد الدين الحكومي،  Bسعر الفائدة،  iالضرائب،  Tأألنفاق الحكومي،  Gالعجز،  Dحيث 

زيادة أألساس النقدي. وهذه المتطابقة تبين أن تأثير العجز في عرض النقد يعتمد على   dMالمديونية،  
 االئتمانزية الجديدة، ضمن التيار الرسمي، على تقناة مدى إسهام  البنك المركزي في تمويله. وأكدت الكين

ومن جانب المصارف التجارية عبر إدارة الموجودات واإلحالل فيما بين عناصرها بتفاعل مع الميزانية 
، بمعنى االنتاجومنه الى  االستثماربالدرجة أألولى في  االئتمان[. وتؤثر تقناة 3العمومية لمنشآت األعمال]

فقي للنقود من داخل القطاع الخاص. وبذلك يتحدد عرض النقد داخليا ضمن النظام أهمية الخلق األ
. والمرتكز أألساس لهذه المقاربات إن البنوك لالئتمانبنطاتقه الواسع  تقتصاداالي وبدوافع حاجة تقتصاداال

لعدد من المركزية تسيطر على أسعار الفائدة وليس عرض النقود وهو ما تؤكده مالحظة العمل الفعلي 
البنوك المركزية في العالم التي تدير اسعار الفائدة وليست المجاميع النقدية. بل نضيف إن هذه الممارسة 
أصبحت شائعة في الوتقت الحاضر، وتقد زاول البنك المركزي أألوربي العمل على الفائدة وكمية النقود معا 

ود الى جانب سعر الفائدة. ويذكر ان المجاراة لكن تقييم ذلك المنهج أفضى إلى عدم جدوى اعتماد كمية النق
من ضمن توجهات هذه  واالحتواء المسبق أو العرض النقدي أألفقي، أي من المصارف إلى تقطاع األعمال
احتياجات زيادة الطلب  المدرسة. والتي تقوم على أرجحية االستجابة لحاجة منشآت األعمال للقروض، أو

 .الكلي الذي ينوب عنه طلب القروض
 االئتمانوال ينفي من يعتقد بخارجية النقود، وكونها منطلقا لعالتقات سببية، أن الميل لإليداع والطلب على   

دالة الطلب على  استقرارية. وتشترط هذه الرؤية تقتصادااليتحددان بأحوال السوق وخصائص الوحدات 
على الطلب الكلي الذي يساوي  ( والذي يسمح بسياسة نقدية فعالة للسيطرة ,p 62 Haghighatالنقود )

الناتج الوطني النقدي عند التوازن. وتتضمن هذه الرؤية، النقودية، إن عرض النقد هو أداة السياسة ومنطلق 
 .Transmission Mechanismالية البث 

ية ومنشآت تقتصاداالفينطلق من آراء منسكي ويقر بدور الكيانات  Structuralismأما خط البنيوية    
 االضافيةمال، لكن البنك المركزي له الدور الرئيسي، ومعه المصارف التجارية، في تلبية االحتياجات األع
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أوال، وال يعارض هذا المنحى في التحليل اتجاه العالتقة السببية من النقود الى الدخل. والذي  اتاالحتياطيمن 
يوصف بتفضيل السيولة فيؤكد دور تفضيالت القطاع العائلي والجهات أألخرى التي تظهر ودائعها في 

للطلب على جانب المطلوبات للميزانيات العمومية للمصارف. فهي التي تمكن أألخيرة من االستجابة 
 إضافة على عنصر مهم آخر يتمثل في إدارة المصارف لموجوداتها. االئتمان

نفطي، توصلت أحدى الدراسات  من بيانات إيران السنوية وللمدة من  اتقتصادوعلى سبيل المثال، وفي 
-Coواسلوب التكامل المشترك   Unit Rootاختبارات الجذر األحادي ،باستخدام  2009الى  1968

integration  واختبار غرانغرgranger Test االتقراضاألرجح إحصائيا للسببية يتجه من  االتجاه، إن 
) المصرفي الى كل من: أألساس النقدي، والمضاعف النقدي، وعرض النقد؛ ومن عرض النقد الى الدخل 

PP72-74  Haghighat,)نتائج  . وفي العراق وإن لم تسمح البيانات، بعد، باختبارات للسببية ذات
واضحة ومستقرة لكن العملة األجنبية واألنفاق الحكومي وتمويله، هذه العوامل، تتحكم بالظاهرة النقدية 

 وعلى مختلف أبعادها. 
لقد ساعد نموذج تدفق األموال على فهم أعمق آلليات خلق النقد في سياق ترجيح مفهوم النقود ذات أألساس 

كي، بأنها معطاة تحددها السلطة النقدية. وذلك ألن هذا النموذج يتابع ي، بديال عن الفهم النيوكالسياالئتمان
سلسلة المقبوضات والمدفوعات عبر القطاعات وفائض السيولة وشحتها ويسلط أضواء كاشفة على دور 
النقود والمصارف. وهو نموذج يكامل القطاعين الحقيقي والنقدي ويستند الى حسابات تقطاعات العوائل، 

 لحكومة في المجرى االعتيادي للصفقات. واألعمال وا
ويعود الفضل الى كوبالند الذي بدأ اتقتراح هذا النموذج مستعيرا فكرة دورة الكهرباء. ويناسب هذا التصور 
ما يجري فعال في يوميات المحاسبة ذات القيد المزدوج. ألن إظهار الصفقة دائنة في حساب معين يقتضي 

وت زمني بين العرض والطلب في نفس الوتقت جعلها مدينة بنفس المبلغ لحساب آخر. وبذلك ال يوجد تفا
 لألموال المتدفقة مثلما ال يوجد فاصل بين العرض والطلب في الكهرباء. 

 

 نظريدت سعر الفدئ ة منذ العه  الكالسيكي

 الفدئ ة في صولي  وصوزيع القيمة
 

الوتقت،  ي في العالم تثير، في نفستقتصاداالالفائدة التي أصبحت من بين العناصر التي يقوم عليها النظام    
الكثير من المشكالت والتساؤالت الفلسفية واألخالتقية والدينية، في منشأ الدخل، موضوعيا وشرعيا. و 

ي تقتصاداالي المعاصر ودوره في الطلب على النقود والنشاط تقتصاداالمحددات السعر في الية النظام 
النقدي الذي تشتغل عليه السياسة الحقيقي وبالعالتقة مع سعر الصرف والتضخم. وهي القناة الرئيسية للبث 

النقدية المعاصرة. ويتناول هذا المبحث مقدمات ضرورية لما سياتي من أبحاث هذا الكتاب. وال تسمح 
طبيعة الفائدة وشبكة عالتقاتها بتجنب التداخل والعودة المتكررة للمقدمات، وهكذا يستمر سعر الفائدة إلى 

 نهاية المطاف.
 (Zarlenga)وال يوجد لحد اآلن تمييز تقاطع بينها وبين مفهوم الربا الذي حرمه القرآن الكريم. ويفهم من 

أن الكنيسة في أوربا الغربية، وربما تحت ضغوط ، تسامحت في التمييز بينها وبين الربا تدريجيا، والديانة 
ب الربا بقوة منطلقا من عقم النقود التي اليهودية في أصلها ال تجيزه بين أتباعها. ويذكر أن أرسطو تقد شج

ال تلد نقودا مثلها. وتعارفت الحضارات القديمة في بالد سومر وأشور ومصر الفرعونية على ربا القروض 
التي كانت في األساس حبوبا ومواشي. بدعوى ان الحبة تُزرع لتنتج حبوبا أكثر والحيوانات تلد، ولذلك في 

دم نفس كلمة العجل، ماس، لما نسميه الفائدة. وكانت تلك القروض تسدد بنفس تستخ (ibid)اللغة السومرية 
النوع، وربما تداخل مفهوم القرض مع أشكال أخرى من العقود تندرج ضمن  المشاركة بين ممول ومنتج أو 
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مع الفائض أو  االنتاجتاجر. وعندما دخلت النقود، والقروض أكثرها للزراعة والتي تخضع لدورات رخص 
فشل الموسم، لجفاف أو فيضانات او آفات، كان يتعرض المقترضون إلى كوارث تقد يخسرون حريتهم إذ 
يبيعهم المقرض عبيدا سدادا لدينه، ومن تلك الوتقائع كان الربا بغيضا مدانا. وعمدت الشرائع القديمة إلى 

بالمائة،  12.5وفي القانون الروماني  وضع حدود عليا له ويذكر أن حمورابي جعل حّده األعلى الثلث.
بالمائة. وبقيت الواليات  المتحدة األمريكية تضع  8إلى  4وخفضه جوستنيان في القرن السادس إلى ما بين 

 .2004حدا أعلى له حتى بداية الثمانينات وفي العراق الحديث حتى عام 
ول منشأ هذا الدخل الذي يسمى الفائدة. ، لم ينته البحث والجدل حتقتصاداالوفي إطار نظرية القيمة، في 

هي الربح أي الزيادة فوق القيمة المستعادة لرأس   (Cenceni p170)ان الفائدة عند آدم سميث  ونفهم
المال التشغيلي. وعند ريكاردو تفّسر بزمن التخلي عن جزء من الدخل لفترة معينة. وهي مكافأة للمجتمع 

. وبهذا يقترب ريكاردو من مقايضة الحاضر االنتاجالمعاصرة هي فترة  جاالنتاعلى التراكم، في لغة ادارة 
التفضيل الزمني، ولكن يبقى اصل الفائدة في خلق القيمة يعوزه الوضوح. فعند الكالسيك  بالمستقبل، او

القيمة خاصية جوهرية في األشياء المنتجة مضمونها وتقت العمل أو العمل ومدخالت أخرى. ومع اعتراف 
يك بالقيمة التبادلية لكن القيمة ال تعتمد على األسواق، والقيمة  ليست مساوية للسعر في أصلها أي الكالس

انهما حقيقتان متمايزتان. وفي التفكير الريكاردي العمل هو المحدد الجوهري لما تستحقه السلعة المنتجة. 
ثروة األمم األسعار الطبيعية. ويشكل وعندهم األسعار في االمد البعيد تعينها التكاليف التي تسمى في كتاب 

 Laborالعمل، على األغلب، جوهر القيمة عند الكالسيك. يسميه آدم سميث العمل المطلوب إلنتاج السلعة 
Commanded Value وميز ماركس بين القيمة االستعمالية، ما تقدمه السلعة لمن يشتريها، والقيمة .

وتقت عمل عوضا عنها، وتقيمتها وتقت العمل الضروري اجتماعيا التبادلية وهي ما يطلبه بائع السلعة من 
 هنا تُحيل الى التكنولوجيا والتنظيم السائدان في النطاق المكاني للتبادل.  واجتماعياإلنتاجها، 

ية ذاتها، مع وضوح تقتصاداالولقد كان اهتمام التنظير الكالسيكي في صلب الموضوع لفهم العمليات   
ي الذي أخذت أبعاده تتضح بعد الثورة الصناعية. وال شك تقتصاداالالسياسية للتكوين الفحوى االجتماعية و

أن معيار القيمة الذي يتردد بين الجهد البشري لخلق األشياء المادية النافعة، ومقاييس ذلك الجهد، من جهة، 
 وتلك األشياء النافعة بذاتها من جهة أخرى، كان مهما عندهم وهم على حق. 

ية على أسس تنسجم مع الحقائق الموضوعية وترضي ضمائرهم كان تقتصاداالزيع ثمار العمليات كما أن تو
هّما يستولي عليهم . لكن جهدهم النظري لم ينته إلى وضوح بشان توزيع ما نسميه اليوم فائض العمليات 

ضامين طبقية بين الريع والربح والفائدة، وهو المتوتقع لما يكتنف هذا الموضوع من تعقيدات نظرية وم
شائكة. وأيضا، دور األسعار في توزيع القيمة المضافة الكلية، الدخل، بين تقطاعات ووحدات النشاط 

ي. وتغيرت اتجاهات البحث في المنهج النيوكالسيكي عند النظر إلى تقيمة السلعة شيئا او خدمة، تقتصاداال
كثير من الكتابات النيوكالسيكية بين تقيمة بل تساوي ال .ليست سوى سعرها المحدد في أسواق المنافسة التامة

الشيء وسعره بغض النظر عن التنافسية، المهم وجود السوق وبدونه ليست ثمة تقيمة، وحتى في ظل 
 .(Desai , p 1)عند الكمية التي يختارها المحتكر  طلب السوق يحدد السعر االحتكار

ال الموظف مشارك في خلق القيمة أم يستحوذ وتقد يفهم البعض التساؤل هل أن المال المقترض أو رأس الم
 ي.تقتصاداالعلى جزء منها ألسباب مؤسسية هو فلسفي ال يسهم في تعميق فهمنا لعمل النظام 

ية الحدية والقيمة النقدية االنتاجية واالنتاجمن الطبيعي عند القول ان وتقت العمل بالذات هو القيمة فان  
ية. إن عملية إنتاج القيم االنتاجلإلنتاجية الحدية ال تفسر الفائدة وال تبرر التوزيع السائد بين اطراف العملية 

وتبادلها حظيت ببحث مستفيض، وإن لم يكتمل بعد، ومن المعلوم أن العمل البشري ينخرط في العملية 
ن عمليات إنتاج سابقة، رأس المال المادي، تستخدم لخلق القيم الجديدة، ية مع أصول عينية متراكمة ماالنتاج

على أرض مع مواد أولية وخدمات وتسهيالت من بناء تحتي مادي ومؤسسي. والمشكلة ال زالت في توزيع 
 الناتج بين العمل وحائزي العناصر أألخرى.
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عندما تستخدمان لمدة اطول تكون تعزى القيمة للعمل والطبيعة ال غير ولكن   wicksellتبعا لرأي 

، واألرضيحّول العمل  االدخارانتاجيتهما اعلى، وهكذا يُفهم تراكم رأس المال ومن هنا تأتي الفائدة. أي أن 

مرورهما غير القابل لالنعكاس من رأس مال  االنتاجفي نظره، إلى رأس مال. ويفسر استثمارهما في 

ة على هذا أألساس مكافأة على تحويل رأس المال الى سلع أداتيه تشغيلي الى رأس مال ثابت. وسعر الفائد

ية، و هي تمثل االنتاجللمستهلكين فان الفائدة عليه، تبقى خارج العملية  االتقراضبمعنى أدوات انتاج. اما 

 تنازال عن جزء من دخل المقترضين الى المقرضين وليست دخال صافيا .

ية دون الشرعية، والعائد على رأس المال كلفة تقتصاداالا، من الزاوية كلفة الفرصة البديلة تبدو أكثر إتقناع
فرصة بديلة. وهنا ال بد من التمييز، المهمل أو المسكوت عنه، بين القيمة المضافة عدا تعويضات 
المشتغلين، والعائد على رأس المال الذي هو جزء من ذلك الفائض عن كلفة العمل. ويتطلب انخراط وحدة 

وضع مبلغ من المال لتغطية األنفاق على العمل والمستلزمات لحين اكتمال دورة  االنتاجديدة في إنتاجية ج
. إلى االنتاجوبيع المنتجات، ويُعَد التخلي عن دخل تقابل لالستهالك خالل تلك الفترة من شروط  االنتاج

عدة دورات إنتاجية. وهذه من  جانب ذلك توجد األصول الثابتة التي أنِفَق عليها وال تستعاد تقيمتها إال بعد
ية، طالما توجد االستثمارية التقنية المستقلة عن جهة التمويل ومن يضطلع بالمخاطرة تقتصاداالالحقائق 

 أموال أنفقت تستعاد في المستقبل وال يرضي األطراف ذوي العالتقة مجرد استعادتها دون زيادة.
 

 الصصور الكالسيكي لسعر الفدئ ة   

تفسير سعر  مألوفاي، صار االنتاجطالما يمكن توظيف القرض لتمويل حيازة رأس المال في النطاق   

الفائدة بالربح ضمن األوساط التي ترى ان رأس المال من عوامل إنتاج القيمة المضافة على المدخالت 

يكاردو، ماركس، الريكارديّون . أما عند النظر الى العمل ُمنتِجا وحيدا للقيمة المضافة ) رواالندثارالوسيطة 

الجدد ...( فأن األرباح، والفوائد تبعا لذلك، مقتطعة من تقيمة انتجها العمل ولذا تفسر مؤسسيا بحقوق الملكية 

سياسية وأعراف وتقاليد إستقرت في أنماط سلوك راسخة تبدو وكأنها تقوانين  - وموازين تقوى إجتماعية

 . لإلنتاجالضرورية طبيعية منبثقة عن العالتقات التقنية 

مدفوعات فائدة ألنه يُمّكن صاحب العمل، المنظم، من الربح، وهو  استالممن حق المقرض، عند آدم سمث، 

فهم معياري يبدو مستقال عن نظرية آدم سمث في القيمة، وتقد أشار الى ان مدفوعات الفائدة ثابتة وعند 

ن مصدر آخر. ويمكن فهم جملة سمث األخيرة المقترض الى تسديد الفرق م يضطرالربح دونها  انخفاض

بمثابة تحفظ إذ تنطوي العالتقة بين المقرض، صاحب المال والمقترض ، صاحب العمل، على عدم إتساق 

 (.  Becirovic ,2111طالما يتحمل عبئ المخاطر طرف واحد ) 

سعر الفائدة  له هو يرى آدم سمث ان معدل الربح في تقلب دائم ويصعب تقديره بيد ان التقريب المقنع
يتحركان معا، لكنهما ال يتساويان عنده بل يتصور ان األول ضعف الثاني على الدين واطئ المخاطر. ولذا 

على تناتقص معدل الربح من ميل  سعر الفائدة، او العائد، على السند الحكومي البريطاني  الى  استدل
. وتقد إتقترح على الحكومة عدم ترك 1111و  1111التناتقص الذي أظهرته البيانات واضحا  بين عامي 

لفائدة عرض النقد للمصارف الخاصة إذ ال بد من سيطرة حكومية بشكل ما، وايضا وضع ضوابط لسعر ا
ي، فيما بعد، الى التعرف على المساواة بين سعر الفائدة ومعدل تقتصاداالبعض األحيان. واتجه التنظير 
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الربح عند التوازن او بلغة الكالسيك عند تطابق األسعار الطبيعية مع الفعلية. لكن تلك المساواة تثير تساؤل 
مارشال، الحقا، وهو من البارزين في  وتقد اثار Entrepreneurحول عائد التنظيم او مكسب المنظم 

 منهج التحليل النيوكالسيكي مثل هذا التساؤل.

 باالتقتراضسعر الفائدة  ارتفاعلقد ورد في سياق مقارنة ريكاردو بين األتقتراض وفرض الضريبة ان توتقع 
اص الذي الخ االدخارعن القطاع الخاص، بمعنى ان إتقراض الحكومة إتقتطاع من  االستثمارالحكومي يزيح 

ي الكالسيكي  بعدم تقتصاداال. وتقد توافق الكثير من مراجعي التفكير االستثماركان بخالف ذلك يتجه الى 
وجود نظرية لديهم لتحديد مستوى الدخل سوى  تقبولهم لمبدأ ساي ان العرض يولد طلبا يستوعبه، ويقبل 

حو مؤتقت  . لكن مالثوس وعلى ن تقتصاداالحصول فائض عرض في نطاق جزئي من  افتراضريكاردو، 
األجور بزيادة السكان وتؤدي زيادة األرباح التي تستثمر في  انخفاضيغاير الكالسيك إذ يقترن عنده 

ية، وفي نفس الوتقت ينخفض الطلب، يعني ان نقص الطلب االنتاجإلى رأس المال وبالتالي الطاتقة  اإلضافة
 عند مالثوس سببه توزيع الدخل وكذلك لدى ماركس. 

ي وهي حقيقية تتحدد في تقتصاداالالعديد من رواد التنظير  بإسهامسخت المقاربة الكالسيكية لسعر الفائدة تر
. ويسمى المستوى التوازني لسعر الفائدة  االستثماروالطلب على  االدخارسوق السلع،  بالتوازن بين عرض 

. ويكون األخير عند المستوى التوازني  بين  Natural Rate of Interestالحقيقي سعر الفائدة الطبيعي 
، وهو الجزء الذي االدخارو بين العرض الكلي والطلب الكلي. وذلك ينبثق عن تعريف  االستثمارو االدخار

ية. إذن سعر الفائدة حقيقي ويتعين في االستهالكبصفته مجموع السلع غير  االستثمارال يستهلك من الدخل، و
الحدي أو معدل  ةعائد ، وإنتاجية رأس المال اواالستهالكعن  االمتناعقيقية هي النطاق السلعي بعوامل ح

دالة متناتقصة  االستثمارالربح الى رأس المال. وألن العائد الحدي لرأس المال متناتقص يكون الطلب على 
لمشاريع دون بسعر الفائدة. إذ عندما يرتفع سعر الفائدة يصبح معدل الربح المنتظر من رأس المال لعدد من ا

سعر الفائدة الجديد. وعندما ينخفض يمكن إضافة مشاريع اصبح  معدل العائد على راس المال فيها أعلى 
الناس لتأجيل  استعدادفهو دالة متصاعدة مع سعر الفائدة طالما يتزايد  االدخارمن سعر الفائدة. أما 

عرض  االدخارعر الفائدة. س ارتفاعمع  لالدخارأي تخصيص جزء إضافي من الدخل  االستهالك
طلب على نفس المجموعة السلعية منظورا إليها من وجهين. وسعر الفائدة الطبيعي هو سعر  االستثمارو

الى األصول الرأسمالية لمدة سنة ، وهو في  أضيفتوحدة واحدة من الدخل  استخدامبمعنى كلفة  االستثمار
لمدة سنة. لكن السبب األساس لتحديد  االستهالكعوض عن تأجيل  أي عائد أو االدخارنفس الوتقت سعر 

سعر الفائدة، عند الكالسيك،  يتمثل في العائد الحقيقي على رأس المال، وليس التقدير الذاتي أو العامل 
ماركس يرفض مفهوم سعر الفائدة الطبيعي بمعنى الذي يكون  السيكولوجي لمقايضة الحاضر بالمستقبل.

لي والطلب الكلي ، إذ عنده يختلف سعر الفائدة عن نسبة الربح أو االجر، عند التوازن بين العرض الك
وكينز كان أيضا مترددا حول تقبول فكرة سعر الفائدة الطبيعي وهو أتقرب الى موتقف ماركس في هذا. ومع 

 حسب الفهم الكالسيكي يتحدد سعر. االستثمارو االدخارذلك ثمة نموذج شائع لسعر الفائدة بالعالتقة بين 
الذي يرتبط عكسيا مع سعر الفائدة   االستثمارلفائدة بعيد االمد في القطاع الحقيقي عند التوازن بين ا
لحين التعادل بين معدل  االستثمارالذي يتزايد طرديا معها. ويتضمن هذا التصور تزايد حجم  االدخارو

 وكما يلي:، االدخارمع  االستثمارالعائد وسعر الفائدة وعند ذاك يتساوى 

 ويكتب شرط التوازن: rكالهما دالة بسعر الفائدة  Iاالستثمارو S االدخار 

                                                                             s(r)  I(r)= 
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للوصول  الى التوازن.  Adjustmentوآلية التعديل   االدخارو االستثمار( دوال 3ويعرض الشكل رتقم )

والفارق تبينه المسافة األفقية   Dعند النقطة االستثمارأتقل من  Cعند النقطة  االدخار r1إزاء سعر الفائدة  

 E. وتبين النقطة Aو  Bبالمسافة بين االستثمارأكبر من  االدخارفصار  r2بينهما. وإرتفع سعر الفائدة إلى 

، ويتصور الكالسيك ان سعر الفائدة الحقيقي يتحرك تلقائيا reالطبيعي  التوازن الذي يستتب مع سعر الفائدة

 لضمان توازن سوق السلع.

 (3الشكل رتقم )

 سعر الفائدة الحقيقي عند الكالسيك

 

 المصدر: إعداد الباحث.     

، االستهالكعن  االمتناع، االدخارة تصرف األفراد بالدخل ان الفائدة هي سبب ظلكن، ال يستنتج من  مالح 

يعتمد على الدخل وال أثر يعتد  االدخارفالكثير منهم يدخر وال يُقرض وال يستثمر ما ادخر. ويرى كينز ان 

في سنوات الشيخوخة وهو ما  االستهالكبه لسعر الفائدة. ويدخر األفراد تحوطا للمستقبل وربما لتغطية 

 اإلطارة. وميلتون فريدمان في سياق دورة الحيا ادخارذهب اليه مودغلياني في نموذجه المعروف 

الزمني  عتمد على متوسط الدخل المتوتقع ولذا يكون المساري االستهالكالمفاهيمي للدخل الدائم يفترض ان 

سلوك مغروس في  االدخارعالية من الزيادات الطارئة في الدخل. و االدخارممهدا وتكون نسبة  لالستهالك

 االدخارة ويعتد بها إحصائيا  بين سعر الفائدة الحقيقي ونسبة إجمالي عالتقة موجب طباع البشر.  ولم تظهر

. بل 2116 – 1619من البيانات الدولية المجمعة، دول وسالسل زمنية، للمدة   االجماليالى الناتج المحلي 
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العكسي بأن  االرتباط( بمعنوية إحصائية عالية، وتقد يفسر هذا 1.124سالبا منخفضا ) االرتباطكان 

، بالتعريف آنفا ، مع متوسط الناتج المحلي االدخارمتغير  ارتباطيرفع سعر الفائدة؛ وكان  االدخار انخفاض

 وبمعنوية إحصائية عالية، لنفس الدول والسنوات حسب توفر البيانات.  1.122للفرد موجبا  االجمالي

والشهر المماثل من عام  1691لثاني، من البيانات الفصلية للواليات المتحدة األمريكية بين يناير، كانون ا 

، من الدخل الشخصي الممكن التصرف به، وسعر فائدة لالدخاربين الميل  االرتباط، بين تحليل 2121

 النتائج التالية: Federal Funds Rateاألموال الفدرالية 

ن سعر الفائدة  ؛ وبي 1.111ومستوى الداللة  1.434 لالدخاروالميل  األسمىبين سعر الفائدة  االرتباط

، االسميبين منسوب سعر الفائدة  االرتباطو.  1.129ومستوى الداللة  1.143 لالدخارالحقيقي والميل 

 االرتباطوتقريب من الصفر وليست له أية إعتمادية إحصائية؛  لالدخارالى مستوى الفصل السابق، والميل 

ومستوى الداللة  1.134ومنسوب سعر الفائدة الحقيقي، إلى مستوى الفصل السابق،  لالدخاربين الميل 

 إضافة الى متغير الدخل.    االدخاروبذا ال تستبعد فاعلية سعر الفائدة في تحديد  1.132

 ية الحدية لرأس المال او سعر خدماته: االنتاجالفائدة و سعر
على أنها مسألة تقرار  تقتصادااللتاسع عشر، عرض تقضايا يعيد التحليل الحدي، الذي ظهر أواخر القرن ا

تتخذه الكائنات العقالنية بالمقارنة بين وحدات إضافية من التكاليف، األضرار أو تقيمة موارد أو خسارة 
فرصة في رفاه عاجل، مع وحدات إضافية من المنافع، العوائد أو الطيبات، للوصول في النهاية إلى نقطة 

 ا فرصة لزيادة المنافع الصافية وتلك اللحظة تعّرف التوازن.حيث ال توجد بعده
ات البديلة لنفس المورد وصوال إلى تعظيم االستخدامو يتضمن هذا التحليل، فكرة اإلحالل الحدي بين 

المكاسب الصافية. وأيضا يفترض التحليل الحدي خضوع القرار إلى تقيد، أو تقيود، الموارد أي أن االستمثال 
م التحليل الحدي. وأصبح االستمثال المقيد الذي جاءت به الطريقة الحدية األداة الرئيسة بل ربما المقيد تقوا

الوحيدة للمدرسة النيوكالسيكية التي نهضت بديال عن النهج الكالسيكي لتضفي سيماء اإلحكام والصفة 
 ية.تقتصاداالالعلمية على الشكل الذي تقترحه للمعرفة 

وبدء بحثه في أصل الفائدة،  من المسائل التي  1616عام   (Clark)ظهرت نظرية جون بيتس كالرك   
في "النظرية الوضعية لرأس المال"، وهما هل إن الفائدة ينتجها رأس المال   Bohm- Bawerkطرحها 

، أم االنتاجمل أم غير ذلك، وأصال هل ينظر إلى رأس المال بأنه صرة أموال تمثل عامال دائما من عوا
السلع التي يتجسد ذلك المال فيها. ولماذا يخلق ويديم، ذلك المبلغ من المال لمالكيه، دخال بنسبة معينة من 

من المدخالت إلى المنتج  االنتاجالمال نفسه. ويرفض كالرك تفسير الفائدة بالزمن وامتداد مسار عملية 
ية الحدية لرأس المال ، كما ان األجر تقيمة االنتاجهي تقيمة النهائي. وكالرك هو الذي ارسى مبدا ان الفائدة 

 ية الحدية للعمل.االنتاج
ويفسر النيوكالسيك، التيار الرئيس، حصة مالكي رأس المال من الناتج بأنه سعر لخدمات رأس المال 

يا وتكون كمية يتطابق مع إنتاجيته الحدية التي تعتمد على كمية رأس المال المستخدم. واألخير يتراكم تدريج
الجديد عندما يتساوى السعر الذي يعرضه المستثمرون لخدمات رأس المال مع المكافأة التي  االستثمار

يطلبها المدخرون. وبما أن رأس المال يتزايد مع الزمن ينخفض العائد الحدي لرأس المال وكذلك سعر 
ية الحدية لرأس المال وسعر االنتاجخدماته التي يعرضها المستثمرون للمدخرين. وبذلك يتساوق مفهوم 

 خدماته مع الندرة النسبية التي هي أساس تحديد األسعار النسبية في عملية تبادل السلع.
وهو العائد  االنتاجوفي المفردات المتداولة، هنا، سعر رأس المال  يقصد منه سعر خدمات رأس المال  في 

دة، مع سعر الفائدة. ومثلما أن سعر السلعة يطابق عندهم على رأس المال والذي يتطابق، في هذا التنظير عا



 
 

25 
 

ية لخدماته، وكأنه تقتصاداالية، كلفة عناصر إنتاجها، كذلك يمثل عائد رأس المال الكلفة تقتصاداالكلفتها 
 ) لإلتقراضاألصل الذي يفسر سعر الفائدة ويبرره. وهو، أي سعر الفائدة، سعر األموال المعدة 

Loanable Funds) يدفعه المقترض ويستلمه المقرض. والمشكلة في هذا النموذج والتي درج  الذي
األكاديمي، في الغالب، على التغاضي عنها اختفاء مفهوم الربح وهو الهامش الذي يتحقق  تقتصاداال

 ، على التكاليف وماذا عساه أن يكسب عن إدارته للعملية.االنتاجللصناعي، منظم 
نظري، إال عندما يكون متوسط العائد على رأس المال أعلى من العائد الحدي وال يوجد حل لهذا األشكال ال 

مع مبلغ التمويل ناهيك عن مشكالت  االنتاجالذي يساوي سعر الفائدة. وبخالف ذلك يتطابق مفهوم وسائل 
تي ، والتي أجاز مارشال للمستثمر عوضا عنها عالوة فوق سعر الفائدة الاالستثمارأخرى منها ثمن مخاطرة 

يتقاضاها المقرض، أي المدخر. وتلك المقاربات النظرية، بما فيها معالجة مارشال، ال تنسجم تماما مع 
وبالتالي ال بد من عائد لهذا العامل. لكن التنظيم ال  االنتاجالنظر إلى التنظيم بأنه عامل مستقل من عوامل 

الصغيرة ألنه ألصق بوحدة الكيان ورب  يطاوع التحليل الحدي باالنقسام إلى عدد ال نهائي من الوحدات
 العمل.  

ويمكن لمن يتبنى المنهج النيوكالسيكي القول ان تفسير توزيع الدخل على العناصر المرتبطة بالعملية 
، وسواها بالتجزئة أو اإلضافة مهمة مستقلة عن النظر في واألرضية: العمل، والتنظيم، والتمويل، االنتاج

ية االنتاجتمثل تقيمة  االنتاجعندما يقال في التنظير النيوكالسيكي ان عوائد عناصر أصل القيمة. وبالتالي 
تشرح  االنتاجالحدية لتلك العناصر هي محاولة لبيان الية توزيع القيمة وليس موتقفا منها بذاتها. وان دوال 

على المستوى التجريدي. ومن المنطقي ان تنسجم تلك الهندسة مع توزيع نتائج العملية في  االنتاجهندسة 
 االنتاجنظام اجتماعي معين واال كيف يعاد انتاج النظام. فهل يمكن تناول هذه األطروحة جديا بان نظرية 

ة أخرى ومنها مثال القول والتوزيع النيوكالسيكية ليست بديال ناتقضا لنظرية القيمة الكالسيكية، او أية نظري
 بان القيمة مصدرها العمل أو هو والموارد الطبيعية الصرف أو غير ذلك، وهو مبحث آخر.

 
رأس المال  Stockية الحدية لرأس المال لتحديد سعر الفائدة مشكلة تقييم خزين االنتاجأثار نقاد نظرية  

نيتها عندما يتغير توزيع القيمة المضافة التي يسميها ذاته، إذ طالما تعتمد األسعار على التكاليف لذلك تتغير ب
. وهكذا يدخل مفهوم العائد على رأس (Grieve , p 145 ) بعضهم فائض، على المدخالت  عدا العمل، 

المال في دوران، لمعرفة تقيمة رأس المال البد من معرفة العائد ومعدل العائد يقتضي معرفة تقيمة رأس 
ية. وفي واتقع الحال هذه المشكلة نظرية ألنه توجد أسعار االنتاجموظفة في العملية المال أي تقيمة أألصول ال

لمكونات األصول العينية وتحسب تكاليف المشروع ورأس المال التشغيلي تقبل االنخراط الفعلي في العملية 
 ية. االنتاج

ة بسعر الفائدة آنف الذكر. ي مخصوماالنتاجويمكن تقييم رأس المال بصافي العوائد التشغيلية لسنوات عمره 
وال تتساوى القيمة تلك مع كلفة االستبدال إال في المشروع الحدي حيث يتعادل سعر الخصم مع معدل العائد 

ية الحدية لرأس المال االنتاجومفهوم  االنتاجالداخلي. لكن هذا الفهم بعيد عن النموذج النيوكالسيكي لدالة 
ير النيوكالسيكي لتحديد سعر الفائدة ال ينفي، منطقيا على أألتقل، الصلة بموجبها. بتعبير آخر إن دحض التنظ

بين سعر الفائدة، سعر التوازن في سوق األموال، والعائد على رأس المال الموظف في القطاع الحقيقي . 
م جينس ويالحظ تفاوت سعر الفائدة الحقيقي، الذي تظهره البيانات زمنيا وفيما بين البلدان، بمديات واسعا ال

. كما أن اعتماد تقيمة رأس المال على عوائده االسميمع وجود آلية لتحديده باستقالل عن سعر الفائدة 
المتوتقعة ال يعني عدم التحديد في الواتقع بل التحديد المتبادل، مثل تقيم السندات وأسعار الفائدة، واإليجار وتقيم 

 العقار.
 

Walras   كان واضحا متبسطا عندما نظر الى سعر الفائدة بصفته سعرا لخدمات رأس المال. وان سعر
الفائدة هو المرجع الحسابي  للسعر التعاتقدي على تلك الخدمات. بل أتقام عالتقة بين سعر خدمات رأس المال، 
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عبر عنه سعر سعر الفائدة، وسعر سلعة رأس المال. أي ان سعر خدمات رأس المال، وهو صافي دخلها، ي
الفائدة ويحدد سعر سلعة رأس المال في نفس الوتقت. ويرى ان شرط التساوي بين تقيمة سلع رأس المال 

هو الذي يحدد معا معدل الدخل واسعار سلع رأس المال. ولإليضاح  االستهالكالجديدة مع فائض الدخل عن 
الحقيقي على المستوى الكلي كما في متطابقات الحسابات القومية  االستثماريقصد بسلع رأس المال الجديدة 

 Walras. و بذلك تقدم  االدخارهو  االستهالكحاليا، أما صافي الدخل فهو الفائدة، وفائض الدخل عن 
الحقيقي و ليس في  تقتصاداالو تحديد سعر الفائدة في  االستثمارمع  االدخارالنظرية النيوكالسيكية لتوازن 

 نقد.سوق ال
بالمعنى الحقيقي هو  االدخارية الحقيقية عندما تؤكد على ان تقتصاداالوتالزم الشروحات الوالراسية العمليات 

على المستوى  االستثمارو االدخارتقيمة سلع راس المال الجديدة المعروضة وهو تصريح يكافئ ما يقال بان 
وحدة المرجعية من سلع رأس المال لمدة من يتساويان. وعنده يمثل سعر الفائدة ايجار ال expostالفعلي 

الزمن. وهنا لو كانت صيغ التعاتقد على اساس اإليجار، بالفعل، يلتقي هذا الفهم مع ممارسات أصبحت 
شائعة في الصيرفة اإلسالمية. وبذلك ال يحتاج هذا التحليل إلى التفضيل الزمني أو ما يسمى التوازن عبر 

 وازن بين صافي دخل خدمات سلع رأس المال الجديدة وسعر الفائدة.بل الت Inter-temporalاألزمان 
ينبثق مفهوم الكفاءة الحدية لراس المال من الشروط التقنية لإلنتاج، وموضوعيا توجد عالتقة إيجابية بين 

 من جهة أخرى. االنتاجإنتاجية العمل من جهة وحجم العدة التقنية ونوعيتها وتنظيم وإدارة 
البشري ينتج، في وتقتنا هذا، خيرات أكثر مما كان في الزمن القديم ويعزى الفرق الى  والشك ان العمل 

ومنها التكنولوجيا ارتباطا مع متوسط رأس المال للعامل. وان رأس المال بمعنى  االنتاجشروط  تغير
لموتقف الفلسفي لها دور في خلق العمل للقيم النافعة بغض النظر عن ا االنتاجالموجودات العينية الموظفة في 

من التوزيع " الوظيفي" للقيمة المنتجة. لكن هذا الفهم ينقل مدار مفهوم القيمة من منبعها الى  واألخالتقي
 النتائج المادية للعمل وأ تقيامها النقدية  وال يقدم حال نظريا للمشكلة، وهي أصل الفائدة.

سعر إيجار رأس المال، الذي وضعه رب  وتقد ينظر الى الربح على انه الفائدة على رأس المال، بل يسمى
ية إشارة إلى كلفة الفرصة البديلة، وهو ال يقبل بمجرد استرداد القيمة دون زيادة. االنتاجالعمل في العملية 

التي تعبر عنها في رأينا الكفاءة الحدية  االنتاجكما ان القيمة مع زيادة ال تتحقق ما لم تسمح بها شروط 
لية بدفع اجور العمال التي ال يمكن النزول دونها وتحقيق تلك الزيادة. وبخالف ذلك الموجبة كي تسمح العم

 ، وتتوتقف عملية التراكم. اتقتصادالملكية الخاصة، بل في أي  اتقتصادتنعدم حوافز التراكم في 
 

  لإلتقراضنظرية األموال المع ة  

 Wicksellي السويدي تقتصادااللسعر الفائدة وتقترن ب Neo-classicalهي نظرية ِنيَوكالسيكية    

الى  لالئتمانوالبريطاني روبرتسون وآخرين. وتقد تطورت النظرية عبر إضافة مختلف المصادر المغذية 

في جانب ، فجمعت العوامل الحقيقية الى النقدية وسوق السلع الى سوق المال. االستثمارو االدخارجانب 

، الزيادة في عرض النقد، االكتناز، فك االدخار: Loanable Funds لإلتقراضعرض األموال المعدة 

والذي يشمل بيع األصول، أو تقليص النفقات، الرأسمالية، ومبالغ  Disinvestment االستثمارخفض 

النقود. وثمة سعر فائدة توازني  الكتناز اإلضافي، والطلب االستثمارالقروض المطفأة؛ وفي جانب الطلب: 

وليست أصوال. ويالحظ ان هذه األطروحة أتقرب الى موازنة  Flowالعرض والطلب وكالهما تدفقات بين 

منها الى نظرية كاشفة عن نمط سلوك. وتنطوي على مشكلة في  االستثمارلتمويل  واستخداماتمصادر 

محاسبة هو الحقيقي أي تكوين رأس المال المعروف في  االستثمارتعريف المفاهيم فإن كان المقصود ب

ان تكون جميع العناصر في جانب العرض عدا  االدخارو االستثمارالكلي يقتضي التوازن بين  تقتصاداال
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كي يتجاوز النطاق الحقيقي أو  االستثمارألكتناز النقود. أو توسيع تعريف  اإلضافيمساوية للطلب  االدخار

 إضافة إستخدامات أخرى لألموال في جانب الطلب.  

مرن مع سعر الفائدة، وتستبق هذه األفكار النظرية العامة لكينز ألن مرونة  االكتنازتفترض النظرية ان فك 

مع سعر الفائدة ال تختلف جوهريا عن مبدأ تفضيل السيولة الذي يقيم عالتقة عكسية بين الطلب  االكتنازفك 

نقدية ومستقل عن سعر الفائدة. والتوازن على النقود وسعر الفائدة. وعرض النقد خارجي تؤثر فيه السلطة ال

، مارشالي، أي ان سعر الفائدة هو المتغير المستقل الوحيد وال يتفاعل مع بقية متغيرات Partialجزئي 

يرات التي من الممكن أن تؤثر في عرض األموال غثبات جميع المت افتراضالكلي. أو بتعبير آخر  تقتصاداال

ثبات مستوى الدخل عند  افتراضعدا سعر الفائدة. وعادة يضاف  أو الطلب عليها لإلتقراضالمعدة 

والمنافسة التامة  لإلتقراضالكامل، للعمل، وجميع الموارد؛ وتكامل السوق وحركية األموال المعدة  االستخدام

 بحيث يسود سعر فائدة واحد.

تقع سوق المال وتنظر في صيغة عملية للفهم الكالسيكي تقترب من وا لإلتقراضوتمثل نظرية األموال المعدة 
. ويتعين سعر الفائدة  بالتوازن بين عرض األموال المعدة لإلتقراضمصادر واستخدامات األموال المعدة 

المحتمل، والطلب على تلك األموال من المقترضين. وفسرت النظرية تغير عرض  االئتمان، لإلتقراض
ي وتغيرات عرض النقد والقطاع الخارجي. ويستقر سعر الفائدة بالتوازن بين االدخاراألموال بالسلوك 

من جهة وتوازن سوق النقد من جهة أخرى، ويضاف عليها في الصيغ األحدث للنظرية  االدخارو االستثمار
نحو صيغة أكثر مرونة تقترب من  لإلتقراضتوازن التدفقات الخارجية. بمعنى اتجاه نظرية األموال المعدة 

 لإلتقراضالوصف التقريري آللية تحديد سعر الفائدة. بيد أن الجماعة التي تبنت نظرية األموال المعدة 
تصر، مع ذلك، على األصل الحقيقي لسعر الفائدة ألن المسألة في نظرهم متعلقة باالستعداد لكبح الدافع 

 ,Harris)ية الحدية لرأس المال جاالنتافي القطاع الحقيقي وهي  االستثماروبإنتاجية  Thriftي  االستهالك
p 308) .بينما يؤكد كينز الطبيعة النقدية لسعر الفائدة ، 

 

 نظرية الصفضيل الزمني وعالئقهد 

في  االنتاجودورة  االنتظاريجمع جيفونز، وهو من مؤسسي النهج الذي سمي  فيما بعد نيوكالسيكي، بين 
فهم سعر الفائدة. ويعرفّه  بزيادة المنتوج تبعا لزيادة المدة المطلوبة بين المدخالت والمبيعات. وكلما 

ومقسوم  dF(t)/dtتزداد بمقدار مشتقتها األولى  F(t)كذلك إنتاجية رأس المال    tاالنتاجدورة  استطالت
ية الحدية لرأس االنتاجي. وهذا الفهم يماثل المشتقة على الدالة هو سعر الفائدة وسماه سعر الفائدة الطبيع

ية الحدية ، بهذا المعنى، متناتقصة ليؤيد ما درج االنتاجالمال او يقترب منه وتقد إعتمده فيكسل. ويرى ان 
يون منذ آدم سمث في مبدأ تناتقص معدل الربح. اي ان سعر الفائدة يتحدد في القطاع الحقيقي تقتصاداالعليه 

، وعند الكالسيك االنتاجلربح. وتتجلى وظيفة رأس المال عند جيفونز في إطالة دورة وهو وجه آخر لمعدل ا
هو تراكم لصنف من السلع بصفة وسائل إنتاج، ومخصص األجور الذي ال بد منه لتشغيل العمال تقبل تحقق 

لتعريف رأس  . وفي كل األحوال ال تجد في التنظير إفصاحا كامال مستقرااالنتاجتقيمة المنتج في نهاية دورة 
 التقني كما أصبح منذ نهاية أربعينات القرن العشرين.   –المال في مضمونه السلعي 

الذي   Bohm-Bawerkوالذي تحّدث بوضوح أكثر عن البعد الزمني في تعريف رأس المال هو   
وال يختلف عن  االستهالك، وعّرف  سلع رأس المال وسائل ألنتاج سلع  االنتاجإستخدم تعبير متوسط فترة 

 جيفونز في النظر الى سعر الفائدة بداللة الزمن ، كما في آنفا. 
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  االستهالكمبدأ معاناة األمتناع عن  1239في بحثه عام  Nassau William Seniorطرح سنيور 

Abstinence فهي ثمن التأجيل  والفائدة ستحقاقال، في الحاضر، تبريرا ، Abstinence  يأتي أيضا

 أو التفضيل الزمني.  االنتظارعن  قشف وتقريب من الَصوم. وال يختلف هذا المبدأبمعنى الت

 االنتاجوسواه من يرى ان عوامل  Bohm bawerkي مثل تقتصاداالوايضا، ظهر في تاريخ التنظير 

لكل الموارد الطبيعية، أما مفهوم رأس المال  االصطالحياألساسية هي العمل واألرض، شاملة بمعناها 

ية المرتبطة االنتاجالنهائي، عبر زيادة  االستهالكفينصرف الى خاصية إطالة مسار عملية إنتاج سلعة 

أي مراكمة سلع من درجة أعلى، سلع  Roundaboutnessأو الدوران  االنتاجبطول المسار أو مدة 

النهائي. وبالتالي فإن راس المال مدخالت  االستهالكوصوال الى راس المال، ألنتاج سلع من درجة أدنى 

ية النهائية من جهة أخرى. وهي بذاتها أي سلع راس االستهالكوسيطة بين العمل واألرض من جهة والسلعة 

الذي يتطلب زيادة كثافة  ية بفعل إطالة المدة أو طول المساراالنتاجتنتج تقيمة مضافة بل أن زيادة  المال ال

. ولذا، وفي إطار هذه النظرية، ال بد من Roundaboutnessس المال التي يعبر عنها الدوران را

من غير رأس المال طالما ان األخير سلع وسيطة وبذا ال تختلف عن   Interestالبحث عن مصدر للفائدة 

 المواد األولية التي ال ينسب لها توليد القيمة المضافة، كما سيتضح.  

وما ان  رصيدا من األموال يمكن إستثماره في ماكنة انتاجية يولّد إيرادا صافيا، من من المعروف عم

هو. أي ان تقيمة المخرجات، بعد تسديد تقيمة  األندثار، متواصال الى ما ال نهاية ويبقى راس المال كما

يك ان رأس المدخالت الوسيطة واألجور، اعلى من سعر الماكنة والفرق هو سعر الفائدة.  يرى النيوكالس

  Capital Stockالمال يقدم خدمات إنتاجية تكافا بسعر الفائدة. وإن ملكية رصيد رأس المال 

هذا الدخل، ويتعذر تصور تالشيه بالتنافس على المكائن، سلع رأس المال، وهذا ال  استحقاقتجيز أو ترتب 

إنما التوظيف التقني لرأس المال في يعني إن راس المال ينتج تلك القيمة باستقالل عن السلع الرأسمالية،  

 ية الذي تعبر عنه تلك السلع شرطا ضروريا.   االنتاجالعملية 

وآخرون( صيغة ضمن النسق   Mises  ،Menger  ،Bohm Bawerkوتقّدمت المدرسة النمساوية ) 

ضرورية لألنتفاع من  Waiting االنتظارالنيوكالسيكي مفادها أن ملكية رأس المال تقدم خدمة إنتاجية هي 

 االنتظارذات المسار األطول. وال بد من الفائدة لتعويض مالكي رأس المال عن  االنتاجثمار عملية 

سعر الشجرة بالتنافس كي يساوي تقيمة الثمر  ارتفاعوتشجيعهم لتقديم تلك الخدمة، وبخالفه ال يمكن فهم عدم 

الذي تنتجه خالل عمرها كله، او سعر الماكنة كي يختفي فائض تقيمة ما انتجت عن سعرها. ثمة عامل هو 

تأجيل األنتفاع من القيمة التي إستثمرت في الماكنة أو الشجرة  االنتظارتعوضه الفائدة، والمقصود ب االنتظار

ان الناس عموما يقيّمون األنتفاع بنفس  افتراضال يبرر الفائدة لوال  االنتظارل أو أو القطيع. لكن التأجي

في الحاضر على المستقبل ألكثر من سبب ولذا يبادل إستهالك الحاضر، بوحدات  االستهالكالمقدار من 

 (.  Kirzner, 2011)االنتظارأكبر منه في المستقبل والفرق هو الفائدة التي تعني سعر 

ات سعر الفائدة دعن أسباب وجود الفائدة، عند بَوم بافَرك، من موضوعات نظرية القيمة، اما محدالبحث 

فهي في نظرية األسعار وعمل األسواق. وبافَرك من المدرسة النمساوية مثل كارل منجر عندهم تقيمة السلعة 

كما هي المنفعة. والفائدة   Subjectiveمنفعتها الحدية ولذا ال بد ان يتصل وجود الفائدة بعوامل ذاتية 
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موجودة ألن السلع في الحاضر، في نظر المستهلك، تستحق تقيمة أعلى من نظيرتها في المستقبل بنفس 

بعوامل ثالثة: ألن دخل الحاضر عموما أدنى  Agioالكمية والنوعية، ويفسر هامش الحاضر على المستقبل 

ي في تقتصاداالن الكهول عموما، وربما كان النمو من دخل المستقبل، الشباب في مقتبل العمر أتقل دخال م

ذهنه وبذا يتطلع الناس الى مزيد من فرص الرفاه في المستقبل. وهكذا تتناتقص المنفعة الحدية للدخل مع 

الزمن وألن القيمة هي المنفعة الحدية يكون نفس المقدار من الدخل أعلى تقيمة في الحاضر منه في المستقبل. 

دير المنخفض للمستقبل وتقد يرتبط هذا التصور، كما أرى،  بعدم التأكد وألن األنسان كائن السبب الثاني التق

 محدود في الزمن. 

، باإلنتاجية Roundabout، أو كثافة رأس المال، االنتاجوالعامل الثالث هو عالتقة طول مسار طريقة 

. العمل واألرض، الموارد الطبيعية، عند بافَرك، هما منبع القيمة: يتضافران ألنتاج سلع وهو موضوعي

بالعمل واألرض بصورة  االنتاجرأس المال وتستخدم هذه السلع معهما ألنتاج سلع أخرى بإنتاجية أعلى. أي 

وران متناتقصة وهو ية بالداالنتاجغير مباشرة من خالل سلع رأس المال المنتجة بالعمل واألرض. وزيادة 

ية لكن ليست سلع رأس المال ذاتها هي علة االنتاجية الحدية. ومع زيادة الدوران تزداد االنتاجمبدأ تناتقص 

سبب التراكم وهذا األخير سبب وجود رأس المال  االستهالك، األستعداد لتأجيل االنتظارسعر الفائدة بل 

 وهكذا أي أرجاع الموضوع الى سبب ذاتي.

 Wageمخصص أجور سيك، في نماذجهم النظرية، يفترضون رأس المال مجموع نقدي أوكان الكال

Fund ونهاية الدورة وبيع المنتجات ليجدد  االنتاجيساعد على تشغيل القوى العاملة بين المباشرة ب

المخصص ... وهكذا. أي انه، على المستوى الكلي،  سلع إستهالك لمعيشة العمال وتقيمة تلك السلع 

أو الكفاف كما يسمى أحيانا. لكن ريكاردو ضرب مثاال ماكنة في أحد نماذجه لحساب القيم  األجورمخصص 

(  أتقرب الى الكالسيك 1266)  Bates Clark Johnالنسبية ملتزما بأن العمل اساس القيمة. و كالرك  

عنهم في تعريف رأس المال في إهتمامه بالتوزيع واألسعار الطبيعية، التوازنية في األمد البعيد، لكنه يختلف 

ية الدائمة، وال يعتد بكونه، أي رأس المال،  االنتاج،في نموذجه النظري، بأنه مخصص أو رصيد من الثروة 

ويرتبط سعر الفائدة  Interestتجميع من السلع. وعنده أن رأس المال يولد األرباح تلقائيا بشكل فائدة 

مه وال يتأثر بظاهرة التفضيل الزمني. وأتخذت جماعة شيكاغو عكسيا مع الوفرة النسبية لرأس المال أو حج

) نايت ، ستغلر، فريدمان ...( من مقاربات كالرك منطلقا لها. وعدا ذلك تعترض المدرسة النمساوية على 

كالرك ألعتماده منهج والراس في التوازن العام حيث تتفاعل المتغيرات بنفس اللحظة آنيا ويستبعد المراحل 

ب أي انه الغى الزمن ، كما ان رأس المال في نظر بَوم بافَرك ليس متصال متجانسا بل سلع بعينها والتعاتق

ية االنتاجتُنتَج ويختارها المنظم ويرّكبها. وال يوافق بافَرك، في مقارباته األولى، على ان سعر الفائدة يحدد ب

ية الحدية االنتاجالحدية لرأس المال وهو تنظير كالرك ومن على نهجه. وعند بافَرك لو كانت نظرية 

صحيحة ألدى التنافس بين المنظمين الى رفع اسعار سلع راس المال حتى تستوعب جميع تقيمة الناتج 

الى رفض بافَرك المستقبلي بحيث يتساوى الناتج مع التكاليف وال يبقى فائض. يعود الجدل بينهما 

وان راس المال سلع وحسب وليس عامال أصيال من  األسعارللموضوعية في تفسير سعر الفائدة وكل 

األساسية  االنتاج؛ كما يرفض كالرك التفضيل الزمني، وعنده راس المال عامل من عوامل االنتاجعوامل 

 ال بد له من عائد الى جانب الحفاظ على تقيمته بصفة دائمة. 
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ي وهي ان التكاليف ال تحدد األسعار بل تقتصاداالبافَرك الى فرضية تُخالف التيار الرئيس للتنظير  يستند 

العكس، ويتحمل المنتجون التكاليف إذ يتوتقعون أن تقيمة السلع التي ينتجون تتجاوز التكاليف؛ وأتقيام السلع ، 

نمساوية ينطلقون من الذاتية وهي المنافع الحدية، تعين األسعار. وهكذا بافَرك وعموم المدرسة ال

Subjective    دون الموضوعيةObjective  حيث التكاليف اساس األسعار. وتنتهي المدرسة النمساوية

، وبافَرك خاصة، الى الممارسة الشائعة وهي مساواة تقيم األصل بالقيمة الحالية لعوائده المستقبلية. أي ان 

ية الحدية لرأس المال وعندما تخصم هذه االنتاجس في تقيم اسعار المنتجات المنتظرة في المستقبل تنعك

ي لسلعة رأس المال فالنتيجة هي تكاليف رأس المال أو سعر السلعة الرأسمالية االنتاجمجتمعة طيلة العمر 

وسعر الخصم هو سعر الفائدة. ومن الضروري التذكير بان بافَرك في نموذجه النظري لتحديد سعر الفائدة 

للتبسيط تعريف كالسيكي لرأس المال وهو مخصص أجور بما ال ينسجم مع مفهوم الدوران إعتمد، ربما 

Roundabout  .الذي هو األساس، عنده في فهم سعر الفائدة إرتباطا مع الزمن 

من المواد الخام الى  االنتاجوعندما تفسر الفائدة بالزمن يأتي ذلك ارتباطا بدور رأس المال أي اطالة دورة 
، عند بوهم باورك، وارتباط ذلك بتفضيل الحاضر على Roundaboutnessلنهائي او ما يسمى المنتج ا

المستقبل لنفس المقدار من السلع. والفائدة هي فرق القيمة لنفس الشيء بين الحاضر والمستقبل. وأن القرض 
مبادلة حقيقية لسلع حاضرة مقابل سلع في المستقبل. وأن السلع الحاضرة تمتلك ذاتيا تقيمة أعلى من السلع 

على السلع المستقبلية التي تماثلها تماما. وبذلك  Agioمعنى أن السلع الحاضرة تتضمن عالوة المستقبلية، ب
مبدا  نيقبل بافرك الجمع بي . وال(Mutualist ,P1)ال يتحقق التكافؤ إال عندما يستعاد رأس المال مع فائدة 

ة لمدة معينة، وال أي عن جزء من الثرو Abstinenceالتفضيل الزمني وفكرة ان الفائدة عوض التخلي  
 تفسير آخر.

( مع بافَرك في ان سعر الفائدة عالوة،  تعبر عن تفضيل الحاضر Cohen, 2011ويتفق أرفنج فيشر )

من أشياء   Inventoryعلى المستقبل فالتفضيل الزمني يجمع بينهما. وعند فيشر رأس المال مخزون 

كية يسميها خدمات الدخل ويقصد بها الناتج من وينتج تدفقات من خدمات إستهال Stockعينية فهو رصيد 

الزمن بين رأس المال والسلع المنتجة. لكن الثروة الرأسمالية  . وتنشأ الفائدة من مبادلة عبراستهالكيةسلع 

وخدمات الدخل، وهي لغة فيشر، من طبيعة ووحدات تقياس مختلفة ولذا ال وجود لمفهوم سعر الفائدة مالم 

د. ولذا ينطلق من الدخل ليعود  الى رأس المال. نتجاوز السلع بصفات ها الفيزيائية، العينية، نحو معيار موّحِ

في عالم الكميات، عنده، تتجه العالتقة السببية من ثروة رأس المال الى خدمات الدخل، بينما في عالم القيمة 

وية، فمن الصحيح القول ألن من الدخل الى رأس المال. والعالتقة الثانية مشتركة بين فيشر والمدرسة النمسا

مليون دينار ألنه ينتج  111البستان بتلك المساحة واألشجار فقد أنتج ثمارا بهذا المقدار؛ لكنه يستحق تقيمة 

تقيمة سنوية مقدارها خمسة ماليين دينار وليس العكس. ويحدد سعر الفائدة عند فيشر، وهو سعر خصم، 

عن التفضيل الزمني؛ وكلفة الفرصة  وهو تعبير آخر Impatience االستهالكبعاملين: معاناة تأجيل 

. ويظهر المفهوم الثاني في سياق تعظيم صافي القيمة الحالية عبر األختيار بين مسارات لالستثمارالبديلة 

المقصود بكلفة الفرصة  بديلة للتدفقات، وسعر الفائدة الذي يساوي القيمة الحالية لتلك التدفقات المختلفة هو

ية الحدية لرأس المال، فعند المفاضلة بين كثافات مختلفة لرأس االنتاجة. وال يختلف فيشر على تناتقص البديل

 في المسار البديل لحين تكافؤ معدالت العائد مع كلفة الفرصة البديلة.  االستثمارالمال يستمر 

سنوات صافي دخله السنوي  11ي االنتاجولتقريب الفكرة بمثال حسابي نقترحه مشروع إستثماري عمره 

مليون  144.342سنة صافي دخله السنوي  21ي االنتاجمليون دينار يكافئ مشروع ثاني عمره  211



 
 

31 
 

 41ي االنتاجمليون دينار وعمره  122.992دينار، ويكافئ كل منهما مشروعا ثالثا صافي دخله السنوي 

صم ذاك كفيل بمساواة القيمة الحالية لتلك % سنويا.  فسعر الخ11سنة، إن كان سعر الفائدة، الخصم، 

مليون دينار في الحاالت الثالث. والقيمة الحالية لصافي التدفقات  1222.61التدفقات السنوية البديلة وهي 

وهي تقيمة رأس المال المستثمر، وبهذا إتضح مقصود فيشر بان عالتقة القيمة تتجه من  1222.61السنوية 

 الدخل الى  الى رأس المال.

فقد إعتمد طريقة بوهم بافرك وأضاف أهمية تحويل سلع رأس المال الى كم متجانس  Wickselأما  
بإرجاعها الى تقيمة خدمات األرض والعمل التي انتجتها. وتقيمة راس المال، بصفته كم من السلع، هو 

الفائدة لمدة يات الحدية لمقادير العمل واألرض التي وظفت ألنتاجه مركبة بسعر االنتاجمحصلة تقيمة 
ية الحدية لرأس المال ال تساوي دائما سعر الفائدة.  وفيما بعد إنتهى الى المساواة االنتاج. ويرى أن االستثمار

ية الحدية لرأس المال. وعند فيكسل والنيوكالسيك سعر الفائدة الطبيعي هو االنتاجبين سعر الفائدة و
ا فيهم فيكسل الذي توصل مع ميردال الى إستنتاج يماثل التوازني. وتقد سمى كينز جميع من سبقة كالسيك بم

 ال يعمل افضل إذا ترك لوحده دون تدخل حكومي.  تقتصاداالما توصل اليه كينز في ان 

ية الحدية لرأس المال، لكنه يقول بعدم إمكانية مشاهدته، االنتاجفيكسل يعتمد سعر الفائدة الطبيعي ويساويه ب
بالفرق بين سعر الفائدة الطبيعي وسعر الفائدة الجاري.  تقتصادالدورية لالوفي نفس الوتقت يفسر الحركة 

، اي الطلب الكلي الفعال،  االستهالكو االستثمارسعر الفائدة الجاري دون الطبيعي يزداد  انخفاضفعند 
ع والعكس صحيح.  سعر الفائدة الطبيعي عند فيكسل ليس نقديا بل في القطا رتفاعوتنزع األسعار نحو اال

الكامل.  االستخدامفي وضع  االنتاجالحقيقي. وهو مدفوعات خدمات راس المال عندما تكون جميع عناصر 
وحاول فيكسل، مع ذلك، األتقتراب من تعريف واتقعي لسعر الفائدة الطبيعي بمقسوم دخل إيجارات المساكن 

كان سعر الفائدة الطبيعي ، على تقيمتها السوتقية وهو تقريب من معدل العائد البسيط على راس المال. فإن 
في المساكن فترتفع تقيمتها.  االستثماربهذا التعريف، أعلى من سعر الفائدة الجاري يتجه األفراد لمزيد من 

ي اي األيجارات مخصومة، لكن االنتاجويمكن القول ان سعر المسكن هو القيمة الحالية لعوائده في عمره 
 Circularبأي سعر إن كان معدل األيجار الى سعر المسكن هو سعر الفائدة الطبيعي، هنا السببية دائرية  

Causation  .ية الحدية عند النيوكالسيك، وسعر االنتاجأي ان تقيمة رأس المال تحتاج معرفة سعر الفائدة
راس المال. ومع ذلك عمليا تخصم األيجارات المستقبلية بسعر  الفائدة بهذا المعنى يحتاجان معرفة تقيمة

الفائدة الجاري وألنه أدنى من سعر الفائدة الطبيعي المحسوب من األيجار ترتفع القيمة الحالية للمسكن. لكن 
الدائرية المشار اليها آنفا مشكلة نظرية اما في الواتقع يوجد دائما سعر خصم مستقل ومختلف عن معدل 

د على رأس المال. وتعتمد ممارسة السياسة النقدية خالل العقود األخيرة في الدول المتقدمة والدول العائ
الناهضة ذات العمق المالي على سعر الفائدة وتفترض هذه السياسات إمكانية تقدير سعر فائدة طبيعي بمعنى 

 توازني.  

عوض مقايضة الحاضر بالمستقبل ، ان الفائدة Patinkin ( ،Cencini p151)وتقد شكك البعض ومنهم
بل يطرح العكس أي ان تلك المقايضة نتيجة لسعر الفائدة. هذه كلها أدلة على مدى العمق الموضوعي 
والشرعي لمسألة الفائدة التي ظهرت الصيرفة وأسواق المال اإلسالمية في محاولة إليجاد تسوية لمشكالتها 

لة تقيمة حاضرة بأعلى منها في المستقبل ال تخفى على أحد في الجانب الشرعي، أما في المضمون فان مباد
 واالتقتراض. لإلتقراضفي المعامالت النظيرة 

اذ ال تستقيم هذه العبارة عندما يكون سعر  االدخارعلى تصور ان الفائدة سعر  Wicklsellوتقد اعترض   
ألف دينار. وهذا صحيح اذا التزمنا 111لمبلغ  االدخاربالمائة فيقال عشرة االف دينار سعر 11الفائدة 
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المعنى اللغوي الحرفي دون المجازي أو االصطالحي. ولم ينته الى حل لألشكال عندما تقال ان الفائدة جزء 
، أم هو ثمن االنتاجمن الدخل االجتماعي، فهل هي مجرد اتقتطاع أملته تقاليد ام عائد لعنصر من عناصر 

ينة مثل أجرة اعارة ماكنة او شيئا نافعا تستخدمه لمدة من الزمن لتعيده كما هو. لمدة مع االدخاراستخدام 
كثيرا عن مساواة سعر  Wicksellوهكذا يبدو ان مسألة الفائدة تبقى مطروحة لنقاش ال ينتهي. و ال يتردد 

ية الحدية لرأس اجاالنت، باالستثمارو االدخارالفائدة الطبيعي، الذي يعده محور التوازن في سوق المال وبين 
المال. وهو منحى في التفكير يختلف عما تبناه النيوكالسيك  فيما بعد تأثرا  بأطروحة فيشر بان الفائدة ثمن 

وبالتالي التفضيل الزمني ويتحدد مستواها التوازني عندما تتساوى مع المعدل الحدي لإلحالل بين  االنتظار
 الحاضر والمستقبل. 

بذاته، والزمن، ليس عنصرا من  االنتظارالفائدة، منبعها، واليات تحديدها ألن وينشأ التباس بين أصل 
. كما ان نفس المقدار من السلع والخدمات ال تكون تقيمته موضوعيا أتقل في المستقبل بل هو االنتاجعناصر 

لذي موتقف ذاتي. وعندما يبقى التساوي في القيمة تقائما موضوعيا يثار السؤال حول مصدر هذا الدخل ا
يسمى الفائدة. بل النظر مليا في سلوك حائزي الدخل يفيد ان األشخاص تقد يقيمون دينار الغد بقيمة، ذاتية، 

مستوى الدخل، ويتأكد أكثر عندما يفيض الدخل عن  ارتفاعأعلى من دينار اليوم، وتقد يزداد هذا الفارق مع 
 ثقافي معين. –عي ي في سياق اجتمااالستهالكالمستويات العليا الممكنة للرفاه 

 دالة تفضيل السيولة الكينزية:    

يرى كينز ان نظرية الكالسيك في سعر الفائدة يمكن دحضها ألن النقود تخلقها المصارف وال تقيود على 

وعلى المستوى الكلي هما وجهان لنفس الظاهرة ولذا ال وظيفة  S االدخاريحدد  I االستثمارالتمويل، وأن 

يساوي   Y. ألن الدخل Tily, P 59)دائما ) I=Sلسعر الفائدة، فالمسألة ليست توازن إنما متطابقة 

. يقصد ان Y=C+I؛  Y=C+S: االستثمارو االستهالكوفي نفس الوتقت يساوي  االدخارو C االستهالك

مشترك، ال بد من  االستهالك، يحدد دخال يستوعبه ومن المتطابقتين آنفا، ألن ثماراالستالطلب الكلي، ومنه 

الدخل عبر سلسلة من التعديالت لحين الوصول الى  . بتعبير آخر يتغيراالستثمارو االدخارالمساواة  بين 

ذج الكينزية وهو المقصود بمبدأ الطلب الفعّال. وعندما يرد في النما االستثمارو االدخارالمساواة بين 

بثبات أثر العوامل  االستثمارها انخفاضدالة بسعر الفائدة هذا ال يعني انها أداة توازن بل يحفز  االستثمار

زي ان سعر الفائدة ال يحدد بالقطاع الحقيقي بل هو ظاهرة نقدية. ناألخرى.  ومضمون هذا التصور الكي

. يبدأ التنظير الكينزي االدخاريأتي دوره بعد إتخاذ تقرار بل  االدخارتحديد سعر الفائدة ال يتعلق ب آخر بتعبير

لسعر الفائدة من الثروة بمجموعها وليس إدخار الفترة الجارية فحسب، وتخصيص القيمة المجردة لتلك 

بها بدرجات مختلفة من السيولة. إذ يقرر حائزو الثروة ما هو المقدار   لالحتفاظتلفة خالثروة بين أشكال م

بجاهزيته التامة لألستخدام ويحتفظ  به نقودا أو ما يكافئها، وهو الجزء من الثروة الذي   الحتفاظاالذي يراد 

يتصف بالسيولة التامة،  والباتقي الذي يمكن تأجيل التصرف به لمدة من الزمن. وبموجب هذه النظرية التي 

 االدخارسعر الفائدة ال يتحدد بالتوازن بين عرض  liquidity preferenceسميت تفضيل السيولة 

بالثروة ومنها النقود  لالحتفاظوالطلب عليها بصفتها وسائل   Assetsوالطلب عليه بل بين عرض األصول

وسيلة لحفظ القيمة. وتشمل آلية تحديد سعر الفائدة عرض األصول والطلب عليها لمختلف درجات السيولة. 

بالنقود هي السيولة عينها. وطالما ان  االحتفاظحيازة األصول غير السائلة ومكافأة سعر الفائدة مكافأة عن 

بها نقودا زيادة على متطلبات المعامالت  االحتفاظجميع اشكال الثروة وسائل لحفظها لماذا يفضل الناس 

سوف تتضح  واألحتياط الضروري ، كينز يرى ان العلة في عدم التأكد حول سعر الفائدة المستقبلي. وهذه

في دراسة العالتقة بين أسعار األصول وسعر الفائدة أي إذا ما ارتفع سعر الفائدة غدا فسوف تنخفض  أكثر
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أسعار السندات، وما اليها، التي أتخذت وسيلة لحفظ الثروة، او ستكون كلفة السيولة التي سيقترضها حائز 

يه. ومالحظة سلوك حائزي الثروة يفيد على نحو الثروة غدا أعلى من عائد التخلي عن السيولة التي كانت لد

في جميع الوسائل البديلة للنقود  واضح ان السبب الذي تقدمه كينز ال يكفي،  بل أرى ان إستشعار الخطر

بدرجات مختلفة يفسر أيضا تقوة تفضيل السيولة  حتى زمن التضخم. وكينز ايضا وّسع نطاق عدم التأكد 

أو أن عدم التأكد حول سعر الفائدة مثل غيره او تابعا لذلك كله. ألن الهدف  باكمله تقتصاداالليشمل مستقبل 

من مراكمة الثروة إنتظار نتائج محتملة منها في المستقبل ومعرفتنا بالمستقبل يكتنفها عدم التأكد وهي متقلبة. 

ده، التوتقعات حول وربما أراد القول ان سعر الفائدة ليس مثل سعر القمح أو أجر العمل.  بل تؤثر في تحدي

إشارة الى زخم العواطف في تقرار  Animal Spiritمستقبل يكتنفه الغموض، أو الروح الحيوانية 

 . االعتياديةأو أوضاع السوق غير  االضطرابخاصة زمن  االستثمار

بين األصول السائلة وغير السائلة وسعر الفائدة عند    Balanceيعبر الطلب على السيولة عن الموازنة

بين عرض األصول غير السائلة والطلب عليها. النقود التي يحتفظ بها بدافع   Equilibriumلتوازن ا

تعبر عن الرغبة في تامين مقدار من الثروة سائال لمواجهة نفقات  Precautionary Motiveالتحوط 

ع المضاربة فهو طارئة أو فرص تتاح لمشتريات ذات مزايا يقتنصها من تتوفر لديه سيولة فورية. أما داف

المعني بسعر الفائدة فمن يتوتقع ان أسعار الفائدة سوف ترتفع وبالتالي سوف تنخفض أسعار السندات يحتفظ 

بكل الثروة المخصصة للمضاربة نقودا؛ ومن يتوتقع العكس يشتري بنقود المضاربة سندات؛ لكن التوتقعات 

 ود وسندات في آن واحد. تختلف بين المضاربين في نفس الوتقت، ولذلك دائما توجد نق

 (4الشكل رتقم )

 دالة تفضيل السيولة

 

                المصدر: إعداد الباحث.                             

 Mass Psychologyويرجح كينز تكوين التوتقعات إستنادا الى الوضع القائم والسايكولوجيا الجمعية 

للسوق وعلى هذه المقدمات أخذ الكينزيون بالتوتقعات التكيفية أي ان مستقبل الظاهرة يعتمد على 

ماضيها.وبفعل التوتقعات تقد ال تؤدي زيادة عرض النقد الى خفض سعر الفائدة وتقد تنخفض أسعار الفائدة 

r1

r2 e1

e2

M1 M2
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د نمط محدد للعالتقة دون زيادة في عرض النقد. وال شك ان إضافة عنصر التوتقعات يحرر التنظير من تأكي

 بين المتغيرات لتفسير عدم األنتظام، وال ينكر ان التوتقعات حاضرة فاعلة في القرار االستثماري. 

ينخفض سعر الفائدة بزيادة عرض النقد عند ثبات التوتقعات وعندما تتغير التوتقعات تتحول دالة تفضيل   

نخفاض أسعار السندات؛  وإلى اليسار عند توتقع السيولة: الى اليمين عند توتقع ارتفاع اسعار الفائدة، ا

( انخفاض سعر الفائدة مع نفس المقدار 4انخفاض أسعار الفائدة، ارتفاع اسعار السندات. نالحظ في الشكل )

أي إذا توتقع المتعاملون انخفاض اسعار الفائدة في   e2عند تحول دالة السيولة الى  M1من عرض النقد 

بزيادة عرض النقد  r2المستقبل. ومع دالة السيولة كما هي ايضا ممكن ان يتحقق الوصول الى سعر الفائدة 

مع توتقع ارتفاع أسعار الفائدة ولذا أرتفعت أسعار  e2إلى  e1( تحولت الدالة من 4.وفي الشكل )M2الى 

 . M2الى  M1رض النقد من الفائدة رغم زيادة ع

 (2الشكل رتقم )

 بالعالتقة مع سعر الفائدة والكفاءة الحدية لرأس المال االستثمارالطلب على 

 

 المصدر: إعداد الباحث.                       

،ونغض النظر عن نقود  Mspوطلب االحتفاظ بالنقود لغرض المضاربة   Msupنتصور عرض النقد 

وبما أن عرض النقد   Msup – Msp=Myالمقدار  Myالتحوط ، يبقى من النقود ألجراء المعامالت 

 متزايدة مع سعر الفائدة: Myمتناتقصة مع سعر الفائدة إذن   Msupثابت و 

                                 Msp=f(r),   dMsp/dr  0  ;  My= f(r) , dMy/dr  0    

 االستثمارسعر الفائدة عند كينز نقدي صرف ويضمن توازن الطلب على النقود مع عرضها، وهو يؤثر في 
منحنى الكفاءة الحدية  MEK2و MEK1( حيث 2الذي يعتمد على الدخل كما في الشكل ) االدخاردون 

MEK

r1 a b

r2 c d

MEK2

MEK1

Investment
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يث يستدعي سعر فائدة أعلى ، المحور العمودي، مع نفس حلرأس المال تقد تحول الى يمين نقطة األصل ب
، المحور األفقي. ولذا ال يؤدي سعر الفائدة الوظيفة التي تصورها الكالسيك في توازن االستثمارحجم 

القطاع الحقيقي، بين العرض الكلي والطلب الكلي، فهذه تتوالها آلية تحديد مستوى الدخل ومن خالل 
 ينزي.المضاعف في النموذج الك

 
ألن مستوى الدخل، في رأيه،  االستثمارو االدخارلقد عطل كينز الفكرة التقليدية بأن سعر الفائدة يوازن بين 

، ويستدعي مستوى الطلب الكلي دخال بمقداره فاذا كان االستثمارو االدخارهو الذي يضمن التوازن بين 
يتحقق التوازن. سعر الفائدة حسب المنحى  عند ذاك االستثمارالمشتق من ذلك الدخل يتساوى مع  االدخار

الكينزي في التنظير يتحدد بعرض السيولة والطلب عليها، والسيولة هنا هي العملة في التداول وأرصدة 
الحسابات الجارية في المصارف القابلة لالستخدام فورا والتي يطلق عليها النقود بالمعنى الضيق. والرغبة 

 سّماه كينز تفضيل السيولة.في حفظ الثروة في شكل نقدي 
ية الحدية لرأس المال. اما االنتاجالذي يستثمر ويُِغل  االدخاروتفسير آخر كون المبلغ المقترض جزءا من 

ية فان الفائدة عليها تبرر بكلفة الفرصة البديلة. هذه مبررات الفائدة بذاتها باستقالل عن االستهالكالقروض 
عند تساوي  ستقراراالفتلك مباحث أخرى. وهناك محاوالت نظرية للقول ب المخاطر وبنيتها باختالف اآلجال

ية الحدية لرأس المال وهو ما درجت عليه الكثير من األوساط، وتعاملت االنتاجمعدل التفضيل الزمني مع 
ي لبرامج تقتصاداالوالتحليل المالي و ية،االستثمارمعه معاهد العراق في ادبيات تحليل المشروعات 

. ويعّرف كينز الكفاءة الحدية لرأس المال، عند التوازن أو للمشروع الحدي في أدبيات الموازنة االستثمار
، بانها مساوية لسعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للعوائد المتوتقعة Capital Budgetingالرأسمالية 

صل، ومن هنا يفهم حراك الطلب ي مساوية لسعر العرض لذلك أألاالنتاجمن أألصل الرأسمالي في عمره 
 .االستثمارعلى 

دالة في معدل العائد المتوتقع بعالتقة طردية، وعكسيا مع المخاطر المقدرة، وعندما  االستثمارالطلب على   
. وطالما تعززت التوتقعات اإليجابية االستثماريرتفع معدل العائد المتوتقع، بثبات المخاطر يزداد الطلب على 

والتشغيل في تقطاع انتاج  االنتاجالحقيقي، زيادة  تقتصادااليستمر الطلب عليه  بالتزايد. وينعكس ذلك في 
 -بأكمله حسب مفهوم المضاعف الكينزي نفسه، أو تفاعل المدخالت  تقتصاداالية والذي يعم االستثمارالسلع 

ليونتيف أو ما يسمى التوازن العام القابل للحساب، وفي القطاع المالي المخرجات التي عبر عنها نموذج 
اسعار الفائدة. ويساعد هذا المقترح، كما نرى، على تفسير فخ  ارتفاعزيادة الطلب على التمويل ومنه 

السيولة عندما اصطدمت السياسة النقدية اليابانية بالحاجز الصفري ولم ينهض سعر الفائدة المنخفض 
ي وهو التحدي الذي يواجه أألتحاد أألوربي والواليات المتحدة أألمريكية اآلن. اي أن تقتصاداالط بالنشا

المشكلة في العائد المتوتقع، وهو في نفس الوتقت يفسر المستوى المنخفض لالستثمار الخاص في العراق. 
 -وجود مشكلة في بنية األسعارإال مع  االستثماروالتفاؤل في زيادة الطلب الفعلي يرفع العائد المتوتقع وينشط 

 التكاليف مثلما هي في العراق بسبب المرض الهولندي.
وتساهلت المدرسة الكينزية في تفسير الفائدة بتفضيل السيولة وبالتالي تتحدد بعرض السيولة والطلب عليها.  

غيرها:  وال شك ان التمحيص في طلب السيولة وعرضها يحيل مجددا الى التفسيرات آنفة الذكر أو
ية الحدية وسواها. ولقد تضمن التحليل الكينزي أيضا االنتاجو  Inter-temporalالمقايضة بين األزمان 

يعتمد على معدل العائد المتوتقع على المشاريع الجديدة وان سعر الفائدة المرتفع  االستثماران الطلب على 
حليل المشروعات حيث يصنف المقترح ، وال يختلف هذا الفهم عن الدارج في تقاليد تاالستثماريثبط 

ي فاشال عندما ينخفض معدل عائده الداخلي عن سعر الفائدة السائد الذي يسمى سعر الخصم. االستثمار
دالة بالدخل وحسب. وأظهر  االدخارويقلل التحليل الكينزي االصلي  من أهمية سعر الفائدة من جهة ان 

الحقيقي بسبب تأثيره في  تقتصاداالن دورا لسعر الفائدة في هانس –التركيب الكينزي النيوكالسيكي لهيكس
. االستثمار –االدخارنز. وفي النهاية يوجد سعر فائدة ينسجم مع توازن يالذي ال ينفيه ك االستثمار
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والمفروض ان سعر الفائدة هذا له دور مهم في توازن سوق النقد حسب مبدأ تفضيل السيولة الكينزي ألن 
الطلب على النقود ألغراض المعامالت يحدده مستوى الدخل اضافة على طلب النقود لالحتياط حسب 

بالنتيجة  دخاراالمع  االستثمارالتصنيف الكينزي ذاته. وتتطلب شروط التوازن في سوق السلع مساواة 
 وبغض النظر عن سعر الفائدة. 

داخلي كونه دالة في الدخل. وتلك الخاصية  االدخارمتغير خارجي و االستثمارواراد كينز التأكيد على ان 
 الذي يصبح، بهذا المعنى، من طبيعة النظام. ستقراراالسبب عدم 

من   االنتاجي  لتحديد مستوى االستثمارو ياالستهالكالكلي، في نموذجه أألصلي، بالطلب  تقتصاداالاهتمام 
عملية انتاج سلع تضاف الى خزين رأس المال.  االستثماراسباب اتقصاء حقيقة مهمة عن الوعي وهي ان 

ي ولذلك االستثمار. ويؤثر سعر الفائدة في تمويل أألنفاق االستثماروتحدد القدرة على انتاج هذه السلع سقف 
اال في حالة وجود فائض  االستثمار، بثبات أثر العوامل أألخرى، على زيادة تقد ال يساعد خفض سعر الفائدة

ية. ومن هذه الزاوية يمكن البدء لمتابعة العالتقة بين اسعار سلع راس المال االستثمارفي  طاتقة انتاج السلع 
ة بعدم ية، وسعر الفائدة والتضخم. ومن الصعب حصر الشرط الضروري لتفضيل السيولاالستثمارالجديدة، 

بها سائلة ألن سعر الفائدة تقد يرتفع  االحتفاظالتأكد حول مستقبل سعر الفائدة، بمعنى تفضيل اصحاب الثروة 
مستقبال. فهل لو تيقنوا ان سعر الفائدة الحالي هو أألعلى حتى نهاية أألفق الزمني للقرار ألتقرضوا أموالهم، 

 إلخفاق االئتمان، هذا مشكوك فيه لوجود احتماالت فشل ليقترضوا بسعر فائدة أدنى عند الحاجة في المستقبل
 عدم اكتراثهم األخالتقي، ومخاطر أخرى. المقترضين أو

 
الحقيقي والنقود تقائمة، فاألخيرة، في نظر الكالسيك ومن على نهجهم، تحدد  تقتصادااللقد بقيت الثنائية بين 

الحقيقي. وحاول كينز الربط  تقتصاداالالمستوى العام لألسعار أما األسعار النسبية والتبادل فهذه ميدانها 
الثاني في سوق بينهما بالمساواة بين العائد الحدي لرأس المال وسعر الفائدة، االول يتحدد في أسواق السلع و

 النقد. ولكنهما، أي العائد الحدي لرأس المال  وسعر الفائدة، من طبيعتين مختلفتين.
مع سعر فائدة معين من زاوية  االستثمارمنحنى العائد الحدي لرأس المال يحدد الطلب على تمويل 

ه المنظومة الكينزية هو المستثمر، بينما يعين منحنى سعر الفائدة األموال المعروضة. وسعر الفائدة في هذ
بها. إذن هو التوازن بين استعداد المستثمر للدفع لقاء االتقتراض  االحتفاظسعر التخلي عن السيولة في مقابل 

 واستعداد حائز السيولة للتخلي عنها في تلك الفترة.
 

 العالتقة بين سعر الفدئ ة وسعر السن 

بصفة عامة ، على اساس مبدا التفضيل الزمني، هو القيمة الحالية لتدفقاته المستقبلية  Assetسعر األصل 

ة أو سعر االسميمن العوائد والقيمة المتبقية نهاية المدة. وفي األصول المالية القيمة المتبقية هي القيمة 

ة االسميوالقيمة  dالسنوي  االول للسند أو ما يماثله. وعلى فرض أن السند بفائدة ، تقسيمة، مبلغها االصدار

. ويعبر عن التفضيل الزمني سعر الفائدة السائد  لحظة الخصم او بيع األصل في السوق ؛ ويسمى  Fللسند 

 بالصيغة التالية: Bإذن يحسب سعر السند  Discount Rateسعر الفائدة، في هذا السياق،  سعر الخصم 

             B=d{1- 1/(1+r)n
}/r + F1/(1+r)n

   ………………………….(1) 

ينخفض مقدار الحد  rومن الواضح ان العالتقة عكسية بين سعر الفائدة ، الخصم، وسعر السند فعندما يرتفع 

يختفي   Perpetualوالسند دائم     النهاية  ما  n. وفي حالةBاألول وكذلك الثاني  لينخفض سعر السند 

1/(1+r)nالحد األيمن من المعادلة والمقدار 
 :يصبح صفرا ليكون سعر السند  او األصل بصفة عامة 
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         B=d/r    ………………………………………………….(2) 

 (9الشكل رتقم )

 العالتقة العكسية بين سعر الفائدة وسعر السند واسواق النقد والسندات

 

 المصدر: إعداد الباحث.

 

العكسية بين السند وسعر الفائدة ، علما ان السند الدائم والمعادلة الثانية هي التي تستخدم عادة لعرض العالتقة 

ولفهم العالتقة العكسية بين األصل وسعر الفائدة على نحو أبسط وأعمق نشير  كان يصدر في بريطانيا فعال.

، الفرنسي من جماعة الفيزيوتقراط، أواخر القرن الثامن عشر، حول نظريته في الريع Turgoالى نظرية 

. وهي ببساطة ان بوسع مالك األرض تحويلها الى رأس مال ليحقق Fructificationمير  والتي تسمى التث

وهو سعر الفائدة، فكم تستحق األرض سعرا. أن األرض أصل دائم ، رياضيا، يبقى الى  rعائدا سنويا بمعدل 

السند سعر 

الطلب

عىل سعر

السندات الفائدة

الطلب

عىل النقود
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فا يكون سعر األرض وعند العودة الى معادلة القيمة الحالية آن Aما النهاية والعائد السنوي لألرض هو الريع 

: PL 

          PL= A/r   …..………………………………………..(3) 

% يكون سعر 2وسعر الفائدة   1111إذن عالتقة سعر األرض عكسية مع سعر الفائدة فلو كان الريع 
، اما إذا إنخفض 11111% يكون سعر األرض 11، وعندما يرتفع سعر الفائدة الى  21111األرض  

ومعادلة ( 2( عن المعادلة )9. ويعبر الشكل التالي ) 21111% يرتفع سعر األرض الى 2سعر الفائدة الى 
 Turgot (3:)سعر األرض لالتقتصادي الفرنسي 

إن تماثل السلوك بين السند والسهم تجاه سعر الفائدة المفترض في النموذج الكينزي طوره توبين فيما بعد 
عند توبين هو مقسوم القيمة السوتقية للمنشأة على كلفة  q. والرمز Tobin’s q Theoryإلى ما يسمى 

لمقصود  بالقيمة السوتقية للمنشأة مجموع تقيمة أسهمها في السوق وكما أن سعر السند استبدال رأس المال، وا
تصدر المنشأة أسهما جديدة لتمويل  qسعر الفائدة كذلك سعر السهم. وعندما يرتفع  انخفاضيرتفع مع 

راء ألن المنشأة في هذه الحالة تستطيع التوسع بش q انخفاضية. والعكس صحيح عند االستثمارأنشطتها 
منشأة أخرى بأتقل من تكاليف بناء طاتقات جديدة بنفس الحجم. وتقدم توبين بهذه النسبة، بين كلفة السوق وكلفة 

 10استبدال رأس المال، تفسيرا الستمرار الركود بعد انهيار أسعار أألسهم عندما تصل، أحيانا، حتى الى 
 بالمئة من كلفة االستبدال.

 (1الشكل رتقم )

 ألربع دول 2121 منحنى العائد على السند الحكومي في السادس من شباط 

 

 UKكندا؛    canجنوب أفريقيا؛ World Government Bond  .SAإعداد الباحث، من بيانات الموتقع األلكتروني 

 الهند. indالمملكة المتحدة ؛ 
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و تيسير االئتمان( الذي يدفع الناس ومن هذه الزاوية تتدخل السياسة بالتوسع النقدي ) خفض سعر الفائدة 
 للبحث عن مجاالت لألنفاق ومنها أألسهم فتعاود أسعارها االرتفاع ليتحرك االستثمار وتدور العجلة.

(2الشكل رتقم )  

سنة وعشر سنوات باسعار فائدة مختلفة 31سعر السند الحكومي ألجلين   

ي إيضاحيافتراضمثال   

 

 %.2والقسيمة السنوية  ، 111 ة المفترضة للسند االسمييمة المصدر: إعداد الباحث. الق      

 بنية سعر الفدئ ة: اآلمد  والمخدطر

أسعار الفائدة على جميع السندات لمختلف آمادها تنزع الى االرتفاع واالنخفاض سوية، وبموجب التصورات 

النسبية بينها ارتفاعا وانخفاضا. النظرية السائدة، في النمط المرجعي،  تحافظ أسعار الفائدة على المسافات 

إذ تكون أسعار الفائدة لألمد البعيد أعلى منها لألمد القصير ، عادة،  بيد ان االنقالب  وارد أحيانا ويُفّسر 

على اتقتراب االتقتصاد من فتور او ازمة ليغذي  االنحراففي اسواق المال، ويستدل من هذا  االضطرابب

السياسات، تقدر األمكان، على إستتباب النمط األعتيادي في البنية الزمنية  التوتقعات المتشائمة. ولذا تحرص

 .  ستحقاقلسعر الفائدة  أي تدرجها صعودا تبعا ألبتعاد وتقت اال

سعر الفائدة في األمد البعيد بتوتقع المستثمرين ارتفاع  Expectation Theoryتفسر نظرية التوتقعات 

ولذا، بموجب هذه النظرية، يتكافأ سعر الفائدة في األمد البعيد مع  سعر الفائدة تقصير األمد في المستقبل.

متوسط العائد على إعادة االستثمار بادوات تقصيرة األمد ، او أن أدوات االستثمار تتكافأ من جهة العائد 

 ل.بغض النظر عن االماد. ولكن لماذا دائما يتوتقع المستثمرون ارتفاع سعر فائدة األمد القصير في المستقب
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االستثمار في األمد البعيد يعني التخلي عن السيولة لمدة أطول أو عدم األنتفاع من إحتمال ارتفاع أسعار 

الفائدة في المستقبل. ثم هناك عالتقة بين األمد الزمني لألستثمار والمخاطرة وبالتالي يتعذر الفصل بين 

ثر األمد الزمني في سعر الفائدة ثبات أثر هامش المخاطرة واألمد الزمني لكن النظرية تفترض عند معالجة أ

المخاطرة وهو تجريد ال بد منه للتنظير. ويصح هذا التجريد في أدوات الدين عالية الجدارة االئتمانية مثل 

سندات الحكومات في الدول المتطورة والعميقة ماليا مثل الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان 

العام بل ربما  االتجاهالوتقائع ال تؤيد ارتفاع اسعار  فائدة األمد القصير في  وسويسرا ... ودول أخرى.

العكس هو الصحيح ومع ذلك تبقى اسعار الفائدة بعيدة األمد اعلى منها لألمد القصير. ويمكن تعديل النظرية 

سعر الفائدة لألمد بالقول ان المستثمرين ينشدون أسعار فائدة أعلى لألمد البعيد لتجنب الخسارة عن ارتفاع 

 القصير في المستقبل وهو األتقرب للقبول.

 (6الشكل رتقم )

% االتقراضالمخاطرة نسبة من سعر فائدة  

 

 .2112الى  1662للسنوات  WDIالمصدر: إعداد الباحث، البيانات من موتقع البنك الدولي         

فتنطلق من اختالف أهداف  Segmented Markets Theoryاما نظرية األسواق المجزأة 

المستثمرين؛ وفي نظرهم، المستثمرين، ان السندات بآماد زمنية مختلفة ليست بدائل تامة أحداها لألخرى. 

وتبعا لتلك الفرضيات لكل سند بأمد سوق خاص به ويتحدد سعر الفائدة بالعرض والطلب على تلك الفئة في 

 Money Marketمثال، صناديق سوق النقد  سوتقها. وهناك مؤسسات متخصصة بأمد دون سواه ،

Mutual Funds   تتعامل مع حواالت الخزانة وهي تقصيرة األمد سنة فما دون وال يسمح لها إتقتناء

سنة فأكثر. وتقدم هذه  21السندات الحكومية ألمد أطول.  بينما شركات التأمين تستثمر باألدوات بعيدة األمد 

ة السندات طوية األجل فوق سعر فائدة حواالت الخزانة لكون المستثمرين النظرية تفسيرا الرتفاع سعر فائد

في األمد القصير أكثر بينما تقلة منهم تتجه لالستثمار بعيد األمد ، ولوال ان األسواق متخصصة لما أمكن 

ع الحديث عن تقلة هنا وكثرة هناك. تبقى تساؤالت ال تجيب عنها النظرية، في نظر البعض، مثل لماذا ترتف

اسعار فائدة ادوات االستثمار تقصيرة األمد فوق نظيرتها لألمد البعيد أحيانا ؛ ولماذا أيضا ترتفع أو تنخفض 

 أسعار الفائدة معا لجميع اآلجال. 
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 (11الشكل رتقم )

 في عينة من الدول  2112 -1662 تمدةل % االتقراضمتوسط هامش المخاطرة نسبة من سعر فائدة 

 

 . 2112 -1662للسنوات  WDIالمصدر: إعداد الباحث ، البيانات من موتقع البنك الدولي 

وفحواها ان المستثمر ال يفضل األمد البعيد إذا  Liquidity Premiumوالتفسير الثالث عالوة السيولة 

القصير.  في األمد االستثمارتساوت العوائد اي عندما يكافيء سعر الفائدة لألمد البعيد سلسلة عوائد 

طروحة طلب عالوة لألمد البعيد فوق سعر فائدة األمد القصير. وتدل تسمية النظرية ان وتتضمن هذه اال

الفرق هو ثمن إحتجاز السيولة لمدة طويلة. فلو صادف ان اسعار الفائدة إرتفعت فسوف تتحرر األموال 

ي حالة المستثمرة في حواالت الخزانة بعد مدة تقصيرة لينتفع المستثمر من فرص السوق الجديدة. اما ف

ولذا  Face Value االصداربعيد األمد فسوف تنخفض األسعار السوتقية للسندات دون سعر  االستثمار

بادوات جديدة. اما التفسير  االستثماريضحي المستثمر بجزء من القيمة عند تسييل سندات األمد البعيد ألعادة 

فرضنا سعرا  ( إذ لو2البساطة، الشكل )الذي نقترحه ألختالف أسعار الفائدة حسب اآلماد فيبينه، بمنتهى 

موحدا في القسائم لجميع اآلماد فإن نسبة القيمة الحالية للسند بعيد األمد الى نظيرتها للسند تقصير األمد 

سعر الفائدة الجاري. ولذا ال تتعادل األتقيام الحالية للسندات ، أسعارها، إالّ بتفاوت أسعار  ارتفاعتنخفض مع 

 ذا بغض النظر عن المخاطر واألعتبارات األخرى. الفائدة عليها، ه

ي االئتمانوبجانب عامل أختالف اآلجال ، آنفا، تتفاوت أسعار الفائدة لتفاوت المخاطر ومنها: مخاطرة الفشل 

وهو إحتمال عدم وفاء المقترض باأللتزامات فيعجز او يمتنع عن سداد فوائد القرض او أتقساطه جزءا او 

ي وتستوفي ما يعادلها بعالوات على اسعار الفائدة االئتمانالتكاليف المحتملة للفشل  كال. وتقدر المصارف

على الدين الخالي من المخاطر لنفس األجل. ولذا ال يظهر منحنى العائد على السندات ، العالتقة بين العائد 

ة. وايضا، كلما السنوي ومدة القرض، عندما يرسم من ديون مختلفة المخاطر بل عند ثبات عنصر المخاطر

إزدادت سيولة السندات ينخفض سعر الفائدة بثبات أثر العوامل األخرى وتقاس السيولة بسهولة البيع 
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 االئتمانتكاليفه. ترتفع أسعار الفائدة مع تزايد كلفة المعلومات وهو تعبير يتضمن تكاليف تقييم  انخفاضو

ية للمقترض إضافة على االئتمانن الجدارة من زاوية المخاطر ، ويندرج في هذا الباب عدم التأكد م

المشروع الذي يموله القرض او السند. وللضريبة دور في اسعار الفائدة ألن العبرة من جهة المستثمر 

 بالعائد بعد الضريبة ولهذا يتوزع عبيء الضريبة على المقترضين عالوات على أسعار الفائدة.

 
 الطلب على النقو 

النقدي خاصة في عالتقته بسعر الفائدة  تقتصاداالتتسع دراسة الطلب على النقود للكثير من مسائل النظر في 
ومرونة الطلب مع الدخل الحقيقي، وسرعة دوران النقود. وكيف ينظر للطلب على النقود في توازن مع 

سعار السلع واألصول النقدي حراك أ تقتصاداالحيازة أنواع أخرى من األصول. ومن جهة ثانية يفسر 
بتغيرات الطلب على النقود. وايضا كانت هذه المسألة من محاور الخالف بين المدارس كما سيتضح، وتهتم 

 بها السياسة النقدية ألكثر من سبب.
 

 بين النظرية الكمية الكالسيكية واألطروحة الكينزية 
 

مية النقود الكالسيكية في أوضح صيغة نظرية ك  ،Irving Fisherي أألمريكي فيشر، تقتصاداالوضع      
ينظر لها في الوسط ذي الميول الكالسيكية بأنها دالة طلب على النقود و تكشف الخلل النقدي و1911 عام 

في آن واحد. بينما هي بذاتها متطابقة ال تؤدي لوحدها هذه المهام. وتقد عّرف مجموع أألنفاق بانه حاصل 
 االجماليو النتيجة هي الناتج المحلي  P*Yأي  Yالخدمات المنتجة في كميات السلع و  Pضرب األسعار

 )=V(. ويسمى الرابط بين أرصدة النقود ومجموع أألنفاق متوسط سرعة دوران النقود : االسميالنقدي ) 
P * Y)/M حيث ،M  ة، ومن هذا التعريف ظهرت معادلة كمية النقود التي تسمى االسميهي رصيد النقود

 M * V = P * Yأيضا معادلة التبادل :  
وبين فيشر في حينه أن سرعة دوران النقود من المعالم المحددة مؤسسيا فمثال استخدام الصكوك، وفي  

النقود تنجز نفس الحجم والمستحدثات اإللكترونية أألخرى، تجعل كمية أتقل من  االئتمانزماننا هذا كارت 
. ومن الواجب التذكير بان الصيغة أألصلية لفشر كانت Vمن المعامالت وبالتالي ترتفع سرعة دوران النقود 

في مدة معينة و لتكن السنة، وألن هذا المفهوم صعب القياس استبدل بالناتج  Tتستخدم  مجموع الصفقات 
سرعة دوران النقود في أألمد القصير ثابتة، بمعرفتنا . وعندما يفترض ان  Yالحقيقي االجماليالمحلي 

النقدي. وبقسمة  االجمالية ومعامل سرعة دوران النقود يتحدد الناتج المحلي االسميلكمية األرصدة النقدية 
أألخير على المستوى العام لألسعار يكون الناتج الحقيقي تقد تبين. أيضا، من جهة أخرى، عندما نبدأ 

وبقسمته على سرعة دوران النقود يكون الطلب عليها تقد تحدد. وهكذا،  االسمياتج المحلي بمستوى معين للن
يبدو هي متطابقة وليست عالتقة سببية. ومع ذلك، وعلى بساطتها، فقد كانت التفاتة عبقرية إليضاح مسألة 

 قي.الحقي –كبيرة حتى ولو بالفهم الحسابي البسيط لما تنتهي اليه عمليات التفاعل النقدي 
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 (11الشكل رتقم )
 سرعة دوران النقود في الواليات المتحدة األمريكية: بيانات فصلية

 

 
 

 . FRED Economic Databaseالمصدر: إعداد الباحث، البيانات من 

 
( تذبذب سرعة دوران النقود بالتعريف الواسع، وتغيرات عنيفة وهبوط سريع بعد 11يتضح في الشكل )

( مسارات سرعة دوران النقود لثالث دول، 12في الواليات المتحدة األمريكية.  وفي الشكل ) 2111عام 

وفرت عنها بيانات، وال حتى احدث السنوات التي ت 1691الواليات المتحدة  واليابان وأستراليا،  منذ عام 

 تفيد تلك المسارات نزوع نحو متوسط  مع احتمال تغير واسع في مدة تقصيرة. 

. يبدو وكالهما حقيقيان  M3واألرصدة النقدية االجمالي( الفرق اللوغاريتمي للناتج المحلي 13في الشكل )
ان تغيرات النقود أبعد مدى ، في الغالب، من تغيرات الناتج، واالرتباط ضعيف وفي العقدين األخيرين يبدو 
سالبا من عدم إنسجام إتجاه الحركة. من هذه الوتقائع وغيرها من الجائز النظر الى سرعة دوران النقود بانها 

ف النقود. ولو كانت سرعة الدوران ثابتة يكون العام مع إتساع تعري االتجاهمتغيرة وعموما تتباطأ في 
 التضخم مساويا للفرق بين نمو النقود ونمو الناتج الحقيقي بالتعريف:

 
MV=YP; LnM+LnV=LnP+LnY; (dM/M)+(dV/V)= (dP/P)+(dY/Y)   
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 (12الشكل رتقم )

 سرعة دوران النقود
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 المصدر: إعداد الباحث.              

  
المتطابقة في اليمين تقرأ أن التغير النسبي لكل من النقود وسرعة دورانها مجتمعان يعادالن مجموع التغير 
النسبي لكل من المستوى العام لألسعار والناتج. وعلى فرض سرعة دوران النقود ثابتة يكون التضخم 

بين إنحراف كل من  االرتباطنمو الناتج. وللتحقق من هذه العالتقة ننظر في  مساويا لنمو النقود مطروحا منه
( لدول متفاوتة التطور وللمدة 1العام. والنتائج معروضة في الجدول ) االتجاهنمو النقود والتضخم عن 

وادنى وهذه ال  1.12موجبا ومعنويا بمستوى داللة  االرتباطكان  21.  في تسعة دول من 2111 -1691
 في لتأكيد تفسير التضخم بالنقود. تك
  

وحسب السياق النظري للمتطابقة، وألن الكالسيك كانوا يعتقدون بالمرونة التامة لألسعار وأألجور، عادة، 
أو غالبا، يعمل االتقتصاد عند االستخدام الكامل للطاتقة االنتاجية والعمل، وان الناتج الحقيقي أيضا ثابت في 

وسرعة دوران النقود، يتضاعف المستوى األمد القصير. فاذا تضاعف عرض النقد، بثبات الناتج الحقيقي 
العام لألسعار. ولكن فيما بعد فسح المجال نظريا بإمكان زيادة الناتج الحقيقي مؤتقتا وليس في أألمد البعيد 
عند زيادة النقود. وفي الحالة االستثنائية، في نظرهم، يتوزع أثر زيادة النقود بين الناتج الحقيقي والمستوى 

ي أألطار الديناميكي ينمو االتقتصاد بنمو الطاتقة االنتاجية ألكلية عبر التراكم وتكون زيادة العام لألسعار. وف
النقود مساوية لمعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي والتضخم بثبات سرعة دوران النقود بيد ان ابحاث هذا 

تؤيد االختبارات الكتاب بينت، في مكان آخر، أن سرعة دوران النقود ليست ثابتة  بل هي متغيرة و 
 اإلحصائية هذا التغير سواء عند تعريف النقود بالمعنى الضيق أو الواسع. 
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 (13الشكل رتقم )
 الحقيقي االجماليالتغيرات السنوية في اللوغاريتمات الطبيعية للناتج المحلي 

 2112-1691في الواليات المتحدة األمريكية للمدة  M3واألرصدة النقدية الحقيقية 
 

 
 GDP. بيانات الناتج المحلي الحقيقيFRED Economic Databaseالمصدر: إعداد الباحث. البيانات من         

حولت الى ارتقام تقياسية تقبل معالجتها، ألزالة الخالف بوحدات القياس وتسهيل مقارنة   M3واألرصدة النقدية الحقيقية
 التغيرات.

 

وتقد تحول االتقتصاد المعاصر تدريجيا بحيث أصبح التعريف الواسع للنقود هو األكثر تمثيال ألداء هذا 
المتغير ما يعكس التعميق المالي المستمر والذي كان متسارعا في العقود الثالثة أألخيرة. وبينت ابحاث 

القصير والبعيد، خالل فترة  أخرى رجحان عدم ثبات سرعة دوران النقود بالتعريف الضيق والواسع، لألمد
(. وسوف يتضح من دراسة بيانات العراق،  ,p520 Mishkin)  2112و عام  1612طويلة بين عام 

في هذا الكتاب أن سرعة دوران النقود تقد تتغير بمديات واسعة حتى أن االرصدة النقدية الحقيقية تقد تتناتقص 
ود ذاتها ليست ذات داللة تقطعية، ويستبعد أن تشكل تقيدا لسنوات متعاتقبة ما يجعل معادلة كمية النقود والنق

 على حركة المستوى العام لألسعار .
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 (2الجدول رتقم )
 

 2111 – 1691عن االتجاه العام للسنوات   M2االرتباط بين انحرافات التضخم ونمو النقود 

 بريطانيا مصر األكوادور كولومبيا سويسرا كندا البرازيل الدولة

 1.121 1.461 (1.111) 1.993 (1.326) 1.142 1.932 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1.111 1.319 1.111 1.113 1.412 1.111 1.912 

الواليات  تركيا الدولة 
 المتحدة

 نيوزيالندا ايران الهند اندونيسيا باكستان

 1.212 1.112 (1.116) 1.136 1.131 1.226 1.262 االرتباط

مستوى 
 الداللة 

1.111 1.161 1.316 1.341 1.262 1.912 1.111 

كوريا  المكسيك نيجيريا اليابان المغرب ماليزيا الدولة
 الجنوبية

 استراليا

 1.411 (1.121) 1.916 1.221 1.111 1.221 1.441 االرتباط

مستوى 
 الداللة 

1.111 1.111 1.432 1.192 1.111 1.342 1.112 

 .WDIالمصدر: إعداد الباحث ؛ البيانات من موتقع البنك الدولي 

 
ولقد ظهر تباطؤ سرعة دوران النقود خالل السنوات أألخيرة في العديد من البلدان بحيث ان النمو 

كمية النقود. وهذه الظاهرة تقلل من تقيمة المعلومات التي يقدمها  ي والتضخم ال يستغرتقان تغيرتقتصاداال
 النقود. ومن جهة أخرى عدم كفاية الناتج الحقيقي واألسعار في تقدير الطلب عليها، بمعنى ان :متغير 

M =( PY)/v  ثبات  افتراضليست مستقرة و التي ينظر اليها على أنها دالة طلب على النقود علىV ،
 لتكتب: kبمعامل  V/1وعادة تصاغ شكليا بصفة دالة طلب على النقود عند ابدال 

) Md = k ( PY 
البريطانية وتقد طورت بالتزامن تقريبا مع محاولة فيشر، اال إنهم  Cambridgeوالتي تسمى معادلة 

بالنقود مخزنا للثروة الى جانب التبادل ولم يغيروا مدخالت العالتقة، ربما ألن الدخل  االحتفاظأضافوا دافع 
دمان ألعاده صياغة النظرية الكمية. هو أيضا يعبر بشكل ما عن الثروة كما ظهر فيما بعد بمحاولة فري

 والمالحظ في الحالتين ال دور لسعر الفائدة في الطلب على النقود.
وتقد انطلق كينز في انتقاد النظرية الكالسيكية الكمية من عدم ثبات سرعة دوران النقود. وهي مالحظة  

ذكية ألنها أسست ألطروحة بديلة انطالتقا منها. وذلك ليقترح سعر الفائدة من محددات الطلب على النقود. 
وان كمية النقود المطلوبة لهذا  وهو لم يعترض على الفهم الكالسيكي للطلب على النقود من أجل المبادالت

بالنقود: السيولة،  لالحتفاظالغرض متناسبة مع حجم الصفقات، أو الناتج الكلي، لكنه اضاف دوافع أخرى 
الى جانب دافع الدخل وهو ما يتعلق بالمستهلكين خاصة، ودافع األعمال  والذي تقد ينصرف الى الجزء 

م عمليا، ودافع االحتياط وهو عام، ودافع  المضاربة، واألخير، النقدي من رأس المال التشغيلي عندما يترج
 ربما، هو أألوثق ارتباطا بما سمي الشرط الضروري لتفضيل السيولة.

وتقدم هذا التصنيف أدوات تحليل فعالة تساعد على توصيف دالة الطلب على النقود ما فسح المجال  
لتون فريدمان عندما حاول بيان ضعف تأثير سعر يل ملمناتقشات مفتوحة على االختبارات التجريبية كما فع

الفائدة في طلب النقود. وفي راينا، لم يختبر فريدمان تماما الفرض الكينزي ألن أألخير تحدث عن عدم 
التأكد حول مستقبل سعر الفائدة وليس سعر الفائدة الجاري بالذات ومن هذه الزاوية تأتي أهمية دوافع 

 التحوط والمضاربة.
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افع المضاربة، كما لدى كينز، وثيق الصلة بسعر الفائدة وبالتالي عرض النقود. لكن المقصود بالسيولة د  
يبقى مهما ألن الودائع الجارية في المصارف التي تُِعد سيولة تامة، كما في تعريف النقود بالمعنى الضيق، 

من مخاطر إخفاق المصارف او تختلف عن العملة المحتفظ بها خارج الجهاز المصرفي، ألنها في مأمن 
إجراءات تقييد السحب على الحسابات الجارية ألي سبب. فهي من هذه الناحية أكثر سيولة واكثر امانا، بيد 

 تقتصاداالان الحسابات الجارية تجعل عمليات الدفع والمقاصة أيسر وهذه من التسهيالت المطلوبة في 
ية بشأن الحسابات الجارية كونها من الناحية المبدئية امواال المعاصر. وثمة مشكلة تثيرها المدرسة النمساو

الذي تمنحه للحكومة و  االئتمانلكن المصارف تعاملها من جملة مصادر تمويل  لإلتقراضليست معدة 
 القطاع الخاص.

الذي ينشأ من القطاع  االضطرابوترى، تلك المدرسة، في هذا السلوك سببا رئيسيا ألزمات المصارف و   
بالسيولة  االحتفاظبالمائة. يعني  100المالي وتقترح أن تخضع الحسابات الجارية لالحتياطيات اإللزامية 

استجابة لدوافع األعمال والدخل والتحوط التي اوردها التحليل الكينزي ال يستقيم عمليا اال عندما يقصد 
المصارف. اما الودائع الجارية فهي من وجهة نظر مالكي بالمعنى الحرفي وخارج  Cashبالسيولة النقد 

. وال تنتقص هذه المالحظات من لإلتقراضالثروة سيولة لكنها عند المصارف من جملة األموال المعدة 
بمعنى تضمين  Cashفاعلية مبدأ تفضيل السيولة. ألن كمية النقود عند كينز هي الحيازة الفعلية للنقد 

ة في ذلك المفهوم، ربما، ألن المصارف تتحوط بتهيئة العملة التي تتوتقع حاجة أرصدة الحسابات الجاري
 الزبائن اليها وما يفيض عنها تعيد ايداعه في البنك المركزي.

( p165  Cenciniبانه ذلك الجزء من الدخل الذي وظف لشراء موجودات )  االدخاروعندما ينظر الى 
هو جزء من الدخل  االدخارنقود بانها من جملة هذه الموجودات، وينبغي في هذه الحالة النظر الى ارصدة ال

،أي تقيمة السلع والخدمات النهائية، وال يتحقق التوازن اال عندما تتهيأ وسائل تمويل كافية لشراء ذلك الجزء 
، العاطلة االضافيةالمتاح من الدخل المدخر ويضطلع القطاع المالي بهذه المهمة. أي ان األرصدة النقدية 

، تقد جرى تعويضها بوسائل تمويل من مكان ما كي يتحقق التوازن والذي يتضح Hoarding، االكتناز
ميزانيات جميع القطاعات لتكون الميزانية الموحدة  Consolidateحسابيا عند تجميع وتوحيد وتسوية 

 متطابقة تماما.
 

القوة الشرائية المتاحة الستيعابه. ومن  انقاصا من الطلب ألنه ال ينتقص من االدخاروبهذا المعنى ال يكون 
هذه الزاوية يأتي دور المصارف واألسواق المالية، والبنك المركزي ضمن منظومة تقطاع المال. إذ ينظر 

 إلى العملة المحتفظ بها خارج المصارف كأنها شهادة ايداع لدى البنك المركزي وهي فعال مطلوبات عليه.
ميز بين دورتين  1930لعام Treatise on Money أن كينز في مؤلفه بحث حول النقود Palleyيرى 

للنقود، المالية والتي تتجه لشراء أألصول وما يحتفظ به، والحقيقية التي تستخدم إلنجاز المبادالت السلعية 
 وتعبر عنهما المعادلة:

Ld(i, y) = LF(i, y) + LR(y) ى النقود دالة بسعر الفائدة ، حيث الجزء أأليسر هو الطلب علi  والدخلY 
هو الطلب على النقود للدورة المالية دالة بسعر الفائدة والدخل، والجزء أألخير هو الطلب  LF(i, y)، و  

على النقود للدورة الحقيقية  دالة بالدخل. وكان يرى ان كمية النقود معطاة ولكن تخصيصها حسب 
الدخل وسعر الفائدة. أما في النظرية العامة فقد ميز بين دوافع القطاعات داخلي أي تحكمه متغيرات 

وللرموز ذات المعاني  L2(i)، والطلب على المضاربة ويعبر عنه L1(y)المعامالت والتحوط ولهما الجزء 
 آنفا :

 Ld(i, y) = L1(y) + L2(i) 
، وان السندات هي البديل عن ينظر كينز الى الطلب على النقود بأنه طلب على األرصدة النقدية الحقيقية  

بالنقود لغير دافع المعامالت. ولذلك جاءت معادلة الطلب على النقود الكينزية دالة لتفضيل السيولة  االحتفاظ
 وهي تعديل على معادلة كمية النقود بإضافة سعر الفائدة :
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 Md/P = f( i, Y) 
وان سعر الفائدة يؤثر سلبيا في الطلب على النقود، بثبات اثر العوامل أألخرى، فعندما ترتفع تخفّض الطلب 

ببدائل النقود في هذه الحالة. ولهذا يقال ان سعر الفائدة ظهر في  االحتفاظعلى النقود ألن الحائزين يفضلون 
حقيقي فيؤثر ايجابيا في الطلب على النقود وزيادته دالة تفضيل السيولة استجابة لدافع المضاربة. أما الدخل ال

تستدعي رفع الطلب على النقود ألجراء المعامالت وخدمة الدوافع أألخرى المرتبطة بالدخل ومنها التحوط، 
أو ان الدخل متغير نائب عنها. وتتضمن دالة تفضيل السيولة أعاله تغير سرعة دوران النقود، اذ مع نفس 

الحقيقي عندما يرتفع سعر الفائدة يقل الطلب على النقود، وألن الطلب على النقود يساوي المقدار من الدخل 
عرضها فعند التوازن نصبح مع نقود أتقل عند نفس المستوى من الدخل، أو دخل أعلى عند نفس الكمية من 

الفائدة، حينما سعر  ارتفاعالنقود وهو أألظهر، كما سيتضح، و في الحالتين ترتفع سرعة دوران النقود مع 
 يتأكد اثر جوهري لسعر الفائدة على النقود.

ثمة إشكال حول دور سعر الفائدة في دالة تفضيل السيولة، هل هو الفعلي ام المتوتقع. اذا توتقع حائزو   
أالسهم ان سعر الفائدة سوف يرتفع، وبما ان السعر الجديد هو، في نفس الوتقت، سعر خصم للسندات فسوف 

الحالية وتبعا لذلك أسعارها في السوق. لذلك يتخلى عنها الحائزون تفضيال للسيولة عليها  تنخفض تقيمتها
اسعار الفائدة.  ارتفاعانتظارا ألسعار الفائدة الجديدة. ولذا يقال ان الطلب على النقود ينخفض عند توتقع 

اسعار الفائدة يكافئ  ارتفاعوللتنسيق بين هذه العالتقة ودالة تفضيل السيولة الكينزية يمكن القول ان توتقع 
أسعار الفائدة تنخفض  ارتفاعسعرها الفعلي والعكس بالعكس. وعندما تتعزز توتقعات السوق ب انخفاض

سرعة دوران النقود والعكس صحيح. وهكذا هيأ لنا سعر الفائدة أدوات اضافية لدراسة الطلب على األرصدة 
رعة دوران النقود مع نفس المقدار منها يعني اما زيادة النقدية وتقلبات سرعة دوران النقود. ان زيادة س

 الناتج الحقيقي او المستوى العام لألسعار او التضخم المتوتقع.
 

 منهج صوازن الحدفظة في الطلب على النقو 
 

ية وظيفة النقود لخزن القيمة. وتنطلق من االستثمار  Portfolioتؤكد نظرية حقيبة أألصول أو المحفظة     
العوائد والمخاطر التي تقدمها النقود مقارنة باألصول أألخرى. وتقوم نظرية المحفظة على التشكيلة  اختالف

المثلى لخفض المخاطر وتعظيم العوائد وهناك مقايضة البد منها بينهما، والتنويع أحد أهم وسائل خفض 
المحفظة إن حائزي  المخاطر وليس له بديل. ومن التوصيفات الشائعة لدالة الطلب على النقود ضمن

أألصول أو أصحاب الثروة يفاضلون بين النقود وأألسهم والسندات. وتخضع تلك المفاضلة لقيد الموارد 
 d = L ( rs, rb, Ep ,W)(M/p) المتاحة والمتمثل بمجموع الثروة التي بحوزتهم:

معدل العائد  rsمطلوبة، األرصدة النقدية الحقيقية ال d(M/p)المستوى العام لألسعار،  Pالنقود،  Mحيث 
الثروة  Wالتضخم المتوتقع،  Epمعدل العائد الحقيقي المتوتقع على السند ،ُ  rbالحقيقي المتوتقع على السهم، 

 .  Mankiw , p 557)الحقيقية )
وينطوي مثل هذا التوصيف على مشكلة كون معدالت العوائد الحقيقية المتوتقعة على أألسهم والسندات  

ة المتوتقعة بدال من الحقيقية تصبح االسميمتوتقع بالتعريف، ولو اعتمدت معدالت العوائد تتضمن التضخم ال
  Multicollinearityالمشكلة أكبر إذ تتضمن ارتباطا خطيا متعددا صريحا فيما بين المتغيرات المستقلة

ع  الثروة وتقد يبرر التوصيف آنفا باستقالل العوائد الحقيقية عن التضخم. ومن جهة أخرى وجود مجمو
ضمن منظومة المتغيرات التفسيرية يجعل الدالة آنفا صيغة مختزلة. ألن مجموع الثروة تقيد أي أن أألصل 
وجود دالة يراد تعظيمها بشرط اإلذعان للقيد وهو عدم تجاوز النقود وتقيم أألسهم والسندات، وعناصر 

عرف الثروة في النطاق المالي فقط ألن أخرى مثل خزين السلع والموجودات الحقيقية لمجموع الثروة. وتقد ت
 موضوع المفاضلة تخصيص الثروة المالية فيما بين أألصول المالية والنقود من جملتها.
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ويرتبط الطلب على األرصدة النقدية الحقيقية في آنفا سلبا مع التضخم والعوائد الحقيقية لكل من أألسهم  
والسندات، وتكون عالتقته موجبة فقط مع الثروة الحقيقية. وتبقى هناك مسألة العالتقة بين العوائد على 

المكاسب الرأسمالية باالعتبار أي السندات والعوائد على أألسهم ألن الغالب أألعم على طلب أألسهم أخذ 
سعر السهم و ليس عوائد ملكيته من أرباح الشركة، ولهذا يوجد نوع من العالتقة بين عوائد  ارتفاعتوتقع 

 أألسهم وعوائد السندات تعترض األساليب اإلحصائية في تقدير تلك الدالة.
ائدة على الودائع الثابتة و الودائع وعندما يقصد النقود بالمعنى الواسع، أرى من أألنسب إضافة سعر الف

الزمنية الى منظومة المتغيرات التفسيرية. وهنا تبرز أهمية إعادة النظر في معنى العالتقة العكسية بين 
 الطلب على النقود وسعر الفائدة فالمقصود سعر الفائدة على بدائل النقود.

من عملة في التداول وودائع بأنواعها هي  وعندما ينظر الى النقود بأنها من جملة أألصول فأن مكوناتها
ية. االستثمارأصول فرعية الن الطلب على النقود أو التخلي عنها ال ينفصل عن تقرار تشكيل المحفظة 

وألداء سوق المال وكفاءته، وما ينتقص منها، دور في تشكيل المحفظة. ولذلك تهتم الدراسات األحدث 
لف أشكال اإلعاتقة والعراتقيل. وتبسيطا ينظر المستثمر إلى تكاليف باالحتكاك، وهي مفردة للتعبير عن مخت

الصفقات والضرائب وتقلبات أسعار أألصول الى جانب العوائد المتوتقعة ليقرر مدى حيازته لهذا أألصل أو 
ذاك والوزن النسبي لألصل في المحفظة. وبما أن المخاطر والعوائد والتكاليف  كلها نسبية فالمسألة، في 

 اية، هي أوزان مكونات المحفظة. النه
وتصنف المعرتقالت )االحتكاكات( إلى: تكاليف الصفقات، والضرائب، والضوابط التنظيمية  

(Regulations) وعدم تقابلية أألصول لالنقسام مثل العقارات والشركات غير المساهمة، وأألصول غير ،
لمال البشري بانه من أألصول غير القابلة القابلة لإلتجار.  ويشار في أألدبيات المعاصرة إلى رأس ا

والملكية والتي تسمى مشكلة التناتقض بين  االدارةلإلتجار، ومشاكل المعلومات، والوساطة والفصل بين 
 .Principal-Agent Problemمصالح أألصيل و أهداف الوكيل 

ب متعلقات أألرث أو التزامات في العراق مثال يوجد الكثير من أألصول العقارية غير القابلة لإلتجار بسب  
نيابة عن المالك،  االدارةاجتماعية. وال يستهان بمشاكل نقص المعلومات والوساطة ) الداللة ( و

واإلجراءات البيروتقراطية لتحويل الملكية، والخوف من عدم الوفاء بااللتزامات التعاتقدية وعوامل أخرى 
وق الملكية خارج الشركات المساهمة، وتقيد تشكيل تعمل باتجاه تخفيض سيولة أألصول الحقيقية، وحق

 المحافظ الرأسمالية لصالح النقود واشباهها.
وتشمل تكاليف الصفقات نفقات إجراء المعاملة التجارية وكلفة الفرصة البديلة للوتقت المطلوب لتجميع 

إللكترونية للوصول إلى المعلومات واالتصال بالبائعين ) أو المشترين( المحتملين. وربما تسهم الوسائط ا
 المعلومات أو إجراء المدفوعات في تخفيض هذا الجزء من التكاليف.

أرجعوا عدم  Hall, Stephen G.,  et al) (في دراستهم لدالة الطلب على النقود لمنطقة اليورو 
تبنى  1999م الدالة لغياب متغير الثروة من منظومة التفسير. وعندما انطلق نظام  اليورو مطلع عا استقرار

بالمائة سنويا. وكانوا تقد أولوا هذه المسألة  4.5بمعدل  M3هدف السيطرة على نمو عرض النقد المعّرف 
األسعار لألمد المتوسط. وباستثناء فترة تقصيرة بين  استقرارعنايتهم العتقادهم بانسجام ذلك الهدف مع 

بالمائة سنويا.  5إلى  2نف الذكر بين تجاوز نمو النقود المؤشر المرجعي آ 2001و 2000منتصف عامي 
والتي تنعكس في عدم  Portfolioومن بين األفكار التي طرحت آنذاك  بأن التحوالت في توازن المحفظة 

أسعار األسهم وتذبذبها  انخفاض. وتركز االنتباه نحو االنحرافالطلب على النقود أدت الى ذلك  استقرار
الذي عزز الميل صوب النقود. وتقاد هذا النقاش إلى أهمية تحسين بيانات الثروة المالية والعقارية كي تضاف 

إلى نموذج لتوازن المحفظة على خطى  (ibid, p7)إلى جانب الدخل والفائدة. واتجه هول و زمالؤه 
 عائد الحقيقي على األسهم والدالة هي: بخصوص أهمية ال Tobin  Brainard -برينارد وتوبين

M-P= f(y , w , rm-Ք ,re – Ք) 
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 yاللوغاريتم الطبيعي للمستوى العام لألسعار،  M3 ،Pة االسمياللوغاريتم الطبيعي للنقود  Mحيث 
معدل  reمعدل العائد على النقود، rmاللوغاريتم الطبيعي للثروة،  wاللوغاريتم الطبيعي للدخل الحقيقي، 

التجانس الصفري للعوائد، أي إن تغيرها بنفس  افتراضالمعدل المتوتقع للتضخم. وب  Քائد على األسهم،الع
 النسبة يُبقي القيم الحقيقية كما كانت، تبسط الدالة وبنفس التعاريف السابقة للمتغيرات إلى :
-rm) M-P=f(y, w,re  

توفر بيانات عن الثروة استخدموا نسبة . ولعدم re - rmوعكسية مع  y  ،wوالعالتقة طردية مع كل من 
األسعار الحقيقية لألسهم إلى الدخل الحقيقي. وجرى التقدير بنموذج يجعل أرصدة النقود الحقيقية، والدخل 
الحقيقي، ومقسوم الثروة على الدخل متغيرات داخلية، أي تابعة، وبقية المتغيرات إضافة على سعر النفط 

ات وهمية اللتقاط تغيرات أسعار العقار، والبيانات المستخدمة للتقدير تفسيرية أي خارجية، مع متغير
 فصلية.

وتقدر النموذج على طريقة متجه تصحيح الخطأ والذي يحتوي فروتقات المتغيرات إضافة على متغيرات 
المستوى. وتوصلت الدراسة إلى دعم أطروحة تأثير الثروة في الطلب على النقود. ولكن الذي يستنتج من 

وع المحاولة إن الطلب على النقود سلوك معقد من الصعب اختزاله في معادلة كمية النقود أو حتى دالة مجم
 .M3منتظم في سرعة دوران النقود  انخفاضتفضيل السيولة، وأظهرت البيانات التي عرضوها 

ل العائد تقوم نظرية المحفظة على مقايضة المخاطر بالعوائد أي كلما كانت المخاطر أعلى ارتفع معد
المطلوب لقبول تلك المخاطر، والتي تعرف عادة بتذبذب العوائد. ويقيّم األصل في المحفظة بالعوائد، وهي 
عنصر موجب، والمخاطر وهي عنصر سالب. وتوجد تشكيالت مختلفة من العوائد والمخاطر، خط 

بقبول مخاطر أكبر أو الفرص الفرص، في السوق يعبر عنها خط العالتقة بينهما أي كيف يمكن زيادة العوائد 
المتاحة لمختلف مستويات العوائد مع المخاطر المرتبطة بها. وهناك تفضيالت األفراد، اختياراتهم من 
العوائد في مقابل المخاطر، يمثلها منحنى سواء المنفعة أي التشكيالت المختلفة من المخاطر والعوائد  التي 

ي التشكيلة التي تتطلب أتقل ما يمكن من الموارد للوصول إلى مستوى يرونها متكافئة، واالختيار األمثل هو ف
 معين من المنفعة ويكون عند نقطة التماس بين منحنى سواء المنفعة وخط الفرص آنف الذكر. 

وتوجد مختلف النقاط الممكنة من  Bوسندات  Mتتألف من نقود   W وللتبسيط نتصور أن الثروة
M/(M+B)  وإزاء هذه النسب، التشكيالت، عوائد uw وفي نفس الوتقت مخاطر σw: 

 
μ       w =fu(m/w) ; σw=fσ (M/W( 

 
 و منهما ستكون عالتقة بين العوائد والمخاطر، خط الموازنة، ودالة منفعة : 

σw= µ(µw)=λ µw                       خط الموازنة                                      
                       dσw/dµw= λ     .ميل خط الموازنة 

     U=u(µw, σw)                        دالة المنفعة  
 ( ∂U/∂µw)dµw +( ∂U/∂σw)dσw  =0                        dU= منحنى سواء المنفعة 

 الميل الحدي لإلحالل بين المخاطر والعوائد هو ميل دالة المنفعة:         
dσw/ dµw =- (∂U/∂µw)/(∂U/∂σw)                                 

 وتكون المحفظة المثلى عند التساوي بين ميل خط الموازنة مع ميل منحنى السواء ، أي التماس بينهما:
dσw/ dµw =- (∂U/∂µw)/(∂U/∂σw) = λ                            

                               
ص الثروة بين النقود والسندات وألن النقود خالية من المخاطر لذلك ترتبط عكسيا مع حصة وعند تخصي

النقود من الثروة بينما تزداد العوائد طرديا مع حصة السندات. ولشكل دالة المنفعة أي تغير التفضيل النسبي 
دي وتزايد أضرار الخطر مع تغير النسب أثر في تعيين توازن المحفظة، أي لوال تناتقص منفعة اإليراد الح
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بالنقود والسندات في آن واحد. وطالما يمثل  االحتفاظالحدي حسب تقدير صاحب الثروة ال يفسر نظريا 
سعر الفائدة، بثبات أثر العوامل  ارتفاعنسبة النقود في المحفظة مع  انخفاضسعر الفائدة العائد فالبد من 

أألخرى. ولكن هل لو انتفت المخاطر سوف ال يحتفظ الناس بالنقود وكيف يتّسق هذا االستنتاج مع القول 
بعدم ارتباط الطلب على النقود ألغراض المعامالت بسعر الفائدة. لقد أجاب توبين على هذا السؤال بتكاليف 

سندات يُّسيل منها المقدار المطلوب للمعامالت تقد تزداد تكاليف الصفقات أي لو وظف الناس أموالهم 
 الصفقات بما يفوق عوائد الفائدة، وعرف صافي العائد:

 µ=r(Wa-Ma) –cn 
، هي على التوالي، من اليمين إلى اليسار، صافي العائد، سعر الفائدة، µ ،r  ،Wa ،Ma  ،c ،nحيث 

في السندات ثم التسييل  االستثماركلفة الصفقة للسند، عدد مرات متوسط الثروة، متوسط النقود المحتفظ بها، 
2W/2M  وعند تعويضها في المعادلة أعاله نكتشف الحجم األمثل من النقود المحتفظ بها لتعظيم األرباح

 عند مساواة المشتقة الجزئية بالصفر:
=-r+c2Wa/2(Ma)

2=0                           ∂µ /∂Ma 
 و منها                               

     Ma= sqr(c2Wa/2r)    
  
الجذر التربيعي للمقدار بين القوسين. أي تتناسب النقود المحتفظ بها عكسيا مع سعر الفائدة و  sqrحيث  

بالنقود: المعامالت،  االحتفاظطرديا مع تكاليف الصفقات. ويخضع نموذج المحفظة جميع دوافع طلب 
التحوط، المضاربة لمبدا واحد: تعظيم العائد واستدناء الخطر، وتمثلت االختالفات  فيما بينها بتكاليف 
الصفقات والفروتقات بين سعر الفائدة الجاري والمتوتقع. وتثار تساؤالت حول تعريف الخطر في هذا 

 , Harrisمبرر وجود النقود. وفي رأي النقاد النموذج للمحفظة الذي ينحصر بالخسارة الرأسمالية وهو 
p215) (  توجد مخاطر الدخل ذاته جراء تغير سعر الفائدة ولكن هذا النوع من الخطر يرتبط بتغير القيمة

الرأسمالية بالضبط وبالتالي تنوب عنه األرباح والخسائر الرأسمالية. ومن جهة أخرى عندما ينظر إلى 
المبادالت فحتى مع انتفاء المخاطرة وعدم التأكد تبقى موجودة وبهذا ال بد من النقود بصفتها أداة لتسهيل 

 المحفظة  بمحددات الطلب على النقود لغرض المعامالت. تقييد اختيار عناصر
وثمة مالحظة على حصر االختيار بين السندات والنقود وهو ال واتقعي واألفضل التعامل مع الطيف األوسع 

يغير هذا التحول منهج التحليل بل بالنتيجة نتعامل مع أصل مركب ليضم كافة األصول لألصول المالية. وال 
البديلة عن النقود في مقابلها. ويبقى تحديد سعر الفائدة الذي يُعاَمل بصفة معطى من الخارج وهذا ال يصح 

وفي النهاية على المستوى الكلي. ألن حركة المحفظة تصنع العرض، في هذه الحالة، مثلما تصنع الطلب 
تقيمتها  انخفاضتصبح األسعار داخلية فالتخلي عن النقود أو أي صنف من أصناف األصول يؤدي إلى 

ورفع سعر الفائدة ) العائد( عليها، وكذلك يتجلى مبدأ التنويع لتقليل المخاطر في نمط سلوك باتجاه تقارب 
 العوائد.

 Fundamental Uncertaintyد األساسي( االهتمام بمفهوم عدم التأكPasche, 2009أعاد باش )
لكينز ونايت والذي تقدم نموذجه للمحفظة في ضوئه ومعتمدا فرضية العقالنية المحدودة. وأن متخذي 
القرارات يستندون إلى فهمهم الذاتي للعالم ويفهمون بأن التصورات عن المستقبل تنتشر وبذلك يكون لها أثر 

بسبب كثرة المستجدات  Apriori. وثمة أكثر من تصور تقبلي True “حقيقي “واتقعي، أي ال يوجد نموذج 
ية، وفي هذا السياق ال يؤيد مفهوم المخاطرة أصال بدعوى عدم إمكانية حساب االستثماروفرادة الوتقائع 

 احتماالته انطالتقا من المعرفة  بالواتقع المتحقق تاريخيا.
كد األساسي. وعندما أضاف الدين بصفته من و بهذا يميز باش، وهو على حق، بين المخاطرة وعدم التأ 

مصادر تمويل المحفظة توصل إلى استنتاجات لها صلة باألزمة األخيرة وعالتقتها بسلوك المصارف 
 التجارية  في سياق عدم التأكد األساسي.  
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دفق المالي ، وتساعد بيانات التاالستثمارالتغير في تقييم الثروة المالية للقطاعات يعدل ميولهم لالستهالك و
(. وكشفت بيانات منطقة اليورو على تغيرات عالية  ECB, ibid, pp. 23- 25 (على حساب هذا أألثر، 

اإليحاء فقد ارتفعت نسبة ثروة القطاع العائلي، أألصول المالية والمساكن، الى الدخل من أربعة أمثاله عام 
بية دورها في تغيرات الثروة وتنعكس في . وتلعب األسعار النس2007الى حوالي سبعة أمثاله عام  1980

. وأفادت البيانات إن ثروة القطاع العائلي، في منطقة اليورو، االستثمارو االستهالكو االدخارتصرفات 
أتقل من نظيرتها في اليابان والمملكة المتحدة والواليات المتحدة أألمريكية.  االجمالينسبة الى الناتج المحلي 

وإن المساكن في منطقة اليورو تشكل نسبة أكبر من مجموع ثروة القطاع العائلي مقارنة مع الواليات 
 المتحدة واليابان . 

ائد بوجود ارتباط موجب وتقد تسهم هذه الحقائق في تفسير بعض االختالفات في السلوك. ويقر التنظير الس
أسعار المساكن بزيادة األنفاق، لكن اليات عمل القطاع المالي  ارتفاع. وتقد ال يسهم االستهالكبين الثروة و

تسمح، في بعض البلدان ومنها الواليات المتحدة في تسييل الزيادة في سعر المسكن. و على العكس تقد يؤدي 
فيخفض الدخل الممكن التصرف به للمستأجر وينعكس، ربما، في  أسعار المساكن الى زيادة اإليجار ارتفاع

. وتقد يفند هذا التصور على أساس إن زيادة اإليجار ال تعني سوى تحويل دخل من فئة الى فئة االستهالك
أخرى ضمن القطاع العائلي. لكن هذا التحويل يعيد توزيع الدخل، وعند النظر الى الدوال الكلية بأنها 

في األوزان. ولم تعد هذه المالحظة هامشية في  نة لدوال جزئية فإن إعادة التوزيع تغيرمتوسطات موزو
 ارتفاعاسعار المساكن أدى الى  ارتفاعيين الذين أثاروا مشكالت التجميع. ويبدو أن تقتصاداالرأي 

الثروة في مع  االستهالكمرونة  ارتفاعفي الواليات المتحدة أألمريكية بالمحصلة. وتقد لوحظ  االستهالك
 بالمائة. 3منطقة اليورو في العقود أألخيرة ويقدر الميل الحدي لالستهالك من الثروة هناك 

 

 فري مدن ومعد لة كمية النقو  الح يثة
 
انطلق  ميلتون فريدمان منظر النقوديين من معادلة كمية النقود وعدها دالة طلب على النقود، وليست بذاتها  

العام لألسعار. واألطروحة أألخيرة متداولة على نطاق واسع كون معادلة كمية  تمثل الية تحديد المستوى
النقود متطابقة أكثر منها عالتقة سببية. ولذا تقد يصعب النظر اليها بصفة دالة طلب على النقود. كذلك يرى 

طاع لخزن القيمة من تقبل حائزي الدخل او القطاع العائلي وبأنها رأس مال في تق Assetالنقود أصال 
 األعمال.

وذهب فيما بعد الى بيان األشكال التي تتخذها الثروة بأنها: النقود؛ السندات؛ أألسهم؛ السلع العينية؛ ورأس 
ية، ان الطلب على أي من هذه األشكال االستثمارالمال البشري. ليقول، مستعيرا مفهوم توازن المحفظة 

والدخل   Permanent Incomeيعتمد على العائد النسبي. ويجزئ الدخل الى مفهوم الدخل الدائم 
االنتقالي. ثم يعرف الثروة بانها صافي القيمة  الحالية لتدفقات الدخل ويمكن التعبير عنها بالدخل الدائم 

 مقسوما على سعر الخصم.
فريدمان من نظرية الطلب على األرصدة لمراجعة النظرية الكمية الكالسيكية للنقود. مبينا ان تقد بدء ملتون و

الطلب على النقود هو دالة في الموارد المتاحة لألفراد أي ثروتهم والعوائد المتوتقعة على الموجودات من 
 يقية للنقود كما المعادلة أدناه:غير النقود نسبة الى العائد على النقود. واعتمد المتغير التابع األرصدة الحق

Md /p = f  ( ӯ, rb - rm, re- rm ,h, π - rm  ) 
 

Md/p  ة االسميالطلب على األرصدة النقديةMd مقسوما على المستوى العام لألسعارP  ؛ӯ  الدخل الدائم
وهو متوسط الدخل المتوتقع لألمد البعيد وهو عبارة عن معدل العائد على الثروة، وأألخيرة عّرفها بانها 

متوسط  re متوسط العائد على السندات؛  rbالدخول المستقبلية المخصومة اي مجموع القيمة الحالية لها؛ 
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نسبة رأس المال البشري  hالعائد على النقود ؛ معدل  rmمعدل التضخم المتوتقع ؛ πالعائد على أألسهم ؛ 
 من مجموع الثروة.

وفي الدالة آنفا يؤثر الدخل ايجابيا في الطلب على النقود. والعوامل أألخرى: عوائد السندات وملكية أألسهم 

،  h ومعدل التضخم المتوتقع ،مستبعدا منها العائد على  النقود، كلها تؤثر سلبا في الطلب على النقود. أما

الثروة، فعالتقته حسب رأي فريدمان ايجابية في الطلب على النقود ألن نسبة رأس المال البشري من مجموع 

 لالحتفاظالثروة البشرية أتقل سيولة من أشكال الثروة أألخرى، وبالتالي يكون من يعتمد عليها أكثر ميال 

بالنقود تعويضا عن نقص السيولة، ألن رأس المال البشري غير تقابل للتداول في السوق بل يستخدمه حائزه 

لتوليد دخل. أو بتعبير آخر ال يستطيع الشخص بيع نصف رصيده المعرفي او مهارته لتعويض انقطاع 

 ( .pp 119-129 Harris ,الدخل  ) 

ي ينوب عن متغير الثروة يراد منه القول ان الطلب على النقود ال اختيار فريدمان لمفهوم الدخل الدائم والذ 

يتقلب بنفس تقلبات الدخل في دورات األعمال واألزمات، ويضمر ايضا ان الطلب على النقود المرتبط 

. ويعبر التضخم المتوتقع عن عائد )   Mishkin,pp 529-530، ) استقراربالدخل الدائم هو بذاته عنصر 

لع بديال عن النقود ولذلك عندما يرتفع يقلل الطلب على النقود لصالح السلع. والعالتقة بين بالس االحتفاظ

التضخم يغذي التضخم فعال  ارتفاعالتضخم والطلب على النقود ثرية بالدالالت النظرية. ومنها ان توتقع 

الخزين السلعي في  ويدفع نحو تحققه عندما يتخلى الناس عن النقود لشراء المزيد من السلع واإلكثار من

والتجارة. وينسجم هذا التصور مع الفكرة الجوهرية في نموذج التوازن العام وهي  االنتاجمختلف مراحل 

 انخفاضان فائض الطلب في سوق ما ال بد وأن يقابل بعرض زائد في األسواق أألخرى، وفي مبحثنا هذا 

في سوق السلع واألسواق أألخرى. ويعني الطلب على النقود ،العرض الزائد منها، يقترن بطلب زائد 

سعر النقود بسبب زيادة العرض منها انكماش القوة الشرائية للوحدة النقدية، والتي تقاس بمعكوس  انخفاض

 المستوى العام ألسعار السلع، وبذلك يرتفع أألخير.   

دراسته، وتدخل السلع  تعمل معادلة الطلب على النقود لفريدمان على غرار توازن المحفظة ،الذي تقدمت 

بينما المستوى العام لألسعار عالتقة بين تدفقات الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع  Stockبصفتها خزين 

بالنقود هو تقيمة الخدمات التي تقدمها المصارف للمودعين في الحسابات  االحتفاظوالخدمات. والعائد على 

فوائد على تلك الودائع. ألن فريدمان تعامل مع أكثر   الجارية وأيضا سعر الفائدة اذ تدفع بعض المصارف

بالنقود وكأنه افترض  االحتفاظمن سعر فائدة أألول هو العائد على السند والثاني هو الذي نعته بالعائد على 

، الذي سماه االتقراضان النقود يحتفظ بها ودائع في المصارف تدفع عنها فوائد وعند ذاك فالعبرة بين سعر 

، العائد على النقود وانتهى الى التقليل من اثر سعر الفائدة على طلب االيداععلى السند، وسعر العائد 

بالنقود، وأيضا ابتكر مبررات حاول تدعيمها باإلحصاء للوصول الى األهمية الحاسمة للدخل الدائم  االحتفاظ

 أو :

Md/P = f(ӯ)  

اعتمدها فريدمان على الدخل الدائم متغيرا تفسيريا،  اتقتصرت الصيغة األخيرة لدالة الطلب على النقود التي 
ألن الطلب على النقود ذو حساسية منخفضة للتغيرات في سعر الفائدة فيما انتهى اليه. ولذا يتصف الطلب 

النسبي ألن دورة األعمال وتقلبات النشاط تؤثر بالدرجة األولى على الدخل المقاس،  ستقراراالعلى النقود ب
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نتقالي، وليس الدخل الدائم. وألن أألخير ال يتذبذب آال تقليال، اثناء التقلبات تنحصر تقلبات عبر الدخل اال
 [4الطلب على النقود ضمن مدى أضيق من سعة التذبذب في المتغيرات الكلية أألخرى. ]

تكون والنتيجة ان التنظير الكينزي ونموذج فريدمان كالهما يسمحان، نظريا، بتغير سرعة دوران النقود: 
 أدنى زمن الركود والكساد واعلى أيام االنتعاش. 

على فرضية ثبات سرعة دوران النقود بعد ما تبين المدى الواسع لتغيرها، وعلى  االعتمادواألفضل عدم 
في الواليات المتحدة األمريكية  2012ونفس الشهر من عام  2008سبيل المثال بين كانون الثاني عام 

بالمائة، بينما كانت زيادة الرتقم القياسي العام ألسعار  61.1بنسبة  M1ازدادت النقود بالمعنى الضيق 
بالمائة، وهكذا تكون زيادة تقيمة  4.3الحقيقي بنسبة  االجماليبالمائة، والناتج المحلي  6.4المستهلك بنسبة 

بالمائة تقريبا فهل بعد هذا ثبات.  50سرعة دوران النقود انخفضت بنسبة  بالمائة  أي أن 11السلع بنسبة 
 االجماليعندما ارتفع الناتج المحلي  2000و1996وتقد حصل العكس تماما، في ذلك البلد ،بين عامي 

 بالمائة لتكون زيادة تقيمة السلع والخدمات بنسبة  9.8بالمائة وأسعار المستهلك بنسبة  19.1الحقيقي بنسبة 
 0.3بنسبة  1996أتقل مما كانت عليه عام  2000بالمائة بينما بقيت كمية النقود على حالها فهي عام 30.8

بالمائة في تلك الفترة، وبذلك ال بد من معاملة  30.5بالمائة، أي أن سرعة دوران النقود ازدادت بنسبة 
 سرعة دوران النقود على أنها متغيرة وليست من الثوابت. 

، المعبر عن الثروة المادية والبشرية، هو أألساس في الطلب على النقود عند فريدمان بينما ويبقى الدخل
لسعر الفائدة الدور الكبير في دالة تفضيل السيولة الكينزية. والدخل عند ميلتون فريدمان من مكونين: دائم 

دة الصفر متوسطا له. ويمثل وانتقالي، أو طارئ، والجزء االنتقالي بمثابة الخطأ العشوائي الذي يفترض عا
في أألمد البعيد  االستهالكية للدخل والقيمة المتوتقعة بالمتوسط . وعند النظر الى االتجاهالدخل الدائم القيم 

لصعوبة  االستهالك، يساعد ذلك على حل ما يسمى لغز  C= a (Yp)بانه نسبة ثابتة من الدخل الدائم : 
ك في أألمد القصير وثباته في أألمد البعيد. ألن الدخل الطارئ في الميل المتوسط لالستهال انخفاضتفسير 

 Mankiwأألمد القصير يكون الميل لالستهالك منه منخفضا وفي أألمد البعيد ال يبقى سوى الدخل الدائم. ) 
p514  .) 

هبوط  زيادة عرض النقود تظهر ابتداءا بشكل اختالل في سوق النقد، إي فائض العرض النقدي، يقود الى 
 االستهالك. والوجه أآلخر لهذه الواتقعة في سوق السلع فائض في الطلب عليها فيزداد االسميسعر الفائدة 

. وبصورة غير مباشرة تتطلب فاعلية السياسة النقدية أن يكون الطلب على النقود غير مرن تجاه االستثمارو
سعر الفائدة، بينما الطلب في سوق السلع عالي المرونة تجاه سعر الفائدة حسب هذا النموذج. وعلى وفق هذه 

توى الجديد يضغط لرفع المقاربة يبدو التضخم نتيجة للعرض الزائد من النقود ألن الطلب الكلي بالمس
ي. ضمن هذا التصور تنعكس زيادة النقود االنتاجاألسعار عندما يقترب من حدود القدرات القصوى للجهاز 

محصلة إلنتاج إضافي وتضخم،  رتفاع، وهذا االاالسميالطلب الكلي النقدي وبالتالي الدخل  ارتفاعفي 
ي، وفي شروط معينة، أو االنتاجنة الجهاز وتعتمد حصة كل من المكونين على عوامل منها خاصة مرو

الحقيقي في األمد القصير. أما في أألمد البعيد فإن  االنتاجمن  االسمينظريا، تقد تكون كل الزيادة في الدخل 
 لتون فريدمان بل للعوامل الحقيقية وحدها.يال تعزى الى النقود في نظر م االنتاجزيادة 

 
(  Orphanides, P3اعتماد معدل نمو ثابت لعرض النقد ) (  Milton Friedmanإن دعوة )     

ان معدل التضخم المرغوب يقترب من الصفر، وان  افتراض،ينطوي على  1960% عام  4،اتقترحه 
بالمائة سنوياً. وبالتعبير عن متطابقة كمية النقود  4سرعة تداول النقود ثابتة ونمو الناتج المحلي هو 

 يتضح ذلك :  الكالسيكية بالطرق اللوغاريتمية 

gm=+gq+gv  
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على التوالي ، من اليمين، معدل نمو النقود معدل التضخم، معدل نمو الناتج الممكن،  gm،  ،gq ،gvحيث 

ينتفع تحليل فريدمان من وعيه لعدم ثبات معدل التغير النسبي في سرعة دوران النقود. ومع األسف لم 

بالمائة، أو حتى صفر بالمائة، ال يشكل تقيدا على حركة  4سرعة دوران النقود .فإن نمو النقود بمعدل 

الناتج كما تبين آنفا من بيانات الواليات المتحدة األمريكية بالذات، والذي ستؤكده بيانات العراق  األسعار او

 في محلها.

توصل فيها إلى  1934( عام  Snyder ) لتون فريدمان بدراسة سابقة تنسب لكارل سنايدريموربما تأثر 

ً وكأن فريدمان استعار هذا التصور لمعادلة   4إن نمو التجارة، بمعنى السلع المتداولة، هو بالمائة  سنويا

كمية النقود التي يعبر فيها عن كمية السلع والخدمات بالناتج أو نحو ذلك. وعند ثبات سرعة دوران النقود 

(v يكون معدل نمو النقود مساوياً لمعدل نمو الناتج والتضخم. وتصبح تقاعدة فريدمان مطابقة نمو النقود مع )

و الناتج بالقيمة النقدية. هذه العالتقة تفترض أن منشأ التضخم هو جانب الطلب حصراً وتعبر عنه كمية نم

 النقود وال تأخذ باالعتبار الصدمات من جانب العرض مثل التغيرات التكنولوجية أو المواسم الزراعية أو

ألجور وهذه أغلبها عوامل التضخم المستورد أو الضغوط االجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى رفع ا

ي أو هناك تقتصاداالخارجية على النموذج الكلي. وأيضا كأن هذه القاعدة تنفي الخاصية الدورية للنشاط 

تصور مسكوت عنه مفاده إن تغيرات عرض النقد باجتهاد البنوك المركزية هي سبب الطابع الدوري في 

م لألسعار أمر صعب تخيله في الزمن الحاضر وبالتالي السوق. ثم إن الثبات الدائم في المستوى العا اتقتصاد

فان نمو عرض النقد على النحو المقترح ال يُفّسر إال بالخوف المبالغ به من التضخم ويضيّع فرصاً في النمو 

 والتشغيل . 

 والتجربة في البلدان الناهضة والمتقدمة على حد سواء بين مجاراة الدورة أو معاكستها. وبذلك من الصعب
تقبول سياسة عدم االستجابة والتزام معدل نمو ثابت لعرض النقد. وفي العقود األخيرة فضلت أكثر 
ً للسياسة  المؤسسات ثقة بالمنهج النقودي عدم الركون إلى عرض النقد بذاته ولوحده، على األتقل، أساسا

 .2111بدأت عام  النقدية بما في ذلك البنك المركزي األوربي وتقبل األزمة المالية األخيرة التي
      

 نمدذج النقو  في  الة المنفعة
 
، وعبر New Keynesian نقدم فيما يلي مفاهيم النقود في دالة المنفعة وذلك ألن الكينزية الجديدة  

الكلي على فرضيات السلوك الجزئي، وظفت مفهوم المنفعة الشتقاق  تقتصادمحاوالت تأسيس نموذجها لال
 ، كما سياتي ونتحفظ عليه في محله. ISدالة الطلب السلعي 

تنتمي مقاربة المنفعة أساسا الى النهج النيوكالسيكي في سياق التحليل الحدي لسلوك المستهلك، وتتماشى  
مع منهج المحفظة طالما يخضع الطلب على النقود، في هذه النماذج، إلى تعظيم المنفعة باإلذعان للقيد الذي 

هذه الطائفة من النماذج  أساليب االستمثال المقيد في الرياضيات  يتمثل بمجموع الثروة. وتوظف
Constrained Optimization  الى أن  هذا  االشارةوخاصة البرمجة غير الخطية. ومن المناسب

اللون من التنظير تقابل للعرض بأشكال مختلفة تبعا لتعريف محتويات دالة المنفعة التي تضاف إليها النقود 
، ويمكن أن تعرض النتيجة التي يشتغل عليها القياس واالختبار بصياغات تقد تبسط وعناصر الثروة

وتنطلق النظرية من مقدمة بسيطة بأن دالة المنفعة التي يراد تعظيمها  .( Jensenلألغراض العملية )
  والنقود:  االستهالكللفرد في القطاع أألسري بمدخلين : 

Ut=f(Zt , Ct) 
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خدمات النقود. وهنا   zt، و tللفرد  في الزمن  االستهالكمتوسط  Ctكلية للفرد، هي المنفعة ال Utحيث 

اتقترحنا أن تكون الدالة للفرد كي تنسجم المقدمات مع الخطوات الالحقة للبناء النظري والحساب إلزالة 
( الممثلة للقطاع العائلي، ومن ثم القول إن Householdإن المنفعة هي لألسرة ) افتراضااللتباس بين 

(  ويؤكد هذا فيما بعد عند تقسمة المجاميع،  Wallis, Chapter 2هو للفرد كما لدى والس )   االستهالك
الناتج ورأس المال ... ، على السكان للوصول الى المتوسطات بمعنى إن المقصود هو الفرد. وللدالة تلك 

وخدمات النقود موجبة ومتناتقصة وهو ما  االستهالكلمنفعة الحدية لكل من الخصائص المتعارف عليها: ا
أكبر من الصفر والمشتقة الجزئية  االستهالكيعبر عنه رياضيا بأن المشتقة الجزئية أألولى لدالة المنفعة مع 

موجبة  سالبة. وكذلك مع خدمات النقود تكون المشتقة الجزئية أألولى للدالة االستهالكالثانية لها مع 
 والمشتقة الجزيئية الثانية سالبة.

ويفترض عادة التناسب بين خدمات النقود والقوة الشرائية لألرصدة النقدية والتي تمثل تقيمتها الحقيقية، على 
( هو سعر وحدة النقود. وبذلك فإن مقسوم األرصدة النقدية p/1اساس ان معكوس المستوى العام لألسعار )

ويمكن إعادة كتابة  mtويرمز له  ztيعوض عن  Nt( Mt/Pt)/1وهو   Ntلسكان على ا Mt/Ptالحقيقية  
 دالة المنفعة آنفة الذكر كما يأتي :

 Ut = f( Ct , mt) 
 

موجبة لكنها متناتقصة فهذا يعني، وهو المتعارف عليه مع دوال المنفعة  mوعندما يقال المنفعة الحدية مع 
بثبات العناصر أألخرى لتصل إلى نهاية عظمى وبعدها  mبصفة عامة، إن المنفعة الكلية تتزايد مع 

تتناتقص. وليس هناك معنى لتجاوز مقدار النقود الحقيقية تلك النقطة التي تبدا عندها المنفعة الحدية للنقود 
بالتناتقص. ويالحظ سعي الفرد، العائلة، نحو تعظيم مجموع القيم الحالية للمنافع  المستقبلية بكيفية تعبر عنها 

 المعادلة التالية:
  (1/(1+r)) Ut ∑TU= 

 ( مثالHurnikهو سعر الخصم وبقية الرموز لها معانيها آنفة الذكر أو المتعارف عليها. والبعض )  rحيث 
 يفضل كتابة دالة التعظيم  أعاله لمجموع القطاع األسري  بالصيغة :

TUh= ∑ (1/(1+r) f(Ct , Mt/Pt , Nt ) 
وهو مجموع السكان. و تذعن  Nt هي لمجموع القطاع أألسري، مع إضافة  Ct ،Mt/ptوالمتغيرات  

 عملية األستمثال لقيد الموازنة التالي:
 

Yt +Nt(gt) +(1- d) K t-1 +(1+i t-1 ) B t-1/Pt +M t-1/ Pt = Ct +Kt + Mt/ Pt +Bt/ Pt 
 

صافي التحويالت من الحكومة الى القطاع العائلي  gtالسكان، Nt الدخل،  Ytوالمتغيرات في تقيد الموازنة: 
السندات،  B، االستهالك Cسعر الفائدة،   iرأس المال،  Kنسبة االندثار،d ) اإلعانات ناتقصا الضرائب(،

M  ،النقودP   ،المستوى العام لأِلسعارt  االستهالكالزمن. أي أن العائلة تستطيع توزيع مواردها بين ،
 والنقود. iفي رأس المال، ومراكمة السندات التي سعر الفائدة عليها  االجمالي االستثمارو

وسندات  ويمكن القول تبسيطا إن متوسط الثروة للفرد هي استهالك، ورأس مال عيني في أألصول الحقيقية،
ات المالية، وأرصدة نقدية وكلها حقيقية. وحائزي الثروة يسعون الى تعظيم حصيلة االستثمارتنوب عن 

من  االستهالكمنافعهم. وثمة مشكلة، في المفاهيم، إذ يمنع هذا التصور التدفقات مع الخزين طالما ينظر ألي 
اف ناتج هذا العام على المتراكم . ويضAssetsزاوية تخصيص الموارد له وهي معرفة بصفة أألصول 

من األعوام السابقة ويعاد التخصيص. وال يخفى إن هذا النموذج كالسيكي تبناه النيوكاليسك محاولة لتحديد 
 بها، حسب هذا النموذج، منفعة مستمدة من الخدمات التي تؤديها. االحتفاظالطلب على النقود التي يحقق 
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لة منفعة، ويراد تعظيم مجموع القيمة الحالية للمنافع المستقبلية مع وأصبحت المسألة واضحة، فلدينا دا 
هو عنصر في متطابقة الموارد  C االستهالكاإلذعان لشرط  وهو تقيد الموارد. ومن السهولة مالحظة أن 

دالة بخزين  Ytكما إن الناتج بمعنى أن مقداره المذكور في دالة المنفعة يستخرج من متطابقة الموارد هذه. 
  :Ntوالقوى العاملة K t-1 رأس المال للفترة السابقة 

Yt = F ( K t-1 , Nt )  
 

وهنا يتضح أن النموذج يقيس السكان والقطاع العائلي والقوى العاملة بوحداتها وهو تبسيط يفترض إمكان 
ن متوسط الناتج للفرد حسب االنتقال عبر هذه الوحدات بمعامالت. وال ضير من اإلبقاء على هذه التقاليد. وإ

 دالة في متوسط رأس المال للعامل : ytتعريف الوحدات آنفا 
yt= Yt/ Nt= F (K t/Nt) 

 وثمة توصيف آخر لتضمين النقود في دالة منفعة هو : 
 U(.) = U(x1, . . ., xk,n,mh) 

 
، وساعات Kبعدد  Xiو الطرف أأليسر هو المنفعة الكلية، والمتغيرات المستقلة في الطرف أأليمن  هي سلع 

 االنتاج. وألن األرصدة النقدية، والمالية عموما، ال تستخدم مباشرة في mh، وأرصدة نقدية حقيقية nعمل 
وتستمد تقيمتها من مبادلتها مع السلع أي أن تقيمتها في تقوتها الشرائية ولذلك ال تدخل في دالة  االستهالكأو 

، وتكون المنافع الحدية من السلع Handa,pp.89-91)المنفعة بصفة أرصدة حقيقة وليست إسمية ) 
 والنقود ووتقت العمل كما في التالي:

 
Uk = ∂U/∂xk > 0     جبة و لكنها متناتقصة.المنفعة الحدية مع السلع مو 
Un = ∂U/∂n < 0,    .المنفعة الحدية مع العمل سالبة أي يسعى األنسان إلى تجنب المشقة 

Um = ∂U/∂mh > 0  .المنفعة الحدية مع األرصدة الحقيقية موجبة و لكنها متناتقصة 
 

وثمة تحفظ على تضمين النقود مباشرة في دالة المنفعة بحجة عدم توليدها لمنفعة مثل السلع ووتقت الفراغ 
في الوتقت المطلوب إلجراء المدفوعات ولذلك تعاد  تقتصاداالبالنسبة للعامل. بل هي فقط تسهل التبادل بداللة 

 صياغة دالة المنفعة على النحو: 
U(.) = U(c,L)   

 
 والذي يخضع للمتطابقة: leisureوتقت الفراغ   Lالذي يعبر عن مجموع السلع،  االستهالك c حيث 

  L = h0 −n −nT  حيثh0  ،كل الوتقت المتاحn ،وتقت العمل nT وتقت إجراء المبادالت الذي يعتمد على
 و األرصدة النقدية المتاحة : االستهالك

 nT = nT(mh, c)   
 

إذا يمكن  cو mhيعتمد على  nTوألن nT و  nبالمتغيرين  Lثابت يمكن االستعاضة عن  h0و بما أن 
 :Indirectاالنتقال الى دالة المنفعة أدناه والتي تسمى غير المباشرة 

 V(.) = V(c,n,mh) 
 

، وهي الدالة االنتاجو ثمة مقترحات لتوصيف دالة المنفعة المباشرة على غرار الصيغ المستخدمة في دوال 
 :CES)  )Constant Elasticity of Substitutionذات المرونات الثابتة 
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U(ct , mt )= [αct 
1-ᶹ + (1-α) mt 

1-ᶹ]1/1-ᶹ 
 

 والدالة ذات المرونة األحادية:
 U(ct , mt ) = ct 

α
   mt 

1- α 
 

الطلب على النقود بداللة  وبعد التفاعل بين شروط التوازن مع القيود نستخلص معادلة تقابلة للتقدير تبين
(، Barnett, William A. , et al PP 6-24متغيرات تقابلة للقياس. وأستخدم  بارنت وزمالئه، )

مفهوم النقود في دالة المنفعة ألتقتراح أساس جديد للمجمالت النقدية.  ويقوم ، ذلك األساس، على ترجيح 
التعريف النافذ للمجمالت النقدية في ة لألصل. ألن مكونات النقود بأوزان ذات عالتقة بكلفة الفرصة البديل

يقوم على الجمع البسيط  لقائمة من الموجودات المالية  البنوك المركزية ودوائر اإلحصاءات المالية والنقدية 
التي تعد مصدرا للخدمات النقدية مثل العملة في التداول والودائع الجارية وما إليها لتشكل الصنف عالي 

؛ ثم صنف أوسع وهكذا، ويضمها M2؛ ثم تضاف عناصر أخرى لنصل إلى الصنف التالي M1السيولة 
. ويفترض هذا التجميع البسيط  تماثلها في القيمة رغم Liquid Assetsجميعا  تعبير األصول السائلة 

التي تؤلف وربما مواصفات أخرى تتباين فيها العناصر  االيداعاختالفها في كونها مودعة بفائدة أم ال وأمد 
 المجمل النقدي.  كما يتضمن هذا التجميع أن تلك العناصر بدائل تامة.  

، ووتقت الفراغ  ، Cالذين يختارون تخصيص مواردهم بين السلع  U وانطلقوا من دالة المنفعة لألفرا

باإلذعان   Uوتخضع خيارات المستهلك لتعظيم منافعه     X  :U=U(C,L,X)وخدمات األصول النقدية 

    qˊc + πˊ x +wL =yقيد الموارد:ل

متجه كلفة  πي ، و االستهالكوالنتيجة األنفاق  C  هو متجه أسعار السلع  يضرب بمتجه كمياتها qحيث 

وسعر الظل لوتقت الفراغ  wلتقييمها، و   xالمستخدم لألصول النقدية  يضرب بكميات مختلف األصول 

 الدخل بتمامه. وبذلك نكون إزاء دالة منفعة: هو yوالذي يمكن للتبسيط مساواته باألجر. و 

U=U ( c1,c2,  … cn, L, x1, x2, …,xm)     

 و تقيد موارد:

q1c1 + q2c2+…+qncn+ π1x1  + π2x2 +…+  πmxm +wL = y   

 : Lagrange Multiplier  (∟)و لحل هذه المسألة نستدعي دالة مضاعف الكرانج

LM= U ( c1,c2,  … cn, L, x1, x2, …,xm) +λ(q1c1 + q2c2+…+qncn+ π1x1  + π2x2 

+…+  πmxm +wL - y   

واألصول النقدية  االستهالكوالشرط األول لتعظيم دالة الكرانج  أن تكون المشتقات الجزئية مع مفردات 

 ووتقت الفراغ مساوية للصفر، أي :

∂∟/∂ c1 =∂U/∂ c1 + λq1 =0 …∂∟/∂ cn =∂U/∂ cn + λqn =0 

∂∟/∂ x1 =∂U/∂ x1+ λ π 1=0 …∂∟/∂ xm =∂U/∂ xm+ λ π m=0  
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∂∟/∂L  = =∂U/∂ L + λ w =0                                  

عندما تحل آنيا يتحقق توازن المستهلك  بكميات من السلع ومقادير من  n+m+1والمعادالت أعاله بعدد 

وسعر الظل  πوتكاليف الفرص البديلة لألصول النقدية   qأألصول النقدية ووتقت فراغ  بداللة األسعار

 مع اإلذعان لقيد الموارد  وبذلك يمكن التوصل  إلى المعادلة: wللوتقت 

πi = p*(R-ri)/(1+R)   

هو العائد  riالرتقم القياسي لكلفة المعيشة وعمليا الرتقم القياسي ألسعار المستهلك و  *pمعرفة آنفا وπi حيث 
العائد أألتقصى المتوتقع لألصل البديل وهو العائد المرجعي في  R، و  iباألصل النقدي  لالحتفاظالمتوتقع 

السوق المالية. ويفترض هذا النظام  أن األفراد حائزو األصول النقدية يفاضلون بين كلفة استخدام األصل 
 والمنفعة الحدية التي يعينها شكل دالة المنفعة ولتكن مثال: πiوهي   iالنقدي 

U= C1
α1…Cn

 αn x1
β1… x1

βmLϱ     

وتستمر هذه المفاضلة آنيا لتشمل كافة السلع ووتقت الفراغ، وتقت العمل وهو المكمل له من مجموع الوتقت،  
بهذا المقدار من العملة او الودائع الجارية أو سواها في ضوء مقتضيات تعظيم  االحتفاظوتكون النتيجة 

.  وتسمى المجاميع النقدية على اساس كلفة الفرصة البديلة y المنافع انسجاما مع تقيد الموارد بمجموعها
وال تعد رسمية وهي   St Louisالفدرالي في  االحتياطيالرتقم القياسي للخدمات النقدية وتنشر من موتقع 

مليار دوالر  10397.2االعتيادي   M2الشهر األخير  2012تختلف عن البيانات االعتيادية. فمثال لعام 
مليار دوالر للواليات المتحدة األمريكية وكالهما معدل  10266.4أتقل هو  M2النقدية  ورتقم الخدمات

 موسميا ، وتالحظ ضئالة الفرق بينهما بما ال يتناسب مع تعقيد الحساب. 
وتوجد العديد من الصيغ، تقريبا بعدد الباحثين، لتوصيف دالة المنفعة ومدخالتها وتقيد الموارد والفرضيات 

 توصل إلى معادلة أخيرة للطلب على النقود.التبسيطية لل
 

  االنصدجالنقو  في 

 االنتاجية  بالنقود لتسهيل عمليات االنتاجعلى غرار النقود في دالة المنفعة  لقطاع األسر، تحتفظ المنشآت 

والمبيعات. وعند تقراءة الميزانية العمومية لمنِشاة صناعية، على سبيل المثال، تجد في جانب األصول نقد 

في الصندوق وفي المصرف. في نماذج التنظير يقصد بالنقود ، عادة، األرصدة الجارية للمنشآت في 

ممارسة ليست معهودة في  المصارف ، وتدفع فوائد عن تلك الودائع في الدول المتقدمة وأخرى ناهضة وهي

بالنقود هي الفرق بين معدل الفائدة على األصول غير السائلة،  لالحتفاظة االسميالعراق. ولذا تكون الكلفة 

 . Rm، والفائدة على الودائع الجارية Rالودائع الثابتة أو السندات 

؛ ورأس K؛ وتستخدم  رأس مال ثابت حقيقي Pfالنمطية  للمنشاةوألستكمال البحث نفترض ان سعر المنتج 

وهو خزين السلع الوسيطة ومنتجات تحت التصنيع ونهائية تنتظر البيع؛  Vمال عيني حقيقي متغير 

؛ وسعر  F(n, K, V ,mf)؛ ودالة إنتاج  W، بمتوسط أجر نقديn؛ وتقوى عاملة mfوأرصدة نقدية حقيقية 

؛  والتغير النسبي في سعر رأس المال Pvالمال المتغير ، ومن رأس  Pkالوحدة من رأس المال الثابت 

 التي يراد تعظيمها: . وتبعا لذلك تكون دالة األرباح   واالندثار؛  v، ورأس المال المتغير  kالثابت 

Max=Pf F(n, K, Kv ,m
f)-{(W)n-(R-k+ ) Pk K-(R-v) Pv V-(R-Rm)pmf ……….(1) 
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 Pv (R-v)، ورأس المال المتغيرPk (R-k+ )الوحدة لكل من راس المال الثابت  استخدامنالحظ  كلفة 

  xمع المتغير  االنتاجللمشتقة األولى لدالة  Fx . وترمزp(R-Rm)، والدينار، أو الدوالر، الحقيقي 

 :االنتاجومن الخصائص المعروفة عن دالة  Fxxوالمشتقة الثانية  

 Fn , FK ,Fv , Fmf  0  : Fnn , FKK , Fv v , Fm
f
m

f 
 0 

 ت األولى لدالة الربح مساوية للصفر:اوالشرط الضروري لتعظيم الربح أن تكون جميع المشتق

      Pf Fn – W=0 …………………………..…………………………………..(2) 

      Pf Fk - (R-k+ ) Pk =0  …………………………………………………,.(3) 

      Pf Fv - (R-v) Pv  =0    ……………………………………………………(4) 

      Pf Fmf - (R-Rm)p =0    ……………………………………………………(5) 

يكون الطرف   Pوبنقل الحد الثاني للمعادالت الى الطرف األيمن والقسمة على المستوى العام لألسعار

( القيمة الحقيقية لألنتاجية الحدية والطرف األيمن الكلفة الحقيقية ألستخدام 6( الى )9األيسر للمعادالت )

 المعني: االنتاجعنصر 

(Pf/P)Fn= W/P =w …………………………………………(6) 

(Pf/P)Fk=(R-k+ ) Pk/P …………………………………..(7) 

(Pf/P)Fv=(R-v) Pv/P ………………………………………(8) 

(Pf/P) Fm
f = (R-Rm) …………………………………….….(9) 

(؛ وتبعا لذلك 2( إلى )1بالحل اآلني للمعادالت ) mfويتحدد طلب المنشآت على  األرصدة النقدية الحقيقية 

يفسر بالسعر الحقيقي للمنتج، واألجر الحقيقي، واألسعار النسبية لرأس المال الثابت والمتغير والكلفة 

 منهما، والفرق بين سعري الفائدة:ة ألستخدام كل االسمي

mf
d= mf

d{(Pf/P), w, (R-k+ ) Pk/P, (R-v) Pv/P, (R-Rm)} …………………..(10) 

ولكل من رأس المال الثابت والمتغير دالة طلب، وللمنشآت دالة عرض لمنتجاتها، ايضا، بنفس المتغيرات 

، بما فيها األرصدة النقدية الحقيقية، وال االنتاج(.  وال يتغير الطلب على عناصر 11التفسيرية للمعادلة )

عرض المنتجات، عندما تتغير أسعار المنتجات والمدخالت والمستوى العام لألسعار واألجور بالتناسب  في 

ثابتة، وهي خاصية للمعادالت ذات التجانس الصفري، أو  (R-Rm)و   (R-v)و (R-k+ ) حالة بقاء

 (: 11الصفر في الصيغة )بتعبير آخر مجموع المرونات يساوي 
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      …………………………………………..(11)   Z=AX1
1X2

2 …Xn
n          

1+2+ …+n=0  

الطلب على األرصدة النقدية الحقيقية يرتبط عكسيا مع الفرق بين سعري الفائدة وطرديا مع المتغيرات 
األخرى في دالة الطلب. وكذلك الطلب على  العمل وكل من رأس المال الثابت والمتغير يرتبط عكسيا مع 

العنصر  الستخداملفة الحقيقية الكلفة الحقيقية ألستخدامه وطرديا مع العناصر األخرى في دالة الطلب. والك
ات طرديا على أسعارها وعكسيا مع بقية ج(؛ ويعتمد عرض المنت6( إلى )2هي الطرف األيمن للمعادالت )

 المتغيرات.
 

 صق ير  وال الطلب على النقو  واخصبدر صفضيل السيولة
 
نحاول في التالي دراسة دالة الطلب على النقود لدول بعينها  في محاولة للحوار بين الواتقع التجريبي  

ي السائد والتي تقتصاداالونماذج التنظير الشائعة، ولهذا الغرض تعمدنا أن تكون الدول من الممثلة للنظام 
في كندا  m1دالة الطلب على النقود كان التنظير يعنيها في المقام األول. وفي هذا المبحث أجرينا تقدير

الذاتي والجذر  االرتباطوأستراليا وبالمستويات لمتغيرات الدالة وليس بالفروتقات. والشك أن مشكالت 
االحادي ماثلة دائما في متغيرات سعر الفائدة والنقود والناتج، وتقد أمكن التغلب عليها باختيار المتغيرات 

 المتخلفة المناسبة. 
بيانات أستراليا فصلية ولكندا سنوية، وفي الحالتين أستخدم الرتقم القياسي العام ألسعار المستهلك مخفضا 

. سعر الفائدة في  أستراليا هو سعر الخصم و في كندا سعر الفائدة على االسمية ولسعر الفائدة االسميللنقود 
مشاهدة سنوية  51أي  2011و   1961ي أوراق الدين الحكومي لمدة سنة. بيانات كندا السنوية بين عام

وكانون الثاني   1969وهي عينة كبيرة نسبيا لبيانات بطيئة التردد. والبيانات الفصلية ألستراليا بين تموز 
وهي عينة كبيرة لبيانات فصلية. مزايا العينات الكبيرة أنها تغطي مدة من  175وعدد المشاهدات  2013

ية ما يساعد على الثقة بقدرة الدالة على اختبار الفرضية موضوع تقتصاداالالزمن طويلة مع تباين االوضاع 
. البيانات حولت جميعها إلى وحدات  co-integrationالبحث، وأيضا لتسهيل اختبار التكامل المشترك 

نسبية، بالقسمة على المشاهدة االولى، وبعد ذلك لوغاريتمات طبيعية لتهذيبها تقدر اإلمكان والن النماذج 
 ولذلك هي خطية باللوغاريتمات. ib  M=Ayaالنظرية تجعل دالة الطلب على النقود ثابتة المرونة :  

 

  الة الطلب على النقو  في كن ا

لمعامل انحدار فرق  tولالختصار نعرض فقط   (،1، في الجدول ) في البدء أجرينا اختبار الجذر االحادي 
 واتسن. –وهو مدار االختبار، وأيضا مقياس دربن  ،yt-1مع المتخلف لفترة واحدة  Δy المتغير

 بالفرق Augmentedوالنقود مقوى   االجماليونبين أن االنحدار لدالة االختبار للناتج المحلي 
 الذاتي، وفقط  سعر الفائدة لم يكن بحاجة إلى تقوية. االرتباطللتخلص من   Δyt-1السابق

 
)  االستقرارفهذا يعني  ال نستطيع  رفض فرضية عدم  Dicky- Fullerمع القيم المعيارية  tوعند مقارنة 

، بينما ترفض هذه الفرضية للناتج  0.05و  0.01الجذر االحادي( لسعر الفائدة والنقود بمستوى داللة 

بمعنى أنه مستقر. ورفض فرضية العدم يعني  أن معامل االنحدار في دالة االختبار   0.05بمستوى داللة 

بالمعنى االحصائي. وهذا يعادل القول أن معامل االنحدار الذاتي للمتغير ) المتغير مع  يختلف عن الصفر

مستواه السابق( يختلف عن الواحد الصحيح إحصائيا. وعند حساب معامل االنحدار الذاتي تبين أنه لسعر 
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ري أي تتكاثر والذي يفهم بأنه انفجا 1.02283، اما للنقود فهو  0.9778، وللناتج    0.99051الفائدة 

 االستقرارالنقود ذاتيا وهي خاصية تتكرر مع متغيرات اتقتصادية ونقدية أخرى وتشير إلى منتهى عدم 

Non- Stationary ومن الواضح لماذا لم ترفض فرضية العدم لسعر الفائدة ألن معامل االنحدار الذاتي .

الحال ليس الفرق بين سلوك سعر الفائدة  تقريب من الواحد الصحيح، بينما للناتج ليس تقريبا جدا. وفي واتقع

 والناتج كبير.

 (1الجدول رتقم )
 اختبار الجذر االحادي لمتغيرات دالة الطلب على النقود في كندا

 

 واتسن -دربن لمعامل االنحدار مع المتغير المتخلف t فرق المتغير

 1.838 (0.18) سعر الفائدة الحقيقية

 2.026 0.83 الحقيقية M1النقود

 GDP (3.07) 1.867الحقيقي االجماليالناتج المحلي 

 المصدر : إعداد الباحث.
 

ورغم اختالف نتيجة االختبار للناتج عن سعر الفائدة والنقود ال نستبعد إمكانية التكامل المشترك بين النقود 

من جهة وسعر الفائدة والناتج من جهة أخرى مستندين على القول بعدم ضرورة أن تكون جميع المتغيرات 

ن جميعها بدرجة مختلفة عنه في المستقلة من نفس درجة تكامل المتغير التابع، ولكن ال يجوز أن تكو

تكاملها. ونجري اختبار التكامل المشترك وتستمر هذه العالتقة موضوعا للبحث والتدتقيق. وتقبل الذهاب إلى 

الذاتي، وهذه الخاصية تلقي ظالال من الشك  االرتباطالتقدير نسلّم أن المتغيرات الكلية، كما الحظنا شديدة 

لتتالءم مع مقتضياته، ولذا حتى مع  االتجاهعلى وجود العالتقات السببية أي أنها جميعها محمولة  بقوة 

 إستخدام أساليب أخرى للتقدير نتحفظ على الجزم بإتجاه العالتقة السببية.

الناتج وسعر الفائدة ولكن المعادلة تعاني مشكلة  وعند البداية أجربنا تقدير الطلب على النقود بداللة   

ة االجماليالذاتي، ولذلك ال تعتمد، وظهرت معامالت االنحدار عالية المعنوية والقدرة التفسيرية  االرتباط

  0.75431بالمائة. ومرونة الطلب على النقود مع الناتج موجبة   97.3للمعادلة بداللة معامل التحديد 

واحد الصحيح أي ال تدعم النظرية الكمية للنقود. اما مرونة الطلب على النقود مع سعر وهي  بعيدة عن ال

 الذي تفترضه نظرية تفضيل السيولة. االتجاهأي سالبة ب  )   0.216الفائدة فهي )

 gmعلى التوالي من اليمين إلى اليسار فإن:    gm   ،gy ، giوإذا رمزنا لنمو النقود والناتج وسعر الفائدة   

= 0.7543 gy - 0.216 gi  ة  فتنمو بالمعدل آنفا مضافا اليه االسميوهو نمو النقود الحقيقية  أما النقود

الذاتي والذي  االرتباطنمو المستوى العام لألسعار أي التضخم. بيد أن التحفظ على التقدير يبقى تقويا بسبب 

 .للتخلص منه ال بد من إضافة سوالف المتغيرات ودالة االنحدار، بعد ذلك
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 (2الجدول رتقم )

 2011 -  1961دالة الطلب على النقود في كندا للسنوات 

 جميع المتغيرات حقيقية باللوغاريتمات الطبيعية

 مستوى الداللة T الخطأ المعياري التقدير المقدرات

 0.55 (0.6) 0.027 (0.016) الثابت

 0.002 3.28 0.345 1.131 الناتج

 0.000 (5.55) 0.0151 (0.084) سعر الفائدة

 0.056 1.97 0.02 0.039 سعر الفائدة السابق

 0.000 9.19 0.1261 1.158 النقود السابقة

 0.020 (2.43) 0.121 (0.293) النقود تقبل فترتين

 0.005 (2.99) 0.345 (1.032) الناتج السابق

اختبار التكامل المشترك ) انحدار فرق الخطأ العشوائي على الخطأ السابق  %997 معامل التحديد
) 

معامل التحديد 
 المصحح

واتسن لدالة  –دربن  لمعامل االنحدار  t معامل االنحدار 99.7%
اختبار التكامل 

 المشترك

 1.991 (7.02) (1.035) 2.065 واتسن –دربن 

 إعداد الباحث.المصدر 

حسب  القيم المعيارية في جداول   0.01يفيد اختبار التكامل المشترك رفض فرضية العدم بمستوى داللة 

Mackinnon    المبينة في المصادر ألن 2) الجدول رتقم  (الجديدةt  في االختبار أعاله أتقل من القيمة

المناظرة لنفس عدد المتغيرات وحجم العينة بعد طرح التصحيح، حسب حجم العينة،  من القيمة المعيارية 

-والتصحيح   0.01ومستوى داللة   7لعدد المتغيرات    - 5.51233، والتي  كانت 0.01بمستوى داللة 

69.398/2500 - 29.576/50 

وهو أتقل من القيمة   7.02-في االختبار أعاله  tومقدار   6.132 –مة المعيارية  تقريبا وبذلك تصبح القي

المعيارية، أي أكبر بالقيمة المطلقة، ولذلك ترفض فرضية العدم كما تقدم لتقبل الفرضية البديلة بوجود 

هما حجم العينة ومربعها . وفي المرات القادمة نستخدم  2500و  50التكامل المشترك. نالحظ أن القيم 

 نفس الطريقة دون ذكر هذه االجراءات بل نبين نتيجة المقارنة.

بالمائة والن المعادلة بالمتغيرات وسوالفها فالعبرة بمجموع  99.7القدرة التفسيرية للمعادلة كبيرة  

لوسط. ومجموع معامالت االنحدار للدالة أي معامالت المتغير، ويالحظ تعاكس االشارات للرجوع إلى ا

. لكن الدور االكبر لمتغيرات ستقرار، دون الواحد الصحيح،  وهو أدعى لال0.92104مجموع المرونات  

النقود المتخلفة ذاتها، ولذلك تختلف االستنتاجات عما ورد آنفا عند التقدير االول للدالة، وهواالكثر انسجاما 

 الذاتي والتي لم يساعد التقدير بالفروتقات االولى على التخلص منها. االرتباط مع النظرية لوال مشكلة

وبعد إرجاع المتغيرات إلى وحداتها األصلية يمكن كتابتها على  ستقراراالدالة الطلب على النقود أعاله عند 

 النحو التالي عند غض النظر عن الخطأ العشوائي:
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M=0.98Y0.7333Ri-0.333 

تقريب من الواحد الصحيح. ونالحظ التقارب بين هذه المعادلة والمعادلة األولى التي  ومجموع المرونات

الذاتي لألخطاء العشوائية في مرونة الطلب مع الناتج. المهم أن هذه الدالة تنسجم  االرتباطرفضت بسبب 

 مع النموذج النظري لتفضيل السيولة.

  الة الطلب على النقو  في أسصراليد 

س الجذر االحادي للمتغيرات الثالثة. وتقدير دالة فرق المتغير على مستواه السابق. ولم وهنا ايضا ندر

يتطلب متغير الناتج تقوية بالفرق السابق، أما سعر الفائدة والنقود فقد كانت بها حاجة إلى التقوية سبيال 

 واتسن. –ودربن لمعامل االنحدار مع الخطأ السابق   tالذاتي. وندرج أدناه  االرتباطللخالص من 

 (6الجدول رتقم )

 اختبار الجذر االحادي لمتغيرات الطلب على النقود في أستراليا

 واتسن -دربن لمعامل أألنحدر مع المتغير المتخلف t فرق المتغير

 2.057 (0.28) االجماليالناتج المحلي 

 2.041 0.3 النقود

 1.911 (1.09) سعر الفائدة

 المصدر إعداد الباحث.

، أكبر بالقيمة المطلقة tوالواضح أنها جميعا متكاملة من الرتبة واحد أي ال يمكن رفض فرضية العدم ألن 

 . Unit Rootالختبار الجذر االحادي  Dicky- Fuller،أتقل من القيمة المعيارية لجداول 

لقد توفرت في الدالة شروط الصالحية االحصائية،   .دالة الطلب على النقود في أستراليا (6) وفي الجدول

واتسن، لكن معامالت االنحدار للناتج غير معنوية والمفروض  -فهي سليمة من االرتباط الذاتي حسب دربن

ة للمعادلة االجماليهو المحدد االهم للطلب على النقود وجميع معامالت االنحدار معنوية، والقدرة التفسيرية 

ل التحديد الخام والمصحح. ونبين أن معامالت االنحدار مرونات الن المتغيرات عالية حسب معام

باللوغاريتمات الطبيعية، كما في حالة كندا. وكما تقدم وبنفس الطريقة ترفض فرضية العدم في اختبار 

.  0.01في أعاله أتقل من القيمة المعيارية في الجداول آنفة الذكر بمستوى داللة  tالتكامل المشترك  ألن 

الجدول ولبيان كيفية اختالف الدوال المقدرة بحسب التوصيف واالجتهاد نقدم تقديرا آخر لنفس الدالة في 

،  0.05ظهرت معامالت االنحدار لجميع المتغيرات التفسيرية معنوية  وبمستوى داللة دون  وتقد (.11)

وهي  tوأيضا خالية من االرتباط الذاتي. واختبار التكامل المشترك ناجح بشكل واضح إحصائيا الن 

 .0.01أتقل من القيمة المعيارية النظيرة  بمستوى داللة  (11.77)

وبقيت مشكلة مرونات الطلب مع الناتج  تقترب من الصفر بمجموعها  والذي يعني أن النقود تعتمد على 

ركة مع تأثير واضح لسعر الفائدة. ومن الصعب الدفاع، نظريا، عن دور الناتج الذي أظهرته ذاتها في الح

 هذه التقديرات. 
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 (11الجدول رتقم )

 2013إلى كانون الثاني 1969دالة الطلب على النقود في أستراليا للفترة من تموز 

 جميع المتغيرات حقيقية باللوغاريتمات الطبيعية

 مستوى الداللة T الخطأ المعياري التقدير المقدرات

 0.980 0.03 0.006 0.000153 الثابت

 0.275 1.09 0.2149 0.2353 الناتج

 0.000 (3.86) 0.023 (0.08882) سعر الفائدة

 0.000 14.09 0.07718 1.08731 النقود السابقة

 0.021 2.33 0.024 0.0562 سعر الفائدة السابق

 0.078 (1.78) 0.0744 (0.13201) النقود المتخلفة لفترتين

 0.260 (1.13) 0.2137 (0.2414) الناتج السابق

اختبار التكامل المشترك ) معادلة انحدار فرق الخطأ العشوائي مع الخطأ  %99.8 معامل التحديد
 السابق(

معامل التحديد 
 المصحح

واتسن لدالة  -دربن لمعامل االنحدار  t معامل االنحدار 99.8%
 االختبار

 1.97 (13.36) (1.02175) 2.0349 واتسن –دربن 

 المصدر: إعداد الباحث.

 (11الجدول رتقم )

 جميع المتغيرات حقيقية باللوغاريتمات الطبيعية:دالة الطلب على النقود في أستراليا  توصيف بديل

 مستوى الداللة T الخطأ المعياري التقدير المقدرات

 0.748 (0.33) 0.0063 ((0.0021 الثابت

 0.000 64.66 0.0147 0.9527 النقود المتخلفة

 0.000 (4.11) 0.023 (0.0946) سعر الفائدة

سعر الفائدة 
 المتخلف

0.0587 0.0242 2.43 0.016 

 0.038 2.09 0.1535 0.3208 الناتج

الناتج المتخلف 
 لفترتين

(0.3298) 0.1503 (2.19) 0.038 

التكامل المشترك ) انحدار فرق الخطأ العشوائي على  اختبار %99.8 معامل التحديد
 الخطأ السابق(

معامل التحديد 
 المصحح

 واتسن -دربن لمعامل االنحدار t معامل االنحدار 99.8%

 1.974 (11.77) ((0.8968 1.7874 واتسن -دربن

 المصدر: من إعداد الباحث.         

والفروتقات اللوغاريتمية  معادلة بين الفرق اللوغاريتمي للنقودولتدتقيق هذه المسألة  أجرينا الحساب لتقدير 

 للناتج  المتزامن  واربعة سابقات  وأضيف إليها الفرق اللوغاريتمي السابق للنقود والنتيجة هي : 
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  0.003معامالت االنحدار للناتج جميعها ليست معنوية باستثناء المتخلف الثالث كان معنويا بمستوى داللة 

رته سالبة، أما الفرق اللوغاريتمي السابق فكان معامل انحداره معنويا وموجبا لكن القدرة التفسيرية لكن إشا

واتسن  –بالمائة. والدالة تقويمة، دربن  9.6بالمائة والمصحح  12.8للمعادلة واطئة، معامل التحديد 

دون الحاجة  (13.15) لمعامل انحدار دالة االختبار t، ونجحت في اختبار التكامل المشترك، 2.0342

 .1.9977واتسن لمعادلة اختبار التكامل المشترك  -إلى تقوية، ودربن

، وتنمو في استراليا بأسرع من M1من الضروري االنتباه إلى أن النقود موضوع البحث حقيقية  وهي  

ب على االرصدة الناتج الحقيقي. وفي محاولة لتفسير تلك العالتقة غير المتوتقعة بين الناتج الحقيقي والطل

البسيط بين: نمو الناتج الحقيقي، التضخم، نمو سعر الفائدة  االرتباطالحقيقية، جرى حساب معامالت 

 ة، والنتائج أدناه:االسميالحقيقي، نمو النقود الحقيقية، ونمو النقود 

في الحالتين أي في ة والحقيقية وكان موجبا االسميمعنويا بين نمو الناتج وكل من النقود  االرتباطلم يكن  -

مع الحقيقية. وظهر ارتباط  الناتج  مع التضخم سالبا  0.12ة واالسميمع  0.08الصحيح،  االتجاه

يمثل االثر العكسي لزيادة الناتج على التضخم   االرتباطوليس معنويا وتوجد دالئل  على أن هذا  (0.115)

 وليس العكس. وللناتج  ارتباط شبه معنوي موجب مع سعر الفائدة الحقيقي، سيأتي.

بدرجة عالية من المعنوية مع نمو النقود الحقيقية، وكان منخفضا  0.351)ظهر للتضخم ارتباط عكسي ) -

ة والتضخم يتحددان باستقالل، وبالمحصلة االسميأن النقود  ة، كما لواالسميولم يكن معنويا مع نمو النقود 

ة بسبب التضخم، وكان ارتباط التضخم مع سعر الفائدة الحقيقي موجبا، االسميتنخفض القوة الشرائية للنقود 

، وهذا يفسر بالسياسة النقدية المستهدفة للتضخم  فترفع سعر الفائدة بنسبة 0.07، وبمستوى داللة 0.137

 بحه.أعلى لك

، وهذا يفهم أيضا بتحفظ 0.1، مع الناتج وبمستوى داللة،0.124لسعر الفائدة الحقيقي ارتباط موجب،  -

السياسة النقدية على النمو فترفع سعر الفائدة النقدي كما فعلت مع التضخم. ولسعر الفائدة الحقيقي ارتباط 

وبمستوى  (0.27)النقود الحقيقة ة، ومع االسميمع النقود   0.002وبمستوى داللة   (0.229)عكسي 

 ات نظرية تفضيل السيولة .االرتباط، وتؤيد هذه  0.000داللة 

والزالت عالتقة النقود مع الناتج غامضة. وفي محاولة أخرى جرى حساب معادالت انحدار بين النقود  

معدالت نمو، وعدد  ة والحقيقية والتضخم والناتج. والمتغيرات معّرفة بفروتقاتها اللوغاريتمية، أياالسمي

ونستعرض النتائج  170المتخلفات أربعة  لجميع المتغيرات.  وعدد المشاهدات الصافية ) الفصول ( 

 ة الخام للمعادلة ونكتفي بذلك، ألن المطلوب التعرف على تفاعل المتغيرات.االجماليبداللة القدرة التفسيرية 

بصفة عامة الدوال بالفروتقات اللوغاريتمية أعاله ال تفسر إال جزءا تقليال من التباين. والناتج أكثر تأثيرا من 

التضخم في النقود االسمية واتقل منه في النقود الحقيقية. وعند مالحظة إشارات معامالت االنحدار للناتج 

وجبة والمتخلفات الثالثة االخرى سالبة ومجموع في معادلة النقود االسمية  كانت إشارة المتزامن والسابق م

المعامالت سالب. وفي معادلة االرصدة الحقيقية كانت معامالت االنحدار للناتج المتزامن والسابق 

والمتخلف الرابع موجبة والمتخلف الثاني والثالث سالبة والمجموع سالب لمعامالت االنحدار مع الناتج. 
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تج مع الطلب على النقود بال إجابة كونها تخالف النظرية والمألوف في هذه وهكذا بقيت مشكلة عالتقة النا

 الحالة الدراسية.

 (12الجدول رتقم )

 ة والحقيقية بالفروتقات اللوغاريتميةاالسميمعامل التحديد بالمائة لدوال انحدار النقود 

 ←المتغيرات  التفسيرية 
 المتغيرات التابعة

↓ 

 التابعة المتخلفة
 لوحدها

 مع  نفسها والناتج نفسها  والتضخممع 

 9.2 8.7 6.3 ةاالسميالنقود 

 14.7 20.0 9.6 النقود الحقيقية

 المصدر: إعداد الباحث.     

 ة في الواليدت المصح ة األمريكيةاالسميالطلب على النقو  

، حيث ستقراراالة في الواليات المتحدة األمريكية بعدم االسميتتصف متغيرات دالة الطلب على النقود 

معامل االنحدار الذاتي لهذه المتغيرات هو الواحد الصحيح تقريبا. وتقبل إجراء اختبار جذر الوحدة نعرض 

الحقيقي وسعر الفائدة وجميعها  االجمالية والناتج المحلي االسميمعادالت االنحدار الذاتي للنقود 

 باللوغاريتمات الطبيعية.

 (13الجدول رتقم )

 االسمية و الناتج الحقيقي وسعر الفائدة االسمير الذاتي للنقود معادالت االنحدا

 في الواليات المتحدة األمريكية

الناتج المحلي  M2النقود  المقدرات
 االجمالي

 الناتج المحلي
 االجمالي

 سعر
 الفائدة

 سعر
 الفائدة

 0.0064 (0.0205) 0.0069 0.0103 0.01748 الثابت

معامل المتخلف 
 األول

0.999 
455.5 

0.997 
885.8 

1.3239 
20.9 

1.00498 
84.9 

1.4488     
24.22 

معامل المتخلف 
 الثاني

  (0.3258) 
(5.17) 

 (0.4598)  
(7.54) 

معامل التحديد 
 المصحح بالمائة

99.9 100 100 97.0 97.6 

 1.87 1.11 2.05 1.34 1.9 واتسن -دربن

 المصدر: إعداد الباحث.     

وتالحظ المستويات العالية للمعنوية. للناتج المحلي  tاألرتقام السفلى في سطور معامالت االنحدار هي 

الذاتي، ولذلك ارتفعت تقيمة  االرتباطوسعر الفائدة أضيفت السوالف الثانية لتجاوز مشكلة  االجمالي

عديل الذاتي، ومجموع معامالت االنحدار مع المتخلف األول لتكون مع الثاني سالبة، وهي عملية الت

المعامالت يقترب من الواحد الصحيح. وعندما يكون معامل االنحدار الذاتي، أو مجموع معامالت االنحدار 
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الذاتي تقريبة من الواحد الصحيح تبقى الصدمات مستوعبة في تقيمة المتغير ألنه يعيد ،ذاتيا، مستوياته 

 ؤكدها اختبار الجذر األحادي التالي.. وهذه الخاصية يستقراراالالسابقة  وهو معنى عدم 

 (14الجدول رتقم )

 اختبار الجذر األحادي: معادالت انحدار الفرق األول مع المتخلف األول

 سعر الفائدة النقدي االجماليالناتج المحلي  M2النقود المقدرات

معامل االنحدار مع 
 المتخلف األول

(0.000967) 
(0.44) 

(0.00192) 
(1.76) 

(0.01097) 
(1.01) 

معامل التحديد المصحح 
 بالمائة

0.0 12.2 19.7 

 1.87 2.05 1.9 واتسن -دربن

ال يمكن رفض فرضية  مالحظات
العدم أي أن تقيمة المعامل 
ال تختلف عن الصفر 
بسبب صغر القيمة 

، وتقبول  tالمطلقة لتقدير
الفرضية البديلة بمعنى 

 الجذر األحادي
 

ال يمكن رفض فرضية 
العدم ، أي تقبول الفرضية 
البديلة و هي الجذر 
األحادي. معادلة االنحدار 
مع التقوية بالفرق السابق 

 االرتباطللتخلص من 
 الذاتي.

ال يمكن رفض فرضية 
العدم ، أي تقبول الفرضية 
البديلة و هي الجذر 
األحادي. معادلة االنحدار 
مع التقوية بالفرق السابق 

 االرتباطمن للتخلص 
 الذاتي

 المصدر: إعداد الباحث.      

وألن المتغيرات متكاملة من الرتبة األولى يحتمل حصول تكامل مشترك بينها من الرتبة صفر أي  

. وتقدرت معادلة انحدار بين النقود متغيرا تابعا والناتج الحقيقي وسعر الفائدة النقدي متغيرات استقرار

، وألن المتغيرات لوغاريتمية 0.07واتسن  –الذاتي كانت تقوية، دربن  االرتباطمستقلة. لكن مشكلة 

وهو مرتفع أي يزداد الطلب على  2.0541فمعامالت االنحدار مرونات. وظهر معامل االنحدار مع الناتج 

ة بأكثر من ضعف معدل نمو الناتج بثبات أثر العوامل األخرى. ومعامل سعر الفائدة االسميالنقود 

بالمائة من التغير النسبي في سعر الفائدة.   2أي يخفض الطلب على النقود بحوالي  (0.022699)

الذاتي ال نستطيع الثقة بالتقديرات. وللخالص من تلك المشكلة ال بد من إضافة متخلفات  االرتباطولوجود 

المعنوي منها كانت  المتغيرات، وفي البدء أضيفت جميع المتخلفات إلى حد الخامس. و بعد االتقتصار على

مستوفية للشروط اإلحصائية، واجتازت اختبار التكامل  (. وهي12في الجدول ) النتيجة معادلة االنحدار

. أما مضامينها فتنطوي على إشكاالت. منها غياب سعر الفائدة من 0.01المشترك بنجاح بمستوى داللة 

بمعنى التأثير الضئيل لنمو الناتج في نمو  0.0795منظومة التفسير، ومجموع مرونات الطلب مع الناتج 

الطلب على النقود ويخالف هذا التقدير جذريا الصيغة األولى بدون المتخلفات. بينما معامل متخلف 

ما يفيد استعادة هذه النسبة من النمو السابق في النمو الحالي للنقود. وتقد تفسر هذه التقديرات   0.96النقود

 قود التي تَقدم بيانها بحيث تكتفي عملية إعادة خلق النقود بمقومها الذاتي.بقوة االنحدار الذاتي للن
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 (12الجدول رتقم )

 ة للواليات المتحدة األمريكيةاالسميتقدير دالة الطلب على النقود 

 2013إلى نيسان  1956بيانات فصلية من تموز 

 مستوى الداللة T التقدير المقدرات

 0.103 1.64 0.010595 الثابت

 0.000 63.48 0.962 النقود المتخلف األول

 0.002 (0.3864) (0.3864) الناتج المتخلف األول

 0.000 1.4774 1.4774 الناتج المتخلف الرابع

 0.000 (1.0115) (1.0115) الناتج المتخلف الخامس

 اختبار التكامل المشترك %99.9 معامل التحديد المصحح

معامل انحدار فرق الخطأ 
 الخطأ السابقمع 

t دربن- 
 واتسن

 2.01 (15.06) (1.01122) 2.01 واتسن -دربن

 المصدر: إعداد الباحث.

وعند استخدام الفروتقات اللوغاريتمية للمتغير اختلفت النتيجة كليا، فلم تظهر الفروتقات السابقة للنقود. وعند 

ذلك إذ جرى تقدير انحدار الفرق فحص معادلة االنحدار الذاتي للنقود بفروتقاتها اللوغاريتمية تأكد 

واتسن  -اللوغاريتمي األول للنقود على الفروتقات السابقة إلى حد الخامس، وكان التقدير سليما، دربن

والمصحح صفر أي تقريبا ال توجد عالتقة، وجميع معامالت  0.04، إال أن معامل التحديد الخام 2.01

النقود بالمستوى سلوكه بالفروتقات تماما. وعند حساب  االنحدار ليست معنوية. وهكذا يغاير سلوك متغير

معادلة االنحدار بالفروتقات أدخلت فروتقات النقود والناتج وسعر الفائدة إلى حد الخامس، وكانت المتغيرات 

، المتخلف الرابع لسعر   (0.05433)ذات التأثير المعنوي: المتخلف األول لسعر الفائدة بمعامل انحدار

، ومستويات الداللة للثابت ومعامالت 0.8072، المتخلف الرابع للناتج 0.02633انحدار  الفائدة بمعامل

بالمائة،  14.9.أما معامل التحديد الخام فكان  0.004،  0.036  ، 0.000،   0.007االنحدار هي ، 

فضيل . وكانت دالة الفروتقات أكثر انسجاما مع نظرية ت 2.11واتسن  –بالمائة، ودربن  13.7والمصحح 

السيولة، ومحصلة تأثير فروتقات سعر الفائدة سالبة ومعامل االنحدار مع الناتج موجب. ونجحت الدالة في 

، (15.8)لمعامل االنحدار في دالة االختبار  tألن تقيمة  0.01اختبار التكامل المشترك بمستوى داللة 

 الذاتي لألخطاء العشوائية صفر. االرتباطبمعنى أن   2.0واتسن  –ودالة االختبار سليمة، دربن 

 بداللة الناتج الحقيقي RM2ولنفس الفترة والبيانات الفصلية جرى تقدير دالة الطلب على النقود الحقيقية 

RGDP  وسعر الفائدة الحقيقية لألموال الفدرالية Rfu والبيانات باللوغاريتمات الطبيعية، والمعادلة هي .

 بغض النظر عن الخطأ العشوائي :

RM2=0.09906+0.60301RGDP - 0.041767Rfu 

 وعند العودة إلى الوحدات األصلية تكون:

RM2=1.104Y0.60301 Rfu- 0.04176  ………………………………..(1) 
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 95.2والمصحح  االجمالي، ومعامل التحديد 0.000والمقدرات عالية المعنوية جميعها وبمستوى داللة 

السيولة، والدور الكبير للناتج، وإسهام تقليل لسعر الفائدة الحقيقي بالمائة. وتتفق اإلشارات مع نظرية تفضيل 

 االعتمادالصحيح وهو السالب. ومجموع المرونات أتقل من الواحد الصحيح. لكن التقدير ال يمكن  االتجاهب

. وعند فحص التكامل المشترك، مع ذلك، لم تنجح  0.19واتسن  –الذاتي ألن دربن  االرتباطعليه بسبب 

واتسن لمعادلة اختبار التكامل المشترك كان مرتفعا  –لكن دربن  Mackinnonالمعادلة على شروط 

واتسن للتكامل المشترك الذي  -بعد التقوية الثانية ولذلك تقد تكون صحيحة بمعيار دربن 2وأصبح  1.9

الذاتي .وعند إعادة التقدير بإضافة المتخلفات كانت النتيجة في  االرتباطيناسب الدوال التي تعاني أصال من 

 (.19في الجدول )

 (19الجدول رتقم )

 معادلة الطلب على النقود الحقيقية من البيانات الفصلية األمريكية

 المتغيرات حقيقية باللوغاريتمات الطبيعية

 مستوى الداللة T التقدير المقدرات

 0.281 1.08 0.008404 الثابت

 0.000 33.96 0.92543 النقود المتخلفة

 0.007 2.73 0.7688 الناتج المتخلف الرابع

 0.011 (2.57) (0.7249) الناتج المتخلف الخامس

 0.000 (6.16) (0.033208) سعر الفائدة

سعر الفائدة المتخلف 
 الثالث

0.06381 4.17 0.000 

سعر الفائدة المتخلف 
 الرابع

(0.03506) (2.63) 0.009 

  99.2 99.2 معامل التحديد بالمائة

معامل التحديد المصحح 
 بالمائة

اختبار التكامل المشترك انحدار فرق الخطأ مع الخطأ  99.2
 المتخلف

معامل االنحدار مع 
 الخطأ المتخلف

t  لمعامل
 االنحدار

 -دربن
 واتسن

 2.04 (15.34) (1.02756) 2.04 واتسن -دربن

 المصدر: إعداد الباحث.      

 0.925سلوك الطلب على النقود الحقيقية. الدور الذاتي للنقود  استقراريؤكد   0.9644مجموع المرونات 

والباتقي محصلة تأثير الناتج الحقيقي وسعر الفائدة الحقيقي وذلك في شكلها الحالي تقبل التحول إلى الصيغة 

آلثار المباشرة مع غير المباشرة. والمعادلة أعاله عند مستوى األصلية، إذ سيرتفع دور الناتج حيث تجتمع ا

 الثبات وبعد التحول من اللوغاريتمات إلى الوحدات األصلية تكون مع غض النظر عن الخطأ العشوائي:

RM2=1.1193Y0.5893 Rfu-0.0598 …………………………………..(2) 

خاصة في مرونة الطلب على النقود مع الناتج.  1 ليست بعيدة عن المعادلة رتقم (2)ويالحظ أن المعادلة 
 ومن جملة ما يمكن استنتاجه أن دالة تفضيل السيولة ترجحها الوتقائع في نطاق ما عبرت عنه البيانات. 
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 M/P= Ya ib وعند جعل البيانات نسبية المتصاص ثابت االبتداء، ومن دالة الطلب على النقود:    
سعر الفائدة مع سرعة دوران النقود الحقيقية طردية إذ عندما ترتفع تقلل سالبة تكون عالتقة  bوطالما أن 

الطلب على النقود وبالتالي تكون سرعة دوران النقود أعلى بمعنى أن سعر الفائدة  عندما يرتفع يسمح بنمو 

سابقا. لكن أتقل مما كان عليه  Y/(M/P)الناتج بوتيرة تفوق نمو األرصدة النقدية الحقيقية وبالتالي المقدار 

هناك عناصر لها دور في الطلب على النقود من غير الدخل ) الناتج( وسعر الفائدة ومنها التوتقعات. 

التضخم المتوتقع يقلل من  ارتفاعوعالتقة التوتقعات بالطلب على النقود معقدة ومن المتداول والمقبول أن 

ب على النقود زيادة الطلب على السلع وهو الطلب على النقود بثبات أثر العوامل أألخرى، ويعني تقليل الطل

بدوره ضغط تضخمي ما يفيد أن توتقع التضخم يؤثر في التضخم ألنه ينعكس في سلوك واتقعي. ومن جهة 

أخرى نستفيد مما تقدم وجود عالتقة طردية بين التضخم المتوتقع وسرعة دوران النقود، وهذه العالتقة 

نقود، وال غرابة في ذلك طالما أن التضخم المرتفع يشكل بيئة موجودة بين التضخم الفعلي وسرعة دوران ال

 مناسبة لزيادة التضخم المتوتقع.

 (11الجدول رتقم )
 2112-1691في كندا: للمدة  M3تقدير دالة الطلب على النقود 
 ARDL(3, 3, 0, 0)النموذج المنتقى 

 األختبارات 
والمقاييس ، وتعريف 

 المتغيرات

 المتغيرات المقدرات الخطأ t مقياس مستوى

 معامل التحديد
 Rsqadjالمصحح 
99.9% 

   المعياري  الداللة

Prob.*  t-Statistic    

0.000 8.119 0.148 1.201 M(-1) 

d.w 2.122 0.969 -0.040 0.246 -0.010 M(-2) 

F 9.32 0.025 -2.337 0.142 -0.333 M(-3) 

 التكامل المشترك
متحقق بمستوى داللة 

1.11 

0.434 0.791 0.187 0.148 Cbr 

0.594 0.538 0.206 0.111 cbr(-1) 

M النقود الحقيقية 
M3 ؛gdp الناتج 

 االجماليالمحلي 
سعر  cbrالحقيقي؛ 

فائدة البنك المركزي 
 الحقيقي؛

Inf التضخم؛ c 
 الثابت

0.033 -2.221 0.180 -0.399 cbr(-2) 

0.075 -1.833 0.182 -0.333 cbr(-3) 

0.005 2.958 0.060 0.178 Gdp 

0.183 -1.356 0.002 -0.003 Inf 

0.004 3.128 0.222 0.695 C 

 المصدر: إعداد الباحث.          
 

 معادلة األمد البعيد:
  M= 4.91 -3.347cbr+ 1.259gdp -0.022inf ………………………(3) 
  T    2.66  -2.092         7.935        -1.168 
 PV  0.01   0.04            0.00            0.25   

 
 



 
 

72 
 

 
 
 

 خدصمة الفصل
 

المعاصر تدريجيا ليصبح التعريف الواسع للنقود هو األكثر تمثيال ألداء هذا المتغير  تقتصاداالتقد تحول     
ما يعكس التعميق المالي المستمر والذي كان متسارعا في العقود الثالثة أألخيرة. وتتطلب السيطرة على 

ل، متقدمة ونامية. المضاعف النقدي الذي ال تؤيده الوتقائع التي عبرت عنها بيانات الدو استقرارعرض النقد 
وذلك لتغير احتياطيات المصارف، وهي مكون مهم في األساس النقدي، وارتباطا بالحجم النسبي للسيولة 
الفائضة. وغالبا ما يسمح البنك المركزي لعرض النقد بالتالؤم اآلني مع احتياجات المصارف وهي تحت 

االعتقاد بأن النقود متغير داخلي.  تأثير عناصر خارجة عن سيطرته، وتدعم هذه السياسة السلبية
وبصلة وثيقة مع أوضاع تقطاع  االئتمانوللمصارف دور كبير في تكاثر او تقليص النقود من خالل عمليات 

األعمال. وثمة مسألة أخرى مهمة تتمثل في عجز الموازنة العامة الذي يعتمد على متغيرات تصعب 
ات تمويل العجز للحفاظ على أسعار الفائدة ضمن المديات السيطرة عليها ويستجيب البنك المركزي لمتطلب

ي عندما يكون العجز ناجما عن تقتصاداالالحجم الكلي للنشاط  انخفاضالمقبولة ، وأيضا لتجنب فتور او 
في مثل حالة العراق عند هبوط اسعار النفط، او في الكثير من الدول للتعامل مع  االيراداتفي  انخفاض

 صدمة كورونا.
ي في العالم يثير، في نفس الوتقت، تقتصاداالالفائدة وهو من بين أهم العناصر التي يقوم عليها النظام  سعر 

الكثير من المشكالت والتساؤالت الفلسفية واألخالتقية والدينية إضافة على منشأ دخل الفائدة في إطار 
ة، االسميير الفائدة، وبنيتها السعرية نظريات القيمة المغايرة للنهج النيوكالسيكي. وعمليا يبدو ان تفسير تفس

بكلفة الفرصة البديلة والمخاطرة ينسجم مع الوتقائع. ويتساوق هذا الفهم مع نظرية تفضيل السيولة والتي 
رجحتها االختبارات اإلحصائية لدالة الطلب على النقود. وكشف التحليل عن تغير واسع النطاق في سرعة 

ي تقتصاداالد الذي يتعذر معه االعتقاد أن النقود تشكل تقيدا على النشاط دوران النقود الحقيقية وإلى الح
وحركة المستوى العام لألسعار ليس في األمد القصير وحسب بل وحتى عند امتداد فترة التحليل لمدة أطول 
من خمس سنوات. وبينت أبحاث هذا الفصل ضعف العالتقة بين النقود والتضخم، بل كانت عالتقة النقود مع 

 الكلي هي األضعف. تقتصاداالغيرات مت
وراجعنا أساسيات النموذج الكينزي في حوار مع المدارس األخرى. ومساهمة ميلتون فريدمان في النظرية  

الكمية الحديثة، وكيف أنه استلهم نظرية المحفظة الكينزية ووظف القيمة الحالية لتدفقات االنتفاع من الثروة 
والطلب على النقود يمكن أن  االستهالكأن الثروة إذا ما أضيفت إلى دوال  في مفهوم الدخل الدائم. ويبدو

تسهم في زيادة تقدرة النماذج على التفسير. ولهذا الغرض يقدم النظام اإلحصائي لتدفق األموال فرصا سانحة 
 النقدي.  تقتصادااللتطوير أبحاث 

االتساق دون إضافة المتغيرات المتخلفة تعذر تقدير دالة طلب على النقود بالشروط اإلحصائية للكفاءة و
وعندها أمكن تقدير تلك الدوال لتجتاز اختبار التكامل المشترك لدول مختارة، وعندما تدرس العالتقة بين 
تغيرات الناتج والنقود والفائدة تظهر تلك العالتقات في منتهى الضعف. وينتظر التقدم نحو فهم أعمق واكثر 

 ر تقد تسمح بها التقاليد األكاديمية في المستقبل. تحديدا نماذج جديدة للتنظي
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 نمدذج الصوازن ومح  ات الصضخم واأل اء الكلي:  الفصل الثدني

الكلي والتنظير النقدي الذي رافقه  ظهرا في خضم البحث  تقتصاداالليس من المبالغة القول أن علم       

التي افصحت عن تقوتها التدميرية في الكساد الكبير. وتشّكل هذا الحقل المعرفي  ستقراراالعن أسباب عدم 

في البدء من النظرية العامة لكينز: شرحها ومحاولة التعبير عن اطروحاتها باألساليب المعتبرة في اوساط 

األسعار أكاديمية كانت متزمتة، وتركيبها مع تصورات نظرية سابقة لها، وفيما بعد استكمالها بتحريك 

 االتجاهودراسة التضخم واالنفتاح التجاري والمالي، او إرسائها على أساس جزئي. وبالتوازي مع هذا 

كانت المدارس المغايرة تطور منظومات نظرية بديلة ألثبات مصداتقية األطروحات الكالسيكية 

ية تقتصاداالء المعرفة والنيوكالسيكية.  وتزيد عليها بتوظيف أدوات البحث الجديدة التي تولدت عن ثرا

ذاتها ومنطقها الخاص، أو باالنتفاع من األدوات اإلحصائية الختبار الفرضيات والتنبؤ لخدمة السياسات 

القياسي. وتلك المسائل هي ما نتناوله في هذا الفصل استكماال  تقتصاداالية فيما أصبح يعرف بتقتصاداال

 لمباحث الفصل األول.

النظري لدراسة التوازن السلعي النقدي التقليدي ونموذج النقود في دالة في هذا الفصل يتواصل البحث 

المنفعة ومستحدثات الكينزية والكالسيكية الجديدتين . ويعالج دوال التضخم مع التقدير اإلحصائي الختبار 

 راباالضطالفرضيات. وتحليل العالتقة بين التضخم والفائدة والنقود. وآراء المدرسة النمساوية في منشأ 

التقليدية والجديدة،  ويقدم دالة السياسة النقدية في  IS. ويقارن بين دوال التوازن السلعي ستقراراالوشروط 

صيغتها األصلية وتوسيعها ، وكيف يتغير نموذج التوازن السلعي النقدي في ضوئها. ويستعرض موتقف 

مدرسة التوتقعات العقالنية من فاعلية السياسات، ويراجع مفهوم التوازن الديناميكي الستوكاستيكي )غير 

بات بالصدمات وعالتقة هذه التصورات النظرية بالتوتقعات ذات النظرة األمامية. اليقيني( وتفسير التقل

ويتكامل مع الفصل السابق والجزء األول من الفصل الثالث ضمن النطاق  المتعارف عيه أكاديميا للنظرية 

 النقدية، وفي حوار مع الوتقائع ذي صلة باألسئلة التي أثارتها التطورات األخيرة. 

ية، واستدامة االنتاجالكلي عند التوظيف الكامل، للعمل والطاتقة  تقتصاداال استقرارعن شروط ينتهي البحث 

ي سلوك بشري وهو تقتصاداالالنمو إلى تنظير مختلف وتقناعات متباينة، بهذا القدر أو ذاك. ألن النشاط 

ميط المحكم في محصلة تفاعل بين الحرية وتقيود الموارد واإلمكانات المؤسسية. ولذا يستعصي على التن

أوضاع تتسم بعدم التأكد وكثرة المستحدثات وتعارض المصالح. وفي هذا المبحث نراجع ونشارك في هذا 

 الحوار المتشعب والمتكاثر، والذي يمهد للفصلين التاليين.

 النق ي  تقصصد في النموذج الكينزي لال

 بين سوق المدل وسوق السلع

 تقتصاداالبدء اتجاه جديد في البحث أّسس لما يسمى اآلن  1936بعد صدور النظرية العامة لكينز عام  

 1953عام  Hansenوهانسن  1937عام   Hicksالكلي ومن تلك البدايات كانت أطروحات هيكس

أو التوازن السلعي النقدي. ومع إسهامات أخرى من ساميولسن  IS-LMأكثرها تأثيرا والتي تسمى نموذج  
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كينز نفسه. المهم  اتقتصادوذج الكينزي، وهو يختلف، بهذا القدر أو ذاك، عن ومودغلياني وكالين تطور النم

، وبهذا يأتي بجديد على التقاليد السابقة للنظرية العامة. وهذا تقتصادااللقد عبر النموذج عن مبدأ التجميع في 

ي الوضوح على المستوى الوطني تقبلئذ لكن الجديد ف تقتصادااللم يبحث في   تقتصاداالال يعني ان علم 

بصفته وحدة واحدة. الى جانب المنهج السابق الذي يتخذ من سلوك المنتج  تقتصاداالالتحليلي لتناول 

والمستهلك مادة للتعليم أو النموذج النظري للتوازن العام عند والراس الذي يدرس تحديد األسعار النسبية 

الكلي الحقا، يُفتَرض وجود سوق للسلع  صادتقتااللعدد ال نهائي من السلع المفردة. في النموذج الكينزي، و

بمجموعها ال تمييز بينها في جانب العرض إنما في الطلب تصنف بمجموعتين، استهالكية واستثمارية، ألن 

محددات الطلب على كل منهما مختلفة. وتقد جرى العرف فيما بعد وعند إضافة الحكومة إلى النموذج 

إلى استهالك واستثمار وإنفاق حكومي ثم تضاف الصادرات في تصنف السلع والخدمات من جانب الطلب 

( أو االكتفاء بصافي االجماليالنموذج المفتوح مع ضم االستيرادات إلى العرض المحلي )الناتج المحلي 

الصادرات في جانب الطلب ليبقى الناتج المحلي ) الدخل( في جانب العرض. وثمة انسجام بين نظام 

الكلي. وبذلك لم يعتن  تقتصادي تطور بعد الحرب العالمية الثانية والنموذج الكينزي لالالحسابات القومية الذ

النموذج باألسعار النسبية وشروط العرض حتى للمجموعات الكبيرة ) استهالكية، استثمارية، وسيطة ( أو 

حتى أصبح من  الكلي على هذا التقليد تقتصاداالتقطاعات مثل زراعة، تعدين، صناعة... وغيرها. ولقد درج 

المستغرب في الوسط األكاديمي إثارة تساؤالت من هذا النوع. وأيضا يوجد سوق للنقود، وسوق للسندات 

والذي يمثل تجميعا لكافة أألصول المالية عدا النقود وبذلك يوجد سعر واحد للفائدة، في أصل النموذج 

النقدي.  تقتصادالمناهج األحدث لال النظري، وليس بنية سعرية حسب اآلجال أو أنواع أألصول كما في

وسعر الفائدة هو السعر النسبي للنقود بداللة السندات أو سعر الفائدة على السند. وأيضا ال يوجد سوق 

يساوي سعر الفائدة عند التوازن  االستثمارلخزين رأس المال العيني صراحة، إنما العائد المتوتقع على 

 وينظر للسند والسهم بصفة بدائل. وهناك سوق للعمل بجميع أصنافه كما لو أنه متجانس بأجر واحد. 

المصرفي  االئتمانولنبدأ من السوق المالية في النموذج وتقوامها سوق النقد أما أسواق األسهم والسندات و  
أو تذكر في مقابل النقود. والفكرة أألساسية هنا عندما يزداد  وسواها فهذه مضمرة في تحليل سوق النقد

عرض النقد يتغير معدل التبادل بين النقود والسندات، التي تمثل بقية األصول المالية، بحكم الوفرة النسبية 
هذا يتضمن للنقود. وبذلك يرتفع السعر النسبي للسند وبما أن سعر السند هو القيمة الحالية لتدفقاته المستقبلية ف

سعر الخصم وهو سعر الفائدة، وبحكم تماثل سلوك األصول األخرى من غير النقود تنخفض  انخفاض
معدالت عوائد األصول أألخرى أيضا ومنها العائد على رأس المال.  وعندما ينظر الى األخير بأنه  تقيمة 

 االستثماروال بد، إذن، من زيادة  ية الحدية فال يحصل التناتقص إال بزيادة رصيد رأس المال العينياالنتاج
وسعر الفائدة في دالة  االستثمارلهذا الغرض. وتظهر الصيغة المختزلة  لتلك اآللية في العالتقة العكسية بين 

يرتفع مجموع الطلب والذي يستدعي إنتاج مقدار أكبر من السلع  االستثمارسوق السلع فعندما يرتفع 
ية الكلية بدرجة أعلى وبالتالي توظيف أوسع للعمل ويعبر عنه بخفض االنتاجوالخدمات أي تشغيل الطاتقة 

 نسبة البطالة. 
ويستند هذا التفاعل بين سوق النقد وسوق السلع إلى عالتقة عكسية بين سعر الفائدة ) متغيرا مستقال أو  

دية عبر التأثير داخليا( والطلب على النقود الذي يتوازن في النهاية مع عرض معطى منها تحدده السلطة النق
 من جهة أخرى.  االستثمارفي األساس النقدي، من جهة، وعالتقة عكسية بين سعر الفائدة و



 
 

75 
 

والفرق األساسي بين نظرية كينز والكالسيك حول سوق النقد ارتباط الطلب على النقود عند كينز بالطلب 
أألخرى من غير  واألصولالسندات على السندات، ألن جزءا من النقود يُحتفظ به للمضاربة، بيعا وشراءا، ب

 النقود. ويرتبط هذا الجزء عكسيا مع سعر الفائدة.
ي، دالة بسعر الفائدة في النموذج الكالسيكي االستثماري واالستهالكأما في سوق السلع  فإن الطلب،  

بعا لذلك خفض وت االدخارسعر الفائدة يعني زيادة العائد على  ارتفاعوبعالتقة عكسية. وتفسير ذلك عندهم أن 
سعر الفائدة صافي القيمة الحالية للمشروع، وعندما يصبح  ارتفاعيقلل  االستثمار، وفي حالة االستهالك

صافي القيمة الحالية سالبا مع سعر فائدة مرتفع يعني تخلي  المستثمر عن المشروع. والحد األدنى لصافي 
الداخلي للمشروع مع سعر الخصم وهو سعر الفائدة  القيمة الحالية المقبول هو الصفر أي تساوي معدل العائد

 السائد.
العرض الكلي في النموذج الكالسيكي هو تجميع تقرارات العرض للمنشآت والتي تتحدد عند مساواة األجر 

الكامل. أما  االستخدامعند  االنتاجية الحدية للعمل ومع مرونة االسعار واألجور يكون االنتاجالحقيقي بقيمة 
 االدخارعتمد كما تقدم على سعر الفائدة والمقصود هنا الحقيقي. فإن كان الطلب أدنى من العرض فالطلب في

 االستهالكالمخطط ولذلك سينخفض سعر الفائدة ما يؤدي إلى زيادة  االستثمارالمخطط تقد تجاوز 
التوازن في  وصوال إلى المستوى التوازني للطلب الكلي، وتسمى هذه النزعة التلقائية نحو االستثمارو

 التصور الكالسيكي تقانون ساي.
وأنه يحدد من سوق  Exa anteوال يختلف النموذج الكينزي عن التصور الكالسيكي في العرض المخطط 
ية الكلية في األمد القصير االنتاجالعمل وتبعا لذلك الناتج ) الدخل ( دالة في العمل إذ يفترض ثبات الطاتقة 

بصفته جزءا من الطلب الكلي وال يعتنى بما يمثله  االستثماربمعنى ثبات رأس المال العيني. اي ينظر إلى 
ي، تلك الوظيفة لالستثمار درست فيما بعد. تقتصاداالمن إضافة الى رأس المال المتراكم ودوره في النمو 

دالة في الدخل الفعلي وليس بسعر الفائدة.  االستهالككن وجانب الطلب، أيضا، استهالك واستثمار، ل
إذ يسمح النموذج بجزء مستقل  االستثماردالة بسعر الفائدة، لكن سعر الفائدة ال ينفرد بتحديد  االستثمارو

ومن هذه القناة يكون للحكومة دور في الحجم الكلي لالستثمار والطلب الكلي. كما أن لالستثمار آثارا 
هو األساس لتبرير الدور الحكومي   Multiplierالنموذج الكينزي، ومفهوم المضاعف  مضاعفة ،في

 وأهمية السياسة المالية النشطة للحفاظ على المستوى المرغوب من الناتج والتشغيل.
 

 النق ي -نموذج الصوازن السلعي 

ذ تتجه الحركة منه إلى النقدي الذي يهتم بجانب الطلب إ –يختص هذا المبحث بدراسة التوازن السلعي   

، وبعد ذلك ينتقل إلى التصورات IS- LMوالذي يسمى   -Hansen  Hicksالعرض، كما تقدمه نموذج

 النظرية الجديدة.

عن شرط توازن سوق السلع، وتوازن سوق النقد بين الطلب على النقود  االدخارمع  االستثماريعبر تساوي 
وعرضها وهو معطى خارجي يعيّنه البنك المركزي. ويعّرف التوازن السلعي النقدي بمزدوج من سعر 
الفائدة والدخل وكالهما حقيقي ألن المستوى العام لألسعار ال يتغير في أصل النموذج. وتتغير نقاط، 

ازن  بفعل متغيرات خارجية، وألن الحل التوازني يختص بمتغيرين داخليين، الدخل وسعر مزدوجات، التو
 الفائدة، لذا يتطلب النموذج معادلتين.

،  Sاالدخار، I االستثمار، C االستهالك، Yالمتغيرات التي يشتمل عليها توصيف النموذج: الناتج )الدخل( 
 m  ،ms، النقود   X، الصادراتIMP، األستيرادات T، الضرائب G، األنفاق الحكومي iسعر الفائدة 

 االستهالكهي المقادير المستقلة من  C0،a  ،I0  ،t0  ،m0عرض النقد معطى من السلطة النقدية؛ 

ميول  c1 ،b ،d،t1، ،والضرائب والنقود المطلوبة على التوالي من اليمين؛ و االستثمارواألستيرادات و
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 االستثماررمز الدالة. األنفاق الحكومي والصادرت وعرض النقد متغيرات خارجية؛  fحدية واستجابات، و
دالة بسعر الفائدة، الطلب على النقود دالة بسعر الفائدة والدخل؛ المتغيرات التي هي دالة بالدخل فقط:  

لألمد القصير ، األستيرادات ، والضرائب. الدوال جميعها خطية، والنموذج، اساسا ،  االستهالك، االدخار
في  االستثمارية الكلية، وهنا يرّكز التحليل على وظيفة االنتاجأي ان الناتج المحتمل ثابت وكذلك الطاتقة 

إذ ال يدرس حركة  Staticتحديد الطلب الكلي وليس في النمو، كما ان النموذج في صيغته هذه ستاتيكي 
 المتغيرات عبر الزمن فضال عن الفرضيات آنفا. 

 
   
 :ISة التوازن السلعي دال 

          C=C0 +c1(Y-T) …………………………………..   (1) 
 
          IMP = a+bY ………………………………………  (2)    
          S= Y- C        ……………………………………… (3) 
           I= I0 +di     ………………………………………..  (4) 
          T= t0 + t1Y ………………………………………… (5) 

          c1, b, t10 , d0   
 
 Y = C+ I + G + X- IMP ………………………………….. (6) 
 Y= C0+c1{Y-(t0 + t1Y)}+I0+di+G+X-(a+bY)……………..(7) 
 Y= C0- c1t0+ I0+G+X-a +c1Y-c1t1Y-bY+di ………………8)  
 Y= C0- c1t0+ I0+G+X-a+di+Y(c1-c1t1-b) ……………….  (9) 

Y1-(c1-c1t1-b)=( C0- c1t0+ I0+G+X-a)+di …………….. (10) 
للتبسيط نجعل:                    

 (c1-c1t1-b)=  
 (C0- c1t0+ I0+G+X-a)=𝛃  

Y(1-)= 𝛃+di 

Y = {𝛃/(1-)}+{d/(1-)}i   …………………………… (11):IS 

ms= m=f(Y,i)=m0+Y+i      …… …………………..  (12) 

0 , 0 

Y=(m/) - (/)i - (m0/)  ………………………………(14):LM 

      (1-)  مقدار موجب دائما وd  سالب إذن تكون عالتقةY معi   عكسية في دالةIS( ؛ وألن/  )

. المقدار LMطردية في دالة  iمع  Yسالب تكون عالتقة  مقدار
 

  
هو المضاعف الكينزي المعروف؛   

وعند إستبعاد الضرائب والتجارة الخارجية يكون  
 

     
 الميل الحدي لألستهالك. mpcحيث    

 
أي اتقتران سعر فائدة توازني مع مستوى دخل  LMمع  ISيتحقق التوازن السلعي النقدي بتقاطع منحنى  

توازني في معادلتي السوتقين في آن. والقصد من هذا العرض انه ال توجد ميزة لجعل المتغير المستقل سعر 
ألن سعر الفائدة والناتج، في هذه المنظومة،  ISفي معادلة   Y والناتج الحقيقي LMفي معادلة   iالفائدة 

. أو يفترض هكذا ألن المطلوب اكتشاف سعر الفائدة والدخل Endogenousكالهما متغيرات داخلية 
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باالنطالق من مجموعة معطيات هي: أألنفاق الحكومي والضريبة وعرض النقد، والصادرات الى جانب 
، والطلب على النقود؛ وانماط سلوك تعبر عنها  االستثمار، واألستيرادات، واالستهالكالمستقلة من  المقادير

ية التأثير بالمعطيات لتصل تقتصاداالالمعامالت التي تسمى الميول الحدية واالستجابات. وتستطيع السياسة 
انعدم تأثير سعر الفائدة في الى  الثنائي المرغوب من سعر الفائدة والدخل. والطريف في الموضوع اذا 

ألن المعادلتين بمتغير داخلي واحد فتكون  Determinationينتفي التحديد  االستثمارالطلب على النقود و
الحلول ال نهائية نظريا. يفترض النموذج ان جميع المتغيرات حقيقية، بما فيها النقود،  وكأن المستوى العام 

رتفع المستوى العام لألسعار تنخفض األرصدة النقدية الحقيقية ويتحول لألسعار يبقى ثابتا. وبذلك عندما ي
مع نفس المستوى من سعر الفائدة. لكن  االنتاج انخفاضإلى  اليسار نحو نقطة األصل، بمعنى  LMمنحنى 
فيدفع  االسميالمستوى العام لألسعار يخفّض سعر الفائدة الحقيقي بنفس المستوى من سعر الفائدة  ارتفاع

 المعاكس لنقطة األصل.   االتجاهالى اليمين أي ب ISحنى من
النموذج الكينزي مكتمل من جهة توصيف العالتقات بين األسواق لكن فرضياته األساسية ال تسمح بتحرك   
ية على المستوى االنتاجتلقائيا نحو التوازن عند التوظيف الكامل للعمل والتشغيل التام للطاتقات  تقتصاداال

وليست كل البطالة  تقتصاداال. ومن أسس التنظير الكينزي أن البطالة اإلجبارية حقيقة في Macroالكلي 
اختيارية كما تطرح مدرسة التوتقعات العقالنية أي الكالسيكية الجديدة مثال، بأن القوى العاملة تعزف عن 

رق بين العزوف عن العمل اختياريا لالنتفاع من متعة الفراغ. ومن النظر في أوضاع التشغيل نجد هناك ف
ية واالجتماعية والثقافية، وعدم إيجاد فرص عمل باألجر السائد. وتكون تقتصاداالالعمل لمختلف األسباب، 

نقدي وتسمى توازن التوظيف الناتقص  –البطالة اإلجبارية مع حالة توازن سلعي 
ا من وضع . ولو افترضنا مرونة األجر النقدي انطالتق Underemployment Equilibriumللعمل

البطالة توجد، نظريا، فرصة للعودة إلى التوازن عند التوظيف الكامل للعمل دون تدخل حكومي وعبر 
 المسار التالي:

المستوى العام  انخفاض← كلفة المنتج بالمتوسط  انخفاض← األجر النقدي  انخفاض← البطالة 
اليمين عندما تكون نقطة األصل إلى  إلى LMتحرك منحنى ← زيادة األرصدة النقدية الحقيقية ← لألسعار
انتقال مستوى الطلب الكلي الفعال إلى مستوى أعلى ← االستثمارزيادة ← سعر الفائدة  انخفاض← اليسار 

استمرار حلزون الصعود اإليجابي عبر ← زيادة الطلب على القوى العاملة← زيادة الناتج ) الدخل( ← 
 الكامل. االستخدامتوازن ← المضاعف 

هذه العملية تتعطل في النموذج الكينزي  بسبب عدم مرونة األجور وتصلب األسعار. ولذلك ال بد من  لكن
 التدخل في مفصل أو أكثر من تلك المبينة آنفا وهي: 

زيادة األرصدة النقدية ) عرض النقد( وفي ظل تصلب األسعار في األمد القصير تتحول إلى زيادة في  -
يمكن بدء الحركة من هناك واالستمرار إلى األخير. لكن هذه السياسة لم تثبت  األرصدة الحقيقية، ونظريا

فاعليتها كما بينا في التعقيب على أطروحة ملتون فريدمان ألن التغير واسع المدى في سرعة دوران النقود 
 والعراتقية.يجعلها وكأنها ال تشكل تقيدا على الناتج واألسعار حتى في مدة طويلة حسب البيانات األمريكية 

خفض سعر الفائدة بسياسة البنك المركزي لتبدأ الحركة من هذه النقطة في التسلسل آنفا. وأيضا في سنوات  -
األزمة األخيرة انخفضت أسعار الفائدة األساسية إلى الصفر فعال، أو تقريبا، ولم تُفلح في تحريك النشاط 

 الكامل. االستخدامي نحو تقتصاداال
لي بدفعة تقوية مستقلة لتبدأ الحركة من انتقال مستوى الطلب الكلي الفعال إلى نقطة أعلى، زيادة الطلب الك -

. وعند اعتماد هذه السياسة بعد فشل السياستين السابقتين سوف االستثمارواألكثر فاعلية أن تبدأ من زيادة 
ول وبقوة ما يرّجح سعر الفائدة ويستمر زخمها مدة أط انخفاضتنتفع من الوفرة النسبية في النقود و

 الكامل. االستخداماحتماالت سرعة الوصول إلى 
وهكذا ال يفسر التوازن عند مستوى منخفض من التشغيل فقط بصالبة األجور بل أيضا احتمال أن تصبح 
مرونة الطلب على النقود عند مستوى منخفض لسعر الفائدة النهائية وهو ما يسمى فخ السيولة. وفي هذا 
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ي زيادة عرض النقود دورا إيجابيا لحفز النشاط ألن تلك الزيادة ال تستجيب لها الفائدة الوضع ال تؤد
. وعند االصطدام بالحاجز الصفري كما هو الحال في الفترة األخيرة بعد األزمة فإن القيد بذاته نخفاضباال

ة بالتعريف أن العرض فخ ويعنى وصول السياسة النقدية إلى التعطل التام. ومن جملة ما يتضمنه فخ السيول
 Speculativeالزائد من النقود يستوعب في صنف األرصدة النقدية المحتفظ بها للمضاربة  

Balances. 
 

 (1الشكل رتقم )
 IS-LMالنقدي  –التوازن السلعي 

 

 
 

والمحور األفقي الناتج  )  iهانسن، المحور العمودي سعر الفائدة  -( نموذج هيكس1يمثل الشكل ) المصدر: إعداد الباحث؛
 .Y الدخل الحقيقي(

 

عنها منحنى  (عالتقة عكسية بين سعر الفائدة ومستوى الطلب التوازني السلعي  يعبر1نالحظ  في الشكل ) 
IS يتناسب مع مستوى معين من الدخل حسب االدخارو االستثمار، وتمثل كل نقطة من نقاطه مساواة بين  ،

،  الذي يقترن مع عرض معين للنقد  يُظهر عالتقة LMالميل لالدخار، عند سعر فائدة معين. ومنحنى 
 Yطردية بين الدخل وسعر الفائدة، أي يمكن مع نفس العرض من النقود إدارة كم أكبر من السلع والخدمات 

العالتقة العكسية بين الطلب على النقود وسعر الفائدة تسمح بتحرير مقادير  عندما يرتفع سعر الفائدة. ألن
 متزايدة من النقود، كانت محتجزة للمضاربة، إلنجاز معامالت تبادل بحجم أكبر.

أو تحول   LM2و  IS1بزيادة عرض النقد، نقطة التقاطع بين  Yوفي هذا النموذج  يمكن زيادة الناتج 
 مع  IS2أو تغيرهما معا، تقاطع   LM1مع   IS2ستوى من عرض النقد، تقاطع منحنى السلع مع نفس الم

LM2. 
 
 

LM2 

LM1 

IS1 

IS2 

 

i 

y1 Y2 y 
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 (2الشكل رتقم )
 توصيف فخ السيولة

 
 

 
 

 المصدر: إعداد الباحث.
 

لم يتغير المستوى التوازني  LM2عرض النقد إلى   ارتفاعفعندما  (  مشكلة فخ السيولة 2يبين الشكل ) 
يظهر أثر  IS3، وعند مستويات أعلى من الطلب السلعي  IS2للناتج إال مع زيادة الطلب السلعي إلى 

 LM2مع  IS3إلى نقطة تقاطع  LM1مع  IS3إيجابي لزيادة عرض النقد بالتحول من نقطة تقاطع 
 لينخفض سعر الفائدة ويزداد الناتج.

ر الشكل أعاله ، تقريبا، عن أوضاع دول السوق المتقدمة في أعقاب األزمة المالية الدولية التي بدأت ويعب
هناك إلى  تقتصاداالأوطأ ألن سعر الفائدة األساسي يقارب الصفر ولم يصل  LM. ولكن منحنى 2111عام 
IS3  بل هو بينIS2  ونقطة األصل في حين استمر عرض النقد بالزيادة أي تفرعLM .من جهة اليمين 

 
 ( أوضاعا محيرة للسياسة النقدية تماثل مشكلة االصطدام بالحاجز الصفري.3يعكس الشكل )

إلى اليمين، وانخفض سعر الفائدة ال يؤدي ذلك إلى تحريك النشاط  LMومهما زاد عرض النقد، تحرك 
. ما يعني أن الحكومة ISاالستثماري. ويبقى مستوى الناتج وبالتالي التشغيل محددا بالمستوى التوازني 

تستطيع النهوض باالتقتصاد ليس عبر التوسع النقدي بل بزيادة األنفاق. او تُحِدث تقفزة في الصادرات، وهي 
نحو اليمين. وربما يتغير بعد ذلك سلوك  ISمن أشكال الطلب المستقل، تؤدي أيضا إلى تحريك  شكل

االستثمار، أو حتى االدخار، حسب الفهم الكالسيكي والنيوكالسيكي، فتعود استجابة مستوى الطلب السلعي 
 بشكله االعتيادي مجددا بعد زول الظروف االستثنائية. ISلسعر الفائدة ويظهر 

 
 
 
 

LM2 LM1 

IS1 

IS2 

i* 

i 

IS3 
فخ 

 السيولة

y 
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 (3الشكل رتقم )
 بسعر الفائدة االستثمارعندما ال يتأثر 

 

 
 
 

وسعر الفائدة وفي هذه الحالة يتحرك الطلب الكلي السلعي  االستثماريصور الشكل  انعدام العالتقة بين  المصدر: إعداد الباحث.
 بتأثير عناصر الطلب المستقل ومنها خاصة األنفاق الحكومي.

 
(  فهو يعبر عن حالة خاصة وهي التصور الكالسيكي حيث الطلب على النقود مستقل 4أما الشكل التالي )

. ما يفيد LMعرض النقد المعطى الذي يبينه عن سعر الفائدة. وبهذا ال توجد سوى نقطة توازن واحدة مع 
إلى اليمين فإنه يرفع سعر  ISعدم إمكانية زحزحة مستوى التوازن الكلي إال بزيادة عرض النقد. أما تحرك 

سعر الفائدة طالما يبقى مستوى  ارتفاعالفائدة دون زيادة الناتج . لكن هذه الصيغة تثير تساؤال حول تفسير 
ج على حالهما، وكذلك النقود. المهم ان هذه الصيغة تصور أوضاعا يكون عليها الطلب الفعلي والنات

إلى اليمين  LMتتاح فيها فرصة سانحة للسياسة النقدية الكمية، أي زيادة السيولة. ومع تحرك  تقتصاداال
ينخفض سعر الفائدة ويزداد الناتج. لكن هذه االستجابة للتوسع النقدي تفترض بطالة واسعة في الوضع 

 ينهض من كساد كبير.  تقتصاداالاالبتدائي، وكأن 
 

حالة دالة الطلب الكالسيكية على النقود عندما تنعدم العالتقة بين الطلب على النقود وسعر  (4)يبين الشكل 
وعند ذاك ال توجد فرصة لمستوى توازني آخر للناتج مهما تغير سعر الفائدة إنما فقط عندما يزداد  الفائدة

 التي تمثل عرضا أكبر من النقود. LM2مع  ISعرض النقد ليسمح بمستوى أعلى من الناتج عند تقاطع 
 

ة عرض النقد بمعنى ويبدو من الضروري التمييز بين فخ السيولة بمعنى عدم استجابة سعر الفائدة لزياد
ممانعة سعر الفائدة من االنخفاض ومشكلة أخرى تتمثل بعدم استجابة االستثمار لالنخفاض في سعر الفائدة 

. أي ان مشكلة فخ السيولة في سوق النقد، بينما ISوبالتالي تنقطع العالتقة بين الناتج وسعر الفائدة في منحنى 

IS2 IS1 

LM 

i 

 عدم حساسية االستثمار للفائدة

y 
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الفائدة المنخفض هي التي ظهرت في األزمة األخيرة وفي  مشكلة عدم استجابة النشاط االتقتصادي لسعر
 تجربة اليابان من تقبل والتي تختلف عن فخ السيولة.

 
 (4الشكل رتقم )

 الطلب على النقود ال يتأثر بسعر الفائدة 

 
 
 المصدر: إعداد الباحث. 
  

يتضمن التنظير الكينزي، كما أصبح واضحا، إمكانية تأثير النقود على الناتج الحقيقي، فلو كانت نقطة البدء 
نتيجة  االستثمارعند مستوى مرتفع من سعر الفائدة فإن زيادة النقود تقود إلى خفض سعر الفائدة، فيرتفع 

يكون الناتج، الدخل، أعلى. وال ينكر أن تأثير النقود عبر سعر  االستثمارها. ومع مستوى أعلى من نخفاضال
ي حيث يستجيب االنتاجمرونة الجهاز  افتراضالحقيقي حسب الفهم الكينزي يُضمر  تقتصاداالالفائدة في 

 Real Businessالعرض للطلب دون زيادة األسعار. ولقد عارض دعاة مدرسة دورة األعمال الحقيقية
Cycle Theory  اه العالتقة السببية من النقود الى الناتج اذ الحظوا ان النشاط الحقيقي اثناء الدورة هو اتج

 الفاعل في النقود وليس العكس. 
 االسميويميلون الى تأكيد تأثير النقود في الدخل  Multiplierويشكك النقوديون أصال بمفهوم المضاعف   

بانهم ضيّقوا المدى المحتمل للسياسة النقدية بحصره ويعترض النقوديون على الكينزيين   وليس الحقيقي.
. وفي رأيهم من الصعب التوصل الى توصيف بنيوي دتقيق وشامل االستهالكمتجاهلين  االستثمارعبر تقناة 

وحسب، Y تؤثر في الناتج  Mالنتقال آثار السياسة النقدية ولذلك يرّجحون صيغتهم المختزلة: النقود 
التجريبي. ويدافع النقوديون عن صيغتهم المختزلة بأنها تحتوي ضمنا على آثار واالحتكام الى االختبار 

اصول أخرى أهملها الكينزيون مثل أألسهم والعملة أألجنبية وخزين السلع وغيرها وأكتفوا بواحد من أسعار 
علية على أألصول، هو سعر الفائدة. بيد ان الكينزيين غالبا ما أشاروا بان سعر الفائدة أيضا واطئ الفا

أألكثر. ولعل الظاهرة الحالية النعدام تأثير سعر الفائدة عقب األزمات الحادة والتي شهدتها اليابان الحظها 
بالمائة أو نحو ذلك دون انعاش  1الكينزيون ايام الكساد الكبير عندما انخفض سعر فائدة أألمد القصير الى 

اعلية السياسة المالية في النهوض بالطلب الكلي الفعال ومن . وهذه الواتقعة التجريبية مهدت لتأكيد فتقتصاداال

LM2 LM1 

IS 

i 

y 
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ثم الناتج. وتقد التزموا تصورا ساعد على تدعيم نظري لما ذهبوا اليه من سياسة أال وإن الطلب يحدد 
ي يؤكدها وجود فائض ملموس في طاتقاته االنتاجيعمل مع مرونة كافية في جهازه  اتقتصادالعرض في 

ي الحكومي، آثار مضاعفة االستثمارلدفعة جديدة من الطلب المستقل، وبالذات أألنفاق ية، لذا ستكون االنتاج
 من حضيض الكساد. تقتصاداالتنتشل 

القصد من تناول التوازن السلعي النقدي على هذا النحو المبسط التوطئة لمراجعة البحث التجريبي وتقييم 
بالذات. ومن المتوتقع بعد أن واجهت السياسة النقدية الكلي والنقدية منها  تقتصاداالاألسس النظرية لسياسات 

حاجز الصفر أن يستعاد االهتمام بدور السياسة المالية، خفض الضريبة أو زيادة األنفاق، مع العجز الممول 
النقدي. ولقد أتضح لدينا فعل األنفاق الحكومي في تحديد مستوى الناتج ، او على  األتقل   االصداربالدين أو 
 دالئل تقوية على عدم فاعليته.ال توجد 

األنفاق  nexحيث  2112 -1691من البيانات الكندية السنوية للمدة  IS( تقدير دالة 1في الجدول ) 
التضخم . نالحظ سلوك الدالة  infالسعر الحقيقي لفائدة البنك المركزي ؛  rcbالقومي، اي الطلب الكلي، 

م إذ أخفقت محاوالت تقدير هذه الدالة لدول أخرى. مع ذلك يتفق مع التصور النظري ، لكن ال يمكن التعمي
الكلي والنقدي وهو السائد في األوساط  تقتصادااليبقى نموذج التوازن السلعي النقدي الكينزي أداة تحليل في 

 . األكاديمية
 

 (1الجدول رتقم )
 : المتغير التابع األنفاق القومي الحقيقي2112 – 1691في كندا للمدة  ISدالة 

 ARDL(1, 1, 2)النموذج المنتقى للتقدير 
 

 تعريف
 المتغيرات

األختبارات 
 والمقاييس

 مستوى
 الداللة

Prob.*  

 tمقياس 
t-Stat. 

 الخطأ
 المعياري

 المتغيرات المقدرات

nex 
األنفاق 
 القومي 
 الحقيقي

 nex(-1) 0.978 0.005 187.921 0.000 معامل التحديد

المصحح 
66.6% 

0.002 3.344 0.156 0.521 rcb 

d.w 1.881 0.000 -4.731 0.155 -0.735 rcb(-1) 

rcb 
سعر 
البنك 

 المركزي
 الحقيقي

F 54.86 0.002 3.226 0.002 0.007 inf 

التكامل 
 المشترك

0.000 -4.905 0.003 -0.014 inf(-1) 

متحقق 
 بمستوى داللة 

0.011 2.653 0.002 0.005 inf(-2) 

Inf 
 التضخم

0.01 0.022 2.367 0.119 0.282 C 

 داد الباحث.‘المصدر: إ         
 

 دالة األمد البعيد:
nex = 12.743 – 9.674 rcb – 0.102 inf ……………………..(15) 

 
t          2.45      -1.92            -2.68 
PV      0.02       0.06              0.01 

 
 
 



 
 

83 
 

 (2الشكل رتقم )
 في كندا IS-LMالتوازن السلعي النقدي 

 مع مستويين من التضخم 2112-1691بيانات السنوات 
 

 
 من دالة الطلب على النقود المقدرة  LM( و 1في الجدول ) Isالتي تقدرها  االنحدارالمصدر : إعداد الباحث من معادالت       

  .WDIفي الفصل األول. البيانات من موتقع البنك الدولي 
 

وذج الكالسيكي بمصداتقية المضاعف. ويبدو لي أن أساس فكرة المضاعف هو وتقد شكك المدافعون عن النم

التناسب فعندما يتحرك  استعادةومجموع الطلب الكلي. ومن بين ما يعنيه التوازن  االستثمارالتناسب بين 

منه مساوية لما كانت عليه تقبل  االستثماريتوالد الطلب لحين الوصول إلى دخل كلي تكون نسبة  االستثمار

إلى مستوياته المعتادة عند التوظيف  االستثمارالحركة. وهذا التصور معقول في نطاق الزيادات التي ترفع 

ليزداد الدخل القومي إلى أربعة أمثاله، بل يزداد  االستثمارالكامل للعمل، وال يعني البتة مضاعفة حجم 

 ية والعمل.االنتاجالكامل للطاتقة  االستخدامالدخل لحين الوصول إلى 

والمسألة األساسية في نموذج كينز عدم وجود آلية تلقائية للوصول إلى التوازن عند تقصور الطلب الكلي 

و  االستثمارالعائد المتوتقع على  انخفاضالطلب الكلي مدعاة لتشاؤم تقطاع االعمال وتبعا لذلك  انخفاضألن 

النقدي بالذات في  واألجريات أوطأ. وهناك مشكلة عدم مرونة األسعار إلى مستو االستثماربالتالي تراجع 

حين المرونة كانت مفترضة في التفكير الكالسيكي. لكن هناك فرصة ضئيلة لتصحيح تلقائي، نظريا، وهي 

الناتج يترتب عليه فائض في النقود، وألن سعر الفائدة يتحدد في سوق النقد عند كينز فقد  انخفاضأن 

ألن أألخير دالة بالدخل دون الفائدة.  االستهالكوليس  االستثمارعر الفائدة فيساعد على تنشيط ينخفض س

سعر الفائدة، تقد ال ينتفع تقطاع األعمال منها لتراجع العوائد المتوتقعة بسبب  انخفاضوتلك الفرصة، 
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عات يجعل من غير مستوى الطلب الفعال بالذات فوجود طاتقات إنتاجية عاطلة في كثير من القطا انخفاض

 .االستثمارالمقنع زيادتها ب

 Harris, PP)وعرض السلع ال تختلف في النموذج الكينزي عن الكالسيكي  االنتاجوالخالصة أن دوال 
دالة بالقوى العاملة ويتحقق العرض أألتقصى عند توازن سوق العمل. وال يتنافى هذا  فاإلنتاج، (157-161

قوى العاملة و الطلب عليها. أما في سوق النقد فالطلب على النقود التصور مع دور األجر في عرض ال
يعتمد على المستوى العام لألسعار والناتج الفعلي عند الكالسيك، وفي النموذج الكينزي إضافة على 
المستوى العام لألسعار والناتج الفعلي هناك جزء يعتمد على سعر الفائدة والذي يسمى طلب النقود ألغراض 

بة و يعكس مبدأ تفضيل السيولة والذي تسمى دالة الطلب على النقود الكينزية باسمه. ويعتمد الطلب المضار
 على السلع عند الكالسيك على سعر الفائدة، وعند كينز على سعر الفائدة و الدخل.

وثمة اتجاه في التحليل الكلي للتوفيق بين تقاليد التنظير الكالسيكي والمنهج الكينزي، لتختص نظرية األموال 
 في أألمد البعيد، بينما تفسر نظرية تفضيل السيولة توازن األمد القصير  لإلتقراضالمعدة 

( Yang and Yanochick ) . 
 

 النيوكالسيك، النقو يون، والكالسيكية الج ي ة

 أسدسيدت الصنظير في المنحى الكالسيكي

الكلي أتقرب الى كل األرث النظري ما تقبل كينز وهو ما تقصده في النظرية العامة.  تقتصاداالالكالسيكية في 
أرادت بعث الحيوة  في التنظير السابق لكينز ولذا يرى البعض ان  New Classicsوالكالسيكية الجديدة 

نتاجات النقوديين تمثل الطور األول من الكالسيكية الجديدة وإن تجاوزتها األخيرة في مسائل عدة بحيث 
الكالسيكي الذي يجمعهم، وأهم مرتكزاته  نسق التفكيرأصبحت الكالسيكية الجديدة مقاربة مستقلة ضمن 

إستمرار التوازن في جميع األسواق. وتشددت الكالسيكية الجديدة في نفي أي دور إيجابي للتدخل المشتركة 
الحكومي بالسياسات المالية والنقدية فهي في نظرهم عقيمة وخطرة أيضا. واستعادوا بذلك التحفظ الكالسيكي 

المعلوم ان عميد الكالسيكية األصلي على الدور الحكومي وخاصة مع تزايد األخذ بالتوتقعات العقالنية. ومن 
الجديدة روبرت لوكاس هو تلميذ ميلتون فريدمان في شيكاغو. وتقد أكد لوكاس على ضرورة ان يرتكز 
التحليل الكلي على اساس جزئي بمعنى نظرية سلوك المستهلك والمنتج وتظهر في متغيرات النموذج الكلي. 

ت التي، في نظره، تعزز توازن األمد البعيد. وهو وتأكيد ما يرى انه العنصر الديناميكي وهو التوتقعا
مضمون مفهوم التوتقعات العقالنية ووظيفتها لترجيح النزعة الكالسيكية كما يراها لوكاس وهي ان النظام 

ني جوهريا. والنموذج الكلي يصبح عنده ستوكاستيكيا اي ينطوي على عدم التأكد، وبهذه يستطيع الجمع ازتو
ات الظاهرة لينظر اليها بمثابة خروج عن  االضطرابم نحو التوازن في األمد البعيد وبين مبدا نزوع النظا

العام يماثل الخطأ في دالة األنحدار وهو كذلك على مستوى األبحاث الجارية. ومفهوم األمد البعيد  االتجاه
مل به وليس الزمن الوتقائعي الذي يتعا  CONCEPTUALيتعامل مع الزمن المنطقي أو المفاهيمي  

التنظير الكينزي األصلي، والكيزيون ما بعد كينز.  فاألمد البعيد ال يعدو ما يسمى الرجوع الى الوسط 
Reversion to the Mean وهو المقصود عندما يذكر األمد البعيد الى جانب ثبات الناتج المحتمل او .

ألن األمد البعيد الوتقائعي التاريخي الكامل.  االستخدامالكامل، او ثبات حجم التوظيف عند  االستخدامعرض 
الكامل والسكان والقوى العاملة وليس فقط حجم التوظيف من مجموع القوى العاملة  االستخداميغير عرض 

الكامل، فتوازن األمد البعيد ال يختلف عن القول بالوضع  االستخداماو المسافة بين الناتج الفعلي وناتج 
 سارجنت من نيويورك ونيل واالس من جامعة مينيسوتا.   الطبيعي. والى جانب لوكاس توماس
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 النيوكالسيكية: االنتاجدالة 

y= f(k,n,t) ;   fk , fn , ft  0; fkk , fnn, Ftt  0   ………………(16) 

 t االنتاجية الحدية لعامل االنتاجالمشتقة األولى وهي  ft التكنولوجيا؛ tالمشتغلين ؛  nرأس المال؛  kحيث: 

ية الحدية. وفي األمد االنتاجوهي سالبة وتفيد تناتقص  t االنتاجالمشتقة الثانية لعامل  ftt وتكون موجبة، و

 القصير إذ يفترض ثبات رأس المال والتكنولوجيا يبقى التشغيل هو العامل المتغير وبالتالي المحدد للناتج.

y=f(n)  fn 0 ; fnn  0  ……………………………………..(17) 

وهو  nfuيقترن بالتوظيف الكامل للقوى العاملة  yLRهو ذاته ناتج األمد البعيد   yfuالكامل  االستخدامناتج  

. واألمد البعيد ، في هذا السياق، ال يختلف عن األمد nLRايضا مستوى تشغيل القوى العاملة لألمد البعيد 

مع غياب العقبات التي تجعل األجور  القصير نظريا في بقاء كل من  راس المال والتكنولوجيا على الثبات 

واألسعار متصلبة بل تستجيب بالكامل للتغيرات المالية والنقدية. وعرض القوى العاملة دالة متزايدة باألجر 

الحقيقي والطلب على القوى العاملة دالة متناتقصة به. ويضمن التفاعل في سوق العمل، وبين سوتقي العمل 

ية الحدية واألجر الحقيقي. أي ان المدرسة الكالسيكية االنتاجساوي  بين تقيمة والسلع، تحقق التوازن عند الت

 الجزئي.  تقتصاداالالكلي على منهجها في  تقتصاداالتؤسس 

n=nLR=nfu ……………………………………………………………..(18) 

y=yLR=yfu ……………………………………………………………… (19) 

{ يحدد الطلب الكلي  {IS-IRTأو  IS-LM}  الكينزية نظاموللمقارنة بين المنهج النيوكالسيكي والمقاربة 

yd  وهذا يعين العرضys  الذي ال يكون بالضرورة ، نظريا، عند التوظيف الكامل للعمل او عند مستوى

الناتج الممكن. بينما في التنظير النيوكالسيكي العرض يحدد من جانبه وعند التوظيف الكامل وهو عرض 

وظيفة الطلب في تحديد المستوى العام لألسعار. تقبل المدرسة النيوكالسيكية نظام  وتنحصر .األمد البعيد

IS-LM  أوIS- IRT ( 1، المعادالت)- (لتحديد الطلب التجميعي 21 )Aggregate Demand yd  ،

وعند تقبول فرضية المكافئ الريكاردي، في نطاق هذا التنظير، ال يمكن   بالمتغيرات المالية والنقدية.

للسياسة المالية تحريك الطلب الكلي من خالل العجز الممول بالقروض، إذ يتوتقع دافعو الضرائب  ان الدين 

سوف يسدد بضرائب تستوفى منهم في المستقبل  فيدخروا تحسبا لها وبالتالي ال يؤدي األنفاق الحكومي 

ممول بالقروض الى زيادة الطلب. ومع فرضية المكافئ الريكاردي ال يظهر متغير األنفاق الحكومي في ال

 وتبقى السياسة النقدية وحدها مؤثرة في الطلب الكلي واألسعار.  ISدالة 
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 (9الشكل رتقم )

 في التنظير النيوكالسيكي IS-LMالتوازن السلعي النقدي 

 

 المصدر: إعداد الباحث.      

 

LR AS LM LR AS LM0

r r

LM1

a

b

IS IS0

y y

yf yf

LR AS LM0

r

e LM1

c d

IS1

IS0

y

yf
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 (1الشكل رتقم )

 التوازن الكلي في المنظور النيوكالسيكي

                                                             y  

                                                                                                                       P 

                                                              yf                              LAS                         

    

                                                                                                                        P• 

                                                        AD    

     n                             nLR                            y       yf                                                                        

 المصدر: إعداد الباحث.

 ISوفق منظومة التوازن السلعي النقدي الكينزية السياسة المالية عبر األنفاق الحكومي تحرك منحنى 

لكلي التوازني  ثم الناتج ومنهما يتغير مستوى الطلب ا LMوالسياسة النقدية بزيادة النقود تغير موتقع منحنى 

، الدخل، وتبعا لذلك حجم المشتغلين والبطالة. في النموذج النيوكالسيكي يقترن التشغيل بمستوى معين 

للناتج بمعزل عن الطلب الكلي، ولذا ال تؤثر السياستان المالية والنقدية في نسبة البطالة بل في المستوى 

 قايضة بين التضخم والبطالة على غرار منحنى فيليبس.العام لألسعار والتضخم، وبذلك ال توجد م

بمعدل البطالة    unورمزه Natural rate of Unemploymentويعرف عادة معدل البطالة الطبيعي 

 . Lوحجم القوى العاملة  nLR واألخير بالتشغيل بعيد األمد uLRلألمد البعيد 

   un= (L-nLR)/L ……………………………………………(20) 

 

 بين حيد ية النقو  وفدعليصهد في المصغيرات الحقيقية 

تعني حيادية النقود ان زيادتها تنعكس في المستوى العام لألسعار بالتناسب دون أثر في المتغيرات     

ها ال يتسبب انخفاضالحقيقية، ومنها خاصة الناتج والتشغيل فهما عند مستويات توازن األمد البعيد؛ كما ان 

في تقلص الناتج والتشغيل. وبذلك يكافئ مبدأ حيادية النقود عدم فاعلية السياسة النقدية، وعادة ما يجتمع حياد 

 النقود مع تأكيد ان حركة المتغيرات الحقيقية مستقلة عن سياسات الطلب الكلي عموما. 
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ي رافقت إنتشار مقارباتها، واألتقبال على لكن هيمنة الكينزية بعد الحرب العالمية الثانية، والنجاحات الت

الكلي والنقدي، ادت الى تراجع ضمن المدرسة النيوكالسيكية عن حيادية  تقتصاداالالدراسات األستقرائية في 

 St. Louisالفدرالي في سانت لويس  االحتياطيالنقود في عدة اوساط أكاديمية ومهنية ومنها جماعة 

؛  وضمن الكالسيك ، تقبل ذلك، يوجد من أتقر بدور حقيقي Monetaristsوميلتون فريدمان، النقوديون 

 .Pigouللنقود زمن األختالل وحتى لمدد زمنية تقد تطول ومنهم هيوم، ومارشال، وفيشر، وبيغو 

 انخفاضومفاده ان  Real Balance Effectومن األطروحات الشائعة  لبيغو أثر األرصدة الحقيقية 

ر فترتفع القيمة الحقيقية ، القوة الشرائية، للثروة المالية ما يؤدي الى زيادة الطلب يقترن بهبوط األسعا

بمعنى  M/P. والمقصود بالثروة المالية للنقود: الطلب ينخفض، تنخفض األسعار، فيرتفع المقدار االستهالك

، مستوعبا في مكاسب إضافية تحققت لحائزي الثروة فيزداد طلبهم على السلع. وأصبح هذا المبدأ، فيما بعد

 انخفاضة ولذا يؤدي االسميترسمه األرصدة النقدية الحقيقية وليست  LM، ألن منحنى  IS –LMنموذج  

المستوى العام لألسعار الى حركته نحو اليمين والعكس صحيح. والعبرة في مستوى الناتج فما دام دون 

 . LMو   ISلى نقطة انسجام جديدة بين الكامل يستجيب العرض لزيادة الطلب باألنتقال ا االستخداممستوى 

من األنفاق المستقل بحسب  االضافيةواتقعيا تتفاوت إستجابة األجور واألسعار للحقن النقدي والدفعات 

خصائص األسواق ومديات ارتباط األسعار واألجور بعقود مسبقة، والفجوة األبتدائية بين الناتج الفعلي 

الكامل لألمد  االستخداممنذ الثورة الصناعية ان مرجعية  تقتصاداالتاريخ والناتج المحتمل. ولقد بينت دراسة 

والطابع  االضطرابالبعيد تفتقر المقابل الموضوعي، وال يمكن التغاضي عن فعل النقود، وسوق المال،  في 

على فرضيات التنظير الكالسيكي، والتي حافظ عليها النهج  اإلصرار. ويبدو ان تقتصادالدوري لال

 ية للدولة.تقتصاداالالنيوكالسيكي عدا إستثناء محدود زاوله النقوديون، ترتبط وثيقا بالخوف من السياسات 

الكلي، داخلية او خارجية،  في المنظومات النظرية بالمتحقق الفعلي كما تظهر  تقتصاداالتقد تكون متغيرات 

انات التاريخية؛ أو بما ينتظر ان تنتهي اليه عند توازن األمد القصير أو البعيد؛ او ما يتوعده لها في البي

 Adaptive Expectationالمتعاملون في األسواق. ويستند تصور التوتقعات الى فرضيتين: التكيفية 

ر عبر الزمن . ويحاكي السلوك التكيفي للتوتقعات حركة المتغيRational Expectationوالعقالنية 

ة بكيفية ما وتسمى لذلك النظرة الى الوراء يالماضي وهي بذلك ال تعدو كونها معالجة للبيانات التاريخ

Backward Looking  وهذا الطراز من السلوك التوتقعي شائع عند الكينزيين ما بعد كينز، وكذلك

، وعلى اساس Forward Looking ميلتون فريدمان. اما التوتقعات العقالنية فتتجه الى المستقبل  وتسمى

ان المتعاملين في األسواق يستبقون نتائج السياسات فضال عن معالجة المعلومات في اللحظة الحاضرة 

بطريقة اتقرب الى التحليل النظري والتي يعبر عنها األستمثال عموما ، تعظيم المنافع باألذعان لقيود الموارد 

رضية التوتقعات العقالنية ما تنتهي إليه بأن المتوتقع عقالنيا هو التوازن وتعظيم األرباح. بيد ان األهم وراء ف

السوق نحو  اتقتصادبعيد األمد للمتغيرات موضوع التوتقع. والمراد من ذلك تأكيد نزوع أصيل في نظام 

توازنات األمد البعيد. وصار لفرضية التوتقعات العقالنية دور محوري في المدرسة الكالسيكية الجديدة 

New Classicوأخذت الكينزية الجديدة ،New Keynesian  .بالمفهوم 
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وعند ميلتون فريدمان لوال اخطاء التوتقعات لكان توازن األمد القصير مطابقا لمستوى األمد البعيد في الناتج 

والتشغيل. وعلى رأي فريدمان، ان توتقع المنشآت لألسعار صائب، لكن من الصعب تصور صواب توتقعات 

. وتبدأ المسألة النظرية  من دالتي عرض القوى (Handa, opcit, pp 481-485)سري القطاع األ

العاملة والطلب عليها. إذ ان الطلب على القوى العاملة دالة متناتقصة باألجر الحقيقي المتوتقع، وعرضها دالة 

مقسوما على،  متزايدة به. لكن تعريف األجر الحقيقي يختلف فمن جهة المنشآت هو األجر النقدي مخفّضا،

،عارضي العمل ، هو األجر النقدي  Householdsاألسعار المتوتقعة لمنتجاتهم ؛ بينما من جهة األسر

مقسوما على متوتقع المستوى العام لألسعار. والمستوى العام لألسعار هو تجميع أسعار منتجات المنشآت 

فة للعمل. فالتغيرات في الطلب الكلي، والمقصود هنا فعل ا لسياسات على وجه الخصوص، ما كان لها الموّظِ

 Unanticipatedإحداث تغيرات في التشغيل والناتج لوال انها تسببت في تغيرات سعرية لم تكن منتظرة 

او ما تسمى المفاجآت في أدبيات أخرى. أي ان السياسات النقدية ، وربما سياسات أألنفاق المستقل عند من 

ال يعتد بفرضية المكافئ الريكاردي، اتاحت فرصة لمنشآت األعمال باألنتفاع من أسعار أعلى وأجور أوطأ 

عن نظيراتها لألمد البعيد   •nوالتشغيل  •yلم تكن متوتقعة. ولذا تختلف مستويات توازن األمد القصير للناتج 

yLRو ،nLR  بسبب إختالف توتقع المستوى العام لألسعارPe  عن الفعليP :وبالصيغة اللوغاريتمية 

Ln(n•)=Ln(nLR)+(LnP-LnPe)        0  …………………………………(21) 

Ln(y•)= Ln(yLR) +(LnP-LnPe)       0  …………………………………(22) 

( يزداد التشغيل والناتج فوق مستويات توازن األمد البعيد بعالتقة طردية 22( و )21وفي المعادلتين )        

مع الفرق بين األسعار الفعلية والمتوتقعة ، وأيضا إذا نزلت األسعار الفعلية دون المتوتقعة ينخفض توازن 

لتي حكمت األجور المتعاتقد عليها وتلك األمد القصير عن مستوى األمد البعيد. ألن األسعار المتوتقعة هي ا

 الكامل. االستخدامالتوتقعات خاطئة وهو ما يفسر، عندهم، إنحراف توازن األمد القصير عن مستوى 

مطابقة األسعار الفعلية بالمتوتقعة يسمى توان األمد البعيد للتوتقعات وهو شرط إنسجام توازن األمد القصير  

الكامل لألمد البعيد. ويراد من تلك المقدمات النظرية مناتقشة العالتقة العكسية بين  االستخداممع مستويات 

والتشغيل يعتمدان على فرق األسعار  االنتاجالبطالة والتضخم أو بتعبير آخر فاعلية السياسات. وطالما ان 

 .unعن المعدل الطبيعي للبطالة  •uالفعلية عن المتوتقعة كذلك نسبة البطالة الفعلية 

Ln u•=Ln(un)+𝛃(P-Pe)   𝛃 0         …………………….…………………………………………(23) 

 

( فطالما العالتقة بين التشغيل وفرق األسعار طردية 21( ال تختلف عن مضمون المعادلة )23المعادلة )

بالتضخم  23)) تكون عكسية مع البطالة بالتعريف. عند إستبدال مستويات األسعار وتوتقعها في المعادلة

 .  EAPC(، وهي صيغة منحنى فيليبس المضخم بالتوتقعات 24وتوتقعه، تكون المعادلة )

Ln u•=Ln(un)+𝛃(-e)   𝛃 0         …………………………………………(24) 
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(، ألن األمر ال 22لكن الكينزية الجديدة ال تتفق مع هذه األطروحة وصيغة منحنى فيليبس في المعادلة )  

يتعلق فقط بأخطاء التوتقعات بل أن األسواق ذاتها ال تتصف بالكمال وليست في حالة توازن دائما. والصيغة 

، بين الفعلي xفجوة الناتج  يعتمد على أن التضخم New Keynesian الشائعة لدى الكينزية الجديدة 

 (:26،   في المعادلة ) vومصادر إضطراب أخرى   Eوالمحتمل، والتضخم المتوتقع 

   t= xt+𝛃Ett+1+vt  ;       , 𝛃  0  ……………………………………..(25) 

( تسمى، ايضا، دالة التعديل السعري وهي في نفس الوتقت دالة عرض ، ولفجوة الناتج أكثر 25والمعادلة )  

 من داللة فهي من جهة تعتمد على مستوى الطلب الكلي ومن جهة ثانية لها عالتقة بالكلفة الحدية. 

( غير تأكيد األنطالق من األساس الجزئي 42( و )23ال تختلف عن ) Lucasدالة العرض عند 

كالسيكي، دالة المنفعة للمستهلك وتعظيم األرباح للمنتج، وينتقل الى المستوى الكلي عبر التوازن العام، النيو

نموذج والراس، عدا فرضية المعلومات الكاملة ليسمح بانحراف األسعار المتوتقعة عن الفعلية، في األمد 

جاته وما توتقعه للمستوى العام القصير. او، على المستوى الجزئي، مقارنة المنتج بين حركة أسعار منت

ات االنحرافوالعكس صحيح. لكن هذه  االنتاجلألسعار. فإن إرتفع السعر النسبي ، بهذا المعنى، توسع في 

مؤتقتة طالما ان التوتقعات عقالنية، والتي تعني ان أنحرافها عن الفعلي متغير عشوائي. وعندما ينسجم 

 توازن األمد القصير والبعيد. المتوتقع مع الفعلي يختفي الفرق بين كل من

 1629، وكان هربرت سايمون عام  1691عام  John Muthفرضية التوتقعات العقالنية وتسميتها تقّدمها 

تقد سبق الى تصور مشابه دون التسمية. وتقد تبنى لوكاس مبدا التوتقعات العقالنية بديال عن التوتقعات التكيفية 

 Wallaceو   Sargentالذي أسهم   New Classicيد وصارت من مرتكزات النهج الكالسيكي الجد

 في بلورته.  Lucasمع 

xsولألتقتراب من لغة الكينزية الجديدة لتسهيل المقارنة تكون فجوة العرض 
t وهي الفرق بين الناتج الفعلي   

الكامل دالة بالفجوة الماضية  االستخداموناتج  xs 
t-1  وفرق مستوى األسعار عن توتقعها والمتغيرات  

 االرتباط(، ومن مالحظة تقوة 29اللوغاريتمية.  في األصل كانت دالة العرض عند لوكاس في المعادلة )

(.21الذاتي لمتغير الفجوة أضيفت الفجوة المتخلفة للتوصيف في المعادلة )  

 

               xs
t=b(pt-p

e
t )         b 0     ……………………………….(62) 

              xs
t=axs

t-1 +b(pt-p
e

t )        0 a  1 , b 0     ………………….(62) 

 mوالنقدية  gدالة بالمغيرات المالية  IS-LMفي منظومة  ydمعلوم ان الطلب الكلي ومن ال           

(؛ لكن المدرسة الكالسيكية الجديدة ال تحبذ إظهار المتغيرات 32والمتغيرات باللوغاريتمات في الصيغة )

المالية ضمن محددات الطلب الكلي. ويعلل ذلك بأن المالية العامة إن كانت فاعلة فمن خالل النقود. ويفهم 

ييزهم بين زيادة األنفاق المستقل واية زيادة من  هذا الموتقف ان العجز يمول كليا بتنقيد الدين، أوال، وعدم تم
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في عرض النقود ثانيا. ومن جهة اخرى يستحضر المكافئ الريكاردي ألبطال فاعلية المالية العامة. وهكذا 

 .(26)تستبعد متغيرات المالية العامة لتكون دالة الطلب بداللة النقود في المعادلة 

 

        yd
t =f(gt,mt)  ………………………………………………………(28)   

       yd
t =h(mt-pt)+  ………………………………………………………(29)   

  

  متغير عشوائي أي ان الطلب دالة باألرصدة النقدية الحقيقية ألنm وp  هي اللوغاريتمات الطبيعية وتفيد

الى متطابقة كمية النقود الكالسيكية ال غير، وكان لوكاس أصال تقد  IS-LM( إختزال نظام  33المعادلة )

جعل الطلب دالة بالمستوى السابق دون إضافة متغيرات أخرى سوى الخطأ العشوائي. ويتضمن هذا التنظير 

 .(31)ان السياسة النقدية تعين عرض النقود تبعا لفجوة الناتج في الفترة السابقة في المعادلة 

      mt=m0+xt-1 +    ……………………………………(30) 

خطأ عشوائي؛ والمعادلة تقاعدة للسياسة النقدية تشتغل على كمية النقود  (31)الحد األخير في المعادلة        

بداللة فجوة الناتج، بينما الممارسة الشائعة في البنوك المركزية للدول المتطورة تتخذ من سعر الفائدة هدفا 

وي عملياتيا بديال عن النقود من مدة طويلة. وألستكمال النموذج يضاف شرط التوازن بأن العرض يسا

 الطلب في سوق السلع. وايضا تقاعدة التوتقعات العقالنية:

 

      yt =ys
t =yd

t     ………………………………………..(31) 

     pe
t =ERa(Pt) ………………………………………………(32)                                  

  

للتذكير بأن التوتقعات عقالنية: حيث تستخدم كافة المعلومات المتاحة بما فيها األسعار السابقة،  Raالرمز 

وعقالنية األفراد ، واستعدادهم لتصحيح أخطاء الماضي، وعدم التحيز في التنبؤات، وتضاف أحيانا معرفة 

 وماذا يمكن أن تفعل السياسات. تقتصاداالاألفراد بكفية عمل 

ة الرياضية للنموذج الى ان فجوة الناتج مرتبطة ذاتيا ،وبالنقود، واألسعار بفجوة الناتج تنتهي المعالج 

ي، والتشغيل من ضمنه، االنتاجوالنقود؛ والفرق بين النقود وتوتقعها متغير عشوائي. وبالتالي يصبح النظام 

ة بما فيها أخطاء التوتقعات بالمتغيرات العشوائي االضطرابو التذبذبمستقال عن السياسات، بالنتيجة، ويفّسر 

 فهي عشوائية أيضأ. 
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  بين  ورة النقو  و  ورة األعمدل الحقيقية
                

المعاصر على تقليل ما يختلف عليه من أطروحات نظرية بما في  تقتصاديساعد التوغل في البنية المالية لال  
. ال شك ان المصارف تخلق نقود االدخاربالنتيجة  يحكم  االستثمارأم ان  االستثماريقود  االدخارذلك هل ان 

نحو توازن الحق    االدخاريسبق  االستثماروتقدم وسائل تمويل مستحدثة، فهل هذه الخاصية تجعل 
Exposit  بين سلع وخدمات استهالكية وإنتاج ال استهالكي، أال يعني  االنتاج. وعندما ينظر الى تخصص

ممكن  االستثمارله أساس في القطاع الحقيقي وان تحفيز  االدخارو االستهالكهذا إن تخصيص الدخل بين 
بتوجيه موارد أكثر إلنتاج سلع رأس المال. ومن هنا يفهم االشتراط المتبادل بين  االنتاجطالما تسمح شروط 

تقطاع المال والقطاع الحقيقي وشروط التوازن أو حتى السيطرة على التضخم .إن تغير دور مؤسسات 
القطاع المالي ، بين المصارف والمؤسسات األخرى التي تزاول تقديم القروض من جهة والقروض 
المصرفية ووسائل التمويل غير المصرفية وما يماثلها  من جهة ثانية  ال بد أن له مضامين في أداء القطاع 

 المالي وفاعلية السياسات.
والنمو الى أن يصطدم بعقبة ما ذات طابع  االستثمارم ية يساعد على إدامة زخاالئتمانويبدو ان خلق النقود 

الحقيقي بالضرورة لتنذر بمستويات تضخم  تقتصاداالمؤسسي. وليس ألن وسائل التمويل تجاوزت تقدرات 
. فيحدث خلل بين التدفقات المالية الداخلة االئتمانتضطر السلطة النقدية لمواجهتا بتقييد عملية توسيع 

والخارجة للقطاعات فينتشر العسر المالي لينحدر النشاط وربما وصوال الى األزمة. ومن الصعب مساواة 
عدم القدرة على السداد بالفشل وبمقاييس الكفاءة دائما. إذ أن كثيرا من الفشل تقابل للتغطية باليسر التمويلي 

تقد يؤدي عسر التمويل إلى تدمير شركات وإخراجها من األسواق وهي كفؤه بالمقاييس  ولو إلى حين ، بينما
ية وإنها واجهت العسر المالي نتيجة توسع سريع أو أن لها مطلوبات على الغير أضحت ديونا تقتصاداال

 معدومة .
وتداولها ربما تقتضي وخلق النقود  االئتمانالفهم األكثر واتقعية للصالت بين دورة األعمال الحقيقية وحركة 

الكلي النقدي، أو التحول نحو ما يشبه نظام تدفق  تقتصاداالإعادة النظر بما ألفناه من التجريد والتجميع في 
 األموال.

تعرف أألصول المالية بأنها وسائل دفع وهي مطلوبات على جهة ما، أي أن األصل المملوك للدائن تقابله 
لذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة. وأألصول المالية بصفة رئيسية هي مطلوبات يقرها المدين، باستثناء ا

العملة، والودائع، وأوراق الدين، وأسهم شركات القطاع الحقيقي وشركات المصارف ذاتها وأسهم الصناديق 
(، والقروض، واحتياطيات التأمين، والحسابات أألخرى التي تسمى   Funds)  Mutualالنقدية المشتركة

للقبض والقابلة للدفع، وتصنف حسب درجة سيولتها. ويقترب النظام اإلحصائي لتدفق األموال   القابلة
Flow of Funds  ية والمالية أكثر مقارنة بالفهم المدرسي الشائع. ويساعد تقتصاداالمن واتقع العمليات

ادة مقابلة في أألصول على دراسة التمويل بالعجز جيدا مع النظر الى أن أية زيادة في دين الحكومة تعني زي
لجهات أخرى، فالحكومة تنفق الضرائب التي اتقتطعت من العوائل وأنشطة األعمال ولكنها أيضا تعتمد على 

 , ECBاالتقتراض بأشكال مختلفة وتمول باآلجل لسد العجز أو حتى، أحيانا، لدفع الفوائد على ديونها )
Paper Series NO.105.) 
المالية للقطاعات: العائلي، الحكومي، المالي،  ل في حساب تغير المراكزوتستخدم بيانات تدفق األموا

األعمال غير المالي، والمركز المالي تجاه العالم الخارجي الذي تطورت بياناته كثيرا في السنوات أألخيرة 
ي الدولي االستثماروله نظام مفاهيم ونشرة منتظمة من صندوق النقد الدولي بعنوان المركز 

International Investment Position والمديونية المتزايدة لقطاع الشركات تقد تنذر بالخطر .
وتعرض تلك الشركات والدائنين  لالضطراب عند الصدمات. وهذه تراتقب استنادا الى مؤشرات مثل: نسبة 

ه الى فوائض لقطاع الشركات، ونسبت ستحقاق، ونسبته الى صافي االاالجماليالدين الى الناتج المحلي 
شانا للقطاع المالي لوحده بل للنظام  ستقراراالالعمليات، والى تقيمة الموجودات. وفي ظل هذا التوجه لم يعد 
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المالي ويستخدمه البنك المركزي  ستقراراالالمالي بأكمله. وبذلك يساعد نظام تدفق األموال سياسات 
المالي إضافة على تقطاع المال. ويمكن لهذه  أألوربي في التحليل النقدي ويهتم بمديونية القطاع غير

التي  Macro-prudential Supervisionالفعاليات أن تتكامل مع ما يسمى الرتقابة التحوطية الكلية 
 تعالت الدعوة لها منذ األزمة أألخيرة.

النقدي أألكاديمي  تقتصاداالالفدرالي إحصائيات تدفق األموال لكن  االحتياطيينشر النظام  1955ومنذ عام  
ال يتعامل بهذا المفهوم في المقررات التعليمية، ولذلك يستمر التجريد والتجميع التبسيطي في النظر الى 

الفدرالي نحو النظام أألوسع الذي يسميه  االحتياطيالسيولة ودور النقود. وفي اآلونة أألخيرة تحول 
Financial Accounts ميزانيات العمومية التجميعية للقطاعات، والذي يشمل: تدفق األموال، وال

ية الكلية المتكاملة الذي يضمن انسجام نظام الحسابات المالية مع نظام الحسابات القومية تقتصاداالوالحسابات 
واالتقتراض حسب القطاعات  االتقراضفي إطار مفاهيمي موحد. ويتناول الموجودات والمطلوبات و

ية تقتصاداالعالتقات المالية عبر القطاعات. أما المكون المسمى الحسابات واألدوات بكافة أشكالها ومصفوفة ال
وتكوين رأس المال ويرتبط مع الميزانيات العمومية وتدفق  االدخاروالدخل و االنتاجالكلية المتكاملة فيشمل: 

حسب القطاعات. وبذلك يسمح بتجريب الكثير  Net Worth ستحقاقاألموال وتبعا لذلك يظهر صافي اال
 المالي إضافة على مهمات السياسة النقدية. ستقرارمن الفرضيات النظرية لخدمة السياسات التي تتجه لال
القطاع العائلي في الواليات المتحدة أألمريكية  استحقاقوعلى سبيل المثال بينت النشرة أألخيرة أن صافي 

ثم انخفض الى      2007م مليار دوالر عا 66862الى   2003مليار دوالر عام    48027أرتفع من 
مليار  67346 الى مستوى أعلى تقبل اندالع األزمة فوصل   رتفاعوعاود اال  2008عام   54164

بالمائة  13.6و 2006بالمائة عام  10.9. ونما دين تقطاع األعمال غير المالية بنسبة  2012دوالر عام 
صنف   42الذي سبق األزمة مباشرة. وتناول النظام مصادر واستخدامات األموال في   2007عام  

لقطاعات: العوائل والمنظمات التي ال تستهدف الربح، واألعمال غير المالية، وحكومات الواليات 
والحكومات المحلية، والحكومة االتحادية، والقطاع المالي، والعالم الخارجي. وكذلك الموجودات 

ي والنقدي ويربط تقتصاداالطلوبات لتلك القطاعات  وبتصنيف للموجودات والمطلوبات يسمح بالتحليل والم
بالتفصيل  االئتمانوالتراكم وأرصدة األموال. ويغطي النظام سوق  االدخاربشكل واضح بين متغيرات 
 حسب القطاعات و األدوات.

 
م مزيد من األموال للمقترضين،  يؤدي هذا عندما يقرر البنك المركزي عدم مجاراة المصارف في تقدي 

ية ومن جرائه تقد ال تستطيع الكثير من األنشطة المعتمدة على االئتمانالموتقف الى تعثر في عملية خلق النقود 
الدين مواصلة العمل بتمويل بديل، ألن التقييد النقدي يعم السوق بأكمله، ومع آثار المضاعف والتغذية 

. فعندما يعجز المستثمر عن تسديد مجهزي المكائن والمقاولين تكون التدفقات الداخلة العكسية للتدفق النقدي
الى هؤالء الزبائن ال تفي بتسديد التزاماتهم وينعكس هذا الوضع على آخرين وهكذا. أي أن مفهوم نظام 

انتظام التدفقات تدفق األموال يبين أن انهيار المؤسسات نتيجة للوضع الذي أصبح عليه القطاع المالي وعدم 
الكلي  أألكثر نفوذا في مناهج التعليم  تقتصاداالفيما بين األنشطة وهذه والمصارف وغيرها. وفي نظريات 

(. وينتهي فعلها في التضخم، زيادة أو خفضا، أما Villanuevaإن السياسة النقدية ال تؤثر في أألمد البعيد) 
ي فيعتمد على المدخالت الحقيقية لإلنتاج ) العمل ورأس المال والتكنولوجيا ( فهي التي تحدد تقتصاداالالنمو 
ونموه. وهنا تثار عدة تساؤالت منها لماذا الخوف، إذن، من التضخم،  potential outputالممكن  االنتاج

األخير والنمو من جهة ) اإلضافة الى رأس المال( من جهة، واالستثمارو االئتمانوما معنى العالتقة بين 
أخرى. وتقد يتبين، عند التدتقيق واالحتكام الى التجارب الفعلية، أن نفي فاعلية عرض النقد والسياسة النقدية 

 ي. تقتصاداالالحقيقي  جاء من فرضيات تبسيطية أي من تقيود جهاز التنظير  تقتصاداالفي 
بالتضخم، أو توتقع التضخم عبر أكثر  االستثمارثر فإذا سلمنا بدور السياسة النقدية في مسار التضخم، وتأ    

من تقناة، فالبد من مراجعة هذا الموتقف النظري. ولماذا تقيم السياسات ، ومنها النقدية، بمعيار مدى تدخلها 
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في تخصيص الموارد، وهي متدخلة شئنا ام ابينا، فهل يمكن القول، أيضا، أن معدل النمو ال عالتقة له 
بل الخوض في هذا الموضوع بتفصيل أكثر، من المفيد التذكير أن تقاليد البحث بتخصيص الموارد. وتق

الحقيقي  وعالم النقود لم تكن بصدد  تصوير  تقتصاداالي التي فصلت بين أألمد القصير والبعيد، وتقتصاداال
 .تقتصاداالالواتقع نظريا، بل ان ذلك الفصل كان هدفه تسهيل دراسة 

ي يمكن توليدها بالتقلبات تقتصاداالحقيقية من فكرة ان دورات النشاط تنطلق نظرية دورة األعمال ال
ية. والبحث الذي يتبنى هذه النظرية يحاول الكشف عن كيفيات استجابة األفراد، االنتاجالعشوائية في 

 المستوى الجزئي، للصدمات وكيف تؤثر تلك االستجابة على المستوى الكلي.
الكلي ومنها السياسة  تقتصاداالئج الصدمات وردود األفعال على سياسات وتقد يتسع هذا المنحى للنظر في نتا

المالية. وربما التحري عن أنماط ليست مشخصة الستجابة الحكومات لمثل تلك الصدمات، في حين الزال 
النظر الى تلك االستجابة الحكومية من زاوية معيارية واجتهادية. وتقد تساعد أبحاث من هذا النوع الى 

 عن السياسة المالية.  Positiveوضعية نظرية 
وتنعكس على  االيراداتفي طور االنتعاش تتغير توتقعات الحكومات حول مستقبل  تقتصاداالعندما يدخل    

 تقتصاداالتقرارات أألنفاق واالتقتراض. ويعد هذا النمط من التنظير بمثابة توثيق  لصلة السياسات الكلية ب
،  Recessionية والتراجع، االنتاجمستوى  ارتفاع، بBoomالجزئي. ويقرن هذا التنظير االنتعاش، 

ها زمن الهبوط من الخصائص انخفاضية في زمن االنتعاش واالنتاج ارتفاعها. وال يخفى ان انخفاضب
الى حضيض الدورة و نزوال  االنتاج انخفاض، وتقد يفسر بزيادة البطالة المقنعة عند تقتصاداالالمعروفة في 

بالقوى العاملة أو  لالحتفاظتقلصها عند الصعود. ومن الصعوبة الفصل بين دور العوامل المؤسسية، 
تسريحها، من جانب وصدمات التكنولوجيا والموارد الطبيعية التي تعّرف بأنها خارجية من جانب آخر في 

 الكلي .   تقتصادالنماذج المتداولة لال
ة دورة األعمال الحقيقية أن تكون مقاربة جديدة  لفهم الحقائق المشخصة على نحو مغاير إذن ال تعدو نظري  

 counter-cyclical” fiscal“بهذا القدر أو ذاك. وبينما تعرف السياسات المالية المناهضة للدورة 
policy هج الضريبة في مرحلة الهبوط،. يطرح المن انخفاضأألنفاق و ارتفاعحسب المنهج الكينزي ب

، تجاه أألنفاق. وهناك مقترح Discretionaryالنيوكالسيكي  ثبات  نسبة الضريبة والموتقف التقديري، 
( يتخذ الَدين معيارا لهذه السياسة إذ يرتفع زمن الهبوط والكساد وينخفض أيام  Barseghyan p 2آخر ) 

امكانية تدخل التوتقعات بطريقة  االنتعاش ويتسق هذ الفهم، ايضا، مع المنهج الكينزي . وثمة مالحظة حول
وتقد تحول محدودية فرص االتقتراض في البلدان  تمنع عمل هذه السياسة أو ظهور هذا الطراز من التعاتقب.

النامية دون هذا التعاتقب فتكون السياسة المالية باألمر الواتقع متماشية مع الدورة وليست معاكسة لها. و هذا 
إيرادات النفط  انخفاضواجهت الحكومة عقبات سياسية ألزاله أثر  عندما 2116ما حصل في العراق عام 

 عن أألنفاق. وهكذا ، تبدو السياسة المالية توسعية زمن االنتعاش ومتقلصة عند الهبوط والصدمات السلبية. 
ولم يتوصل البحث التجريبي الى موتقف حاسم من فاعلية السياسات المقترحة والتي تبدو مقنعة لمواجهة  

األعمال في معاكستها ،على األتقل فيما يتعلق بالضرائب والدين. ويبدو ان مقاربة دورة األعمال  دورة

الحقيقية تحاول تجنب المتغيرات النقدية، وتنأى بمسافة عن األسواق المالية وسعر الفائدة وإن أشارت الى 

لكيفية  األعمال الحقيقية الية نظريةالكلي. ويقدم منهج دورة  تقتصاداالالكلفة الحدية للتمويل فمن زاوية أداء 

ورأس  االنتاجوالعمالة و االستهالكويشرح تغيرات  ( p 198 Kiyotakiية )االنتاجاشتغالها انطالتقا من 

ية فجأة ومؤتقتا يفترضون إن الناتج الحدي للعمل يرتفع عقب االنتاجالمال في سياق الدورة. فعندما ترتفع 

ية الحدية االنتاجالصدمة، وتقد ال تقبل هذه األطروحة بسهولة ألن الصدمة يمكن أن تفهم بتحول منحنى 

ية فيتطلب ازالة تقيود العوامل أألخرى عن فاعلية العمل. االنتاجالمرسوم رياضيا الى أألعلى أما تغير 
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عناصر النادرة من الشحة إلى الوفرة أو إزالة اختناتقات وغيرها، وبتعبير آخر ال نستبعد زيادة بمعنى تحول ال

 ية الحدية بعد الصدمة بل هي مسألة أخرى.االنتاج

ية الحدية يرتفع أألجر الحقيقي وعرض العمل. والتأثير المركب من إنتاجية االنتاجوتأسيسا على زيادة  
ية مؤتقتة فسوف تكون زيادة الناتج في االنتاجع الناتج. وألن الزيادة في أعلى وتوظيف أكبر للعمل سيرف

حسب شرط التوازن وتبعا لذلك رصيد رأس المال  االستثمارالمستقبل أتقل مما هي أآلن. لكن بفعل زيادة 
 ية جديدة،ية الحدية للعمل تزداد بفعل التراكم، هذه المرة، ما يقود الى دورة ايجاباالنتاجللفترة القادمة فإن 

ية تقد ال تكفي االنتاجوهكذا الى أن تنحسر بفعل احداث أخرى تتدخل فيما بعد. ولكن الزيادة الطارئة في 
واألخيرة ال تضيف مقدارا يعتد به الى رصيد رأس المال القابل للتشغيل  االستثمارألحداث زيادة مؤثرة في 

ية إال إذا كانت الصدمة كبيرة االنتاجابيات زيادة وعوامل اخرى مثل أثر الثروة وغيرها تؤدي الى تبديد إيج
 و متشبثة. 

الحاد بالطلب العالمي  نخفاضية مثل االاالنتاجوأضيفت إلى النماذج فيما بعد صدمات حقيقية أخرى دون  
. وبما انه مقيد االئتمانينعكس على الصادرات وينتشر. وأيضا تنفتح نظرية دورة األعمال الحقيقية على 

ية الحدية االنتاجفي  سلوكها  وفرص زيادة  Agentsبقيمة الضمانات بالنتيجة سوف تتفاوت الوحدات 
 ها أي تقيمة الثروة التي تحت تصرفها في نهاية الفترة ناتقصا الدين الواجب السداد.استحقاتقلديها تبعا لصافي 

ويمكن إيجاد ربط بين معامل توبين، اسعار أألسهم نسبة الى كلفة االستبدال،  الذي يرتبط طرديا مع اليسر  
ه في إنعاش انخفاضي، إذا نظرنا لسعر الفائدة الذي أشار توبين الى أثر االستثماري، والنشاط االئتمان

د فتحت نافذة على السياسة النقدية. . ونجد في هذه المرحلة ان نظرية دورة األعمال الحقيقية تقاالئتمان
وأيضا، سوف تجد المنشآت التي أتيحت لها فسحة في االتقتراض أنها راكمت أصوال ممولة بالمديونية  تصل 

، وتتوتقف عن ستحقاق، نسبة الدين الى صافي االLeverageالى حدود الرافعة المتعارف عليها 
ي االستثماررة األعمال الحقيقية عندما يتضاءل الطلب االتقتراض.  وهنا حلقة الوصل بين تقطاع المال ودو

أألخرى وسوف  االنتاجي وكذلك طلبها على أألرض وعناصر االئتمانية بسبب القيد االنتاجللمنشآت عالية 
تهبط أسعار أألصول نتيجة لذلك ويتدهور مركزها المالي أكثر فأكثر وكلما كان وزن تلك المنشآت كبيرا في 

تسبب ذلك في هبوط أكبر ألسعار أألصول وتبعا لذلك، وعبر معامل توبين أيضا، نشاطها  تقتصاداالمجموع 
. وتقد نجازف بالقول ان هذه اللحظة أألخيرة تماثل، تقريبا، بداية تقتصاداالي وبالنتيجة تراجع االستثمار

ورة األعمال نهاية األزمة المالية أألخيرة عندما يصل التدهور الى عجز عن التسديد وفشل ائتماني فتنتقل د
 هذا الطور الى دورة مالية تنعكس في نهايتها مجددا على القطاع الحقيقي.

كل  االئتمانية على أألصول، أألرض وسلع رأس المال، يصطدم بقيد االنتاجوألن طلب المنشآت عالية 
يتها بعد ها، الذي يساوي مدخراتها السابقة، سوف تحتاج الى زمن كي تستعيد عافاستحقاتقحسب صافي 

. وفي هذه األثناء تنحدر أسعار أألصول جراء التوتقعات باستطالة أمد ركود ستحقاقهبوط في صافي اال
 الطلب عليها، ويتعزز هذا النمط من التوتقع لتنخفض أسعارها نحو مستويات أدنى. 

من مصادر بالصدمات  االستثمارفي نموذج دورة األعمال الحقيقية بغياب القيود على االتقتراض يتحفز 
ي فأن التقادم االئتمانالتكنولوجيا ليؤدي إلى انتعاش سريع في رصيد رأس المال والناتج. وبالعكس مع العسر 

 التكنولوجي، مثال، تؤدي الى العكس.
؛ يتزايد حجم الدين بأسرع  رتفاعواآلن يمكن تصور العملية تبدأ من تقطاع المال: تبدأ اسعار أألصول باال 

. ستحقاقمن تقيمة أألصول والناتج وتزداد تبعا لذلك تقيمة مجموع األصول في حوزة المنشآت الى صافي اال
وتقد يستقبل البلد تدفقات رأسمالية كبيرة، كما حصل للواليات المتحدة تقبيل األزمة أألخيرة وآسيا في 

ووصول رافعة الدين الى أعالها، ومع واتقع عدم  ياالئتمان. وفي ظل القيد 1998 -1997السنوات 
المتنوعة، إذا ما حصلت صدمة غير مالئمة من مصدر ما سوف  االستثمارية، وفرص االنتاجالتجانس في 

الى الوضع الذي يسمى في هذه الحالة  تقتصاداالوالناتج والتشغيل ويصل  االئتمانتؤثر في أسعار أألصول ف
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طاق مشترك بين دورة األعمال الحقيقية ودورة المال، ومن الصعب التشبث أزمة مالية. وهناك تداخل بن
 بتفسير إحداهما بصفة آلية مستقلة عن أألخرى حتى ولو لغرض تحليلي. 

تقلل كثيرا من دورها بوصفها مخزن للثروة وتؤكد وظيفتها Monetary Circuit نظريات دورة النقود   
التشغيلي لها في نظرهم. وتظهر على حقيقتها عند مبادلتها بسلعة  في المبادالت بمعنى المدفوعات والدور

وأيضا تنتقل من أرصدة جهة معينة الى أخرى في هذه المبادلة. وعندما تحفظ النقود عاطلة تكف، في هذه 
الحالة عن وظيفة التبادل لتصبح مخزن للثروة وحسب. وتعارض نظريات الدورة النقدية الفهم النيوكالسيكي 

يختزل النقود الى وسيط للمبادلة بل هي  وسيلة دفع وعندما تستخدم شركة ما السحب على المكشوف الذي 
من المصرف فإنها تستطيع حيازة السلع وتشغيل تقوى عاملة دون تقديم أية سلعة حقيقية في مقابل تلك النقود 

الكلي عندما تبادل لشراء ي تقتصاداال(. وبذلك تزاول النقود دورها  Graziani p17المخلوتقة مصرفيا  ) 
 البضائع  وليس عندما يحتفظ بها.

نظريات دورة النقود ال ترى في تفضيل السيولة الكينزي، أو طلب المضاربة على النقود، العامل الرئيسي 
للتقلبات. وفي توكيد الدور التبادلي ال تتفق مع المنحى الكالسيكي والنيوكالسيكي حول حيادية النقود. وترى 

 اغفاال للتفاعل المهم بين تقطاع المصارف ومنشآت األعمال . ISLMوذج التوازن السلعي النقدي في نم
وهي ال تتفق أيضا مع الكينزيين ما بعد كينز من الجيل أألول ) كالدور، جوان روبنسون، وخان ( ألنهم لم 

لنقود فيكون عرضها ال يعترفوا بأهمية عرض النقد بدعوى أن السلطات النقدية تستجيب لطلب السوق على ا
المصرفي فسيجد السوق وسائل أخرى وبالنتيجة ال  االئتماننهائي المرونة. وحتى لو تقيدت السلطات النقدية 

(. وتبعا ألطروحتها )نظريات دورة  Graziani p23ي ) تقتصاداالتكون السيولة تقيدا جديا على النشاط 
ينز ) واينتراوب، دايفدسون، منسكي ،...( الذين أبدوا النقود( تقترب من الجيل الثاني للكنيزين ما بعد ك

اهتماما أكبر لمشاكل عرض النقد وتمويل المنشآت. وتشترك هذه النظريات مع آخرين بأهمية توزيع الدخل 
بين أألجور واألرباح.  وتتبنى إطار المفاهيم الذي يستنتج ان المنشآت هي التي تقرر أألجور الحقيقية ألن 

وهو بيد المنشآت. أي في السوق يستطيع العمال فقط  االنتاجة على المستوى الكلي يعينها تقرار السلع األجري
المساومة على أألجر النقدي أما أألجر الحقيقي  فتحكمه عوامل أخرى. أو على أألتقل ان أألجر النقدي حقيقة 

 ال جدال فيها أما أألجر الحقيقي فتلك مسألة فيها نظر.
ظر الى التضخم من زاوية دوره في توزيع الدخل بين الحكومة والقطاع الخاص عبر ما وفي هذا السياق ين 

يسمى ضريبة التضخم. ويختلف في تفسيره من جهة كفاءة عمل نظام السوق فالمدرسة النيوكالسيكية تعده 
ات كينز، هو في هذه الجزئية يخدم أرباح المنشآت وال تعترض نظري –انحرافا بينما في نظر كاليتسكي

دورا يحظى باألهمية في خلق النقود والغائها  االئتماندورة النقود على هذا الفهم. وعند هذه المدرسة يلعب 
 عند التسديد.

والظاهر، وعلى المستوى التجريدي على أألتقل، ال تبدو هذه النظريات مقنعة ألول وهلة عندما تفترض إن 
لشرائية التي تحت تصرفهم ليست محدودة بدخولهم وان القدرة ا االئتمانالمنتجين فقط يستفيدون من 

وثرواتهم الحقيقية. في حين أن المجموعة الثانية مستلمو أألجور ال يتجاوزون في انفاتقهم ما تحت أيديهم. 
ألن هذا الفرض ال يستقيم، في الظاهر، مع الحجم الكبير الئتمان القطاع العائلي، في الدول المتقدمة على 

 يتناسب في الواتقع مع مديونية القطاعات أألخرى، وبذلك نتفق مع جوهر األطروحة وهو أألتقل، وإن كان ال
 .االئتمانتفاوت الفئات والقطاعات في  امكانية الوصول الى 

ثم يضاف اليها عرض النقد بصلة  االنتاجتتمسك التقاليد النيوكالسيكية بنماذج توازن ال نقدية للتبادل و 
تحت  Stockلألسعار. وفي هذا السياق ينظر الى النقود بوصفها متغير خزين  مباشرة مع المستوى العام

األسعار عند  استقرارالسيطرة المباشرة للبنك المركزي. والذي يقدم الكمية المالئمة من النقود لضمان 
الكامل. وألن عرض النقد عبارة عن األساس النقدي مضروبا بالمضاعف النقدي، وأألساس  االستخدام

النقدي عبارة عن: العملة في التداول خارج الجهاز المصرفي وإحتياطيات المصارف  أو العملة المصدرة 
النقدي. من البنك المركزي زائدا ودائع المصارف لديه، لذلك يستطيع التحكم بعرض النقد عبر األساس 
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. وبذلك يكون االنتاجوعندهم ان الطلب على النقود تحدده معادلة كمية النقود بمعرفة الناتج من دالة 
المستوى العام لألسعار تقد تحدد بكمية النقود، ومع ثبات سرعة دورانها يتغير المستوى العام لألسعار بتغير 

والنمو والتبادل، هي تسهل  االنتاجود معزولة عن النقود مطروحا منه تغير الناتج الحقيقي. وهكذا تكون النق
أألخير دون أن تؤثر فيه وال دخل لها بالمتغيرات الحقيقية، بل فقط تعين المستوى العام لألسعار مع ناتج 

 معطى.
وأحيانا توافق هذه المدرسة على تأثير مؤتقت للصدمة النقدية وال يمثل هذا الموتقف المنحى الرئيسي  

 االنتاجلكينزيين ما بعد كينز يتحاشون مثل الماركسيين والمؤسسيين عزل النقود عن للمدرسة. لكن ا
ي لقطاع األعمال ذو دور االستثماروالتبادل. ويقولون بالحاجة الى نظرية انتاج نقدية خاصة وإن النشاط 

سمال التشغيل رئيسي في ديناميك النمو. ويتضمن هذا النشاط إنفاق النقود وتقد تعترضه عقبات التمويل لرأ
أو لتأسيس وحدات إنتاج جديدة. وينتظر، عادة، من المصارف سد فجوة السيولة باالتقتراض منها. 
والمصارف تقرض الحكومة أيضا والقطاع العائلي إضافة إلى تقطاع األعمال غير المالي. وهذا الدور 

لتيار العريض، من كينزيين النقدية. ويرى هذا ا االنتاجأحد موضوعات البحث لنظرية  االتقراضلمؤسسات 
-credit“ ياالئتمانما بعد كينز ويساريين ومؤسسيين، إن هذا العنصر يرتبط بنظام النقود ذات أألساس 

based system of money” بمنتهى البساطة، يخلق النقود. فعندما توضع وديعة االئتمان. أي إن ،
مية، ويقرض الباتقي، وهذا الباتقي الذي يقرضه اإللزا اتاالحتياطيجديدة في المصرف يحتجز جزءا منها ،

،للحصول على فائدة، يسمى احتياطيات زائدة وهي بمثابة نقود جديدة خلقت مصرفيا. إن تحويل 
الزائدة الى تقروض عملية تسير جنبا الى جنب مع أألنفاق لتمويل مشتريات وتؤثر في النشاط  اتاالحتياطي

 .االنتاجلنقود بهذا المعنى وي وبذلك ال يمكن الفصل بين اتقتصاداال
، وهذا Endogenous Flow Variableي هي متغير تدفق داخلي،االئتمانوالنقود ذات أألصل  

الكلي. لكن  تقتصادالتصور مغاير للتقاليد النيوكالسيكية التي تؤكد أن النقود متغير خارجي على نموذجها لال
ية يفهمون ان النقود االئتمانالرعيل أألول من الكينزيين ما بعد كينز ومع إتقرارهم بالطبيعة الداخلية للنقود 

ذاتي التمويل وهو تعبير غامض. المهم  االستثمارتستجيب للطلب على التمويل وال تشكل عائقا بل تقالوا إن 
في الية تفاعلية انطالتقا من العالتقة بين المصارف وتقطاع  االنتاجان التوجهات النظرية التي تضع النقود و

 flow-of-fundsاألعمال تستفيد من التطورات في أنظمة البيانات وخاصة تدفق األموال ما بين القطاعات 
والتي بواسطتها يمكن اتقتفاء أثر النقود في سلسلة الدخول والخروج من لحظة البداية الى نهاية الدورة  بين 

 المالية؛ منشآت األعمال غير المالية؛ الحكومة ؛ والقطاع العائلي. المؤسسات
 

الرئيسي نق  الم رسة النمسدوية لمقدربدت الصيدر  

إن الطبيعة عالية التجريد التي تكتنف عالتقات النقود بأشكالها المختلفة تجعل تلك العالتقات صعبة الفهم   

ية والنقدية وحركات أسعار االئتمان(. وال تفهم العمليات  Desoto Pxliiومعالجتها النظرية معقدة ) 

األصول دون فحص دتقيق لدور المؤسسات التي استحدثتها الدول من بنوك مركزية وأجهزة رتقابة 

يين، على حد سواء، مثل ما حدث تقتصاداالوتشريعات. وان تكرار األزمات موضع اهتمام للحكومات و

العالم  اتقتصادد سلسلة من األزمات، وصوالً إلى األخيرة التي لم يغادرها للدول اآلسيوية في التسعينات وبع

بعد. وتقبلها صدمة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي والعديد من اإلخفاتقات والتقلبات ذات 

الدولة أو  داتقتصاالطابع الدوري أو العشوائي منها مصرفية وأخرى في مجال العملة، وغيرها ، تنتشر لتعم 

ات أنتجت ردود أفعال على األغلب فحواها التشكيك بكفاءة االضطرابعدة دول بهذا القدر أو ذاك. جميع تلك 

األسواق والدعوى إلى التدخل الحكومي أو تغيير أساليب التدخل وفي نطاق ضيق. بينما ترتفع أصوات 
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زمات، من بينها المدرسة النمساوية. واستطاعت تخالف التيار العام لتقول بان الهيمنة الحكومية سبب هذه األ

ية أو حتى تقتصاداالتقديم أطروحات بجدارة فنية عالية وهي على ثقة من عدم جدوى التنظيم الحكومي للحياة 

انه يلحق أضراراً ويكبد المجتمع خسائرا. بل  تشكك هذه األطروحات حتى في ضرورة إبقاء البنوك 

 بهذا النوع من المؤسسات أو التحول إلى نظم الصيرفة الحرة .  االحتفاظالمركزية، وتتساءل هل األفضل 

تقد اتجهت الدراسات واآلراء للتوافق على وجود خلل ال يستهان به في النظام النقدي والمصرفي في العالم  

ة وتوجيه لكن المدرسة النمساوية ال توافق على تجاوز هذا الخلل بالمزيد من التنظيم الحكومي لألنشطة المالي

السياسة النقدية نحو وظائف أوسع لمنع األزمة، بل تدعو إلى إعادة تقراءة الليبرالية الكالسيكية بإحياء تقاليد 

ً تفسير األزمة المالية الدولية األخيرة  المدرسة النمساوية ) فون مايسس وتياره (. وفي حين أصبح شائعا

بط الملزمة فان ممثلي المدرسة النمساوية ال زالوا بنقص اإلشراف على المؤسسات المالية وكفاية الضوا

بالمنظور االشتراكي والضبط الحكومي للقطاع المالي  تقتصادااليصرون على المماثلة بين هيمنة الدولة على 

عبر األوامر ذات  تقتصاداالفي الدولة المعاصرة. وفي رأيهم مثلما من العبث السعي إلى تنظيم المجتمع و

ي كذلك فشلت الحكومات في إدارة القطاع المالي وتحاشي الدورات وخسائر األزمات. الطابع الدكتاتور

وهذه تدعو إلى إبطال الكثير من المستحدثات المؤسسية نحو نظام مالي ومصرفي ال ينطوي على مخاطر 

 (. Desoto ,PP736 – 812في عمله ووجود ضمانات تقانونية للوفاء الدائم بااللتزامات )

ذه المقترحات حرية اختيار العملة بمعنى خصخصة إصدارها وإنهاء سيطرة الحكومة عليها ومن جملة ه  

بمعنى إلغاء ما يسمى ترتيبات العملة القانونية ونزع الصفة الوطنية عن العملة، عكس التأميم، حسب تعبير 

ظهر ( . ولكن هذه المدرسة ال تقدم إيضاحات حول كيف ستDenationalization of moneyهايك )

مثل هذه األشكال البديلة عن النقود بل تترك األمر للتطور عبر التجربة ليقود إلى خلقها. ويقتصر المقترح 

ً يكتشف السوق والتفاعل الحر خيار   عليه أو ستقراراالعلى االنتقال أوالً إلى الذهب وبعد ذلك تدريجيا

التحول إلى نقود أخرى. وبعدها تلغى البنوك المركزية أو أية أشكال للتدخل الحكومي في أسواق المال. و 

يتضمن هذا المقترح تخطئة لمسيرة التاريخ الم يكن الذهب من تقبل، ومن جملة حجج التحول عنه أن إنتاجه 

ي. وتقد واجه تقتصاداالمو محدود بشروط طبيعية وال يمكن تطوير حجم التداول منه حسب مقتضيات الن

ي بمقدار السيولة تقتصاداالالعالم مشكلة عدم كفاية السيولة عند البقاء عليه ومن الصعوبة تقبول تقييد النشاط 

التي يعينها حجم الذهب. ولذا تحولت الدول نحو العملة الورتقية تدريجياً. وحدثت تراجعات نحو الذهب، وان 

ام عليها نظام بريتون وودز هي احدى أشكال ربط كمية النقود بالمعدن تقاعدة تبادل الدوالر بالذهب التي تق

دوالر. ولم تتمكن الواليات المتحدة األمريكية، والتي كان  35الثمين عندما كان يعّرف اآلونس منه بمبلغ 

ولة كبير من الحفاظ على تلك القاعدة. ما يعني أن سه اتقتصادلها نفوذ في المؤسسات المالية الدولية وحجم 

ية وتعقيداتها تقتصاداالإجراء المبادالت اتقتضت ابتداًء نيابة عملة ورتقية عن المعدن وبعد ذلك أرغمت الحياة 

. وترى المدرسة الليبرالية الكالسيكية، تقتصادبينهما من اجل حرية اكبر في تكيف النقود لال االرتباطفك 

 النمساوية، في تلك النقود القانونية احد أسباب المشكلة. 

والمبدأ الثاني الذي تتبناه المدرسة النمساوية الحرية التامة في الصيرفة أي يترك لألشخاص في السوق 

اختيار أشكال المصارف التي يريدون، من جهة إدارتها وتنظيمها وحجمها، وفيما إذا كانت شركة مساهمة 

بالمائة، و هو ما يعني  100نسبة أم ال. وفي رأيهم وجوب إخضاع الودائع الجارية لالحتياطيات اإللزامية ب
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على مستوى القطاع المصرفي. وهنا أيضاً تقد تعين جهة ما  لإلتقراضإخراجها من تعريف األموال المعدة 

مهمتها التأكد من التزام المصارف بهذا المبدأ وتكون الرتقابة تقد نشأت من جديد. إضافة على موضوع النقود 

الحالة أما أوراق تنوب عنها أو مسكوكات من نفس المعدن وبالتالي  الذهبية إذ ال بد من عملة وهي في هذه

ال بد من جهة تشرف وتوزن وتعاتقب .... وهكذا . و في تصور هذه المدرسة إن  احتفاظ المصارف 

بالمائة يساعد على الوتقاية من األزمات التي تنشأ عن نقص السيولة. وترى  100بالودائع الجارية بنسبة 

( وفي Fractional Reservesالجزئية ) اتاالحتياطياألزمات المصرفية ظهرت مع  هذه المدرسة إن

ً لالدخار وبالتالي ال يتجاوز   االستثمارظل هذه األوضاع سيتحدد حجم القروض باستعداد المجتمع طوعيا

الفعلي. إن الفقاعة سوف ال تظهر حسب، تصور هذه المدرسة، إذ ال توجد جهة تستطيع  االدخارالمخطط 

حقن النظام بسيولة مختلقة. وتذهب هذه المدرسة ابعد من النقوديين عموماً وحتى الذين اتقترحوا أصالً إلغاء 

لنقوديين، بينما هذه الجزئية على الودائع الجارية آلن البنك المركزي يبقى له دور في تصور ا اتاالحتياطي

المدرسة تفهم إن البنك المركزي يستطيع التالعب في مستويات السيولة وبالتالي سعر الفائدة ويربك عمل 

السوق المالية. ولذلك ترى إن مقترحات النقوديين ليست جذرية بما يكفي لحل المشكلة. لكن المدرسة 

 Boom األزمات بل فقط تعاتقب االزدهار والركود النمساوية الجديدة ال تتعهد بالقضاء على مسببات جميع

and Recession   . 

وال تقف هذه المدرسة مع الفهم النيوكالسيكي في أن جميع األزمات تسببها عوامل خارجية تغير من 

تفضيالت المستثمرين وعلى مبادلة المستقبل بالحاضر، وتنعكس في سعر الفائدة، فتؤثر على الطلب الكلي 

 –نحو األزمة. بل يرون إنها على األغلب داخلية يسببها النظام المالي  االتجاهلثقة وتسهم في عبر زعزعة ا

المصرفي ودور البنك المركزي. ومع هذا النظام الجديد، الذي يقترحون، والذي ال يسمح باضطراب 

وتعزز هذه  سيختفي السبب األساس لالزمات. وسوف تضطر الحكومات اللتزام الحصافة المالية، االئتمان

 المقترحات، في رأيهم، العقالنية بصفة عامة وربما ينخفض العنف واالستعداد للحروب. 

ي للبشر حتى وصل تقتصاداالالنقدي الذي تسعى إلى إلغائه بإفساد أنماط السلوك  –وهي تتهم النظام  المالي 

ضروريان لتحفيز  االئتمان األمر، وهو من دالالت الفساد فيما يرون، إلى االدعاء بأن التضخم وتوسيع

ي السريع المبالغ به عادةً ينشأ من سبب مختلق وسرعان ما يرتد تقتصاداالي. آلن النمو تقتصاداالالتطور 

نحو الركود. ان العملة المتداولة في النظام الجديد يحدد الذهب نموها، ويبقى للقروض دور في النظام الجديد 

 1مع هذا النظام الجديد، وآلن الذهب ينمو بمعدل سنوي بين ) لكن مصادر تمويلها حقيقية ومستقرة، و

األجر الحقيقي تلقائياً  ارتفاعاألسعار تدريجياً، ما يضمن  انخفاض( تتوتقع هذه المدرسة  بالمائة  3–بالمائة

 دون الحاجة إلى مساومة ومفاوضات وضغوط. 

وستكون المضاربة اخف وأكثر عقالنية وينضبط سلوك المتعاملين في أسواق المال الن عروض الشراء  

ليست ممولة بالوسائل المختلقة وجميع القروض مدعمة بادخارات حقيقية. ان النظام الحالي، في رأيهم، 

ظام الجديد الحكومات من يخلق التمويل من ال شيء ويفسح المجال لظهور المصالح الفاسدة. وعندما يمنع الن

تمويل إنفاتقها باليات خلق النقود والتضخم يضعف االستعداد للحروب وشراستها. مع الذهب وهو عملة 

النظام الجديد في كل العالم تنتفي الحاجة إلى المؤسسات متعددة الحكومات للسيطرة على عرض النقد في 

لدولي. ومن االنتقادات التي توجه إلى هذه المدرسة إنها إلى عدم الحاجة إلى صندوق النقد ا االشارةالعالم، ب
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تؤدي، ربما، إلى اختفاء المصارف إذ ال يبقى لها نشاط يشجعها على االستمرار، بينما تعتقد هذه المدرسة 

سهولة تفنيد هذا االعتراض بالقول أن المصارف تقدم خدمات كثيرة لزبائنها وهي مطلوبة، تلك الخدمات، 

ً مدعومة  100بالودائع الجارية بنسبة  االحتفاظيرادات بما في ذلك وتحقق منها إ بالمائة. وتقدم تقروضا

بادخارات، ودائع ليست جارية، وتستوفي أسعار فائدة وأجور خدمات تحددها األسواق وهي كافية الستمرار 

يرتفع بسبب  نشاطها. وثمة اعتراض أخر حول سعر الفائدة إذ يتوتقع المعارضون لهذه المدرسة انه سوف

منع القروض الممولة بالودائع الجارية وتعتقد المدرسة إن سعر الفائدة النقدي سيكون منخفضاً نتيجةً اتجاه 

ً وتؤثر توتقعات التضخم  ارتفاعو نخفاضاألسعار لال القوة الشرائية للنقود، وإن أسعار الفائدة تتحدد اسميا

تفع مع النظام الجديد إذا ما انخفض الميل لإلحالل بين المستقبل فيها كثيراً، لكن سعر الفائدة الحقيقي تقد ال ير

األسعار، وتتطلب هذه المسألة بالذات  انخفاضالنظام، وأيضاً لتوتقع  استقراروالحاضر بسبب تعزيز الثقة ب

 المزيد من البحث النظري آلن تأثير النظام المالي على المستوى الحقيقي لألسعار غير محسوم. وإذا تأكد إن

الحقيقي يتحدد بسعر الفائدة الحقيقي إضافة على الدخل، فآن تغير النظام المالي إلى المقترح ال يؤثر  االدخار

على سعر الفائدة الحقيقي في األمد البعيد. والبحث الضروري الستمرار مناتقشة المقترح الجديد للنظام المالي 

، لإلتقراضئع الجارية عن األموال المعدة ي لحجب الوداتقتصاداالالمصرفي يتركز على فهم المعنى  –

الذي يتبنى الصيغة الحالية  Desotoالحقيقي لهذا الحجب. ويرى  تقتصاداالوالمقابل في سوق السلع أي في 

 االنتاجهي النظر إلى  تقتصاداالللمدرسة النمساوية إن نقطة الضعف في التقاليد االنكلوسكسونية في 

ً بالتزامن. وان جون كالرك الذي يمثل هذه التقاليد في التفكير يفهم رأس  االستهالكو بأنهما يجريان آنيا

ً يولد إنتاجية تتخذ شكل الفائدة، وفي هذا أهملت تلك التقاليد البعد الذاتي لتفسير سعر  المال رصيداً دائما

ً ويفترض أن  المدرسي السائد تقتصاداالالفائدة وهو التفضيل الزمني . لكن الواتقع إن  يقدم التفسيرين معا

ية الحدية لرأس االنتاجالتوازن يتحقق في تساوي الذاتي، التفضيل الزمني، مع ما يّدعى انه موضوعي أي 

المال. إن نموذج فالراس للتوازن ستاتيكي بمعنى انه يعرض التفاعل بال زمن أو يجري فوراً لتحديد أسعار 

العمليات ال تجري فوراً وليست بالضرورة كلها متزامنة أي إن النظام  السلع والخدمات. وفي الواتقع إن هذه

. والنظر  إلى رأس المال Walrasي أعقد من أن يوصف في نموذج فالراس تقتصاداالالفعلي لعمل النظام 

ية الحدية، سعر االنتاجتلك  انخفاضبأنه كم متجانس وله إنتاجية حدية تعين سعر الفائدة وزيادته تعني 

 دة، هو ما ينسجم تماماً مع العرض والطلب والتوازن الفالراسي . الفائ

يرى بوهم باورك من جانبه النظر إلى رأس المال رصيداً متجانساً خرافة، وفي الواتقع ال يوجد رأس المال  

هي سلع رأسمالية معينة يعرفها المنظمون بخصائصها جيداً ينتجونها  االنتاجمجردا، والموجود في واتقع 

 ية . االنتاجنونها لتشترك في العملية ويتق

ً من معادلة كمية النقود يفهمون التضخم ظاهرة نقدية صرفة ويتوزع اثر الزيادة في  النقوديون وانطالتقا

ً ما يجري على المستوى الجزئي.  النقود بالتناسب على جميع أسعار السلع في تصور كلي يهمل تماما

النسبية كثيرا. و يمكن الخروج والواتقع ال يؤيد، أبدا، هكذا زيادات لألسعار بنفس النسبة بل تتغير األسعار 

من هذا المأزق بدعوى إن األسعار النسبية تحكم تغيرها آليات مختلفة عن المستوى العام لألسعار. لكن 

بغض النظر عن العامل الفاعل في تحديد الطلب على مختلف السلع والخدمات سواء كانت النقود أو الطلب 

لسؤال هو كيف يمكن الفصل بين تكوين المستوى العام لألسعار الكلي الفعال، المحفز باإلنفاق المستقل، ا

واألسعار النسبية، خاصةً وان مرونة الطلب الدخلية ال يمكن انعكاسها.  وال يستبعد النقوديون والكنزيون، 
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كالهما، اثر النقود على الناتج في األمد القصير وحتى مع استبعاد هذا األثر يبقى الوهم النقدي. المهم من 

لصعب الفصل بين تكوين المستوى العام لألسعار واألسعار النسبية. وبالتالي فان العوامل المؤثرة في ا

في النهاية، هذه الحقائق تعترف بها المدرسة النقودية  االنتاجالطلب الكلي ليست محايدة بل تؤثر في بنية 

 لكن على هامش االنكار.   

لالزمة والركود بتفسير سبب الحصبة بالحمى وترى إن التقلص  تشبّه المدرسة النمساوية تفسير النقوديين

النقدي الذي هو علة الركود عند النقوديين أثرا وليس سببا  لها. لكنها في نفس الوتقت ترى، أي المدرسة 

ي إساءة تخصيص للموارد وهذه اإلساءة تقود إلى األزمة والركود. آلن االئتمانالنمساوية، في التوسع 

. وتبدأ المشكلة  مع إنفاق الدخل النقدي الجديد الذي خلقه التوسع االدخاري ال تقابله زيادة في تماناالئالتوسع 

األصلية. وكأن  االنتاجية من تقبل مالكي السلع الرأسمالية ووسائل االستهالكي على السلع والخدمات االئتمان

ي االئتماننقدي الجديد المولد بالتوسع المدرسة النمساوية تريد القول أن شرط التوازن هو ادخار الدخل ال

وهو شرط ال يتحقق في الواتقع ولذلك تظهر األزمة وتبدأ على  المستوى الجزئي. ولما تقدم ال يوجد، حسب 

ي لمواجهة األزمة، ورزم اإلنقاذ االئتمانمنهجهم، فرق جوهري بين التنظير النقودي والكينزي. أما التوسع 

راض بصفتها أسبابا وتؤخر التعديالت الحقيقية التي ال بد منها الستعادة الوضع وما إليها، فهذه تعالج األع

 السليم. 

إن زيادة النقود تدريجية وترتفع األسعار تدريجيا أيضا، لذلك  تنتفع الجهات التي تستلم هذه الزيادة أوال و  

وسع النقدي توزيع الدخل األسعار. والذين يستلمون متأخرين يدفعون الثمن ولذلك يعيد الت ارتفاعتقبل 

والثروة فضالً عن تغيير األسعار النسبية.  ولم تقدم تلك المدرسة بديال واضحا بعد رفضها معادلة كمية 

النقود والنموذج الكينزي معاً، فقط نبهت إلى إن إهمال الزمن وعدم التجانس في مجموع السلع والخدمات 

سرعة دوران النقود واعتمادها على بقية المتغيرات  الذي تضمنته معادلة كمية النقود وغموض مفهوم

 يجعلها مجرد متطابقة ال تقوى على تفسير ما يجري . 

ثمة نقطة أخرى تثار حول مدرسة التوتقعات العقالنية ومحور أطروحتها عدم تأثير السياسات المالية والنقدية 

ً نتائجها، وأ نهم أي المشاركين في األسواق لديهم كافة الحكومية ألن المتعاملين في األسواق يعرفون مسبقا

المعلومات عن الوضع القائم. الرأي المعارض لهذه األطروحة ينطلق من ال واتقعية هذه الفرضيات حول 

إمكانية حصول جميع المتعاملين على كافة المعلومات وان لديهم المعرفة النظرية بما ستؤدي إليه السياسات 

ية صائبة تماماً من بين النظريات اتقتصاداءل أية نظرية. وهب أن نظرية ، يتس Desotoالحكومية، مثالً 

المتداولة لتفسير ما يجري هل يوجد اتفاق عليها كي ينتهي المتعاملون باألسواق إلى نفس الموتقف حول 

نتائج تفاعل سياسات الحكومة مع الوضع القائم. ثم إن رجال األعمال وسواهم سوف يحاولون االنتفاع من 

ي أو أية سياسات حكومية بغض النظر عن نتائجها الكلية حسب تقناعاتهم االئتمانأرباح يسمح بها التوسع  أية

النظرية. النقود ليست محايدة كما يرى مؤيدو مدرسة التوتقعات العقالنية، وال توجد دالئل نظرية وعملية 

ت المالية والنقدية. وحتى لو صحت كافية على إن الناس يعرفون كل شيء مقدماً ما يؤدي إلى إحباط السياسا

ية. تقتصاداالهذه المعرفة على المستوى الكلي هيهات أن تصح على المستوى الجزئي حيث تعمل الكائنات 

وبعد ذلك لوكاس نفسه يصف الدورات بأنها نتائج حقيقية للصدمات النقدية غير المنتظرة من الفاعلين 
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هذا الوصف لالزمة وبين التوتقعات العقالنية للمتعاملين في يين. ويحار المرء كيف يوفق بين تقتصاداال

 األسواق، وان حياد النقود مشروط بالتوتقع الدتقيق لمجرى األحداث .

المدرسة النمساوية تعرض دائماً مالحظات ذات معنى منهجي ولها إسهامات كبيرة في تقديم التحليل الحدي  

. ولكنها مع تبنيها للذاتية التامة في فهم وتفسير السلوك صادتقتاالالذي أصبح أداة للتنظير والتحليل في كل 

التجريبي أصبحت خارج  تقتصاداالالكلي التجميعي والقياسي و تقتصادي وتحفظها أو رفضها لالتقتصاداال

الرئيسي منذ ثالثينات القرن الماضي. لكن االهتمام بأطروحاتها عاد تدريجياً. وفي الوتقت الذي تسمى  التيار

تيار الرئيسي موضوعية في مقابل الذاتية التي توصف بها المدرسة النمساوية، فآن التوتقعات، مدارس ال

ي الكلي. لذلك يمكن القول إن تقتصاداالالزمن، معرفة األفراد بما يحيطهم أيضاً أخذت طريقها إلى التنظير 

 من سنن التطور . التيار الرئيسي تعامل مع إسهامات المدرسة النمساوية تعامالً انتقائياً وهذه 

المدرسة النمساوية تجعل سعر الفائدة في النطاق الذاتي وهي تعكس المفاضلة بين المستقبل والحاضر من 

بمعنى  Roundaboutnessوجهة نظر األفراد. وبوهم باورك يعرف الكثافة الرأسمالية بدرجة الدورانية 

، حيث تنتج سلع رأس المال أوالً وبعدها، بتعدد المراحل من البدء إلى النهاية االنتاجتعقيد عملية 

، االدخاري، وليس بالضرورة االستهالك. وحسب نظريته تقد يكون الطلب االستهالكوبواسطتها، تنتج سلع 

ً عندما تقال في أية صناعة فهذا صحيح ولكن  هو الذي يحدد استثمار رأس المال في أية صناعة. ومنطقيا

 ي الذي تتحاشاه المدرسة النمساوية . المسألة كيف تحدد على المستوى الكل

على المستوى التجميعي ينطلق من الفهم المحاسبي طالما  االستثماري في زيادة االئتمانإنكار تأثير التوسع 

ان المراكز المالية للمقرضين والمقترضين يلغي احدهما األخر. ولكن في هذه الحالة لماذا يؤثر سعر الفائدة 

واألخير ينّشط  االئتمانه يعني زيادة في عرض انخفاضرية الكينزية إن لم يكن حسب النظ االستثمارفي 

. وفي رأي المدرسة الكينزية األصلية ان التوسع النقدي في الظروف االعتيادية يمكن ان يحفز االستثمار

 في ذلك .  لالئتمانوالسؤال كيف يحفزه إن لم يكن دور  تقتصاداال

ي السويدي من مدرسة ستوكهولم، الذي تعرضنا ألطروحاته من تقتصاداال  Knut Wicksellيوصف  

ً بنظرية  ، من مدرسة Leon Walrasتقبل، بأنه اثر في الكينزية والمدرسة النمساوية معاً. كان معجبا

لوزان وبوهم باورك، من المدرسة النمساوية، وديفيد ريكاردو من المدرسة الكالسيكية البريطانية، وعمل 

رؤى النظرية. وانطلق التدخل الحكومي في السويد ودولة الرفاه من مصادر مختلفة في على تركيب هذه ال

 Publicالتي كانت متأثرة بالتحليل الحدي واختيار الجمهور  Wicksellالتفكير والتنظير ومنها إسهامات 

Choice  .والرفاه العام 

الفرق بينهما سبب األختالل ودورة  بين سعر الفائدة النقدي وسعر الفائدة الطبيعي وإن Wicksellوميز 

سعر الفائدة  ارتفاعي سببه تقتصاداالاألعمال. وهذه الفكرة متأثرة بالمدرسة النمساوية التي ترى إن االنتعاش 

الطبيعي فوق النقدي. ويحدد سعر الفائدة النقدي في سوق رأس المال؛ بينما يحدد سوق السلع والخدمات 

ن محايداً تجاه األسعار ويعبر عن شرط التوازن وهو أتقرب ما يكون الى سعر الفائدة الطبيعي الذي يكو

 ية الحدية لراس المال. االنتاجمفهوم 
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ينطلق من االختالف بين سعر الفائدة الطبيعي عن النقدي إذ  Wicksellمفهوم العملية التراكمية الذي تقدمه 

الحقيقي أو  االدخاروالقصد من هذا التعبير  االدخارمع كمية  االستثمارمع األختالف ال يتساوى الطلب على 

ي وكذلك األسعار وتستمر تقتصاداالالعيني. فعندما يكون سعر الفائدة النقدي أدنى من الحقيقي يحدث التوسع 

أي التوسع الذاتي ومن خالل دور  Endogenous Moneyهذه العملية لمدة عبر التوليد الداخلي للنقود 

ير أتباع النظرية الكمية للتضخم بإلقاء رزمة من النقود جاءت من الخارج المصارف. وفي حين يبدأ تفس

ً تؤثر باألوضاع النسبية للقطاع الحقيقي والمالي. وان وجود  يذهب فيكسل إلى أن النقود التي تتكاثر داخليا

تساوى مع ية هو الذي يفسر وجود سعر فائدة نقدي مغاير لسعر الفائدة الطبيعي. وفي هذا ياالئتمانالنقود 

منشأ االختالل، ولذلك غالبا ما يّذكر فيكسل عند الحديث عن المدرسة  االئتمانالمدرسة النمساوية في إن 

، وهو جزء االستثمارالنمساوية. بينما وضع كينز بداية االختالل في القطاع الحقيقي، أي عندما ال ينسجم 

الذي هو دالة في  االدخارللطلب الفعال، مع من الطلب الكلي واألكثر فاعلية في تحديد المستوى الكلي 

الحقيقي. ويضيف كينز اثر النقود فيما بعد وعبر  تقتصاداالالدخل، األول خارجي والثاني داخلي وكالهما في 

سعر الفائدة. وسعر الفائدة الطبيعي عند فيكسل هو العائد على رأس المال أو معدل الربح ويمكن النظر إليه 

ً بما يكافئ  سعر الفائدة النقدي هو سعر  Wicksellوعند ية الحدية لرأس المال، كما تقدم. االنتاجتقريبا

وفي هذا يمكن التقريب أيضاً بين سعر الفائدة الطبيعي والعائد المتوتقع  Loan Rateالفائدة على القروض 

 لالستثمار.

 

 الكلي تقصصد االالصوازن غير الوالراسي  في 
 

هو نقطة االنطالق لفهم االختالل واضطراب األسواق،  Equilibriumالتوازن  Walrasفي نظر         
وبذلك كلما تعرفنا بدتقة على شروط التوازن اتضحت امامنا سبل الوتقاية من األزمات. وحتى لو سلّمنا 

ق بالمنطلق فإن ذلك الفهم وحده ال يقدم المطلوب للوتقاية من األزمات طالما يتعذر التحكم في عمل األسوا
ي آخر. إالّ اذا أريد بفهم شروط التوازن  توطئة اتقتصادلتجنبها، وعندما نصل الى هذا الحد نكون ازاء نظام 

 االضطرابلمغادرة هذا النظام الى غيره، وهذه ليست سياسة بل ترتقى الى ثورة. وعندما يعّرف مصدر 
تضيف الى المعرفة. لكن نموذج بكل األسباب التي تؤدي الى انحراف النظام عن التوازن فهذه جملة ال 

التوازن العام يقدم اضاءة عبر الترابط بين األسواق ألن التوازن حسب هذا النموذج يعني التساوي بين 
 العرض والطلب في اسواق السلع والخدمات والمال في آن، بل ومعها سوق العمل.

مختلف اسواق السلع مع كميات معطاة ولو ان النموذج أألصلي يعتني بالتبادل لتحديد األسعار النسبية في 
 منها، وفيما بعد جرى توسيعه لقطاعات أخرى .

وربما يصعب احراز التوازن في عمل النظام، رغم تجاوز هذه المسألة بالمساواة التعسفية بين الحل 
توازن الرياضي لمنظومة معادالت التبادل الخطية في الصيغة الشائعة. ألن المعطيات مستمرة في تغيرها وال

نقطة في فضاء تتقاطع عندها المعادالت، في المنظومة الخطية، وحتى لو عثر النظام على هذه النقطة 
 .Cencini p) (179 سرعان ما تفلت منه ليبحث عنها من جديد

ية، أو تقتصاداالال شك أن مفهوم التوازن الذي يفترض العقالنية بالمعنى الذي تعارفت عليه النظرية    
مسألة فيها نظر وكذلك امكانية التعبير عن السلوك البشري رياضيا. ،  Praxeologyوجيةالبراكسيول

ألسباب منها ان حوادث سلوك األنسان فريدة في حقيقتها والمستقبل ال يعيد الماضي وهي الظاهرة التي 
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إن أمكن  سهم الزمن الذي يتجه إلى األمام دائما. ولذلك Epistemologyيطلق عليها في األبستمولوجيا 
محاكاة تجربة ماضية في نموذج كمي يبقى ما نتوصل إليه مختلفا عن المطابقة وعادة ما تخفق محاوالت 

، وهي  من التحديات  Predictabilityفهم المستقبل على اساس تلك المحاكاة اال نادرا وتلك مشكلة التنبؤ 
 ية.تقتصاداالالكبرى للمعرفة 

من المالحظات التي تقادت الى  منهج التوازن العام غير الوالراسي إن المنشآت تقرر اسعارها مسبقا تقبل  
مواجهة الطلب الذي يتسم بعدم التأكد، بينما تكون األسعار معروفة للمستهلكين عند اتخاذ تقراراتهم. ولهذا 

ف دون الوصول للتصفية التامة تختلف الكميات الفعلية عن المخططة وتنجز الصفقات على هذا االختال
الكامل. وينتمي هذا التنظير إلى التيار الذي يرى المنافسة االحتكارية  االستخداموهي حالة التوازن دون 

وليست المنافسة التامة ومرونة األسعار في مدار المساومة وعقد  Stickyنمطا غالبا واألسعار عصية 
 كوث، وعادة ما يأتي التعديل على فترة من السابق.الصفقات. وهي، أي األسعار، تميل إلى الم

وعلى المستوى أألكبر تتوزع القيود على األسواق منها في جانب الطلب وأخرى في العرض ما ينفي صفة 
ية، مع وجود بطالة إجبارية في القوى االنتاجالتجانس. والناتج الكلي دون مستوى التشغيل التام للطاتقة 

الكامل  االستخدامفي ظل التوازن المتصور عند  Notionalنظير الطلب النظري العاملة. ويميز هذا الت
الذي تسمح به أسواق تعمل مع فائض أو عجز في العرض أو الطلب. فمثال،  Effectiveوالطلب الفعلي 

طلب العمال على السلع، وهو من أشكال انتقال الخلل  انخفاضيترتب على فائض العرض في سوق العمل 
.  ولو استوعبت المنشآت البطالة اإلجبارية للقوى العاملة ال تواجه نقص الطلب Spilloverخر من سوق آل

على منتجاتها. لكن تقوة العمل تعرض وكذلك السلع تطلب مقابل النقود التي تتوسط المبادالت، ولو كانت 
لة من المبادالت عمال في نظير السلع ال يحصل االختالل في رأي البعض. بيد أن المقايضة تتطلب سلس

على تشكيالت نهائية عند األفراد من مختلف السلع وهنا أيضا يواجه األفراد عدم تأكد  ستقراراالوصوال إلى 
الطلب، ما يمنعهم من تقبول المقايضة أألولى. وهي ذات المشكلة التي منعت المنشآت من توظيف العمال 

لب على ما ينتجون عند استيعابهم للقوى العاملة في العاطلين إذ ليست في حوزتهم معلومات تفيد زيادة الط
 يعتمد النقود. اتقتصاد

وتناول البعض دور النقود في االختالل من جانب الطلب على النقود ومرونته تجاه سعر الفائدة والذي 
.  يفترض تقتصادااليعرتقل في تقطاع السلع تعديل أسعار سلع رأس المال  التي ينتشر أثر جمودها في كل 

ذج فالراس أألصلي جريان المبادالت في وتقت واحد وبدون زمن حقيقي، وكل السلع ذات طبيعة آنية، نمو
 والمعلومات تامة متاحة للجميع ودون تكاليف من أجل المعلومات أو إجراء الصفقات، وليس ثمة عدم تأكد.

من أسواق السلع مضافا إليها سوق  n( من األسواق هي (n+1يلخص نموذج فالراس للتوازن العام بعدد  
في جميع هذه األسواق صفرا، و كذلك العرض الزائد و هو  exi)النقود، و يكون مجموع الطلب الزائد)

هو العرض من تلك  xi(s)، و iهو الطلب على السلعة   xi(dحيث)    Equilibriumشرط التوازن   
 : n+1السلعة ، والنقود مثل غيرها من السلع و تسمى عادة السوق رتقم 

 
∑pi(exi)≡ ∑ pi((xi(d)-xi(s)) ≡0 ; i= 1,2,…,n,n+1 

 
( بالتوازي مع Harris,p283بينما طورت الكينزية الجديدة نظرية االختالل في نموذج ال فالراسي ) 

على سؤال مهم فيما إذا يقترن العرض الزائد في أسواق السلع والعمل  المستحدثات في نظرية النقود لإلجابة
مع طلب زائد على النقود حسب تقواعد نموذج فالراس المعروف أم ال. و لهذا السؤال صلة في البحث عن 

 دور النقود في االختالل والبطالة اإلجبارية.
 

فرضية صالبة األجور واألسعار وهي المرتكز لقد دافع الكينزيون الجدد، نتناول مستحدثاتهم فيما بعد، عن 
بالوسائل المباشرة لزيادة الطلب الفعال من خالل األنفاق المستقل. ويبدو إن أألجور  تقتصادااللتبرير تحفيز 
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النقدية أكثر صالبة من األسعار. كما إن األسعار لمختلف السلع والخدمات ليست على درجة واحدة من 
ت استجابة التكاليف واألرباح متفاوتة ، أيضا، لتوسع أألنفاق النقدي. وألنماط الصالبة ويجعل هذا التفاو

السلوك هذه آثار، ال تستطيع السياسات التعامل معها لغياب المعلومات الكافية، ألن التباطؤ غير المتماثل في 
راتها نتائج االستجابة لصدمات األنفاق والنقود يحرك األسعار النسبية في مضمار التضخم وتكون لتغي

 تخصيصية.
 2011و 2007( من بيانات يومية لألرجنتين بين عامي Ahrens and Sachtفي دراستهم لألسعار )

توصال الى أن متوسط مدة بقاء السعر دون تغير حوالي شهر ونصف في بيئة تتسم بالتضخم المرتفع. ولذلك 
الصالبة السعرية في نماذج السياسة للمدد األتقصر، شهر مثال، أما النماذج التي تعتمد فترات  افتراضيفضل 

 فهذه تنسجم مع فرض المرونة السعرية. سنويةزمنية فصلية أو 
 Full pass Throughوفي العراق مرونة أسعار المستوردات تامة تجاه تغيرات سعر الصرف  

الصالبة الواطئة لكن مدة مكوث السعر  افتراضمية بكيفية تسمح بوتستجيب بقية األسعار للضغوط التضخ
غير مقدر في العراق. وطالما توفرت في العالم الموارد والمهارات ألجراء  Calvoأو ما يسمى معامل  

مسوح إحصائية لهذا الغرض لم تعد المسألة أما صالبة أو مرونة تامة بل التدرج في المرونة. وعموما تتسم 
ألولية بمرونة سعرية عالية واستعداد للتقلبات تبعا للعرض والطلب والتوتقعات على نطاق دولي مثل المواد أ

الكلي الوطني.  تقتصاداالالنفط والحديد والنحاس والحبوب، وبقدر من االستقالل، عن التضخم وسياسة 
طني. ومجموعة وهناك مجموعة أخرى من السلع تتأثر بحركة العرض والطلب والتضخم على المستوى الو

ثالثة تتحكم التكاليف بأسعارها، الى حد كبير، وهي ليست مرنة الى أألسفل على أألغلب. اما أألجور 
ثباتها في نماذج السياسة تقصيرة أألمد، ويزداد ميلها للثبات مع اتساع نطاق  افتراضفتغيرها بطيء ويمكن 

 الكبير والتوظيف التعاتقدي لفترات طويلة. االنتاج
عالتقة بين سعر الصرف وسعر الفائدة من جهة وأألخير والتدفقات المالية الخارجية من جهة ثانية لكن ال 

واإلمساك بدور محوري  للسياسة النقدية.  ستقراراالساعدا نظريا على حضور التفسير النقدي للتقلبات و
رغم أن العالتقة بين تغيرات سعر الفائدة وسعر الصرف ضعيفة وكذلك بين سعر الفائدة والتدفقات 

 الرأسمالية الطوعية كما سيتضح.
 
في   Effectiveولقد أثار الكينزيون الجدد التساؤل حول العرض والطلب في النموذج آنفا هل سيكون فعليا 

بالمصادرة على التوازن. وهذا التساؤل في محله ألن الطلب  Notionalالظروف أم نظريا مفترضا كل 
إن النموذج ال يستقيم  Clower.وكان الرأي الذي عرضه  ex- anteوالعرض في النموذج آنفا مخطط 

صفرا  في ظل االختالل، فمع عرض زائد من العمل ال يكون مجموع الطلب الزائد، في مجموع األسواق،
تقدم تفسيرا لإلبقاء على النموذج في  Tuckerبل أدنى من الصفر. بمعنى اتقتران البطالة بفيض السلع. لكن 

كل األحوال حتى بمعنى أن العرض والطلب فعليين ويصح النموذج ألن النقود وسيلة تبادل وليست تقطاعا 
لذا ال يكون العرض الزائد في  أسواق تقائما بذاته إذ تعرض السلع وتطلب وكذلك العمل في مقابل النقود. و

 السلع والعمل والسندات  إال مقترنا بالطلب الزائد على النقود وكلها فعلية.
التي تعّرف دالة باألرصدة النقدية  U المنفعة(  Maxينطلق هذا النموذج غير الفالراسي من تعظيم )و 

من  االستهالك، وPتوى العام لألسعار مقسومة على المس  Mة االسميوهي األرصدة النقدية الحقيقية، 
(، وينسجم هذا المنحى مع التنظير للطلب على النقود بإضافتها إلى p5 , Licandro) ،C  مجموع السلع

 دالة المنفعة  والذي يسمى ) النقود في دالة المنفعة(:
 

Max U=(C/b)b(
   

   
)1-b          ………………………………………..(1)                

:والمالحظ إن مجموع مرونتي  دالة المنفعة تساوي الواحد الصحيح  
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h-1)/h     ……………………………      ( 2)            )  {h-1)/h) Ci  qi/Q)1/h )∑}C=   
 

 
 :TRو يخضع التعظيم لقيد الثروة المتاحة 

PiCi+M=TR  …………………………………………………….(3) 
 

 حيث: qiالمقادير  iالمنظومة أعاله للوحدة الممثلة للقطاع العائلي تستهلك من السلع  

I=1,2,…,n; h 1; 0 b 1; qi=Q . 
 

 E(di)، فيكون نتيجة التفاعل بين الطلب الفعلي المتوتقع  E(yi)أما الناتج المتوتقع من مختلف السلع    
 أيهما أتقل،  yfالكامل  االستخداموإنتاج 

  
كما في أدناه:   

 

E(yi) = ( (E(di)
 -  ᵨ

 +(y f)
 -  ᵨ

 )
-1/  ᵨ

 ……………………….. (3) 

 
الكامل بداللة العمل، غالبا، للتبسيط. وينتهي حل النموذج إلى تعيين األسعار بداللة  االستخداميوصف إنتاج 

، والذي يقدر من الدالة أعاله ᵨثوابت دالة المنفعة، ومعامل يعبر عن عدم التحديد الذي يواجه المنشآت، 
 الكامل. االستخدامالمعطى وإنتاج  االسميوالرصيد النقدي 

 
φd=(E(yi)/E(di))

ᵨ     ………………………………………..(4) 
 

 ibidوتقود تلك المقدمات  E(diإلى الطلب المتوتقع )   E(yi) بأنه مرونة الناتج المتوتقع  ᵨو يعرف المعامل 
p16 ) الى تعريف الناتج التوازني ) Y* بداللةh   و ،ᵨ  الكامل االستخدام، و ناتج yf  : 

 
Y*=((h-1)/h)1/ ᵨ    ………………………………………………..   (5) 

 الكامل . االستخدامناتج  yfحيث ال يتجاوز الناتج التوازني 
 

 :و يكون المستوى العام لألسعار
 
P*=B(M/ y f)     ………………………………………………….(6) 

 
وهو بالنتيجة ثابت. ورغم اختالف   ᵨ(، و المعامل  2( ، و)(1مركب من ثوابت المعادلتين   Bحيث 

المقدمات النظرية عن المنحى النيوكالسيكي وخاصة المنافسة االحتكارية وعدم تجانس الطلب كانت النتيجة 
بدور سرعة دوران النقود مع تفسير لمكوناتها  Bالوصول إلى معادلة كمية النقود الكالسيكية  إذ تقوم 

 هي: (6)القطاع الحقيقي. ألن المعادلة بمفاهيم المنفعة والعرض والطلب في 
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YfP
*=BM 

النموذج آنفا صغير ويتعامل في أصله مع ثالثة متغيرات فقط : الناتج ، سعر الفائدة النقدي ، والمستوى 
العام لألسعار. وبقية المتغيرات ، إجرائيا ، مولدة من بيانات هذه المتغيرات وإن كانت نظريا مغايرة، وهذه 

ي على المستوى اإلحصائي. والنظر إلى الصدمات بأنها خارجية وتؤدي إلى تقتصادالامشكلة البحث 
حيث ال فقاعة وال انفجارها، أي تعزى التقلبات للصدمات  Steady Stateعن مستوى الثبات  االنحراف

القياسي الكينزية بدأ من النصف الثاني لسبعينات القرن الماضي  تقتصاداالالخارجية. ومثلما تعرضت نماذج 
إلى نقد شديد خاصة من مؤسسي مدرسة التوتقعات العقالنية، كذلك أظهرت األزمة المالية أألخيرة ضعف 

القياسي الحديث. ولكنه لم يعد محسوبا على مدرسة بعينها، ألن الكينزية الجديدة أسهمت في تطوير  تقتصاداال
دوات وعلى فرضيات مغايرة، بهذا القدر أو ذاك، لمدرسة التوتقعات العقالنية والكينزية أألصلية. إذ هذه األ

طورت الكينزية الجديدة أساسا جزئيا مختلفا عن مارشال وفالراس، كما تقدم، إضافة على توسيع النظرية 
منافسة االحتكارية وصالبة النيوكالسيكية لدورة األعمال الحقيقية بإضافة الخصائص الكينزية ومنها ال

 (. R¨ohe p8األسعار)
 

في أتقسام ثالثة  تقتصاداالتنظر نماذج التوازن العام الديناميكي، بصيغها الكينزية الجديدة األحدث عموما، إلى 
ية، والمؤسسة النقدية. تمثل العوائل الطلب على السلع والخدمات، وجانب االنتاج: العوائل، والمنشآت 

المنشآت، وتدير المؤسسة النقدية  سعر الفائدة حسب مستويات الناتج والتضخم أو للسيطرة العرض تتواله 
 الكلي بعدد تقليل من المعادالت والمتغيرات: تقتصاداالعلى التضخم وحسب. وهكذا يدرس 

الطلب، يعتمد على الناتج المتوتقع والمتغيرات السعرية، وتلخص بسعر الفائدة الحقيقي المتوتقع، أي سعر 
 مطروحا منه التضخم المتوتقع. االسميلفائدة ا

العرض، ويعتمد أيضا على التكاليف واألسعار، ويختزل إلى معادلة تفسر التضخم بالعوامل الحقيقية أي 
التضخم دالة بالتضخم المتوتقع والناتج )المساوي للطلب الفعلي(، أو بالتضخم المتوتقع وفجوة الناتج التي تقد 

 الكامل. االستخدامج الفعلي والمحتمل او بالفرق بين الناتج الفعلي وناتج تعّرف بالفرق بين النات
سوق المال، ويجري في الغالب االتقتصار على سعر الفائدة والسياسة النقدية والتي تقد يعبر عنها بقاعدة 

تي ، تايلور. والتفاعل والتغذية المرتدة مضمونة في هذه التوصيفات من خالل الخاصية اآلنية للدوال وتأ
أيضا، من تفاعل المتغيرات عبر الزمن لوجود متغيرات متخلفة زمنيا  عادة في هذه النماذج عند توصيفها 

 للقياس.
دورا  Shockوإضافة على اآلنية الواضحة من متابعة المتغيرات واآلثار المتبادلة، يجد مفهوم الصدمة  

 صناف من الصدمات:كبيرا مع هذا الطراز من التنظير والنمذجة، وهناك أربعة أ
التي تؤثر في صافي األرباح  Exogenousصدمة العرض ، ويقصد بها صدمة العوامل الخارجية 

وتقد   2008و 2005أسعار الوتقود في العراق بين عامي  ارتفاعالمتوتقعة والفعلية ومنها على سبيل المثال 
إلى جانب أثرها المباشر في المستوى العام ألسعار  االنتاجانعكست على التضخم فعال عبر رفعها لتكاليف 

 المستهلك. ويمكن أن تدخل في هذا الصنف الواسع من الصدمات تغيرات الضريبة.
ية، والتي تعكس التغيرات التكنولوجية ،او التغيرات البنيوية التي  تكون محصلتها كبيرة االنتاجصدمة 

العنيفة صدمات إنتاجية بسبب وجود تقوى عاملة زائدة عند في لحظة تحول بين القطاعات، ولدورة األعمال 
 الكامل للعمل الموظف. االستخدامية لحين الوصول إلى االنتاجكبير في  ارتفاعنزول النشاط، ما يقود إلى 

الضريبية مثلما يحصل  االيراداتصدمة الطلب، نتيجة زيادات مفاجئة في أألنفاق الحكومي غير الممول ب
 رد الصادرات النفطية وسواها.عند انتعاش موا

الصدمة النقدية، وفي العراق ترتبط هذه بصدمة الطلب ألن أألنفاق الحكومي الممول من النفط يتحكم 
 بالعرض النقدي. وينظر إلى هذه الصدمة بأنها خارجية أيضا.
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لمدارس لمرونتها لقد أصبحت النماذج الديناميكية الستوكاستيكية ) غير اليقينية( للتوازن العام عابرة ل 
العالية في تناول موضوعات مختلفة، نقدية وحقيقية، تطاوع الميول النظرية للباحثين وأغراض متباينة. 
وتدرس النمو حسب التنظير النيوكالسيكي، والنماذج النقدية للكينزيين الجدد بفرضياتهم المعروفة  حول 

حسب  Inter temporalستمثال عبر الزمن االحتكاك وعدم التوازن، وغيرها. وهي تتناول مسائل اال
تقواعد القرار للمتعاملين في األسواق. وتلك القواعد مستمدة من فرضيات حول التكنولوجيا والسياسات 
المالية والنقدية المعتمدة في الوتقت المعين. وتقد جاء االهتمام بها في سياق تزايد األتقبال على دراسة الحركة 

ية. تقتصاداالالكلي لما يخدم السياسات  تقتصاداالسل الزمنية لمتغيرات للسال Co movementالمشتركة 
ويجري تداول هذه النماذج الديناميكية بالتزامن مع االهتمام بالكشف عن حقيقية العالتقات السببية بين 

 العام وسواها، لتجنب المعادالت االتجاهالمتغيرات. ومحاولة معالجة البيانات بكيفيات، مثل إزالة أثر 
عندما تستخدم البيانات دون تعديل وبطرق تقدير ال تراعي السلوك   Spurious Regressionالزائفة

حسب الواتقعي للخطأ العشوائي. وتنال هذه النماذج اهتمام البنوك المركزية الختبار السياسات المقترحة. و
ي يظهر فعل الصدمات في منظومة المفاهيم المتداولة في سياق هذا المنحى من التنظير والبحث التجريب

المتبقي ) الخطأ العشوائي (. ويؤدي الخطأ دور اآللة التي تحول مسار المتغير إلى أألعلى أو أألدنى فينتقل 
 اآلنية. هذا الفعل إلى مجموع النظام عبر

 
ولذلك تعتني النماذج الستوكاستيكية )غير اليقينية( بالخطأ العشوائي وسلوكه، والذي يسهم في التنبؤات    

بطريقة شبيهة بما يجري في نموذج تحليل السالسل الزمنية باالنحدار الذاتي المتكامل مع المتوسط المتحرك 
 Rational Expectations School. وتقول مدرسة التوتقعات العقالنيةARIMAلألخطاء العشوائية 

ية ألن المتعاملين يتنبؤون بنتائجها كما تقتصاداالية للحكومات ال تؤثر في مجرى الحياة تقتصاداالإن السياسة 
. وهذه األطروحة  Surpriseاستخدموا نموذجا تقياسيا محكما.  وتنحصر فرصة التأثير في المفاجآت  لو

وهو الفرق بين القيمة الفعلية وتلك المقدرة من  ḛالعشوائي  القياسي الحديث بالخطأ تقتصاداالتترجم في 
المعادلة، أو بين  القيمة الفعلية للمتغير الذي استوعب الصدمة والقيمة النمطية له المحددة داخليا من منظومة 
األسباب وسلوكه الذاتي. و يعبر الخطأ العشوائي عن دور المتغيرات الخارجية التي لم تحظر في منظومة 

من الصدمات كونها خارجية وتمثل عدم التأكد في   Stochasticلتفسير. وتأتي الصفة الستوكاستيكية ا
من مكونات السلوك الذي يمثله خط   Deterministicالمنظومة وعدم التحديد في مقابل الجزء المحدد 

 االنحدار أو ما في حكمه. 
عمل النظام وحده دون صدمات خارجية ومنها لكن، وهذا حسب رأينا، هناك تقلبات تتولد داخليا أي ب 

وأسعار أألسهم، وإذا صح أن سياسة سعر الفائدة تحكمها  االئتمانتكوين الفقاعة وانفجارها بالحوار بين 
جزءا من النظام  Policiesتقاعدة تايلور أصبحت في هذه الحالة داخلية أيضا، وبالتالي أضحت السياسات 

وآلة التكييف  تقتصاداال، في المكائن الحديثة وشتان بين Regulatorsمات، أريد لها أن تعمل مثل الُمنظِ 
بل إن تقرارات المستثمرين والمنتجين  ستقراراالالسوق بطبيعة عمله ال يضمن  اتقتصادوالثالجة.  ويبقى 

تتخذ في ظل عدم اليقين واستنادا إلى تقديرات للعوائد والمخاطر مرتبطة بالتوتقعات. كما أن الصفة الخارجية 
نسبية لبعض المتغيرات وهي  خاضعة للبحث والنقاش المستمر ومنها النقود. أي هناك فرق بين متغير 

ة أو ندرة الموارد الطبيعية والمكتشفات الجديدة منها وإلى حد كبير ي، مثل وفرتقتصاداالخارجي للنظام 
االختراعات واالبتكارات ونمو السكان والمناخ وربما السلوك السياسي ...، ومتغيرات تكون خارجية نسبة 

 ي، وعند توسيعه  يتقلص عدد المتغيرات الخارجية.تقتصاداالإلى النموذج النظري الذي بين أيدينا للنظام 
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 الكينزية الج ي ة والصوتقعدت العقالنية
 

تأسس النموذج الكينزي  الجديد على أساس جزئي وهو النقود في دالة المنفعة، وبالتالي تجاوز التوازن بين 
كما سيتضح. وأبدى مرونة واسعة في تعديل منحنى  ISألشتقاق منحنى التوازن السلعي  االستثمارو االدخار

فيليبس التقليدي  إلبراز دور التوتقعات. وبذلك تقاربت منهجيات التحليل بين الكينزيين الجدد ومدرسة 
الكلي لديهم  تقتصادالتوتقعات العقالنية. وألن هذا التنظير يعتني بالتضخم وتعبر دالته عن جانب العرض لال

 ة السياسة النقدية التي يتضمنها هذا المبحث.أصبح متساوتقا مع دال
 

 النموذج الكينزي الج ي    
 
نستعيد في هذه المعالجة اساسيات نموذج النقود في دالة المنفعة ونجاريه لمعرفة األصل النظري لمنحنى   

IS  ع وتقت ومتناتقصة م االستهالكللكينزية الجديدة. ويمكن تعريف دالة منفعة األسرة بانها متزايدة في

العمل. وتهدف األسرة نحو تعظيم الرفاه في حياتها المديدة، وينشأ من هنا الترابط عبر الفترات وتظهر 

مقايضة الحاضر بالمستقبل. ويخضع تعظيم الرفاه إلى تقيد الموارد. دالة المنفعة من جملة صيغها الممكنة 

(Romer, P.239-240) : 

 
ut= Bt [ ut(ct)+ ᴦ(Mt/pt)-V(Lt)] 
U=∑ ut 

 
 ويعرف تقيد الموارد ببساطة:

Mt+(At+ WtLt - PtCt - Mt)(1+it) =At+1 
 

ة االسميالنقود  t ،Mt/ptاستهالك الفترة  ctمعامل خصم المنافع، t  ، Btالمنفعة في الزمن ut حيث :
 Aتجميع المنفعة،  Uوتقت العمل،  Ltمقسومة على المستوى العام لألسعار أي الرصدة النقدية الحقيقية،  

سعر الفائدة النقدي. وألن   iاألجر ) الدخل المكتسب(، Wاألصول التي تملكها األسرة الممثلة للسكان، 
المنفعة الحدية متناتقصة تُقترح، عادة، إشكال رياضية للعالتقة بين المنفعة و الستهالك لالنسجام مع هذا 

u(ct)= (1/1- ϴ) ctالنمط : 
1-ϴ    ،ϴ يةاالستهالكلدالة المنفعة  مقدار موجب، والمشتقة األولى: 

  ϴ 1/ct =/dct u(ct) d 
 

مع منفعة الفترة القادمة عبر سعر الفائدة وتكون العالتقة أدناه للتعبير  tفي الزمن  االستهالكوتقايض منفعة 
 متغيرا تابعا:  االستهالكعن العالتقة بين سعر الفائدة متغيرا مستقال و

 
Lnct=lnct+1 – (1/ ϴ)rt   …………….…………………………….(1) 

 
أن دخل المستهلك يتساوى مع  افتراضسعر الفائدة الحقيقي. وثم ،عبر  rtاللوغاريتم الطبيعي و lnحيث  

 الكينزي الجديد:  ISبالدخل لنحصل على ما يسمى منحنى  االستهالكاستهالكه عند التوازن، يستبدل 
 

lnyt=lnyt+1 - (1/ ϴ)rt    ……………………………………………(2) 
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وسعر  tفي هذا المنحنى الجديد، المشتق من األساس الجزئي، أن العالتقة عكسية بين الناتج في الزمن ويقال 

التقليدي. لكن لماذا ال يقال أن إنتاج الغد  ISالفائدة الحقيقي وبذلك تحافظ على ذات الخصيصة المعروفة في 
( تبادل مقدارا من استهالك (1تقم يتزايد مع سعر الفائدة حسب المعادلة. واألصل النظري أن المعادلة ر

 االستهالكالحاضر بآخر من استهالك الغد يكافئه في المنفعة ومعيار المبادلة سعر الفائدة. وأن مساواة 
يتحدد بسعر الفائدة  االدخاربالدخل ويفترض، وفق هذا المنطق، أن يكون سعر الفائدة صفرا على فرض أن 

ن سعر الفائدة بصفته معيارا لمقايضة المنافع عبر الزمن إلى الوظيفة دون سواه، وال يبدو االنتقال مقنعا م
ي االستهالكالجديدة لتحديد التوازن في سوق السلع. وعند تقبول العالتقة العكسية بين سعر الفائدة والطلب 

 : (2)ي وأن الطلب الفعلي يساوي الناتج لتكون المعادلة رتقم االستثمارو
 

=lnyᵔ - (1/ ϴ)rt   ……………………………………………….(3)               lnyt 
 

مستوى الطلب الفعلي الذي ال يتأثر بسعر الفائدة ضمن المديات الجارية أو هو الطلب الفعلي السابق  yᵔوأن 
 لتكون العالتقة مفهومة أكثر ولو أنها تفتقر إلى التنظير على أساس جزئي وهو المنحى الجديد.

يات المنشأة وسوق العمل، ويفترض اتقتصادوكان التنظير لمنحنى فيلبس التقليدي ذائع الصيت ينطلق من  
 و بذلك يقيم العالتقة المبسطة أدناه: Pt-1يتكيف مع مستوى األسعار السابق  Wt ابتداء أن األجر

 
Wt = APt−1,    …………………………………………………………(4) 

 تساوي األجر الحقيقي ،ية  الحدية للعمل االنتاج و أن

F′ (Lt) = Wt/Pt         ……..……………………………………………….(5) 
 :ومنهما     

= A Pt-1/ Pt              F′ (Lt) 

 نسبة التضخم إذن: fحيث f+1/1تساوي  Pt-1/ Ptو بما أن 

F′ (Lt)= A/1+f  ,       …………………………………………………….(6) 
ية الحدية االنتاجية الحدية ترتبط بعالتقة عكسية مع التضخم وألن االنتاجأن  (6)ويفهم من المعادلة 

يرتبط  االنتاجبعالتقة طردية مع التضخم، وبما أن  االنتاجإذن يرتبط  االنتاجمتناتقصة مع زيادة 

بعالتقة طردية مع العمل يمكن القول يتزايد التشغيل مع التضخم، ومن هنا جاءت العالتقة العكسية 

يعرف منحنى فيلبس هذا دالة ة والتي يطلق عليها منحنى فيلبس التقليدي. وبين التضخم والبطال

. وبين نهاية الستينات وبداية السبعينات طرح ملتون االنتاجعرض أي العالتقة الطردية بين السعر و

والذي  Natural Rate of Unemploymentفريدمان وآخرون مفهوم معدل البطالة الطبيعي

ي، التوازن العام بالمعنى الوالراسي وخصائص بنيوية من تقتصادااليحدده مجمل عمل النظام 

التكنولوجيا  والتنظيم وتجميع ونشر المعلومات  والبحث عن فرص عمل واالنتقال إلى المهن 

واألماكن الجديدة ... وهكذا. ولذلك يعامل  بأنه معطى، وهو الوجه اآلخر للناتج بالمستوى الطبيعي 

، في نظرهم، اال تحاول السياسات تجاوزه ألن التضخم يتزايد ويستمر أو المحتمل ومن أألفضل

 بالتزايد مع اإلصرار على تجاوز المستوى التوازني ذاك
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 ( Romer , ibid, p 259 ) ،ولما تقدم وتجربة التضخم الركودي في سبعينات القرن الماضي .

ديدة وصارت معادلة التضخم الذي أضعف الموتقف الكينزي، جرت مراجعات تقادت إلى الكينزية الج

 أدناه أكثر جاذبية :

ft= f*t+ λ(ln yt – ln ӯt) +ԑt  …………………………………….  (7) 
اللوغاريتم الطبيعي. وفي رأيهم  lnالتضخم الفعلي والتضخم األساس على التوالي، و *fو  fحيث 

يتغير التضخم، كما تقدم، وتتغير الطريقة   ӯtالناتج التوازني  ytعندما يتجاوز الناتج الفعلي 

لتحديد األجر ليؤخذ باالعتبار التضخم المتوتقع. ويراد من ذلك بقاء  (4)الموصوفة في المعادلة 

عند المستوى التوازني والتشغيل عند معدل البطالة الطبيعي. وعندها يصبح التضخم مستقرا  االنتاج

( stationary) عندf* توى األساس صعودا أو نزوال تبعا للصدمات التي .أي يتحرك حول المس

باألسعار التي يعبر  االنتاجمعادلة عرض كلي طالما تربط  (7). وتسمى المعادلة  ԑيعبر عنها 

التضخم عن حركتها. وطالما يكون الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل، المقدار بين القوسين في 

  feفي آليات وضع األجر بالتضخم المتوتقع *fتبدل ثم يس *fأكبر من  fالمعادلة، موجبا يصبح 

 Inflation Augmented Phillipsوتسمى المعادلة الجديدة منحنى فيلبس المقوى بالتوتقعات 

Curve . 

ft= fet+λ (ln yt – ln ӯt) +ԑt  ……………………………………  (8) 
المعدل الطبيعي. أما دالة أي تستقر التوتقعات التضخمية ما لم تتدخل السياسات  لتقليص البطالة دون 

العرض عند لوكاس فتفيد أن السياسة أصال ال تنفع في زيادة الناتج وتقليص البطالة مادامت 

 متضمنة في التوتقعات، وينحصر التأثير في المفاجآت.

yt=yn
t +b(ft- f

e
t)+ ԑt     …………………………………………. (9) 

ynحيث 
t   ناتج المستوى التوازني، وألن التوتقعات عقالنية يكون المقدار(ft- fet)  صفرا على

. وإذا ԑاألغلب وتنحصر حركة الناتج فوق أو دون المستوى التوازني بالمتغير ) الخطأ ( العشوائي 

ب الثالث السابقة تمثل العرض بداللة التضخم، يقتضي االتساق اتقتراح معادلة للطل كانت المعادالت 

 بداللة التضخم أيضا. ونعود إلى معادلة الطلب على النقود:

ln(M/P)t =ao +a1 ln yt – a2 rt   ……………………………… (10) 

 ،LM  ومنها نتوصل إلى دالة التوازن النقدي            

Lnyt =(1/a1)  ln (M/P)t  + (a2/ a1) rt    …(11) 

ثبات األرصدة النقدية بالمجموع  يصبح الناتج )الدخل( دالة طردية بسعر الفائدة  افتراضوعند 

المتعارف عليها لهيكس وهانسن. وعندما تكون مرونة النقود مع سعر   LMالحقيقي وهي دالة 

، مساوية للصفر واألرصدة النقدية ثابتة يكون الناتج الذي تسمح به النقود، أيضأ كمية  a2الفائدة، 

 الكالسيكي  الذي يرسم عمودا على محور الصادات ) الناتج( والذي تقدم بيانه. LMوهو  ثابتة
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، وعندما نريد إتقامة عالتقة بين الطلب السلعي LMمع  ISويكون المستوى التوازني بتقاطع 

ويقلل األرصدة الحقيقية  فيصبح نفس المستوى من الناتج يتطلب  Pوالتضخم، نقول التضخم يرفع 

منحنيات متوازية  LMإلى األعلى ألن خارطة  LMحقيقي أعلى، وهو معنى تحول دالة  سعر فائدة

أدنى مع  ADأأليسر نحو نقطة األصل يمثل أرصدة نقدية أتقل. وهكذا يصبح الناتج المطلوب 

مستوى أعلى من التضخم . ويمكن إدخال تقاعدة السياسة النقدية إلى المنظومة وهي أن سعر الفائدة 

 ة بانحراف الناتج عن المستوى المحتمل وانحراف التضخم عن المعدل المرغوب:الحقيقي دال

rt =ro +φf(ft –f*) +φy(yt –y*)  ………………………………………..(12) 
وسعر الفائدة الحقيقي  yلكبح التضخم وبما أن العالتقة عكسية بين الناتج  rيزداد  fوعندما يزداد 

تنشأ من معادلة السياسة النقدية عالتقة عكسية، ايضا، بين الطلب السلعي والتضخم. والشكل الهندسي 

. األولى تتحرك إلى LMتماثل تماما خارطة  yو  rلدالة السياسة النقدية عبارة عن خارطة بين 

ن األرصدة النقدية الحقيقية . أن األعلى مع كل مستوى جديد من التضخم والثانية مع مقدار أتقل م

ودالة السياسة النقدية هي نقاط لدالة الطلب الكلي. لكن هل السياسة النقدية    ISنقاط التقاطع بين 

تتعامل فعال مع سعر الفائدة الحقيقي، واين هذا التصور من مبدا ثبات سعر الفائدة الحقيقي بصفته 

ية الحدية لراس المال، هذا ما سوف يناتقش في االنتاج انعكاسا للعوامل الحقيقية ومنها أنه يمثل

 المكان المناسب.

 الصوازن ال يندميكي السصوكدسصيكي ) غير اليقيني(

الكينزي الجديد،  ISضمن إطار التوازن الديناميكي الستوكاستيكي يعاد تقديم الدوال الثالث :   

ومنحنى فيليبس، ودالة السياسة النقدية وعلى أساس النظرة األمامية. والمتغيرات كلها انحرافات عن 

مستويات التوازن والتي عبرنا عنها في البحث التجريبي آنفا فرق المتغير عن المتوسط المتحرك 

ية وهذه أداؤها االتجاهقيم بعد التحويل إلى اللوغاريتمات الطبيعية، وتقد تعرف بالفرق عن ال

 )اإلحصائي ضعيف وتكتنفه مشاكل. ونستخدم نفس الرموز بصفتها انحرافات عن التوازن 

Romer ,pp353-354)  الحرف ،E  للتوتقع وisԑ   ،fԑ  ،mԑ  هي األخطاء العشوائية لدالةIS 

 ، والتضخم ، والسياسة النقدية على التوالي:

yt= a Et(yt+1) – 1/ϴrt + ԑis   …………………..…(13) 
ft = b Et(ft+1)+φyt + ԑf        ………………….…(14) 
rt = ᶲf Et (ft+1) +ᶲy Et(yt+1) +ԑm    ……………….. (15) 
و يقال، لتبرير ما سيأتي ، إذا كانت األخطاء العشوائية مستقلة تماما عن بعضها البعض أو أن خطأ 

أمامية  تنتفي األسباب المنطقية لتوتقع المتعاملين في اليوم ال يرتبط بخطأ األمس، وطالما أن النظرة 

األسواق انحراف المتغيرات عن مستويات ثباتها ) توازنها(. ولذلك تكون متغيرات التوتقعات للفترة 

في المعادلة   yوبعد ذلك تعويض  15بالمعادلة  13في المعادلة     rالقادمة أصفارا. وبتعويض

 يرات بداللة  األخطاء العشوائية :تصبح كل المتغ 13  بالمعادلة14

yt = y(ԑm, ԑis)    ………………………………(16) 
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ft= f(ԑis, ԑm, ԑf ) ……………………………… ( 17) 
rt = r( ԑm)    …………………………………… (18) 

 إضدفة النقو  إلى منحنى فيلبس

أعلن اهتمامه بنمو النقود إضافة على توتقعات المستوى  1998عند تأسيس البنك المركزي أألوربي عام  
بالمائة   4.5بنسبة سنوية  M3العام لألسعار. والتزم، فيما بعد، هدفا لنمو النقود حسب تعريفها أألوسع 

(P1  Assenmacher-Wesche  ،ولذلك يفهم على نطاق واسع اعتماد البنك المركزي األوربي .)
آنذاك، سياسة نقدية ذات مرتكزين تتمثل في استهداف التضخم وكمية النقود في آن. وتكاثرت الدراسات التي 
بينت ضآلة جدوى استهداف كمية النقود لصعوبة السيطرة عليها، وعدم وضوح صلتها بكل من التضخم 

 في األمد القصير، على أألتقل، وهو المدار الرئيسي للسياسة النقدية.وسعر الفائدة 
ي حول أسعار الفائدة تقتصاداالويعبر، احيانا، عن منهج المرتكزين بالجمع بين التحليل النقدي والتحليل 

والتضخم. وكان البنك المركزي أألوربي يرى أن علة المرتكزين في عمله تأتي من الفرق بين أألمد القصير 
والبعيد في سلوك التضخم. في أألمد القصير يعزى الدور أألكبر للتفاعل بين العرض والطلب وفي أألمد 

 ي.االتجاهالمتوسط لنمو النقود 
أبدى البنك المركزي أألوربي تقناعته بالترابط بين التغيرات بعيدة أألمد لكل من التضخم  2003وفي عام 

كن التعرف على مساره بمنحنى فيلبس بعد إضافة حركة النقود والنقود. وأن التضخم في منطقة اليورو يم
عن ضغط الطلب الكلي على  لألمد القصير. ويعرف لديهم منحنى فيلبس بالعالتقة بين التضخم ومقياس يعبر

ية أو فجوة الناتج ) الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل (. وهو ال يخرج عن أألطار أألصلي االنتاجالطاتقة 
لبس الذي يربط بين التضخم وأألجر النقدي وأألخير مع البطالة. لكن البطالة تقاس، هذه المرة، لمنحنى في

 Economicوالتي يسميها تقرير البنك درجة العطالة  ية االنتاجبصورة غير مباشرة، بعطالة الطاتقة 
Slackness   (ibid p3.) 

ه منهج كنيزي جديد مطور عن تقاليد منحنى إضافة النقود الى منظومة التفسير في دالة التضخم يصنف بأن
 Highفيلبس. وانسجاما مع المقدمات آنفا يجزأ التضخم في مكونين: أألمد القصير ويسمى عالي التردد  
Frequency   وأألمد البعيد و يدعى واطئ التردد Low Frequency    وهي لغة تقنية تستخدم في

يل الطيفي والسالسل الزمنية:القياسي الحديث مستعارة من التحل تقتصاداال  
 
Inft =inft

hf+inft
lf     ……………………………………………………….(1) 

 
 وكما في أدناه: εوانحراف عشوائي    gو الجزء تقصير أألمد يوصف بأنه دالة في فجوة الناتج 

 
inft

hf= α gt+ εt
hf    ….……………………………………………………  (2) 

 
ات تضمن بمجموعها إلغاء أثر العوامل الحقيقية افتراضعن منحنى فيلبس لكنه هنا مثقل ب (2)تعبر المعادلة 

تجعل متوسطها مقداره صفرا. وهذا  بطريقة gعلى التضخم في األمد البعيد. فمثال تحسب فجوة الناتج 
الناتج انحرافا الزمني للناتج الفعلي لتكون فجوة  االتجاهأألجراء مبني على تعريف الناتج المحتمل وكأنه 

. وال يوجد اتفاق نظري حول هذه الطريقة في حساب فجوة الناتج االتجاهبنفس االحتمال على جهتي خط 
. اما صدمات Potentialوالتقدم التقني وتتنافى مع مضمون مفهوم المحتمل  االنتاجدورعوامل   ألنها تغفل

 والوتقود وما إليها فيعبر عنها الخطأ العشوائيالتكاليف مثل سعر الصرف وأسعار المستوردات والغذاء 
وهو بمتوسط صفر ألنه المتبقي من دالة   ) ibid p5 )، ضمن تصور نظري مغاير،  εالمتعارف عليه 

 االنحدار.
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وينطلق التنظير الكينزي الجديد من تحديد السعر بالكلفة وهي أجر وهامش ربح نسبة إلى أألجر وأن  
جيا وأألجور النقدية ليست مرنة نحو أألسفل، على أألغلب، وعليه يتطلب األسعار صلبة وتعدل تدري

االنسجام مع هذا التصور تراكم زيادات أألمد القصير في األسعار وليست هي ذبذبات حول المتوسط  ال 
تخلف شيئا لألمد البعيد. وغالبا ما يتسم منطق النمذجة، في هذا المضمار، بالتبسيط لتسهيل مهمة القياس، 

أما الجزء بعيد أألمد فيوصف  وتقد يقود  التبسيط واالختزال إلى ترجيح تصور نظري على تصورات بديلة.
، والتغير النسبي في سرعة دوران النقود. وكثيرا ما μونمو النقود ،γبأنه دالة في : نمو الناتج الحقيقي

وهنا، أيضا، لألمد البعيد.  ρتداولت أألدبيات النقدية النظر إلى سرعة دوران النقود دالة في سعر الفائدة 
 وبجمع المكونين، أألمدين القريب والبعيد ،  تكون المعادلة المعبرة عن المرتكزين:

 
Inft= αo+ αg gt-1+ {αγγ

lf+ αρρ
lf+ αμμ

lf } + εt  …………………………….…(3) 
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 اخصبدر  وال الطلب الكلي والصضخم

 صجدرب صحليلية ألخصبدر ال وال الرئيسية

ومعادلة السياسة النقدية ولو على نطاق محدود  IS نحاول فيما يلي اختبار دوال التضخم والنشاط الحقيقي  

 تقتصاداالواالستنتاجات التي  يظهرها االختبار اإلحصائي غير تقابلة للتعميم غير أنها تبين إمكانية أن يعمل 

 بالكيفية التي يبينها التقدير. في البدء نقدر منحنى فيليبس أألصلي وبعد ذلك الصيغ الجديدة

 (2الشكل رتقم )

 التضخم السنوي في بريطانيامعدل 

 

. يكشف الشكل عن تحول حركة المستوى العام لألسعار من التقلب Ian Websterالمصدر: اعداد الباحث ؛ البيانات من 

 حول متوسط األمد البعيد الى عصر التضخم حيث فقدت األسعار مرونتها نحو األسفل. 
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 (6الشكل رتقم )

 1611عام معدل التضخم في بريطانيا منذ 

 

 1621بوتيرة واضحة بعد عام  نخفاضالتضخم نحو اال اتجاه. نالحظ Ian Websterالمصدر : إعداد الباحث، البيانات 

 .باالنعكاسدون بوادر 

 (11الشكل رتقم )

2121 -1691نمط العالتقة فيما بين المتغيرات النقدية: الواليات المتحدة األمريكية  

 

 .FRED Economic Databaseالمصدر: إعداد الباحث، البيانات من           
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األنماط هي مرتسمات البيانات المقدرة من معادالت األنحدار مع الزمن. من الواضح ان النقود ليست محايدة  

إذ توجد عالتقة بين التضخم وسعر الفائدة الحقيقي، إن حيادية النقود من مرتكزات التنظير غير الكينزي وال 

 يوجد ما يكفي من الدالئل المستقرة على تلك الحيادية.

 (11الشكل رتقم )

 2112 -1691التضخم وسعر الفائدة الحقيقي في كوريا الجنوبية  للمدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . WDIالمصدر إعداد الباحث؛ البيانات من موتقع البنك الدولي  

 

يكشف الشكل عن تجربة كوريا الجنوبية في العالتقة بين التضخم وسعر الفائدة الحقيقي وهي عكسية وبذا 

 تضمنت نقضا لفرضية حياد النقود. 

ة واألسعار ال شك فيه  وانه موجب ، لكن العالتقة بين نمو النقود والتضخم يكتنفها االسميبين النقود  االرتباط

عيد كما سيتضح من دراسة الوتقائع لمدة تزيد على اكثر من نصف تقرن . عدم التحديد حتى في األمد الب

ويواجه التنظير الذي ينطلق من معادلة كمية النقود الكالسيكية، بانها نظرية لتحديد المستوى العام لألسعار، 

لف واتقع عدم ثبات سرعة دوران النقود فضال عن اتجاه العالتقة السببية بين تغير النقود والتضخم. ويخت

النقدي اختالفا  تقتصادفي الدوال الرئيسية لال  M2عن النقود بالمعنى الواسع  M1انتظام النقود الجارية 

 يستدعي التأكد من تعريف النقود في المعادلة الكالسيكية.

ولقد اصبح واضحا على الصعيد التجريبي ان سرعة دوران النقود تتغير. وكان يقال ، والى يومنا، ان  

النقود وان لم تتأكد حياديتها في األمد القصير فان تلك الحيادية في األمد البعيدة مضمونة، لكن هذه 

يها ، او على االتقل ليس األطروحة صارت موضع شك لصعوبة اثباتها بوسائل التحليل الكمي المتعارف عل

 من السهل دحض فرضية عدم حياد النقود.
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سرعة دوران  استقراران تعاظم دور المصارف في مكاثرة النقود وظاهرة األحالل النقدي، وعدم ثبات او  

بل وتقدرة   Exogenousالنقود مع تذبذب المضاعف النقدي كلها زعزعة القناعة بان النقود خارجية 

ي السيطرة على حركتها عبر الزمن او باألنسجام مع اهداف تقررت او استجابة لتغير البنك المركزي ف

 ي الكلي.تقتصاداالاحوال النشاط 

الموجب بين زيادة النقود  االرتباطفي دراسات سابقة تبنت فرضيات النظرية الكمية للنقود وجدت ان 

فحص هذه العالتقة  وإلعادة(.  1p  ،2والتضخم موجودة في نصف، او اتقل، من الحاالت التي تناولتها  ) 

-Coغير السببي اي ارتباط السياق العام والحركة المشتركة    االرتباطمن المفيد تجنب احتمال 

Movement  العام للنظر في العالتقة بين نمو النقود والتضخم . إذ مع هذه  االتجاه،  وذلك باستبعاد

ن المتغيرين يعبر عن سببية من نوع ما والنتائج معروضة الطريقة في التحليل يرجح ان انسجام الحركة بي

؛ التضخم هو المتعير التابع ، والمتعيرات المستقلة النقود ومتخلفاتها؛ وجميع المتغيرات (2في الجدول رتقم )

 . معّرفة باإلنحراف عن اإلتجاه العام.

 (2الجدول رتقم )

 2111 – 1691للمدة  .M2لتفسير التضخم بنمو النقود   OLSمعادلة انحدار بطريقة 

 التقدير الدولة
 ومستوى

 الداللة

المتخلف  المتزامن الثابت
 األول

 المتخلف 
 الثاني

المتخلف 
 الثالث

 معامل
 التحديد%
R-Sq. 

 32.1 1.11 1.19 1.16 1.11 1.22 تقد استراليا

 1.39 1.12 1.13 1.13 1.23 م.د

 2.1 1.12 1.13 1.12 1.12 1.49 تقد كندا

 1.41 1.22 1.22 1.32 1.22 م.د

 24.4 1.11 1.12 (1.11) (1.11) 1.13 تقد سويسرا

 1.12 1.22 1.12 1.11 1.26 م.د

 96.1 1.21 1.11 1.21 1.24 (1.1) تقد كولومبيا

 1.12 1.42 1.14 1.11 1.16 م.د

 49.1 1.11 1.11 1.22 1.11 1.22 تقد مصر

 1.13 1.26 1.12 1.66 1.44 م.د

 1.4 1.19 1.14 1.11 (1.11) 1.42 تقد بريطانيا

 1.12 1.44 1.21 1.61 1.42 م.د

 2.1 1.22 (1.12) 1.23 1.12 (12) تقد اندونيسيا

 1.91 1.62 1.11 1.21 1.11 م.د

 11.3 (1.16) 1.43 1.21 (1.24) 1.29 تقد الهند

 1.41 1.16 1.12 1.12 1.11 م.د

 11.1 1.12 1.11 1.12 1.14 1.21 تقد اليابان

 1.11 1.21 1.31 1.21 1.93 م.د

 1.1 1.14 1.14 (1.19) (1.14) 1.41 تقد كوريا ج.

 1.21 1.46 1.39 1.41 1.21 م.د 

 . Bank ,WDI World من  ومصدرالبيانات  الباحث؛ إعداد المصدر:           
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التحليل هناك على القدر  اتقتصرفي الفصل األول إذ  بدأناهإستكمال لما  (2) التحليل الذي يعرضه الجدول

( هي انحرافات 2بيانات معادالت األنحدار في الجدول )الضروري لتقديم النظرية النقدية الكالسيكية. 

الختبار  مدى استجابة التضخم  للتغيرات في  العام لكل منهما ، االتجاهمعدالت التضخم ونمو النقود عن 

 نمو النقود.

وتبين المعادالت تأثير الصدمة النقدية في السنة ذاتها ولثالث سنوات الحقة. وأوضحت المعادالت ان 

 41بالمائة من تغيرات معدل التضخم في ثالث دول ، وادنى من  41تغيرات نمو النقود تفسر ما يزيد عن 

س السنة ايجابيا ومعنويا في دولتين  من الدول بالمائة في بقية الدول.  وتقد كان تأثير المتغير المستقل في نف

العشر؛ وتأثير المتخلف األول ايجابيا ومعنويا في اربع دول؛ والمتخلف الثاني  في دولتين ؛ والمتخلف 

 الثالث في دولتين. ويستنتج من عموم تجربة هذه الدول عدم التالزم بين زيادة النقود والتضخم على األغلب. 

الذي نشر دراسته   .Phillips A.Wمنحنى فيليبس، العالتقة العكسية بين البطالة والتضخم ، نسبة الى    

، وأظهر التقدير من بيانات  1621 -1291حول البطالة وتضخم األجر في بريطانيا للمدة  1622عام 

(. ان تفسير 9تقة عكسية)وهي سالبة ألن العال 1.364بريطانيا لتلك المدة ان مرونة تضخم األجر للبطالة 

او ان الفائض )   التضخم بمنحنى فيليبس يُضمر تصورا للمستوى العام لألسعار بانه تعلية لمتوسط األجر،

 الربح( يتناسب مع األجر بمعامل مستقر وهو ما كان عليه الكينزيون حينها. 

يل اسعار السلع والخدمات في بين تغير األجر النقدي والبطالة تفسيرا يماثل آالية تعد االرتباطواعطي 

اسواق المنافسة التامة ، حيث يرتفع السعر دالة بالطلب الزائد، الذي يستدعي تعديل السعر وهو األجر في 

 هذه الحالة.

عن خط المعادلة المقدرة بعوامل مؤسسية: مثل اتحادات  االنحرافوتقد اعتنى فيليبس في ايضاح اسباب  

األضراب والمساومة وتقييس األجور والقوانين ... والتي ازداد تأثيرها فيما ارباب العمل ونقابات العمال و

 بعد حتى اخفق المنحنى، في صيغته األصلية، عن إظهار صلة ذات اعتمادية عالية بين البطالة والتضخم. 

ليها  والدالة التي تقدرها فيليبس يمكن ان تفهم بانها  صيغة مختزلة لدوال عرض القوى العاملة والطلب ع 

(. وثمة مشكلة كانت والزالت وهي ان الطلب الزائد ابتدائي تتعذر مشاهدته  p  ،9 2وشرط التوازن ) 

احصائيا ألن البيانات تظهر الفعلي او نقاط توازن ، ان صح التعبير ، تعبر عن لحظات اتفاق العرض 

ق منحنيات مختلفة للعرض والطلب ، وسميت تلك المشكلة عدم التمييز واشتغلت عليها النمذجة ألشتقا

والطلب من تلك المشاهدات المزدوجة. ومن األفضل عدم صرف االنتباه عن هذه المسألة الجوهرية في 

وصوال الى التوازن هي مسبقة ، في   Adjustment ي والمتمثلة في ان عملية التعديل تقتصاداالالتنظير 

 Expostمنشورة التي تعبر عن الفعلي وهو الالحق والتي ال توثقها البيانات ال  Exanteالنوايا والخطط ،

 الذي تنتهي اليه عملية التعديل.

ية وهي صحيحة منطقيا في افتراضفي األشكال البيانية انفا خطوط العرض والطلب ، عدا نقاط التقاطع ، 

آن. اسواق المنافسة لكنها ليست مشاهدة. ونقاط التقاطع تقع على منحنيات مختلفة وهي عرض وطلب في 

تقد تساعد على تقدير معادالت   Identificationان توصيف دوال للعرض والطلب على اساس التمييز 
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تكون في احداها اشارة السعر سالبة وفي األخرى موجبة لنقول األولى دالة طلب والثانية دالة عرض ، لكن 

ت المزادات تظهر العالتقة المسألة تبقى موضوعا لبحث دائم ألن غير المشاهد ال يخضع لألختبار. بيانا

العكسية بين السعر والطلب في السلع والتجهيزات ، لكن في السوق بالمعنى التجميعي ال توجد مزادات 

 ي الكلي. تقتصاداالموثقة  كما هي ال توجد على المستوى 

فرضية تساعد   Constant markupاألنتقال من تضخم األجر الى التضخم السعري عبر معامل ثابت  

ى تبسيط الحساب للمقارنة ألن التضخم ، السعري، في هذه الحالة يساوي تغير األجر النقدي مطروحا عل

ية فان التضخم االنتاجية . بتعبير آخر ، وهذ له داللته، لو تغير األجر النقدي بتغير االنتاجمنه معدل نمو 

ية. وان االنتاجية ناتقصا نمو االنتاجيساوي الصفر.  ومن جهة اخرى فان التضخم ايضا يساوي نمو تقيمة 

الحقيقي ومن جانب  تقتصاداالية واألجر يعني ان المستوى العام لألسعار يتحدد في االنتاجربط التضخم ب

يا الى مجموع اتقتصادالتكاليف . ولو كان نمو القوى العاملة مساويا لنمو السكان اي ثبات نسبة النشطين 

ية وايضا، على االنتاجى العاملة فان نمو الناتج للفرد يساوي نمو السكان وثبات نسبة البطالة من مجوع القو

هذا األساس يمكن توصيف دالة للتضخم بداللة نمو الناتج للفرد واضافة البطالة. وعند ثبات نمو السكان فان 

نمو متوسط الناتج للفرد نسبة ثابتة من نمو الناتج المحلي وبهذا يمكن ربط التضخم بنمو الناتج ونسبة 

 البطالة. 

يفهم انه ال ينسجم مع النموذج النظري  Markup Pricingمرة اخرى التسعير على اساس الكلفة  

المنافسة األحتكارية هي السائدة. وارى ان تكوين األسعار على  افتراض، بل يتضمن تقتصادالتنافسي التام لال

بالبنية السوتقية وان كانت اسواق القلة  اكثر من صلته االنتاجاساس التكاليف يرتبط بالقطاعات المهيمنة في 

واالحتكار تجعل التسعير على اساس التكاليف ممكنا سهال. ، او ان المحتكر الوحيد او المسيطر في سوق 

الذي يناسب السعر المجزي الذي يغطي التكاليف ويحقق المستوى المطلوب من  االنتاجالقلة يتحكم بحجم 

العالتقة المستمرة بين الكمية والسعر وهو يحدد الكمية ازاء السعر الذي  األرباح ، اي ان دالة الطلب تعين

 يريد ، وكأن المستوى العام لألسعار هو تجميع آلليات عمل اسواق ليست تنافسية.

ألن األسواق في  Demand-Pullفي اطار التنظير النيوكالسيكي ان التضخم دائما هو من جهة الطلب   

واألسعار النسبية للمدخالت  االنتاجة المنتجات من السلع والخدمات ومدخالت المنافسة التامة تعين كمي

األساسية ، اما المستوى العام لألسعار فتحدده النقود او األنفاق النقدي ، ويسمى  االنتاجوالمنتجات وعناصر 

ان االجور تنخفض هذا التوصيف األنشطار او الثنائية النينيوكالسيكية. ويقتضي التنظير النيوكالسيكي آنفا 

ية. لكن الظاهرة التي سميت التضخم االنتاجمع زيادة البطالة كما تنخفض االسعار نتيجة الفائض في الطاتقة 

ية والتي برزت االنتاجحيث ترتفع االجور واألسعار مع البطالة وفائض الطاتقة   Stagflationالركودي 

وفي نفس الوتقت لم يعد منحنى فيليبس األصلي في السبعينات اضعفت مصداتقية هذا المنحى من التنظير. 

ان التضخم ينشأ من جانب  افتراضمعبرا عن النمط الجديد للوتقائع ، هذا صحيح لكنه ال يكفي لدحض 

 التكاليف. 

ربما ليس من الضروري ربط التضخم من جانب التكاليف بعوامل مؤسسية وجمود واسواق انحرفت في  

المنتظمة  لعالتقات التجارية الدولية لها دور في التضخم إذ ال تستبعد الزيادةعملها عن آليات التنافس، ألن ا



 
 

121 
 

من الموارد الطبيعية هي من مصادر تضخم الكلفة.  االنتفاعتكاليف  ارتفاعفي اسعار المستوردات، وايضا 

والضوابط البيئية ترفع التكاليف وان كانت هذه تندرج ضمن األبعاد المؤسسية. لكن الفهم النظري للتضخم 

من جانب التكاليف ال بد وان ينفتح على جميع مصادر تغير الكلفة ال سيما المستحدثات التكنولوجية والتي 

خفض التكاليف ، فالعوامل الفاعلة في الكلفة ليست دائما ضاغطة نحو التضخم بل  كانت من اهم عوامل

 العكس صحيح. 

ها وفروتقات النوعية من اسباب المنافسة األحتكارية وغالبا ما تنطوي اسعار مان فرادة المنتجات في تصامي

تنويع المنتجات ذو صفة  المنتجات الجديدة على ارباح احتكارية ويمكن تسميته ريع المنتج الجديد وربما

مستمرة فيرشح هذا العامل لتفسير التضخم ايضا مثلما يسهم التطوير التكنولوجي ، او تقد اسهم ، في خفض 

 معدالت التضخم في العقود الثالثة األخيرة.

كما ان التضخم من جانب الطلب يسمح بتفسير ال يشترط المنظومة النيوكالسيكية بل اتقرب الى المنحى  

المرتبط بالدخل واصناف االنفاق المستقل مثل  االستهالكزي وفحواه ان الطلب الكلي الفعال يتحدد بالكين

ية القصوى يبدا التضخم االنتاجواالنفاق الحكومي ، وعندما يقترب الطلب الكلي من حدود الطاتقة  االستثمار

 (. 1بالتصاعد )

ان صفاء العالتقة بين البطالة واألجر النقدي دليل المنافسة كما ان غموضها تقد يفسر بتحول تدريجي نحو 

نسبة الفائض الى األجر او ان السعر مضاعف األجر بمعامل ثابت على  استقرارالمنافسة األحتكارية ام 

 التوزيع الوظيفي للدخل.  استقرارالمستوى الوطني فهو دليل على 

ات الصريحة والضمنية بين المنتجين في مقابل تقوة وضعف التضامن االتفاتقة الشركات الكبرى وان هيمن 

ي. وهذه ال تعطل الصالت الضرورية تقتصاداالبين األجراء وضغوطهم السياسية كلها من مكونات النظام 

التسويات وتؤثر بين العوائد والتكاليف وتقوى العرض والطلب ولكنها تتدخل في عمليات التعديل وصوال الى 

 في نتائجها في الكميات واألسعار.

ال زالت البطالة مؤثرة في األجر لكن العوامل األخرى اصبحت اكثر فاعلية واختلف نمط تأثيرها فلم يعد  

متساوتقا مع تغير نسب البطالة هذه الفرضية في خلفية الكثير من األبحاث التي حاولت التعرف على اآلليات 

لتغير األجر النقدي وارتباطه بالتضخم السعري. ومن تلك العوامل معدالت األرباح على الفعلية الحاكمة 

حقوق الملكية وتغير األرباح  وتكاليف المعيشة والمنافسة األحتكارية او العوامل المعرتقلة لعمل آليات 

 المنافسة التامة. 

ألجر الحقيقي اما األجر النقدي ومستوى حسب األنشطار او الثنائية النيوكالسيكية اآلنفة البطالة تؤثر في ا

 األسعار فال عالتقة لهما بالطلب الزائد او العرض الزائد وان منحنى فيليبس عمودي في األمد البعيد وال

ية الحدية الحقيقية. وال االنتاجيؤثر التوسع النقدي بتقليص البطالة بصفة مستمرة. وان األجر الحقيقي يساوي 

 كالسيكي النقودي تفسيرا لمنحنى فيليبس االصلي او انه يعبر عن حالة خاصة.  يقدم هذا المنهج النيو

ي،  ان األجر الحقيقي هو المقصود بالتعاتقد، طويل األجل، بين العمال كفي اطار هذا التنظير، النيوكالسي 

ة. ولذلك تتضمن التضخم المتوتقع. فالمتعاتقد عليه هو األجر االسميوارباب العمل ، لكن العقود تكتب بالقيم 
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الحقيقي المرغوب مضافا اليه التضخم المرتقب ولو جاء توتقع التضخم مطابقا للواتقع يتحقق األجر الحقيقي 

المرغوب ، وألن األجر الحقيقي مستقل عن التضخم كذلك يكون التضخم مستقال عن البطالة. ويبدو من 

هذه الفرضية للتأكد من استقالل األجر الحقيقي عن التضخم فعند استبعاد التضخم من األجر المتعذر اختبار 

 في توتقع التضخم. الخطأاألجر الحقيقي او صلته بالبطالة يقال هذا نتيجة  استقرارالنسبي ويالحظ عمد 

د ارتفع فيزداد نسبة البطالة مع اجر نقدي اعلى فألن العمال يتوهمون ان األجر الحقيقي تق انخفاضاما 

عرض العمل وارباب األعمال يتصورون ان األسعار تقد ارتفعت بأزيد من األجور فيزداد طلبهم على العمل 

الى المعدل الطبيعي للبطالة مع مستوى  تقتصاداالفتنخفض نسبة البطالة ، وعندما تنكشف الحقائق يعود 

لمعاصر وعلى فرض ان زيادة عرض ا تقتصاد(. بيد ان التضخم خاصية لالp  ،9 12اعلى لألسعار) 

العمل والطلب عليه نتيجة اوهام حول القيم الحقيقية بسبب التضخم فان التضخم مستمر وكذلك األوهام 

والعالتقة العكسية لمنحنى فيليبس. وهل ان التضخم الركودي نتيجة لتبدد األوهام ام ثمة خصائص في 

 واألسواق ادت اليه.  تقتصاداال

في الدول المتقدمة، منذ انفالق الفقاعة في األزمة األخيرة، دون المعدالت المستهدفة او  لقد بقي التضخم  

وفي الواليات  Lowflationتراخي حركة األسعار   المرغوبة وهي ظاهرة سّماها صندوق النقد الدولي

الفدرالي  االحتياطي. بينما ازدادت المطلوبات على 2112المتحدة صارت واضحة ، تلك الظاهرة منذ عام 

ترليون دوالر تقريبا بعد ان كانت دون ترليون دوالر. وكان معدل  4.2الى  2114و  2112بين عامي 

وفي نفس الوتقت توتقعات  2112بالمائة عام  4انخفض الى  2116بالمائة عام  11البطالة تقد وصل 

 (.  P  ،2 3س)بالمائة  اي ان الذي جرى يخالف مضمون منحنى فيليب 2التضخم بقيت منخفضة دون 

تفسيرا  Monetary-Fiscal Theory of Inflationالمالية للتضخم    –عرضت النظرية النقدية 

مضمونه ان البنك المركزي ليست لديه األدوات الفعالة للتحكم في التضخم دون السياسة المالية ، وفي األمد 

ضمن هذا األطار النظري تكون ادوات البعيد المالية العامة هي التي تحدد التضخم في نهاية المطاف. و

البنك المركزي اتقدر على خفض التضخم من رفعه، وفي كل األحوال من خالل الدين العام ومصادر تمويله 

 واسعار الفائدة.

ومثلما لم تظهر آثار واضحة للضخ النقدي عبر التيسير الكمي لرفع التضخم ، كذلك اخفق منحنى فيليبس 

بالمائة  4بالمائة تقريبا ثم انخفض الى حوالي  11عندما كان معدل البطالة   2116لمثيل ما جرى منذ عام 

 في نسبة البطالة. نخفاضدون زيادة  في التضخم تناسب اال 2111عام 

 المالية اآلنفة لمحاولة سد الفراغ النظري وخاصة في التجربة األمريكية. -لذا تأتي النظرية النقدية 

للتأثير في   Policy Rateوفي حين تنطلق ابحاث السياسة النقدية الجارية من سعر فائدة البنك المركزي 

اسعار الفائدة عموما ومنها الى التضخم، تقارب النظرية النقدية المالية الموضوع من الدين العام ، دين البنك 

في راس المال الحقيقي )  االستثمارين المركزي والحكومة ، للجمهور . وعلى اساس ان المستثمر يفاضل ب

التي يدفع عنها البنك المركزي  اتاالحتياطيالعيني ( وادوات الدين العام والتي تختصر بالسند الحكومي و
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فائدة، وهو تعبير عن اتقتراض البنك المركزي او احتجازه لمقادير من السيولة يمكن ان توظف في مجال 

 آخر بخالف ذلك.   

ية تعين مسار األنفاق والضرائب وتبعا لذلك  مسار الدين ، ويحدد البنك المركزي اسعار السلطات المال

وهي ودائع للمصارف في البنك المركزي. ولذا فان رصيد  اتاالحتياطيالفائدة على السندات الحكومية و

 ن.  الدين العام هو حصيلة السياسة المالية، بينما تتحكم السياسة النقدية بتكاليف خدمة الدي

. االنتاجو االستثماروفي سياق هذا النموذج للسياسة المالية والنقدية آثار حقيقية متواصلة وربما دائمة على 

ويشترك النموذج مع التصور النيوكالسيكي في ان السيطرة على المجاميع النقدية تسفر عن سيطرة على 

رسم مسار المستوى العام لألسعار  في  التضخم في االمد البعيد ، لكن البنك المركزي ال يستطيع لوحده

المالي في مضمونه عن األسس النظرية  –األمد البعيد دون السياسة المالية.  وال يختلف النموذج النقدي 

للسياسة النقدية المتعارف عليها على نطاق واسع في العقدين األخيرين، والتي تفيد امكانية التحكم في 

السندات الحكومية من خالل عمليات السوق المفتوحة عندما تكون  التضخم بسياسات تؤثر على عوائد

، احتياطيات المصارف في البنك المركزي، نادرة او من خالل احتجاز احتياطيات في البنك اتاالحتياطي

 . ( 4p   ،2المركزي بفائدة فوق المقادير القانونية ) 

النيوكالسيكي، ويمثل في نفس الوتقت خطوة  ومع ذلك يختلف هذا النموذج في عدم الجزم مقارنة بالتصور

 ةي المعاصر، الذي كان يجّرد الى آليتقتصاداالنحو النظر الى المؤسسات العامة بانها من مكونات النظام 

سوق تتدخل فيها السلطة المالية وال تترك اثرا مستمرا في عهد التعويم واألنفتاح المالي ، اما السلطة النقدية 

الى التدخل  االضطرابة دون الحقيقية في األمد البعيد. وغالبا ما ينسب االسميا القيم فال يتجاوز تأثيره

 الحكومي او صدمات من خارج النظام في النيوكالسيكية الجديدة والتوتقعات العقالنية.

المالي ، ال يتعدى كثيرا وصف التجربة األمريكية في اضفاء صفة األتصال  –التنظير الجديد، النقدي 

الفدرالي. فمن جهة يستطيع البنك المركزي حيازة حواالت  االحتياطيواألستمرارية للتدابير التي اتخذها 

، ومن جهة اخرى  Monetary Baseالخزانة في موجوداته وهو تنقيد الدين ويعني زيادة االساس النقدي 

تصبح  اتاالحتياطييستطيع احتجاز مزيد من احتياطيات المصارف بفائدة . وعند تقارب اسعار الفائدة على 

بديال تاما او شبه تام لحواالت الخزانة في نظر المستثمرين الماليين وهم المصارف ومن ورائهم الجمهور 

لية هي التي تعين مقادير ارصدة الدين ، وبالتالي فإن تقدرة صاحب الودائع.  لكن من جهة اخرى السلطة الما

البنك المركزي على تقليص األساس النقدي او توسيع عرض النقد بيد السلطة المالية في نهاية المطاف.  

والتشدد النقدي، الذي يرفع سعر الفائدة على السندات الحكومية، سياسة  اتاالحتياطيرفع سعر الفائدة على 

 والتيسير النقدي سياسة لرفع التضخم.  اتاالحتياطيضخم ، بينما خفض سعر الفائدة على لخفض الت

المالية ال تعدو ان تكون محاولة للتعبير النظري عن السياسة النقدية الجارية  –ويبدو ان النظرية النقدية 

النمذجة تبقى تدور بين  .إلظهار الهيمنة المالية على سياسات اسعار الفائدة التي تزاولها البنوك المركزية

الناتج والتضخم وسعر الفائدة، من جهة، وبين الفعلي والمتوتقع من جهة ثانية ، والتوازني واألعتيادي من 

 جهة ثالثة.
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 (3الجدول رتقم )

 والصادرات وسعر الصرف االستيراداتارتباط التضخم مع تغير سعر وحدة 

 2111 - 1621للسنوات 

المستوردات سعر  تغير الدولة 
% 

 تغير سعر الصرف % سعر الصادرات % تغير

 م.د. التقدير م.د. التقدير م.د. التقدير

 1.22 1.16 1.11 1.92 1.12 1.22 استراليا

 1.22 (1.16) 1.11 1.92 1.11 1.11 كندا

 1.29 1.16 1.11 1.92 1.11 1.92 سويسرا

 1.11 1.92 1.22 (1.1) 1.26 (1.12) كولومبيا

 1.11 1.44 1.22 (1.1) 1.92 1.12 مصر

 1.11 (1.42) 1.11 1.49 1.14 1.21 بريطانيا

 1.11 1.22 1.12 (1.3) 1.44 (1.13) اندونيسيا

 1.11 1.43 1.42 (1.12) 1.22 (1.21) الهند

 1.29 1.12 1.22 1.12 1.92 1.12 اليابان

 1.19 1.32 1.23 1.11 1.92 1.11 كوريا ج

 1.12 1.19 1.21 (1.12) 1.21 1.13 المتوسط

  المصدر : إعداد الباحث.          

ولتسهيل التقدير األحصائي والتنبؤ تعرض العالتقات بصيغ مختلفة حسب المناسب. وفي األخير تضاف دالة 

الكامل والتضخم  االستخدامة باألنسجام مع نمو الناتج عند االسميلعرض النقد على اساس ان نمو النقود 

على الناتج الفعلي والتضخم الفعلي مع  االعتمادللفترة السابقة ومقدار تصحيحي؛ والطلب على النقود ب

  ( .  3،  12متطابقة توازن سوق النقد )

كان ميلتون فريدمان يفضل النظر الى معادلة كمية النقود الكالسيكية على انها دالة طلب على النقود اساسا ، 

دما تقلل من دور سعر الفائدة.  لكنه في األخير تقدم فهما يختلف لتأكيد حيادية النقود بان الطلب على خاصة بع

 ة. االسمياألرصدة الحقيقية من شأن الجمهور والسلطات النقدية تعين األرصدة 

مفسرا للتضخم من جانب الكلفة على اساس ان بنية السوق تسمح   Oligopolyينظر الى احتكار القلة 

بتجاوز المستويات التنافسية لألسعار ولذلك تستوعب الزيادة في التكاليف التي تنشأ من جانب العمل المنظم 

 .   market Powerنقابيا والضاغط نحو زيادة األجور يسمى هذا التصور النظري 

المعاصر وتكاد االسعار في انشطة الصناعة  تقتصاداالكلفة اساسا لها شائع في ان نمط األسعار التي تعتمد ال

بخالف منتجات القطاع األولى الزراعية   Fix Priceالتحويلية وما يماثلها تتحرك خلف التكاليف وتسمى  

 Flexوالتعدينية التي توصف اسعارها بالليونة واالستعداد للتقلب تبعا لتغيرات العرض والطلب وتسمى 

Price  ومنذ منتصف الثالثينات لم يشهد العالم تقلبات األسعار التي كانت مالوفة تقبل ذلك ، بل توصف .

ي لكنها تقتصاداالية آنذاك باألنكماش وتتضمن هذه المفردة معنى البطالة وهبوط النشاط تقتصاداالاألزمات 

المعاصر فقد المستوى  تقتصاداال في اصلها تعني انكماش األسعار وهي مشكلة كبرى في ذلك الزمن . وفي

العام لألسعار المرونة نحو األسفل ولذلك صار التضخم هو الصفة السائدة لتغير األسعار وتتأثر نسب 
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المعاصر بدوام  تقتصاداالالبطالة بمديات التضخم وليس بتقلبات المستوى العام لألسعار. وعندما يوصف 

 نخفاضي تعديني هذا اضافة الى مقاومة االجر النقدي لالالتضخم فألنه صناعي خدمي اكثر من كونه زراع

 لغلبة الصيغ التعاتقدية في التشغيل والقوة التنظيمية والسياسية للمشتغلين من جهة اخرى. 

المعاصر وامكانية  تقتصادااللقد اسهمت نظرية القوة السوتقية في األهتمام بخصائص تكوين األسعار في 

تبعية حركة األسعار لتغيرات  افتراضسعار. بيد ان الطلب ، حتى مع تحويل زيادة التكاليف الى األ

التكاليف، له اثر فاعل في مدى استعياب السوق لزيادات األسعار الناشئة عن التكاليف. وعندما ينحسر 

 لصالبة األسعار.   االنتاجالطلب مع اسعار اعلى يتقلص 

كنة ألن مستويا ت الطلب هي التي تسمح او ال تسمح وبذلك تبقى فاعلية  السياسات المالية والنقدية  مم 

مع مقدار من التضخم . وعندما يرتفع مستوى الطلب الكلي تقريبا من الحدود القصوى  االنتاجباستيعاب 

 ية تبدأ التكاليف بالتزايد فيرتفع التضخم . االنتاجللطاتقة 

ا ان حركة األسعار على المستوى الكلي لها بتعبير آخر  ال ينحسر تأثر الطلب مع المنافسة غير التامة ، كم 

المهيمن . فعندما كان القطاع األولي مهيمنا في العالم كان تأثر التغيرات والصدمات من  االنتاجصلة بطبيعة 

الخدمي تتخذ التغيرات في جانب العرض طابع  –الصناعي  تقتصاداالجانب العرض ال يستهان بها اما في 

ذب. وايضا، يذهب منظور القوة السوتقية الى ان التضخم حاصل حتى مع انحسار النمو المنتظم وليس التذب

ا في الطلب الكلي انخفاضالطلب ، لكن على المستوى الكلي ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يشهد العالم 

و ان استقالل المتقدم ولمدة ال تزيد على سنتين. ويبد تقتصاداالبالمائة في  2إال نادرا وبنسب ال تتجاوز 

زيادات األسعار عن الطلب بسبب احتكار القلة او ما اليه يناسب المستويات القطاعية وما دونها الى الجزئي 

الكلي.  وطالما ان األداة الرئيسة في السياسة النقدية هي الفائدة تكون  تقتصاداالبينما التضخم من موضوعات 

، كي يمكن خفض الطلب على السلع والخدمات عبر رفعها.  ي عكسيا بهااالئتمانمؤثرة عندما يرتبط الطلب 

مهما ارتفعت على األسعار عند ذاك ال تساعد في  االئتمانلكن عندما يمكن للمقترض تحميل تكاليف 

 السيطرة على التضخم ،وهكذا في الضرائب. 

اما المقاربة التي تقدم تنظيرا للسياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم فتستند الى ان الطلب الزائد  

  Demand- Pullسحب األسعار بالطلب  على العرض هو السبب الوحيد للتضخم ، وتسمى اختصارا

ية فيتحرك العرض النتاجاالكامل للطاتقة  االستخدام.ويبدا التضخم عندما يتجاوز الطلب التجميعي عرض 

 متخلفا عن الطلب وتلك هي فجوة التضخم.  

النظريات البنيوية للتضخم تفسره بجانبي العرض والطلب والتفاعل المتواصل بين اسعار المنتجات وتكاليف  

. وظهرت في سياق هذا النهج نظرية  الرفع المتبادل بين األسعار واألجور  وتختصر بتعبير االنتاجعناصر 

Mark-Up  بمعنى ان التضخم  حصيلة األثر التراكمي لرفع األسعار من جانبي  التكاليف والطلب. ألن

والطلب على مدخالته فترتفع اسعارها وتنعكس في التكاليف   االنتاجالزيادة في األسعار تحفّز على زيادة 

ب زائد  فترتفع األسعار لتزداد األسعار مجددا... وهكذا. وتقد ترتفع األجور بعض األحيان دون حصول طل

بالتناسب ، وعند زيادة اسعار مجموعة من المنتجات بسبب الشحة يرتفع المستوى العام لألسعار بمقادير 

ية تؤثر بوزنها في اسعار المستهلك اما الوسيطة فتنعكس زيادة االستهالكتعتمد على استخداماته ، ألن 
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ترفع زيادة اسعارها تكاليف المعيشة  ما يؤدي الى  ية  إذاالستهالكاسعارها في منتجات اخرى ، وحتى 

 مطالبات برفع األجور.

ية محدودة  االنتاجويفسر التضخم ، ضمن النهج البنيوي، بالطلب الزائد على منتجات انشطة معينة طاتقاتها 

ي . وتقد شهد العراق مثل هذا التضخم ف Bottle- Neckفترتفع اسعارها ويسمى لذلك تضخم  األختناتقات  

ي منه االستثماراألنفاق الحكومي الممول بالمورد  النفطي  ، و ارتفاعسبعينات القرن الماضي نتيجة 

ية المحلية  في األستجابة للطلب. لكن من جهة اخرى ال يوجد في الواتقع االنتاجبالذات،  وتفاوت القطاعات  

 لتام ، وطني يتوزع فيه الطلب الزائد على جميع القطاعات بالتناسب ا اتقتصاد

ية. االنتاجالكامل لطاتقاتها  االستخداموحتى مع اتقصى مستويات الطلب  تبقى هناك انشطة ال تعمل عند  

ية االنتاجاسعار منتجات تقطاعات الشحة او األختناق بزيادة اجور العاملين واسعار المدخالت  ارتفاعويسمح 

 تقتصادااللتكاليف الى القطاعات األخرى لتعم لمنافسة بقية القطاعات عليها ولذا تنتقل زيادات األسعار وا

  M1usa؛  CPIUSA   2.132     2113و  1691   باسره .   نمو المتغيرات، سنويا، بين سنتي

2.92332   ،GDPFUSA  3.13412  ،GDPUSACU  9.91293 . 

      CPIUSA   2.229     ،M1usa   2.226    ،GDPFUSAي األسي : االتجاهوالنمو   

3.192       ،GDPUSACU    1.122  نمو النقود .M2  1.412سنويا  2113و  1691بين سنتي   ،

 . 1.242ي األسي االتجاه M2 نمو النقود 

 

مع مقدار   P واألسعار Mالمتطابقة الكمية  محور النظر الكالسيكي والكالسيكي الجديد للعالتقة بين النقود 

ة للصفقات االسميسلع والخدمات في مجموع صفقات التبادل، ومقدار القيمة او ال Yمعطى من الناتج الحقيقي

 والتي تسمى سرعة دوران النقود ايضا:  Vالتي تنجزها وحدة النقود 

VM=PY 

:ومنها  

 V=PY/M ؛    P=VM/Y 

 Pgيساوي نمو المستوى العام لألسعار   Mg  ثوابت فإن  نمو النقود  Yو Vوعلى فرض ان كال من   

 :Vبفرض ثبات يكون التضخم   Ygي تقتصاداالوهو التضخم .وعلى مسار النمو 

 Pg= Mg –Yg  

لكن هذه المتطابقة ال تبين منبع الحركة ومصبها او اتجاه العالتقة السببية فضال عن  ثبات سرعة دوران 

ولذا يتعذر التأكد من حياد النقود  فلو كانت النقود هي      Expostالنقود . ثم ان هذه المتطابقة تقاس الحقا 

التي تحدد مجموع األنفاق المرغوب او الطلب الفعال فقد يكون الطلب المحدد بالنقود تقد حّرك النشاط 

ي . وحتى في األمد البعيد لم يثبت دائما ان كل الزيادة في النقود التي ال تستغرتقها عمليات التبادل االنتاج
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الى زيادة األسعار طالما تتغير سرعة دوران النقود بمديات واسعة  ولم تظهر البيانات نزعة العودة تذهب 

وربما كان مفهوم الكالسيك للنقود ينصرف الى المشغول منها بعمليات التبادل اي النقود   الى الوسط.

. وليس النقود بالمعنى وهي الودائع تحت الطلب والعملة في التداول لدى الجمهور M1الوطنية الجارية 

مل على الودائع ألجل والودائع بالعملة األجنبية في المصارف الوطنية . ألنه ليس من تالتي تش M2الواسع 

المالي  االستثمارالمستغرب نظريا وصف الودائع بفائدة ألجل بانها نوع من القروض اي شكل من اشكال 

 ت عن تعريف النقود. جخر

ت ان الدول تختلف في األمد البعيد ، ما يزيد على اربعة عقود ، في مدى استيعاب وما يستنتج من البيانا 

زيادة النقود بالكامل في األسعار والناتج ، وهو ما تبينه تغيرات سرعة دوران النقود . ثمة حدود لنمو الناتج 

له المختلفة ، في الى تجربة النمو في العالم ودو االشارة، او مجموع المتداول  سلعا وخدمات،  ويمكن 

سنوات، وفي الدول الناهضة لم يحصل ان تجاوز النمو  11بالمائة سنويا لمدة تزيد  4المتقدمة منها لم تتعد 

تضاعف عدة مرات في سنة واحدة . ولذا من ة تقد تاالسميزمن ، بينما النقود بالمائة سنويا  لعقدين من ال 2

المتعذر استمرار التضخم الجامح دون زيادات كبيرة في النقود والعكس صحيح حسابيا وتبقى السببية 

اي النقص الحاد  Currency Crisisموضع بحث ونقاش. في الدول التي شهدت ما يسمى ازمات العملة  

تقيمة العملة  انخفاضألجنبية فترتفع األسعار ثم المزيد من بالعملة األجنبية  يرتفع سعر صرف العملة ا

سعر صرف العملة االجنبية  وتتواصل هذه العملية مع  ارتفاعالوطنية لتغذي موجة جديدة من التضخم و

 تكيف الحق، على األغلب،  في حجم األرصدة النقدية.

موجات التضخم الجامح اتقترنت من ان      Sargent( ما توصل اليه   P, 2 3وتؤيد بعض الدراسات ) 

بتوسع نقدي وما ان تشددت البنوك المركزية  في عرض النقد حتى تراجع التضخم  واستقرت األسعار. 

وتفهم تلك السياسة من زاوية اخرى حيث عادة ما تلجأ الحكومات الى التقشف الشديد وتحجم المصارف عن 

المركزي ، ايضا، عن تنقيد الدين فينخفض نمو النقود الى  تقديم إئتمانات جديدة وفي هذه البيئة يتوتقف البنك

معدالت تقريبة من الوضع األعتيادي. وهنا يختلف التفسير تبعا للنظر الى النقود بانها خارجية  فعال 

Exogenous    او داخليةEndogenous  ي او ما بينهما. فالمسالة ليست عالتقة تقتصاداالللنظام

ار تقيم السلع والخدمات بوحدات نقدية كما ان تقيمة النقود بالحجم العيني لسلة السلع األسعار بالنقود ألن األسع

والخدمات التي تشتريها الوحدة النقدية. لكن دراسة البيانات تفيد ان نفس الكمية من النقود تسمح بمستويات 

في األمد القصير ، مختلفة من األسعار ، ونفس الزيادة في رصيد النقود ال تعين معدال وحيدا للتضخم. و

تقريبا، تنعدم الصلة بين التضخم ونمو النقود ، وهذه حقائق ال يمكن للسياسات  النقدية والمالية تجاهلها . 

 Policyولتلك األسباب لم تعد البنوك المركزية تنظر الى المجاميع النقدية بانها من ادوات السياسة  

Instrument  وتقنوات اخرى. وفي كثير   االئتمانلتأثير في الطلب عبر واتخذت من اسعار الفائدة وسيلة ل

على األسعار ، وتبقى   للسيطرةمن الدول النامية  يعتمد سعر الصرف الثابت او المدار ضمن مديات ضيقة 

 حركة األسعار تقاوم محاوالت السياسات لضبطها بسعر الفائدة  او سعر الصرف .

للتضخم  ال يختلف عليه في األمد الذي تشتغل عليه السياسة النقدية ان فشل النموذج الكالسيكي ، النقودي،  

،  P 4دالة الطلب على النقود والذي يوصف بانه مقتل النظرية الكمية او عقب اخيل )  استقرارويفسر بعدم 

 (. ولذا فإن نمو النقود بمعدل ثابت ، األطروحة األصلية للنقوديين، ال يضمن ثبات معدل التضخم.  2
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وذلك ال يعني اهمال متغيرات النقود بدءا من األساس النقدي الى التعريف األوسع ومالحظة المكونات  

القطاع المالي،  للتحوط ضد األزمات وتكوين الفقاعات وانفالتقها وانتشار  استقراروتغيرها، ألدارة السيولة و

  .آثارها، وهو ما يجري فعال

الحقيقي فكرة رئيسية في النموذج  تقتصاداالتجاه  Neutrality of Moneyحيادية النقود         

العيني،  تقتصاداالالكالسيكي ، إذ ال تتأثر مستويات الناتج الحقيقي واسعار الفائدة الحقيقة ، وجميع عناصر 

 Classicalللنقود. وترتبط فكرة الحيادية باألنشطار او الثنائية الكالسيكية    االسميبتغير الرصيد 

Dichotomy  ة للمتغيرات والتي تتضمن، مثال، ان الزيادة في النقود االسميالحقيقي والقيم  تقتصاداالبين

ترفع األسعار ويرتفع األجر النقدي بنفس النسبة فال تستطيع السياسة النقدية تحريك عرض القوى العاملة او 

خم لذا يقال ان الحيادية في األمد الطلب عليها. وألن الوتقائع تفيد امكانية تخلف زيادة األجر النقدي عن التض

تتبناه المدرسة النقودية.  البعيد، وتقد تتحقق مكاسب زائلة في األمد القصير نتيجة التوسع النقدي، وهذا ما

والتي تعني  ان التحول في وتيرة النمو النقدي   Superneutrlalityوتستخدم مفردة  الحيادية الفائقة  

األمد البعيد ، وليس لهذه المفردة ضرورة نظرية بل يراد منها تأكيد الحيادية ايضا ال يترك أثرا حقيقيا في 

.ولقد وردت الحيادية  اول مرة في كتابات فردريك هايك مطلع ثالثينات القرن الماضي واعترض عليها 

  كينز وال يعترف التنظير الكينزي بالحيادية  في األمد القصير والبعيد.

ي ، عدا جناح التوتقعات العقالنية ودورة األعمال الحقيقية او تفسير تقتصاداالالتيارات الرئيسة في التنظير   

دورة األعمال بالصدمات الحقيقية الخارجية ، تتفق على عدم حيادية النقود في األمد القصير وإن اختلفت 

 حول اثر النقود في األمد البعيد .

األمد القصير يفيد فاعلية السياسة النقدية ، ومع ذلك ثمة خالفات بشأن آلية الفعل ان عدم حيادية النقود في  

 النقدي في المتغيرات النقدية والحقيقية. 

األجور واألسعار في األمد القصير ، إذ ال تستطيع  Stickyومن األسس التي تستند اليها الفاعلية صالبة 

سعار واألجور استجابة للتغير مفاجئ في عرض النقد. ية او ال ترغب في تغيير األتقتصاداالالوحدات 

ة لتغيرات النقود بما يسمى العقالنية المقيدة او االسميواحيانا يندرج  تأخر استجابة المتغيرات 

اي ان المسألة ليست نتيجة لنقص المعلومات بل يتصرفون عن   Bounded Rationalityالمحدودة

في تقراراتهم ، ومنها ألسباب تعاتقدية ونفسية تؤدي الى عدم المرونة  وعي يتعمدون اهمال التغيرات النقدية

 الفورية لألسعار واألجور.  

 Eسعر الفائدة الحقيقي،   rاو النقدي،  االسميسعر الفائدة    Rحيث    r + Eπ R =متطابقة فيشر :   

التضخم في الفترة القادمة . وتعبر هذه المتطابقة عن مفهوم حيادية النقود ألن سعر الفائدة  πالتوتقع ، 

باستقالل عن التضخم وبالتالي عن النقود التي تحدد التضخم حسب التنظير الكالسيكي. بيد ان   rالحقيقي 

 خم.سعر الفائدة الحقيقي باستقالل عن مسار التض استقرارتحليل البيانات يفيد عدم 

من جهة اخرى ظهرت حيادية النقود في الرد على منحنى فيليبس ، العالتقة العكسية بين التضخم والبطالة  

أن مستوى اعلى من التضخم ال يضمن بطالة  ، والتي مضمونها NRHبفرضية المعدل الطبيعي للبطالة 
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واجور اعلى. ان فرضية معدل  الى المعدل الطبيعي للبطالة مع اسعار تقتصاداالاتقل على نحو دائم بل يعود 

معدل البطالة دون الطبيعي لكن ذلك يتطلب  انخفاضالبطالة الطبيعي ال تتعارض بالضرورة مع امكانية 

واتقعي. لكن فرضية التوتقعات العقالنية تستبعد  اتقتصادتزايد مستمر في معدل التضخم وهذا من المستبعد في 

ان االجور النقدية تتغير في التعاتقدات الجديدة لتستوعب  ذلك حتى مع استمرار تصاعد التضخم على اساس

 من التضخم.  باالنتفاعالتضخم المتوتقع مسبقا، وبهذا تنتفي فرصة زيادة التشغيل 

بيد ان العالتقة بين التضخم وسعر الفائدة الحقيقي تبقى موضع اشكال ألن خفض التضخم لسعر الفائدة 

ومسار  الرأسمالي، ابتداءا، او الحقا، فيرتفع معدل التراكم  االدخارو االستثمارالحقيقي سوف يؤثر في 

 ي وفي نفس الوتقت تقد ال يتناتقض هذا مع الميل لبقاء البطالة عند المعدل الطبيعي.  تقتصاداالالنمو 

 العو ة الى منحنى فيليبس الصقلي ي

 

عكس االخير في التضخم. وتقد فكرة، فيلبس االساسية هي أن مستوى البطالة يحدد االجر النقدي وين   

عبرت الدالة المقدرة عن هذا الفهم بطريقة أخرى، انسجاما مع فكرة تمثيل األجر لإلنتاجية الحدية، واالخيرة 

تعين السعر بإضافة الهامش. وعند اشتداد الطلب على القوى العاملة تصبح البيئة مناسبة لرفع متوسط األجر 

رت الدالة المقدرة عن هذا الفهم بالتغير النسبي للقوى العاملة ويحصل العكس مع تراخي الطلب. وعب

 اً تعكس الوجه االخر لتغير نسب البطالة.انخفاضاً أو ارتفاعالمشتغلة ألن حركة التشغيل 

 

 (12الشكل رتقم )

 منحنى فيليبس التقليدي

 

 

 المصدر: إعداد الباحث في ضوء دراسة فيليبس األولى.

التغير 

 النسبي 

في 

األجر 

 النقدي

D 

منحنى فيلبس التقليدي وهو بمثابة 

 دالة عرض

 البطالة
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نحو نقطة األصل يزداد حجم القوى العاملة المشتغلة وبما أن  االتجاه(  عند 12نالحظ من الشكل رتقم )

الناتج في االمد القصير دالة بالعمل على المستوى الكلي يصبح منحنى فيليبس دالة عرض طردية مع 

التضخم. لكن التضخم هنا يعبر عنه التغير النسبي في األجر النقدي وعلى اساس التناسب بين التضخم 

نحو   LMألجر. في حين يكون الطلب دالة عكسية مع التضخم الفعلي نتيجة لحركة والتغير النسبي في ا

األسعار اومن معادلة السياسة النقدية التي ترفع سعر  ارتفاعاألرصدة النقدية الحقيقية مع  انخفاضاليسار و

اتج والتضخم مع التضخم. فبموجب تلك المعادلة ومع سعر فائدة حقيقي معين تكون العالتقة بين الن الفائدة

بيد ان الطلب على النقود ينخفض مع التضخم المتوتقع ويزداد بالمقابل الطلب . عكسية في دالة  الطلب الكلي

المعاكس لنقطة األصل، فينتعش الناتج  االتجاهنحو اليمين،  LMعلى السلع بالتزامن مع حركة منحنى 

-ISهانسن   -التضخم في سياق نموذج هيكسوتنخفض البطالة. ونالحظ، من آنفا، عدم إتساق بين فهم أثر 

LM النقدي األصلي ستاتيكي وال يهتم بتغير  -ومضمون منحنى فيليبس، وذلك ألن نموذج التوازن السلعي

ة لها. بينما يتساوق االسمياألسعار إال من جهة عالتقتها باألرصدة النقدية الحقيقية مع مقدار محدد من القيمة 

 . تقتصاداالالديناميكية لحركة منحنى فيلبس مع المقاربة 

وحسب نموذج منحنى فيلبس المقوى بالتوتقعات التكيفية يفي بالغرض إدراج معدالت التضخم المتخلفة.  

وهذا ما يحصل في الدالة المقدرة أدناه. وتظهر الكلفة الحدية في نموذج منحنى فيلبس الجديد بصفتها محددة 

ية الحدية فان تضمين تغير االنتاجلفة الحدية هي عالتقة بين االجر وللتضخم مع التوتقعات. ومع العلم بان الك

انتاجية ساعة العمل في الدالة يساعد على التقاط هذا االثر. وبذلك فقد اجتمعت المتغيرات المرشحة لتفسير 

التضخم من زوايا عدة وباالنسجام مع فحوى منحنى فيلبس. وتقد اظهر متغير الناتج الحقيقي لساعة العمل 

. وجربت تقديرات باستخدام معدل البطالة وفجوة الناتج أي FPكلي تقدرة تفسيرية أعلى من إنتاجية العامل ال

 الفرق بين الناتج المحتمل والفعلي..

 (4الجدول رتقم )

 معادلة التضخم في الواليات المتحدة االمريكية

 2011و  1971كانت البيانات سنوية بين عامي 

 

 مستوى الداللة T التقدير المقدرات

 1.211 1.22 1.1269 الثابت

 1.141 2.14 1.2242 العمل 

 1.111 9.13 1.6141 التضخم السابق

 0.004 (3.05) (0.5186) التضخم األسبق

ية الحقيقية االنتاجتغير 
 لساعة العمل

)1.2111( 2.24 1.132 

 1.111 1.99 1.3111 االجر المتخلف لفترتين

 المصدر: إعداد الباحث.       

 

وضع التضخم القادم في دالة متوسط االجر كان فعاالً اللتقاط التضخم  والتوصيف الحالي هو االكفأ وعندما

المتوتقع لكن مشاكل احصائية تظهر عندما يراد تقدير دالة للتضخم مع اخرى لألجر أي نموذج معادلتين بين 

 على سوالفها ومتغيرات سوق العمل واالنتاجية، لذلك أصبح من المالئم العودة االعتمادحركة المتغيرين ب
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تقبل تقدير المعادلة جرى اختبار الجذر األحادي للتضخم واألجر ورفضت فرضية و الى التوتقعات التكيفية.

حسب القيم المعيارية  0.025، ولألجر بمستوى داللة  0.01، للتضخم بمستوى داللة االستقرارعدم 

Dicky Fuller  بالمائة، مستوى داللة  76.5بالمائة، ومعامل التحديد المصحح  79.6معامل التحديدF 

. وتقد ظهر أن التضخم يخضع سلوكه للتعديل الذاتي الذي يظهره تعاكس 1.84واتسن  -، دربن0.000

مع العمل، اي عكسيا مع البطالة، وعكسيا مع تغير  0.000اإلشارات. ويرتبط طرديا وبمستوى داللة 

ة للمعادلة عالية االجماليية. والقدرة التفسيرية ، بمعنى طرديا مع الكلفة الحد 0.032ية بمستوى داللة االنتاج

الذاتي. ونجحت في اختبار التكامل المشترك على شرط ماكينين ،الذي أصبح  االرتباطوهي خالية من 

 .0.05و 0.01وعلى نحو أدق بين  0.05واضحا، بمستوى داللة 

خم والبطالة في المانيا واليونان وتقد ساعدت البيانات على اعادة اكتشاف منحنى فيلبس الكالسيكي بين التض

 الوطني في كل منهما والبيانات شهرية: تقتصاداالعلى الرغم من اختالف خصائص 

ولقد استخدمت في تقدير االنحدار بيانات الفرق االول، بين الشهر والذي يسبقه لتفادي مشكلتي عدم 

 الذاتي.  ومعادلة االنحدار في المانيا هي: االرتباطو ستقراراال

 

ft=0.01124 +0.8566ft-1 -0.926 unt + 0.884un t-1 

هما فرق التضخم والمحسوب بالفرق اللوغاريتمي للرتقم القياسي السنوي ألسعار المستهلك  ft-1، و: ftحيث 

 من البيانات الشهرية؛

ة للتقدير أدناه جيدة وتدل على خلو االجماليهما فرق نسبة البطالة الشهري. و كانت المؤشرات   ut-1و  utو 

 الذاتي: االرتباطالمعادلة من مشكلة 

، أما معنوية 2.23واتسن  -بالمائة ودربن 76.9بالمائة  ومعامل التحديد المعدل  77.2معامل التحديد  

 .0.07لجميعها، وللثابت   0.01معامالت االنحدار فهي عالية  ومستويات الداللة 

. ومن الواضح  Banque De Franceومصدرها 2013شهريه تنتهي في تموزمشاهدة 198البيانات 

ي اذ تتآكل الزيادة في التضخم تدرجيا ألن معامل انحدار فرق التضخم استقراران المعادلة ذات منحني 

مستمر في التضخم اذ تجري ايضا عملية  انخفاضأما زيادة البطالة فال تؤدي الى   0.85657المتخلف هو

( (0.9261-وهو untالبطالة على التضخم وصافي أثر الزيادة في البطالة هو الفرق بين معامل  تعديل ألثر

بالمائة  23. وثمة ميدان للبحث في الجزء غير المفسر بالبطالة وهو حوالي 0.8838وهو  unt-1ومعامل 

الطلب الفعلي وهو  ية واالجور ومستوىاالنتاجولكي تكتمل المنظومة ال بد من معرفة دالة البطالة بدالله 

 مبحث اخر.

 معادلة اليونان:

وتقد كانت اتقوى مما هي عليه في المانيا مع اختالف في حجوم المعامالت وتماثل اتجاهات التأثير ما يعطي 

 لمنحنى فيلبس الكالسيكي مصداتقيه ال يستهان بها. والمعادلة:
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ft=0.0147 + 0.917 ft-1 -0.38 unt + 0.357 unt-1 

 بالمائة؛  86.2بالمائة ومعامل التحديد المصحح  86.5ة للتقدير: معامل التحديد جمالياالوالمؤشرات 

ية اإلحصائية  وكانت مستويات الداللة االعتماد، وتقديرات معامالت االنحدار عالية 1.82واتسن  -و دربن

 ، والثابت لم يكن معنويا. unt-1 0.037، معامل unt  0.025، معامل ft-1 0.000معامل  :لها 

وما يالحظ على العالتقة بين البطالة والتضخم في هذا البلد شبه الناهض، شبه المتقدم، أن التضخم ذو  

، ومحصلة زيادة البطالة خفض التضخم ولكن بنسبة ضئيلة. 0.917وهو ft-1خاصيه متشبثة حسب معامل 

. ما يفسر إلى حد كبير 0.357غير المتخلف للبطالة ( ومعامل المت0.380ويدل عليها الفرق بين المعامل )

الميل نحو التضخم الركودي. المهم ان معادلتي العالتقة بين البطالة والتضخم في المانيا واليونان كالهما على 

الكلي، تعتمد حركته على استمراره  تقتصاداالالسلوك القويم نظريا. ويؤكدان أن التضخم، مثل أكثر متغيرات 

 اللة معامل االنحدار للمتغير التابع المتخلف.الذاتي بد

 

 صق ير ال الة الج ي ة للصضخم ومعد لة السيدسة النق ية 

تقدرناها من بيانات الواليات المتحدة األمريكية السنوية للمدة من   (7)معادلة التضخم بداللة فجوة الناتج 

 :54والمشاهدات الصافية   2012إلى 1955

 

 معادلة التضخم في الواليات المتحدة األمريكية، منحنى فيليبس الجديد:  

Inft= - 0.761+ 1.0322 inft-1 – 0.452 inft-2 +0.309inft-3+26.18( lnyt  -ln y*t ) 

 s.e          0.647    0.134              0.193            0.127          9.93 

t              -1.18      7.7                 -2.35              2.45            2.64 

R-sq =75.6%  ; R-sq (adj) = 73.6%  ; Durbin- Watson= 1.97 

حيث الرموز تقد أصبحت معانيها واضحة، وتقد توصلنا إلى هذه الصيغة بعد تجارب، وتبين أنها أألفضل. 

فأدنى. دربن واتسن يدل على خلو التقدير من   0.023معنوية معامالت االنحدار عالية  ومستويات الداللة 

الذاتي. التضخم يرتبط بمستوياته للسنوات السابقة إلى حد الثالثة ما يفيد االستمرارية، ويعتمد  االرتباطمشكلة 

هو المتوسط المتحرك ألربع  *yعلى فجوة الناتج المتزامنة.  اللوغاريتم طبيعي ومستوى الناتج المحتمل 

الفدرالي، مصدر بيانات هذا التقدير.  االحتياطيأكفأ من الناتج المحتمل المنشور في موتقع  سنوات، وهو

 والمعادلة ترجح النظرة الرجوعية في التوتقعات ضمنا، وتقد نجحت  في اختبار التكامل المشترك:

Δԑt =0.0058 – 0.9872ԑt-1 
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t       0.03       -7.05        

 Mackinnonمن القيمة المعيارية حسب جدول  ( أتقل 7.05المقدرة ) tو  2واتسن لهذه المعادلة  -دربن

 ، بمعنى رفض فرضية عدم وجود تكامل مشترك.0.01بمستوى داللة 

تقدرنا معادلة السياسة النقدية لسعر فائدة األموال الفدرالية الفعلي  57ولنفس الفترة والعدد الصافي للمشاهدات 

Effective Federal Funds Rate   النقدي(fu) : 

fut =- 0.720+ 0.979 fut-1 +0.6957(ft – f*t)+57.91(lnyt – ln y*t) – 39.94(ln yt-1 –ln 

y*t-1) 

s e   0.534     0.067          0.1378              11.43                        13.46 

t       -1.35     17.26           5.01                  5.07                          -2.97 

R-sq =86.3; R-sq (adj)= 85.3 ; Durbin – Watson= 1.71 

وهو المتوسط المتحرك ألربع سنوات.   *yبنفس طريقة تقدير الناتج المحتمل  *fتقدر معدل التضخم األساس 

ة للمعادلة الجماليا. والقدرة التفسيرية 0.01دربن واتسن يدل على عدم وجود ارتباط ذاتي بمستوى داللة 

، ألن معادلة االختبار خالية من مشكلة 0.01عالية. ونجحت في اختبار التكامل المشترك بمستوى داللة 

 .(6.46)لمعامل انحدار فرق الخطأ مع الخطأ المتخلف  t، و  1.94واتسن  -الذاتي، دربن االرتباط

والمتغيرات  Rdfوفي نفس الوتقت تقدرنا معادلة السياسة النقدية لسعر الفائدة الحقيقي لألموال الفدرالية 

وهي موجودة بالفعل كما في أدناه لكن  56المستقلة بتعريفاتها السابقة وهنا يصبح عدد المشاهدات الصافية 

سالبا. ومع ذلك نعرض التقدير في سلوكها محير من جهة مجموع معامالت االنحدار مع فجوة التضخم كان 

أدناه، وألن معنوية معامالت االنحدار كانت عالية، ومستويات الداللة لمعامالت االنحدار والثابت أدنى من  

 ة للتقدير:االجمالينكتفي بالمعادلة والمؤشرات   0.01

Rfdt =-1.261+0.67 Rfdt-1-0.655 (ft –f*t)+0.4189(ft-1 –f*t-1)+37.92(lnyt – lny*t) 

R-sq =70.4% ; R-sq (adj) = 68.0 ; Durbin- Watson 1.60 

. وهي ناجحة في اختبار التكامل 0.01الذاتي بمستوى داللة  االرتباطواتسن يدل على خلو المعادلة من  -دربن

 ، ومعامل انحدار فرق الخطأ مع الخطأ المتخلف سالب1.96واتسن لمعادلة االختبار  -المشترك : دربن

 .0.01ولذلك يوجد التكامل المشترك بمستوى داللة   9لمعامل االنحدار هذا سالب  tو   0.8053

بين سعر الفائدة  االرتباطأما لماذا كان مجموع تأثير التضخم سالبا في هذه الدالة فهذا يمكن تفسيره بمعامل   

ولكنه غير معنوي، فإن كنا ال نستطيع   0.072 –الحقيقي والتضخم والذي لم يكن موجبا بل ضعيفا سالبا 

تأكيد سلبية العالتقة فهذا يكفي لعدم تأكيد كونها موجبة. وتبعا لهذه الوتقائع يصعب القول أن السياسة النقدية 

األمريكية ترفع سعر الفائدة الحقيقي لكبح التضخم بل ربما تكتفي بتغطية التضخم، في أحسن األحوال، للحفاظ 
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بين  االرتباطيقي موجب. وللتأكد من العالتقة بين التضخم وسعر الفائدة الحقيقي نالحظ أن على سعر فائدة حق

  0.000وهو معنوي بمستوى داللة   0.187سعر الفائدة الحقيقي على حواالت الخزانة لمدة سنة والتضخم  

لتضخم ومن نفس . وبين سعر الفائدة النقدي لتلك الحواالت وا 2013و 1962ومن بيانات فصلية بين عامي 

بين سعر  االرتباط. كما أوضحت البيانات تلك أن  0.000وبمستوى داللة  0.243البيانات لنفس السلسلة 

بين سعر الفائدة  االرتباط. وظهر أن 0.000ومستوى الداللة   0.998الفائدة الحقيقي والنقدي  كان مرتفعا 

. ونخلص مما  0.000ومستوى الداللة  0.96سنة الحقيقي على األموال الفدرالية وحواالت الخزانة لمدة 

تقدم أن البيانات األمريكية تفيد وجود منحنى فيليبس الجديد والذي يعبر عن دالة عرض وهي ليست حسب 

تصور مدرسة التوتقعات العقالنية. وتوجد دالة السياسة النقدية ولكنها على األرجح بسعر الفائدة النقدي وليس 

 الحقيقي.

الكينزية الجديدة فلم  ISحسب توصيف منحنى فيلبس الجديد  لها مصداتقية تجريبية ، أما دالة  دالة التضخم

تظهر معالجتنا للبيانات األمريكية لها حظا من الواتقعية. ثم أن النتيجة التي أفضت إليها فرضية التوتقعات 

غيرات، حول مستويات ثباتها العقالنية ، النظرة األمامية  في نمذجة التوتقعات، أدت إلى تفسير حركة المت

المزعومة، بالخطأ العشوائي. بينما أظهر تقدير االنحدار الذي اجريناه في أدناه  رجحان الفهم التقليدي لدالة 

IS  ،ي، وجرى تعريف المتغيرات باللوغاريتم الطبيعي:  االستثماري واالستهالكعند إضافة األنفاق الحكومي

Gt لألنفاق الحكومي للسنة  يشير إلى اللوغاريتم الطبيعيt  مطروحا منه اللوغاريتم الطبيعي للمتوسط

المتحرك لألنفاق الحكومي ألربع سنوات، وهو يكافئ اللوغاريتم الطبيعي لقسمة االنفاق الحكومي على الوسط 

ا لتحاشى عدم تجانس التباين انخفاضا وارتفاعالمتحرك له. وبالتالي يقيس المستوى النسبي 

Heteroscedasticity   ستقراراالويؤمن stationary  وجرى تعريف المتغير التابع .  y t   بنفس

مطروحا منه اللوغاريتم  tللسنة   GDPالحقيقي  االجماليالطريقة، اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي 

وعدد  2012عام وحتى  1929الطبيعي للمتوسط المتحرك  له  ألربع سنوات. والبيانات سنوية من عام 

 :، والمعادلة أدناه 82المشاهدات الصافية 

            yt=0.2498+ 0.1142Gt – 0.0398Gt-1+0.8262yt-1 – 0.3428yt-2     

       s.e     0.0036   0.0211       0.0218        0.0901       0.0790                      

R-sq = 83.1%  ; R-sq(adj) =82.2% : Durbin-Watson =1.91 

 –الذاتي  حسب دربن  االرتباطة للمعادلة عالية  وهي سليمة من جهة خلوها من االجماليالقدرة التفسيرية 

باستثناء معامل   0.000واتسن. والمقدرات، الثابت ومعامالت االنحدار، عالية المعنوية ومستويات داللتها 

. وبينت المعادلة أن حصيلة 0.072فقد كان مستوى داللته  lnGt-1االنحدار لمتغير األنفاق الحكومي المتخلف 

األنفاق الحكومي موجبة في التأثير على المستوى النسبي للناتج، وكان متغير األنفاق الحكومي لنفس السنة 

 بالمائة من التباينات التي فسرتها المتغيرات المستقلة. 73مسؤوال عن 

في اختبار التكامل المشترك، فقد كان معامل انحدار فرق الخطأ العشوائي  ومما يدعو إلى الثقة نجاح المعادلة 

ما يعني رفض فرضية العدم، أي عدم وجود تكامل   8.41 –له  tوتقدير   -09565 على الخطأ المتخلف 
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 االرتباط، واالنحدار حقيقي، ومعادلة االختبار موثوق بها ألنها خالية من 0.01مشترك، بمستوى داللة 

المقدرة أعاله الحجم الكبير للعينة. ورب  IS،  ويعزز ما نستنتجه  من دالة 1.96واتسن  -تي، دربنالذا

تغير بعد السبعينات وأن التقدير آنفا متأثر بالزمن القديم. ولذلك تقدرنا معادلة االنحدار  تقتصاداالمعترض بأن 

وتقد تبين عكس ما يقولون، فلقد كان تأثير األنفاق الحكومي  للحقبة السابقة لعام  1984 – 1929للمدة 

أتقل مما أظهرته الدالة لكل الفترة. أي ان الطلب المستقل الكينزي صار أكثر فاعلية في تحديد  1985

 ::. ومعادلة االنحدار أدناه لتلك الفترة 9851مستويات الناتج مما كان عليه تقبل عام 

    yt=    0.03218+ 0.0956Gt + 0.765yt-1 – 0.3714yt-2   

    s.e    0.0046     0.0198       0.1105       0.905          

R-sq= 84.0 ; R-sq (adj) = 83.0 ; Durbin- Watson = 1.97 

ل هو أتقل، وهكذا يتضح أن  تأثير األنفاق الحكومي في تحديد الناتج لم يكن أكثر مما أصبح عليه فيما بعد ب

إذن هو 1985وبما أن المعادلة أظهرت لكل السلسلة دورا أتقوى لألنفاق الحكومي من السنوات السابقة لعام 

لما بعد هذه السنة أتقوى، وهذا االستنتاج يستند إلى مجموع معامالت االنحدار مع األنفاق الحكومي في هذه 

تباين الذي فسرته المتغيرات المستقلة وهو في المعادلة المعادلة والسابقة، وأيضا إسهام أألنفاق الحكومي في ال

 الثانية أتقل مما هو في األولى .

لمعامل  tو  1.97واتسن لمعادلة األختبار  -نجحت في االختبار المشترك. دربن ، آنفا، المعادلة األخيرة 

 0.01لة والذي يعني رفض فرضية العدم بمستوى دال  7.13-انحدار فرق الخطأ مع الخطأ السابق 

 واالنحدار صحيح.

بداللة فرق الناتج عن المستوى االعتيادي له بنفس التعريف في  unوالكتمال المنظومة تقدرنا معادلة للبطالة 

المعادالت آنفا وهو ذاته في معادلة التضخم ، ودوال السياسة النقدية التي اعتمدناها في هذا الفصل ، وفيما يلي 

  :معادلة البطالة

unt= 3.0664 +  0.786nt-1 -  50.32 yt  + 17.85 yt-1 – 5.22 yt-3                              

2.17    s.e  0.390       0.050          3.85           4.6           

     R-sq= 91.7% ; R-sq (adj)= 91.2% ; Durbin- Watson = 1.57 

فقد بينت التالزم المحكم بين مستوى الناتج والتشغيل، أو البطالة،  والنتيجة التي أظهرتها المعادلة أعاله متوتقعة

اي عند معرفة الناتج يصبح التشغيل معلوما ما يفيد عدم انفصام العالتقة بينهما في فترات الركود واالنتعاش 

 بدليل معامل التحديد المرتفع.

ار فرق الخطأ مع الخطأ السابق سالب لمعامل انحد t، و2.02واتسن لمعادلة اختبار التكامل المشترك  -دربن

وايضا حسب جداول القيم المعيارية عند  0.01أي ترفض فرضية العدم بمستوى داللة   6.33

Mackinnon . 
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الكلي شيوعا وحظي باعتراف واسع النطاق في  تقتصاداالمنحنى فيلبس من أكثر المبتكرات النظرية في علم 

، كما تقدم، يربط التضخم المشاهد بالتضخم المتوتقع والطلب االوساط االكاديمية. وفي صيغته األحدث

عن الطلب  الزائد، مع االجتهاد في تقياس األخير أو اختيار المؤشرات الدالة عليه. لكن الشائع الغالب التعبير

الزائد بالفجوة بين مستوى النشاط الحقيقي الفعلي والمحتمل، ورغم الجاذبية النظرية لهذه العالتقة إال أن 

دالالتها التجريبية متفاوتة. وتقد سبق وبينا الداللة التجريبية لمنحنى فيليبس التقليدي، والكينزي الجديد حسب 

بها لتفسير السلوك الواتقعي. ولهذه االستنتاجات أهمية بالغة التعريف الذي اعتمدناه للمتغيرات. وتقدرة يعتد 

في سياسة استهداف التضخم. وتبقى تقضية التأثير في العوامل الحاكمة للتضخم، إذ وجدنا، مثال، تأثيرا تقويا 

ي، كما يفسر أألخير معدل البطالة ولذلك يصبح من تقتصادااللألنفاق الحكومي في تحديد مستوى النشاط 

النفتاح على طيف التنظير الواسع واالهتمام الجدي بالمصداتقية التجريبية للنماذج النظرية. ولم نجد الواجب ا

أرجحية للفرضية التي يقوم عليها نموذج مدرسة التوتقعات العقالنية، وهي النظرة األمامية للتوتقعات وما 

وية ضف، الرؤية الماتقتضيه من مضامين. فعندما يستبدل التضخم المتوتقع بسلسلة التضخم المتخل

Backwards looking لوحظ إن فجوة النشاط الحقيقي سواًء تقيست بالناتج أو معدل البطالة، تفسر ،

التوتقع العقالني للتضخم، كما في  أحد النماذج  افتراضالتضخم بقوة ومعنوية إحصائية عالية. بينما عند 

صائية لتفسير التضخم بفجوة النشاط ، تضعف الداللة اإلحNKPEالكينزية الجديدة لمنحنى فيلبس 

(Morly, p1 ( االشارة. وفي بعض الحاالت يالحظ إن فجوة النشاط  ليست معنوية إحصائياً أو حتى إن 

 مغايرة للمتعارف عليه.

والمسألة تدور حول كيفية تعريف المفهوم أو االستدالل عليه فمثال في التنظير الكينزي الجديد تعبر فجوة 

كلفة الحدية. صحيح إن الكلفة الحدية تتغير باتجاه الزيادة مع حركة مستوى الناتج نحو التشغيل النشاط عن ال

ثم اين هي النقطة التي يبدأ  ،ية لكن منحنى الكلفة الحدية تقد ال يطابق منحى فجوة النشاطاالنتاجالتام للطاتقة 

نماذج تنطوي كلها على شكل ما من منها تصاعد الكلفة الحدية على المستوى الكلي. وهذه المجموعة من ال

بين المتغيرات التفسيرية. فاألجر أهم محددات الكلفة الحدية  Multi collinearityالخطي  االرتباطأشكال 

ومعلوم ان األجر النقدي يرتبط بالتضخم المتوتقع. ومن جهة أخرى إذا ما فهمنا فجوة النشاط الحقيقي تقياساً 

ى استقالل هذا العامل عن التضخم المتوتقع. وتقد أضيف اتجاه التضخم لضغط الطلب فكيف يمكن الحكم عل

Trend Inflation  إلى المنظومة وفي هذه النماذج تبين إن فجوة التضخم أو الفرق بين التضخم واتجاهه

 التي تقدم بيانها، والتي  Taylor Ruleالعام يتأثر بفجوة النشاط. وهذه النتيجة لطيفة لمناتقشة تقاعدة تايلور

تربط بين سعر الفائدة المطلوب للسياسة النقدية وفجوتي التضخم والنشاط الحقيقي. أي تقوم القاعدة على 

الربط بين سعر فائدة السياسة النقدية عند مستوى معين لسعر الفائدة  الحقيقي أو السابق، مع متغيرين هما 

 مرتبطان أصالً .

أرى ضرورة االنتباه إلى عدم وجود عالتقة مباشرة بين التضخم والنمو، إنما هي عالتقة مختزلة وغامضة  

المعنى، ومن الالزم، نظريا على االتقل، فحص عالتقة التضخم بالمتغيرات المشار إليها آنفا، دون المجازفة 

 بالحكم على  محصلة لمنظومة عالتقات نعاملها وكأنها صندوق مغلق.

الكلي  والنقدي تدريجيا نحو التركيز على معادلة السياسة النقدية، التحكم بسعر الفائدة   تقتصادااللقد تحول 
للسيطرة على التضخم. وال نبتعد عن الواتقع عندما نفهم أن االهتمام بالفجوة بين الناتج الفعلي والمحتمل  كان 
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 تقتصاداالحرج السياسة النقدية فيما بعد. لكن بقاء ثانويا، مخافة أن يراكم النمو المرتفع ضغوطا تضخمية تُ 
في نطاق الركود بعد اصطدام السياسة النقدية بالحاجز الصفري أو ما يسمى فخ السيولة أعاد االهتمام 
بالدور الممكن للسياسة المالية. ومن جهة أخرى توسعت البنوك المركزية في تنقيد الدين الحكومي أو 

نة في سياسات اإلنقاذ ما يفيد ضمنا اإلتقرار بعدم كفاية السياسة النقدية والتي أريد مزاولة دور موازي للخزا
الكلي منذ منتصف الثمانينات. لقد أظهرت األزمة األخيرة أن اضطراب  تقتصادااللها االنفراد بسياسات 

تقع أن يتغير النموذج القطاع المالي ذو أهمية كبرى، مع محدودية فاعلية السياسة النقدية التقييدية. ومن المتو
. وتقارن المراجعة (Romer, p 645 )ي الكلي الذي كان يحظى بالثقة إلى غيره وكذلك التحليل تقتصاداال

الحالية مع صدمة التضخم الركودي للسبعينات والتي تقادت إلى بروز مدرسة التوتقعات العقالنية والكينزية 
 دوات وحتى في الموتقف من السياسات.الجديدة التي شاكلتها وتقاربت معها تدريجيا في األ

  Financial  Stabilityالقطاع المالي استقراروبما أن الحاجة أصبحت ماسة لسياسات تتناول مباشرة 

إلى جانب تقوية الضوابط وتشديد الرتقابة فهذه بمجموعها تقد تنتهي إلى موائمة بين الفهم التقليدي لسياسات 

ما بعد  اتقتصادتينات من القرن الماضي وشروط االنفتاح المالي والكلي في الخمسينات والس تقتصاداال

 الصناعة في الزمن الحاضر.

 بين الصضخم وسعر الفدئ ة واصجده الصأثير االرصبدط

يركز هذا المبحث على العالتقة بين التضخم وسعر الفائدة في معادلة السياسة النقدية وبيانات المقارنة 

النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى تهتم بالوتقائع  والسياسة كما تبدو في الدولية. والقصد تناول محاولة 

 الممارسة. وهو بمثابة تمهيد للفصل الثالث.

النقدي. وغالبا ما تستند السياسات المقترحة  تقتصاداالالعالتقة بين حركات التضخم والنقود من أتقدم مسائل 

على تصور، ضمني أو مصرح به، بشأن انعكاس زيادة النقود بالتضخم. ومن هذا الباب تأتي أهمية الدليل 

التجريبي في تحديد السياسة األكثر فاعلية. وعند إعادة بحث مثل هذه العالتقة ال يمكن إغفال النطاق الواسع 

التضخم مع النقود في أألمد البعيد. بتعبير آخر كان نمو النقود عاليا في البلدان التي  لالعتقاد بقوة ارتباط

تشهد تضخما مرتفعا آلماد طويلة خالل نفس الفترة. بيد ان التماثل في وتيرة الصعود ال يفيد بالضرورة 

ة كان االسميلنقود االتقتران بين نمو األسعار وا وجود رابطة سببية بمعنى إن النقود علة كافية للتضخم.

لسنوات عدة مع نفس الكمية من  جليا في العراق أيام الحصار ويكاد يرفض العقل بالبداهة تزايد األسعار

النقود ناهيك عن األمد البعيد. وذلك ال يكفي للجزم  بكيفية بعينها كانت عليها العالتقة بين النقود واألسعار 

الوسط أألكاديمي معه، الكثير من حقائق هذا الموضوع في  تلك الفترة، بل ضيّع الجزم المسبق، وتساهل

 ألوضاع مماثلة.  العراق وبلدان أخرى تعرضت، أو تتعرض،

لقد توصل سارجنت وسوريكو من معالجة بيانات الواليات المتحدة أألمريكية إلى أن السياسة النقدية تدخلت 

ر الفائدة من جهة ثانية ولم تعد العالتقة التي في العالتقة بين التغير النقدي من جهة وكل من  التضخم وسع

. فهل كانت السببية، في العراق، تتجه من التوسع (P24 Sargent,تقائمة )   1980وجدها لوكاس عام 

النقدي إلى األسعار أم من متغير آخر إلى كليهما وهو سعر الصرف. ثم عندما يفضي التدتقيق إلى تقناعة 

ألسعار مع تخلف زمني وبعد تردد، في هذا الوضع لم تعد النقود متغيرا مفادها استجابة التوسع النقدي ل

خارجيا، صرفا، يتحكم به القرار الحكومي وبذلك ال يكتسب منطقيا صفة السبب. ومادامت الضغوط 

االبتدائية للتوسع النقدي لم تكن تغذية عكسية لتوسع نقدي سابق، بل الحتواء زيادات في األسعار جاءت من 
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رف باستقالل عن حجم السيولة المحلية. ودليل القول باالستقالل هو االنقطاع المفاجئ في سوق الص

المصدر الرئيس لعرض العملة أألجنبية. أي أن الذي حصل في سوق الصرف ال يمكن وصفه بالطلب 

 الزائد، موضوعيا، بل النقص االستثنائي في العرض مع طلب أتقل. 

بر عن دخل وتتجه الحركة، على المستوى الجزئي، من الدخل إلى الطلب ولكن ألن النقود لحظة التبادل تع

لذلك توافقت القناعات على كون النقود سبب التضخم. أما على المستوى الكلي يكون االنطالق من كيفية 

تحديد المستوى العام لألسعار بالتفاعل بين العرض والطلب ودور النقود الحق لعالتقة كل من العرض 

 سعار.والطلب باأل

التمييز بين بلدان عالية التضخم وأخرى واطئة التضخم في العالتقة بين التضخم والنقود أصبح مألوفا في  

الدراسات الحديثة، ّإذ تضعف الصلة بين التضخم والنقود مع مستويات منخفضة من التضخم. ويؤثر 

تكيفي أي يعتمد على مشاهدات  التضخم المتوتقع في الطلب على النقود، وعندما نفترض أن تكوين التوتقعات

الحاضر والماضي القريب للمتغير موضوع التوتقعات عند ذاك يصبح التضخم، المتزامن والمتخلف، في 

بين النقود والتضخم بصالبة  االرتباطمنظومة المتغيرات التفسيرية لدالة الطلب على النقود. ويُفّسر ضعف 

 من صالبة األسعار عن إظهار النقود بين محددات التضخم.  األسعار وتستغني النماذج النظرية التي تنطلق

تنظر مدرسة التوتقعات العقالنية الى النقود انها متغير خارجي وهي مصدر الصدمات التي تفهمها  

يين مع التوتقعات التكيفية وإن بتسميات بديلة مثل تقتصاداالية فورا. بينما التزال كثرة تقتصاداالالوحدات 

(. ويثير Nicolini and  Marcet   (6،التي تعدل ببطءsticky expectationsالتوتقعات الصلبة 

اختباء النقود عن التضخم عند وصوله إلى مستويات واطئة موتقفين مختلفين، أولهما انتفاء الحاجة لسياسة 

بغض تتخذ من السيطرة على النقود مرتكزا لها، وثانيهما يصر على فهم متسق للعالتقة بين النقود والتضخم 

النظر عن مستويات األخير. ألن رفع السيطرة عن عرض النقد تقد يؤدي إلى التمادي في التوسع النقدي 

لحين الوصول لمرحلة التضخم الجامح. والبحث مستمر للتدتقيق في مدى حكم النقود للتضخم في أألمد 

كلفة دور أكبر. وتتصل البعيد بعد ما ظهر ضعف أثرها في أألمد القصير ليكون لفجوة الناتج وعوامل ال

ية والكلفة الحدية على جانبي منحنى االنتاجفجوة الناتج بالطلب الكلي الذي يعين درجة استغالل الطاتقة 

ي في األطروحات تقد ال تجد لها تأييدا في تقتصاداالدورة األعمال، صعودا ونزوال. ورغم تقوة المنطق 

في البيانات أألمريكية، الصلة التي كان يتوتقعها بين البحث التجريبي. وعلى سبيل المثال لم يجد الباحث، 

 ية والتضخم.االنتاجدرجة استغالل الطاتقة 

يفهمون أن المستوى العام   Post Keynesianالتفكير الكينزي التقليدي وخاصة الكينزيين ما بعد كينز 

تبتعد الكينزية الجديدة لألسعار يتحدد في سوق السلع أي القطاع الحقيقي، التكاليف والعرض والطلب، ولم 

عن هذا اإلطار كما تقدم. لكن، مع ذلك، ال يزال تفسير حركة المستوى العام لألسعار بالنقود مؤثرا في 

الوسط األكاديمي والرأي العام. إن ارتباط التغيرات في المستوى العام لألسعار مع عرض النقد فكرة تقديمة 

ومنذ ذلك الوتقت تتكرر مالحظة  1752ى ما يبدو عام وراسخة، ال شك في ذلك، و تقد بدأها هيوم عل

الذي  االرتباطيين لهذا تقتصاداالة واألسعار. وبعد ذلك تبنى عدد من االسمييين لالرتباط بين النقود تقتصاداال

 عامHafer و Dwyerو 1980عام  Lucasيضنه البعض عالتقة سببية، ومنهم، إضافة على فريدمان، 
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أما القول أن التضخم دائما وفي كل  وغيرهم. 1998عام  Dwyerو 1993عام  Barrowو 1988

(. ورغم التاريخ الطويل لهذه  . Dwyer  J R)  1963مكان ظاهرة نقدية فهو لميلتون فريدمان عام 

بين التضخم والنقود في أألمد البعيد. أما في الفترات  االرتباطالقناعة إال أنها موضع نقاش مستمر ألن 

يرة يصعب اكتشاف عالتقة، بين النقود واألسعار تساعد على التنبؤ بكيفية تنتفع منها المتوسطة والقص

 2007و 1997السياسة النقدية، ولم يجد الباحث مثل هذه العالتقة المحكمة في عدد من البلدان بين عامي 

 مهامها.  بداية األزمة أألخيرة. وتهتم السياسة النقدية في األمد القصير، ربما أتقل من سنة، لطبيعة

 يمكن كتابة معادلة كمية النقود على النحو التالي:   

 M/P = ky  

الناتج الحقيقي. وعلى  yمعكوس سرعة دوران  النقود،  kالمستوى العام لألسعار، Pكمية النقود،  Mحيث 

لدينا ثالثة مجاهيل ومعادلة واحدة ومن المعلوم رياضيا وجود مشكلة عدم تحديد، وعلى  kفرض ثبات 

الكامل، يصبح المجهول هو المستوى  االستخدامعند  yخارجية معطاة من البنك المركزي، و  M افتراض

 . وللقول إن النقود هي التي تسبب األسعار تعاد كتابة المعادلة:Pالعام لألسعار

  P = (1/k) (M/y) 

الرد على الباحثين الذين تقللوا من داللة التغيرات في عرض النقود على التضخم   Dwyerوعندما حاول 
ودرس بيانات الواليات المتحدة أألمريكية ودول أخرى أظهر ارتباطا في أألمد البعيد بين حركة الرتقم 

للمستوى العام لألسعار ومنسوب كمية النقود. لكن في نفس الوتقت ال تُخفي البيانات التي أظهرها القياسي 
التفاوت غير المنتظم بينهما فضال عن عدم إمكانية حل المشكلة أألساسية وهي العالتقة السببية إذ ال يمكن 

توى العام لألسعار. ألن القول إن التفاعل بين عرض النقود والطلب عليها حدد سعرها وهو معكوس المس
هناك آليات لتحديد أسعار السلع راجحة نظريا وتجريبيا والمستوى العام لألسعار هو متغير تجميعي وغير 

ذاتها. وإذا أنتفت خارجية النقود التي تناولها هذا الكتاب  Aggregationمستثنى من إشكالية التجميع 
يرات التي تفسر حركة النقود وليس العكس. بتعبير آخر وعدت متغيرا داخليا تصبح األسعار من ضمن المتغ

عندما يتضح إن سياسة البنك المركزي في عرض النقد تابعة، وتقد تحولت البنوك المركزية من المتغيرات 
النقدية التجميعية الى سعر الفائدة للتأثير في التضخم وغيره، وفي الكثير من البلدان سعر الفائدة وسعر 

 لحالة لم يعد للعالتقة بين النقود والمستوى العام لألسعار تلك األهمية.الصرف. في هذه ا
للسالسل الزمنية   Spectral( والتي استخدم فيها التحليل الشبحي  ,p27 p5 Benati ,في دراسته ) 

البعيدة أألمد الحظ أن العالتقة بين نمو النقود والتضخم شهدت تغيرات جوهرية، وتختلف في أوتقات التضخم 
عنيف والتغيرات النقدية الكبيرة عن سنوات التضخم المنخفض. وأنها لم تعد محكمة كما كانت تقبل الحرب ال

العالمية الثانية. ومع عدم الحسم بشأن العالتقة السببية اتقترح تفسير عدم استغراق متغير النقود للتضخم بدور 
لسرعة دوران النقود. ومع  Endogenousسعر الفائدة وكلفة الفرصة البديلة وما سماه التغيرات الداخلية 

ذلك بيّن إن الجزء الكبير من حركات التضخم في بريطانيا والواليات المتحدة ودول أخرى يُفّسر بحركة 
بين التضخم ونمو النقود ينطوي على أبعاد نظرية وليس فقط مشكالت القياس  االرتباطالنقود. تفسير 

التغير النسبي لهما. ثم هناك التداخل بين  لتي النقود واألسعار، أواإلحصائي مثل درجة التكامل لكل من سلس
أنه ال وجود لالرتباط بين نمو  ((Walsh,pp10-13 التضخم المتوتقع والفعلي. وتقد رأى بعض الباحثين 

بل وجدوا ارتباطا موجبا بين نمو الناتج  النقود والتضخم والناتج المحلي الحقيقي في الحاالت التي درسوها،
وبعض . (OECD )لحقيقي ونمو النقود، وليس التضخم ، في مجموعة من دول منظمة التعاون والتنمية ا
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إحصائيا، عالتقة بعيدة أألمد بين التضخم ونمو الناتج الحقيقي، وبعضها وجدت أثرا  الدراسات لم تكتشف،
عندما يتحرك ضمن  إيجابيا للتضخم على نمو الناتج عندما يكون معدل التضخم في نطاق منخفض والعكس

 مدى مرتفع مرتفع.
المهم المسألة ال زالت موضوعا لبحث مستمر. إذ إن العالتقة بين النقود والقطاع الحقيقي واألسعار معقدة 

الواحد وتقد ال تساعد البيانات والمتيسر من وسائل التحليل  االتجاهوتعاند التوصيف على اساس السببية ذات 
الكمي ما يساعد على الحسم. وحول العالتقة بين نمو النقود وسعر الفائدة والتضخم فقد وجد التحليل 
اإلحصائي مثل هذه العالتقات في البلدان المتقدمة والنامية ولكن النقود أو التضخم ال يفسران بالكامل سعر 

على  M2. في أألمد القصير ومن بيانات الواليات المتحدة أألمريكية وجد تأثير إيجابي للنقود سمياالالفائدة 
. وكذلك عالتقات بين M2مع أهمية التوتقيت في  الناتج الحقيقي وأيضا بين أألساس النقدي والناتج الحقيقي
وكاس، الذين يتشددون في يون، ومنهم لتقتصاداالالناتج الحقيقي والمخفض الضمني وسعر الفائدة. ودرج 

نفي العالتقة بين النقود والناتج في أألمد البعيد الى تأثير التذبذب النقدي على المتغيرات الحقيقية في أألمد 
القصير. وكذلك فريدمان الذي يؤكد حياد النقود وينحو عليها بالالئمة في تقلبات دورة األعمال، والحظ، 

، أو ما يسمى في السنوات االتجاهيتبعه زيادات في الناتج فوق خط  تحديدا، إن النمو أألسرع في النقود
 أألخيرة تجاوز الناتج الفعلي للناتج المحتمل، أما تباطؤ نمو النقود فيؤدي إلى العكس.

الفدرالي وتقطاع  االحتياطيلوحده ال يشير الى اتجاه العالتقة بين النقود والناتج. إذ طالما يستجيب  االرتباط
. وبذلك، منطقيا، ال أحد يستطيع exogenousية لم تعد النقود خارجية تقتصاداالتطورات المصارف لل

تأكيد اتجاه العالتقة السببية من النقود الى المتغيرات الحقيقية. ألن النقود في هذه الحالة أصبحت تابعة لنظام 
وكان توبين تقد أشار الى أن العالتقة التي الحظها  .(Walsh , p17  (والجهاز المصرفي يستجيب تقتصاداال

فريدمان وشوارتس وتصوروا أنها عالتقة سببية تتجه من النقود إلى الناتج ربما في الحقيقة هي العكس 
تماما. وإضافة على البيانات التي أوردنا آنفا حول التغيرات العنيفة لسرعة دوران النقود بالمعنى الضيق في 

لتغير النقود والمستوى العام لألسعار والناتج في  االرتباطاألمريكية، فقد تبين من معامالت  الواليات المتحدة
 تلك الدولة التالي:

لقد جرى حساب التغيرات لمدة خمس سنوات كي تالئم فرضية التأثير في األمد البعيد وأيضا كانت البيانات 
ت للمدة التي توفرت عنها بيانات سنوية. البسيط بين تلك الفروتقا االرتباطسنوية أصال، وجرى حساب 

 بين تغير المستوى العام لألسعار والنقود بالمعنى الضيق سالب ومنخفض  االرتباطواتضح أن معامل 
للمتغير مع النقود بالمعنى  االرتباطبينما كان  0.775وال يعتد به إحصائيا ألن مستوى الداللة  (0.052)

؛ من جهة أخرى ظهرت عالتقة لحركة 0.288مستوى الداللة  لكنه غير معنوي ألن 0.212الواسع 
ومستوى الداللة   0.269بمعامل ارتباط موجب  االجماليالمستوى العام لألسعار مع تغير الناتج المحلي 

سالبة مع النقود بالمعنى الضيق  االجمالي. وكانت العالتقة بين تغير النقود وتغير الناتج المحلي 0.052
معنوية ومع النقود بالمعنى الواسع ليست معنوية. من كل ذلك نفهم صعوبة التوصل إلى ما يدعم تحديد 
النقود للمستوى العام لألسعار والتضخم، وال توجد دالئل كافية على تأثير النقود بالناتج، ألن عالتقة النقود 

 ها ال تشكل تقيدا على أي منهما.بهما معا مرنة بمديات واسعة وكأن
، من بيانات الكتاب السنوي لإلحصاءات 11، وأخرى متقدمة، 18أدناه بيانات لعدد من البلدان النامية، في 

. ويعرف متغير النقود هنا بالمعنى الضيق تضاف إليها 2012المالية الدولية لصندوق النقد الدولي عام 

 Poolingالبيانات على أساس التجميع في عينة واحدة   حليل. وجرى تM2أشباه النقود أي أتقرب إلى 

 (.2)للدول والسالسل الزمنية كما يلخصها الجدول 

ً وفي المجموعة النامية  1.81يظهر ان متوسط سعر الفائدة الحقيقي لجميع البلدان     2.06بالمائة سنويا

بالمائة سنوياً وفي  1.49بالمائة سنوياً. وحسب الوسط الصحيح يكون سعر الفائدة الحقيقي في جميع  البلدان 
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بالمائة سنوياً. لكن التفاوت واسع آخذين باالعتبار الخطأ المعياري للوسط والذي  1.71المجموعة النامية 

بالمائة من متوسطات  3االخر موجباً فوق بالمائة سالباً وطرفة  90يجعل أحد طرفي حدود الثقة باحتمال 

بالمائة  9.02جميع الدول. والفرق بين نمو النقود ومعدل التضخم حسب الوسط الصحيح في جميع البلدان 

ً يتجاوز معدل نمو الناتج  ما يدل على انخفاض سرعة دوران النقود. وتبين معادلة االنحدار  في سنويا

 دة على نمو النقود وأشباه النقود:مدى اعتماد سعر الفائ  (9الجدول )

 (2جدول رتقم )ال

 متغيرات نمو النقود  وسعر الفائدة والتضخم : بيانات سنوية لعدد من البلدان النامية والمتقدمة

النمو السنوي  المؤشرات
للنقود كافة 

 البلدان

النمو السنوي 
للنقود في 
 البلدان النامية

معدل 
التضخم 

السنوي في 
 كافة البلدان

دل مع
التضخم 

السنوي في 
 البلدان النامية

سعر الفائدة 
في كافة 

 البلدان

سعر الفائدة 
في البلدان 

 النامية

عدد 
 المشاهدات

324 204 324 204 324 204 

 9.85 7.58 7.79 5.77 18.42 14.67 الوسط

 6.50 5.16 6.30 4.00 16.3 13.6 الوسيط

الوسط 
 الصحيح

13.91 17.67 4.89 6.73 6.38 8.44 

  االنحراف
 المعياري

11.59 11.43 7.01 8.01 8.51 9.68 

الخطأ 
المعياري 

 للوسط

0.644 0.800 0.390 0.561 o.473 0.678 

القيمة الدينا 
 للمتغير

19.4 19.4 3.7 1.7 0.100 0.180 

القيمة العليا 
 للمتغير

87.0 87.0 54.9 54.9 60.0 60.0 

 IMF, IFS Year Bookالمصدر:       

ة االجماليوأظهرت المعادلة أعاله صلة بين نمو النقود وسعر الفائدة بمعنوية عالية ولكن تقدرتها التفسيرية 

 واطئة، وهي في البلدان النامية أضعف منها لعموم العينة ما يدل على اختالف في السلوك بين مجموعتي

 (.1الجدول )البلدان الذي سيتضح أكثر. أما عالتقة سعر الفائدة بالتضخم فقد كانت اتقوى كما في 
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 (9جدول رتقم )ال

 معادلة انحدار سعر الفائدة على النقود واشباه النقود

 البلدان النامية العينة بأكملها لكافة البلدان

 3.900 2.395 الثابت

 0.001 0.000 مستوى الداللة

 0.323 0.353 معامل االنحدار

 0.000 0.000 مستوى الداللة

 14.5 23.2 معامل التحديد بالمائة

 14.1 22.9 معامل التحديد الصحيح بالمائة

 F 0.000 0.000مستوى الداللة 

 المصدر: إعداد الباحث.      

 (1جدول رتقم )ال

 انحدار سعر الفائدة على معدل التضخم

 البلدان النامية جميع البلدان المقدرات

 2.374 1.917 الثابت

 0.000 0.000 مستوى الداللة

 0.9597 0.9819 معامل االنحدار

 0.0000 0.0000 مستوى الداللة

 o.63 65.4 معامل التحديد بالمائة

 62.9 65.3 معامل التحديد الصحيح بالمائة

 F 0.000 0.000مستوى داللة 

 المصدر إعداد الباحث.      

واالرجحية االحصائية لعالتقة سعر الفائدة بالتضخم واضحة. وألن نواتقص البيانات وطريقة التقدير مشتركة 

فال يمكن ان ينسب هذا الفرق الشاسع، بين كل من عالتقة سعر الفائدة بالنقود وعالتقتها بالتضخم ألي منهما 

ان سعر الفائدة تقرين التضخم وليس  ،بل السياسة النقدية هكذا تعمل فتستجيب لتغيرات التضخم. والنتيجة

النمو النقدي. وحاولنا تحسين التقدير بإضافة متغيرين وهميين أحدهما للمستوى المرتفع من التضخم وهو 

بالمائة ولم يؤثر ذلك على  1.5بالمائة فأكثر. وثانيهما للمستوى المنخفض من التضخم  اتقل من  15

جوهريا. ولكن البيانات أظهرت فرتقاً يستحق المزيد من الدراسة حول مقارنة  ارتباط  سعر الفائدة  االرتباط

 (.2الجدول )بكل من النقود والتضخم لمجموعة البلدان المتقدمة لوحدها كما في 

ر. لكن ة للتفسياالجماليصحيح ان عالتقة سعر الفائدة بالتضخم أتقوى بداللة حجم معامل االنحدار والقدرة    

شدة ارتباط سعر الفائدة بالتضخم، معامل التحديد، أدنى بكثير منها لكل الدول. أما الدول النامية فقد تقارب 

سلوك سعر الفائدة ما أظهره التقدير للعينة بأكملها. وربما يفسر هذا االختالف بين المتقدمة والنامية بالركود 

الخيرة أو المستويات المنخفضة للتضخم. وان مديات االتقتصادي في المجموعة االولى  خالل السنوات ا

 سعر الفائدة كانت اوسع من نطاق التضخم  للفترة بأكملها.
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 (2جدول رتقم )ال

 انحدار سعر الفائدة على النمو النقدي والتضخم في البلدان المتقدمة

 معدل التضخم نمو النقود المقدرات

 1.536 1.828 الثابت

 0.000 0.000 مستوى الداللة

 0.9378 0.229 معامل االنحدار

 0.000 0.000 مستوى الداللة

 35.0 30.5 معامل التحديد بالمائة

 34.5 29.9 معامل التحديد الصحيح بالمائة

 F 0.000 0.000مستوى داللة 

 المصدر : إعداد الباحث.

ولتحسين التحليل جرى اختبار السببية من الجهتين وجرى في جميع التجارب اعتماد الفروتقات االولى 

للمتغيرات، ودون تعديالت وتبين عند اختبار عالتقة سعر الفائدة بالتضخم للمجموعة بأكملها ومن بيانات 

ذا تأكد هذا المنحنى في اختبارات الفروق المستقرة أن العالتقة السببية تتجه من اسعار الفائدة إلى التضخم. وإ

اخرى فهو جدير باالهتمام إذ يؤكد صحة الفرضية التي تنطلق منها  السياسة النقدية وهي التأثير على التضخم 

بينما مستوى الداللة  0.000013بسعر الفائدة. وكان مستوى الداللة العتماد التضخم على سعر الفائدة  

.   وفي دراسة العالتقة السببية بين النقود وسعر الفائدة في البلدان 0.063العتماد الفائدة على التضخم 

المتقدمة وجد ان السببية تتجه على االرجح احصائيا من سعر الفائدة الى النقود وليس العكس، فقد كان مستوى 

 . 0.244بينما للثانية  0.016الداللة لألولى 

يتغير عند تحليل الفروتقات مع ما أظهره االختبار على البيانات وتقد يكون من المفيد أيضاً أن اتجاه السببية لم  

الخام. وكانت العالتقة السببية تتجه من سعر الفائدة الى التضخم بقوة في البلدان المتقدمة  ومستوى الداللة 

 يقرب من الصفر وعند العكس كانت المعنوية واطئة. وتؤكد هذه النتيجة  ما توصل اليه االختبار عند دراسة

واضح بعد التحول الى الفروتقات. وفي اختبار سببية العالتقة  استقرارمجموع دول العينة وكانت البيانات على 

 ين. االتجاهبين النقود والتضخم في البلدان المتقدمة لم تظهر عالتقة سببية ذات داللة مقبولة في 

 خدصمة الفصل

 االستثمارراجع الفصل التوازن السلعي النقدي التقليدي، ثم درس الحاالت الخاصة، مثل عدم استجابة 

الكالسيكية  وفخ السيولة. وبيّن أن فاعلية السياسة النقدية تعتمد، إلى حد كبير،    LMلسعر الفائدة و دالة 

رصدة النقدية. ويؤاخذ النموذج على على حساسية النشاط الحقيقي لسعر الفائدة وعالتقة أألخيرة بحجم األ

ثبات المستوى العام لألسعار، أو بتعبير آخر ترك األسعار خارج النموذج. ولذلك جاءت إضافة  افتراض

منحنى فيليبس تطويرا مهما. وبعد مراجعة نموذج النقود في دالة المنفعة، وتفسير مدرسة التوتقعات 

والتوازن الديناميكي الستوكاستيكي تكون  العام غير الوالراسي،العقالنية لعدم فاعلية السياسات، والتوازن 

مستحدثات الكينزيين الجدد ومدرسة التوتقعات العقالنية تقد تمت مراجعتها بما في ذلك مفهوم الصدمات. 

والمشتركات بين هذه النماذج : أألساس الجزئي، واستيعاب الصدمات في الخطأ العشوائي واألهمية الفائقة 
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. ورأينا أن المنهج الكينزي الجديد في دالة التوازن السلعي ينتهي إلى الربط المباشر بين الدخل للتوتقعات

والفائدة. ولم يدعم التحليل اإلحصائي هذا النموذج إضافة على التحفظ حول أألساس النظري وكيفية 

التقليدي للتوازن السلعي االنتفال من المقدمات إلى النتيجة. بل أيد االختبار اإلحصائي النموذج الكينزي 

وأوضح أن أألنفاق الحكومي له تقدرة تفسيرية عالية للطلب الكلي الفعال وبالتالي الدخل الحقيقي، ولم 

النقدي   تقتصاداالي في السنوات أألخيرة. وألهمية التضخم في تقتصاداالتنخفض فاعليته في تحريك النشاط 

جرى تقدير نموذج فيليبس التقليدي ووجدنا له مصداتقية في دول أوربية والواليات المتحدة األمريكية. 

وايضا تقدير دالة التضخم الكينزية الجديدة وظهر أداؤها جيدا مع أرجحية التوتقعات التكيفية. ووجدنا أن 

تقليدي وال يتعارض مع مفهوم معدل ربط التضخم بفجوة الناتج ال يختلف جوهريا عن نموذج فيلبس ال

 البطالة الطبيعي ولكن يختلف أألمر حول ما يستنتج بشأن فاعلية السياسات.

الكلي من جهة المتغيرات  تقتصادالنقدي لم يزل ضمن النشأة أألولى لال تقتصاداالوالمالحظ أن منهج 

توى التجميعي تتهيب التعامل مع والعالتقات، وربما أثرت هذه التقاليد في السياسات التي بقيت على المس

 الحقيقي كما في تقطاع المال. تقتصاداالاألسعار النسبية  واألنشطة  في 
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 السيدسة النق ية وأ واصهد :الفصل الثدلث

يراجع هذا الفصل في تقسمه االول الميزانية العمومية للبنك المركزي وحساب األساس النقدي. ويشرح 

كيفيات انعكاس التوسع النقدي وعمليات السوق المفتوحة والتعقيم في جانبي الموجودات والمطلوبات.  ثم 

هذا الغرض، ومضامين وتوظيف سعر فائدة البنك المركزي ليدرس التجربة الدولية في استهداف التضخم 

تلك السياسة في التشغيل. ويتناول ظواهر اضطراب األسواق المالية وازمات المصارف، في السنوات 

التنسيق بين المهام التقليدية المالي، ومقترحات  ستقراراالاألخيرة،  ومراجعة دور البنوك المركزية في 

كوين الفقاعة. ويقدم سياسة التعقيم المتصاص للسياسة النقدية ووظيفة الوتقاية من األزمات والتصدي لت

السيولة الزائدة وأدواتها والموتقف منها. ويعرض، ايضا، مقاربات مغايرة  للتيار الرئيسي  في النظام 

النقدي. ويهتم  بالمضامين اإلجرائية للسياسات لفهمها بذاتها، واألبعاد المؤسسية لتعيين األهداف  –المالي

 واختيار الوسائل.

 مة في أطر السيدسة النق يةمق 

أطر السياسة النقدية في الدول المتطورة منذ  التخلي عن إتفاتقية بريتون وودز مطلع سبعينات القرن  اختلفت 

العشرين. ثم شهدت تحوال  في األدوات واالهداف  خالل الحقبة التي انتهت بأزمة الرهن العقاري وانفالق 

ألنسجام مع الحكومات والتحديات . ومنذ األزمة، وللحد من تداعياتها ومعالجة آثارها ول2112فقاعتها عام 

التي واجهتها، توسعت البنوك المركزية فيما أصبح يسمى السياسات النقدية غير التقليدية 

Unconventional Monetary Policy  وتقبل األنتهاء منها والعودة الى الوضع األعتيادي أصيب .

ير غير االعتيادية، ومن بينها الحقن النقدي العالم بصدمة كورونا لتعود السلطات النقدية الى التداب اتقتصاد

عبر مختلف القنوات لتسهيل تمويل عجوزات كبيرة في الموازنات الحكومية، ودعم الكثير من المؤسسات 

 التي أشرفت على األفالس. 

الفدرالي األمريكي  المجمالت النقدية مستهدفات وسيطة بين بداية سبعينات القرن  االحتياطيلقد إعتمد    

الماضي ومنتصف الثمانينات، وتخلى عنها  لعدم انتظام عالتقتها مع المتغيرات التي تمثل غايات السياسة 

واالصول السائلة على  االئتماننحو مستهدفات وسيطة اخرى مثل  االتجاهوبعدها تحول . Goalsالنقدية 

 االسمينحو الناتج المحلي   . ومن ثم صار التوجهاالسمي االجمالياساس وضوح عالتقتها مع الناتج المحلي 

متغيرا سوتقيا مثل اسعار السلع او منحنى العائد عل السندات. واخيرا استقرت الممارسة، في الدول  بذاته او

المتطورة  وعدد من الدول الناهضة، على سعر الفائدة تقصير االمد الستهداف التضخم والتشغيل. وفي هذه 

وهو مسيَطر عليه بعمليات السوق المفتوحة بوصفها أدوات للسياسة الحالة يُعَد سعر الفائدة هدفا وسيطا 

النقدية، إضافة على سعر الخصم وهو السعر الذي يقدم البنك المركزي بموجبه تقروضا للمصارف للتأثير 

 Realالناتج الحقيقي  فقد يكون  Goalفي السيولة وتحقيق المستهدفات الوسيطة. أما  الهدف النهائي 

Output مستوى العام لألسعار أو ميزان المدفوعات او سعر الصرف واألخير ينظر اليه، من زاوية او ال

أخرى، مستهدفا وسيطا عندما يستخدم  مثّبِتا  نقديا ، كما هو الحال في العراق ودول أخرى التزمت سعر 

 الصرف المثبت تجاه عملة أجنبية أو سلة عمالت.
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وهي عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم او  Instruments وفي الطرف اآلخر ادوات السياسة النقدية

 Operatingااللزامية او سقوف على اسعار الودائع . وهناك المستهدفات العملياتية  اتاالحتياطي

targets   والتي  يستطيع البنك المركزي الوصول إليها  عبر استخدام األدوات في الطريق إلى

المستهدفات الوسيطة. ومن تلك المستهدفات العملياتية عناصر األساس النقدي أي عندما يشتغل البنك 

الذي المركزي بعمليات السوق المفتوحة يستهدف السيولة واحتياطيات المصارف ألحراز المستهدف الوسيط 

ية او النقدية  والتي يمكن ، مبدئيا، اعتمادها للتثبيت النقدي االئتمانهو سعر الفائدة أو أحد المجمالت  

Nominal Anchor  وفي لغة السياسة النقدية  ترد مفردة المقاييس او المؤشرات الوسيطة والتي تعبر .

السند للداللة على المستقبل القريب مثل شكل منحنى العائد على او الوضع النقدي،  تقتصاداالعن حالة 

او يسر السياسة النقدية عندما يرتفع بحدة. والمؤشر الذي يوصف بانه جيد هو األكثر ارتباطا مع  تقتصادلال

 . (FRBNY, 1990 ) التضخم او الناتج الحقيقي 

الوسيط  ولنعلم ان القرار ينصب على الهدف العملياتي ليطال المستهدف الوسيط، لكن صلة المستهدف

بالهدف النهائي  ليست محكمة، وهذا التحفظ في محله وتؤيده االبحاث التجريبية بصفة مستمرة لجميع 

االهداف النهائية  وجميع المستهدفات الوسيطة. والسياسة النقدية ال تستطيع  في أحسن االحوال ضمان 

ي تقتصادااللثانية محكومة بكل النظام تحقيق الهدف النهائي  بل المستهدفات الوسيطة وتبقى عالتقة االولى با

 . 

االهداف النهائية للسياسة النقدية او الغايات يمكن ان تكون في دولة ناهضة مثل الصين مواصلة النمو  

ي المقاد بالصادرات وهي بالفعل تكيف ادوات السياسة النقدية والمستهدفات الوسيطة فيما يبدو كي تقتصاداال

ي . وهدف من هذا النوع هو ليس من اختصاص السياسة النقدية بذاتها، بل أن ال تتعارض مع الهدف النهائ

تعمل السلطة النقدية وكأن استمرار زخم النمو المقاد بالصادرات هدفا لها. أما هدف السياسة النقدية المعلن 

.  بمعنى في بالمائة مثال 2في بريطانيا تقبل االزمة االخيرة فقد كان ضبط التضخم كي ال يتعدى رتقما معلنا 

المستوى العام لألسعار هدفا نهائيا للسياسة النقدية. وفي الواليات المتحدة  استقرارحالة بريطانيا ان 

الكامل هي األهداف النهائية للسياسة النقدية وتسمى  االستخداماالسعار و استقراراالمريكية  ومنطقة اليورو 

نظام الوالية الثنائية. وعلى اساس انها اهداف السياسة النقدية وتنجزها السلطة النقدية حسب النصوص 

الرسمية المعلنة. اما المستهدفات الوسيطة فهي التي تتوخى السلطة النقدية الوصول عبرها إلى االهداف 

وات االخيرة تقبل االزمة اتجهت البلدان المتقدمة التخاذ أسعار فائدة االمد القصير النهائية وفي السن

مستهدفات  لها، في بريطانيا سعر إعادة الشراء، وفي الواليات المتحدة االمريكية سعر فائدة االموال 

 الفدرالية. وفي كثير من البلدان االخرى سعر الصرف مثبتا نقديا.

منها  92دولة    188، من مجموع  AREAER)  (2013الدولي لعام  وحسب تقرير صندوق النقد 

تستخدم سعر الصرف مثبتا نقديا أي انه المستهدف الوسيط في سياستها النقدية والعراق يصنف ضمن هذه 

دولة صنفت بأنها تستهدف  34دولة تعتمد المجمالت النقدية مستهدفا وسيطا لها، و 26المجموعة. و

دولة أخرى تلجا إلى أكثر من متغير لمزاولة سياستها النقدية أو أن  39تها النقدية . والتضخم أطارا لسياس

منهجها ال ينضوي تحت تلك العناوين، وظهرت دول اليورو ضمن هذه الفئة وكذلك الواليات المتحدة 
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جد دولة تعتمد االمريكية،  أي أنها ال تعد من بين الدول التي تستهدف المجمالت النقدية أو التضخم . وال تو

 [ تتخذ من استهداف التضخم إطارا لسياستها النقدية.21التثبيت الصلب أو التقليدي لسعر الصرف ]

( التوزيع النسبي للدول حسب أطر السياسة النقدية بموجب التصنيف المعتمد 1ويبين الجدول التالي رتقم )  

 لدى الصندوق.

 (1جدول  رتقم )ال

 2112 -2111ة  في العالم لألعوام االسميأطر السياسة النقدية والمثبتات 

 % من مجموع دول العالم

 األطر الكمية والسعرية
 

السنة  أسعار الصرف مثبتات إسمية
 والمعلومات

 الدوالر يورو سلة عمالت المجاميع إستهداف أخرى

 األمريكي  عمالت أخرى النقدية التضخم 

17.5 16.4 13.2 3.7 7.9 14.8 26.5 2010 

17.4 16.3 15.3 4.2 7.4 14.2 25.3 2011 

20 16.8 15.3 4.2 6.8 14.2 22.6 2012 

20.4 17.8 13.6 4.2 6.8 14.1 23 2013 

22.5 17.8 13.1 4.2 6.3 13.6 22.5 2014 

22.5 18.8 13.1 4.2 6.3 13.1 22 2015 

25 19.8 12.5 4.7 4.7 13 20.3 2016 

24 20.8 12.5 4.7 4.7 13 20.3 2017 

24 21.4 12.5 4.7 4.7 13 19.8 2018 

 مصدر البيانات:    

            Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2018  

وعلى العموم  تختار السياسة النقدية المستهدف الوسيط في سياق االجابة على السؤال كيف يستطيع البنك   

المركزي تحقيق الهدف النهائي فيختار الهدف الوسيط من بين البدائل المرشحة للتأثير في الهدف النهائي. 

مية والسعر، فعندما يتخذ سعر الفائدة والمستهدفات الوسيطة أما كمية أو سعرية وعادة توجد عالتقة بين الك

تقصير االمد هدفا وسيطا ويراد خفضه فهناك عالتقة بين الطلب على النقود، او أحد عناصرها، وسعر الفائدة 

توظف لمعرفة المطلوب. ومن ثم ال بد من الربط بين النقود واألساس النقدي ليعرف البنك المركزي ما هو 

االساس النقدي لتحقيق المستهدف الوسيط وهو سعر الفائدة . وعليه، وعبر  المقدار الضروري الذي يزداد به

 عمليات السوق المفتوحة وهي االداة، يشتري هذا المبلغ من حواالت الخزانة ليزداد االساس النقدي.  

تهاد واألخرى التي تعمل باالج Rulesوفي هذا الصدد يميز بين السياسة النقدية التي تقوم على القواعد      

Discretion  ،والفرق أن األولى تلتزم بقرارات أو منظومة إجراءات او مؤشرات توجيهية محددة مسبقا .

بينما الثانية تترك للسلطة النقدية حرية واسعة في اتخاذ القرارات. بمعنى أن مجلس إدارة البنك المركزي أو 

قيدا بقواعد سابقة لالجتماع الذي ينظر في لجنة عمليات السوق المفتوحة ... حسب الطريقة األولى  يكون م
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المعروض عليه من القضايا. أما السياسة النقدية باالجتهاد فتعمل بمالحقة التغيرات أوال بأول وتتخذ 

 القرارات في ضوء ما يتيسر من معلومات وتحليل  دون االلتزام بقاعدة سابقة .

ة أهداف نهائية متغايرة في بلدان مختلفة. فمثال وثمة مالحظة أنه تقد يستخدم نفس المستهدف الوسيط لخدم

ي  من خالل تقتصاداالعند تبني سعر الصرف هدفا وسيطا فقد يقصد منه السيطرة على التضخم، أو النمو 

الحفاظ على القدرة التنافسية الدولية. وأيضا سعر الفائدة تقصير األمد فقد يراد منه السيطرة على التضخم، أو 

تحقيق التوظيف الكامل للعمل، وربما التأثير على التدفقات المالية عبر الحدود . ومن المفيد التركيز على 

ياسة النقدية والمستهدفات الوسيطة. اما ما يسمى األهداف العالتقة بين مجموعتين من المتغيرات: أدوات الس

فهي بين األدوات والمستهدفات الوسيطة، في حين ال تعمل البنوك  Operating Targetsالعملياتية  

المركزية مباشرة على األهداف النهائية بل تراتقبها وتتابع البحث التجريبي حول فاعلية المستهدفات الوسيطة 

 ف النهائية.لتحقيق األهدا

 عمليدت السوق المفصوحة

ننتقل في هذا المبحث إلى داخل البنك المركزي ونتعرف أوال على ميزانيته العمومية، وماذا يعني بالضبط  

عناصرها في جانبي الموجودات والمطلوبات. وذلك لفهم عمليات السوق المفتوحة، وإجراءات التعقيم  تغير

المبحث صلة مع ما تقدم عن  ااإللزامية على الودائع المصرفية. ولهذ تااالحتياطيالسعرية والكمية بنسب 

األساس النقدي وعرض النقد والمفهوم الواسع للسيولة. وتقدم معالجات هذا المبحث األساس العملي للتدابير 

 التي تتخذها السياسة النقدية بغض النظر عن اولوياتها والفلسفة التي تصدر عنها. 

 والميزانية العمومية العمليدت النق ية

لتناول السياسة النقدية على مستوى الممارسة نعود إلى مفهوم االساس النقدي وتغيره نتيجة لعمليات   

الصيرفة المركزية. تلك العمليات التي تصورها حركة عناصر أألصول ) الموجودات( والخصوم 

المركزية تتعلق  )المطلوبات( اللتان تشكالن الميزانية العمومية للبنك المركزي، اي أن عمليات الصيرفة

بمقادير التغيرات في جانبيها زيادة او نقصانا. وتعبر الميزانية العمومية  للبنك المركزي عن مركزه المالي 

المحلي والدولي، ومطلوبات الجمهور وحائزي العملة الوطنية اآلخرين عليه، وااللتزامات المتبادلة مع 

ت وبنوك مركزية ومصارف لدول أخرى الحكومة والمصارف والجهات غير المقيمة من حكوما

 ومؤسسات مالية دولية وسواها. ونبدأ بعرض مبسط للميزانية العمومية:

لتصنيف الموجودات إلى محلية وأجنبية أهمية في العمليات النقدية والسياسة. والمعيار المعتمد للتصنيف 

لبنوك مركزية او لحكومات دول مركز اإلتقامة فالمطلوبات لغير المقيمين هي أجنبية سواء كانت ودائع 

أخرى في البنك المركزي بعملتنا المحلية أو عملة أخرى. كما ان تقروض البنك المركزي لألجانب هي 

موجودات أجنبية حتى لو تقدمت بعملتنا المحلية. والمطلوبات للحكومة والمصارف المقيمة ال تعد أجنبية 

 بغض النظر عن عملة تلك المطلوبات.
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التصنيف، في النهاية، معرفة المركز المالي للبنك المركزي تجاه الداخل والخارج. والذهب اي أن مقصد  

للبنك المركزي في صندوق النقد الدولي لها تقابلية  االحتياطيالنقدي وحقوق السحب الخاصة والمركز 

ع التحويل دون عقبات على المستوى الدولي لذلك تضاف إلى الموجودات االجنبية ليسمي المجمو

وصافي الموجودات  Foreign Reserveاألجنبية  اتاالحتياطيالموجودات الدولية. وهنا نميز بين 

األجنبية هي إجمالي الموجودات األجنبية  ناتقصا المطلوبات األجنبية تقصيرة أألمد ،  اتاالحتياطياألجنبية. 

ك المركزي لدى للبن االحتياطيوعندما تضاف موجودات الذهب وحقوق  السحب الخاصة والمركز 

الدولية سيولة جاهزة للمدفوعات  اتاالحتياطيالدولية.  ف اتاالحتياطيصندوق النقد الدولي تسمى النتيجة 

الدولية لدى السلطة النقدية. ولإليضاح البنك المركزي العراتقي ليس مدينا للخارج ولذلك فإن الموجودات 

الدولية  اتاالحتياطيذهب والفقرات األخرى تكون األجنبية وعند إضافة ال اتاالحتياطياألجنبية يطابق 

المملوكة للسلطة النقدية والمقصود بها  اتاالحتياطيجميع موجوداته الدولية. وهنا يستخدم تعبير 

المحلي فهو دين للبنك المركزي على الحكومة  االئتمانالموجودات الدولية التي ال تقابلها مطلوبات. اما 

مختلفة منها سندات حكومية وحواالت خزانة وتقروض للمصارف لقاء  والمؤسسات المقيمة بأشكال

 ضمانات أو غيرها.

وفي جانب المطلوبات المحلية نجد ودائع الحكومة بعملة وطنية أو أجنبية. ومطلوبات للمصارف وهي :  

ب احتياطيات إلزامية على الودائع لدى المصارف، وتقد تكون بنسبة ثابتة على مجموع الودائع أو بنس

مختلفة، وعادة تكون على الجارية أعلى منها على ودائع التوفير والزمنية. أما الودائع األخرى للمصارف 

في البنك المركزي، غير المستثمرة، فهي احتياطيات فائضة. والمطلوبات األخرى للمصارف منها ودائع 

تقصيرة متفاوتة وبأسعار فائدة  بفائدة، مثلما يجري في العراق إذ تودع المصارف لدى البنك المركزي لمدد

مقررة سلفا من البنك المركزي، وهناك استثمارات للمصارف في شراء حواالت يصدرها البنك المركزي 

وتحدد أسعار الفائدة عليها بمزاد لهذا الغرض. ويقترض البنك المركزي من المصارف بهاتين الوسيلتين 

الفائضة، وتسمى استثمارات  اتاالحتياطيزء من في إطار سياسة التعقيم، سياتي بحثها، المتصاص ج

 . Monetary policy Instrumentsالمصارف لدى البنك المركزي أدوات السياسة النقدية 

أما المكون المهم اآلخر من المطلوبات على البنك المركزي فهو العملة المصدرة وتحتفظ المصارف بجزء 

اإللزامية او يترك الخيار للمصارف  بما ال يزيد على نسبة  اتاالحتياطيمنها إلزاما بنسبة ثابتة من مجموع 

المفروضة تحتفظ بها المصارف  اتاالحتياطيمعينة او بين نسبتين. وفي العراق توجد نسبة إلزامية من 

 اتاالحتياطيعملة. لكن المصارف تقد تحتفظ بما يزيد على النسبة اإللزامية وتعد، في هذه الحالة من جملة 

 الفائضة خارج البنك المركزي.

والجزء اآلخر من العملة المصدرة تحتفظ به مختلف الجهات، خارج الجهاز المصرفي، التي تسمى 

والمطلوبات النقدية. اما  ، ومليا خلق النقود، بالموجوداتاصطالحا الجمهور. ويرتبط مفهوم االساس النقدي

لمكتبية وأنظمة العمل اإللكترونية وسواها من الموجودات الموجودات غير النقدية مثل األبنية والمعدات ا

في جانب المطلوبات، نغض النظر عنها ليركز التحليل على   ستحقاقالعينية، ورأس المال وصافي اال

 الموجودات والمطلوبات في المجال النقدي.
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 (2جدول رتقم )ال

 الميزانية العمومية للبنك المركزي 

 الخصوم ) المطلوبات( أألصول ) الموجودات(

 الموجودات الدولية
 الذهب النقدي       
 حقوق السحب الخاصة وما إليها      
 مطلوبات على الجهات غير المقيمة      

 عمالت أجنبية في الخزائن                  
 ودائع في الخارج               
 حواالت خزانة لحكومات أجنبية               

 سندات دين لحكومات أجنبية                
 تسهيالت تقصيرة األمد لغير المقيمين               
 أصول اتفاتقيات مبادلة العمالت               

 مجموع الموجودات األجنبية     
 مجموع الموجودات الدولية

 المحلي االئتمان
 للحكومة     

 سندات دين حكومي           
 نةحواالت خزا            
 سحب على المكشوف وتسهيالت مؤتقتة             

 للحكومة االئتمانمجموع    
 للمؤسسات المصرفية و ما إليها   

 تقروض التسهيالت القائمة          
 تقروض أخرى          

 للمؤسسات المصرفية   االئتمانمجموع   
 المحلي االئتمانمجموع 

 المطلوبات للجهات غير المقيمة
 تقروض بعيدة األمد            
 ديون ومطلوبات أخرى ألتقل من             
 سنة            

                       
 الودائع الحكومية

 بالعملة المحلية       
 بالعملة أألجنبية       

 مجموع الودائع الحكومية
 مطلوبات للمصارف

 احتياطيات          
 احتياطيات إلزامية                
 ودائع طليقة ) احتياطيات فائضة(                 

 مجموع احتياطيات المصارف          
 أدوات السياسة النقدية         

 إيداع بفائدة                      
 حواالت البنك المركزي                         

 النقدية      مجموع أدوات السياسة         
 مجموع المطلوبات للمصارف   

 العملة المصدرة
 العملة المحتفظ بها في المصارف      

 إلزامية                  
 فائضة                  

 مجموع العملة المحتفظ بها في المصارف      
 العملة في التداول خارج الجهاز المصرفي      

 مجموع العملة المصدرة
 

                   

 مجموع المطلوبات النقدية مجموع الموجودات النقدية

 ) رأس المال ومتراكم صافي النتيجة المرسمل( ستحقاقصافي اال الموجودات غير النقدية

 ستحقاقمجموع المطلوبات و صافي اال مجموع الموجودات

 المصدر: إعداد الباحث.

ونالحظ كيف تتغير فقرات الميزانية العمومية ارتباطا مع عمليات الصيرفة المركزية ولنبدأ بما يسمى  

، فلو اراد البنك المركزي توسيع السيولة يقدم  Open Market Operationsعمليات السوق المفتوحة، 

على شراء ادوات ديون بحوزة المصارف وعادة هي ديون على الحكومة، وعلى االغلب حواالت خزانة. 

 Repurchaseيشتريها مباشرة بعملية خصم أو بوسيلة أخرى تسمى اتفاتقيات إعادة الشراء 

Agreements المصارف وتصبح بحوزته وتظهر على ميزانيته  أي يتسلم البنك المركزي الحواالت من
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العمومية لقاء تعهد المصارف بإعادة شرائها في وتقت الحق. أو يعمد البنك المركزي إلى العكس لتقليص 

السيولة، يبيع جزءا مما في حوزته من حواالت الخزانة للمصارف أو بعملية إعادة شراء عكسية 

Reverse Repurchaseالمحلي للبنك المركزي، في الحالة  االئتمانير ابتداءا . ومن نتيجة ذلك يتغ

المحلي ينعكس في جانب المطلوبات اول  االئتماناألولى يزداد وفي الحالة الثانية ينخفض. وعندما يزداد 

الفائضة للمصارف، وبعد ذلك وعندما تستخدم المصارف األرصدة الجديدة تنخفض  اتاالحتياطيمرة بزيادة 

ائضة وتزداد العملة المصدرة. وبالنتيجة ازدادت الميزانية العمومية للبنك المركزي في الف اتاالحتياطي

 االئتمانالجانبين، سنبين معنى هذا الحقا. اما عندما دخل البنك المركزي بائعا لحواالت الخزانة فقد أنخفض 

الميزانية العمومية  الفائضة للمصارف، وبالتالي تقلصت اتاالحتياطيالمحلي في جانب الموجودات وكذلك 

للبنك المركزي. ثمة عملية أخرى عندما استخدمت المصارف  جزءا من احتياطياتها الفائضة أودعتها في 

بفائدة، أو اشترت حواالت البنك المركزي، هذه العملية غيرت نوع المطلوبات للمصارف  االيداعتسهيالت 

 [.1ولها معنى نقدي سيتضح في شرح سياسة التعقيم ]

لية أخرى بادلت الحكومة مع البنك المركزي عملة أجنبية لقاء عملة محلية ستنخفض فقرة ودائع وعم

الحكومة بالعملة األجنبية وتزداد وديعتها بالعملة المحلية. وألنها تريد استخدامها للدفع حولتها إلى 

المدفوعات ترتفع العملة الفائضة للمصارف ابتداءا ومن ثم عند تنفيذ  اتاالحتياطيالمصارف، وبذلك تزداد 

 المصدرة. ولبيان المضمون النقدي لهذه العمليات على نحو أسهل نعيد عرض الميزانية العمومية مبسطة:

 نغض النظر عن الموجودات والمطلوبات غير النقدية؛ -

 االئتمانللحكومة ومطلوبات أدوات السياسة النقدية من  االئتماننطرح الودائع الحكومية من  -

 المحلي؛ االئتمانثم نجمع لنتوصل إلى صافي للمصارف 

نطرح المطلوبات لغير المقيمين من الموجودات األجنبية والفقرات الدولية لنتوصل إلى صافي  -

 النقدي؛ تقتصاداالالموجودات الدولية ونسميها صافي الموجودات األجنبية حسب العرف في أدبيات 

والفائضة ونسميها احتياطيات المصارف ؛ لتكون نجمع فقرتي احتياطيات المصارف اإللزامية  -

 الميزانية العمومية النقدية:

 (3جدول رتقم )ال

 خالصة الميزانية العمومية النقدية للبنك المركزي

 المطلوبات الموجودات

 صافي الموجودات األجنبية
 المحلي االئتمانصافي 

 احتياطيات المصارف
 العملة المصدرة

 Reserve Moneyة االحتياطياألساس النقدي أو النقود  األساس النقديمجموع صافي الموجودات=  

 لما جاء في مقدمة الفصل األول لمقتضيات تكامل البحث في هذا الفصل.  استعادة( 3المصدر: إعداد الباحث. الجدول )

المحلي تقود بالمقابل إلى زيادة  االئتمانوأصبح واضحا أن العمليات التي تؤدي إلى زيادة صافي  

المطلوبات على البنك المركزي أي زيادة األساس النقدي بمعنى التوسع، والعكس صحيح. فعندما يقترض 

المحلي والصورة المقابلة في جانب المطلوبات خفض  االئتمانالبنك المركزي من المصارف يخفّض صافي 

  االئتمانن الحكومي أو يقرض المصارف يزداد صافي األساس النقدي. وعندما يشتري المزيد من الدي
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المحلي ويزداد األساس النقدي. وأيضا بيع العملة أجنبية، لقاء العملة المحلية، ينقص صافي الموجودات 

األجنبية وبالمقابل ينخفض األساس النقدي في جانب المطلوبات والعكس صحيح. اي أن التوسع النقدي 

المحلي وصافي الموجودات األجنبية وتقليص السيولة المحلية يقتضي  الئتمانايقتضي زيادة مجموع صافي 

العكس. بقي أن نربط بين هذه العمليات وسعر الفائدة وعادة ما يستهدف البنك المركزي سعر الفائدة تقصير 

كثر من األمد وفي كثير من األحيان ليوم واحد ليؤثر على سعر الفائدة ما بين المصارف واحيانا  يتعامل بأ

سعر فائدة متدرجة حسب اآلماد وكلها تقصيرة في الغالب األعم ولحد االن . وهو يراتقب سعر فائدة إلتقراض 

يبادر لتعزيز  رتفاعالفائضة ما بين المصارف فعندما يالحظ ميل سعر الفائدة لال اتاالحتياطيواتقتراض 

ر فائدة أخفض من سعر السوق بالقدر القائمة بسع االيداعاحتياطيات المصارف بتقديم تقروض من تسهيالت 

المطلوب للوصول إلى سعر الفائدة المستهدف. أو يعمد إلى التوسع في عمليات السوق المفتوحة مشتريا 

 السوق عند سعر الفائدة المرغوب أو حواليه. استقرارللديون وهكذا لحين 

ائدة دون المعدل المرغوب يتوسع في سعر الف انخفاضولو كان البنك المركزي متبعا لسياسة التعقيم والحظ  

عرض حواالته ويمتص المزيد من السيولة لحين الوصول إلى سعر الفائدة المستهدف. وعندما يواجه حالة 

عدم اتساق، مثال، بين سعر الفائدة الليلي وسعر الفائدة على اوراق الدين لثالثة أشهر او سنة يتصرف بتلك 

م أسعار الفائدة. لكن البنوك المركزية كان اهتمامها بالبنية الزمنية لسعر األدوات بيعا او شراءا لحين انسجا

الفائدة أتقل من سعر الفائدة لألمد أألتقصر. والمالحظ انها مؤثرة إلى حد كبير بأسعار الفائدة لما بين 

ي المصارف وحواالت الخزانة لسنة فما دون. اي ان تأثيرها، وهو المتوتقع، في نطاق ادوات الدين الت

 تتعامل بها في عمليات السوق المفتوحة وسياسة التعقيم او التوسع.

وللتذكير إن العملة المصدرة، بمعنى الموجودة في المصارف ولدى الجمهور، تتغير بصفة مستمرة فعندما  

تريد المصارف تعزيز أرصدتها لدى البنك المركزي تأتي بالعملة، التي وصلتها أساسا من المودعين، إلى 

ك المركزي فيطرحها من العملة المصدرة ويضعها في خزائنه وفي هذه الحالة فقدت صفتها النقدية البن

وأصبحت ورتقا وحسب. وعندما تسحب المصارف أو الحكومة على ودائعها لدى البنك المركزي عملة 

Cash ة الصفة تضاف المبالغ التي استلمتها إلى رتقم العملة المصدرة وتكتسب األوراق النقدية المستلم

النقدية عندما تغادر خزائن البنك المركزي. وتكون ودائع الحكومة أو المصارف لدى البنك المركزي تقد 

انخفضت بمقدار العملة المسحوبة، أي تحول تقسم من المطلوبات على البنك المركزي إلى صنف آخر، كان 

 ودائعا وأصبح عملة مصدرة.

يات السوق الصاعدة، في اتقتصادالم بين البلدان المتقدمة ووثمة نمط جديد من عدم التناظر ظهر في الع

المجموعة األولى من الدول تبلورت وصفة البنوك المركزية الخالقة للسيولة ) الدائنة ( انسجاماً مع السعر 

المنخفض لسعر الفائدة والذي رفعته تقبل اندالع األزمة أمالً في التأثير على مجريات تكوين الفقاعة. وكان 

ر ائتماني ما أعاد البنوك المركزية مجدداً إلى خلق السيولة ي تقد تحول إلى فشل وعساالئتمانالتوسع 

وبمقادير لم يسبق لها مثيل في سياق سياسات اإلنقاذ فتأكدت الصفة الدائنة للبنوك المركزية في تلك الدول 

أسعار الفائدة في الدول المتقدمة اتجهت تدفقات رأسمالية ال  انخفاضوأصبحت خاصية. وفي المقابل ونتيجة 

هان بها نحو البلدان الناهضة تصيداً لعائد أعلى، وشهدت مجموعة أخرى من البلدان الناهضة ومنها يست

النفطية تدفقات ضخمة من عوائد الصادرات بالعملة األجنبية. ومع توسع اإلنفاق الحكومي واجهت البنوك 
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ً من التضخم ً مزدوجا أسعار صرف  ارتفاعو المركزية في هذه المجموعة من البلدان، مثل العراق، خوفا

عمالتها الوطنية نتيجة العرض الزائد من العملة األجنبية فعمدت إلى استيعاب مقادير من السيولة في بنوكها 

المركزية عن طريق االتقتراض من المصارف بأكثر من وسيلة فأصبحت هذه المجموعة من البنوك 

لدولي وكيف يعمل من جهة إصدار العمالت المركزية مدينة . ولعدم التناظر هذا صلة بالنظام النقدي ا

الرسمية لبلدان السوق  اتاالحتياطيعبر الحدود. و االستثمارة الدولية في التجارة الخارجية واالحتياطي

بالمائة عند تقييم الذهب بأسعار   88الصاعدة والبلدان النامية هي صاحبة الحصة األكبر منها تجاوزت 

ضخمة  اتاالحتياطيقيم الذهب باألسعار التاريخية. وتقد أصبحت تلك بالمائة عندما ي 97السوق وفوق 

وهي بمثابة كتلة سيولة تجوب العالم ويمكن أن تفعل  2012تريليون دوالر عدا الذهب عام  12تجاوزت 

 الكثير خاصةً وان للعوامل السياسية والقرارات اإلدارية دوراً كبيراً في حراكها . 

كية ومنظومة اليورو ال تهتم بأسعار صرف عمالتها كثيراً وال تتدخل لهذا الغرض الواليات المتحدة األمري  

ً في سياساتها النقدية وال تراعي في تلك السياسات ،وهو المتوتقع، إال متطلبات  إال نادراً وهي مستقلة تماما

التها الوطنية ربطاً في بلدانها. في المقابل البلدان األخرى، الصاعدة والنامية، تربط عم ستقراراالالنمو و

ً على األغلب بعملة الدوالر أو اليورو وتستخدمهما للتدخل وتكوين  ً أو مرنا . حيث ان اتاالحتياطيثابتا

الواليات المتحدة ومنطقة اليورو اتقدر على تعويم عمالتهما فكالهما يتصف  بقدر كبير من التكامل الداخلي 

وبذلك هي اتقل انفتاحاً على الخارج تجارياً وتبقى تقلبات أسعار الصرف محدودة في نطاق تأثيرها. ولتقدم 

أدوات للوتقاية من مخاطر أسعار الصرف وخاصةً األسواق المالية  وعمقها وما تنطوي عليه من تنوع توفر 

كثرة المشتقات التي تقوامها تغيرات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الفائدة المرتبطة بها. ويرى ) 

McKinnon and Schnabel  يات البلدان النامية واألسواق الصاعدة ال تستطيع اختيار اتقتصاد( إن

ية باستقالل عن العديد من العوامل المتداخلة والمتفاعلة مثل شروط اتقتصادإطارها النقدي استناداً إلى أهداف 

 Schnabel and ي الكلي والتجارة الخارجية والتدفقات المالية الخارجية ) تقتصاداال ستقراراال

Schubert P67  ( وعلى أساس من هذه الخلفية التحليلية يأتي ترجيح سعر الصرف المثبت )

Exchange Rates Peggedلعق ) ( لAnchor .التضخم وتوتقعاته وأداة للسيطرة على األسعار ) 

استمرار التضخم وتراجع سعر صرف العملة الوطنية يشجع على استخدام العملة األجنبية إلى جانب العملة 

تخفيض سعر صرف العملة الوطنية لالوطنية ما يسمى الدورة الجزئية التقاء مخاطر سعر الصرف. كما إن 

لمدفوعات، إضافة على إن التخفيض يفاتقم أعباء الدين على المؤسسات التي تكون المطلوبات في ميزان اأثر 

بالعملة األجنبية كبيرة في ميزانيتها العمومية .وهذه الحالة ليست موجودة في العراق لحد اآلن نظراً الن 

نبية في المصارف القطاع الخاص ال يقترض من الخارج وكذلك الشركات العامة وتقليلة هي الودائع األج

 العراتقية .

ة الدولية والبلدان النامية والناهضة يظهر في الميزانيات االحتياطييات العمالت اتقتصادعدم التناظر بين    

العمومية لبنوكهما المركزية وآليات عمل السياسة النقدية: في المجموعة األولى تقدم البنوك المركزية 

( ولذلك تكون فقرة صافي الموجودات المحلية كبيرة  OMOتوحة ) السيولة من خالل عمليات السوق المف

(. بينما في المجموعة الثانية تولد السيولة عبر شراء البنك المركزي للعملة  Creditorولهذا تسمى دائنة ) 

األجنبية مع اختالف مصادرها. في العراق والبلدان النفطية المماثلة الصادرات الحكومية مصدر العملة 
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األجنبية وتشتريها البنوك المركزية منها والمحطة األولى للسيولة الجديدة هي الموازنة العامة، وفي بلدان 

أسيا صادرات تقطاع األعمال. في المجموعة الثانية من البلدان تكون صافي الموجودات األجنبية هي الفقرة 

ية. والن العملة األجنبية في المجموعة الرئيسية في جانب الموجودات للميزانيات العمومية للبنوك المركز

تقوم  ستقراراالالثانية من البلدان تشترى بالعملة المحلية وعندما تصل  السيولة المحلية إلى حجم كبير يهدد 

بالتعقيم الستيعاب جزء منه ونتيجة لهذا التعقيم تتضاءل فقرة صافي الموجودات المحلية وأحياناً تصبح سالبة 

 ( . Debtor (العراق ولذلك تسمى هذه البنوك المركزية مدينة  كما هو الحال  في

تواجه البنوك المركزية الدائنة مشكلة عجز السيولة في الجهاز المصرفي بينما، على العكس، تواجه البنوك 

المركزية المدينة مشكلة فائض السيولة والعراق مثال واضح على المجموعة الثانية من البنوك المركزية 

. والن الحكومة هي البائع الرئيسي للعملة األجنبية للبنك المركزي في النموذج العراتقي 2114 حتى عام

بسبب عدم تناظر من نوع أخر. إذ إن إيراداتها بالعملة األجنبية وإنفاتقها الداخلي بالعملة المحلية فتبالغ أحياناً 

قدية بالعملة المحلية ودائعا في الجهاز في البيع فوق حاجتها للمدفوعات النقدية الفعلية وتتراكم فوائض ن

 المصرفي وتصبح السبب الرئيسي للسيولة الفائضة وهو ما حصل في العراق . 

يعتمد عجز السيولة وفائضها وخصائص البنك المركزي الدائن أو المدين على العناصر المحكومة ذاتياً  

(Autonomous في جانبي الميزانية العمومية وهذه العناصر ال )  ( تنتمي إلى عمليات السياسة النقدية

Schnable and Schobert P69   وهي حقائق بالغة األهمية لم تكن حاضرة في الجدل حول )

السياسة النقدية في العراق. وتلك العناصر هي العملة في التداول في جانب المطلوبات وصافي الموجودات 

 ً من الجمهور وتفضيالته والثانية ناتج عرضي لعرض  االجنبية في الجانب اآلخر. الن األولى تحدد كليا

العملة األجنبية الذي ال يحدده البنك المركزي  إلى حد كبير في ظل سعر الصرف الثابت. فان كانت العملة 

في التداول اكبر من صافي الموجودات األجنبية يواجه البنك المركزي مشكلة عجز السيولة وهو دائن في 

لعكس صحيح في بلدان الفائض الناهضة والنفطية. وهكذا تصنف البنوك المركزية إلى البلدان المتقدمة وا

دائنة ومدينة بحسب المكونات النسبية لألساس النقدي ومقارنة صافي الموجودات األجنبية مع العملة 

           المصدرة أو التي في التداول في جانب المطلوبات .  

استهداف التضخم في البلدان الصاعدة والنامية اكتسبت نفوذها بدعوى إنها السياسة النقدية التي تقوم على 

حققت نجاحات في البلدان المتقدمة تقبل األزمة األخيرة لكنها وفي نفس الوتقت تواجه تحديات معترف بها 

 (. وفي مناتقشة السياسة الهادفة للسيطرة على التضخم عدم P3 Axel , et alأيضاً في الوسط األكاديمي )

إغفال حقيقة هامة وهي إن الكثير من البنوك المركزية في البلدان الناهضة والنامية ومنها العراق تزاول 

السياسة النقدية في بيئة تتسم بفائض السيولة. كما إن التزام سعر الصرف الثابت يجعل حركة السيولة تابعة 

الدولية للبنك المركزي بمعنى  اتاطياالحتيلمتطلبات هذا الهدف أي استكمال عرض العملة األجنبية من 

تقليص السيولة المحلية في هذه الحالة أو شراء العرض الزائد من العملة األجنبية  بمعنى زيادة السيولة 

المحلية وهو األغلب والتي هي أصالً فائضة. أي إن السياسة النقدية ليست مستقلة تماماً الستهداف التضخم 

 ية وبهذا يكون استهداف التضخم سياسة مكلفة مع فائض السيولة.إلى جانب فائض السيولة المحل
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إن التراكم السريع لالحتياطيات كان وراء فائض السيولة في العديد من البلدان خارج المجموعة المتقدمة 

 ومنها العراق . 

زاولة عمليات  تقدم السلطات النقدية للواليات المتحدة األمريكية ومنطقة اليورو سيولة للنظام المصرفي بم 

نقدية صافية على جانب الموجودات من الميزانية العمومية للبنك المركزي. على العكس من ذلك تكون 

البنوك المركزية للدول المحيطية ومنها العراق مستوعبة للسيولة بسبب خصائص بنيوية لهذا النوع من 

دية في جانب المطلوبات من الميزانية أي ونظامه المالي النقدي. تكون صافي عمليات السياسة النق تقتصاداال

صافي موجودات محلية سالبة، بينما في البنوك المركزية الدائنة يتزايد حجم عمليات السوق المفتوحة على 

( على جانب  Currency in circulationجانب الموجودات بالتزامن مع التوسع في العملة تقيد التداول )

ي الموجودات األجنبية فهي صغيرة ودورها ثانوي. وتتركز عمليات المطلوبات. أما التغيرات في صاف

السياسة النقدية في البنوك المركزية للدول مثل العراق على سعر الصرف، أما استقالل السياسة النقدية فهو 

أي السيطرة على  ( Imposable Trinityمحدود مع االنفتاح المالي أو ما يسمى االستحالة الثالثية ) 

ة المحلية والميزان الخارجي وسعر الصرف في آن معا. ألن هذه البنوك عليها استيعاب السيولة الزائدة السيول

للسيطرة على أسعار الفائدة والتضخم. وتماثل حركة أسعار النفط في دورها التدفقات الرأسمالية الطليقة في 

زانية العمومية مما يحتم إجراء بلدان أخرى. وهذا ينعكس في ضخامة صافي الموجودات األجنبية في المي

الزائدة للمصارف في  اتاالحتياطيعمليات نقدية في جانب المطلوبات الحتواء التضخم. فائض السيولة يمثل 

الزائدة تحاول إتقراضها  اتاالحتياطيجانب المطلوبات في ميزانية البنك المركزي وعندما تواجه المصارف 

في سوق ما بين المصارف فينخفض سعر الفائدة في هذا السوق ويسحب أسعار الفائدة إلى األسفل ويتوسع 

في سوق ما بين المصارف غير متاح في العراق كما  االتقراضويولد ضغوط تضخمية. لكن خيار  االئتمان

 ائض السيولة.وتقيود أخرى تحول أصالً دون تصريف ف االئتمانإن مخاطر 

اإللزامية بالقدر الكافي المتصاص فائض السيولة أو يوفر  اتاالحتياطيويلجأ البنك المركزي أما إلى زيادة 

. وهذه العملية ستقراراالللمصارف فرصا أخرى مثل اتقتراض تلك السيولة بسعر فائدة السوق للحفاظ على 

ن لهذا الصنف من البنوك المركزية أي إن التعقيم أي االستيعاب المستمر للسيولة الفائضة أعطت صفة المدي

أو تعطيل جزء من السيولة المولدة من بيع العملة األجنبية ال مناص منه. وبالنتيجة فان السيولة الفائضة لها 

عالتقة بنسبة صافي الموجودات األجنبية  إلى العملة في التداول ألنها وسيلة استيعاب السيولة فكلما كانت 

ى إلى الثانية مرتفعة بدءاً من التعادل تزداد السيولة الفائضة وعندما تنخفض دون التعادل يتحول نسبة األول

البنك المركزي إلى صنف البنوك الدائنة أي تنتقل صافي عمليات السياسة النقدية من جانب المطلوبات إلى 

لى الحكومة في جانب جانب الموجودات. ومن الممكن أن تكون السيولة الفائضة بسبب تراكم الدين ع

للحكومة دور  االئتمانالموجودات من ميزانية البنك المركزي لتيسير تمويل إنفاتقها، وفي هذه الحالة يماثل 

صافي الموجودات األجنبية. فهي إدارة أيضا لخلق سيولة ال يمكن استيعابها بالعملة المصدرة وودائع 

للمصارف بقصد اإلنقاذ كما جرى  االتقراضالسبب أيضا المصارف اإللزامية لدى البنك المركزي. وتقد يكون 

 في األزمة األخيرة وهو ما لم يحصل في البلدان النامية والناهضة إال في نطاق ضيق . 

وكان مصدر السيولة الفائضة في العراق مشتريات العملة األجنبية من الحكومة، ولكن التدتقيق في اآللية  

دى المصارف يظهر تماماً إن المشكلة أصالً في إن الطلب على السيولة والنظر في حجم الودائع الحكومية ل
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المحلية اتقل من عرضها والحكومة لها دخل في هذا االختالل ألنها تستبدل العملة األجنبية بدنانير عراتقية 

قلة ما تفوق حاجتها اآلنية للمدفوعات. وان تراكم الموجودات األجنبية لدى البنك المركزي ال يمثل عملية مست

يضعف بالمقابل استقالل السياسة النقدية وهو يشبه إلى حد كبير عدم االستقالل فيما لو اجبر على تمويل 

 إنفاق الحكومة بمراكمة حواالت الخزانة وتدويرها مع زيادة كما في زمن الحصار.

يولة والنسبة وأصبح واضحا إن نسبة صافي الموجودات األجنبية إلى العملة المصدرة دليل على وضع الس

فوق الواحد كما تقدم تعني إن البنك المركزي مديناً والنظام المصرفي يعمل مع فائض سيولة. وبالتأكيد إن 

.  2121وحتى عام   2113هذه النسبة في العراق هي أعلى من الواحد الصحيح من بيانات  ما بعد عام 

لناهضة والنامية إلى الوضع المدين أي واجهت ويالحظ تحول البنوك المركزية ألعداد متزايدة من البلدان ا

مشكلة فائض السيولة. إن معيار الواحد فاصالً بين فائض السيولة وشحتها تقريبي لكنه يفي بالغرض في 

إلى أوضاع تقد تكون النسبة فيها دون الواحد الصحيح ومع ذلك يوجد فائض  االشارةاغلب الحاالت إذ سبقت 

 جانب الموجودات مستقلة عن عمليات السياسة النقدية.  سيولة لوجود عناصر محلية في

اإللزامية وهي أيضا سياسة تعقيم كمية.  اتاالحتياطيوثمة سؤال لماذا ال يلجأ البنك المركزي إلى رفع نسبة 

واإلجابة على هذا السؤال تقتضي النظر في رد فعل المصارف إذ تقد تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة على 

أسعار الفائدة على الودائع لتعويض كلفة السيولة المحتجزة مجاناً. ثم إن نسب القروض أو خفض 

اإللزامية ليست حساسة للسوق كما هو االستيعاب السعري للسيولة الذي يبقي حرية واسعة  اتاالحتياطي

 بفائدة لدى البنك المركزي. االيداعللمصارف لخفض أرصدتها عبر تسهيالت 

البنك المركزي مقرض الملجأ أألخير يؤكد لألسواق امكانية توفير ائتمان للمؤسسات التي تكون في وضع 

(، واسناد مؤسسات مفلسة في أوتقات  Fisher p11مالي سليم في الظروف االعتيادية حسب رأي البعض ) 

البنك المركزي على  األضراب الواسع، وذلك لتهدئة المخاوف وتخفيف حدة األزمة. لكن هذا يفترض تقدرة

خلق النقود بحرية والذي ال يتحقق في ظل تقاعدة الذهب والترتيبات المكافئة لها في عصرنا، مثل نظام لجنة 

، وعند اضطرار البنك المركزي ألداء هذه المهمة ال بد من تجاوز تقواعد  Currency Boardالعملة 

 النظام.

صدمات الخارجية التي تنتج عنها مشكالت السيولة ناتجة. في بيد ان المسألة تبدو اسهل عند التعامل مع ال 
هذه الحاالت اما يحتفظ البنك المركزي باحتياطيات كبيرة أو يقترض من األسواق المالية والمؤسسات 
الرسمية الخارجية والداخلية ويضع تحت تصرف المؤسسات الوطنية المتأزمة خطوط ائتمان لتجاوز عسر 

لترتيبات يكون البنك المركزي بمثابة مدير لألزمة، وتزاول الجهات التي اتقترض منها السيولة. في ظل هذه ا
دور مقرض الملجأ أألخير. ان االتقتراض من الخارج لمعالجة مشاكل السيولة المحلية بمثابة تكريس لقاعدة 

ية تقتصاداالليات الذهب ونظام لجنة العملة وتقد تصل هذه العملية الى نهاية مغلقة عندما تتطلب طبيعة العم
 سوق الصرف.  استقرارالدولية وترك أألخيرة تحددها متطلبات  اتاالحتياطيفك ارتباط السيولة المحلية ب

أما ان تكون الموازنة هي مقرض الملجأ أألخير ويتولى المركزي ادارة السيولة فهذا ممكن وأدعى الى 
يق بين نموذج العراق، حيث تمول الموازنة في أألمد المتوسط والبعيد. ومن الضروري التفر ستقراراال

االعتيادي عندما تمول الموازنة من الضرائب  تقتصاداالالعامة من المورد النفطي وهو عملة أجنبية، و
واالتقتراض من القطاع الخاص. في حالة العراق إذا زاولت الخزانة العامة دور مقرض الملجأ أألخير تتزايد 

ك المركزي نتيجة مبادلة العملة أألجنبية من الخزانة بعملة وطنية لمعالجة الدولية لدى البن اتاالحتياطي
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. وأيضا، من اتاالحتياطياالعتيادي فان العملية مستقلة عن  تقتصاداالمشكالت السيولة أو اإلفالس. اما في 
 ق النقود.الصعب تجاهل القناعة الراسخة وهي أهمية امتالك مقرض الملجأ أألخير القدرة الالنهائية على خل

هو العنصر الذي يُستدعى غالبا لتبرير المبالغة في تكاليف   moral hazardعدم االكتراث أألخالتقي 
ألتامين فعلى سبيل المثال يقال ان المخزن المؤمن عليه ضد الحريق ال يقلق صاحبه من تعرضه للحريق او 
ربما ال يهتم بالضمانات الوتقائية. بل يتضمن المفهوم بعض اشكال السلوك الالأخالتقي كأن يتعمد احراق 

مؤمن عليها للحصول على تعويضات تفوق تقيمة األموال المتضررة. ويستخدم المصطلح في األموال ال
 العمل المصرفي وفي ادبيات صندوق النقد الدولي 

اذ يقال ان توفير البنك المركزي لسيولة جاهزة ورخيصة للمصارف عند الحاجة يشجع عدم االكتراث 
طاع الخاص النطاق أآلمن بداللة تقيمة الممتلكات الضامنة للق  االئتمانأألخالتقي، ويقال أيضا عندما يتخطى 

ونوع المشاريع الممولة. وأيضا ، تثار مسألة عدم االكتراث أألخالتقي عندما يتوتقع المقترضون اعادة هيكلة 
مديونياتهم بشروط ميسرة. لكن المبالغة في الخوف من عدم االكتراث أألخالتقي يؤدي الى التشدد الذي 

 التصدي لبؤر األزمات تقبل انتشارها.تضيع معه فرص 
وبهذا تقد راجعنا باختصار عمليات الصيرفة المركزية التي تغير األساس النقدي والتي هي تقوام السياسة  

النقدية. وبقيت عمليات بيع و شراء العملة األجنبية ارتباطا بسياسة سعر الصرف وعمليات التعقيم المترتبة 

 عليها ستأتي في محلها.

 اإللزامية والسيطرة على السيولة دتدطياالحصي
 

                       اإللزامية على الودائع المصرفية من األدوات الكمية للسياسة النقدية، ألن  اتاالحتياطيتغيير 
اإللزامية يؤثر في الكميات النقدية مباشرة، خاصة مع تقطاع مصرفي  ال  اتاالحتياطيخفض او رفع نسب 

المصرفية. وينتظر ان تؤدي هذه األداة الكمية دورا مهما عندما  اتاالحتياطييعاني فوائض غير اعتيادية في 
تعطلت فاعلية سعر الفائدة  في المدة األخيرة عندما اصطدم بالحاجز الصفري. وعموما تعد زيادة 

المصرفية من وسائل التعقيم لخفض عرض النقد بوسيلة ليست سعرية وخارج عمليات السوق  اتحتياطياال
 المفتوحة.

الطلب الكلي  واستجابة  ارتفاعوينتظر من زيادة عرض النقد، مع صالبة إسمية في األجور واألسعار، 
ي اتقتصادوتقد ال يترتب  انتعاش ي. االنتاجي الحقيقي بالقدر الذي تسمح به مرونة الجهاز تقتصاداالالنشاط 

اإللزامية يتعدل المضاعف النقدي، ومنه عرض  اتاالحتياطينتيجة  لزيادة كمية النقود بذاتها. وعندما تتغير 
 النقد. ويعتمد اشتغال المضاعف على الحجم النسبي لالحتياطيات الفائضة ، كما تقدم.

الصرف تصبح تغيرات أألساس النقدي داخلية ومادام البنك المركزي يستهدف سعر الفائدة و/أو سعر 
Endogenous   وعليه ال بد من التسليم بتبعية عرض النقد لمتطلبات تلك األهداف، آخذين باالعتبار أن

 البنوك المركزية إذا أرادت التحكم  بعرض النقد فذلك ال يكون إال باألساس النقدي.
اإللزامية وكأنها نوع من الضريبة على المصارف أي احتجاز جزء  اتاالحتياطيوتقد ينظر إلى زيادة 

ولكي تحافظ  لإلتقراضإضافي من الودائع ويرتفع، تبعا لذلك متوسط سعر الفائدة على الودائع القابلة 
دالة  االئتمانالمصارف على معدالت عوائدها ترفع أسعار الفائدة على القروض. وإذا كان الطلب على 

اإللزامية إلى ردع التوسع  اتاالحتياطيسوف ينخفض بقدر، وبهذا المعنى يؤدي رفع بسعر الفائدة ف
ي وتقليص نسبي في الطلب الكلي. ولفهم الموضوع من زاوية المضاعف النقدي فإن رفع االئتمان

 اإللزامية يخفّض المضاعف والعكس صحيح. اتاالحتياطي
خاصة، وال تدفع عنها فوائد  وال تسهم تكاليف بينما في العراق أغلب الودائع جارية، حكومية او   

اإللزامية جديا في تفسير الفرق بين أسعار الفائدة على القروض والودائع إنما أسباب أخرى.  اتاالحتياطي
اإللزامية  في عرض النقد على  اتاالحتياطيولوجود احتياطيات فائضة بحجم كبير فقد ال يؤثر تغيير نسب  
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اإللزامية يدفع المصارف إلى تخفيض أسعار  اتاالحتياطيبالغة النظرية القول أن رفع نحو يعتد به. ومن الم
سعر صرف العملة الوطنية، وربما  انخفاضالفائدة على الودائع ما يؤدي إلى تدفقات رأسمالية إلى الخارج و

الحاضر والمستقبل.  ألن سعر الفائدة نزل دون المعدل المقبول لمبادلة المنافع الحدية بين االستهالكزيادة 
فهذه التصورات النظرية تفترض أسواتقا تعمل بمنتهى الكفاءة وان التدفقات الداخلة والخارجة شديدة 

. ثم تبالغ هذه المتابعات المنطقية االستهالكالحساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، وسعر الفائدة مهم في تقرار 
وتقلل من أثر أسعار الفائدة على  االستهالكو االستثماري الصورية في دور أسعار الفائدة على الودائع ف

ي وأسعار الفائدة على األشكال أألخرى لالستثمار المالي ومنها  االستهالك االئتمانفي التأثير على  االتقراض
 السندات.

ويضاف على ما تقدم متابعات منطقية أخرى ومنها تدهور المراكز المالية للمنشآت التي اتقترضت بالعملة 
اإللزامية في ظل نظام  اتاالحتياطيأألجنبية، ألن سعر صرف العملة الوطنية ينخفض بسبب رفع نسبة 

تقيمة المطلوبات  ارتفاع( فترتفع تكاليف تسديد القروض، أي Glocker P 68سعر الصرف المرن. )  
 لتلك الشركات. ستحقاقمقاسة بالعملة الوطنية، فينخفض صافي اال

اإللزامية بعملية خلق النقد إنما ال توجد في الواتقع مثل هذه العالتقات المحكمة. إن  اتاالحتياطيال ننفي صلة 
ن أدوات السياسة االلزامية على هامش الحاجز الصفري ال يعني  أنها ليست من بي اتاالحتياطيتناول نسب 

االلزامية في البلدان  اتاالحتياطيالمالي، في األوضاع االعتيادية. ولم ينقطع االهتمام ب ستقراراالالنقدية، و
 الناهضة بالعالتقة مع أرباح المصارف وأسعار الفائدة وعرض النقد.

االلزامية تعني زيادة مطلوبات البنك المركزي للقطاع الخاص وعلى المستوى  اتاالحتياطيإن زيادة 
التجميعي زيادة مطلوبات القطاع العام للقطاع الخاص. ومن زاوية أخرى تقد نتصور البنك المركزي يوظف 

النقدية  االلزامية لتنقيد دين حكومي بمقدار الزيادة. وعندما يضاف إلى دالة هدف السياسة اتاالحتياطيزيادة 
المصرفي للقطاع الخاص والحجم أألمثل أو  االئتمانالمالي صراحة ويقاس بالفرق بين حجم  ستقراراال

لخدمة هذا الهدف. وتقد  اتاالحتياطي، مثال، يمكن تخصيص نسبة االجماليكالهما نسبة إلى الناتج المحلي 
 فائضة لدى المصارف من الصفر.ال اتاالحتياطيشديدة الفاعلية مع اتقتراب  اتاالحتياطيتكون نسبة 

وبذلك تعمل السياسة النقدية بأداتين و تزداد فاعليتها ومرونتها. وال يخفى أن السياسة النقدية مع سعر 
 االستثمارصرف ثابت تكون حاجتها إلى التعقيم أشد مع تزايد تدفق العملة أألجنبية من الصادرات أو 

ن أدوات التعقيم الفعالة. ويذكر أن الدول الناهضة مثل تركيا االلزامية  م اتاالحتياطيالخارجي وزيادة 
معا. وتصرح البلدان التي  اتاالحتياطيوالبرازيل وكولومبيا والبيرو من بين أخرى تستخدم أسعار الفائدة و

المالي وبقية االهداف  ستقراراإللزامية إلى جانب أسعار الفائدة  أنها توظف األولى لال اتاالحتياطيتستخدم 
يختص بها سعر الفائدة. لكن كيف يمكن تخصيص االداة للهدف فهذه مسألة ليست سهلة  إذ ال بد من 

 مالحظة استجابة جميع المتغيرات الهدفية لألداتين:
 

it =фfi(ft –ft
*) +фxi (Xt - Xt

*) +фli (Lt – Lt*) 
 
RR =фfRR(ft –ft

*) + фxRR(Xt - Xt
*) + фlRR(Lt – Lt*) 

 
وفجوة  fالمعادلة االولى أعاله تربط سعر فائدة السياسة النقدية أو تغيره حسب مقدار انحراف التضخم  

أو   اتاالحتياطي. والمعادلة الثانية تربط نسبة *Lو  *xو  *fعن مستوياتها المثلى   Lوالقروض   xالناتج 
ثلى. وال يوجد حل وحيد لكون المتغيرات تغيرها  بانحرافات ذات المتغيرات الهدفية عن مستوياتها الم

الهدفية أكثر من األدوات.  ونظريا، على أألتٌقل، تستحضر دالة هدف مثل تقليل الخسائر التي يعبر عنها 
المجموع الموزون لالنحرافات عن المتغيرات الهدفية الثالثة كي تتعين المستويات المطلوبة من سعر الفائدة 

 ية.االلزام اتاالحتياطيونسبة 
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يعتمد الربط بين أدوات السياسة النقدية واألهداف اساسا على تقدير دوال سلوكية تبين مدى استجابة الناتج 
االلزامية  اتاالحتياطيللتغيرات في سعر الفائدة، وكيفية اعتماد التضخم على فجوة الناتج، وفعل تغير نسب 

وبصورة غير مباشرة. أن هذه العالتقات  بالقروض، وتأثير أألخير على كل من الناتج والتضخم مباشرة
. وغالبا ال توجد معادلة مقدرة االضطرابليست يقينية وتقد تتغير أنماط السلوك التي بينتها الدالة أو أصابها 

من بيانات فعلية تفسر تغيرات الموضوع المدروس بالكامل مثل التضخم والناتج والقروض أو حتى لو 
ها وتقدرتها على التنبؤ استقرار، من التغيرات تبقى الشكوك تحيط بمدى بالمائة، مثال 70فسرت المعادلة 

خارج العينة. ولذلك يعتنى كثيرا بالخطأ العشوائي وهو الجزء غير المتوتقع والذي تنعكس فيه الصدمات 
 الخارجية.

فاعلية أدوات السياسة في المتغيرات الهدفية يتطلب أألمر زيادة أو إنقاص أسعار الفائدة  انخفاضومع 
ات. وأحيانا مهما بلغ مقدار التغير في سعر الفائدة االنحرافااللزامية بمقادير كبيرة لتصحيح  اتاالحتياطيو

  االتجاهاألدوات بنفس كما في السنوات االخيرة يصعب تحقيق المنشود. وتكون المهمة أسهل عند تحريك 
بفعل التعزيز المتبادل. وأن إتقراض المصارف وخصم أوراق الدين الحكومي التي بحوزتها، وفي نفس 

االلزامية، هذه االجراءات   اتاالحتياطيالوتقت التوتقف عن طرح حواالت بنك مركزي جديدة ثم زيادة نسب 
فشراء أوراق الدين من  االتجاهيست بنفس ال تعني بمجموعها سوى خفض تكاليف التعقيم  وهي حركات ل

االلزامية يؤدي إلى العكس. أما شراء  اتاالحتياطيالمصارف أو إتقراضها  توسع نقدي بينما زيادة نسبة 
االلزامية في نفس الوتقت يعني دعوتها  اتاالحتياطيأوراق الدين الحكومي من المصارف وخفض نسبة 

توسع نقدي بإجراءات متساندة تقود إلى زيادة الطلب الكلي وتعتمد للقطاع الخاص، أي  االئتمانللتوسع في 
ية الكلية االنتاجنتائجها في زيادة التشغيل والتضخم على فجوة الناتج او بتعبير آخر المقدار النسبي للطاتقة 

 المتاحة غير المستخدمة وسوق العمل والتوتقعات.
من وجود عالتقة   Glocker P 87)بينته دراسة ) ومن المالحظات الجديرة باالهتمام ومزيد من البحث ما

التي تزداد عند  االنتاجااللزامية  والتضخم، وتفسير ذلك من جهة تكاليف  اتاالحتياطيموجبة بين رفع نسب 
االلزامية. ومثل هذه الصلة ال تكون إال عبر سعر الفائدة أي أن زيادتها تؤدي إلى  اتاالحتياطيرفع نسبة 

زيادة التضخم بخالف المتعارف. وحيثما يوجد مثل هذا االثر لسعر الفائدة فهو من جانب العرض. بينما 
ب طالما كانت العالتقة العكسية بين سعر الفائدة والتضخم التي تتناولها النظرية النقدية هي من جانب الطل

 وسعر الفائدة ولو بدرجة أتقل. االستهالكي وسعر الفائدة وربما بين االستثمارالعالتقة عكسية بين الطلب 
ووحدات  االيداعالنقدي تصنف نشاط المصارف في مجموعتين، وحدات  تقتصاداالبعض نماذج التنظير في  

الثانية بسعر الفائدة لما بين المصارف  ، وعلى فرض أن المجوعة االولى تقدم األموال للمجموعةاالتقراض
االلزامية تنخفض أسعار الفائدة على  اتاالحتياطيالذي يتحكم به البنك المركزي. وبالتالي عندما ترتفع نسبة 

الفوائد المقبوضة ألن األموال المقرضة أصبحت أتقل مع نفس الحجم من الودائع. إن  انخفاضالودائع نتيجة 
هو تعسفي، على األغلب. وعندما تكون األموال المعدة  االتقراضووحدات  اعااليدالفصل بين وحدات 

، االتقراضأتقل، بثبات أثر العوامل أألخرى، ترتفع أسعار الفائدة على القروض، وبإمكان وحدات  لإلتقراض
ل ، ولذلك ال تضطر إلى خفض اسعار الفائدة على الودائع بااليداعفي هذه الحالة، دفع فوائد أعلى لوحدات 

 حتى  زيادتها ممكنة الستقطاب المزيد منها.
تدفع بعض البنوك المركزية اسعار فائدة واطئة عادة على احتياطيات المصارف الفائضة والمودعة لديها 

لقد باشر البنك المركزي األوربي دفع فوائد على احتياطيات  ..Support Rateتسمى أسعار دعم 

 االحتياطي. ويدفع  2112والواليات المتحدة واليابان منذ عام  1666المصارف لديه منذ بداية عمله عام 

. 2112األلزامية والحرة دون تمييز في ايلول، سبتمبر،  اتاالحتياطيبالمائة على  2.2الفدرالي األمريكي 

صبحت احتياطيات المصارف بفائدة صارت من بدائل حواالت الخزانة وكالهما من ادوات السيولة  وعندما ا
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األجل وتقريبا تضاءل الفرق بين تنقيد  تقصير لالتقتراضألن الحواالت تُقرض وتُقترض وتستخدم ضمانات 

 من المصارف والجمهور في تلك الدول المتقدمة.  واالتقتراضالبنك المركزي للدين 

المصارف التي تنخفض احتياطياتها عن المستوى اإللزامي تضطر لالتقتراض لتغطية الفرق وعندما لكن  

ان تحاول االتقتراض من المصارف التي لديها  واألفضلتقترض من البنك المركزي تدفع سعر الخصم، 

 Interbankاحتياطيات فائضة، ويسمى إتقتراض المصارف من بعضها البعض سوق ما بين المصارف 

Market   وسعر الفائدة في هذا السوق أدنى من سعر خصم البنك المركزي وأعلى من سعر األسناد الذي

 اتاالحتياطيالفائضة، ولوجود بنوك مركزية ال تدفع فوائد على  اتاالحتياطييدفعه البنك المركزي عن 

 تتضح مدى أهمية  هذا السوق للمصارف المقرضة والمقترضة.

 2121الفائضة بل كان وإلى عام  اتاالحتياطيالبنك المركزي العراتقي،  لحد اآلن، ال يدفع فوائد على 

أو بإمكانهم استثمارها  Facility Deposit االيداعيسمح للمصارف إيداعها لديه في نافذة تسمى تسهيالت 

يسمى سعر الدعم، وانتهج البنك  في حواالت البنك المركزي، وفي الحالتين أسعار الفائدة عالية مقارنة بما

المركزي هذه السياسة في سياق التعقيم. وفي الوتقت الذي تنفق فيه الحكومة أكثر من إيرادها المستلم سوف 

ترتفع احتياطيات المصارف بقدر حاجتها الى االتقتراض فينخفض سعر الفائدة لما بين المصارف إلى أألدنى 

ترى جماعة نظرية النقود الحديثة صلة عكسية بين زيادة أألنفاق  وتقد يصل الى مستوى سعر الدعم. ولهذا

بعيد أألمد  االتقراضالحكومي وسعر الفائدة تقصير أألجل. ولكن في اوتقات عدم التأكد ال يرغب السوق في 

وعندما تصدر الحكومة سندات دين ألمد بعيد تؤثر في البنية الزمنية لسعر الفائدة ومن هذه الزاوية يكون 

ر الحكومة على االتقتراض تقصير أألمد أفضل. وبالعكس عندما تستلم الحكومة مبالغ ضرائب بدفعة اتقتصا

كبيرة تفوق إنفاتقها في الفترة المعينة بفارق مؤثر تهبط احتياطيات المصارف ويرتفع سعر الفائدة في سوق 

 ما بين المصارف ويريد البنك المركزي إبقاءه منخفضا فيعمد إلى زيادة السيولة.

المهم البنك المركزي يضيف الى السيولة أو يمتص جزءا منها، حسب الحاجة، بعمليات السوق المفتوحة،   

بيعا وشراءا ألدوات الدين الحكومي أو األوراق التي يصدرها هو، في البيع يمتص السيولة وفي الشراء 

، هناك بيع وشراء مؤتقتين تسمى يوسعها.  في عمليات السوق المفتوحة إضافة على البيع والشراء، النهائيين

( وبموجبها يشترى البنك Repoواختصارا )  Repurchase Agreementsاتفاتقيات إعادة الشراء

المركزي أوراتقا مالية من المصارف التي بحاجة الى سيولة بشرط أن تعيد المصارف شراءها منه بعد مدة، 

واجهة احتياجات طارئة وتقصيرة أألمد. وفي نفس وهذا أألجراء بمثابة اتقتراض بضمانة األوراق المالية لم

وفي هذه الحالة البنك المركزي هو  Reverse Repoالوتقت هناك عمليات تسمى إعادة الشراء العكسي 

البائع ويتعهد المصرف إعادة بيع األوراق للبنك المركزي في وتقت الحق. تلك العمليات تصنف عمودية 

او بين الحكومة والمصارف عبر البنك المركزي، وبمجملها تؤثر في ألنها بين البنك المركزي والمصارف، 

 .االتقراضاحتياطيات المصارف ومراكزها المالية وتقدرتها على 

. Pigovian Taxااللزامية يُبرر بمفهوم ضريبة بيغو اتاالحتياطيرفع سعر فائدة البنك المركزي أو نسبة 
والتي تفرض على األنشطة حيث تكون الكلفة الخاصة لوحدة المنتج أدنى من الكلفة االجتماعية الحقيقية، 

ية الكلية للمنتج، وعند ذاك يصبح تقتصاداالوبالتالي فإن وظيفة الضريبة تصحيح األسعار كي تطابق الكلفة 
المستوى أألمثل  فإن  االئتمانحجم يا. وبالمثل عندما يتجاوز اتقتصادالطلب على المنتج بالحجم أألمثل 



 
 

161 
 

أصبحت أعلى من الكلفة الخاصة وال بد من التصحيح، ألن التوظيف  االئتمانالتكاليف االجتماعية لذلك 
 االتجاهأألدنى كفاءة لألموال تكاليفه على المجتمع أعلى من سعر الفائدة. ومثلما يشتغل مفهوم ضريبة بيغو ب

ة أعلى من الكلفة االجتماعية ومن الضروري، في هذه الحالة، معادلة الفرق عندما تكون الكلفة الخاص اآلخر
أدنى من أألمثل اجتماعيا يتطلب أألمر خفض سعر الفائدة  و/أو  االئتمانباإلعانة. كذلك عندما يكون حجم 

 اإللزامية. اتاالحتياطيتخفيض نسبة 
 

 السيولة الفدئضة وإجراءات الصعقيم

والمصطلح  Sterilizationعمليات تقليص السيولة لمعاكسة إجراءات تقادت إلى توسعها تسمى التعقيم 

الدولية التي تعني في نفس  اتاالحتياطيزيادة  يشمل، أيضا، العمليات التي تزاولها البنوك المركزية عقب

لة الوطنية فيرتفع األساس الوتقت زيادة عرض النقد. ألن البنوك المركزية تشتري العملة األجنبية بالعم

النقدي من جانب المطلوبات أي العملة المصدرة واحتياطيات المصارف لدى البنك المركزي ومن خالل 

المضاعف يتكاثر عرض النقد. وفي هذه الحالة تواجه تلك البلدان فائض السيولة في النظام المصرفي والذي 

المحلي ويولد ضغوطا  تضخمية أو  االئتمانزائد في في أسعار الفائدة والتوسع ال انخفاضتقد يؤدي إلى 

مشكالت أخرى للجهاز المصرفي نفسه. لذلك تعمد تلك الدول إلى سياسة التعقيم  أي يقوم البنك المركزي 

باتقتراض جزء من السيولة الفائضة ومراكمتها في ميزانيته العمومية بصفة مطلوبات عليها بفائدة، واحيانا 

اإللزامية. وهذه السياسة تسمى تعقيم تدخل البنوك المركزية في سوق الصرف،  اتطياالحتيامع رفع نسب 

أي تشتري العملة األجنبية ثم تلغي أثر هذا الشراء على السيولة المحلية ولو جزئياً.  ولكن التعقيم في العراق 

ة من الحكومة. ويتخذ ألثر اإلنفاق الحكومي على عرض النقد أي تعقيم شراء البنك المركزي للعملة األجنبي

اإللزامية عندما تحتفظ المصارف بجزء من الودائع في  اتاالحتياطيهذا التعقيم، في العراق، ثالثة أشكال: 

البنك المركزي وعملة لديها، وبيع العملة األجنبية للقطاع الخاص لسحب جزء من السيولة التي نتجت أساساً 

للمصارف لدى البنك المركزي بفائدة  االيداعار، وتسهيالت من مبادلة الحكومة للعملة األجنبية بالدين

وعرض حواالته على المصارف في مزاد. وتوجد وسيلة رابعة للتعقيم استخدمتها الدول وبإمكان العراق 

اتخاذ تدابير لالنتفاع منها وهي أن الحكومة تحتفظ بفوائضها النقدية الدينارية في البنك المركزي. وتتطلب 

تأسيس نظام إلدارة نقد الموازنة يسمى نظام الحساب الوحيد للخزانة في البنك المركزي. وحتى  هذه الوسيلة

يصل األمر إلى تعاون الحكومة مع البنك المركزي إلصدار حواالت خزانة بقصد التعقيم، ليس إال، وتحتفظ 

الهند حيث ال يسمح  بحصيلة المبيعات في البنك المركزي مجمدة وتتحمل أسعار الفائدة وتقد حصل هذا في

القانون للبنك المركزي إصدار حواالت خاصة به. ويمكن أن يستخدم هذا األسلوب في العراق والدول التي 

تسمح تقوانينها للبنوك المركزية إصدار حواالت وذلك لتخفيف عبء الفائدة على البنك المركزي ولزيادة 

ة وليست كما هو الحال في العراق استمرار حالة مرونة النظام خاصة عندما تكون مستويات السيولة متغير

 [ 11الفائض ألسباب بنيوية تناولناها في مبحث أخر .]

 Market basedإن إصدار سندات أو حواالت البنك المركزي يسمى التعقيم الذي يستند إلى السوق 

ية تُعرض في مزاد هو الذي يحدد سعر الفائدة. وال االصدار. الن  االيداعتمييزاً له عن نافذة تسهيالت 

يمكن الجزم وبحكم مسبق أي األدوات هي األكفأ للتعقيم إذ يعتمد ذلك على عوامل عدة في الوضع المعين. 

وإن إصدار حواالت أو سندات البنك المركزي للتعقيم يعمق السوق المالية والعراق بحاجة لهذا التعميق. 
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التي زاولت إصدار أوراق البنك المركزي وازداد حجمها توجهت إلى إطالة األمد وفي الدول األسيوية 

الزمني ليتجاوز السنة وهي الحد األتقصى عرفا لألمد القصير. وذلك من اجل السيطرة النقدية وأيضاً لكبح 

جنبي مع اتجاه المستثمرين األجانب لتضخيم مراكزهم المالية تقصيرة األمد الن هذه العالتقة للمستثمر األ

. مثل هذه الخاصية ليست موجودة في العراق الن تدفقات ستقراراالالسوق المالية ترفع حاالت عدم 

المباشر الن السوق المالية في العراق تقتصر  االستثماراألجنبي محدودة أصالً وعلى األغلب في  االستثمار

اؤها على المصارف. بل حتى ودائع على األسهم، اما حواالت كل من الخزانة والبنك المركزي فيقتصر شر

. ومن المفيد االنتباه إلى إن متوسط 2013األجانب في المصارف العراتقية تكاد ال توجد حتى منتصف عام 

مفتوح مالياً يتأثر بالتدفقات الداخلة والخارجة إضافة  اتقتصادات للحكومة والبنك المركزي في االصدارأمد 

مة والسيولة من جهة البنك المركزي . ويمكن فهم التعقيم في مثل حالة على مقتضيات إدارة الدين في الحكو

البلدان األسيوية ذات الفائض التجاري وكأن البنك المركزي يراكم احتياطيات دولية ممولة بقروض داخلية 

 بالعملة المحلية. وعندما يتجاوز حجم صافي الموجودات األجنبية العملة المصدرة يدخل البنك المركزي في

تعريف البنوك المدينة أي انه يقترض بالعملة المحلية لتمويل حيازة موجودات أجنبية تمييزاً عن الحالة 

ً في مقابل دينه على الحكومة  النمطية وهي إن المطلوبات المحلية على البنك المركزي تنمو تلقائيا

 والمؤسسات المالية. 

لزامية فيها تخشى البنوك المركزية أن يقود ذلك إلى وعندما تتراكم احتياطيات المصارف فوق المقادير اإل 

سعر الفائدة في األمد القصير، دون المستوى  انخفاضاألسعار عبر  استقرارما يهدد  االئتمانالتوسع في 

المرغوب من البنك المركزي. وعند ذاك يصدر حواالته عندما ال تكون لديه كفاية من حواالت الخزانة 

صاص السيولة الزائدة.  بتعبير أخر إن البنك المركزي ينتهج التعقيم بإصدار يطرحها في السوق المت

 Open Marketحواالته وسنداته عندما تعجز عمليات السوق المفتوحة المتعارف عليها بحواالت الخزانة 

Operations ( OMP )  من أداء الغرض وهي التي تقوم أساساً على بيع وشراء أدوات الدين الحكومي

م بالسيولة، أي سحب السيولة بالبيع وتوسيعها بالشراء. ويمكن إجراء العملية عن طريق تقديم تقروض للتحك

 للمصارف بضمانة الحواالت أو عبر اتفاتقيات إعادة الشراء أو إعادة الشراء العكسي التي تبينت معانيها. 

محلية إلى البنك المركزي ولذلك ويمكن النظر إلى التعقيم بأنه شامل ألية عملية تؤدي إلى سحب السيولة ال

فان بيع أو إتقراض حواالت الخزانة تعد من إجراءات التعقيم وهي ضمن عمليات السوق المفتوحة. لكن في 

العراق، نستطيع القول، ال توجد عمليات سوق مفتوحة إنما التعقيم فقط. ومن األسهل للبنك المركزي التحكم 

ن إحداث تشوهات في السوق. وتظهر فاعلية التعقيم في تحجيم بالسيولة إعتمادا على أدوات سوتقية دو

المحلي، وال تنسجم الدعوة إلى امتصاص السيولة من المصارف إلى جانب الحث على تنشيط  االئتمان

النفطي كما هو في العراق يشكل بيئة ال تساعد  تقتصاداالالمصرفي. وربما نكتشف إن اليات عمل  االئتمان

 ية.تقتصاداالوالعالتقات الواتقعية فيما بين العمليات  تقتصاداالقائق على بلورة الوعي بح

ما لم  االئتمانإن حواالت البنك المركزي عالية السيولة وبالتالي فإن حيازة المصارف لها  تقد ال تعيق نمو  

تنته أوراق البنك المركزي عند زبائن المصارف. وفي هذه الحالة يفضل أن تكون أوراق البنك المركزي 

ً من السنة، ونفهم من هذا االستنتاج الذي أفرزته التجربة األسيوية إن إصدار سندات البنك  ابعد زمنا

لم تنشأ تقاليد حيازة  2121المركزي آلماد بعيدة يقتضي تسهيل حيازة تلك السندات من الجمهور. ولحد عام 
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احدة تقبل عقود من الزمن فيما الجمهور لسندات دين المؤسسات العامة، في العراق، وتقد حصل هذا لمرة و

ً بين العراق وبلدان  االصدارولم يستمر  االنتاجسمي سندات تقرض  بعدها. إن التماثل ممكن منطقيا

استراتيجية النمو المقاد بالصادرات الصناعية. في تلك البلدان تستقبل المصارف التجارية حصيلة 

الصادرات بالعملة األجنبية من التجار والمصّدرين، ويشتري البنك المركزي تلك العملة األجنبية من 

لحكومة هي المصدر ويشتري البنك المركزي العملة األجنبية مباشرة منها. المصارف بينما في العراق ا

وبعد وصول العملة أألجنبية إلى البنك المركزي يصبح التماثل تقائماً فيما بعد عدا إن تلك البلدان أعمق مالياً 

 بكثير من العراق وخاصةً في سوق أوراق الدين.

بين األساس النقدي   االرتباطول من القرن الحالي إن ( في العقد األ Mehrotra P5وتبين األبحاث )  

والموجودات أألجنبية للبنك المركزي بات ضعيفا في دول أسيا الناهضة. بمعنى إن تلك الدول نجحت تماماً 

في تعقيم تدخلها في أسواق الصرف وبالتالي مراكمة احتياطيات دولية دون أن يؤثر ذلك التراكم بذاته في 

البلدان عالية االنفتاح المالي تقد تُفشل تدفقات رأس المال تقصيرة األمد عملية التعقيم إذ كلما  عرض النقد. في

اصدر المركزي حواالت جديدة تدفقت أموال من الخارج لشرائها أي إن هذه األموال تباَدل مقابل العملة 

البنك المركزي بالحواالت، في الوطنية لشراء تلك الحواالت فيشتري أألجانب العملة المحلية، التي اشتراها 

وأسعار  اتاالحتياطيمقابل عملة أجنبية. ومع ازدياد الفرق بين أسعار الفائدة في الخارج التي توظف بها 

الفائدة في الداخل التي يتحملها البنك المركزي على إصدار أدواته تزداد تكاليف التعقيم وتهدد أيضاً جدارته 

البنك المركزي أحيانا إلى ما يشبه التعطيل الجزئي للتعقيم بأن ال يتشدد نقدياً في السياسة النقدية. وتقد يضطر 

في مواجهة الضغوط التضخمية لئال ترتفع الفائدة وتزداد تكاليف التعقيم. كما إن مدفوعات الفائدة هي أيضاً 

ل توليد حقيقي للدخل في المجاالت الحقيقية، فتكون مدفوعات ال تقاب االستثمارتكاليف لقاء تعطيل أموال عن 

 ولذلك تنطوي جوهرياً على ضغط تضخمي.

من جهة المصارف أدوات التعقيم بسعر فائدة مصدر لألرباح دون مخاطر ولذلك يُخشى أن تؤدي إلى  

للمستثمرين في القطاع الحقيقي وكان هذا الموتقف رائجاً  االتقراضي وذلك بخفض االنتاج االستثمارخفض 

بالمائة. وتقد  20 التعقيم ذروته مع تجاوز أسعار الفائدة التي يدفعها البنك المركزيفي العراق عندما وصل 

( وجود ارتباط سالب بين نمو احتياطيات البنك المركزي  Mehrotra P6الحظت بعض الدراسات ) 

 المصرفي. وعادة ما تكون تكاليف التعقيم اتقل عند هيمنة المصارف الحكومية. وعموماً ال االتقراضونمو 

يمكن الحكم على ضرورة إصدار البنك المركزي لحواالت أو سندات ما لم تستنفد الوسائل األخرى ومنها 

احتجاز الفوائض النقدية الحكومية في البنك المركزي. أما أن تستمر الحكومة بمراكمة فوائض نقدية في 

لألدوات ذات األساس  المصارف ويقوم المركزي باتقتراضها فهذه مشكلة تجعل استخدام البنك المركزي

 السوتقي للتعقيم، تقريباً ، بال معنى. 

آلن المشكلة في هذه الحالة بين الخزانة والبنك المركزي. وفي العراق من األفضل للحكومة، أصالً، إبقاء 

 هذه األموال التي تمثلها السيولة الفائضة بالعملة األجنبية سواء في حساباتها التي يديرها البنك المركزي أو

ودائع لدى البنك المركزي فتحولها إلى العملة المحلية وتقتما تقتضي الحاجة إليها. إال إذا كانت تريد حل 

مشكلة خسائر المصارف وتهيئ لها موارد عن طريق إيداع فوائض نقدية لديها يقترضها البنك المركزي 

 لتستلم فوائد تغطي نفقاتها بهذه الطريقة . 
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بالمائة  20نسبة  2005بإصدار سندات التعقيم وتقد وصلت تقيمتها  عام  1961بدأت كوريا الجنوبية عام 

. وفي اندونيسيا  استخدمت 2011عام بالمائة  15وانخفضت هذه النسبة إلى  االجماليمن الناتج المحلي 

. وفي الصين ظهرت إصدارات االجماليبالمائة من الناتج المحلي  2ات للتعقيم ولكنها ال تزيد على االصدار

اإللزامية وأدوات  اتاالحتياطيالبنك المركزي متأخرة بهدف التعقيم إلى جانب األدوات األخرى بما فيها 

أصدرت الصين الشعبية حواالت لثالثة أشهر، وستة أشهر،  2003الدين الحكومي وغيرها . وفي عام 

وتقد فسر المعنيون هناك  إصدار السند األخير   وسنة ثم أصدرت سنداً من البنك المركزي لثالث سنوات

لتسهيل إدارة دين البنك المركزي. بمعنى إن البنك المركزي الصيني متيقن من استمرار فائض السيولة. 

بالمائة  6عندما وصلت  االجماليوانخفضت إصدارات البنك المركزي الصيني نسبة إلى الناتج المحلى 

في و(.   Mehrotra P8)  2006 -2008في السنوات  بالمائة 15بينما كانت   2011منتصف عام 

في الثانية  بالمائة 10بالمائة في األولى و 13ماليزيا وتايالند كانت أوراق البنك المركزي لمختلف اآلماد 

ً ألحدث البيانات. وفي الدولتين لم تقتصر سياسة التعقيم على إصدارات بأسعار فائدة بل استخدمت  وفقا

ألخرى المتعارف عليها في عمليات السوق المفتوحة وفي تايالند كانت مبادالت العملة األجنبية األدوات ا

Foreign Exchange Swaps   تقد وظفت لهذا الغرض. وفي الهند تستخدم ً  اتاالحتياطيأيضا

ت اإللزامية إلى جانب إصدارات حكومية لغرض التعقيم. و في ماليزيا كان الرأي المساند إلصدار سندا

البنك المركزي ألمد أطول بسبب إتقبال المستثمرين األجانب على استثمارات األمد القصير وبالتالي مزيد 

من التدفقات التي ترغب في تحاشيها، كما إن إصدارات األمد البعيد اتقل كلفة عندما تكون أسعار الفائدة 

عادةً لكن االتقتراض بعيد األمد في إلى إن سعر الفائدة لألمد األبعد أعلى  االشارةأوطأ. ومن الضروري 

أسعار الفائدة في وتقت الحق. أي إن  ارتفاعمنحنى سعر الفائدة مع الزمن يستند إلى توتقع  انخفاضأوتقات 

 أسعار الفائدة المنخفضة اآلن لألمد القصير ال تدوم ما يعني تدوير الدين بأسعار فائدة أعلى الحقاً . 

 2008لم يتجاوز متوسط األمد الزمني ألدوات البنك المركزي، في الصين سنة ونصف بين عامي 

. وفي اندونيسيا ثالثة أرباع السنة، وفي كوريا الجنوبية دون السنتين، وفي ماليزيا ال يزيد على 2011و

ويبدو، بسبب  نصف سنة. وفي تايالند ثلث األوراق الصادرة عن البنك المركزي أطول من السنة أمدا.

 االستثماراالنفتاح، يقبل المستثمرون األجانب على حيازة حواالت البنوك المركزية في أسيا، ولكن طابع 

 2007بالمائة من إصدارات البنك المركزي الماليزي عام  52هذا متقلب إذ كان األجانب يحتفظون بحوالي 

بالمائة. ويالحظ إن المتغيرات المرشحة  9.5حوالي  2008لكن حيازتهم عام  2010بالمائة عام  31.5و 

اإللزامية  اتاالحتياطيلتفسير حجم المطلوبات على البنك المركزي بالحواالت والسندات نسبة إلى التعقيم ب

ية األجنبية لحيازة السندات، التدفقات االستثمارالمحلي، التدفقات  االئتمانالصناعي، التضخم،  االنتاجهي 

ً تفسر األمد لكن العالتقة لم تكن محكمة إحصائيا.  وتملي البيئة لحيازة األسهم، وأسع ار الفائدة، وهذه أيضا

ية الكلية والمالية إلى حد كبير مدى استخدام حواالت وسندات البنك المركزي للتعقيم. ويبدو أن تقتصاداال

النقدي دور في اختيار آماد  ستقراراال. ولمتطلبات االئتمانالعالتقة وثيقة بين التعقيم باألدوات السوتقية ونمو 

ات التي وجدناها تتراوح بين اتقل من شهر إلى عدة سنوات لكن متوسط األمد يبقى اتقرب إلى االصدار

 القصير بصفة عامة ما لم  تتدخل األسباب أالستثنائية. 

. ومن مبررات الربط بين السيطرة النقدية وأمد رتفاعومع زيادة معدل التضخم تميل آماد السندات إلى اال

ورتقة البنك المركزي هي إن الدول تحاول تنظيم نمو عرض النقد لألمد المتوسط . وعندما تكون الحيازة 



 
 

165 
 

والمؤسسات غير المصرفية تكون سياسة التعقيم بهذه  األخيرة ألوراق البنك المركزي لدى القطاع المالي

فعالً من نمو النقود. ان األسباب التي تدعو إلى إصدار أوراق تتجاوز األمد القصير األدوات فعالة ألنها تقلل 

يمنع إصدارها عندما تخفق أدوات األمد القصير أو ال تكفي الستيعاب  ليست موجودة في العراق لكن هذا ال

ئل األخرى، وأيضاً السيولة الفائضة. ويعتمد اختيار أدوات التعقيم على مدى فاعلية وإمكانية استخدام الوسا

الكلفة النسبية. ويبدو ان الكلفة بداللة الفرق بين سعر الفائدة على حواالت البنك المركزي وسعر الفائدة على 

اإللزامية مهم في اختيار وسيلة التعقيم. وكانت العالتقة عكسية بين كلفة التعقيم بأدوات البنك  اتاالحتياطي

تجزة بهذه األدوات. ولكن هذه العالتقة لم تكن عكسية في ماليزيا المركزي والحجم النسبي للسيولة المح

 اإللزامية بال فائدة في ماليزيا وكذلك في العراق.   اتاالحتياطيو

في الوضع االعتيادي تكون عمليات السوق المفتوحة بأشكالها المختلفة اآللية الرئيسية التي من خاللها تقدم 

. وألغراض السياسة النقدية وإدارة السيولة يتزايد التركيز على سيولة إضافية أو تمتص الزائدة منها

األدوات السوتقية تقصيرة األمد وهي حواالت الخزانة وحواالت البنك المركزي وكالهما واطئة المخاطر 

وعملياً ال توجد مخاطر ولذلك من المتوتقع أن تكون أسعار الفائدة عليها هي األوطأ. وتبقى حواالت الخزانة 

ديل األفضل لكن البنوك المركزية تبرر، أحياناً، إصدار حواالتها بعدم تطور سوق حواالت الخزانة هي الب

وتتردد الحكومة في إصدار حواالت وتتحاشى االتقتراض.  عندما تصدر حواالت الخزانة بهدف التعقيم 

لتوسع النقدي عندما تتراكم حصيلتها لتُجّمد في البنك المركزي كما في تجربة الهند وبخالفه فهي أداة ل

يشتريها البنك المركزي، وأداة لتحويل السيولة إلى القطاع الحكومي عندما تشتريها المصارف. أي عندما 

 ستقراراالتصدر حواالت الخزانة بهدف توسيع اإلنفاق فهذا تقد ال ينسجم مع الهدف النهائي للتعقيم وهو 

ليص السيولة إذ ستعود إلى السوق بعد إنفاتقها. ولكنها ي الكلي وال حتى مع الهدف المباشر وهو تقتقتصاداال

 ي .اتقتصادالكلي عندما يقترن فائض السيولة بركود  ستقراراالتؤدي غرضا ال يتناتقض مع مطلب 

ً مع  مستوى     وتقد يساعد المنهج الكلي الذي يجمع آثار الضبط المالي والسيطرة على السيولة ارتباطا

نة مع نسبة البطالة، ويساعد هذا المنهج على المفاضلة بين أدوات البنك المركزي الطلب الكلي الفعال بالمقار

وحواالت الخزانة. ومع ذلك ال زالت حواالت الخزانة هي األكثر تقبوالً في حين ينظر إلى حواالت البنك 

تخدام المركزي وسنداته بأنها أدوات تحتاج إلى تبرير وال تمثل القاعدة العامة. ومن أسباب تفضيل اس

حواالت الخزانة للتعقيم هي إن تكاليف التعقيم تتحملها الموازنة ولذلك سوف تخضع للمناتقشات والتدتقيق 

والشفافية الذي يكتنف نظام الموازنة. وستكون للهيئة المنتخبة كلمة في تلك السياسة، وهذا الفهم يريد الفصل 

هذيبها . أي إن التعامل مع تلك الخصائص من بين الخصائص البنيوية التي تنتج فائض السيولة وسياسات ت

النقدي لم يطور البحث في  تقتصاداالية ويُفّضل أن تتحمل الموازنة تكاليفها. لكن تقتصاداالمسؤولية السياسة 

 المفاضلة بين حواالت الخزانة واألدوات السوتقية للبنك المركزي في سياسة التعقيم والسيطرة على السيولة.  

بعض الدول تحولت من استخدام حواالت البنك المركزي إلى حواالت الخزانة لمزاولة سياسة التعقيم ومنها 

اتفق البنك المركزي ووزارة الخزانة البرازيلية على استخدام حواالت الخزانة  2002البرازيل. وبعد أيار 

ً لذلك توتقف عن إصدارها. وعندما ت الخزانة حواالت محلها  طفأ تصدربديالً عن حواالته وسنداته، وتبعا

وتجدد حصيلتها في البنك المركزي في حساب خاص ال يستخدم إال لتسديد ديون خارجية أو زيادة 

 29إن  ظهردولة  84( والذي شمل  P7 Nyawata ) 2008أألجنبية. وحسب مسح عام  اتاالحتياطي
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دولة تستخدم حواالت البنك المركزي،  28ودولة ال تستعمل إال حواالت الخزانة ألغراض السياسة النقدية، 

بالمائة من الحاالت تستخدم حواالت  49.5دولة تستخدم األداتين . ومن بيانات أخرى يذكر إن في  27و

بالمائة من الحاالت تستخدم حواالت الخزانة وذلك حسب تقاعدة البيانات  50.5المركزي وفي البنك 

ISIMP  . 

دولة على  14 تقتصردولة نامية تستخدم حواالت الخزانة و 20(  Nyawata P8وحسب تصنيف آخر )

منها  4دول  7دولة تستخدم األداتين. وفي الدول المتقدمة أظهر المسح  15حواالت البنك المركزي و

 تستخدم حواالت الخزانة وتقتصر ثالث دول على حواالت البنك المركزي.

إن مراجعة الممارسة الفعلية للحكومات والبنوك المركزية  ضروري وال غنى عنه الختبار الفرضيات بل 

وحتى النماذج النظرية الراسخة وللتعرف على نسبية النصوص سواء التشريعية منها أو في الخطاب 

اصة بإدارة الدين الرسمي للسياسة النقدية. لقد حدثت تحوالت مؤسسية تضمنت إنشاء وكاالت ) دوائر ( خ

لكن ال زالت العديد من البنوك المركزية تتولى إصدار أوراق الدين نيابة عن الخزانة. ومن المتعارف عليه، 

تتوخى  شهر بينما  12على نطاق واسع، إن خدمة أهداف السيولة تتعلق بأدوات األمد القصير اتقل من 

إدارة السيولة مع الطرف القصير بينما إدارة الدين مع أهداف الدين اآلماد أألبعد. وبتعبير آخر أهداف خدمة 

الطرف البعيد من طيف األمد الزمني لألوراق المالية. ألن التمويل بأوراق تقصيرة األمد من شأنه زيادة 

مخاطر إعادة التمويل، أي تدوير الدين بإصدارات جديدة لتسديد األوراق المستحقة، حفاظا على حجم الدين . 

الكثير من البلدان إلعادة هيكلة مديونياتها باتجاه األمد البعيد منذ منتصف التسعينيات ولذلك ولذلك اتجهت 

ً تكون  2008( لعام  ISIMPاظهر مسح )  إن حواالت البنك المركزي ألغراض إدارة السيولة عموما

المركزية أوراق شهر. ولكن هذه البلدان التي تصدر بنوكها  12آمادها، مع تقليل من االستثناءات، أتقل من 

ومنها األردن ولبنان. بتعبير أخر إذا أراد العراق إصدار  2008عام  10دين بأطول من سنة عددها 

سندات من البنك المركزي متوسطة األمد لخدمة سياسة التعقيم فان دوالً أخرى تقد سبقته الى هذا االختيار، 

 م تستنفد بعد.  لكنه في نفس الوتقت ليس مضطراً طالما إن الوسائل األخرى ل

سوق األوراق المالية في العراق بحاجة إلى تطوير جذري إذ في الوتقت الحاضر ال توجد سوى حواالت   

. انه يفتقر إلى االجماليالخزانة وحواالت البنك المركزي وكالهما بحجم ضئيل نسبة إلى الناتج المحلي 

لخاص. إن تعميق السوق وتنويعه بموازاة تقوية أدوات األمد البعيد، وكذلك إلى األدوات المالية للقطاع ا

الوسائل األخرى للسيطرة على السيولة، ومنها تجميع وتركيز الفوائض النقدية للحكومة في البنك المركزي، 

تعني بمجموعها إنجازات مهمة طال انتظارها. ومن الدول التي تسمح تقوانينها إصدار البنك المركزي 

ا، كوستاريكا، األردن، لبنان، ماليزيا، روسيا، طاجيكستان، وتايالند لسندات أطول من سنة: بوليفي

 ،وأوزبكستان. 

المهم لضمان سيولة السوق وتعزيز اتجاهات تطوير األسواق المالية ال بد من االتصال في طيف اآلماد أي 

دم األمد القصير تتوفر أوراق مالية لفترات مختلفة. والرأي الغالب، لحد اآلن، هو إن إدارة السيولة تستخ

وان حواالت الخزانة يمكن أن تلعب الدور نفسه الذي من اجله تصدر حواالت البنك المركزي وهو عمق 
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وسيولة أسواق األوراق المالية بالمجمل. وأيضاً تسعير األدوات المالية وتطوير األسواق من المسائل التي ال 

 على المستوى الكلي.  ستقراراالوسياسة  بد من العناية بها لضمان فاعلية السياسة النقدية بل

ً للتعرف على آفاق التضخم والناتج. وان سندات األمد  بيانات أسعار األوراق المالية وتغيرها مهمة أيضا

البعيد الخالية من المخاطر والتي تصدرها الحكومة تؤدي، عادةً، وظيفة المقياس المرجعي لعوائد 

 ً لحواالت البنك المركزي والحكومة وظيفة أخرى إذ تقدم ضمانات  الموجودات ذات الدخل الثابت. وأيضا

 (.  Nyawata P12)  لالئتمانذات تقبول عالي 

ويستفاد من تجربة البلدان االنتقالية إن البنوك المركزية اضطرت إلى إصدار أوراتقها عندما ال تتوفر كفاية 

م بعد تدفق العملة األجنبية إلى تلك البلدان من أوراق الدين الحكومي لخدمة السيطرة على السيولة والتعقي

ومراكمة احتياطيات كبيرة، وفي وتقت كانت فوائض الموازنات العامة تجعل الدول في غنى عن إصدار 

ً ال تتيح القوانين ذاتها للبنك المركزي فرصة الستخدام حواالت الخزانة ألغراض  أدوات دين. وأحيانا

ك المركزي العراتقي يسمح بشراء حواالت الخزانة من السوق الثانوية السياسة النقدية. ولكن تقانون البن

لخدمة األغراض النقدية. وال يستطيع البنك المركزي العراتقي االنتفاع من هذا السماح إال بعد أن يصل 

ً يتناسب مع الحجوم المطلوبة إلدارة السيولة. وتحاكي تجربة الدول االنتقالية  رصيد حواالت الخزانة مبلغا

برة الصين الشعبية، واندونيسيا، ولبنان، وصربيا  في إن إصدار أوراق البنك المركزي جاء لتعقيم اثر خ

التدخل في سوق الصرف لمواجهة تدفقات العملة األجنبية الداخلة. وغالباً ما تهتم الدراسات بتكاليف سياسة 

خسائر تتطلب تمويالً من مصدر ما التعقيم التي تعتمد على إصدار حواالت وسندات البنك المركزي الن ال

وفي هذه الحالة من الموازنة وتقد تواجه البنوك المركزية صعوبات ألن مناتقشة طلب التمويل لسد الخسارة 

تقد تنتقص من استقالل البنك المركزي. ومن هذه الزاوية تصبح حواالت الخزانة وسيلة أفضل للتعقيم آلن 

ونة مسبقاً. لكن هذه المخاوف تفترض وجود ضوابط تقانونية تحتم موافقة الحكومة على تحمل التكاليف مضم

ً لذلك.  على البنوك المركزية االهتمام بتوازن ميزانيتها العمومية وتجنب الخسائر في عملياتها الجارية تبعا

وال توجد هذه الضوابط دائما والبنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة التي تستطيع تحمل أي حجم من 

المركز المالي للبنك المركزي ال يعني الكثير كما هو الحال مع مصرف تجاري أو شركة أعمال . الخسائر و

لكن من وجهة نظر السياسة النقدية تقد تكون للخسائر مضامين سلبية ألنها بالنتيجة إضعاف للمركز المالي 

ة ( وإيراداته ) مقبوضات الموحد للقطاع العام ألن الفروتقات بين مصاريف البنك المركزي ) مدفوعات الفائد

الفائدة ( ممولة بمطلوبات للقطاع الخاص على البنك المركزي وبالتالي على القطاع العام وهو تمويل غير 

حقيقي في هذه الحالة. ومن نتيجة النقاش ان الحكومات تقد ال تقتنع بتحمل تكاليف مالية المتصاص السيولة، 

نقد الموازنة آلن مراكمة الفوائض النقدية للحكومة في البنك ومن هذه الزاوية تظهر أهمية نظام إدارة 

 المركزي يعني عملية تعقيم بال كلفة، بل ربما تساعد الحكومة على تقليل حاجتها لالتقتراض تقصير األمد. 

ودول أخرى، بأنه بنيوي ويفضل استخدام  2114يوصف فائض السيولة، في مثل تجربة العراق تقبل عام  

النقدي. وتعمل سياسة التعقيم، عرفاً،  تقتصاداالالحواالت الحكومية المتصاصه، هذا حسب اآلراء السائدة في 

مع سوق النقد وهو الطرف القصير من األسواق المالية. وعندما تتوزع إصدارات البنك المركزي والحكومة 

 Bench marksعلى كافة اآلماد فإنها تنتشر باتصال لتغطي طيف اآلماد بأكمله وتقدم مقاييس مرجعية 

ات أوراق الدين من البنك المركزي ووزارة المالية سوف تتبلور البنية ألسعار الفائدة. وعندما تتنوع إصدار
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الزمنية ألسعار الفائدة وهوامش المخاطرة. وما لم تباشر الجهات المعنية بتطوير سوق النقد أوالً وسوق 

األوراق المالية األشمل ال يستبعد احتمال تدخل عناصر ومؤشرات ال سوتقية في رسم بنية سعر الفائدة . 

لدى البنك المركزي مع مزاد حواالته يمثل خطوة  االيداعابتداء تقد يكون ربط سعر الفائدة على تسهيالت و

في الطريق نحو دور أتقوى للسوق في تحديد أسعار الفائدة وتوثيق الروابط بين أسعار البنك المركزي 

ظهار خصوصية للفروتقات . كما إن تفضيالت حائزي السيولة تنعكس أيضاً في إااليداعو االتقراضوأسعار 

ً فأن عدم التأكد حول القوة  بين أسعار األمد القصير والمتوسط والبعيد والتقييم القطاعي للمخاطر. وعموما

، والمخاطر الخاصة بنوع االنتظارتوتقع التضخم،  وهامش  الشرائية المستقبلية الداخلية للعملة الوطنية،

للسيولة والطلب عليها مع مستوى  االجماليائدة في ضوء العرض كلها تتفاعل لرسم بنية أسعار الف االئتمان

 والعالتقات  المتبادلة فيما بين جميع هذه المتغيرات.  االستثمارو االدخاري الكلي وتقتصاداالمعين للنشاط 

النقدي إن االختيار بين أدوات البنك المركزي  تقتصادااليفهم من دراسة التجارب وأطر المفاهيم السائدة في  

والخزانة ينطلق من األهمية  التي توليها المدرسة السائدة الستقالل البنك المركزي في عملياته. وأن تساعد 

عن جهة إصدارها في تطوير سيولة األوراق وتسهيل نقل إشارات  األوراق المالية للقطاع العام بغض النظر

نة كي تستخدم لوظيفتي الدين وإدارة السياسة النقدية. ولما تقدم من معايير رجحت أفضلية حواالت الخزا

م هذا األستنتاج مع منهج  متكامل لتمويل القطاع العام، وال بد للحكومة من دور في تطوير جالسيولة. وينس

 تقتصاداالأسواق النقد. وان أوراق الدين الحكومي تقدم عناصر ايجابية لتعزيز بقية األدوات المالية لقطاعات 

 وراق المالية الحكومية تولد وفورات خارجية لبقية أنشطة األسواق المالية . الوطني األخرى، أي إن األ

إن التعامل بكفاءة مع فائض السيولة والذي يعني مبدأ أدنى التكاليف وبما يساعد على تعميق وتنويع األسواق 

الية الحكومية، المالية يقتضي أن يكون لوزارة المالية الدور األكبر في هذا المضمار. وتؤدي األوراق الم

عادةً، دوراً نقدياً بل ال زال ثقلها هو األكبر في األسواق المالية وعمل البنوك المركزية ألغلب الدول إضافة 

 على وظيفتها في تمويل عجوزات الموازنة العامة وإدارة الدين الحكومي . 

 االعتمادوليس من الضروري، حسبما يستنتج من مراجعة سياسات الدول األخرى، التشدد والقول بوجوب   

الخزانة لمعالجة فائض السيولة وإدارتها. وتقد تأكدت أهمية التمييز بين  أما على إصدارات البنك المركزي أو

لسيولة المزمن أو البنيوي. إن تغير اليومية للسيولة، أو في األمد القصير جداً، ومعالجة فائض ا االدارة

الزائدة للمصارف بصفة مستمرة يعد من خصائص عمل المصارف وأسواق النقد. وعادة تعمل  اتاالحتياطي

الزائدة إلى المصارف التي تتعرض لنقصها وذلك بصفة  اتاالحتياطيسوق ما بين المصارف على نقل 

ما يتخذ صفة مستمرة، أو العجز الشامل بالسيولة وهو طارئة. وتختلف هذه عن فائض السيولة بالمجمل عند

خالل األزمات أو بعيدها. أي ال بد من التمييز بين تقواعد  Financial Sectorالذي يعانيه القطاع المالي 

العمل في الوضع االعتيادي، تغير السيولة، وحاالت أخرى عندما تتخذ السيولة حالة الفائض المستمر أو 

 العجز المستمر. 

من الناحية المبدئية تتوفر ثالث أدوات المتصاص السيولة الفائضة في النظام المصرفي :حواالت وسندات 

الخزانة، وحواالت وسندات البنك المركزي، وودائع المصارف لدى البنك المركزي بفائدة ولكل من هذه 

لعمل لالنتفاع منها وأهمها األدوات مزايا ومثالب تقدم الحديث عنها في السابق. وهناك أدوات ال بد من ا
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احتجاز الفوائض النقدية الحكومية لدى البنك المركزي بوسائل إدارية تقوامها النظام الذي يسمى الحساب 

والتسويات اليومية بين أرصدة الحكومة لدى المصارف وهذا STA الوحيد للخزانة لدى البنك المركزي 

 االيداعة بمرونة أكثر. ويمكن التفكير في تسهيالت اإللزامي اتاالحتياطيالحساب، كما يمكن استخدام 

وتقد تكون متدرجة أدناها على المقدار  اتاالحتياطيمعاً ضمن إطار موحد عبر دفع فوائد على  اتاالحتياطيو

اإللزامي وأعلى منها للشريحة التالية وسعر فائدة تقريبة من مستوى السوق للشريحة الثالثة والمفتوحة. 

ً ينقل الفائض منه إلى األرصدة األخرى في إضافة على حساب ج اري للمصارف بدون فائدة يعزز يوميا

الشريحة المالئمة. وفي العراق، والدول النفطية، طالما لم تنجز السيطرة على نقدية الموازنة بعد ال يمكن 

ج إلى العملة الوصول إلى نظام محكم إذ بامكان وزارة المالية أن تحول جزءاً كبيراً من رصيدها في الخار

الوطنية وتذهب بالحصيلة إلى المصارف، ما يعني بقرار إداري ألغت أثر حواالت البنك المركزي ونافذة 

 اتاالحتياطي. ما يضطر البنك المركزي اللجوء إلى الوسائل الكمية مثل فرض نسبة عالية من االيداع

ت هذه األداة فعال في العراق، من تقبل، اإللزامية على ودائع  الحكومة المركزية في المصارف وتقد استخدم

ويلزم المصارف بسقفها  لإلتقراضبالمائة  لمدة من الزمن. أو يعّرف األموال المعدة  75إذ وصلت إلى  

ً النسبة التي يراها مالئمة من الودائع الحكومية. وفي مثل هذه البيئة من  وفي معادلة التعريف يستبعد، كميا

الصعب الحديث عن فاعلية سوق النقد أو حتى مزادات حواالت البنك المركزي، طالما تتحكم اإلجراءات 

 عوامل غير السوتقية في تحديد أسعار الفائدة . الكمية بعرض السيولة وبالتالي يتعاظم دور ال

تتجلى العالتقة بين البنك المركزي ووزارة المالية، الخزانة، على مستويات مختلفة وهي مرتكز سياسات 
. وتفيد دراسة الممارسات أألكثر رصانة ان تماسك السياسة النقدية Financial  Policiesالقطاع المالي 

الكلي. ان ودائع الحكومة في المصارف  تقتصاداالي من مقومات نجاح ادارة مع سياسات التمويل الحكوم
وحركة نقد الموازنة العامة، تضع امام البنك المركزي صعوبات جدية في ادارة السيولة. واألخيرة ال بد ان 
 تنسق بالسبل اإلدارية مع سياسة الدين الحكومي واألرصدة النقدية للموازنة في المصارف. وسوف يتضح
ان إدارة فعالة لنقد الموازنة العامة تغني عن الكثير من إجراءات التعقيم التي يزاولها البنك المركزي. ومما 

كون البنك المركزي  Cash Management يسهل هذه المهمة، السيطرة، على نقدية الموازنة بنظام 
ت الخزانة وارصدتها في الخارج ات من حواالاالصداريقدم للحكومة الكثير من الخدمات، بما فيها، ادارة 

وهو، أيضا ، القناة الوسيطة، بين الموازنة العامة والمصارف. لذلك يرتكز نظام ادارة نقد الحكومة على 
 ( .  (Single Treasury Account   STA حساب رئيسي لها لدى البنك المركزي 

انهما مسؤوالن عن محصلة المركز ورغم أهمية استقالل البنك المركزي عن سلطة المالية العامة اال  
المالي للحكومة أو ما يعبر عنه الميزانية العمومية للقطاع العام. ولكل منهما أولويات وتقديرات مختلفة 

الوطني. وفي  تقتصاداالللمخاطر ما يتطلب التنسيق كي ال تتعارض القرارات الى حد الحاق الضرر ب
تدابير البنك المركزي للسيطرة على السيولة اذا ما تدفقت  موضوعنا بالذات يمكن لوزارة المالية احباط

 فوائضها الى المصارف دون حدود.
ان تنظيم العالتقة بين السياسة النقدية واحتياطيات المصارف لدى البنك المركزي من جهة ونقدية الموازنة 

 كاليف السياسات.العامة والدين الحكومي من جهة أخرى تساعد على تجنب الكثير من المشكالت وخفض ت
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 المسصوى العدم لألسعدر واأله اف الكلية اسصقرار

 سصقراراالمسدر الوتقدئع و

بالمائة في  11أرتفع معدل التضخم في تلك السنة إلى  1974من نتائج الصدمة النفطية أألولى عام 

 1979الواليات المتحدة األمريكية، وشهدت بقية البلدان الصناعية تقفزة مماثلة. وتكرر المشهد  بين عامي 

على أثر القفزة الثانية في  13.4عندما وصل معدل التضخم حينها  1980وكانت الذروة عام  1981و

أسعار الغذاء، والصعود الثاني في األسعار رافق  ارتفاعأسعار النفط. وتقد تزامنت الصدمة األولى مع 

اإلطاحة بالنظام الملكي في إيران والذي اعقبه توتر بين الجمهورية اإلسالمية والواليات المتحدة األمريكية 

وتقييد صادرت النفط اإليراني، والعراتقي، ومخاوف جيوسياسية مع اشتعال الحرب بين العراق و إيران. 

انتباه متخذو القرار في الغرب نحو السيطرة على التضخم. خاصة وأنهم عاشوا فترة هذه األحداث حولت 

منها بروز أهمية تقطاع المال وتقوة  تقتصاداالطويلة من النمو الناجح. وأيضا تراكمت تحوالت في بنية 

اره وهي باكورة عهد جديد شع 1979اللبرالية الجديدة، التي تبنت الخصخصة التي بدأتها بريطانيا عام 

 . تقتصاداالفشل الدولة ونجاح السوق في 

ويصور الشكل البياني في أدناه مسار التضخم في الواليات المتحدة األمريكية خالل تقرن من الزمن بين   

. ويبدو واضحا كيف أن التضخم كان حدوثه في الماضي عبر دورة أسعار يتعاتقب 2013و  1914عامي 

حرب العالمية الثانية فقد المستوى العام لألسعار المرونة نحو األسفل فيها التضخم واالنكماش.  لكن بعد ال

وأنقطع تماما عن نمط التقلبات السعرية المعروف في القرن التاسع عشر.  وتقد تساعد المقارنة بين مسلك 

، على إيضاح نمط التغير، المبين في الجدول التالي. 1990والفترة التي بدأت عام  1981التضخم تقبل عام 

المعياري صار كالهما أدنى منذ نهاية الثمانينات. كما اختفت  االنحراففيالحظ أن المتوسط والتذبذب بداللة 

 وتقائع هبوط المستوى العام لألسعار في التسعينات من القرن الماضي والقرن الحالي. 

 (4الجدول رتقم )

 2121و 1914معدل التضخم  السنوي في الواليات المتحدة األمريكية بين عامي 

 بيانات شهرية

 المؤشرات            
 والمدة

متوسط 
معدل 

 التضخم

 وسيط
معدل 

 التضخم

 االنحراف
 المعياري
 للتضخم

 الحد األدنى
 للتضخم

الحد 
األعلى 
 للتضخم

عدد 
 المشاهدات

 الشهرية

1914-  1621 2.141 1.961 1.222 (12.16) 23.91 432 

1951-  1970   2.311 1.121 2.111 (2.12) 6.39 222 

1971 - 1995  2.996 4.226 3.122 1.1 14.19 311 

1996 -2111 2.912 2.932 1.213 1.11 4.96 144 

2112 - 2121 1.191 1.122 1.311 (2.1) 2.9 142 

     St. Louis FRED Economic Databaseالمصدر: إعداد الباحث، والبيانات من      
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في حين تراجع  1980بالمائة في المدة حتى نهاية عام  27.8كما أن المدى الذي تحركت به األسعار كان 

العام سنويا بمقدار  االتجاهبالمائة في الفترة األخيرة. وفي الحقبة األولى تزايد معدل التضخم في  5.9إلى  

 بالمائة. 0.0609بالمائة، بينما في السنوات األخيرة تناتقص سنويا بمقدار  0.0631

علما أن التضخم المدروس في الجدول آنفا والشكل البياني أدناه هو التغير النسبي السنوي في الرتقم القياسي 

ألسعار المستهلك. وهو األكثر داللة على القوة الشرائية لألجر وتكاليف المعيشة، والذي يؤثر في األجور إذ 

التضخم للواليات المتحدة األمريكية عن الخلفية التي أثرت  ينعكس في عقود العمل الجديدة. وتكشف متابعة

 ي بعد الحرب العالمية الثانية. تقتصاداالفي التنظير والبحث 

دوالر لآلونس  35وتعويم الدوالر بعد أن كان معرفا بالذهب،  1971وربما أدت نهاية بريتون وودز عام   

تعد مرتبطة بمعيار معدني. وأثار ذلك التحول  إشكاالت الواحد، إلى تقلق كون العملة الورتقية القانونية لم 

 ) (نظرية، أيضا، مثل مشكلة عدم التحديد في المستوى العام لألسعار اي استقالله عن األسعار  النسبية،  

Andolfatto, D. et al , pp1-5 أو بتعبير آخر العالتقة بين معادلة كمية النقود وتوازن والراس، وما .

م األمثل ، بل وحتى التساؤل حول الجهة التي تتحمل مسؤولية النظام النقدي. ومن هو معدل التضخ

المقترحات غير المألوفة والتي تقدمها هايك وفريدمان أن تدار النقود خارج السلطة الحكومية من القطاع 

المقترح  الخاص. والعملة في هذه الحالة خاصة ومدعمة بالذهب، وتقد تناولت مباحث الفصلين السابقين هذا

ضمن عرض أفكار المدرسة النمساوية. ومن المتوتقع في مثل هذه األجواء أن تقدم السلطات الرسمية 

ضمانات للمستثمرين والمدخرين بالحفاظ على القوة الشرائية للعملة الورتقية، وأن توكل هذه المهمة للبنك 

التضخم الذي ظهر في السبعينات الهب المركزي " المستقل" لتجنب القرارات االجتهادية للسلطة المالية. و

الجدل حول هذه المسائل في مطلع الثمانينات. ويراد من استهداف التضخم أساسا الحد من التوسع النقدي 

والذي أصبح ممكنا طالما غدت النقود بال ضوابط سوى تقديرات السلطة.  ويفهم من مراجعة ادبيات تلك 

ل متخوفا من زيادة الدين العام والذي ينتهي، حسب البعض في حينها الفترة أن المجتمع األمريكي كان بالفع

الفدرالي تمويل عجوزات الموازنة بتنقيد  االحتياطيإلى زعزعة ثقة العالم بالنظام المالي األمريكي فيتولى 

 المزيد من الدين وبذلك ينفلت التضخم.

وأثبت التجربة أن تلك المبالغات كانت خلفها ربما أسباب نفسية على أثر انهيار نظام بريتون وودز، أي  

تقاعدة السعر الثابت لتبادل الدوالر بالذهب إضافة على  بروز تقوى التحول نحو اللبرالية الجديدة. بيد أن 

يأتي بالضرورة من تمويل عجز  التوسع النقدي الذي، ينتظر من سياسة استهداف التضخم الحد منه، ال

بمعناه الواسع ومنه تقروض العقار وسواها. واألزمة األخيرة لم يكن مبعثها  االئتمانالموازنة العامة إنما 

الدين الحكومي إنما الدين الخاص، ولو أن العسر الذي واجهته المصارف كشف عن عدم توفر مقومات 

نتيجة انخرطت البنوك المركزية في معالجة المشكلة بإفراط استدامة الدين الحكومي لعدد من الدول. وبال

نقدي يتنافى مع جوهر سياسة استهداف التضخم التي أريد لها أن تُتّخذ عنوانا لتزّمت من طراز جديد يلغي 

ي مطلع القرن الحالي لم يسفر عن االئتمانالحاجة للمطالبة بنظام نقدي آخر. ومن المفارتقات أن التساهل 

 االئتمانذي كان يخشى منه وبقي في نطاق أسعار المساكن التي تزايدت ما أفضى إلى مزيد من التضخم ال

وانتعاش في استهالك السلع المعمرة. ومن التفسيرات التي تقدمت أن األسعار المنخفضة لصادرات الصين 

ضخم منخفضا كبحت المستوى العام ألسعار المستهلك. وبغض النظر عن األسباب التي تظافرت إلبقاء الت
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بعيدا عن  تقتصادفمن الصعب بعد األزمة األخيرة القول أن السيطرة على التضخم تضمن األداء السليم لال

 العنيف. االضطراب

 (1الشكل رتقم )

 ، البيانات شهرية 2121و  1914التضخم في الواليات المتحدة األمريكية بين عامي 

 

 St. Louis FRED Economic Databaseالمصدر: إعداد الباحث، والبيانات من       

ال ينحصر بكيفية محددة لتوليد الطلب الكلي  Demand- Pull Inflationتفسير التضخم بالطلب       

الجزئي فمع بقاء منحنى العرض على حاله  تقتصاداالكينزية أو نقودية بل هو يحاكي السعر التوازني في 

عندما يتحول منحنى الطلب ) إلى اليمين في التمثيل الهندسي المتعارف عليه( ال بد أن يصبح السعر 

ية االنتاجي المرتفع فقط من تجاوز حد الطاتقة تقتصاداالالتوازني أعلى. وال يأتي الخوف التضخمي من النمو 

بطالة الطبيعي، فترتفع الكلفة الحدية وتنعكس في األسعار أنما هناك حجة أخرى الكلية االعتيادية، أو معدل ال

حين ينمو بنشاط يشعر الناس بالثقة حول المستقبل فينفقوا أكثر، لالستثمار  تقتصاداالتتصل بالتوتقعات. ف

عل. ومن ه بالفارتفاعالتضخم تنشأ عملية تؤدي إلى  ارتفاع، فيتصاعد الطلب وعندما يتوتقعون االستهالكو

هنا يأتي استهداف التضخم  بالسياسة النقدية ليعالج هذه المسألة. فعندما يفهم المستهلكون وأصحاب األعمال 

بالمائة وهو يتحكم بسعر الفائدة الذي بحوزته وعمليات السوق  2الفدرالي جعل هدف التضخم  االحتياطيأن 

عن ذلك الهدف يطمئنوا ويتخذوا تقراراتهم على أساس المفتوحة، إلدارة السيولة، كي ال يبتعد المعدل الفعلي 

 بقاء التضخم منخفضا. أي أن أحد أهداف  هذه السياسة  تهذيب التوتقعات، 
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تبدو سياسة استهداف  Cost–Push Inflationلكن عندما ينطلق الضغط التضخمي من جانب العرض 

اسعار النفط والغذاء التي واجهتها  رتفاعاالتضخم بالوسائل النقدية ليست مالئمة. فالتضخم الذي حصل بعد 

الدول المستوردة في السبعينات، أو سعر الصرف زمن الحصار نتيجة صدمة انحسار العملة األجنبية، أو 

في العراق، أو تقفزة في األجور ألسباب جاءت من خارج السوق ،  2003أسعار المنتجات النفطية بعد عام 

على خفض التضخم بالتشدد النقدي إلى تدني مستوى النشاط الحقيقي في مثل هذه الحاالت يؤدي اإلصرار 

. وتفسير التضخم بعوامل Stagflationكثيرا مع تخفيض طفيف في التضخم أي حالة التضخم الركودي 

 العرض ليس هامشيا أو استثناءا على تقاعدة عامة هي تفسير التضخم بالطلب.

مكون الرئيسي للتضخم إلى صدمات العرض الداخلية في دول آسيا بما فيها الهند والصين يعزى ال

. وتتحاشى Accommodative Policyوالمستوردة ولهذا تميل البنوك المركزية إلى سياسة االحتواء 

إتباع إجراءات نقدية لمواجهة التضخم تقد تعيق النمو التي هي بأمس الحاجة إليه وال تسهم جديا بتخفيض 

اليف باستقالل عن مستوى الطلب المحلي إلى حد كبير. وفي هذه البلدان التك ارتفاعالتضخم الذي يسببه 

بالمائة من سلة المستهلك وفي الهند وإندونيسيا أكثر. وفي السنوات  50يشكل الغذاء والطاتقة بالمتوسط  

أألخيرة ظهرت دالئل على زيادة دور الطلب المحلي في تفسير التضخم إلى جانب العرض مع بقاء األخير 

 . (Osorio, PP 1-4,18)منا مهي

لقد تزامن التوجه، في الغرب المتقدم، نحو سياسة استهداف التضخم مع تحول عميق في النظر إلى دور 

ي الكلي أو تقتصاداالالدولة، والدعوة إلى عدم مزاولتها لسياسة مالية يقصد منها التأثير على حجم النشاط 

ي، والبنك المركزي وحده يتولى التدابير التي تساعد على تخصيص الموارد، وعدم تدخلها في الشأن النقد

 .  ستقراراال

لقد اصبح التحرير المالي من متطلبات االصالح البنيوي ) الهيكلي ( حسب المنهج الليبرالي الجديد الذي  

. وتتحيز معايير االداء الحكومي ،صراحة او ضمنا، الى حرية 1984عبر عنه توافق واشنطن عام 

االسواق واالنفتاح المالي في الدول المتقدمة واغلب البلدان النامية. لكن االزمة المالية الدولية االخيرة تقادت 

ه الى تعريض ذلك المنهج الى نقد وإعادة تقييم. وكان الهدف االساس للتحرير المالي الذي بدء الترويج ل

وليس لتحرير الصفقات الرأسمالية الدولية بأكملها.  االستثمارنحو  االدخارنهاية السبعينات لتسهيل انسياب 

ية واصدار الضوابط التنظيمية على ان حرية التدفقات تقتصاداالوتعارفت المؤسسات المعنية بالسياسات 

ً من العناصر االساسية للتوجه الجديد. وصار من المعتاد حيازة االجانب ألسهم  المالية دخوالً وخروجا

الشركات الوطنية من البورصة، وتقبول المصارف الوطنية ودائع بعمالت اجنبية وتقديم تقروض بغير العملة 

(. وال يختلف Convertibilityالوطنية وهذه المعامالت من جملة ما ينطوي عليه مفهوم تحويل العملة )

في  االيداعتصار التعامل على الدوالر ويجوز مبدئيا لألجانب مع اتق 2003العراق عن هذا النهج بعد عام 

المصارف بعملة عراتقية أو عمالت أجنبية من غير الدوالر. الشك ان الدول المتقدمة ضغطت باتجاه تحرير 

رأس المال في ميزان المدفوعات وخاصة الواليات المتحدة االمريكية عندما جعلت االنفتاح على االسواق 

ً إلعادة هيكلة الديون الخارجية لعدد من الدول النامية وخاصة في امريكا الالتينية، المالية الد ولية شرطا

 ونجحت في اتقامة اسواق للمديونية السيادية فيما بين البلدان النامية .
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من السقوف والحصص، ثم حرية  االئتمانوتقد يتدرج التحرير بمراحل من إطالق اسعار الفائدة وتحرير 

وبعدها ازالة القيود الكمية عن التجارة الخارجية بالكامل، وفي المرحلة األخيرة االنفتاح سوق الصرف 

المالي التام. في التسعينات انتهت موجة التدفقات المالية نحو البلدان الناهضة بسلسلة أزمات: كوريا الجنوبية 

ا واالرجنتين (، تركي1999(، البرازيل )1998(، روسيا )1998-1997وبلدان اسيوية اخرى )

(.  وكانت لتلك األزمات آثار سلبية واسعة وخسائر في التشغيل والناتج. والخاصية المشتركة لتلك 2001)

االزمات توتقف مفاجئ في تدفقات رأس المال من الخارج وانعكاسها وانهيار أسعار الصرف. وتقد فُسرت 

ً يقال تلك األزمات في اطار تفاوت المعلومات وعدم اكتمال سوق المال  واخطاء التدخل الحكومي. واحيانا

وإنعاش تقطاع االعمال وزيادة  االئتمانادت الى توسيع  االتقراضان ضمانات الدولة لمطلوبات مؤسسات 

 اسعار االرض. 

سرعة التعميق المالي حيث تجاوزت  نسبة االصول المالية الى  2006و  1980لقد شهد العالم بين عامي  

ثالثة امثال ما كانت عليه. واتقترن هذا التحول بتغير في موازين القوى وتوزيع  ياالجمالالناتج المحلي 

الثروة والدخل نحو الفئات المنخرطة بقطاع المال في البلدان المتقدمة والمصنعة حديثا. الشك ان مستوى 

خاصة مدى ي بداللة متوسط الدخل للفرد والبنية القطاعية لإلنتاج والواتقع التنظيمي، تقتصاداالالتطور 

السلعي الصغير نحو الشركات الكبيرة والمساهمة، كلها عوامل تؤثر  االنتاجالوطني لنمط  تقتصاداالتجاوز 

ً العمق المالي لال والذي من شأنه  تقتصادفي فاعلية التوجه الجديد ومدى مالئمته لمختلف البلدان. وايضا

ظهور االستجابة العالية لتغيرات طفيفة في سعر الفائدة وسعر الصرف لمواجهة تقلبات التدفقات المالية 

النقدي الدولي وتحاول  -العابرة للحدود. وكانت البلدان المتقدمة ولم تزل، تقود التحوالت في النظام المالي 

 ت أو تواجه ضغوطاً بأشكال مختلفة.الدول في مختلف المراحل التكيف مع تلك التحوال

وتعزى األزمات في نظر المدارس المعارضة للتحرير واالنفتاح، بالمعنى المتداول، الى غياب دور الدولة 

في التنسيق والضبط، والسيطرة على القروض غير الحكومية ومن المصادر االجنبية بشكل خاص، واسهم 

مد في تغذية المخاطر. وتندرج هذه تندرج في اطار نظرية عدم بعيد أألمد بأدوات دين تقصيرة األ االتقراض

( حيث تختلف الحاجة الى اعادة التمويل Endogenousالمالي بصفته عملية داخلية ) ستقراراال

(Refinancing  حسب مراحل الدورة. وتكون الحاجة إلى إعادة التمويل تقليلة في البداية وعندما يتحرك )

 االتقراضود في الدورة تزداد الحاجة وتشتد المضاربة ايضا،  وتصبح مدد مع مرحلة الصع تقتصاداال

ية عندما تقتصاداالواالتقتراض اتقصر فأتقصر. في البداية ترتفع المطلوبات الخارجية نتيجة الثقة بالمؤسسات 

، ويستمر التمويل الخارجي بتكاليف واطئة. ستقرارااليتجه سعر الصرف الى التحسن او يحافظ على 

التحرير المالي الخارجي هذه العملية ويوصلها الى الحدود غير اآلمنة ثم تنعكس.  ومما تقدم نجد أن  ويغذي

(  وتفاوت المعلومات Moral Hazardالتيار الرئيسي يجعل اسباب االزمة في عدم االكتراث االخالتقي )

 تحرير المالي ذاته .واخطاء اجرائية في حين تضع المدارس المعارضة السبب في غياب دور الدولة وال

على التضخم سمة بارزة للمرحلة السابقة ألزمة الرهن العقاري، والسيطرة عليه هدفا رئيسيا  أصبح التركيز

الفائدة، وتلك هي القاعدة المعيارية، تقريبا، لعمل البنوك المركزية في  للسياسة النقدية عبر التحكم بسعر

الدول المتطورة. ويمكن تسمية السياسة النقدية للحقبة السابقة لألزمة، في البلدان المتقدمة خاصة، سياسة 

سة النقدية، استهداف التضخم حتى لو لم يُلتَزم، رسميا ، بهدف كمي معلن. وهذا ال ينفي تضمين معادلة السيا
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كما تبين، أهدافا اخرى ومنها  الحفاظ على الناتج تقريبا من المستوى المحتمل والتشغيل عند المعدل الطبيعي 

للبطالة، وربما تضاف أهداف أخرى. وألن سعر الفائدة ال يكفي لوحده، نظريا، ألحراز أكثر من هدف، 

ما بين األهداف بحسب األوزان التي تراها بالضبط وفي آن واحد، لذلك ال بد من الترجيح والتسوية في

السياسة لكل منها. ويعتقد، على نطاق واسع، أن األولوية كانت للسيطرة على التضخم. وتدار عمليات 

اإللزامية وإجراءات التعقيم، وسواها، باالنسجام مع تلك  اتاالحتياطيالسوق المفتوحة واألدوات الكمية مثل 

ي، وهو رأي االستثمارالتضخم عند مستويات منخفضة يشجع النشاط  ستقراراالقاعدة. ويسود اعتقاد أن 

 [2ي، ولم يتأكد.]تقتصادااليضمر العالتقة اإليجابية بين التضخم المنخفض والنمو 

الكينزي الجديد على أساليب التفكير في السياسة النقدية حيث تولّد األسعار،  االتجاهمن جهة أخرى يهيمن  
ي الحقيقي ) الناتج وتوظيف العمل (. وليس األمد البعيد في تقتصاداالة آثارا في  النشاط االسميوأألجور، 

هذا التنظير هو المقصود بل اآلماد القصيرة وهي اآلفاق الزمنية المتعارف عليها للسياسة النقدية. ويتضمن 
غير إال بين مدة وأخرى، ة التي تقاوم التعديل وال تتاالسميإطار التفكير هذا صالبة األسعار، واألجور، 

وللتوتقعات دور كبير في ترتيب وضعها الجديد. ولم تعد النظرة إلى كيفية تكوين التوتقعات، تكيفية بنظرة 
 خلفية أم أمامية عقالنية، عنصرا مهما في االختالف المدرسي بل وظيفة التوتقعات في السلوك هي المهمة .

ة بين األسعار والناتج في األمد البعيد، وبالتالي البد من ربط والجدل حول تأثير التضخم ال ينفك عن العالتق
 االستهالكتغيرات النقود واسعار الفائدة بالنمو ومسار التضخم لمدد زمنية أطول، ومحاولة تلمس آثارها في 

 والتشغيل. االستثمارو االدخارو
(. Orlando, et al , P3 وتذهب بعض التصورات النظرية إلى أن المعدل األمثل للتضخم هو الصفر)  

لكن في نفس الوتقت يساعد التضخم على تنشيط  االستثماروكلما ابتعد التضخم عن الصفر انخفض حجم 
مشكوك فيه. وأن التغير  االستثمارالناتج ليرفعه فوق المستوى المحتمل. بيد أن هذا األثر السلبي للتضخم في 

 . االستثمارالمتوتقع في الطلب الكلي الفعال هو أتقوى محددات 
انخرطت البنوك المركزية في شراء أدوات الدين الحكومي بحجم كبير  2008بعيد األزمة أألخيرة عام  

بالتزامن مع مستويات منخفضة لسعر الفائدة أو   Quantitative Easingوالذي يسمى التيسير الكمي 
معالجة شحة السيولة التي كان يعتقد عند حدها الصفري تقريبا. ويبدو أن هدف الجولة أألولى لهذا المضمار 

. أما الجوالت الالحقة فلم تختلف إجراءاتها بل جاءت رد فعل على االئتمانأنها سبب التراجع الفجائي في 
 بمزيد من النقود على أمل إنعاش األعمال وسوق العمل. تقتصاداالء الركود، واستمرت سياسة حقن  بقا

تقليدية نتائج مشجعة ما يستدعي إعادة دراسة دور النقود في النشاط  لم تكن لتلك السياسات التي سميت غير
ي. والسياسة التي درجت عليها البنوك المركزية خالصتها التركيز على سعر الفائدة تقصير أألمد تقتصاداال

وعندما وصل إلى الصفر أصبحت فاعليتها محدودة. ودفع هذا الوضع للتحول من السعر إلى الكمية، إن 
 بير، ما يستدعي فحص دور النقود في حركة الناتج واألسعار مجددا في هذه الظروف.صح التع

 
( فجوة الناتج أيضا بالتضخم المتوتقع وسعر الفائدة، وهو (Orlando, ibidوتربط النماذج التي على غرار 

دورا  ستثماراال، ويلعب ISسعر الفائدة الحقيقي المتوتقع. وعندما يراد لها التعبير عن شكل ما من أشكال 
مهما في تحديد مستوى الناتج عبر المضاعف، فإن الزيادة المتوتقعة للطلب الكلي الفعال للفترة القادمة والتي 

 :تعبر عنها فجوة الناتج المتوتقعة تؤثر في المستوى الحالي للناتج والفجوة
 

Xt=-φ.(it - E ft+1) +Et Xt+1 +gt 
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ي ومن أألفضل، وكما سيتبين أن تقتصاداالمعامل يعبر عن أثر تثبيط سعر الفائدة الحقيقي للنشاط  – φحيث 
 Etو E f t+1العكسية بسعر الفائدة مع ثبات أثر العوامل األخرى. أما  االستثماريفهم هذا التثبيط عبر عالتقة 

Xt+1  فهي المستويات المتوتقعة للتضخم وفجوة الناتج. ويعبرgt خطأ العشوائي الصرف وتظهر في عن ال
هذا المتغير العشوائي صدمات الطلب، التغيرات غير المتوتقعة فيه، فتحدث حركة مفاجئة في الطلب الكلي 

 تنتقل إلى بقية أجزاء النظام ثم تعود إلى الناتج من تقنوات سعر الفائدة والتضخم وتغير التوتقعات.
نزية الجديدة على توصيفها بمفاهيم منحنى فيلبس المقوى أما دالة العرض الكلي فقد جرت التقاليد الكي

بالتوتقعات. لكن بدال من القول أن الناتج يعتمد على األسعار بهذه الكيفية تقرأ أن التغير في األسعار، 
 التضخم، يعتمد على فجوة الناتج والتضخم المتوتقع وصدمات العرض.

ft =λ Xt +B.Et ft+1 +ut 
 

تكون عادة موجبة وهو تفسير كينزي للتضخم يتحدد في  λوكل المتغيرات في الدالة اعاله سبق تعريفها و 
والتي تنتقل إلى التضخم ثم تعود إلى  utالنشاط الحقيقي. لكن التضخم المتوتقع يؤثر أيضا وصدمات العرض 

على الوضع النهائي بالحل  ويمكن معرفة نتائج صدمات كل من العرض والطلب  IS الطلب الكلي في دالة
تستبدل توتقعات فجوة  Perfect Foresightاآلني للنموذج. وعند فرض البصيرة التامة في التوتقعات 

الناتج والتضخم للفترة القادمة بالقيم الفعلية لها، آنذاك، وتنقل إلى اليسار لتصبح المستويات الحالية لفجوة 
وسعر الفائدة النقدي والصدمات. ويمكن متابعة المسار الديناميكي الناتج والتضخم دالة بمستوياتها السابقة 

للمتغيرين بداللة المستحدثات، األخطاء العشوائية، وسعر الفائدة وهو أداة السياسة النقدية التي تستخدم لجعل 
 دالة الخسارة في نهايتها الصغرى.

حة، أيضا، وتقابلة للقياس بصيغة للسياسة النقدية فهي واض  (Comes, P5)أما الدالة التي اتقترحها 

 على مدى الزمن المستقبلي مخصومة لتكون بقيمتها الحاضرة: Voإستدناء الخسارة 

MinV0= (1/2) E0{∑Bt}a(Xt –X*)2 + (-*)2
 

 حيث:  

V0  ، الخسارةMin  ،إستدناءE0 ،عالمة التجميع من سنة  ∑التوتقع عند زمن األبتداء، يرمز اليه بالصفر

الى  tمعامل الخصم لتحويل الخسائر من الزمن      ،Bt= 1/(1+r)tاألبتداء ، صفر ، الى ما النهاية 

 حيث     معامل موجب يحدد حسب أهمية تقليص فجوة الناتج aسعر الخصم ،  rالزمن صفر، و 

)  -t = Ln(yt Xt   ،Ln  ،اللوغاريتم الطبيعيyt   ،الناتج الفعليt  ، الناتج المحتملX*  فجوة الناتج

 معدل التضخم المرغوب. وينظر  *معدل التضخم الفعلي ، و  التي ترغب السطات في الحفاظ عليها، 

إلى الناتج المحتمل مكافئا للمستوى التوازني دون عقبات. ويمكن التنسيق بين تصور التضخم معتمدا على 

إنتاجية العمل والتشغيل وارتباط التضخم بفجوة الناتج ، فعندما يرتفع نمو التشغيل وإنتاجية ساعة العمل 

ية من شأنه رفع االنتاج ارتفاع. لكن ما يؤدي إلى زيادة التضخم ستقراراالتتسع الفجوة الفعلية عن مستوى 

مستوى الناتج المحتمل وبالتالي يقلص الفجوة ويخفض التضخم وهذا ما ظهر لدينا من دراسة بيانات 

 الواليات المتحدة االمريكية.

وفي واتقع الممارسة تعالج البنوك المركزية البيانات بأكثر من طريقة وتجتهد أيضا في تقدير المستقبل  
تعرف على التغيرات المطلوبة في سعر الفائدة لجعل دالة الخسارة في نهايتها الصغرى. ومن القريب لل

ي دون السماح للتضخم بعبور تقتصاداالالناحية العملية تحاول الوصول إلى المستوى المالئم من النشاط 
لى انتشال الحد. أما أيام األزمات وعند هبوط معدل التضخم دون المستوى المرغوب فيكون تركيزها ع
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من الركود كما هو الحال مع األزمة أألخيرة عندما خفضت سعر فائدة البنك المركزي تقريبا من  تقتصاداال
 بمزدوج من التضخم  والناتج. Steady Stateالصفر. ويعرف في ظل هذا التنظير مستوى الثبات 

 
لقد تزامن بدء التحول نحو النظام المالي الجديد مع فشل السياسات الكلية لمعالجة التضخم الركودي الذي  

االسعار، والتي إتقترنت بالتخلي عن تقاعدة التبادل  ارتفاعأعقب االزمة النفطية االولى. واسهمت موجة 

سبعينات، في تغذية دوافع التحول اسعار الغذاء في النصف االول من ال ارتفاعبالدوالر، بريتون وودز، و

من الوسط الكنزي التقليدي الى الليبرالية الجديدة. وهو تحول ايديولوجي تساوق تدريجياً مع تبدل منهجيات 

ً وتسارع نمو القطاع المالي حجماً اتقتصادالتفكير والعمل للكوادر االستشارية العليا في الدول الكبرى  يا

والتكنولوجيا. وتخفيف  االستثمارنطاق واسع ومبتكرات في ادوات ودخالً مع تغيرات مؤسسية على 

(. ومع تصاعد التدفقات المالية عبر Deregulationالضوابط الحاكمة لالستثمار المالي بجميع اشكاله ) 

الحدود ظهرت ازمات التمويل واسواق العمالت وفقاعات اسعار االصول. وكان الرأي السائد في البداية 

دور البنك المركزي وتدعيم استقالله ونفوذه من اجل السيطرة وتهذيب حركات االسعار  التأكيد على

والتوتقعات. واصبح استقالل البنك المركزي وارتكاز السياسات النقدية على استهداف التضخم بمثابة االساس 

 لما يسمى الممارسة المرجعية في العديد من البلدان عالية ومتوسطة الدخل. 

ً تحس  بداللة  OECDي والتنمية تقتصاداالي الكلي ألغلب بلدان منظمة التعاون تقتصاداالن االداء وايضا

التضخم، والبطالة ونمو الناتج، والمدى االضيق للتذبذب في هذه المتغيرات إضافة على سعر  انخفاض

 Greatل الكبير )المالي وسميت هذه الفترة االعتدا االستثمارالفائدة المنخفض ومعدالت العائد المالئم على 

Moderation والتي عزاها التيار السائد الى السياسات الليبرالية الجديدة والتي من شعاراتها استقالل )

ية تقتصاداالالبنك المركزي واستهداف التضخم بل وإعالء مكانة السياسة النقدية والتقليل من شأن السياسات 

 الكلية االخرى. 

لمالية االخيرة كشفت عن مضامين أعمق كانت خلف تلك الشعارات فلقد لكن الالفت للنظر أن االزمة ا  

بادر منظرو التيار الرئيسي بتقديم أطروحات جديدة تؤكد وظيفة البنك المركزي بصفته المقرض االخير بل 

وصانع السوق، ونجحت في نقل عبئ خسائر القطاع المالي إلى المجتمع أو ما يمكن تسميته تشريك 

المالي  ستقراراالو هذه التوجهات منسجمة مع وجهات نظر أثيرت من تقبل تفيد اعالء اهمية الخسائر. وتبد

االسعار، وآراء تدعو الى تحول السياسة النقدية نحو تقطاع المال ومغادرة المحور التقليدي  استقرارعلى 

ية تقتصاداالوهو المستوى العام لألسعار في القطاع الحقيقي. وتفيد هذه التغيرات بمجموعها أن السياسات 

ي للدول التي تقود المال –يتقتصاداالالكلية تعبر عن مسارات توازن وتنازع المصالح في اعماق البناء 

 ية على المستوى الوطني والدولي .تقتصاداالالمبادرات إلعادة تنظيم الحياة 

وتناتقضات  تقتصادولذلك من المتوتقع، أيضأ، ان تملي مرحلة التطور في بالدنا، والخصائص البنيوية لال

المصالح وشروط انسجامها، اشتراطاتها على السياسات  وتقسيم العمل بين المؤسسات. وكانت الدعوة، على 

المالي محوراً للسياسة النقدية لها بدايات على اثر  ستقراراالالمستوى الدولي، الى تحول االولوية نحو 

المالي. وبعد سريان سياسة  ستقراراالر واألسعا استقرارأزمات التسعينات بصيغة توازن االهتمام بين 

استهداف التضخم اعدت دراسات دعمت تلك السياسة اذ بينت آثاراً ايجابية لها: في خفض التضخم، وتحسين 
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وايجابيات اخرى. ولكن ظهرت دراسات على الضد  االنتاج استقرارالتوتقعات، واستيعاب الصدمات، و

ي والتنمية تقتصاداالتضخم وما حققته دول منظمة التعاون شككت بالعالتقة الجوهرية بين استهداف ال

OECO لقد حاولت الدراسات الناتقدة بيان عدم الفرق في التحسن الذي احرزته البلدان التي لم تعتمد .

سياسة استهداف التضخم مقارنة باألخرى التي تعتمد تلك السياسة. وحول أثر استقالل البنك المركزي في 

وتقف الناتقد مسألة السببية، هل أن الدول ذات االستعداد للتضخم المنخفض روجت خفض التضخم طرح الم

 الستقالل البنك المركزي ام إن االستقالل كان سبباً لخفض التضخم.

ترتكز سياسة استهداف التضخم على عناصر منها : غياب مثبت )اسمي( نقدي آخر مثل سعر الصرف  

كما تقدم، وعادة يُعلَن هدف التضخم في مدى بين حدين ادنى واعلى  وعدم نجاح كمية النقود ألداء هذا الدور

 ستقراربالمائة مؤشراً لال 2وأفق زمني تقد يصل الى اربع سنوات وفي البلدان المتقدمة يعد معدل التضخم 

 السعري .

الهداف بعد انهيار نظام بريتون وودز ازدادت إمكانية البنوك المركزية في استعمال سعر الفائدة لخدمة ا

التي تندرج في باب السياسات النقدية. واتقترن ذلك بتحرر البنوك المركزية الستيعاب االنسجام فيما بين عدة 

ي بالمستوى المقبول، وتوظيف القوى العاملة ) خفض البطالة (، تقتصاداالاالسعار، النمو  استقراراهداف: 

أجنحة اليسار إن هذا التحول جاء في  وضع ميزان المدفوعات. وفي رأي بعض استقراروبالتزامن مع 

ونظام النقود،  Labor Systemسياق التأكيد على وظيفتين رئيسيتين للدول هما الحفاظ على نظام العمل 

ووظيفة ثانوية هي تسوية النزاعات فيما بين المصالح المتفاوتة أو المتنازعة، لقطاعات رأس المال. وتقد 

، كما تقدم، بعد تعويم اسعار الصرف، فاتفقت تقناعات تقتصادت نقدي لاليفسر هذا التحول بأهمية ايجاد مثب

الفاعلين في التيار الرئيسي على اختيار المستوى العام ألسعار السلع. وتقد ال تكون هناك ضرورة من 

مصالح او سواها لهذا االختيار كما اتضح فيما بعد وربما تقاد تعاظم تقطاع المال والحجم الهائل لألصول 

االسعار على اعتبار إن الثروة المالية معرفة بوحدة النقد وتقيمة االخيرة بقوتها  استقرارية الى االهتمام بالمال

الشرائية وهي معكوس المستوى العام لألسعار. ولكن هل يكفي هذا التفسير لترجيح خفض التضخم على 

ما تقليص البطالة، ويمكن ترشيح سبب آخر يتضافر مع ما تقدم وهو أن التوظيف الكامل للقوى العاملة و

يعنيه من الطلب الزائد عليها يؤدي الى رفع االجور وتقليص االرباح مع تراجع استعداد العمال لالنضباط. 

ية والعكسية مع االجور. وتقد يتفق هذا الفهم مع االنتاجأي ينظر الى البطالة في عالتقتها الطردية مع 

من زاوية اخرى وهي تشغيل مضمون منحنى فيلبس. ولكن كاليتسكي كان يرى التوظيف الكامل للعمل 

يرتبط بعالتقة ايجابية مع االرباح كونه يحرر الشركات من الحاجة الى التنافس على  يةاالنتاجمرتفع للطاتقة 

أسواق ضيقها المستوى المنخفض للطلب. بتعبير آخر إن الطلب الزائد يخلق ظروف للشركات تتسم ببعض 

ر الكاليتسكي مع اصل التنظير الكينزي الذي ينطلق من خصائص االحتكار وينسجم هذا المنحنى في التفكي

هذا  ايضاً. ويضمر االدخارالمتزايد ينتهي الى زيادة  االستثماران تصاعد الطلب الكلي الفعال المحفز ب

 التنظير عالتقة ايجابية بين االرباح والتوظيف الكامل للعمل. 

الئل في البحث التجريبي، وكذلك منحنى فيلبس تقبل ية الحدية والبطالة داالنتاجوجدت للعالتقة العكسية بين 

التضخم الركودي. وربما تُظهر السنوات القادمة ان التنظير ما بين نهاية بريتون وودز واالزمة المالية 

االخيرة كان انتقالياً. ومهدت االزمة االخيرة الى مرحلة جديدة نحو اتخاذ القطاع المالي محوراً لسياسات 
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ولكن هل تسمح التكنولوجيا وانظمة العمل بالحفاظ على معدالت نمو مرتفعة لإلنتاجية في  الكلي. تقتصاداال

القطاع الحقيقي كي يتحمل االخير هذا البناء الشاهق من االصول المالية التي باشرت طور التكاثر الذاتي 

ا جديدا من االبحاث ال ية. وتتطلب االجابة على هذا السؤال ايضاً طرازاالنتاجوباستقالل نسبي عن القاعدة 

يبدو أن التقاليد االكاديمية السائدة تدعمه. ويجري نقاش فيما بين المدارس ذات الموتقف الناتقد حول عالتقة 

البنوك المركزية وسياساتها بالتنافس بين مجموعات المصالح الضاغطة وربما انحيازها، في وضعها الذي 

بالدرجة االولى. وفي رأي البعض ان   Financial Interestsسبق األزمة األخيرة إلى المصالح المالية 

التحوالت بين نهاية السبعينات واألزمة األخيرة تبلورت في بنية النظام التي تتصف بهيمنة المال والقطاع 

المالي  ستقراراالالمالي والذي يعبر عن مرحلة ما بعد الصناعة. وافترضت سياسات ما تقبل االزمة اعتماد 

لقد تقاربت والمالي.  ستقراراالاالسعار، أو على أألتقل أن التضخم المنخفض يساعد على  استقرارعلى 

األسعار لما يمثله التضخم من  استقرارالكينزية الجديدة مع النقوديين في أهمية تركيز البنك المركزي على 

دى البعيد في تهديد جدي لتخصيص الموارد على الوجه الصحيح، ويلحق أضرارا بعملية النمو على الم

رأيهم. وأن عمل تقطاع المصارف يتأثر كثيراً بالتضخم غير المتوتقع، ولذلك تستطيع البنوك المركزية خدمة 

المالي بالتأثير على توتقعات التضخم. وذلك من خالل سياساتها المعروفة، تقبل االزمة، مقارنة  ستقراراال

 رها. بالصيغ االخرى مثل الضوابط أو التأمين عل الودائع وغي

عندما يسيطر البنك المركزي على سعر الفائدة تكون له الكلمة العليا، في نظر الكينزية الجديدة، للمقايضة 

( . ويصر النقوديون وجماعة التوتقعات العقالنية على عدم (Comes , P2بين التضخم وأهداف أخرى 

الى  إالوجود مقايضة بين خفض التضخم والنشاط الحقيقي في االمد البعيد وزيادة عرض النقد ال تؤدي 

زيادة األسعار مع امتداد الزمن. وتقد أثر هذا الموتقف بشكل أو آخر، باتجاه زيادة التركيز على التضخم هدفاً 

نقدية. ولو كان األمر يتصل، مثالً، بتقسيم عمل بين السياستين المالية والنقدية بحيث تتولى االولى للسياسة ال

ي والثانية السيطرة على االسعار ألختلف مسار البحث. لكن المعترضين تقتصاداالالنشاط  استقرارمهمة 

دولة عبر سياسة االنفاق على دور فاعل للسياسة النقدية في النمو والتشغيل يتطيرون أصال من تدخل ال

العام. وتقد سمي اختالف تأثير السياسة النقدية بين االمد البعيد واالمد القصير عدم االتساق الزمني. ويفهم 

المتحمسون لنظرية حياد النقود أن تحريك سعر الفائدة تحكم بعرض النقد، أو أن النقود هي الهدف من 

بين عرض النقد وسعر الفائدة، لكن العالتقة بين عرض  خفض سعر الفائدة. وكأن الصلة محكمة وتقطعية

النقد وسعر الفائدة ليست بهذا الوضوح حتى ولو كان المقصود سعر الفائدة النقدي. صحيح ان خفض سعر 

 الفائدة يقترن بتيسير نقدي لكن استجابة النقود لسعر الفائدة يكتنفه الكثير من عدم التأكد.

يض للسياسة النقدية الجديدة بأثر المتغيرات التجميعية النقدية مثل االسعار وتوجد تقناعات ضمن التيار العر

ي الحقيقي )الناتج والتشغيل(. وان االسعار واالجور ال تتعدل بصفة مستمرة تقتصاداالواالجور على النشاط 

وتتكون بل تبقى ثابتة لمدة تطول أو تقصر، وللتوتقعات حول المستقيل دور في تحديد مستوياتها الجديدة 

التوتقعات عبر النظرة المتجهة لألمام. وأضحت هذه القناعات من المشتركات بين الكينزية الجديدة ومدرسة 

التوتقعات العقالنية. لكن النظرة االمامية للتوتقعات هذه ايضاً، اصابها التعديل فيما بعد، كما ان الشكل 

 الرياضي لدالة الهدف كان موضوعاً لالختالف.

بقيت السياسة النقدية ذات أطار زمني تقصير وتقد ال تنسجم مع نظرية النمو التي تستبعد من جهة اخرى  

المستوى العام لألسعار أيضا. وكأنها تنطلق ابتداء من حيادية االسعار في االمد البعيد. ما هو اثر التضخم 
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ً لم زيد من البحث، وكذلك االنكماش السعري على الناتج وتوظيف العمل، وال زال هذا السؤال مطروحا

والتضخم ال يعمل لوحده وأن آثاره، سلبا أو إيجابا، تعتمد على فعله في تغيير األسعار النسبية والتوتقعات 

ال يتحقق بالمستوى المحتمل اال عندما يكون معدل التضخم  االستثمار. القول ان االستثماربشأن عوائد 

 صفراً هو فرض وال يتعدى إلى تقاعدة مثبتة.

التي افترضتها بعض النماذج ال تستند إلى ضرورة نظرية.  االستثمارالعالتقة العكسية بين التضخم وأن 

 1981وعندما تثبتها الوتقائع آنذاك تعد من جملة الحقائق النمطية. وتقد تم فحص البيانات الكندية بين عامي 

لتضخم وتكوين رأس المال وهي بيانات سنوية ولم تظهر عالتقة عكسية بمعنوية إحصائية بين ا  2012و 

الثابت بل على العكس كان معامل االنحدار موجبا ولكنه ليس معنويا وفي إحدى التجارب كان تقريبا من 

هو الفرق اللوغاريتمي  0.000المعنوية. وكان المتغير المؤثر بالموجب ومعنوي إحصائيا بمستوى داللة 

حقيقي فكانت عالتقته عكسية، كما هو المتوتقع نظريا لكن للناتج الحقيقي أي نمو الناتج. أما سعر الفائدة ال

ي بتغير الطلب الكلي الفعال. ولم االستثمارمعنويته ليست حاسمة. ويفهم من هذه النتائج تقوة تفسير النشاط 

تكن عالتقة تكوين رأس المال الثابت بمستواه السابق ذات معنوية إحصائية ما يفيد تقوة ارتباطه السببي. 

بالفائدة، مع فسح المجال  االستثمار، واالستثمارتفسير مستوى الناتج ب ISالتوازن الحقيقي  والمعتاد في

بربط فجوة الناتج مباشرة بسعر الفائدة،  ISلتأثير الطلب المستقل، وفي النموذج الكينزي الجديد يعرف 

 واألول أتقرب إلى المصداتقية من الثاني مع حاجته إلى إعادة نظر. 

التوتقعات، او  استقرارالعالم في االزمة االخيرة ال تشير إلى  امكانية  اتقتصاديفة التي شهدها التقلبات العن 

على االتقل كيف يمكن تفسير هذا التداعي السريع في اسعار األسهم لو كانت التوتقعات مستقرة. أما إذا كان 

لحقيقية فلماذا كل هذا االهتمام التوتقعات حول اسعار االصول المالية وا استقرارذو عالتقة ب ستقراراالمفهوم 

وحرارة الجدل حول اليات تكوين توتقعات التضخم وتغيرها او ثباتها. التعامل مع البيانات يقود دائما الى 

تأكيد حقيقة ارتباط التضخم  بمساره السابق، وهو من الحقائق النمطية. ولذلك وبقدر تعلق االمر 

توتقعات التضخمية تكيفية، وأيضا التأثير المحدود للتوتقعات باالختبارات االحصائية، يمكن القول ان ال

الفدرالي بنموذج  االحتياطيالمالي. ويبدو، ورغم تقناعة  ستقراراالأو عدم  ستقراراالالتضخمية في 

الكينزيين الجدد للتضخم ويهتمون بصدمات العرض أيضا فهم يراعون المسارات المتوتقعة لبقية المتغيرات 

الكلية الرئيسية لضمان االتساق في توتقعاتهم. وشمول االهتمام ببقية المتغيرات الكلية لتأمين السيطرة على 

 ر الفائدة.التضخم وخدمة أهداف النمو والتشغيل في سياسة سع

 معد لة السيدسة النق ية في األخصبدر

عالتقة بين المتغيرات الهدفية للسياسة النقدية وأدواتها. والمتغيرات الهدفية  دالة السياسة النقدية، كما تقدم،

تتمثل عادة بفجوتي الناتج والتضخم، وتعّرف فجوة الناتج بالفرق بين المستوى الفعلي والمستوى االعتيادي 

الكامل عند غياب القيود ومع مرونة  االستخدامأو ناتج  Potential Outputمى الناتج المحتمل الذي يس

تامة لألسعار واألجور. اما فجوة التضخم فهي الفرق بين معدل التضخم، الفعلي او المتوتقع، والمعدل 

ر األمد والذي يسمى . وأبرز ادوات السياسة النقدية هي سعر الفائدة تقصيستقراراالالمرغوب الذي يعبر عن 

 Federal Fundsسعر البنك المركزي، في الواليات المتحدة األمريكية سعر الفائدة على األموال الفدرالية 

Rate   وهو سعر الفائدة ليوم واحدOvernight على سعر الفائدة لما بين المصارف، وفي  بقصد التأثير

ك المركزي ادوات الدين تقصيرة األمد بحوزة بعض البلدان سعر الخصم أي السعر الذي يخصم به البن
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المصارف، وفي العراق يسمى سعر السياسة النقدية ويقصد منه مؤشرا مرجعيا لتحديد سعر الفائدة على 

. وتضاف أحيانا أو االئتمانإيداعات المصارف لدى البنك المركزي وبالتالي تنظيم أسعار الفائدة في سوق 

الفعلي عن الحجم األمثل، او رافعة الدين، او ميزان  االئتمانتقترح متغيرات هدفية أخرى مثل انحراف حجم 

اإللزامية على الودائع ومعيار كفاية رأس  اتاالحتياطيالمدفوعات ... وهكذا. ومن جانب األدوات تضاف 

وهي بالفعل تقاعدة كما  Taylor Rule رتقاعدة تايلو المال. وكانت معادلة السياسة النقدية تسمى أساسا

 سيتضح.

ً عابرة للمدارس ضمن التيار  تقتصاداالأصبح اعتماد سعر الفائدة  للتأثير في   الكلي سياسة سائدة وتقريبا

العام. ربما ألنها األداة األكثر طواعية بيد السلطة النقدية، وأيضا لفاعليتها في الطلب الكلي. وتقد حاول 

ية بانحراف سعر الفائدة تقتصاداال( في عشرينات القرن الماضي تفسير التقلبات  wicksellي ) تصادتقاال

(. ولكنه تحفظ بان  Orphanites, P5الفعلي عن مستواه الطبيعي والذي يستتب التوازن عنده في رأيه ) 

ال يقصد بسعر  wicksellغير تقابل للقياس. وبهذا يتضح أن  Abstractسعر الفائدة الطبيعي مفهوم مجرد 

 المعروفة وهي : رالفائدة الطبيعي سعر الفائدة الحقيقي الذي اعتمدته معادلة فيش

 سعر الفائدة النقدي = سعر الفائدة الحقيقي  + معدل التضخم المتوتقع

في تقاعدته األصلية إلى بديل عملي وهو أن البنك المركزي يغير سعر الفائدة تبعاً  wicksellولهذا انتقل  

لم تلق اهتماما ألنها  wicksellلمعدل التضخم، أو يرفع سعر الفائدة بمقدار الزيادة فيه. ويقال أن تقاعدة 

ه التركيز إلى الحقيقي. وفي مطلع التسعينات من القرن الماضي اتج تقتصاداالركزت على األسعار وأهملت 

ربط تغير سعر الفائدة بانحراف مجموعة من المتغيرات المستهدفة عن مستوياتها المرغوبة كما تقدم في 

تعريف معادلة السياسة النقدية، أي زيادة عدد المتغيرات التي يغير البنك المركزي سعر الفائدة استجابة لها 

ن يعرف التوازن بمعدل منخفض للتضخم مع مستوى من تقريبا من التوازن. وفي البداية كا تقتصاداالإلبقاء 

ي تقريبا من المستوى الطبيعي، أو االعتيادي والذي يقاس بالناتج المحتمل، كما تقدم، أو تقتصاداالالنشاط 

، والذي اتقترح لتبسيطها  Taylorالنمو الفعلي تقريبا من نمو الناتج المحتمل. وتنسب القاعدة تلك إلى  تايلور

، والمستويات المرغوبة  من عن نمو الناتج المحتمل والتضخم مساويا للنصف االنحرافن جعل كل من وز

ومعدل التضخم الذي اعتمده هو التغير السنوي في المخفض الضمني للناتج  بالمائة. 2التضخم والنمو

باللوغاريتمات  عن اتجاهه العام معبراً عنه االجماليالفصلي للناتج المحلي  االنحراف. أما  االجماليالمحلي 

العام للناتج مقياساً  االتجاهأو هو لوغاريتم حاصل  تقسمة الناتج الفعلي على  الناتج الممكن. أي اتخذ من 

للناتج المحتمل، وبهذا التبسيط ربط بين سياسة سعر الفائدة وفجوتي التضخم والناتج وأفاد بان معادلته تعبر 

 ات ومطلع التسعينات. وفي البداية إعتمد العالتقة:الفدرالي في الثمانين االحتياطيعن سياسات 

i=2+0.5(q-2)+0.5(f-2) 

معدل التضخم الفعلي. اي ان سعر  fمعدل النمو الفعلي للناتج،  qالفيدرالي ،  االحتياطيسعر فائدة   iحيث 

السياسة. وهذه الدالة ترجمة  نظربالمائة يتحرك تبعا للفجوتين اللتان لهما نفس األهمية في  2الفائدة األساس 

  Taylorإن تلك الصيغة األصلية لمعادلة  مبسطة لدالة إستدناء الخسارة التي تقدمت دراستها لفترة واحدة. 

تقد ال تعبر عن تغيرات سعر الفائدة في العقد األول من القرن الحالي. وتبين تقواعد تايلور كيف يعدل البنك 
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ي الكلي. وهي تقدم تقتصاداالمية استجابةً لتطورات التضخم والنشاط المركزي سعر الفائدة بطريقة نظا

ً لتحليل السياسات المتخذة سابقاً. وكذلك لتقييم االستراتيجيات البديلة التي كان يمكن اتخاذها   إطاراً نافعا

الكلي  تقتصاداالاألسعار. ويمكن تصميم السياسات لتهدئة اضطرابات  استقرارألهداف  التشغيل و

عندما يعمل دون مستواه الممكن )  تقتصاداالصاص التقلبات في األسعار والتشغيل. أي تنشيط وامت

Potential  وذلك باعتماد سياسة نقدية داعمة لتحفيز الطلب الكلي الفعال. وعندما تزداد الضغوط )

في العراق فقد السعري، بصفة عامة ، أما  ستقراراالالتضخمية يمكن للتشدد النقدي المساعدة على استعادة 

 كانت المصارف تعاني فائض السيولة عندما كان التضخم في الذروة. 

وزمالؤه تقاعدة لسعر الفائدة على غرار تقاعدة تايلور معدلة بإضافة اإلنفاق الحكومي    Kumhafتقدم 

 بالصيغة المبينة أدناه :

Ln(it/i
*
t)= a1ln(ft/f

*
t) +a2 ln(y/y*

t) + a3 ln(got /g) 

هي المستويات المستهدفة لسعر الفائدة ومعدل  *i* ،f* ،yالزمن، و   tاللوغاريتم الطبيعي، هوln حيث : 

 ،  i ، f ،y. واإلنفاق الحكومي عند مستوى الثبات gمن اليمين إلى اليسار، و  التضخم والناتج على التوالي،

go  المستويات الجارية لسعر الفائدة والتضخم والناتج واإلنفاق الحكومي على التوالي، من اليمين إلى

معامالت تبين كم يتغير سعر الفائدة نسبةً إلى المستوى المستهدف عندما  a1 ، a2  ، a3 اليسار. و

هذه المعادلة في  ينحرف التضخم، والناتج،  عن الهدف واإلنفاق الحكومي عن مستوى الثبات. وادخلت

صافية من  االستهالكووتقت الفراغ أو منفعة  االستهالكمنظومة لتعظيم دالة الرفاه وهي مركبة من منفعة 

جهد العمل. فوجد إن تعظيم الرفاه يتطلب أن يكون معامل التضخم في المعادلة آنفة الذكر سالبا وفسر 

(. أي  Exogenous) الضرائب ( خارجية )  يراداتاالالنتيجة بالهيمنة المالية التي تكمن علتها في كون 

ية بانها معطاة وال تستطيع التحكم بها كما إنها ال ترتبط بالدخل أو متغيرات تقتصاداالتتعامل معها السياسة 

 الكلي.  تقتصاداالأخرى بحيث تتحدد من داخل نظام 

وينطبق ذلك الوصف على الموازنات التي تعتمد في تمويلها على الصادرات الطبيعية المملوكة للحكومة  

وهي عرضة للصدمات الخارجية أو المواسم. وإضافة على ذلك تكون النفقات في الغالب ملزمة للحكومة ال 

البنك المركزي سوى  تستطيع التنصل عنها وهي بهذا أصبحت خارجية أيضاً. مع هذه الخواص ليس أمام

مجاراة الوضع المالي بتقديم القروض للحكومة أو تنقيد دينها للحفاظ على مستوى منخفض لسعر الفائدة. 

( في المعادلة انفة الذكر  P14وزمالئه )  Kumhafولتلك األسباب ظهر معامل التضخم سالباً في تجربة 

ً مع المتغير المناط باإلنفاق الحكومي. وب ين، أساساً، أن تضمين اإلنفاق الحكومي أو الدين وكان موجبا

 Kumhafالحكومي في منظومة تقاعدة سعر الفائدة للبنك المركزي من شأنه تحسين أداء السياسة النقدية ) 

P5  وعندما ادخل الدين الحكومي، معرفا بالفرق بين الدين الفعلي والمستهدف، إلى معادلة السياسة .)

المحسوبة للتضخم والدين الحكومي سالبة في هذه المعادلة. والذي توصلت إليه  النقدية  ظهرت المعامالت

الدراسة إن الهيمنة المالية ال تسمح بسياسة نقدية فعالة وتعظيم الرفاه في ذات الوتقت، وتحكم مبادئ االمثلية 

استهداف   بضرورة التكيف مع الهيمنة المالية وعدم إدارة سعر الفائدة كما هو المتعارف في سياسات

 اعتيادي. تقتصادالتضخم ال
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اآلن ننتقل إلى دالة السياسة النقدية من زاوية أخرى، إذا كانت السياسة تريد الحفاظ على سعر فائدة حقيقي  

rn االنحرافبالمائة له. ومثله للتضخم األساس، ويقيم  2، وكان تايلور، على سبيل المثال، تقد اتقترح الرتقم 

وهذه المعايير الكمية مثال على   0.5وعن الناتج التوازني   1.5عن التضخم األساس بوحدات أوزان 

اجتهادات متخذي القرارات.  ولقد رجح تحليل البيانات األمريكية الصلة بين سعر الفائدة النقدي والناتج  

آنفا ، التي تنسب إلى تايلور ، والتضخم و ليس سعر الفائدة الحقيقي. و مع ذلك عندما تؤخذ المقترحات ، 

 ايضا، تكون دالة السياسة النقدية:

it = 2 +1.5(ft – 2) + 0.5(lnyt  - ln yn)            

هي من اليمين على التوالي سعر الفائدة، التضخم، الناتج الفعلي ، الناتج المحتمل ،  i ،f ،yt ،yn  ،lnحيث: 

التضخم وانحراف الناتج عن المستوى التوازني وكأن دالة السياسة اللوغاريتم الطبيعي. وتقد تثار الصلة بين 

، وهي كذلك. فعندما يضغط الطلب  Multi- collinearityالتعددي  االرتباطالنقدية تنطوي على مشكلة 

الكلي ويرفع الناتج فوق المستوى التوازني ) المحتمل( يرتفع التضخم أيضا.  وتقد ال يظهر كل أألثر 

التوازني في نفس الفترة، وذلك ألن الزيادة األولى في األسعار تستمر في  االنتاجز مستوى التضخمي لتجاو

– Inputالتفاعل وتؤدي إلى زيادات جديدة في فترات تالية عبر سلسلة من دورات المستخدم المنتج 

Output   عند مستوى جديد. أي أن أثر صعود الناتج  ينعكس على التضخم بالتزامن  ستقراراالتقبل

والتخلف. وتقاد هذا التصور إلى اتقتراح التشدد في مراتقبة السياسة النقدية للناتج من أجل السيطرة على 

، ومن جهة 0.5التضخم ولهذا الغرض أن يكون وزن فجوة الناتج في معادلة السياسة النقدية كبيرا و ليس 

خرى تنتقد هذا المبالغة في الحذر كونها تضيع فرصا في النمو. ثمة مسألة أخرى، تتمثل في حاالت التضخم  أ

مع الركود أو نحوه من اجتماع البطالة الواسعة مع تضخم، وتقد حصل مثل هذا في البلدان المتقدمة في 

النقدية في مأزق، إذ يستدعي سبعينات القرن الماضي، ويظهر في بلدان أخرى. وتضع هذه الحالة السياسة 

مستوى الناتج  دون التوازن مع بطالة خفض سعر الفائدة ومواجهة التضخم تتطلب العكس. أي أن  انخفاض

األداة الوحيدة ، سعر الفائدة، ال تسمح بخدمة أكثر من هدف في آن واحد، ولهذا ال بد من اللجوء إلى تجميع 

 هو ما يتجه إليه التفكير في اآلونة األخيرة.موزون لألهداف او توظيف أكثر من أداة و

في الحساب.  تقتصادكيف يؤثر التضخم سلبا على الناتج ليس ثمة إجابة مقنعة ما لم يؤخذ البعد الخارجي لال 

للعملة الوطنية إذا زاد  التضخم على المستويات الدولية  يرتفع سعر  االسميفمع ثبات سعر الصرف 

ما يقود إلى خفض الصادرات وزيادة المستوردات. ويساعد المستوى المرتفع  الصرف الحقيقي لتلك العملة

، على تنشيط التدفقات الداخلة وربما االسميلسعر الفائدة الوطني، مقارنة مع الخارج مع ثبات سعر الصرف 

 تكون لهذه العملية ضغوط تضخمية إلى جانب الدفع نحو رفع سعر الصرف. ولذا يزداد األمر تعقيدا عند

سعر الصرف  ارتفاعإضافة سعر الصرف الحقيقي إلى دالة السياسة النقدية. ومن المنطقي أن يقتضي 

الحقيقي خفض معدل التضخم وبالتالي رفع سعر الفائدة و لهذا األجراء أثر خافض لمستوى الناتج. ومن جهة 

ياسة النقدية تحديا جديدا. ومن هذا ثانية إذا أدى رفع سعر الفائدة إلى تنشيط التدفقات الداخلة فعال واجهت الس

 الجانب أيضا نرى عدم كفاية األداة الواحدة.
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وبقيت أسعار األصول ومنها األسهم والجدل حول استراتيجية عدم الفعل التي دافعت عنها البنوك المركزية  

كونت ولم تكن إزاء الفقاعة. ونالحظ عند إضافة أسعار األسهم إلى معادلة السياسة النقدية أن الفقاعة ت

أسعار  ارتفاعمعدالت التضخم مرتفعة. ولو عمدت البنوك المركزية إلى التشدد النقدي في حينها ألعاتقه 

والتشغيل وربما ميزان المدفوعات عند تقبول صلة سعر  االنتاجاألسهم لدخلت أيضا في تناتقض مع أهداف 

الدولية في البنك المركزي،  اتاالحتياطيومراكمة  الفائدة بالتدفقات الداخلة. وتقد تناول الكتاب سياسة التعقيم

 اإللزامية من ضمن أدوات السياسة النقدية إلى جانب سعر الفائدة.  اتاالحتياطيونسب 

أرادت التأكيد على الصدمات، وفي رأيهم إن تقاعدة تايلور التي تعدل سعر   Woon and Wenدراسة  

تقد ال تكون  Source of Shocksالفائدة تبعاً لتغيرات الناتج والتضخم بغض النظر عن مصدر الصدمة 

مناسبة. وتساعد  معادلة على غرار تقاعدة تايلور، تأخذ الصدمات ومصادرها باالعتبار، على تحسين فهمنا 

دود أفعال السياسة النقدية في مواجهة مختلف األوضاع الطارئة. ومن توصيات الدراسة التمييز بين لر

ات المالية. واستناداً إلى البيانات األمريكية صنفت الدراسة االضطرابصدمات الطاتقة وأسعار المواد األولية و

 منها:التغيرات في الناتج والتضخم وسعر الفائدة حسب مصادر الصدمات وتبين 

بالمائة، والتضخم أكثره من  72أن المصدر الرئيسي  لتغير الناتج يأتي من جانب الطلب  ،1979تقبل عام 

فقد صار الطلب  1979بالمائة من تغيرات أسعار الفائدة. أما بعد عام  92السياسات، ويفسر جانب العرض 

ثر بالعرض والطلب على نحو هو المصدر الرئيسي لصدمات التضخم وسعر الفائدة، وأصبح الناتج يتأ

متعادل تقريبا. ويناسب هذا التحليل استخدام سعر الفائدة لمواجهة الصدمات، وسوف يتضح تدريجيا  أن أداة 

 السعري والمالي عند المستوى االعتيادي من التشغيل.  ستقراراالواحدة ال تكفي لخدمة أهداف 

الطبيعي  يطبيعي له والتضخم مقاس بالتغير في اللوغاريتمعلماً إن تغير الناتج هو التغير في اللوغاريتم ال

للمستوى العام لألسعار. وهنا يظهر اهتمام السياسة النقدية بالناتج أكثر عند التعرض لصدمات من جانب 

العرض ومنها، على سبيل المثال، أسعار المواد األولية والطاتقة. أما استجابتها لصدمات الطلب فقد أصبحت 

 أشد مع الناتج . 1979 بعد عام 

 تقنوات البث النق ي وفدعلية السيدسة النق ية
    

منظومة العالتقات التي تكتنف المتغيرات النقدية و سلسلة نحاول فيما يلي تسليط الضوء على جوانب أخرى ل

الروابط التي تنشأ عنها وانماط االستجابة وتركيز االنتباه على فاعلية أدوات السياسة النقدية في التأثير 

النهائي واتجاهاته لتقييم المدى الذي بلغته هذه الممارسة في إحراز األهداف المعلنة. و ذلك ألن ما يصطلح 

تبقى  من أهم محاور البحث   تقتصادااله البث النقدي أي العملية التي من خاللها ينتقل  فعل السياسة إلى علي

الكلي والنظرية النقدية. وما لم يعرف صانعو السياسات كيف تؤثر تقراراتهم في   تقتصاداالواالختالف في  

ستهلك ... تبقى القضية برمتها تنطوي والعمالة وأسعار الم االجماليالكلي مثل الناتج  تقتصاداالمتغيرات 

على مدى واسع من عدم التأكد. وإن فاعلية السياسة النقدية بمختلف القنوات بحاجة إلى بحث مستمر للتأكد 

الفاعلية أو اختالفها حسب طور دورة األعمال  في  استقرارمنها وفهم تفاوت األداء  فيما بينها ودرجة 

المالي. وتقدمت المباحث السابقة، والتي ستأتي،  المنظومة التي تشتغل  االضطرابو ستقراراالظروف 

عليها السياسة النقدية نظريا وعلى المستوى التجريبي، وخاصة التفاعل بين النقود والنشاط الحقيقي وسعر 
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في الفائدة واألسعار والتوتقعات. وفي تلك السياتقات جرى اختبار دوال النماذج النظرية للمدارس المؤثرة 

النقدي والذي أظهر بوضوح عدم التأكد بشأن فاعلية البث النقدي في البلدان  تقتصادالتيار الرئيسي لال

ية والعمق المالي والصنف الذي تنتمي إليه تقتصاداالالمتقدمة، أما في البلدان الناهضة فالمسألة تتعلق بالبنية 

م. وتبقى العمليات النقدية ذاتها  أكبر من أن تختزل الميزانية العمومية للبنك المركزي دائنا أو مدينا كما تقد

بالمفهوم المتداول للسياسة النقدية ، كما أن صلة العمليات النقدية بالمصارف وأسواق المال والمالية العامة 

وفي ظل االنفتاح المالي أوسع، وأعقد بكثير، من محاكاتها  في نموذج  رياضي تقابل للقياس اإلحصائي. 

ى وطالما أن أدوات السياسة التي تلخصها عمليات السوق المفتوحة وسياسة التعقيم  وسعر ومن جهة أخر

كيف   الفائدة وسعر الصرف ال يمكن تقدير فاعليتها إال في حدود معر فتنا بالعالتقات التي تكتنفها ، وبالذات

 . تنعكس تغيرات سعر الفائدة واألساس النقدي في التضخم والناتج والتوازن الخارجي

الكلي التي تحتوي على متغيرات نقدية في منظومتها هي في نفس الوتقت  تقتصادجميع النماذج النظرية لال

 نظرية للبث النقدي ونالحظ ، مثال، ضمن االطار الكينزي الروابط التالية:

(  2ينخفض سعر الفائدة النقدي وبسبب صالبة األسعار ينخفض سعر الفائدة الحقيقي فيؤدي إلى )  1))

رفع مستوى الطلب الكلي الفعلي ويستجيب الناتج وتتقلص البطالة بسبب   3)التي تقود إلى ) االستثمارزيادة 

( زيادة التضخم وعلى  5( اتساع فجوة الناتج  لتكون سببا في )4ي ما يؤدي إلى )االنتاجمرونة الجهاز 

(  2سعر الفائدة الحقيقي ثم إلى   ) انخفاض(  6فرض بقاء سعر الفائدة النقدي على حاله فذلك يعني  ) 

مجددا وتستمر الدورة ... وعندما يتجاوز معدل التضخم المستويات المسموح بها ترفع السلطة النقدية سعر 

. وحسب هذا نخفاضفائدة البنك المركزي لترتفع بقية أٍسعار الفائدة ويحصل العكس أي نفس الدورة نحو اال

،  تعمل سياسة سعر الفائدة  طالما يوجد تقدر يعتمد على سعر الفائدة الحقيقي االستثمارالنموذج، وألن تقرار 

من الصالبة السعرية  وبخالفه وعندما تكون المرونة السعرية عالية فإن خفض سعر الفائدة النقدي ال يترجم 

ك يستطيع بخفض للسعر الحقيقي.  لذلك تكون الصالبة السعرية مهمة في فاعلية السياسة النقدية.  وعند ذا

في تكاليف  ارتفاعالذي ينعكس في زيادة حقيقية أي  االسميالبنك المركزي ردع الطلب  بزيادة سعر الفائدة 

التمويل أو كلفة مستخدم رأس المال التي ال تلغيها زيادة في األسعار بسبب صالبتها. وتؤدي إلى تأجيل  

سواء في صيغته الكينزية التقليدية أو حسب  IS مثل ما يبين  منحى  االستثمارأو خفض  االستهالك

توصيف الكينزية الجديدة. ومن المعروف أن الصالبة السعرية ليست دائمة بل هي في األمد القصير وكلما 

كان تكيف األسعار أبطأ إزدادت مكاسب السياسة النقدية. وحينما يعمد البنك المركزي إلى خفض أو زيادة 

ات تجري على السيولة. وهنا تقد يكون لتغير السيولة آثار طالما توجد صلة بين سعر الفائدة  ال بد من عملي

األساس النقدي وعرض النقد والذي يؤدي تغيره إلى تحول في البنية النسبية لألصول ما تكون له انعكاسات 

 أخرى كما سيأتي. 

وات ليؤثر في األسعار ومن جهة أخرى يسلك سعر الفائدة، وحسب النماذج النظرية للتيار الرئيسي، تقن 

تقيمة  ارتفاع النسبية لألصول، معاضدا أثر السيولة آنف الذكر،  ولهذه القناة  نتائج في أكثر من مجال ومنها:

وتقيمة أألسهم ما يؤدي  االئتماناألصول الضامنة، عندما ينخفض سعر الفائدة، مثل المساكن فيرتفع حجم 

ومن جهة أخرى وعندما ترتفع أسعار األصول يظهر أثر الثروة في القطاع الحقيقي.  االستثمارإلى تنشيط 

سعر الفائدة انعكاس في سعر  نخفاضي. وأيضا يفترض أن الاالستهالكعلى الطلب الكلي  بزيادة األنفاق 
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الصرف. وال تتأكد جميع هذه االستجابات المفترضة نظريا، وعلى رغم وجاهتها المنطقية، دائما في الواتقع 

ه البيانات. ومن المعلوم  أن عمليات السوق المفتوحة المرافقة لتحريك سعر الفائدة والتي الذي تعبر عن

تتطلب تعديال في السيولة تطال الميزانية العمومية للبنك المركزي وتغير األساس النقدي. فيقترن توسيع 

تزداد ديونه على  المحلي في الميزانية العمومية للبنك المركزي أي االئتمانالسيولة مع زيادة صافي 

الحكومة والمؤسسات المالية، بينما يؤدي تقليص السيولة إلى العكس كما تقدم في دراسة عمليات البنك 

المركزي.  ولهذا التغيير دور في تعديل  األسعار النسبية لألصول حسب الفهم النيوكالسيكي  أو نموذج 

 الحافظة .

وذلك الفائدة إلى هبوط سعر صرف العملة الوطنية في ظل نظام سعر الصرف المرن  يقود خفض سعر  

الداخلة ) الفصل السادس من هذا الكتاب( . ومن نتيجته  حسب مبدا تعادل أسعار الفائدة وانحسار التدفقات

تنتعش الصادرات وتتقلص المستوردات لزيادة سعرها بالعملة المحلية. وتؤدي هذه العملية إلى رفع التضخم 

الصادرات وخفض المستوردات  رتفاعاستجابة للزيادة الصافية في الطلب نتيجة  ال االنتاجمن جهتين: زيادة 

أو ما يسمى إنقاص التسرب من الطلب الكلي، وأيضا لزيادة أسعار االستيرادات بفعل تغير سعر الصرف 

عر س ارتفاعوما ينعكس من تلك الزيادة على األسعار.  وعندما ينخفض سعر صرف العملة الوطنية، 

صرف العملة األجنبية، تتغير تقيمة الموجودات والمطلوبات بالعملة األجنبية وبالتالي يتأثر صافي الثروة 

حسب الثقل النسبي لتلك الموجودات والمطلوبات. وللثروة دور في تحديد الطلب زيادة على كونها ضمانات 

ير أسعار الفائدة، إذ طالما تُعّرف تقيمة للقروض. وهنا تأتي أهمية األصول المالية التي تتغير تقيمتها مع تغ

سعر األصول وهذا  ارتفاعاألصل بصافي القيمة الحالية لتدفقاته المستقبلية فإن خفض سعر الفائدة يعني 

 ينعكس على  مجموع تقيمة الثروة.

ي االستثماركونه يفسر النشاط ( Rummel) اليه  االشارةوالذي تتكرر  (Tobin's q)معامل توبين 

قي انطالتقا من سوق المال، ويقوم على تصور بسيط للعالتقة بين تقيمة المنشأة في السوق بداللة أسعار الحقي

 أسهمها وكلفة االستبدال: 

 q=MP/ RC  

كلفة االستبدال،  وهي كلفة المشروع الجديد لتحقيق نفس الطاتقة  RCتقيمة المنشأة في السوق و  MPحيث 

في  االستثمارأكبر من الواحد الصحيح يندفع رجال األعمال نحو  qية بنفس التكنولوجيا. فإذا أصبح االنتاج

المشاريع الجديدة أي زيادة تكوين رأس المال في القطاع الحقيقي. وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي ومن 

بعيد يسهم في زيادة مجموع الطاتقة ثم الناتج أو فجوة الناتج في األمد القصير ويرتفع التضخم. وفي األمد ال

في أوتقات تصاعد أسعار األسهم والعكس صحيح.  تقتصاداالية والنمو. ولهذا صار واضحا لماذا ينشط االنتاج

 Capitalأتقل من الواحد الصحيح فإن إنشاء مشروع جديد يفضي إلى خسارة رأسمالية  qأما إذا أصبح 

Loos لتوسع بشراء منشآت تقائمة. ويستند تصور هذه العملية ويفضل أرباب العمل، في هذه الحالة، ا

بأكملها على العالتقة العكسية بين أسعار األسهم وأسعار الفائدة. وهي إحدى األشكال التي تظهر بها العالتقة 

 العكسية بين سعر الفائدة وأسعار األصول بصفة عامة.
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تفيد والتي  Permanent Income Hypothesisنعود مجددا إلى أثر الثروة و فرضية الدخل الدائم  

أن إنفاق المستهلكين يعتمد على مجموع الثروة وعندما تزداد أسعار األسهم فهذا يعني زيادة الثروة. وعندما 

بالنتيجة يزداد الناتج والتضخم. ويترافق  خفض أسعار الفائدة مع أسعار مرتفعة للمساكن  االستهالكيزداد 

. وهناك االئتمانسعار المساكن ترفع تقيمة الضمانات وتساعد على إنعاش . وزيادة أاالستهالكوزيادة في 

 Mortgage Equity في المسكن  ستحقاقظاهرة تسمى سحب حقوق الملكية أو االستفادة من صافي اال

Withdrawal  بمعنى إذا ارتفعت أسعار المساكن يستفيد حائزوها من الفرق بين القيمة الجديدة

ن للمصارف ليقترضوا عليها باالنتفاع من تقيمة المساكن الجديدة والتي هي ضمانات والمطلوبات على المسك

Collateral  تقيمة الضمانات. وبالفعل  ارتفاعتسمح بمجموع اتقتراض أكبر مما كان في ذمة المدين نتيجة

اكن وتوسع األمريكي في مرحلة التمهيد لألزمة األخيرة بالتزامن بين زيادة أسعار المس تقتصاداالفقد تحرك 

والقناة التي تُعد بالغة األهمية تتمثل   وفي االنحدار نحو األزمة بقي التزامن ولكن باتجاه سالب. االئتمان

بين تغير اسعار الفائدة تقصيرة االمد والتوتقعات حول أسعار الفائدة في المستقبل القريب واألمد  االرتباطب

البعيد. ولتلك التوتقعات فعلها لتدعيم أو زعزعة  ثقة المستهلكين  ورجال األعمال في المستقبل والتي تنعكس 

بعا لذلك. وعندما تضعف الصلة بين واسعار األصول ت االستثمارفي تقدير العوائد والمخاطر وبالتالي برامج 

سعر فائدة السياسة النقدية والتوتقعات تضعف فاعلية السياسة النقدية وتظهر الحاجة إلى أدوات تدخل مباشر 

في السيولة والتحفيز وربما إصدار ضوابط جديدة وإجراءات رتقابية، وبرامج إنقاذ ... وهكذا. ويكفي التزام 

لفائدة حسب التضخم لجعل التوتقعات أمامية، بينما في البيئة عالية التضخم السياسة النقدية بتحريك سعر ا

تكون التوتقعات عادة رجوعية تكيفية. وما اعتاد عليه الناس في تكوين التوتقعات يقلل من أثر السياسة في 

 جاهاالتوعندما تخفق السياسة في تحقيق ما وعدت به تفقد مصداتقيتها  وال تؤثر في التوتقعات بتغييرها .

 المساند لما تريد وينعكس هذا  في عقود األجور.

و لعل من مقاييس تقوة البث النقدي تأثير تغير سعر الفائدة على فجوة الناتج وتأثير األخيرة على التضخم  

ولقد بينت األبحاث التجريبية للفصل الثاني وجود عالتقة بين التضخم وسعر الفائدة لكن العالتقة السببية  لم 

اهها بالضبط وعلى نحو حاسم إذ اختلفت الدالالت. ما يعني إن اختيار أدوات السياسة النقدية أو يتأكد اتج

المفاضلة بين السياستين المالية والنقدية في السيطرة على التضخم يصعب حسمها نظريا ومن األفضل تركها 

  للبحث التجريبي.

رف المرن ألن زيادة سعر الفائدة تؤدي إلى ونظريا  تعمل  تقناة سعر الفائدة  بنحو مختلف مع سعر الص 

سعر صرف العملة الوطنية ومنه خفض التضخم ولكن مع سعر الصرف الثابت  ليس أمام السلطة  ارتفاع

النقدية، نظريا أيضا، سوى تنسيق سعر الفائدة الوطني مع المستوى الدولي خشية التدفقات الرأسمالية غير 

لفائدة الوطني عن الخارجي. بيد أن هذا التصور نتناوله باالختبار  في المسيطر عليها عندما يفترق سعر ا

المتوتقعة  أبحاث الفصل الخامس من هذا الكتاب، حيث لم تتأكد عالتقة وثيقة بين سعر الفائدة وأسعار الصرف

لطلب النقدي أن سعر الفائدة لألمد البعيد هو األتقوى في تحديد ا تقتصاداالأو اآلجلة.  من بين المرجح في 

ي وبالتالي في تحريك  الطلب الكلي الفعال. و لهذا السبب تقيم فاعلية سعر الفائدة تقصير األمد، االستثمار

والذي تستهدفه البنوك المركزية  في سياستها لحد اآلن، على ضوء دوره في رسم بنية سعر الفائدة آلماد 

ل عن تشكيل التوتقعات حول مستقبل النشاط أطول. وهذه الوظيفة لسعر الفائدة لألمد القصير ال تؤدى بمعز

ي ورصانته وبالتالي معدالت العوائد وتصور المخاطر. وألن سعر الفائدة تقصير األمد هو محور تقتصاداال
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السياسة النقدية الجارية، لحد اآلن، فإن فاعليتها بمجموع  تقنواتها المباشرة وغير المباشرة أصبحت منوطة 

ئدة لألمد القصير وتكوين التوتقعات بما في ذلك توتقعات التضخم التي تنعكس في بين سعر الفا االرتباطبقوة 

 عقود العمل الجديدة مثلما تحدد سعر الفائدة الحقيقي حسب متطابقة فيشر.

 صحليل كمي لفدعلية تقنوات السيدسة النق ية

يفترض عمل تقناة سعر الفائدة  عبر السيولة وسعر الفائدة الحقيقي وتؤثر على مكونات الطلب الحساسة   

عموما بصورة غير مباشرة ما دامت  االستهالكواستهالك السلع المعمرة ،و االستثمارلسعر الفائدة مثل 

ع حركات مستوى الناتج تحدد اسعار االصول وبالتالي الثروة . لكن سعر الفائدة ليس مسؤوال عن جمي

امتدادا لقناة سعر الفائدة لكنها تعامل على حدة لوجود  االئتمانلوجود متغيرا ت أخرى فاعلة. وتعد تقناة 

وعلى سبيل المثال عند تحليلنا للعالتقة بين أسعار عدا سعر الفائدة. االئتمانعوامل أخرى لها دور في تحديد  

ة وعالتقتها بسعر فائدة األموال الفدرالية، وهو بمثابة سعر السياسة الفائدة في الواليات المتحدة األمريكي

 النقدية لألمد القصير وجدنا العالتقات التالية:

ومستوى  1.612: بين سعر فائدة األموال الفدرالية وعائد السند الحكومي لعشر سنوات  االرتباط -

 الداللة صفر.

 ومستوى الداللة صفر. 1.246ل الفدرالية بين عائد سند الشركات وسعر فائدة األموا االرتباط -

 ومستوى الداللة صفر. 1.612بين السند الحكومي وسند الشركات  االرتباط -

فيما بين المستويات النسبية أي مقسوم سعر الفائدة على ما كان عليه  االرتباطولكن عند دراسة  -

ومستويات الداللة  1.299و 1.261و 1.321لفصل سابق كانت النتائج مختلفة: فهي على التوالي 

على التوالي صفر لجميعها. ما يشير إلى تقوة ترابط أسعار األمد البعيد فيما بينها وضعف عالتقتها 

 بسعر السياسة النقدية لألمد القصير.

 أما ارتباط المستويات الحالية مع المتخلفة لسعر فائدة األموال الفدرالية فلم تكن معنوية .  -

نحدار للعالتقة بين عائد السند الحكومي وسعر فائدة األموال الفدرالية  فكان وعند تقدير معادالت اال  -

بالمائة، ومعامل االنحدار معنويا مع  12.3بالمائة، ومعامل التحديد المعدل   13.1معامل التحديد 

. 1.99ودربن واتسن 1.114نفس الفترة بمستوى داللة صفر، ومع الفترة السابقة بمستوى داللة 

ر دالة انحدار العائد على سند الشركات مع سعر فائدة األموال الفدرالية فكان معامل وعند تقدي

بالمائة على التوالي ومعامل االنحدار مع  2.3بالمائة و 6.1التحديد ومعامل التحديد المعدل 

  1.2المستوى المتزامن معنوي بمستوى داللة صفر ومع المتخلف غير معنوي ودربن واتسن 

 .2113و 1624بين عامي  232صلية بعدد والمشاهدات ف

كان ارتباط سعر الفائدة مع سعر فائدة  194ومع القروض الخاصة وعدد المشاهدات الفصلية   -

مع نفس الزمن والتخلف االول والثاني على التوالي  1.161و 1.261و 1.319األموال الفدرالية 

 على التوالي.  1.112وهي معنوية  بمستوى داللة صفر وصفر و

ولمعادلة االنحدار بين سعر فائدة القروض الخاصة وسعر فائدة األموال الفدرالية كان معامل التحديد  -

بالمائة على التوالي، ومعنوية معامالت االنحدار  11.2بالمائة و 12.3ومعامل التحديد المعدل 

مع  االرتباط، ورغم أن معامل 2.124ودربن واتسن   1.122 وللمتخلف  1.116لنفس الزمن 
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المتخلف الثاني كان معنويا إال أن معامل االنحدار لم يكن كذلك واستبعد من التقدير. وفي الواليات 

المتحدة األمريكية كان تأثير سعر الفائدة على النشاط الحقيقي ضعيفا بينما كان أثر األنفاق الحكومي 

) الفصل الثاني من هذا واضحا جليا، وأيضا تأثير فجوة الناتج على التضخم كان كبيرا ملموسا 

 الكتاب(.

الثنائية بين سعر فائدة األموال الفدرالية واسعار الفائدة لألمد  االرتباطونستعرض في الجدول أدناه معامالت 

 البعيد.

 (2الجدول رتقم )

 الفائدة بعيدة األمد بين المستويات النسبية لسعر فائدة األموال الفدرالية وأسعار االرتباطمصفوفة 

 في الواليات المتحدة األمريكية االجماليوالناتج المحلي 

األموال  
الفدرالية 
متخلف 
 لفترتين

األموال الفدرالية 
متخلف لفترة 
 واحدة

سند 
 الشركات

السند الحكومي 
 لعشر سنوات

 األموال الفدرالية

 االجماليالناتج المحلي 
 الحقيقي

(0.071) 0.138* 0.149* 0.252** 0.393** 

الفدرالية  األموال
 المتخلف لفترتين

 0.430** 0.050 (0.090) 0.090 

األموال الفدرالية 
 المتخلف لفترة واحدة

  0.081 0.003 0.433** 

 **0.296 **0.866    سند الشركات

السند الحكومي لعشر 
 سنوات

    0.327** 

 فما دون.  0.01؛ ** تعني بمستوى داللة  0.01وأكثر من  0.05*تعني بمستوى داللة بين  المصدر: إعداد الباحث.

يالحظ أن عائد السند الحكومي لعشر سنوات يرتبط مع حركة سعر فائدة األموال الفدرالية بالتزامن، أما   

مع أسعار فائدة األموال الفدرالية المتخلفة فالعالتقة ليست معنوية. وكذلك يرتبط عائد سند الشركات معنويا 

لفدرالية لنفس الزمن ومع المتخلف  لم يكن معنويا. وكانت أتقوى عالتقة بين عوائد بسعر فائدة األموال ا

سندات الشركات والسند الحكومي، ويفيد هذا بأن سندات الشركات تتخذ من العائد على السند الحكومي دليال 

السياسة لها وليس سعر الفائدة لألمد القصير، وهي نتيجة تؤيد الدعوات التي ظهرت بعيد األزمة لحث 

بكل األسعار  االجماليالنقدية على التعامل مباشرة مع أسعار الفائدة لألمد البعيد. كما يرتبط الناتج المحلي 

بين سعر فائدة األمد  االرتباطمعنويا، لكنه مع سعر فائدة األموال الفدرالية أتقوى. وبشكل عام كانت عالتقات 

القصير للسياسة النقدية وأسعار فائدة األمد البعيد معنوية ولكنها منخفضة بمعنى وجود عوامل أخرى كثيرة 

تتدخل في تحديد أسعار الفائدة السوتقية وال ينفرد بها البنك المركزي. وأيضا ومع وجود عالتقة معنوية بين 

. وهو ما أثبتته ستقراراالئدة لكنها ليست وثيقة وال تفي بمطلب وأسعار الفا االجماليحركة الناتج المحلي 

  االرتباطأبحاث الفصل الثاني من غلبة الطابع الكينزي على حركة الناتج وتقوة األنفاق الحكومي. ويتغير 

ت بين سعر فائدة البنك المركزي وسعر الفائدة لما بين المصارف وبقية اسعار الفائدة في البلد الواحد ويتفاو
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ما بين البلدان ) الفصل الخامس من هذا الكتاب(. وال تؤثر السياسة النقدية على تقيم األصول إال بصورة 

غير مباشرة وعبر فعلها في أسعار الفائدة بعيدة األمد وبالتالي  فإن فاعلية سياسة سعر فائدة البنك المركزي 

عة وتقوة سريانها في تقنوات وسيطة وكلها الحقيقي تتوتقف على سر االستثماروسوق األسهم و االئتمانعلى 

ومن بيانات  تحتاج إعادة فحص مستمرة لمعرفة ما يصل منها إلى هناك والتخلف الزمني في التأثير عليه.

المقارنة الدولية تبين، في الفصل الثاني من هذا الكتاب، وجود عالتقة بين سعر الفائدة النقدي والنقود بالمعنى 

ا أظهرته تقديرات دوال الطلب على النقود. والسببية تتجه من سعر الفائدة إلى ، وهي تؤكد م 2الواسع 

النقود على نحو حاسم و ليس العكس. كما توجد عالتقة بين  التضخم وسعر الفائدة في البلدان النامية  في 

إلى التضخم  ين ولكنها من سعر الفائدة إلى التضخم أتقوى، وفي البلدان المتقدمة هي من سعر الفائدةاالتجاه

على نحو حاسم ما تقد يفسر بفعل السياسة النقدية التي تعتمد تقاعدة تايلور والتي صارت من ثوابت النظام. 

لكن من جهة أخرى تفيد البيانات ضعف العالتقة بين النشاط الحقيقي وسعر الفائدة. بيد أن معادلة السياسة 

ادلة كانت عالتقة سعر الفائدة الحقيقي على األموال النقدية موجودة و لها تقوة تفسير عالية، وفي تلك المع

 الفدرالية سالبة مع التضخم وهذه النتيجة مشروحة في مكانها.

ومن غير الممكن التقليل من أهمية النظر في حركة سعر الصرف الحقيقي من زاوية أهداف السياسة  

ية لصالح القطاع المتاجر به واألسعار لصالح االنتاجية في البلدان الناهضة. إذ تزداد فروتقات تقتصاداال

ية واألسعار النسبيتين بذلك المعنى في الدول الناهضة لترتفع نسبة االنتاجالقطاع غير المتاجر به، وتتحرك 

إلى المتقدمة، وهو األساس لتزايد سعر الصرف الحقيقي في هذه المجموعة من البلدان، ومنها العراق على 

حاول الدول تحاشيه في سياساتها. وتقد وجدنا، وهو مبين في محله من هذا الكتاب، نحو صارخ،  وهو ما ت

سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية يمكن استيعابه  دون أن يترك أثرا سلبيا على النمو عندما  ارتفاعإن 

ولقد تبين من من مستوى منخفض لألسعار بالمقاييس الدولية، وهو ما بينته تجربة اليابان.  تقتصاداالينطلق 

التجربة التركية أن انعكاس تغيرات سعر الصرف في األسعار يصل إلى ذروته بحوالي ثمانية أشهر 

بالمائة وبعد التعويم تأخذ طريقها  تدريجيا وفي الذروة ال يصل ما  94وينعكس منها عند الذروة تقريبا 

على ثقل المستخدمات المستوردة بمعنى  يربالمائة. ويبدو أن االنعكاس يعتمد إلى حد كب 41ينعكس منها إلى 

أشارت األبحاث في . وكلما اشتد التكامل الداخلي لإلنتاج انخفض تأثير تقلبات سعر الصرف على األسعار

ي والعكس صحيح، ويفيد تقتصاداالالتركي إلى تزامن تحسن سعر الصرف الحقيقي مع االنتعاش  تقتصاداال

سعر الصرف الحقيقي في األمد القصير في حدود هذه الحالة  رتفاعالاختباء األثر السلبي  االستنتاجهذا 

الدراسية. ولعل حجم المطلوبات لألجانب في تقطاعات المصارف والشركات يجعل سعر الصرف شديد 

بالمائة من مجموع ودائع  41الحساسية للتدفقات عبر الحدود.  وكانت الودائع بالعملة أألجنبية تشكل تقريبا 

وهي التي يقصد بها  2119بالمائة تقريبا عام   31وانخفضت إلى  2113ئلي في تركيا عام القطاع العا

بالمائة من  13أما الدين الحكومي الذي يحتفظ به القطاع الخاص فال يتجاوز  .(Basci et al)الدولرة 

. مجموع الدين الحكومي بمعنى استمرار هيمنة المصارف واألجانب على سوق الدين الحكومي هناك

بالمائة من رسملة  91بالمائة ولكنها تقد تصل  11وحصة األجانب في الدين الحكومي  التركي ال تزيد على 

ي شديد الحساسية الحتماالت تقتصاداالالشركات، وهنا تظهر الدولرة أيضا وتجعل سوق الصرف والنشاط 

اهضة في ظل االنفتاح المالي انعكاس التدفقات. وهذه المشكلة من أبرز التحديات التي تواجه البلدان الن

وتجربة الدول اآلسيوية من األمثلة على مدى خطورة هذه الظاهرة. والتي لم تتمكن  تلك الدول من تفاديها 
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إال بمراكمة احتياطيات دولية ضخمة كما سيتضح. والصلة وثيقة بين سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية 

      تقة موجودة في بلدان ناهضة أخرى .وتدفقات رأس المال إلى تركيا  وهذه العال

تقويا بين سعر الخصم وسعر الفائدة في سوق النقد  االرتباط( ظهر  Mishra (2012 ,وحسب دراسة   

 االرتباط، ومعامالت  0.95االرتباطوعند اكتمال اآلثار في األمد البعيد يكون   0.82للدول المتقدمة 

لكن الدراسة شملت   0.40و   0.29وفي البلدان األتقل تطورا   0.59و  0.72المناظرة للدول الناهضة 

بين سعر الفائدة لسوق النقد  االرتباط. اما 25دولة نامية والبلدان المتقدمة  29دولة ناهضة و 26فقط 

للمجموعات  االرتباطوسعر الفائدة على القروض وفي األمد البعيد، أي عند اكتمال التفاعل فكان معامل 

 42على التوالي وعينة البلدان األتقل تطورا أكبر من سابقتها إذ شملت  0.29، و 0.61، و 0.35الثالث: 

دولة. وفي بلدان الشرق األوسط وشمال افريقيا فلم يكن تأثير سعر البنك المركزي على سعر فائدة القروض 

صر . وفي م(Mishra,2011 )حاسما بل وجدت إحدى الدراسات عالتقة عكسية في بعض السنوات 

الصحيح لكن  االتجاهكان اثر السياسة النقدية في  2006و1990واألردن ولبنان وتونس بين عامي 

العالتقات لم تكن معنوية إحصائيا إال في تونس من هذه البلدان. وفي العراق أيضا العالتقة ضعيفة وفي 

زول. وفي حالة دراسية الصعود تختلف استجابة سعر فائدة القروض لسعر فائدة البنك المركزي عنها في الن

أسعار البنك المركزي أثر تقوى على المستوى العام لألسعار  غطت أفريقيا جنوب الصحراء وجد أن لتغير

لم يتأثر. وفي سيراليون بين أواخر التسعينات ومنتصف عام  االجماليوسعر الصرف ولكن الناتج المحلي 

. وفي أوربا الوسطى االجماليلناتج المحلي المصرفي وا االئتمانأدى التشدد النقدي إلى خفض  2006

كانت تقناة البث بين أسعار فائدة البنك المركزي واسعار الفائدة على  2000و 1995والشرتقية بين عامي 

 ,Mishra, 2011)القروض ضعيفة، وفاعلية األخيرة في الطلب الكلي ال توجد عليها دالئل كافية  

P31) وفي جمهورية التشيك وبولندا وهنغاريا وبعد استبعاد السنوات المبكرة من المرحلة االنتقالية بدأت .

تظهر استجابة للسياسة النقدية شبيهة بأوروبا الغربية لكنها ضعيفة وهذا االستنتاج من بيانات تنتهي مطلع 

ماط االستجابة للسياسة النقدية، وفي . وفي امريكا الالتينية عموما يالحظ التفاوت الكبير في أن2002عام 

كوستاريكا مثال يذكر أن تغيرات سعر فائدة البنك المركزي تأخذ طريقها بالكامل إلى أسعار الفائدة على 

 القروض والودائع.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وهي المجموعة التي يشترك معها العراق في الخاصية النفطية والتقارب 

إدامة نظام سعر الصرف المثبت هي الوظيفة األساسية للسياسة النقدية. وبهذا فقد تقلصت البنوك الثقافي، تُعد 

الكلي  ستقراراالالمركزية نطاق السياسة النقدية االجتهادية وتبعا لذلك أصبحت المسؤولية االساسية بشأن 

أن نظام سعر الصرف  تقع على عاتق مؤسسات المالية العامة وعلى نحو أتقل على الجهات الرتقابية. أي

الثابت يُفقد البنك المركزي القدرة على المناورة ألن المجاميع النقدية تكون تابعة لمقتضيات تثبيت سعر 

ال يعني انتفاء فعل هذه القناة بل ينتقل الدور لسعر الصرف الحقيقي وهو . والذي (Cevik P4 )الصرف 

لى األسعار في الخارج طالما  يبقى سعر الصرف الذي يلخص فاعلية تغير األسعار في الداخل نسبة إ

ثابتا. ويمكن االكتفاء بمتابعة تأثير السياسات على تغير االسعار في الداخل في ظل نظام سعر  االسمي

 الصرف الثابت.
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 إعد ة النظر في ضوء الصجربة

ال شك في توسع نطاق عمل البنوك المركزية  ومسؤولياتها يعد استفحال األزمة األخيرة وربما ذهبت بعيدا  

عن تقاليد تقسيم العمل في الدولة المعاصرة، وذلك لثقة الحكومات أنها تستطيع إيجاد حلول للمشكالت القائمة 

مة بتوفير السيولة وسعر الفائدة القريب كونها مصنع النقود. ولقد خففت، البنوك المركزية، من عبء األز

على السياسة النقدية أكثر من الحدود التي ترسمها طبيعة المؤسسة ربما تنتهي إلى  االعتمادمن الصفر. لكن 

األسعار  استقراراإلحباط خاصة عندما تولت مهاما لجهات أخرى. ألنها من الصعب أن تجمع إلى وظيفة 

المصارف وأسواق  استقراريف الكامل للعمل واستدامة المالية العامة وفي الدول المتقدمة ضمان التوظ

المال. وعلى الرغم من القناعة الواسعة بقدرة البنوك المركزية على ضبط األسعار لم يكن نجاحها فائقا إذ 

شهدت عشرات السنين الماضية في عصر العملة الورتقية الكثير من موجات التضخم واالنكماش وما ترتب 

ي. وبالرغم من مضامين تلك التجربة تقاربت توجهات الدول المتقدمة تقتصاداالا من اضطراب النشاط عليه

األسعار  استقرارإلى سياسة استهداف التضخم والتي أصبحت إطارا مرجعيا للسياسة النقدية. وعندما أصبح 

هو المهمة األولى للبنوك المركزية ساعدها على كسب االستقالل. وأعطاها النجاح الذي أحرزته في التأثير 

 P 5 ,على التوتقعات والمرونة التي مكنتها من االستجابة الفورية لألزمة وفي رأي البعض  )

Orphanides  على غرار الكساد الكبير. وتلك ( حال جهد البنوك المركزية دون انزالق العالم إلى انهيار

بيد أن انخراط البنوك الثقة التي يوليها الناس للبنوك المركزية لها عالتقة باالستقالل الذي أكسبها الجدارة. 

ي الذي اعتادت عليه الدول المتقدمة تقتصاداالالمركزية، كما تقدم، في سياسات تستهدف استئناف النمو 

ال. فالتوتقعات كانت عالية بعد عهد االعتدال الكبير حول ما تستطيع أضرها ألن األداء جاء مخيبا لآلم

ي الكلي، أي التشغيل بمستويات تقريبة من التوظيف تقتصاداال ستقراراالالبنوك المركزية من تحقيقه في 

األسعار، أي إبقاء التضخم بمستوى منخفض. وبعد األخفاق الواضح  في  استقرارية، واالنتاجالكامل للطاتقة 

داء الكلي وداللته القصور الكبير في النمو ال يكفي القول أن السياسة النقدية جنبت تلك المجتمعات مأساة األ

 الكساد الكبير.

البطالة واسعة في الدول المتقدمة، وهي دليل على فشل السياسات، بيد أن التشغيل ليس هدفا مناسبا تعمل 

ب الكلي في األمد القصير. وال بد من سياسات أخرى السياسة النقدية من أجله على رغم اهتمامها بالطل

وكذلك سياسات التشغيل والتي تتوجه  ،االستثمارفالسياسة المالية بوسعها تقديم حوافز لخلق فرص العمل و

إلى تحسين كفاءة أسواق العمل. وفي دول مثل إسبانيا واليونان تقد ال يكون نقص الطلب سببا للبطالة إنما 

وفي مجال المالية العامة ليست السياسة المالية الرصينة . ) (ibid , P 7د بنيوية أسواق العمل وتقيو

 االجماليمسؤولية البنك المركزي، وثمة فشل واضح أيضا عندما أصبح حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي 

ا بالدين بمعنى التحوط بعيدا عن احتمال االنهيار ارتباط االستدامةفي بلدان متقدمة بعيدا عن شروط 

السيادي. وال تستطيع البنوك المركزية حل هذه المشكلة التي تحتاج إلى توافق سياسي  يقيم االنسجام بين 

لألمد البعيد بتشذيب األنفاق العام و تنمية  االستدامةي حاليا وإرساء مقومات تقتصاداالمتطلبات النهوض 

 اإليراد الضريبي. 

تقطاع المال هناك مسألتان : العمل الوتقائي من األزمات، وإصالح األوضاع ما بعد وتقوع  استقراروبشأن  

األزمة. وهنا من الصعب إلقاء اللوم بعيدا عن منهج التفكير الذي حكم السياسة النقدية.  ولذلك تكاثرت 
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لى معادلتين ( التحول إ(Adrian p 11مقترحات توسيع نطاق السياسة النقدية وعلى سبيل المثال اتقترح 

للسياسة النقدية  واحدة للسعر وأخرى للكمية ، السعر هو نفسه المعتمد حاليا أما الكمية فهي، نظريا، 

التشدد الكمي وبالنتيجة، كما نرى، يمكن أن تكون إحدى  المجاميع النقدية لكن المقصود بها عمليا التيسير أو

لفدرالي ويحركها للسياسة النقدية. أما متغيرات الحالة ا االحتياطيفقرات األساس النقدي التي يسيطر عليها 

State variable  الفدرالي، حسب المقترح، فهي: التضخم، والناتج المحلي  االحتياطيالتي يستهدفها

الحقيقي، ورافعة الدين حسب هذا المقترح. وفي سياق التوجه للكم يالحظ االهتمام بالضمانات  االجمالي

قروض من الضمانات وكيف ترتبط بالهوامش على سعر الفائدة االعتيادي لألجل المعين والعالتقة بين نسبة ال

. أي أن االتقتطاع من الضمانات يرتبط بدرجة المخاطرة واألخيرة بسعر الفائدة. ومن االئتمانوتقطاع 

 الية.المالي، وهو ما نتناوله بتفصيل  في المباحث الت ستقراراالالواضح عدم كفاية ضبط التضخم لضمان 

وحول تجربة التوحيد النقدي ومن مقارنة ألداء السياسة النقدية ) الية البث النقدي( تقبل نظام النقد الموحد  

في أوربا وبعده اتضح أن السياسة النقدية لم يتغير تأثيرها بداللة سرعة استجابة البنك المركزي األوربي 

تغيرت سرعة استجابة تلك المتغيرات لسعر فائدة  النحرافات الناتج والتضخم عن المستويات المرغوبة وال

القطاع  اتقتصادالبنك المركزي. لكن تذبذب الناتج والتضخم تقد انخفض بفعل تغيرات عميقة حصلت في 

 الخاص وإذا كان ثمة فرق بين النظام النقدي الموحد وما سبقه فهو نمط تأثير األخير في التوتقعات. 

 

 األسواق المدلية اسصقرارو االئصمدن
 الصمويل والنشدط المصرفي

 

في نطاق القطاع المالي يتضمن بال شك أن المؤسسات المصرفية ذات الثقل في األسواق وشبكة  ستقراراال

المبالغ فيه على ودائع  االعتمادالتعامالت  الواسعة ال تواجه مخاطر كبيرة من مختلف المصادر: مثل 

وديون األمد القصير في جانب المطلوبات في حين تتمادى في تمويل مشروعات ألمد بعيد، بحيث تتسع 

الفجوة كثيرا بين متوسطي أمد المطلوبات والموجودات. مخاطر أسعار الصرف عندما لم تتحسب في 

ضين بمعايير واطئة ودون ضمانات كافية. حينما تتوسع نحو المقتر االئتمانالحماية ضد تقلباتها. مخاطر 

وإلى جانب ذلك أن تكون نوعية موجوداتها عالية بالمتوسط، وكفاية رأس المال متحققة بداللة نسبة صافي 

في الميزانية العمومية إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر. وعلى المستوى التجميعي لقطاع  ستحقاقاال

 Consolidated Balanceالعمومية الموحدة للقطاع المصرفي  المصارف والذي تعبر عنه الميزانية

Sheet  نجد تلك المقومات متوفرة ايضا بالمتوسط وهذا يكفي تقريبا طالما كانت المؤسسات الكبرى

ايضا أن تكون السياسات النقدية مالئمة بحيث يتحاشى البنك  ستقراراالرصينة وفي مأمن. ومن متطلبات 

وأسعار الفائدة . وان تحرص  اتاالحتياطييفة بما فيها التقلبات السريعة في نسب المركزي المفاجآت العن

 ي مهما كان مغريا.  االئتمانالمصارف من جانبها على التنويع وتتجنب التركز 

أن تبقى حركة أسعار األسهم وأسعار أدوات الدين ضمن مدى  ستقراراالأما في أسواق المال فمن دالالت  

ية: معدل النمو تقتصاداالضيق في األمد القصير وأن تتحرك في األمد البعيد بما ينسجم مع األساسيات 
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ي، والتضخم، وسعر الفائدة ومعدل العائد الداخلي في القطاع الحقيقي، وسعر الصرف ... وهكذا. تقتصاداال

انية ضبط المصارف بالقواعد التنظيمية واألشراف النزيه، فإن السيطرة على حركة أسعار وإذا تصورنا إمك

 األصول تبقى بمنتهى الصعوبة وذلك لتدخل التوتقعات وهو موضوع مباحث أخرى.

 

يين األمريكية حيث تقال تقتصاداالفي جمعية  2003إلى محاضرة لوكاس عام  Krugmanأشارت دراسة 

الكلي، وهي منع حدوث الكساد على النحو الذي حصل بين نهاية  تقتصاداالإن المسألة المركزية في علم 

العشرينات ومطلع الثالثينات من القرن الماضي، تقد حلت من الناحية العملية. وبين تقبل ذلك إن نشأة 

ة الكبيرة. ويقصد إن دورات األعمال وتعاتقب الكلي جاءت في سياق رد الفعل على تلك األزم تقتصاداال

الكلي إلى حد كبير بحيث إن بذل المزيد من  تقتصاداالالفتور والنشاط تقد تم تطويعها وتهذيبها بسياسات 

الجهد في هذا المجال يؤدي إلى تحسينات إضافية طفيفة ال تقيمة لها. وهنا يبدو أن لوكاس كان يفكر بمنطق 

الكلي  تقتصاداالية. وفي نفس الوتقت يدعو إلى اهتمام تقتصادااليم فاعلية السياسات المنفعة في تقي –الكلفة 

 [.6بتحديات جديدة من أهمها النمو في األمد البعيد]

وكان برنسكي مع هذا الخط في النظر إلى دورة األعمال بأنها أصبحت في نطاق يمكن تحملها وهي أتقرب 

بالغة في التفاؤل، خاصة عندما يقيم أداء مجموع النظام بوتقائع إلى المزعجات منها إلى مسألة كبرى. وتلك م

األزمة أألخيرة. وتقد تجاهل لوكاس وبرنسكي إن ما ابعد شبح الكساد الكبير هي السياسات والتشريعات 

المعاصر. وليس ان  تقتصاداالوالمؤسسات التي استحدثت لتدارك فشل السوق وتعارض المصالح في 

تغيرت خصائصه بحيث انتفت إمكانية تكرار أزمات كبرى مثل كساد الثالثينات. وان ، ذاتياً، تقد تقتصاداال

تشكيك مدرسة التوتقعات العقالنية، ولوكاس ابرز منظريها، بفاعلية التدخل الحكومي، ودعم الليبراليون 

عملية، تلك الجدد للتخلي التدريجي عن الضوابط الرتقابية على أداء المؤسسات المالية أو إضعاف حاكميتها ال

ات وما تمثله من مصالح وضغوط سياسية أسهمت في تآكل الترتيبات المؤسسية للوتقاية من األزمات االتجاه

 ومعالجتها.

التيار الرئيسي هو الذي أصر على مقايضة سياسة السيطرة على التضخم بالضوابط الحاكمة والرتقابة  

 ستقراراالك المركزية لنفس االدوات حسب مقتضيات االحترازية وما اليها. بل اثيرت مسألة استخدام البنو

كما بينت مجريات االزمة االخيرة  ستقراراالالتضخم ال يعني رسوخ مقومات  انخفاضالمالي ألن 

الكلي الى سياسة يتوالها البنك المركزي للسيطرة على التضخم  تقتصاداالوعواتقبها. إن اختزال سياسات 

والترويج الى تنظير يشكك بجدوى استخدام االدوات المتعارف عليها للسياسات المالية والنقدية من اجل 

واسعار االصول  االئتمانالتأثير في سلوك متغيرات تقطاع المال هو ما يتجه االنتقاد اليه. فاذا كانت تقلبات 

، انتظامه وعدم تقتصادات الخطيرة، اضافة على فاعليتها في المسار الدوري لالاالضطرابع كل تلك تصن

انتظامه، فلماذا ال تحاول السياسة  جديا تفادي تلك التقلبات، إن أمكن، أو تهذيبها على أألتقل. وتقد تناولت 

يرات المالية، بيد أنها لم تقف عند  المتغ استقراراالسعار و استقراراالبحاث التجريبية الصلة المفترضة بين 

 . ستقراراالاالسباب االعمق في البؤرة المولدة لعدم 

ومن المالحظ ان االزمة االخيرة، وكذلك أزمة اليابان من تقبل تكونت في وضع التضخم المنخفض. وان 

الى تكوين  التضخم يشجع البنك المركزي على التوسع النقدي مع اسعار فائدة واطئة وهذا يؤدي انخفاض
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الفدرالي األمريكي سعر فائدة  االحتياطيخفَّض  2000بعد ظهور فقاعة تقنية المعلومات عام  الفقاعة.

( إلى مستويات واطئة جداً وكذلك البنك المركزي األوربي  Federal Fund Rateاألموال الفدرالية ) 

تخفيض ولمدة طويلة نسبياً إلى األزمة وربما أدى هذا ال 2006والثاني عام  2004وبدء األول زيادتها عام 

       ضمنها .  ستقراراالبعيداً عن المديات التي يمكن الحفاظ على  االئتمانالمالية األخيرة عبر التوسع في 

اسعار السلع والخدمات واسعار االصول  استقراروحتى في الفترات التي شهدت نوعا من االنسجام بين  

فهذا ال يعني بالضرورة وجود عالتقة سببية بل اتفاق نتيجة مجموعة ثالثة من العوامل. وان  االئتمانو

 ي. وتكشفتقتصاداالالتوافقي والعالتقة السببية من المحاور المعترف بها للبحث  االرتباطااللتباس بين 

لتناتقض عندما البيانات التاريخية عن المبالغة في اسعار االصول وتقد ينطوي راي وودفورد على بعض ا

يجاري القول بعدم امكانية معرفة تجاوز اسعار االصول للمستويات التي تعينها االساسيات وفي نفس الوتقت 

ً اراد  ينصح باالنتباه الى اوضاع الشركات التي تمادت في تمويل شراء أصول خطرة بالقروض. وعموما

المالي او التقليل من أضراره في حالة عدم التمكن من  االضطرابوودفورد تعطيل ذرائع عدم التدخل لمنع 

منعه كليا. ليقترح سياسة مرنة  في استهداف التضخم تفسح المجال لخدمة اهداف اخرى منها ضبط السوق 

المالي، ويأتي هذا من أهمية  ستقراراالالمالية. ويبدو من الواتقعية تقبول التعامل مع المستوى الجزئي لحماية 

لشركات التي يمنع عسر التمويل مواصلتها لنشاطاتها بالمستويات االعتيادية في تقدير احتمال معرفة حجم ا

المالي الن زيادة كبيرة في سعر الفائدة  ستقراراالاألزمة. وتقد ال يكفي سعر الفائدة لوحده من انجاز مهمة 

ء تقد يقيد النشاط الحقيقي وفي وتقت تقصير تقد تردع الشركات التي بالغت في االتقتراض لكن مثل هذا االجرا

الى حد يعادل ضرر االزمة. وتقد تبين وجوب فرض ضوابط لرفع كفاية رأس المال واتقتراح االجراء 

ية في ظروف اعتيادية. ومن المعلوم أن تقتصاداالاالخير يتطلب ايضا دراسة آثاره على مجمل الحيوية 

تقد  Financial Acceleratorلمعجل المالي االيقاف المفاجئ لعمليات التوسع او تمويلها وحسب مفهوم ا

يفاتقم االوضاع، كما ان تصميم العالتقة بين الجهاز المصرفي والقطاع الحقيقي على اساس تحاشي المخاطر 

وبصفة دائمة له تكاليفه في فرص النمو والتشغيل. المهمة ليست سهلة، ومع ذلك تحتم االضرار الضخمة 

 النظر بدور كل من السياسة النقدية والرتقابة.لالضطراب االخير المراجعة واعادة 

 Credit االئتمانالنموذج الذي اتقترحه وودفورد لتعديل سياسة استهداف التضخم ينطلق من تقيود  

Frictions  ويذهب إلى تصنيفها االئتمان. وعدم تجانس األسر في المنفعة الحدية للدخل وتعرضها لقيود .

ن  المنفعة الحدية للدخل عند المقترضين أعلى منها لدى المدخرين. في فئتين، مقترضين ومدخرين، وتكو

وتسمج هذه المقدمة بالتعامل مع الفرق بين سعر الفائدة على القروض والودائع متغيرا تفسيريا في دالة 

التضخم، وينتهي إلى تضمين عبئ الدين في دالة السياسة النقدية، ودالة العرض التي يعبر عنها منحنى 

المالي، وذلك لالنتقال من دالة السياسة  ستقراراال. أي ان فرق أسعار الفائدة صار داال على درجة فيليبس

النقدية لما تقبل األزمة إلى دالة جديدة تتعامل مع بنية سعر الفائدة لآلجال واختالفها حسب درجات الخطر. 

مصارف وإخضاع بعضها إلى يتساوق مع العناية بجانب الموجودات في ميزانيات ال االتجاهونجد هذا 

على توسيع مهام السياسة النقدية لتناول  Svenssonاحتياطيات إلزامية. وال يوافق البعض ومنهم 

المالي  تختلف عن السياسة النقدية في المؤسسات واألدوات. ونتفق  ستقراراالالمالي ألن سياسة  ستقراراال

في مخاطرة التباس المفاهيم والعمل عند الجمع بين مهام السياستين، لكن التجربة بينت،  Svenssonمع 

المالي غير البنوك المركزية. لكن الفصل بين  ستقراراالأيضا، عدم وجود مؤسسة اخرى مؤهلة لرعاية 
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و ضروريا ، والسياسة النقدية يبدRegulations، وربما معها الضوابط التنظيمية Supervisionالرتقابة 

ألسباب عدة، تناولناها في مكان آخر. بلغة بسيطة تقد تدعو الحاجة العملية للتفريق بين عدة مهام ومنها 

، Financial stabilityالمالي  ستقراراالمجموعة الضوابط التنظيمية واألشراف والتحوط الكلي من أجل 

التضخم اوالً وفجوة الناتج ثانياً. وتقد  ي الكلي التقليدي والذي يركز علىتقتصاداالبالمعنى  ستقراراالو

 ستقرارااليستطيع البنك المركزي دون التورط في تناتقضات حادة تحمل مسؤولية الجانب السعري من 

 االتقراض، واالتقراضوسعر  االيداعالمالي. اي اضافة للمستوى العام ألسعار الفائدة تفاوتها ايضاً: بين سعر 

وبنية اآلجال. وفي هذه الحالة تقد يجمع بين سياسة احتياطيات الزامية من االعتيادي والخطر لنفس االمد، 

جانب الموجودات اضافة على جانب الودائع، وتبنى اكثر من سعر فائدة للسياسة وتوجه من هذا النوع ليس 

 من بين المقترحات المتداولة بتاتاً.

 ستقراراالويالحظ الربط المؤسسي في أذهان الكثير من الباحثين  بين الرتقابة على المصارف وسياسة  

المالي  ستقراراالالمالي، بينما الرتقابة بذاتها تقدم معلومات وتساعد على فرض الضوابط. وال تنكر عالتقة 

لى تقواعد تنظيم مثل كفاية رأس المال بأسعار الفائدة والعمليات النقدية التي يديرها البك المركزي، إضافة ع

وبنية الموجودات حسب اآلجال والمخاطرة، وتغير تقيم الضمانات، وانسجام طرفي الميزانية العمومية 

المالي باألدوات  ستقراراالللمؤسسات المالية. وهذا ال ينفي عدم التطابق بين السياسة النقدية وسياسة 

المالي مثل اختالف  ستقراراالرؤية االختالف بين السياسة النقدية و واألبعاد المؤسسية. ويذهب  البعض الى

ي والكفاءة بل حتى توزيع الدخل تقتصاداال ستقرارااللها اهدافها في  واألخيرةالسياسة النقدية عن المالية. 

ولها وادواتها لبلوغ تلك األهداف، مثل الضرائب وأصناف النشاط المرتبطة بها وتؤثر في االنفاق وبنيته، 

سلطات تتمثل في وزارة المالية. اما السياسة النقدية فتهتم بالتضخم المستقر وتوظيف الموارد. وهنا ايضاً 

مالحظات حيث تهتم السياسة النقدية االمريكية، حسب نصوص القانون، بالتشغيل والنمو وحتى في تقانون 

ً عندما يقال السياسة المالية من  ي فهل أن تقتصاداال ستقراراالبين اهدافها البنك المركزي العراتقي. وايضا

ال يتضمن المستوى العام لألسعار. على الصعيد التشريعي، ثمة تقسيم للمسؤوليات بين  ستقراراالهذا 

ي تقتصاداالالمؤسسات، لكن تبقى من الناحية النظرية حدود تلك المسؤوليات غائمة بسبب وحدة النظام 

لحاجة الماسة لمركز تنسيقي للسياسات وفي حدود ما يسمح به نظام والمالي على األتقل، وبالتالي تتضح ا

الحر بما في ذلك العمل الكفوء لألسواق. ويرى البعض ان السياسة النقدية تتخذ تقراراتها في ضوء  تقتصاداال

وليس على اساس التوازن المنسق وهذه   Gameما تفعله السياسة المالية والعكس صحيح بما يشبه المباراة 

 ستقراراالتعانيها حتى البلدان النامية ومنها العراق.  ويقترح البعض ان سياسة  تقتصاداالمشكلة في ادارة 

 ينبغي ان تؤدى ايضاً هكذا بالعالتقة مع السياسة النقدية. Financial Stabilityالمالي 

ً لحد اآلن حيث ان الما ستقرارااللكن الجانب المؤسسي لسياسة   لي يمثل معضلة كبيرة لم تجد حالً مقنعا

الرتقابة على المؤسسات المالية تتردد بين البنك المركزي وجهة او جهات اخرى. وتقاليد عمل دوائر الرتقابة 

المالي وان كانت الضوابط التنظيمية  ستقراراالتستند الى اسس واجراءات ال يبدو ان هدفها االول هو 

المالي وان تكن، في  ستقراراالالن متطلبات االنسجام مع الضوابط ال تضمن  ستقراراالهذا تتوخى مثل 

 كثير من االحيان ، شرطاً ضرورياً له. 

ويالحظ أن  االتقراضعن االداء األمثل لها عالتقة بفوارق اسعار الفائدة بين االتقتراض و االئتمانانحرافات  

تتغير عبر الزمن وبين البلدان ويحبذ عموما تقلص الفارق بينهما وفي  االيداعإلى  االتقراضنسبة سعر 
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ي كما يتضح من بيانات المقارنة الدولية. تقتصاداالالفرق مع مستوى التطور  انخفاضالعام  يالحظ  االتجاه

لداللة ولكن مدى التفاوت بين سعر الفائدة لألمد القصير واألمد البعيد بنفس المستوى من األهمية وهو عالي ا

عند مقارنته حين االتقتراب من اندالع األزمة وفي خضمها ومرحلة تجاوزها، وتتشاءم األسواق المالية عند 

تجاوز سعر الفائدة لألمد القصير معدل العائد على سندات األمد البعيد والتي تسمى حالة المنحنى المقلوب 

مباشرة ألن العالتقة بين هذه وبنية  ئتماناالللعائد. ومن الموضوعي محاولة تناول رافعة الدين ومخاطر 

أسعار الفائدة ليست محكمة. ويأتي االعتراض على هذا الرأي من أهمية توفر األدوات طالما يصعب 

مباشرة. لكن االعتراض ينطلق من الوضع المؤسسي الحالي والذي أصبح  االئتمانالتعامل مع الرافعة و

على  االتفاقالرافعة مباشرة من خالل كفاية رأس المال أما  تجاوزه ضروريا. ومن السهولة التعامل مع

                               الخطر لجعله موضوعا لسياسة فهو ليس بعيد المنال. االئتمانمقاييس لتعريف 

للسوق، مشكالت سيولة حادة  االجماليفعندما تعاني مجموعة من الشركات الكبيرة، والمؤثرة في األداء   

خشية السلطة النقدية من مباشرة سياسات تفضي إلى عسر ائتماني. ألن أوضاع الشركات تلك تتفاتقم،  تزداد

مع صعوبات وتكاليف متزايدة  تواجه حاجتها الماسة لالتقتراض، وتنخفض أسعار أسهمها وألنها مثقلة 

لتي تعجز عن إعادة لتلك الشركات سالبا، ومع تزايد أعداد هذه الشركات ا ستحقاقبالدين يصبح صافي اال

التمويل والوفاء بالتزاماتها للدائنين تنهار مؤسسات أخرى ربما كانت أوضاعها سليمة لكن ديونها على الغير 

أصبحت بحكم المعدومة أو انخفضت تقيمتها فأفلست بالنتيجة وهكذا ينتشر الفشل. وأن الخوف من التغذية 

اكتشاف الخلل. ومع ذلك يتطلب أألمر بلورة سياسة جديدة العكسية السلبية وارد إلى حد كبير حينما يتأخر 

 المالي  التي تناولتها مباحث أخرى. ستقرارلال

، أي االستثمارنموذج توازن عام لدراسة العالتقة بين أسعار أألصول والمصارف وشركات  Qiuاستخدم   

أألصول داخليا بالنموذج الصناديق المشتركة، والنموذج ثنائي الموتقف من جهة المخاطرة وتحدد أسعار 

كذلك يعتمد فرضية األجيال المتعددة والمتداخلة. والمصارف  الذي يتضمن متطابقات الموارد ودالة منفعة.

والنقود الخارجية، القروض من البنك المركزي، تساعد  االئتمانعبر   Inside Moneyتخلق النقود داخليا

أساسا تكاثرها المصارف. وتقد استنتج  الباحث المذكور آنفا ) على االستمرار في خلق النقود إال أن السيولة 

P325 Qiu,المالي.  ستقرار( إن استطاعة المصارف توسيع السيولة على المستوى التجميعي مفيدة لال

أسعار أألصول، وهذه النتيجة تدعم دراسات  استقراروتبينت أهمية المرونة العالية للنقود الداخلية في إدامة 

ات تحليل ومقدمات مغايرة. وتمكن النموذج من إثبات محدودية دور الصناديق المشتركة أخرى بأدو

والمؤسسات غير المصرفية لتوفير السيولة، بل إن تلك المؤسسات تعمل في ظل مواصلة المصارف خلق 

النهيار السيولة وبخالف ذلك ليس بإمكان حملة أألسهم الحصول على السيولة الكافية ما يؤدي الى مزيد من ا

في أسعار أألسهم عند الصدمات. وسلطت هذه الدراسة الضوء، وإن نظريا، على مسألة الدور المحوري 

المالي رغم تعاظم األسواق المالية وتنوع أدواتها والحجم الكبير لألصول المتداولة  ستقراراالللمصارف في 

وغيرها، تساعد على تقديم ضمان  فيها. بمعنى إن مؤسسات المشاركة في المخاطر، الصناديق المشتركة

ضد المخاطر عندما تعمل المصارف بمرونة عالية ويدعمها البنك المركزي بقروض واطئة الكلفة إلدامة 

 يسر السيولة.

أن المصارف تمول تقروضا بعيدة أألمد ،مثل المساكن و ما اليها و  Diamond–Dybvig يبين نموذج 

هي واطئة السيولة بطبيعتها، بالودائع تقصيرة أألمد، على أألغلب، والتي تقد يطلب المودعون سحبها في أي 
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خاصية له ، وينسجم هذا الرأي في الجوهر مع  ستقراراالوتقت لذلك ينطوي نظام عمل المصارف على عدم 

إبقاء مدخراتهم سائلة في المصارف تحسبا وبفضل المودعون  لذي تقدمته المدرسة النمساوية.التنظير ا

الحتياجات غير متوتقعة تقد تلجئهم في أية لحظة الستعادتها أو جزء منها، في المقابل يريد المستثمر تقرضا 

ائد في المستقبل، يسدده في أوتقات متفق عليها كي يستطيع تمويل مشاريعه أو حيازة أصول حقيقية تدر عو

وتتطلب فترة طويلة تقبل أن يكفي المتراكم من تلك العوائد لسداد ما انفق عليه. وتتوسط المصارف بين 

المقترضين والمودعين ألن أصحاب المدخرات الذين يتعاملون معها ليس لديهم االستعداد لاللتزام بالتخلي 

رباحها من فرق أسعار الفائدة بين التي تتقاضاها عنها لمدة طويلة أو ألي فترة زمنية. وتجني المصارف أ

 انخفاضعلى القروض مقابل التي تدفعها على الودائع وهي عالية. وذلك بسبب الزمن البعيد والمخاطرة و

السيولة  في القروض بينما هي على الودائع  واطئة لقصر أألمد أو اإلتاحة في أي و تقت، السيولة التامة، 

تواجه المودع مقارنة بالمقرض. وألن الودائع تتجمع من عديد األشخاص فمن غير  واختالف المخاطر التي

المتوتقع أن يتفق السحب عليها في نفس الوتقت الختالف ظروفهم ولذلك تكتفي المصارف باحتجاز جزء 

 لتغطية حاجة المودعين اليه.  Cashيسير منها نقدا 

هم طلبوا استرداد ودائعهم فسوف تنفد السيولة التي وإذا تصادف، ألي سبب، أن المودعين جميعهم أو أكثر

في متناول المصرف تقبل التمكن من تلبية طلبات جميع المودعين. وإذا توتقع المودعون أن سواهم في 

طريقهم لسحب ودائعهم تسود حالة من الهلع والتسابق على سحب الودائع بغض النظر عن سالمة سياسة 

 المركز المالي للمصرف رصينا أم ال.المصرفي وفيما إذا كان  االتقراض

وسلط النموذج آنف الذكر الضوء على نمط من السلوك المحفز بالتوتقعات بحيث إذا توتقع عدد كبير من    

المودعين إن اآلخرين بصدد سحب ودائعهم يهرعون الى المصارف وتصل النتيجة الى عجزه وتسمى هذه 

. و بذلك فالمسألة بأكملها تابعة لتوتقعات elf-Fulfilling ProphecySالوتقائع النبوءة المتحققة ذاتيا 

ق هم المودعين فإذا توتقع أغلب المودعين أن اغلبية اآلخرين ال يسحبون من ودائعهم إال بقدر حاجتهم لألنفا

يتصرفون هكذا أيضا والكل ينتفع. أما إذا كانت التوتقعات الطاغية أن األغلبية يسحبون ودائعهم ويغلقون 

حساباتهم فالكل يخسرون، السابقون فوائدهم والالحقون مدخراتهم والفوائد. ومن الواضح كم  يخدم النمط 

ثير على تكوين التوتقعات وتهذيبها أألول من التوتقعات مصالحهم ولكن هل تستطيع الجهات المعنية التأ

لمصلحة المودعين أنفسهم، ويقال نفس الشيء حول التوتقعات في أسواق أألسهم وغيرها. ولمعالجة هذه 

المشكلة اعتمدت الكثير من الدول أنظمة التأمين على الودائع،  كلها أو جزء منها، إذا تجاوزت حدا أعلى 

رح آخرون، كما مبين في المكان المناسب، إخراج الودائع الجارية إللغاء الحاجة للهرع نحو المصارف. واتقت

بالمائة وهو مقترح  100أي إخضاعها لالحتياطيات اإللزامية بنسبة  لإلتقراضمن تعريف األموال المعدة 

  يصعب تقبوله ألسباب كثيرة.

 2002نتعاش بين عامي الفدرالي، والبنوك المركزية للدول المتقدمة على رعاية اال االحتياطيلقد حافظ    

. فبقيت اسعار الفائدة  تقبل  االزمة االخيرة منخفضة ومدى تفاوتها حسب اآلجال ضيق جدا، 2004و 

وتنطلق تلك السياسة مما يسميه غرين سبان ادارة الخطر لخفض احتمال الكساد. فرضية منسكي مفادها ان 

ن من النطاق اآلمن الى المضاربات الخطرة المستثمرين في أيام االنتعاش، وتوفر موارد كافية، ينتقلو

الرديء، وهكذا انتهت فترة االعتدال الكبير الى االزمة المالية الدولية االخيرة. وبرزت من داخل  االئتمانو

http://en.wikipedia.org/wiki/Self-fulfilling_prophecy
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المؤسسات الرسمية الممثلة للتيار السائد مواتقف نحت بالالئمة على السياسة النقدية ومنها ما اتخذ من حيثيات 

منطلقا لها. وركز االنتقاد على دور السياسة النقدية في التعامل مع فقاعات الموجودات،  االزمة االخيرة

 ووظيفته الرتقابية، ومشكلة الحد الصفري لسعر الفائدة. 

لكن االزمة شجعت على مراجعة تلك التجربة السيما المفاضلة بين مطلبي خفض البطالة والسيطرة على 

ضوعيه ومشروعية اتخاذ السيطرة على التضخم هدفاً اسمى، تضاءلت التضخم باتجاه التشكيك في مدى مو

 ، ودليالً على سالمة االداء. لالئتمانأمامه أهمية التشغيل والنمو والحاجة 

وفي الواليات المتحدة االمريكية فان النمو مرحباً به وترغب السلطات في ادامته طالما بقي معدل التضخم 

ً حتى تراكمت انحرافات وشوهدت دالئل على تقرب انزالق  الى أزمة. وفي هذا السياق  تقتصاداالمنخفضا

لسياسية، وامور أخرى كان اثيرت مجدداً مسألة استقالل البنوك المركزية وحوكمتها وخضوعها للرتقابة ا

ثبات اثرها مثل عدم انسجام اآلجال بين المطلوبات  افتراضالتنظير للسياسة النقدية يتجاوزها عبر 

 . Leverageوالموجودات وثقل المديونية او ما يسمى الرافعة 

الميدان من هل ينبغي التصدي للفقاعة المالية واعاتقة استمرار تكوينها أم انتظارها حتى تنفلق لتنظيف  

مخلفاتها. كان الراي الغالب، تقبل االزمة، هو الثاني على ان التدخل في تكوينها تقد يؤدي الى اضرار اكبر. 

وتقد اخفى هذا الموتقف تريثا ال يرتكز على سند تقوي بأمل االنفراج دون الوصول الى االنهيار وإال فان 

مشكلة المؤسسات المالية الخاسرة وتراجع حاد التدخل، وفي اسوا االحوال، تقد يؤدي الى التعجيل بظهور 

او توتقف النمو وتقد التصل الخسائر بمجموعها الى ما شهده العالم في االزمة االخيرة  انخفاضو االئتمانفي 

واخرى من سوق االسهم حيث ال يكون  االئتمانوبعدها. وتقد راج التحليل الذي يميز بين فقاعة يقودها 

الجديد في تناول الفقاعة االهتمام باألشراف التنظيمي على  االتجاهوتقد حفز  دور رئيسي فيها. لالئتمان

المصارف والمؤسسات المالية االخرى. ورّد المنهج السائد على الدعوة لتدخل البنوك المركزية، في 

في  ي،  بالقول ان البنوك المركزية ليست لديهم ميزة نسبيةاالئتمانالمصارف لمعالجة الفقاعة ذات المنشأ 

المعلومات ولذلك تقد تنجم عن تدخلهم أضرار ليست مقصودة تفوق المنافع المنتظرة. وتقد شكك الكثيرون  

بوجاهة هذا التحفظ األمر الذي عزز الميل نحو دور اكبر للبنوك المركزية في االشراف على المصارف 

بنوك المركزية معلومات ال فيما بعد. وعموما يوجد تقبول واسع لفكرة ان االشراف على المصارف يقدم لل

 تتهيأ له عادة عند استقالل وظيفة الرتقابة عنه .

لقد اتسعت الهوة بين وجهات النظر االصالحية من داخل البنوك المركزية  واالوساط ذات العالتقة ، اساتذة 

مسائل  النقدي، وتلك التي تقدمتها  جهات خارجية فقد تجرأت االخيرة على اعادة مناتقشة تقتصاداالوخبراء 

يعتقد انها ثوابت مؤسسية راسخة. وتضمنت االطروحات في الواليات المتحدة االمريكية، ايضا، عن 

الفدرالي الذي ساعد الحكومة على الخروج من االزمة، وكان يقدم بصفة  االحتياطياالعتراف بأهمية 

الفدرالي في نظرهم يكون  ياالحتياطمستمرة الكثير من التسهيالت لتمويل عجوزات الموازنة العامة. ولكن 

 جزءا من المشكلة أحيانا وليس جزءا من الحل، اذ يالم على عدم استخدام نفوذه بالشكل الصحيح.

ويرى البعض انه يحابي في سياسته مصالح السوق إلرضاء الطبقة المالية المتنفذة، ومن الدالئل على ذلك  

وهذا يشمل عمالقة المصارف   حماية المؤسسات الكبيرة من االنهيار تحت شعار "اكبر من ان ينهار"

زي عنهم كي يتحاشى لهم على أساس عدم تخلي البنك المرك االئتمانوحصلوا من ذلك على محاباة سوق 

 االضرار التي يسببها انهيارهم .
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ية، واصالح السياسة النقدية، تقتصاداال( تغيير الفلسفة pally p6ومن مفردات برامج االصالح المقترحة )

واصالح تقواعد التنظيم الرتقابية، والنزاهة واالخيرة كانت فعال مهملة داخل البنوك المركزية على انها ليست 

ابة على المصارف. وكانت الرتقابة تركز على كفاية راس المال بالدرجة االولى والسيولة من مهام الرتق

والمركز المالي، وحتى في هذه المهام ليست وتقائية بما فيه الكفاية والدليل تكرار االخفاتقات وعمق االزمة 

 االخيرة ونطاتقها. 

كاسه في السياسة النقدية وخاصة  وانع تقتصادحّرضت االزمة على اعادة اكتشاف المضمون السياسي لال

مقاومة اصحاب المصالح للضوابط التنظيمية، وتحرير المؤسسات من تلك الضوابط تدريجيا. وهذا النفوذ 

يسمى اصطالحا امساك اصحاب المصالح لنظام القواعد الحاكمة ومن امثلته رفض وزارة الخزانة ونظام 

اع سوق المشتقات للتنظيم مما ادى الى شيوع اجراء ( محاوالت اخض Pally p8الفيدرالي ) االحتياطي

.وتقد اتاحت السنوات  ( Over the counter markets )الصفقات خارج منصات االسواق المنظمة 

االخيرة تقدرا من الحرية والجرأة إلعادة االهتمام بسيطرة المصالح على السياسة وتقواعد االنظمة الرتقابية ما 

 .  ستقراراالخضاع القطاع المالي لالنضباط وشروط وضع صعوبات متزايدة امام ا

وكانت في البداية معترف بها على المستوى الجزئي، اما االن فتتسع بال عقبات جديدة لتفسر سلوك متخذي 

( .وان تأكيد السياسات على التضخم ibidي الكلي والسياسة النقدية )تقتصاداالالقرارات على المستوى 

ي . وان تقتصاداالانوية يعكس مصالح تقطاع المال في هذه المرحلة من تطور النظام وايالء البطالة اهمية ث

توظيف المزيد من ادوات الرتقابة مثل تقيود الميزانية العمومية، ومتطلبات الهامش في اسواق اآلجل  تتطلب 

 تحديا للمصالح التي كانت تمانع من اخضاعها للضوابط . 

البد من التمييز بين راس المال المالي  ( Capture  Theory )وفي سياق نظرية المصالح القابضة   

وراس المال الصناعي. ويفضل راس المال المالي التضخم المنخفض لحماية الثروة المالية، بينما يُعرف 

حقيقي نشط وبطالة منخفضة، وتفضل القوى العاملة  اتقتصادراس المال الصناعي بالميل القوي نحو 

التوظيف الكامل من اجل رفع االجور الحقيقية. ويمكن النظر الى الليبرالية الجديدة بانها ايدلوجية مرحلة ما 

عن هذه الخاصية مؤشر نسبة االصول المالية إلى  بعد الصناعة والتي تكون الهيمنة فيها لقطاع المال. ويعبر

 . االجمالي، ونسبة القيمة المضافة المولدة في هذا القطاع إلى مجموع الناتج المحلي االجماليمحلي الناتج ال

 ومن انصار المدرسة الرسمية من يدعو ايضا الى رفع معدل التضخم ألتاحه مرونة أكبر للسياسة النقدية.

لتي تمكن من السيطرة ومن بين االصالحات المطروحة اعتماد نظام متطلبات االحتياط على االصول وا

المعاكس للدورة، وهذه السياسة مطلوب اعتمادها ايضا  االتجاهعلى الميزانية العمومية للمؤسسات المالية ب

في البنك المركزي. وهذه الفكرة ليست جديدة  اتاالحتياطيلمصارف الظل وصناديق الوتقاية وتودع تلك 

لمصارف ما يسمى التخصيصات وهي نسب من مبالغ تماما على الممارسة اذ تفرض تعليمات رتقابية على ا

ات التعهدية غير المغطاة لكن تلك التخصيصات تظهر في الميزانية العمومية االئتمانات الخطرة او االئتمان

 للمؤسسة وال تودع في البنك المركزي . 

 ستقراراالتحقيق أهداف لقد دلت التجربة في االزمة االخيرة والعقد االخير ان السياسة النقدية ال تستطيع   

عبر استهداف التضخم بسعر الفائدة بل البد من ادوات اخرى ومنها ما تقدم واخرى، الن سعر الفائدة  والنمو

ركوب  االتقراضدون بنيته. وتقد ال تتحاشى مؤسسات  لالئتمانلوحده يمكن ان يؤثر على الحجم الكلي 

ية. وتقد حصل مثل هذا ومعدل التضخم االئتمانالمخاطر ومراكمة ديون على جهات ال تتمتع بالجدارة 

ي الكلي مقبولة. ولهذا فان االفضل واالكثر امانا استهداف التضخم ارتباطا تقتصاداالمنخفض ومظاهر االداء 
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 االتقراضلميزانية العمومية لمؤسسات بهدف الحد االدنى للبطالة مع اتخاذ تدابير كمية للتأثير في بنية ا

والمؤسسات المالية االخرى ذات الصلة وذلك للحد من تنامي الموجودات الخطرة اضافة على عدم التمادي 

 في تفاوت اآلجال ما يبن مصادر التمويل وأصناف الموجودات في الميزانية العمومية للمصارف.

االصناف االكثر خطورة والحد منها، الن رفع سعر الفائدة تقد اتخاذ تدابير تمكن الرتقابة من تمييز  واألفضل 

إلى تقبول مخاطر أعلى  طلبا للعوائد المرتفعة. بتعبير اخر على السلطات النقدية  االتقراضيدفع مؤسسات 

والرتقابية التوسع في استخدام االجراءات الجزئية والتغلغل في مفردات جابني الموجودات والمطلوبات، بل 

. وفي عام ري العناية بوتقائع فساد المؤسسات المالية المصرفية اذ ال يعقل تجاهل هذه الوتقائع ومن الضرو

كانت التوتقعات مع بقاء أسعار فائدة البنوك المركزية على حالها الستمرار سياسة احتواء األزمة.   2012

 Mortgageالعقاري الفدرالي األمريكي تقد اعلن عن نيته شراء أوراق الدين  االحتياطيوكان البنك 

Backed securities والتي نشأت أساسا عن توريق ،Securitization  القروض العقارية، وذلك

مليار في الشهر، وشراء أصول اخرى ويستمر على هذه السياسة لحين تحسن الظروف. وتقد وسع  4بمعدل 

بنك انكلترا التيسير الكمي، وعمدت عدد من الدول المتقدمة في اآلونة األخيرة الى خفض أسعار فائدة 

المائة من الناتج ب 5البنوك المركزية. واستهدف اليابان  رفع معدل التضخم ومواصلة التوسع النقدي بنسبة 

وتقام بنك انكلترا، وهو البنك المركزي البريطاني، بإتقراض المصارف  2013خالل عام  االجماليالمحلي 

 حواالت خزانة بريطانية مقابل ضمانات اتقل سيولة.

 تقتصاداالي وتحريك االئتمانوتبنت الحكومة البريطانية زيادة الموارد تحت تصرف المصارف لرفع نشاطها 

لقطاع اإلعمال وذلك بتخفيض تكاليف اتقتراض المصارف لتسهيل التوسع. وايضا مالت  تقراضاالعبر 

ي. وتقد خفضت عدد من البلدان مثل الصين تقتصاداالالبلدان النامية والناهضة نحو التسيير لحفز النشاط 

 والبرازيل أسعار فوائد البنوك المركزية.

 النق يةاألسواق وكفدءصهد وفدعلية أ وات السيدسة 

االسواق المالية ال تعمل دائما بكفاءة، والشركات واالفراد ال يستطيعون االتقتراض بحرية عند سعر الفائدة   

المعلن لقيود شتى، وهذه الحالة مؤكدة في العراق وموثقة في دول  المنطقة األخرى والعالم. ومن الواضح 

دان التي تعاني شح السيولة والتي تصنف ضمن فئة ان تقنوات السياسة النقدية أتٌقوى في ذلك النمط من البل

بلدان البنك المركزي الدائن، وحيث  تكون اإلجراءات الكمية للبنك المركزي في توسيع احتياطيات 

ي. ثم إن تعامل الجمهور مع المصارف ال تحكمه االعتبارات االئتمانالمصارف أبلغ األثر في النشاط 

السعرية فقط  بمالحظة غلبة الودائع الجارية في المصارف العراتقية، ولذلك يبقى حجم النشاط المصرفي  

بالنقود لدى المصارف، وهذه الخصائص  لالحتفاظمنوطا بميل الجمهور  االجمالينسبة إلى الناتج المحلي 

سة النقدية تعديلها. وعندما ال تتوفر كفاية من الودائع الرخيصة لدى المصارف ال تلجأ يصعب على السيا

 عادة إلى مصادر تمويل مكلفة.

وفي البلدان المماثلة للعراق تواجه المصارف مشاكل مختلفة تتمثل بالتخلف التنظيمي للقطاع الخاص، ومنه  

يها عند إخفاق المدين. وأيضا توجد تكاليف إدارية عدم توثيق الموجودات الضامنة بطريقة يسهل الوصول إل

حتى لو كانت أسعار  االئتمانبشأن التقدير الدتقيق لقيمة الضمانات، ولذلك تتحاشي المصارف التوسع في 

الفائدة مناسبة. وفي نفس الوتقت تضعف استجابة أسعار الفائدة السوتقية لسعر فائدة السياسة النقدية نحو 
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بفائدة  االيداعيض البنك المركزي العراتقي لسعر فائدته أن كلفة الفرصة البديلة وهي . ويعني تخفنخفاضاال

لدى البنك المركزي صارت أتقل، ومن هذه الناحية تستعد المصارف لقبول سعر فائدة أدنى. لكن المالحظ أن 

صل عنه عند وينف رتفاعصلة ضعيفة بسعر فائدة البنك المركزي حيث يجاريه عند اال االتقراضلسعر فائدة 

بهامش واطئ  االتقراضبالمائة تجاوزه سعر فائدة  20الهبوط . فعندما تجاوز سعر فائدة البنك المركزي 

بالمائة. صحيح  14من المصارف في نطاق  االتقراضبالمائة بقي سعر فائدة  6نسبيا، وحينما انخفض إلى 

حتى لو وصل سعر فائدة البنك دون حد معين  االتقراضفي دول العالم األخرى ال ينخفض سعر فائدة 

 ارتفاعالمركزي إلى الصفر بيد ان الفرق في العراق بحوالي ثمان نقاط مئوية يعد الفتا للنظر، ما يدل على 

 هامش المخاطرة في تقدير المصارف.

والطلب الكلي كما هو متوتقع نظريا  لتغيرات سعر الفائدة تقد يعزى إلى  االئتمانإن عدم استجابة تقنوات    

مثل التأثير العالي لتغيرات سعر الصرف في  (Basci et al, P2)  خصائص البلدان الناهضة ذاتها

األسعار، هيمنة العملة األجنبية على موجودات المصارف والشركات في بعض البلدان مثل تركيا، والقيود 

يل الخارجي والهيمنة المالية  ... وسواها. وتقد يستنتج من هذه الوتقائع أهمية تجريب منهجيات على التمو

ي حتى في ظل نظام تقتصاداالبديلة للسياسة النقدية، كي تناسب هذا الصنف من البلدان للتأثير على الوضع 

والقطاع المالي. ثم إن  صادتقتاالالحر، واالنفتاح على األسواق المالية الخارجية، الختالف بنية  تقتصاداال

السياسة النقدية لها حدود وهناك سياسات أخرى. بيد أن عوامل سياسية وغيرها روجت النفرادها نظريا 

ية. ومن الواضح عدم تماثل البلدان الناهضة في الخصائص تقتصاداالبمزاولة الدور الحكومي في الحياة 

الكلي للسياسة النقدية، ما يدعو إلى النظر في مصداتقية  تقتصاداالوالموانع التي يعزى إليها ضعف استجابة 

جميع النماذج النظرية المتداولة والتي تحتوي المتغيرات الهدفية للسياسة النقدية. المهم مثال أن نعرف كيف 

يتولد التضخم وما هي اإلجراءات المتاحة للتأثير في سلوك المستوى العام لألسعار، وكيف يؤثر سعر 

والنمو والتشغيل  ستقراراالالكلي، والعالتقة الممكنة بين  تقتصاداالداه، وكيف يستقر الصرف فيما ع

والموازنة العامة وميزان المدفوعات في وضع معين حيث يراد للسياسات أداء الغرض. وبالتالي تشخيص 

المنظومة دور المتغيرات التي تحت تصرف السلطة النقدية واألخرى التي في حوزة السلطة المالية في هذه 

وفي العر اق وبلدان نفطية كلها، أي يتطلب األمر إرجاع البحث في فاعلية البث النقدي إلى نطاتقه األوسع. 

أخرى تختلف أسباب ضعف ادوات السياسة النقدية، والتي بينها هذا الكتاب بقدر كافي من التفصيل، ومنها 

التام للموازنة العامة على المورد النفطي وهو  ماداالعتالهيمنة المالية على العمليات النقدية وخاصة في ظل 

بالعملة األجنبية. والمعلوم  أن استقالل السياسة النقدية بالمعنى التشريعي ال يبطل أثر الهيمنة المالية في 

تعطيل آلية البث النقدي. ما يؤكد كون المسألة برمتها منوطة بمدى استقالل العمليات النقدية عن العمليات 

ة، ألن القرارات النقدية المثلى ال بد أن تستمد من محاكاة دتقيقة لعمل النظام النقدي في عالتقته المالي

 الحقيقي وبالتالي تعكس الهيمنة المالية مهما كانت درجة استقالل البنك المركزي.      تقتصاداالب

في ظل التعويم أو التثبيت المستتب  لسعر  الصرف تصبح تغيرات الفائدة  تقائدة للتوتقعات، وربما من أسباب 

نمط السلوك هذا سهولة متابعة  الجمهور لحركتها  وفهمهما بداللتها العملية. بيد أن هذا النمط يتعطل عندما 

زل عن سعر الفائدة، أو حينما تتحرك أسعار بمع االئتماننحو األزمة وتتواتر أخبار تقييد  تقتصادااليتجه 

األسهم بعنف. وفي حالة تركيا، مثال، عندما تحولت إلى نظام سعر الصرف العائم، مطلع القرن الحالي 

اختلف هناك نمط التوتقعات وأصبح سعر الفائدة تقصير األمد للبنك المركزي الذي يتحرك تبعا الستهداف 



 
 

203 
 

رأي البنك المركزي التركي. وربما حصل ذلك التأثير ليس نتيجة  التضخم أكثر تأثيرا من ذي تقبل حسب

األوربي  تقتصاداالالتعويم واستهداف التضخم وحسب، بل لجملة من التغيرات منها  توثيق العالتقة مع 

واستقبال تدفقات رأسمالية أكثر مكوثا في تركيا. وألن التعويم جعل سعر الصرف أشد تذبذبا ولذلك أصبح 

علوماتي  له أتقل من ذي تقبل وهذا أدى إلى تحسين التوتقعات وتهدئتها  والتي كانت مرتبطة على المحتوى الم

نحو وثيق بتعديالت سعر الصرف تقبل التعويم. ومن المعلوم في البلدان التي تعتمد سعر الصرف المثبت 

د تعلق التوتقعات بسعر رسميا، والتي ال تستطيع الحفاظ عليه ثابتا مدة كافية وتغيره بين آونة وأخرى، يزدا

الصرف ويكون التثبيت بهذا المعنى مصدرا لالضطراب، وليس ألن التعويم بذاته أفضل من التثبيت.  

وتتفاوت استجابة أسعار فائدة األمد البعيد لتغيرات سعر الفائدة لألمد القصير. فالقروض العقارية تختلف عن 

الشركات، ولكل منها ميل حدي مختلف تجاه فائدة  تقروض السيارات والعقار وهذه وتلك تختلف عن تقروض

أألمد القصير. وللقول بتأثير سعر الفائدة لألمد القصير على أسعار الفائدة لألمد البعيد يكفي أن تكون بعض 

ضعف تقنوات السياسة النقدية في الواليات المتحدة  من األسباب التي رشحت لتفسيرو هذه األسعار مستجيبة.

 االتجاهتغير بنية القطاع المالي بهيمنة أسواق المال على حساب المصارف. وهذا  2112 األمريكية عام 

المصرفي. ويمكن القول  االئتمانعام في البلدان المتقدمة متمثال بتعاظم نسبة األصول المالية من غير 

لمتقدمة في هذه بسريان هذا التحول في العالم كله ولحقت عدد من البلدان النامية  لتشترك مع البلدان ا

الخاصية واتقتربت األخرى. ومن المعلوم أن انحسار المصارف لصالح األسواق المالية ال يضعف السياسة 

تقطاع المال مرتكزا أساسيا للنموذج البديل.   استقرارالنقدية بل يستدعي  طرازا مختلفا منها يضع شروط 

أسباب الضعف الذي أشاروا إليها  من بين Securitizationويذكر أن التوسع في توريق الديون 

(Kuttner et al)  احتياطيات المصارف، وتغير مكونات النقود لصالح السيولة الفورية  انخفاض. وأيضا

 بحجم أكبر من العملة. االحتفاظومنها 

في  3، في الواليات المتحدة األمريكية من حوالي  M1لقد تناتقص المضاعف النقدي، للنقود بالمعنى الضيق 

نهاية القرن الماضي، وإلى ما دون الواحد الصحيح  2النصف الثاني لثمانينات القرن الماضي إلى حوالي 

 االئتمانكانت السياسة النقدية تركز على المجاميع النقدية للتحكم ب 1621وتقبل عام  في السنوات األخيرة.

ظام المالي نحو السوق أصبح المضاعف النقدي غير مستقر ويتغير بمديات واسعة.ومن ولكن بعد تحول الن

نتيجة هذا التحول لم تعد  للمجاميع النقدية تلك األهمية التي كانت لها من تقبل، ولكن عند وصول سعر الفائدة 

رالي بعد األزمة الفد االحتياطيإلى نهايته الصفرية أخذت البنوك المركزية في الدول المتطورة  ومنها 

األخيرة والبنك المركزي الياباني تقبل ذلك وإلى اآلن ، تزاول السياسات الكمية الهادفة مباشرة إلى تغيير 

الميزانيات العمومية للمصارف التي تسمى تسهيالت السيولة أو التيسير الكمي، وليس أمامها خيار آخر. 

رة حينما  تريد السياسة النقدية، التي يزاولها ولكن حتى في الظروف االعتيادية وتقبل األزمة األخي

الفدرالي األمريكي، تغيير سعر الفائدة فذلك يجري بالتزامن مع عمليات السوق المفتوحة. فإذا ما  االحتياطي

عمدت  إلى رفعها تسحب المقدار المناسب من السيولة بالكيفية التي تقدم شرحها. وبذلك تغير حجم 

ساس النقدي ومنه عرض النقد كي يتحقق االنسجام مع سعر الفائدة الجديد. لكن ويتغير األ اتاالحتياطي

الفرق بين السياسات القديمة والتي هيمنت منذ نهاية الثمانينات أن الهدف الوسيط  من العملية هو سعر 

مريكية هو الفائدة وليس عرض النقد. وسعر الفائدة الذي تستخدمه السياسة النقدية  في الواليات المتحدة األ

 سعر فائدة األموال الفدرالية والذي يأخذ طريقه عبر عدة تقنوات ، حسب التصورات التي عرضت آنفا. 
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ولعل من أسباب صعوبة الكشف عن فاعلية السياسة النقدية داخليتها ،التشدد وتقت االنتعاش  والتساهل  

زي في أسعار فائدة السوق وهذه في أوتقات الركود، وتقد يتخلف سريان رفع أو خفض سعر فائدة البنك المرك

. وتركز السياسة النقدية خاصة في نموذجها األمريكي على سعر الفائدة لألمد االستهالكو االستثمارتقرارات 

( أن  Adrian P 1القصير وإن سعر فائدة األموال الفدرالية هو أصال سعر فائدة ليلي . ويرى البعض )

ي بذاته، وفي النهاية يتوتقف فعل السياسة النقدية على مدى تحريك ادتقتصاالهذا السعر يفتقر إلى التأثير 

األسعار المهمة  في السوق المالية مثل أسعار الفائدة بعيدة األمد وأسعار أألسهم وسعر الصرف. ومن جهة 

أخرى يرى المؤيدون للممارسة الشائعة في عهد استهداف التضخم  الدور الرئيسي لسعر الفائدة في تكوين 

وتعمل تقناة التوتقعات في نطاق معامالت االحالل بين الحاضر والمستقبل أيضا أي تسهم في توتقعات، ال

التركيز على الميزانيات العمومية للمصارف تحديد أسعار الفائدة لألمد البعيد. وهناك توصيات لزيادة 

ن ما يفسر األزمة والشركات  ألن التقلبات في رافعة الدين أصبحت لها انعكاسات واسعة وهي  من بي

وتعمل تقناة الميزانية العمومية  حسب ما تعنيه  في المصارف والشركات والعوائل عبر تغيرات  األخيرة.

األرصدة النقدية الحقيقية، خاصة وإن للقروض دور في هذا المجال، لكن هذه القناة تتطلب عناية إضافية 

وبالتالي مفهوم الدخل الدائم  Life Cycleالحياة  كونها  البد أن تدرس في مقابل او من خالل نموذج دورة

 آنفة الذكر.       االئتمانأو صافي الثروة، إضافة على مخاطر 

الحماية القانونية للقروض والوفاء  افتراضومن  ضمن الترتيبات المؤسسية لفاعلية السياسة النقدية:  

. وأيضا، وجود سوق ثانوية ألوراق الدين الحكومي ألجال مختلفة. االئتمانبااللتزامات التعاتقدية في أسواق 

وأيضا، العمق المالي بصفة عامة وحجم مناسب من الرسملة، األسهم، وأسواق عقار متفاعلة مع حركة 

اسعار الفائدة وبقية األصول. وعلى المستوى النظري هناك ارتباط تقوي بين فاعلية السياسة النقدية 

لرأس المال وتعويم سعر الصرف ) الفصل السادس من هذا الكتاب(. بينما على المستوى والحركية التامة 

التجريبي من الصعب اكتشاف نمط من الفاعلية يحاكي التصور النظري. اما في البلدان النامية  فمن الصعب 

واق الثانوية التعميم ألنها متفاوتة في العمق المالي وكفاءة المؤسسات وحتى سوق ما بين المصارف واألس

ألوراق الدين الحكومي فهي ليست غائبة في جميع هذه البلدان، او على األتقل التي تصنف بأنها ناهضة. 

ولذلك تختلف أنماط العالتقة بين تغير أسعار فائدة البنك المركزي وإجراءاته للتحكم بالسيولة وما تنجم عنه 

الكلي والتضخم، وال يعني هذا إغفال أهمية عدم  والطلب االستثمارو االئتمانفي نهاية المطاف في نطاق 

اكتمال األسواق المالية. وفي العراق مثال  ال توجد إصدارات دين حكومي ألمد بعيد، والتدفقات المالية عبر 

الوطني، وسعر الصرف ثابت، وهذه ال بد من صلتها بفاعلية السياسة  تقتصاداالالحدود تقليلة نسبة إلى حجم 

وتقد اتضح كيف يختلف عمل تقنوات السياسة النقدية كثيرا فيما بين البلدان تبعا  أخرى.  النقدية وسياسات

الوساطة المالية، مستوى تطور أسواق رأس المال،  درجة استقالل البنك المركزي،  لجملة عوامل منها:

الناتج المحلي والخصائص البنيوية لكل بلد على حدة. والزالت  النقود بالمعنى الواسع  منخفضة نسبة إلى 

في دول الخليج النفطية وفي العراق كذلك. وهي مقياس العمق المالي بداللتها  على مجموع  االجمالي

الودائع لمختلف اآلجال إضافة على ودائع المقيمين بالعملة األجنبية. كما يالحظ أن اسواق النقد الوطنية، الى 

. ( Cevik P 23)ى هذا في تجربة دول الخليج جانب دورها المحدود، ليست سائلة مقارنة مع دول أخر

بين المصارف بضمانات ليس على نطاق واسع، وفي العراق يكاد ينعدم سوق ما بين المصارف.  االتقراضو

وان أدوات  الدين الحكومي  وإصدارات  البنك المركزي ليست متاحة للجمهور بل ال توجد اسواق لتنظيم 
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اق  إلى سوق ألوراق الدين بالمطلق لحد اآلن وهذه من جملة الخصائص التعامل الثانوي بها. ويفتقر العر

البنيوية التي تجعل نطاق عمل السياسة النقدية محدودا. وحتى معامل توبين مؤجل عمله في العراق ألن 

 وأكثرها للمصارف.  االجماليبالمائة من الناتج المحلي  1مجموع تقيمة األسهم ال يتجاوز 

 كزي و وره الرتقدبياسصقالل البنك المر
 
نتناول في هذا المبحث استقالل البنك المركزي في السلطة النقدية، أي األبعاد المؤسسية في السياسة النقدية  

واألشراف على المصارف بالتركيز على محور االستقالل. وذلك في ضوء األبحاث التي استعرضت 
لة منوطة بالدور الممكن التجارب وأخضعتها للتحليل الكمي، وأيضا باالنتفاع من تجربة العراق. والمسا

ي معين وبمختلف درجات العمق المالي المرتبطة إلى حد كبير اتقتصادألدوات البنك المركزي في نظام 
ي. ومع النظر في وضع البنك المركزي حسب التشريعات النافذة والممكنة وبنية تقتصاداالبمرحلة التطور 

ية تقتصاداالتساعد في تحسين أداء السياسة الدولة، نحاول إلى جانب ذلك، إماطة اللثام عن حقائق 
 والمصارف وتتطلب هذه المهمة استحضار ما تقدمته المباحث األخرى من هذا الكتاب.

 
 
 
 

 في ضوء الصجربة االسصقاللمفهوم 
 
ينصرف مفهوم استقالل البنك المركزي إلى تحرر متخذو القرارات النقدية من النفوذ السياسي والحكومي  

المباشر على مزاولتهم السياسة النقدية. وصار من دالالت االستقالل عدم ارتباط البنك المركزي بوزارة 
تها تعمل بموجب تقانونها، وتتولى المالية او السلطة التنفيذية. إنما يعد البنك المركزي مؤسسة تقائمة بذا

السياسة النقدية بالكامل بما في ذلك اختيار األدوات، مثل أسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوحة وسواها، 
وكيفية إدارة العمليات لتحقيق األهداف. ومن مظاهر االستقالل مكوث كبار المسؤولين في وظائفهم فترة 

ي حاالت التجاوز الفاضح على القانون، واال يجمعوا إلى وظيفتهم في البنك طويلة نسبيا، وعدم تغييرهم إال ف
عضوية السلطة التشريعية، وليست لهم عالتقة بالمصارف والمؤسسات التي  المركزي العمل في الحكومة أو

يشرف عليها البنك المركزي لتحصين القرارات من تدخل المصالح والوالءات على حساب سالمة األداء. 
تمييز بين استقالل السياسة النقدية بالمعنى التشريعي والسياسي، واستقالل العمليات النقدية عن المالية  وهناك

ية هي اتقتصاد، واألخير خاصية Technical Independenceالعامة وهو ما يعرف باالستقالل الفني 
مدى جدوى االستقالل، وفيما بدورها مستقلة عن التشريع والسلطة التنفيذية القائمة. وجرت دراسات لتقييم 

بين  االرتباطإذا أصبحت البنوك المركزية في ظله أكفأ أداء لواجباتها. ورّكزت تلك الدراسات على 
االستقالل ومعدل التضخم وبعضها أضافت السمعة والثقة بالبنك المركزي ومدى تعزيزها باالستقالل. 

ابة على المصارف من عدمها ولها عالتقة باالستقالل. وأيضا هناك مسألة تولي البنوك المركزية لوظيفة الرتق
وتقد جاءت الدعوة لالستقالل في أعقاب معدالت تضخم مرتفعة في البلدان المتقدمة. وفسرت باهتمام البنوك 

األسعار وأن ذلك االهتمام نتيجة التوق إلرضاء  استقراري والتشغيل على حساب االنتاجالمركزية بالنشاط 
درسة التوتقعات العقالنية، والنقوديين من تقبل، هو ما يدفعها للتوسع النقدي الذي ال الحكومات، وحسب م

 يثمر إال التضخم.
ارتكزت اطروحة استقالل البنك المركزي على اهمية مقاومة ميل الحكومة الى تضخم مرتفع لدفع  وهكذا 

منحنى فيلبس عمودي في االمد  الناتج نحو حده االتقصى وتقليص البطالة. ويدافع انصار االستقالل بحجة ان



 
 

206 
 

مع معدل مرتفع  للتضخم هذا ال يؤدي في رايهم الى نقص البطالة او  تقتصاداالالبعيد وبالتالي عندما يعمل 
ية الكلية. فقد تحصل زيادة في الناتج او التشغيل ولكن بصفة مؤتقته الن االنتاجرفع درجة استغالل الطاتقة 

منحنى فيليس في االمد القصير مشروط بالتضخم المتوتقع وعندما يرتفع االخير يتحول المنحنى الى االعلى 
 فيقتضي اجرا أعلى مع نفس المستوى من التشغيل. وهذا التحليل المرتبط بمنحنى فيليس المحمل بالتوتقعات

 من موضوعات البحث المستمر تناولناه في معالجة سابقة . 
الفيدرالي األمريكي يُعيّنون من مجالس ادارتها وهي مملوكة  االحتياطيوتقد بين النقاد ان رؤساء بنوك نظام 

بالمائة لمصارف خاصة، ودعوا الى تأميمها بالكامل. وان يعين رؤساء تلك البنوك من الرئيس  50بنسبه 

 االحتياطياالمريكي ومصادتقة مجلس الشيوخ. بل واكثر من ذلك يطلب هؤالء النقاد ان يعين رئيس نظام 

ذين وضعوا ثقتهم الفيدرالي من رئيس الجمهورية المنتخب ولمدة اربع سنوات احتراما ألصوات الناخبين ال

بالرئيس. وهذا ما ينبغي االلتفات اليه بصفة عامة الن االنفصام بين االنتخابات البرلمانية وادارة الهيئات 

المستقلة تقد ينتقص من تقيمة االنتخابات الديمقراطية ومدى خدمة الهيئة المنتخبة لألهداف التي جاءت من 

 ية . تقتصاداالأجلها عبر دورها في  السياسة 

                   
ي العام للدولة الذي تتبناه الحكومات. وتبلورت تقناعات تقتصاداالتعبر اهداف السياسة النقدية عن النهج 

واسعة القبول بأن تتخذ السلطات النقدية التدابير، لتحقيق تلك االهداف، دون تعرضها للضغوط السياسية، 
عارف عليه الستقالل البنك المركزي. وتتجه اهداف المتأثرة باألوضاع تقصيرة االمد، وهو المعنى المت

وتحقيق اتقصى نمو في الناتج والتشغيل مع  ستقراراالالسياسة النقدية، المصرح بها في جميع الدول، لخدمة 
. ويرتكز استقالل السلطة النقدية، في المقام االول، حول متطلبات السيطرة على االستدامةالعناية بشروط 

ية الكلية. ويبقى االستقالل، دائما"، االنتاجالتضخم من خالل تحاشي التوسع النقدي فوق ما تسمح به الطاتقة 
ويرتبط، أي  مشروطا" بالشرعية السياسية، أي ان البنك المركزي ال يمثل سلطة تقدرية فوق ارادة الشعب.

مفهوم االستقالل، بتعريف اجرائي كي ال يبقى مفردة مجردة يستمر النزاع على محتواها في السياق العملي 
ية. ويتطلب االطمئنان التام الى مهنية وكفاءة التشكيالت المتخذة للقرارات، داخل تقتصاداالإلدارة الحياة 

ألعضاء تلك التشكيالت في القرار. اضافة الى الشفافية كيان السلطة النقدية، والمشاركة الفاعلة والمسؤولة 
ونشر المعلومات التي تسمح بالرتقابة والتدتقيق. وعلى سبيل المثال أن لجان السياسة النقدية معلومة 
بأشخاصها ووتقائع اجتماعاتها وتقراراتها، والخلفيات التحليلية لتلك القرارات، في البنوك المركزية التي تعد 

هة االستقالل، ويتاح لك العلم، احيانا" الى حد، من هو العضو في لجنة السياسة النقدية الذي نموذجية من ج
او ذاك او تحفظ ولماذا. ومما تؤكده ادارات تلك البنوك ان السياسة النقدية، التي تفهمها، هي  االتجاهايد هذا 

نك المركزي دون شروط مؤسسية ي الكلي. وال يوجد احد يدعم استقالل البتقتصاداالجزء هام ضمن االطار 
تضمن الوضوح التام في آلية اتخاذ القرارات واالطمئنان لكفاءتها من خالل استخدام ما يكفي من المعلومات 
والتحليل والخبرة. ومن المعلوم ان البنك المركزي العراتقي، تأثر بظروف االنتقال واالوضاع االستثنائية، 

تة، وبرنامج خفض المديونية، والترتيبات التي فرضها الخوف على بدءا" من ايام سلطة االئتالف المؤتق
 . 2003أموال العراق في الخارج، اضافة على القرارات  الدولية ما تقبل عام 

تقادت معدالت التضخم المرتفعة اواخر السبعينات وبداية الثمانينات في العالم الى فحص اداء البنوك  
اعلن  1997شك ان درجة االستقالل تتفاوت من بلد آلخر. في عام المركزية والدعوة الى استقاللها، وال

استقالل بنك انكلترا عن الخزانة، ولكن بقي هدف التضخم يزود من الخزانة الى البنك حتى وتقت تقريب. 
وفي نفس العام اجرى اليابان التعديل القانوني الذي منح البنك المركزي استقالال" في ادارة العمليات. وفي 

وتعزز في السنوات الالحقة. ويتحدث البعض عن  1978يات المتحدة االمريكية كان االستقالل عام الوال
ية العامة تقتصاداالالبنك المركزي االوربي بأنه االكثر استقالال" ومع ذلك، الِزم، ايضا"، بدعم السياسات 

ية، بل تقتصاداالللسياسات للمجموعة االوربية، وفي تعبير اخر االمتثال ألسس محددة لكيفية االستجابة 
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ومجموع السياسات المعتمدة في المجموعة بما في ذلك االجتماعية منها. وهو ال ينفرد بسياسة سعر الصرف 
ية، ويستطيع مجلس االتفاتقبل يشاركه مجلس وزراء المجموعة االوربية بهذه السياسة حسب نصوص 

الوزراء صياغة توجهات عامة لسياسة سعر الصرف، وباألغلبية دون التوافق التام، ويتعامل معها البنك 
المركزي االوربي باألدوات التي تتوفر لديه .أي ان استقالل البنوك المركزية نتاج تطورات في العقود 

بيعيا"، وال هو جزء من الديمقراطية، او صيغتها االخيرة، وفي الجزء المتطور من العالم، وليس تقانونا" ط
 الفدرالية، وليست له عالتقة بالنزاع بين الليبرالية السياسية والثقافة التقليدية وغيرها . 

والسياسة النقدية، التي يتحدثون عن استقاللها، تتناول اسعار الفائدة تقصيرة االمد، ومعدالت نمو المجاميع 
خصم، وتقروض الملجأ االخير، واضيفت اليها في السنوات االخيرة حيازة ادوات النقدية، وايضا" نافذة ال

دين بعيدة االمد للحكومة والمصارف. وهذا المعنى للسياسة النقدية لم يعد من المتفق عليه تماما"، بعد 
 ستقراراالمطالبة البنوك المركزية التخاذ تدابير تستهدف اسعار االصول المالية، اي االنتقال، من مفهوم 

ي تقتصاداالالنشاط  استقرارأداء النظام المالي بكفاءة و استقرارالمرتبط بالمستوى العام ألسعار السلع، الى 
 الكلي وليس المستوى العام لألسعار فقط. 

وأظهرت االزمة المالية االخيرة سلوكا" للبنوك المركزية ال ينسجم مع تصورات ما بعد بريتون وودز 
حجما"، وذهبت الى آماد أبعد، وتجاوزت مجرد  االتقراضذ توسعت البنوك المركزية في للسلطة النقدية. ا

في  االتقراضشراء حواالت الخزانة الى اتقتناء سندات الحكومة وادوات الديـن الفاشل وبعيد االمد لمؤسسات 
ولة القطاع الخاص. وخفضت اسعار الفائدة دون نصف الواحد بالمئة نحو الصفر. وذلك لتوفير السي

المطلوبة في تقسيم واضح للعمل مع الحكومات. وايضا"، تعاونت البنوك المركزية فيما بينها من خالل 
 ي. تقتصاداالإلسناد إجراءات االنتعاش   Currency Swapsاتفاتقيات تبادل العمالت 

لف االنشطة من المعلوم، لدى البنوك المركزية االخرى، ان مسألة االستقالل تحتاج التمييز فيما بين مخت
التي توكل اداراتها الى بنك مركزي، وتسمية المهام التي ال تقع تحت تعريف السياسة النقدية حصرا"، 
ومعالجتها على اسس اخرى الن متطلبات حسن االداء لتلك االنشطة تختلف عن السياسة النقدية. في العراق 

 االستثمارغير المصرفية مثل شركات  يتولى البنك المركزي الرتقابة على المصارف والمؤسسات المالية
والتحويل المالي والصرافة، واصدار ضوابط تنظيمية، واجراءات  تفتيش، وتراخيص تأسيس لتلك 
المؤسسات، وموافقات على تعييناتها وهكذا. وال تنضوي هذه المهمات عرفا" تحت مفهوم السياسة النقدية . 

ن، حتى التي تتفق تماما" على مفهوم استقالل السلطة النقدية. والممارسة في هذا النطاق متفاوتة حسب البلدا
الفدرالي في الرتقابة على المصارف،  االحتياطيوعلى سبيل المثال في الواليات المتحدة االمريكية ال ينفرد 

والمؤسسات المالية المشابهة في دور الوساطة المالية، بل توجد جهات حكومية اخرى تشرف ولها ادوار 
وحتى في العراق، ايضا"، تخضع المصارف المشاركة في سوق العراق لألوراق المالية لرتقابة  معروفة.

ذلك السوق. ولهذا فأن الحديث عن االستقالل في السياسة النقدية ال ينسحب على مهام البنك المركزي في 
لعمل مع تقطاع المصارف بنفس المضمون والدرجة، بل بالقدر الذي تتطلب المهمة وضرورات تقاسم ا

 الجهات االخرى والكيفيات المالئمة للتعاون. 
كما اوكلـت الى البنك المركـزي مهمة تنفيذ تقانون مكافحة غسل االموال وتمويل االجرام، واهداف هذا  

القانون مستقلة عن السياسة النقدية، ومتعلقة باألمن ومكافحـة الفساد االداري. وهي، بالتعريف، تنفيذية 
داؤها على الوجه الصحيح دون اشراف حكومي، او تغيير القانون، وهذا ما اتقترحه، الختيار صرفة ويتعذر أ

جهة اخرى للتنفيذ. الن المصلحة العليا تقتضي عدم ارباك هذه المهام في الجدل حول استقالل السياسة 
رف ومكافحة النقدية. ان طبيعة اللجان واالختصاصات والخبرات وكيفيات اتخاذ القرار، في تقطاع المصا

غسل االموال، مختلفة تماما" عن تلك المالئمة للسياسة النقدية. وذوي الخبرة دائما" في خشية من طغيان 
مزاج السياسة النقدية، وتسلسلها االداري، على المهام االخرى ما يؤدي الى تهميشها على حساب اهميتها. 

ات لما بين المصارف، والتحويالت الى الخارج، كما يزاول البنك المركزي مهام اخرى ومنها ادارة المدفوع
وخدمات الصيرفة المركزية للحكومة، وهذه كلها ليست هي المقصودة بالسياسة النقدية ومفهوم االستقالل 
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المرتبط بها. الن خدمات المدفوعات والتحويالت يمكن ان تؤدى من جهات اخرى. وهكذا يتضح ان توسيع 
ا" في خدمة الكفاءة والمهنية، بل يخلق ضجة ويحيط البنك المركزي بأجواء مفهوم االستقالل، ال يصب دائم
 تسمح بحصول اضرار بالغة . 

ان الزام الحكومة بتعويض خسائر البنك المركزي العراتقي من المزايا التي ال تتمتع بها جميع البنوك  
الفدرالي  االحتياطيحالة العراق، والمركزية، مثال" بنك انكلترا لديه مثل هذا الضمان ولكن ليس شامال" مثل 

بالمائة من مجموع موجوداته في حين  10االمريكي ال يعَّوض اال في حدود ال تتجاوز، في الوتقت الحاضر، 
يتزايد احتمال اخفاق المؤسسات التي اتقرضها. ومن الواضح ان االستقالل المالي للبنك المركزي يستند الى 
مقومات وتقاليد راسخة اضافة على السند القانوني. وال عالتقة لهذه الحقيقة بما يسمى استقالل البنك المركزي 

 ات، والسياسة، النقدية بالمعنى المبين آنفا".  الذي يقصد منه في  العملي
والبنك المركزي كان ولم يزل مستقال" ماليا" منذ استحداثه، وهكذا كل البنوك المركزية في العالم، والحديث 
عن استقالل البنك المركزي ال عالتقة له بهذه الصفة البتة. ومن المعلوم ان هذا ال يتناتقض، ايضا"، مع 

زي مؤسسة مالية مملوكة للدولة ورأسماله حكومي مدفوع اصال" من الموازنة العامة، كون البنك المرك
ويمكن للحكومة ان تطالب بجزء من ارباحه، وهو معمول به في البلدان االخرى، وكان هكذا في العراق، 
ولكن الحكومة لم تطالب البنك المركزي بحصة من االرباح، والقانون الحالي سكت في هذا الموضع. 
ومجلس الوزراء ال يستطيع التدخل في الميزانية العمومية للبنك المركزي أو نقل موجوداته ، كال" او 
جزءا"، الى الموازنة العامة، وعدم االستطاعة هذه ال عالتقة لها بمفهوم استقالل البنك المركزي بالمعنى 

مة متعلقة بقوانين ومنها تقانون االصطالحي بل باستقالله المالي، من جهة، وألن التصرفات المالية للحكو
الموازنة. وال يمكن تحويـل جزء من موجودات البنك المركزي الى الحكومة دون مقابل. كما ال تتوفر 
صالحيات لدى الحكومة لالتقتراض من البنك المركزي كما تشاء او يشاء البنك المركزي، بل يخضع ذلك 

واب اصدارا" وتعديال" . ان وزير المالية ، مثال" ، ال للقانون وهو، في النهايـة، من صالحية مجلـس الن
يستطع نقل اموال من مصرف الرافدين الى الموازنة العامة، الن المصرف مستقل ماليا" رغم ارتباطه 
االداري بالوزارة، وال يستطيع وزير الصناعة ان يفعل الشيء نفسه مع اية منشأة صناعية عامة، فكيف 

المركزي. ويتطلب استقالل البنوك المركزية في سياسة السيطرة على التضخم ما  يقال هذا بالنسبة للبنك
والذي يعني امتالكه ألدوات كافية لتأمين  Technical Independenceيسمى االستقالل الفني 

االسعار وهذه مسألة يحكمها الواتقع وال يكفي التشريع لضمانها وهي العقبة التي تواجه البنك  استقرار
 العراتقي . المركزي

، بداللة ابقاء التضخم داخل حدود معلومة ، فنحن ستقراراالاذا كانت السياسة النقدية مشروطة بمتطلبات 
بحاجة ماسة الى تقدير مستوى الطلب الكلي الذي تنطلق عند تجاوزه موجات التضخم. وفي نفس الوتقت 

البنك المركزي في التأثير، وبالتالي  ايضا" من الضروري التأكد من مدى فاعلية االدوات التي تحت سيطرة
. وفي كل االحوال من الصعب ستقراراالمن  تقتصاداالمدى االسهام المحتمل لتلك االدوات في تقريب 

 االستثماراثبات إن السيولة تحدد فعال" المستوى العام لألسعار، ومن المشكوك فيه ان اسعار الفائدة ونوافذ 
ية لتحقيق مطلب التحكم بالسيولة. وفي نهاية المطاف ربما تؤكد االبحاث في البنك يمكن ان تشكل الية كاف

التجريبية ان وزارة المالية تقد تكون هي االتقدر في السيطرة على التضخم والبد ان يحملها القانون تلك 
 المسؤولية.

ان اتقراض الحكومات ممارسة متعارف عليها في الصيرفة المركزية، وفي النموذج العام لجانب 
الموجودات في البنوك المركزية توجد ادوات الدين الحكومي.  ولكن هناك فرق بين بنوك مركزية تجيز 
القوانين لها شراء الدين الحكومي من جهة اصداره  مباشرة، واخرى ال يسمح لها القانون بذلك، ومنها 

و مبدأ متعارف عليه، في البنك المركزي العراتقي. اما شراء ادوات الدين الحكومي من السوق الثانوية فه
كل االحوال وبغض النظر عن درجة استقالل البنك المركزي. والذي يمكن ان ينجز عن طريق الخصم او 

 بأدوات الدين رهنا" لقروض يقدمها للمؤسسات المالية . االحتفاظ
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ان البنك للبنوك المركزية تضعف استقالليتها، فمثال"، في رأي البعض ك االضافيةمما يذكر ان المهام 
المركزي االوربي  يمثل الذروة في االستقالل الن البنك ليس له دور في اصدار الضوابط التنظيمية 
للمصارف وال يشرف عليها. بمعنى ان هذه الوظيفة عندما توكل لبنك مركزي البد ان يتقبل تقدرا" اتقل من 

جود مؤسسة منفصلة عنه للرتقابة االستقاللية حتى في مجاله الخاص. بل وبنك انكلترا وعلى الرغم من و
على المصارف، لكن دوره في الرتقابة الكلية على القطاع المصرفي اضعف في نظرهم استقالليته. وتُسلّط 
ضغوط في الوتقت الحاضر على البنك المركزي االوربي ليتولى دورا" رتقابيا" على المصارف ايضا". 

ة اخرى توسعت في اتقراض مؤسسات فاشلة وهو ال يحتاجها فعال"، في حين تحتاجها بنوك مركزي
من االزمة. وتقد الزم القانون البنك المركزي العراتقي الحصول على ضمان  تقتصاداالللمساعدة في انتشال 

 من وزارة المالية إلتقراض المصارف التي تعاني مشكالت السيولة.
يمكن النظر الى استقالل البنك المركزي بانه استثناء على الديمقراطية الدستورية وباألخص عندما ال يخضع 

الى مراتقبة البرلمان ومساءلته علما ان البرلمان ال يستطيع، على االغلب، تقييم اداء البنك المركزي  بما 

لتفصيلية بعمليات الصيرفة المركزية. لكن يساعد على اصدار توجيهات فعالة اذ يفتقر عادة الى المعلومات ا

السلطة التنفيذية وبحكم مسؤوليتها المالية وتكامل االجهزة التي تديرها تتمكن. ثم أن استقالل البنك المركزي 

عن الحكومة ال يعني عدم خضوعه لسيطرة مصالح اخرى تفتقر الى المشروعية في حين ان المصالح التي 

توجيه البنك المركزي تبقى مشروعة على االتقل من الناحية الدستورية وان  تسعى الحكومة لخدمتها عند

 ية.تقتصاداالاختلفنا في مضمونها والزاوية التي تصدر عنها في تقييم السياسات 

الفدرالي، في رأيهم ، ان يقدم سنويا الى الكونغرس تقريرا يتضمن مدى تأثير  االحتياطيوعلى نظام 
لمؤسسات، وان يتناول التقرير والمناتقشات في الكونغرس الخلفيات المصالح الخاصة على عمل ا

الفيدرالي وهذا النوع من  االحتياطيالعليا في نظام  االدارةاالجتماعية والتجارية والسياسية للموظفين و
 الفحص ليس ضروريا إلحكام الرتقابة على البنوك المركزية فحسب بل هو ضروري للدولة بأكملها.

ناية بمثل هذه المقترحات في العراق ايضا وفي هذا السياق يكون هدف التضخم خاضعا من المفيد الع
للوصول الى الحد االدنى المستدام من البطالة ويمكن تسميته معدل التضخم  لنسبة البطالة الدنيا وذلك في 

مودي لفيليبس تعارض مع المعدل الطبيعي للبطالة لملتون فريدمان والذي يطابق نقطة ارتكاز المنحني الع
. وثمة تقضايا متعلقة بمفهوم في االمد البعيد عندما تكون منحنيات فيليس لألمد  القصير محملة بالتوتقعات

استقالل البنوك المركزية تناولها هذا الكتاب من تقبل عند بحث اليات البث النقدي، وأخرى ستأتي في 
 محلها.

 

 لمصدرفصقسيم العمل بين السيدسة النق ية والرتقدبة على ا

 

ً تأثرت الترتيبات المؤسسية للسياسة النقدية والرتقابة على المصارف الى حد كبير بتقليدين    تاريخيا

متمايزين. االنكليزي حيث السياسة النقدية والرتقابة على المصارف يرتبطان تحت مظلة البنك المركزي، 

يطانيا تحولت عن تقليد الجمع والتقليد االلماني حيث تنفصل الوظيفتان في مؤسستين مستقلتين. ورغم ان بر

إال انه بقى يسمى انكليزياً واستمر هذا التمييز الن بريطانيا يعتمد تقطاعها المالي على األسواق  1998عام 

عبر استخدام ادوات جديدة تتضمن عملية خلق  االتقراض. وألنها توسعت في Market basedالمالية 

ك المركزي. بينما طورت المانيا نظاما ماليا يعتمد المصارف للنقود بطريقة مختلفة وتحتاج الى ضمانة البن

Bank- based  وتحتل كفاية رأس المال أهمية كبيرة. ولزيادة الحصانة انفصلت الرتقابة عليها عن سلطة

وهي فترة صعود الليبرالية الجديدة وبداية العصر الذي سمي  2006و  1986البنك المركزي بين عامي 
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ن جمع الرتقابة على المصارف مع الرتقابة بأنواعها، على المؤسسات االخرى للقطاع االعتدال الكبير. ا

المالي، فيه الكثير من الواتقعية إال ان الحاق هذا الكيان الموحد بالبنك المركزي أم وضعه في مؤسسة 

تقابة على سوق منفصلة يتحمل الكثير من النقاش. في العراق مثالً تتولى الهيئة العراتقية لألسواق المالية الر

االسهم وثلثي االسهم المتداولة في هذا السوق للمصارف الخاصة بمعنى ان توحيد الرتقابة على المؤسسات 

المالية يتضمن ايضاً تطوير الرتقابة على المصارف ذاتها. خاصة وان تحويل الملكية والتوسعات الرأسمالية 

فاق تطور ذلك االداء. ويبدو ان التوجه لتوحيد للمصارف بطرح االسهم الجديدة لها صلة بأداء المصارف وآ

 االجهزة الرتقابية يرتبط عكسياً مع دور البنك المركزي في الرتقابة على المصارف. 

من تسعينات القرن الماضي، صاعداً الى االزمة االخيرة، اتجهت الدول لمنح البنوك المركزية المزيد من 

و تحويل تلك المهام الى مؤسسات اخرى. وعلى االكثر، تتولى االستقالل من جهة وتقليص مهامها الرتقابية أ

تلك المؤسسات البديلة الرتقابة على جميع مؤسسات القطاع المالي: اسواق المال والتأمين وصناديق 

، اتقدمت بريطانيا، اليابان، وعدد من الدول 2005المالي والمصارف وسواها.  حتى عام  االستثمار

تقابة البنك المركزي على المصارف. واتقترن ذلك التوجه بتركيز البنوك المركزية االسكندنافية على الغاء ر

على التضخم ومنها استهدافه بنسبة محددة او مدى يضيق ويتسع بهذا القدر او ذاك. ولكن البنوك المركزية 

وتتصل . 2007المالي، كما حدث منذ عام  ستقراراالتتولى مهمات واسعة ولها الدور الحاسم عندما يهتز 

اهمية دورها كونها مقرض الملجأ االخير وفي ادارة السيولة ما بين المصارف، حتى في الظروف 

ً في  ً رئيسيا االعتيادية. والن الودائع هي الجزء األكبر من النقود، في تلك الدول، تصبح المصارف شريكا

عفت آلية البث النقدي عبر السياسة النقدية والتي ترتكز على السيولة وادارتها. وفي الوتقت الحاضر ض

ً معطلة لهزال المصارف وانكشافها امام المديونية  المصارف واصبحت إجراءات السياسة النقدية تقريبا

المالي على سالمة القطاع المصرفي، وتأكد ذلك في تجربة  ستقراراالالسيادية. وفي نفس الوتقت يعتمد 

البنوك المركزية ليست، دائماً وفي كل الدول، مشرفة السنوات الخمس األخيرة على مستوى العالم. بيد أن 

 على المصارف كي تمنع وتقوع االزمات وان كان اشرافها تقد ال يكفي للوتقاية منها.

لكن الموتقف أخذ بالتغير بعد االزمة االخيرة نحو دور اكبر للبنوك المركزية في الرتقابة على المصارف.  

لنقدي تتطلب آلية واحدة للرتقابة على المصارف وأن يكون دور واكتشفت منظمة اليورو إن وحدة النظام ا

للبنك المركزي االوربي في هذه اآللية. ومن المتوتقع ان توكل له مهمة تنسيق النشاط الرتقابي للبنوك الوطنية 

التي هي البنوك المركزية تقبل الوحدة النقدية. والتي الزالت تؤدي الكثير من وظائف الصيرفة المركزية 

ما ادارة حسابات الحكومات والمصارف في بلدانها. هذه التحركات جاءت لمعالجة آثار االزمة االخيرة السي

وللوتقاية من أزمات مماثلة في المستقبل باالنتقال الى نظام مصرفي موحد يكون البنك المركزي االوربي 

المالي  ستقراراالرغة بين عدم بمثابة مركز التنسيق إلكمال وحدة سوق الخدمات المالية، ولكسر الحلقة المف

Financial  والسيادي )الموازنات العامة(. وبما ان االشراف على المصارف ليس من المسؤوليات

االسعار، لذلك آن االوان للبحث في  ستقراراألساسية للبنك المركزي االوربي، بل مزاولة السياسية النقدية ال

لى المصارف. ويتيح اشراف البنك المركزي على المصارف كيفية ارتباط السياسة النقدية مع االشراف ع

معلومات مهمة لتشخيص البؤر المحتملة لالضطراب المالي والتعرف على فاعلية الضوابط والتدابير 

ي الكلي. ومن جهة ثانية، ما هي تقتصاداالالرتقابية وتدعم تقاعدة معلومات البنك المركزي لتقييم الوضع 

ضمانة الوتقاية من طغيان إحدى الوظيفتين على االخرى عندما تؤديان تحت سقف واحد. ومن أهداف 

االتحاد المصرفي االوربي ضبط السلوك المصرفي للوتقاية من االزمات، لكن تكامل آلية االشراف الموحد 
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 ً ً لتحسين مزاولة السياسة النقدية ومهام على المصارف في البنك المركزي االوربي يقدم، ايضا ، فرصا

بالمائة من الموجودات  80مصرف تهيمن على  140 -130بها. ويقدر أن  االرتباطاخرى وثيقة 

 المصرفية ستكون تحت الرتقابة المباشرة لآللية الجديدة. 

ضان، وعند تعريف وتقد يتناتق  Regulationsتتفاعل السياسة النقدية مع السياسات الرتقابية والتنظيم  

اهداف مستقلة وادوات تدّخل لكل منهما على حدة، من الممكن ان تتولى مؤسسة واحدة، في هذه الحالة البنك 

المركزي، مهمتي الرتقابة والسياسة النقدية، وتقد يكون هذا الخيار أفضل من استقاللهما في سلطات منفصلة. 

والتي تزايدت اهميته  Macro Prudential لكن التناتقض متوتقع  خاصة على مستوى التحوط الكلي

استناداً الى ما يستنتج من األزمة االخيرة، وهو يعمل عبر تقنوات وثيقة الصلة بشبكة السياسة النقدية. ومن 

المفيد التمييز بين االشراف والرتقابة على المصارف بالمعنى التقليدي وهو جزئي تقوامه المصرف، والتحوط 

. ومن الناحية النظرية تقد تكون جميع المصارف سليمة اذا ما االجماليالوضع  الكلي الذي يهتم بسالمة

 أخذت كل على حدة لكن توجد مخاطر كبيرة تنذر بانهيار النظام . 

ً ما يهمل التمييز بين سلطة االشراف وسلطة اصدار الضوابط التنظيمية   ،  وان Regulationsوغالبا

يعني عدم التمييز بينهما. وهنا ايضاً مجال للتناتقض او التكامل المثمر مزاولة المسؤوليتين من جهة واحدة ال 

إذ تقد تتحيز الضوابط لمهمات السياسة النقدية في نطاتقها االضيق وهو السيطرة على التضخم وتقد تحكم 

 ال المالي او معايير االداء المصرفي على المستوى الجزئي، واالخيرة عادة ما ستقراراالاصدارها متطلبات 

ي الكلي. ومن الممكن للبنك تقتصاداال ستقراراالتستجيب الهتمامات السياسة النقدية وخاصة اهداف 

المركزي االوربي ان يتخذ من مسؤولياته التحوطية وسيلة لتقليل االعباء على ادوات السياسة النقدية. إذ 

والمخاطر مبكراً واستخدام صالحياته الرتقابية  Imbalanceيستطيع في الوضع الجديد اكتشاف االختالل 

 لتقليل احتمال الوتقوع في االزمات او حتى الحاجة الى وظيفة مقرض الملجأ االخير. 

ية التي يحاول تغطيتها بالضمانات واساليب االئتمانتتعرض العمليات النقدية للبنك المركزي الى المخاطر 

ة لألشراف واإلجراءات التصحيحية الفورية تضمن سالمة الطرف الجيد االدارةادارة المخاطر األخرى. ان 

المقابل في هذه العملية. وهكذا يحافظ البنك المركزي على ميزانيته ويضمن استقالله بحيث ال يقع تحت 

ضغوط مطلب االنقاذ للمصارف المعسرة وال يخضع لهيمنة المالية العامة التي يحتاجها إلنقاذ المصارف 

 ضامناً لما يقدمه لها من تسهيالت.  بديالً عنه او

وهنا تثار استقاللية وظيفة الرتقابة على المصارف عن وظيفة السياسة النقدية وهذا ال ينطبق على وضع  

العراق، حاليا،  إذ ال يقدم البنك المركزي، عمليا، تسهيالت او تقروض للمصارف. ان تشديد البنك المركزي 

ي تكون بنفس اتجاه الدورة االئتمانمصارف اذا تزامنت مع مواسم العسر للضمانات التي يطلبها إلتقراض ال

وتتناتقض مع وظيفة السياسة النقدية، في حين ينبغي أن تعاكس الدورة كي تتحاشى االنزالق الى االزمة. 

وعندما يتساهل البنك المركزي في متطلبات الضمان إلتقراض المصارف يجازف في تعريض ميزانيته 

اضرار تضعف جدارته وسمعته. إن االداء الجيد للوظيفة الرتقابية يساعد البنك المركزي في  العمومية الى

عدم االضطرار التخاذ تدابير مكلفة. في مضمون ما تقدم الخوف من التحيز هو أساس االعتراض على تقيام 

لى المصارف. ومن المالي وهو هدف الرتقابة ع ستقراراالالبنك المركزي بوظيفة السياسة النقدية الى جانب 

االسعار من خالل المبالغة في تيسير السيولة  استقرارالمالي التضحية  ب ستقراراالنتائج التحيز الى متطلبات 

 لمنع انهيار المصارف.
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ان تقديم تقروض ميسرة بضمانات سهلة للمصرف المعسر يستند الى  تقدير حجم االضرار التي تترتب  

على اهداف السياسة النقدية الى ترك المصارف تنهار، او اتقراض  على انهياره. وربما يؤدي الحرص

مصارف ليست مؤهلة من وجهة نظر الرتقابة. ولحل هذا التناتقض المحتمل توصي الجهات المعنية بالفصل 

بين الوظيفتين، الرتقابة والسياسة النقدية، بحيث ال يهيمن مجلس ادارة البنك المركزي على القرار الرتقابي. 

ا كان الفصل مطلوبا فما هي الغاية إذن من اضافة الرتقابة الى البنك المركزي، اليس في هذا ولكن اذ

ً عندما يقال ال يقصد بالفصل  العزل  Separationتناتقض، ولم يكن الرد على هذا التساؤل مقنعا

Isolation تخاذ القرار. وهذه براعة في اللغة، بل ايضاً يقال ان ادوات السياستين تختلفان وكذلك آليات ا 

ولكن هل يختلف األمر عندما يصدر البنك المركزي الضوابط تحت مظلة السلطة التنفيذية للحكومة وليس  

جزءا من الكيان االداري للسلطة المالية. خاصة وأن التوجه لوضع الرتقابة على المصارف في أوربا بأمرة 

ل الخبرة في تصوير العالتقات بين العمليات السلطة التنفيذية اصبح تقويا بعد االزمة، وال يصعب على اه

الرتقابية والصيرفة المركزية بكيفية مقبولة ومطمئنة. ومن المنطقي ان تخشى الحكومة من التكاليف المرتفعة 

إلعادة هيكلة المصارف وربما لوتقائع الفساد المالي فيها أو فشلها وربما تضغط على االجهزة الرتقابية لتتخذ 

المالئم لوجهه نظر الهيئات المنتخبة. وايضا، ينعكس هذا على البنك المركزي نفسه  القرارات بالمنحنى

عندما يراد منه تحمل جزء من اعباء تمويل االنقاذ او تدابير اخرى فيقع تحت طائلة هيمنة مزدوجة من 

لمركزي الذي المالية العامة والقطاع المالي. واذا وصلت االمور فعال الى هذا الحد يضعف استقالل البنك ا

ارتبط اساسا بهدف السيطرة على التضخم، واعتماد سعر الفائدة وادارة السيولة ادوات لخدمة ذلك الهدف. 

 المالي او الرتقابة على المصارف . ستقراراالولم تكن الدعوة الستقالل البنوك المركزية من اجل دورها في 

وهو ما يعني  Systemic Risk Boardوتحركت أوربا الستحداث ما سمي مجلس الخطر النظامي 

مراتقبة مجمل القطاع المصرفي، للوتقاية من الفشل الشامل، أي تعزيز  وظيفة الرتقابة التحوطية الكلية. وفيما 

بعد، تم تطوير واتقرار نظام الرتقابة الموحد على المصارف ،آنف الذكر. وعلى مستوى البلدان المفردة في 

ة تقليدياً بفصل الرتقابة على المصارف عن البنك المركزي والتي كانت أوربا اتقدمت المانيا، وهي المعروف

تزاولها مؤسسة الرتقابة الموحدة للقطاع المالي، على وضع الرتقابة المصرفية تحت مسؤولية البنك االتحادي 

Bundesbank ،وهو المصرف الوطني أللمانيا الذي كان البنك المركزي تقبل الوحدة النقدية االوربية ،

االن يزاول الكثير من وظائف الصيرفة المركزية مثل بقية البنوك الوطنية التي هي اذرع للبنك وهو 

المركزي االوربي في بلدانها. وبريطانيا التي كانت ايضاً تقد جردت بنك انكلترا من الرتقابة على المصارف 

قطاع المالي، عادت واوكلتها الى سلطة الخدمات المالية، وهي الجهة الرتقابية على جميع مؤسسات ال

ووضعت اهم الصالحيات الرتقابية بيد البنك المركزي. وفي ايرلندا دمجت الرتقابة على القطاع المالي بالبنك 

المركزي. لكن هذا ال يعني اجماع دول العالم على حصر الرتقابة على المصارف في البنك المركزي، بل 

صارف مع الجهات الرتقابية على بقية مؤسسات القطاع الزال البديل االخر ماثالً وهو دمج الرتقابة على الم

المالي في مهمة مستقلة عن البنك المركزي. لكن حتى في هذه الحالة اصبح للبنك المركزي كلمة مسموعة 

 في المجال الرتقابي. 

الفدرالي في الرتقابة على المصارف، وتقد  االحتياطيولقد أتقر الكونغرس في اآلونة االخيرة زيادة دور  

الفدرالي، بمعنى  االحتياطييرت في النقاشات التي انتهت الى إتقرار القانون مسألة السيطرة السياسية على أث

له دورا أوسع في   2009متابعة ومحاسبة من الكونغرس. وفي ماليزيا اتاح تقانون البنك المركزي لعام

االشراف على المصارف. وحثت توجيهات بازل تقيام البنوك المركزية بالتيسير النقدي زمن االعسار 
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ي، أي معاكسة الدورات، وهذا يعني الرتقابة على سالمة االداء االئتمانوالعكس ايام االنتعاش واالفراط 

 لمجموع النظام. ستقراراالالمصرفي لمتطلبات 

البناء المؤسسي في الدول يتغير مع المستجدات وليس كما تقد يبدو احياناً انه يستند الى اسس  من هنا يفهم ان

دولة من  13نظرية مجردة عن الزمان والمكان. تقبل االزمة كان البنك المركزي رتقيباً على المصارف في 

نقاش طويل لم يعط وفي منظومة  اليورو وبعد  .دولة 17في االتحاد االوربي . بعد االزمة اصبح في  27

ً على المصارف، وحتى في الواليات المتحدة االمريكية وحيث ليس  البنك المركزي االوربي دوراً رتقابيا

للبنك المركزي سوى دور محدود في الرتقابة على المصارف فان نقاشات كانت تجري في الكونغرس ألبعاد 

درالي موحد لكل القطاع المالي، أسوة بما الفدرالي عن رتقابة المصارف وتأسيس جهاز رتقابي ف االحتياطي

فعلت بريطانيا. وتلك السنوات التي سبقت االزمة االخيرة شهدت صدور تقانون جديد  للبنك المركزي 

ً بتراجع دور البنوك  العراتقي واستقالله عن السلطة التنفيذية وتشدده تجاه اتقراض الحكومة اتقترنت ايضا

وهذا يفسر من بين عوامل اخرى، االهمية الثانوية التي اوالها البنك المركزية في الرتقابة على المصارف. 

المركزي العراتقي ألداء المصارف ورتقابته عليها، رغم أن هذه المهمة من اختصاصه وحده. وذلك في 

ابتهاجاً  Deregulationاجواء دولية فحواها التخلي عن الضوابط الحاكمة لعمل المؤسسات المالية 

ودرج البنك  المركزي العراتقي على التذكير بدوره في السياسة  Great moderationرباالعتدال الكبي

والسعي لخفض التضخم عن طريق سعر  االسميويقصد بذلك ثبات سعر الصرف  ستقراراالالنقدية و

 2006الصرف ذاته واحتجاز جزء من ودائع المصارف لديه مع رفع فائدة البنك المركزي ابتداء من عام 

بالمائة. وتقد كانت مهمات 6 الى ان استقرت عند  2009بالمائة ثم خفضها من عام  20لتصل صاعداً 

تطوير المصارف والقطاع المالي بصفة عامة ثانوية، سوى بعض الجوانب التي تتصل بالمعلومات 

الي والمدفوعات. ولعلهم كانوا ينتظرون القطاع الخاص، بتلقائية تامة، يساعد العراق في امتالك تقطاع م

 يستجيب الحتياجات النمو. 

الجدل الذي دار حول فصل الرتقابة على المصارف عن البنك المركزي او اضافتها الى مهامه يهتم بمدى 

التأثير المتبادل بين أداء البنك المركزي للمهمتين، اي هل يسيء الدور الرتقابي الى السياسة النقدية او 

حول الرتقابة الجزئية بالدرجة  العكس أم ماذا؟ ان النقاش حول المسؤولية الرتقابية للبنك المركزي يتركز

 االولى. 

اي الرتقابة على المصارف المنفردة كل على حدة اما الرتقابة على تقطاع المصارف بأكمله فهذه يمكن أن 

يهتم بها البنك المركزي من جانب صلتها بأهداف السياسة النقدية. واالخيرة ترتبط بشكل او آخر مع دور 

لمتابعة اهدافه وترتبط بها، أيضا، وظيفة مقرض الملجأ االخير، ولكنها تقد البنك المركزي في ادارة السيولة 

تؤدى من زاوية الرتقابة الجزئية وحسب ضوابط مالئمة االداء لمصرف بعينه اذا كان يعاني مشكلة في 

السيولة، وتقد تتعارض او تنسجم مع اهداف السياسة النقدية . وحينما يتولى البنك المركزي الرتقابة على 

مصارف تزداد مخاطر عدم االكتراث االخالتقي من جانب االخيرة، خاصة وأنه يستطيع تقديم سيولة ال

للمصارف، بينما الرتقابة المستقلة عن البنك المركزي ال تقدم موارد للمصارف. وعندما يكون البنك 

ً على المصارف فقد يصبح اسيراً لمصالحها  ً يمكن ان يخلق  (Capture Risk)المركزي رتقيبا وايضا

الدمج تقوة بيروتقراطية طاغية في البنك المركزي من نتائجها سوء أداء الوظيفتين. ويمكن ان ينتج عن الدمج 

عدم تأكد بشأن تدخل أو عدم تدخل البنك المركزي إلنقاذ المصارف، بسبب اختالف تقراراته في الحاالت 
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المالي من وجهة نظرة أي  تتأثر تدخالته برؤيته  ستقراراالاو المماثلة نظراً لتغير متطلبات السياسة النقدية 

 وممارسته للسياسة النقدية. 

ولم تزل البلدان االتقل تطوراً في القطاع المالي تعاني اتفاق البلدان المتقدمة على توجهات سرعان ما تصبح  

الدول المتقدمة فيما ذهبت اليه.  نافذة وتواجه الدول التي ال تستجيب لها ضغوطاً على االتقل معنوية، لمجاراة

لكن يمكن القول ان الدول المتقدمة تساهلت في الضوابط الرتقابية عمدا فيما يسمى فترة االعتدال الكبير 

Great moderation  بين بداية التسعينات واالزمة االخيرة. وهذه ايضاً عكست موتقف االتحاد االوربي

فهمت النجاحات التي توصف بمعدل مقبول للناتج المحلي ية، وتقتصاداالوشمال امريكا من اوضاعها 

وتيرة التضخم، او ارادت ان تفهم، بانها نتاج حرية السوق وتلقائية عمل تقطاع  انخفاضمع  االجمالي

االعمال الخاص باتجاه التوزان. ومن نتائج ذلك الفهم التراجع الكبير في فرض الضوابط الرتقابية ثم تقليل 

 نوك المركزية  إلدامة "االعتدال الكبير"  بوسائل السياسة النقدية. الدور الرتقابي للب

وعلى االغلب لم تتجاهل  الدول سلبيات اعادة ربط الرتقابة على المصارف بالبنك المركزي بل ذهبت الى  

ان ايجابيات الربط تفوق سلبياته خاصة من جهة المعلومات. إن ازدواج الرتقابة على الصيرفة مع السياسة 

نقدية من الممكن ان يشجع المصارف على رفع منسوب الخطر القابل للتحمل طالما ان البنك المركزي، ال

 الرتقيب، هو ذاته الذي يستطيع توسيع السيولة كما يريد وانقاذ المصارف المعسرة. 

 

 نصدئج ال راسدت الكمية حول االسصقالل وال ور الرتقدبي

 

اسة النقدية لها صلة بحضور أو غياب مهام أخرى يمكن أن تناط به فاعلية استقالل البنك المركزي في السي 

عادة. وتختلف اآلراء بين تأييد انصراف البنك المركزي كليا للعمليات، والسياسات، النقدية أو أن يجمع 

األشراف على المصارف إلى جانب مهمته النقدية وهي الرئيسية. وينطلق الرأي المؤيد للفصل، بين السياسة 

دية والرتقابة على المصارف، بان البنك المركزي سيكون اكثر مرونة في برنامجه لمكافحة التضخم، أو النق

الحد من البطالة، عندما ال يتحمل مسؤوليات رتقابية. إذ يؤدي التشدد النقدي الذي يضطر اليه البنك المركزي 

ي والتضييق عليه، وحينما يكون لمواجهة التضخم  بأسعار فائدة مرتفعة الى انقاص ربحية القطاع المصرف

البنك المركزي رتقيبا على المصارف تتوتقع منه مراعاة مصالحها وتعاني إدارة البنك المركزي الحرج من 

اإللزامية،  اتاالحتياطيهذا التناتقض بين الوظيفة الرتقابية ومتطلبات السياسة النقدية. وأيضا، عند رفع نسبة 

ي او فرض تخصيصات االئتماناو زيادة رأس المال نسبة إلى الموجودات المصرفية ، أو الحد من التركز 

للموجودات الخطرة والديون المشكوك في تحصيلها، في كل هذه اإلجراءات والتي على شاكلتها يواجه البنك 

ك المركزي سياسة سعر فائدة مرنة المركزي مشكلة تعارض المصالح مع المصارف. وعندما يتبع  البن

. و لم يجد، ليما، في بحثه لدول (lima P3)محاباة لقطاع المصارف فذلك يؤدي الى رفع معدل التضخم 

OECD  عالتقة عكسية جوهرية بين فصل الرتقابة على  2007 -1975دولة متقدمة بين  25بعدد

لبنك المركزي بالتضخم عكسية بمستوى الصيرفة عن البنك المركزي والتضخم، وظهرت عالتقة استقالل ا

. وكان التضخم وهو مدار السياسة النقدية في ربع تقرن (lima p 11)وهي  ضعيفة 0.05 داللة اكبر من 

مضى محط اهتمام السياسة النقدية، وهو المعيار للحكم على ايجابيات وسلبيات ارتباط الرتقابة على 

المتغير التابع في نموذج بمعادلة واحدة اي لم يدرس النموذج المصارف بالبنك المركزي او استقاللها، وهو 
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اثر التضخم على بقية المتغيرات اما المتغيرات التفسيرية فهي استقالل الرتقابة على المصارف عن البنك 

المركزي، استهداف التضخم في السياسة النقدية، ونظام سعر الصرف، عضوية منطقة اليورو، وجود 

ع، وفترة االعتدال الليبرالي متغيرا وهميا: الواحد الصحيح في حضور الحالة والصفر في التأمين على الودائ

، Indexغيابها، ومتغيرين هما استقالل البنك المركزي والتركز في تقطاع المصارف كانت ارتقاماً تقياسية 

دات والصادرات الى ، واالنفتاح التجاري بمقياس نسبة االستيرااالجماليالى الناتج المحلي  االئتمانونسبة 

، ودرجة االنفتاح المالي وهو االجمالي، ونسبة استيرادات النفط الى الناتج المحلي االجماليالناتج المحلي 

، االجمالييقوم على اساس مدى غياب القيود على حركة رأس المال، والناتج المحلي  Indexمقياس 

تضمن البحث خمس تجارب تحليلية اولها بأدراج للفرد وهما باللوغاريتمات. و االجماليوالناتج المحلي 

جميع المتغيرات التفسيرية آنفة الذكر والثاني باستبعاد متغيرات العالتقات الدولية واالنفتاح التجاري 

واالنفتاح المالي، واستيرادات النفط والثالث باستبعاد  تغيرات الناتج والناتج  المحلي للفرد  وازمات 

 [ 13.] المصارف وازمات العملة

، والتركز المصرفي والخامس باستبعاد االجماليالى الناتج المحلي  االئتمانوالنموذج الرابع باستبعاد نسبة 

جميع المتغيرات المستبعدة آنفاً ومتغير االعتدال الكبير حذف من النموذج االصلي )االول( والثاني والثالث 

،  2007 -1983العتدال الكبير هي السنوات وظهر في الرابع والخامس. وحسب المتداول فإن فترة ا

. وباستثناء 2007 -1975وكان البحث شامالً لسنوات اخرى تقبل االعتدال الكبير اذ يغطي السنوات 

في جميع  0.01استهداف التضخم والتأمين على الودائع لم تظهر لمتغير آخر عالتقة جوهرية بمستوى داللة 

 النماذج. 

صل الرتقابة على المصارف عن البنك المركزي عكس المتوتقع في نماذج اربعة وكانت إشارة معامل متغير ف

المتوتقع اي  االتجاهوفي جميع الحاالت ليست جوهرية، اما استقالل البنك المركزي فقد كانت اشارة المعامل ب

ان عالتقته عكسية مع التضخم، ولم تكن جوهرية سوى في حالتين لكن اعتماديتها االحصائية واطئة نسبياً 

. اما اعتماد نظام سعر الصرف المثبت فقد كانت عالتقته عكسية بالتضخم 0.05الن مستوى الداللة اكثر من 

 ماذج المقدرة. كما متوتقع نظرياً ولكن ال يعتمد عليها احصائياً في كل الن

النقدي على اساس تجريبي. فما تثبته  تقتصاداالوهكذا من الصعب الوصول الى ترجيح حاسم ألطروحات 

ً بمجرد تغيير البيانات أو إضافة متغير أو استبعاد آخر من  هذه الدراسة تنقضه دراسة اخرى واحيانا

أنية لفاعلية مختلف العوامل في وضع المنظومة التفسيرية. وعلى هذه الخلفية البديل عن المالحظة المت

محدد، الن أنماط االستجابة تتغير وكذلك كيفيات التفاعل من وضع آلخر، فالسنوات التي تقادت لالزمة 

ينبغي ان تفهم بانها تمثل وضعا يختلف عن السنوات الالحقة لها. اي الى جانب الدراسات ذات االمتداد 

لى دراسة فاعلية الخيارات المؤسسية البديلة وادوات السياسات الزمني الطويل في الماضي تمس الحاجة ا

 ,Lima)في اضيق نطاق زمني واالسترشاد بمجريات االداء الجاري لتحسينه. وحاولت الدراسة، آنفة الذكر

p13)  تركيب متغير يجمع بين حالتي استهداف التضخم وفصل الرتقابة، واتضح ان ال أثر لفصل الرتقابة بل

اف التضخم، وذلك في جميع النماذج الخمسة المبينة من تقبل. بل في النماذج، االول والثاني االثر الستهد

مستوى الداللة  ارتفاعية االحصائية، تقليالً، عند االنتقال من الدمج الى الفصل باالعتمادوالرابع انخفضت 

لمصارف عن البنك ، وتقد وجدت دراسات اخرى آثاراً ايجابية لفصل الرتقابة على ا0.05الى  0.01 من 

 المركزي.
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 االتجاهلم تكن دائماً في  االشارةعلى التضخم بل حتى ان  االئتمانوالالفت للنظر ان ال اثر جوهري لحجم 

( بحثه على الواليات  Ioannidou. و لقد اجرى) االئتمانالمتوتقع وهو العالتقة الطردية بين التضخم و

الفدرالي للرتقابة على  المصارف وبذلك تتاح المقارنة  االحتياطيالمتحدة االمريكية مستفيداً من عدم احتكار 

فيما اذا تؤثر مهام السياسة النقدية على الدور الرتقابي ام ال. واالستنتاج الذي خرجت به الدراسة ان 

مسؤولياته النقدية تقد أثرت على دوره الرتقابي. ولعل هذه الدراسة ذات مغزى كونها تجري في دولة واحدة 

يمكن التقاط اثر اضافة الرتقابة الى مهام البنك المركزي من عدمها أي بثبات أثر العوامل االخرى ولذلك 

اثرت على   1998 -1990الفدرالي للسنوات  االحتياطيفعال. واالستنتاج ان السياسة النقدية الى انتهجها 

 رتقابته للمصارف ولكنها لم تؤثر على سلوك الرتقباء االخرين في الحكومة الفدرالية والواليات.

والبطالة،  االجماليولقد اظهر التحليل االحصائي اكتراث الرتقباء بدورة االعمال بداللة نمو الناتج المحلي 

الفدرالي عندما يتشدد نقدياً يخفف من  حتياطياالية واظهر التحليل ان تقتصاداالوهما ابرز متغيرات التقلبات 

كي ال يثقل عليهم من جهتين. ومرة اخرى ال  (loannidou p82)اجراءاته الرتقابية على المصارف 

النقدي والسياسة الحكومية تجاه القطاع المالي  تقتصادااليمكن الجزم بأرجحية اي من االطروحات في 

ً ما يؤيد جدوى االنفتاح على ك افة البدائل فقد تناوبت االطروحات المتفاوتة والمتناتقضة المصداتقية تجريبيا

( شاملة  Mesterالتجريبية مع الزمن لتغير بيئة عمل القطاع المالي وبنائه الداخلي . ولقد كانت دراسة )

ت للبلدان االنتقالية والنامية والمتقدمة وأجرت مقارنة فيما بين هذه المجموعات الثالث في سلوك متغيرا

.  2000-1996التضخم والناتج واالداء المصرفي والبنية التنظيمية للبنك المركزي، وذلك للسنوات 

دولة نامية منها االمارات العربية  51دولة متقدمة و 27دولة انتقالية والصين واحدة منها و19وشملت 

عراق جغرافيا وثقافياً. وتقد المتحدة والسعودية والكويت وعمان و تركيا  واالردن ومصر وهي بلدان تقريبة لل

ً عن المتقدمة واالنتقالية في التضخم واداء السياسة النقدية  بينت الدراسة ان البلدان النامية تختلف جوهريا

ي معاً، ولكن في معدل نمو الناتج المحلي ذاته ال يوجد فرق جوهري تقتصاداالوفي عدم انتظام معدل النمو 

ي تلك السنوات. وفي تقلبات سعر الصرف اختلفت البلدان النامية عن بين المجموعات الثالث بالمتوسط ف

 [. 14المتقدمة جوهرياً ولكنها لم تختلف عن البلدان االنتقالية ]

وطال االختالف بين البلدان النامية والمتقدمة واالنتقالية الديون المتعثرة وعدد اعضاء مجالس ادارة البنوك  

يين منهم ومتوسط مدة خدمتهم ودوراتهم واستقالل البنك المركزي المركزية ونسبة االعضاء الخارج

ومسؤولياته الرتقابية. ولم يظهر التحليل االحصائي عالتقة جوهرية بين المسؤولية الرتقابية للبنك المركزي 

 والتضخم في البلدان النامية. بينما وجد أن عالتقتها موجبة مع التضخم في البلدان المتقدمة واالنتقالية وهي

نتيجة تخالف ما توصلت اليه ابحاث اخرى من عدم وجود عالتقة، واستنتجت تلك االبحاث ان ربط الرتقابة 

بالبنك المركزي ال تؤثر على دوره في السياسة النقدية. واظهر التحليل االحصائي عالتقة ايجابية بين 

جة تضعف حجج الدفاع عن التضخم واستقالل البنك المركزي في البلدان النامية والمتقدمة، وهذه النتي

بمعنى اعتمادية احصائية واطئة، 0.10  استقالل البنك المركزي. وكانت العالتقة عكسية وبمستوى داللة 

 بين االستقالل والتضخم في البلدان االنتقالية .

وحول تذبذب سعر الصرف ال أثر لمسؤوليات البنك المركزي الرتقابية عليه وال توجد عالتقة جوهرية بين 

كانت سالبة في البلدان النامية. في حين ترتبط المسؤولية الرتقابية  االشارةستقالل وتذبذب سعر الصرف واال

للبنك المركزي بعالتقة جوهرية مع تذبذب سعر الصرف في البلدان االنتقالية. وتوجد عالتقة جوهرية بين 

 بلدان المتقدمة. االستقالل وتذبذب سعر الصرف عكسية في البلدان االنتقالية وموجبة في ال
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ومحوره التضخم ،أيضا للسنوات الثالث  Heritageوحول العالتقة بين مؤشر اداء السياسة النقدية المسمى 

السابقة لوتقت المشاهدة، فان عالتقته جوهرية مع االستقالل في البلدان المتقدمة واالنتقالية وعكسية وجوهرية 

مع االستقالل في البلدان النامية. اما الوظيفة الرتقابية للبنك المركزي فال عالتقة جوهرية بينها واالداء 

في البلدان النامية واالنتقالية والعالتقة عكسية وجوهرية في البلدان المتقدمة.  Heritageبموجب مؤشر 

متغير تفسيري، فقد كان  11والمالحظ ان القدرة التفسيرية للمعادلة واطئة في البلدان النامية رغم وجود 

 ً والنامية والمتقدمة بالمائة للبلدان االنتقالية  33بالمائة، و 12بالمائة و 60معامل التحديد المصحح تقريبا

اما مع تقلبات سعر الصرف فان معامل التحديد  Heritageعلى التوالي. هذا عندما كان المتغير التابع 

بالمائة للبلدان االنتقالية والنامية والمتقدمة على التوالي. وبالنسبة   8بالمائة و  5بالمائة، و 47المصحح 

بالمائة على  14بالمائة و  16بالمائة و  8ة والنامية والمتقدمة للتضخم كان معامل التحديد المصحح لالنتقالي

 .  التوالي

                        

 خدصمة الفصل

أنطلق هذا الفصل من عرض الميزانية العمومية للبنك المركزي وبقدر من التفصيل لجانبيها بما يكفي       

ئضها. وبيان صلة عمليات السوق المفتوحة إليضاح عمليات خلق النقود وتيسير السيولة وامتصاص فوا

المحلي في جانب الموجودات، بينما في حالة هيمنة أألصول األجنبية تصبح  االئتمانللتوسع النقدي بحجم 

حالة فائض السيولة مزمنة وتكون سياسة التعقيم هي الغالبة. وتوسع الفصل في مناتقشة مقترحات إعادة 

القطاع  استقرارادة األدوات واألهداف معا. ورجح اعتماد سياسة خاصة بالنظر بمنهج السياسة النقدية بزي

المالي. ويبدو من الضروري االنتقال من المعادلة الواحدة للسياسة واالنفتاح لتجريب العمل مع معادالت 

بقدر األدوات المقترحة  إضافة على سعر فائدة أألمد القصير مثل: أسعار الفائدة لألمد البعيد ونسبة 

ومتغير تنظيمي يتعلق  بكفاية رأس المال... وهكذا. اما األهداف فهي أصال متعددة والمشكلة  اتاالحتياطي

في عدم كفاية األدوات للوصول إليها. لقد ارتبط يسر السيولة بميل المصارف لركوب المخاطر وخاصة مع 

رافعة الدين. وعزز استمرار ضعف السلطات الرتقابية من جهة الضوابط واألشراف، والموتقف السلبي تجاه 

النمو، مع تضخم منخفض في البلدان المتقدمة، الثقة بالتوجه الجديد وصرف االنتباه عن أهمية تقوية أسس 

الوتقاية من األزمات. والحظنا تقوة الصلة بين الترويج لالكتفاء بدور السلطة النقدية في السياسة الكلية 

وتعويم العمالت الرئيسية في العالم. وأثبتت التجربة أن التضخم والتركيز على التضخم واالنفتاح المالي 

الكلي ما  تقتصاداالالمالي. وفي نفس الوتقت ال تكفي الوسائل النقدية لتحفيز  ستقراراالالمنخفض ال يضمن 

يستدعي االلتفات جديا لتوظيف وسائل أخرى في متناول السلطة المالية وربما غيرها. في إجراءات التعقيم 

بفائدة إال ان  االيداعن استخدام أدوات الدين الحكومي إلى جانب إصدارات البنك المركزي وتسهيالت يمك

اإلصالح البنيوي إلزالة اسباب السيولة الفائضة هو األفضل، وبخالف ذلك ستصل العملية إلى طريق 

البعيد في التعقيم. مسدود في كثير من الدول. ونستنتج أفضلية االتقتصار على وسائل االمد القصير دون 

وفي عمليات السوق المفتوحة االعتيادية أصبح من الضروري االنتباه إلى بنية اآلجال لسعر الفائدة، وإذا 

تعاملت البنوك المركزية بسندات دين حكومي، لهذا الغرض بالذات خارج إطار سياسات اإلنقاذ، سيكون 

بين أسعار األصول وأسعار الفائدة  االرتباطخلفية  لها تأثير في تهدئة األسواق المالية. وينسق هذا على

 ، وبغض النظر عن أصل العالتقة السببية فإن معامل توبين له مصداتقية.  االئتمانوحركة 
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وتقدمنا في هذا الفصل دالة السياسة النقدية والحظنا أن الربط بين سعر الفائدة وفجوتي التضخم والناتج يتسم 

ياسة االستجابة للصدمات عند تمييز كيفية تأثيرها في المتغيرات الهدفية ومع بقدر من الواتقعية. ويمكن للس

إضافة أدوات أخرى إلى جانب سعر الفائدة. وبصفة عامة تحتاج النماذج النظرية إلى تكييف واجتهاد واسع 

 في تعريف المتغيرات كي تقترب من تمثيل الوتقائع وهذا ما بينته مباحث الفصل.

لعمل البنوك المركزية، بما في ذلك الجمع بين الدور الرتقابي والمهمات االعتيادية، األبعاد المؤسسية 

حظيت بعناية كبيرة في السنوات األخيرة مع مبالغة في مفهوم استقالل البنوك المركزية بالسلطة النقدية، 

عناية في التفريق أو والتقليل من شان الهيمنة الممكنة للمالية العامة وخاصة في البلدان النفطية. وكانت ال

الجمع بين المهمات الرتقابية والعمليات النقدية تقد طغى على المهم وهو محاولة اكتشاف سبل جديدة لتهذيب 

سلوك تقطاع المال. ولم يعد الموتقف السلبي من تكوين الفقاعة مقنعا لكن وسائل التدخل لم تكن مهيأة 

 واألجللتوليد الذاتي من داخل النظام المصرفي ، بما في ذلك ااالئتمانوخاصة مراتقبة مصادر تمويل 

 القصير، ونسب الموجودات الخطرة واحتماالت إخفاق الشركات الكبرى في تدوير الدين.   
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 ال ين الحكومي والصيرفة المركزية :  الفصل الرابع
 

ومن مجموع أألصول  االجماليأوراق الدين الحكومي وصلت إلى حجوم كبيرة نسبة إلى الناتج المحلي 
المالي. كما ان االستثمارالمالية، وإلعادة تمويل ذلك الدين دورال يستهان به في بنية أسعار الفائدة والسيولة و

عموما وهي متعلقة اساسا بالعجز وتمويله ونسبته إلى  ستقراراالالمالية من العناصر المهمة في  االستدامة
ب الكلي والتضخم وثقل المديونية العامة. ومن المسائل التي أوالها هذا الفصل الدخل القومي وآثاره في الطل

مزيدا من العناية مفهوم تنقيد الدين وما يترتب عليه من نتائج في عرض النقد وأسعار الفائدة. وراجع ازمة 
دينة وبرامج الديون السيادية األخيرة وصلتها بالقطاع المصرفي، والعالتقات المالية الخارجية للدول الم

اإلنقاذ. وناتقش النظرية المالية للمستوى العام لألسعار. دراسة الدين الحكومي وتمويله تساعد على فهم 
يات النقود وعمل البنوك اتقتصادكيفيات توليد النقود. لكن أساليب البحث في هذا الفصل ال تخرج عن تقاليد 

 المركزية والمصارف.
 

 ال ين الحكومي وآثدر الصنقي 

 الحكومي والعمليدت النق ية االتقصراض  

كانت تقاعدة الذهب المثل األعلى لرصانة النظام النقدي، وعندما ظهرت العملة الورتقية كانت في البدء   

نائبة عن المعدن الثمين، ثم تقابلة للتحويل اليه، وبعدها أنفصلت عنه تماما.  ولذا صار التأكد من وجود 

الحقيقي أو التجارة، لتوليد ومكاثرة النقود من أهم المسائل التي  نتاجاالاساس موضوعي، يتصل مباشرة ب

النقدي بصيغ تنسجم مع الزمن. ومن أتقدم تلك األهتمامات مبدأ الحوالة الحقيقية الذي  االتقتصاديشتغل عليها 

ورتقة   Real Billيعود الى العهد الكالسيكي عند التعطيل المؤتقت لقاعدة الذهب. ويقصد بالحوالة الحقيقية 

دين تجاري تقصير األمد تماثل الكمبيالة والسفتجة والشيك اآلجل في العراق، لكنها حقيقية  بمعنى صادتقة 

نشأت عن صفقة سلعية. وعلى سبيل المثال جهز احدهم مصنع النسيج تقطنا او صوفا لقاء تعهد موثّق، او 

هذه هي الحوالة الحقيقية. وذلك تمييزا لها  امر يصدره المجهز ويقره المصنع،  لدفع المبلغ بعد ثالثة اشهر،

عن الحوالة المسحوبة على الشخص نفسه للحصول على تقرض او سواها مما ليست منبثقة عن مبادلة 

، الحوالة الحقيقية منها معيارا لخلق النقود. ولم يعد لهذا المبدا حظا Doctrineتجارية فعلية. ويتخذ مبدأ،

ي النظام النقدي وبدائله منذ اربعينات القرن العشرين، لكنه في السنوات في البحث والنقاش عند النظر ف

األخيرة يحظى بقدر من األهتمام في الوسط األكاديمي. وتبعا لهذا المبدأ ان النظام المصرفي يصدر الكميات 

قود مادام التوازنية من النقود، العملة والودائع تحت الطلب، وال يزيد عليها وليس المهم كم هو مقدار الن

النظام المصرفي تقد اصدرها مقابل حواالت حقيقية عرضت عليه وليس مقابل سندات حكومية او تقروض. 

وال يعد هذا المبدا مالزما لقاعدة الذهب إذ يقال ان بنك انكلترا تقد تخلى عن تقاعدة الذهب في السنوات  

 ,Whiteصم الحواالت الحقيقية )ً ولم يتعد التوازن في اصدار النقود ألنه إتقتصر على خ 1216 – 1161

الفيدرالي األمريكي  االحتياطيالتزام  1633 -1626(. ويرى البعض ان من اسباب الكساد الكبير 2015

شابه بحيث لم يستجب للطلب على النقود بل تقلصت، ويرى آخرون ان التزام  الحواالت الحقيقية او ما بمبدأ

الفدرالي في العشرينات تقاعدة الذهب كبّلته فلم يستطع األستجابة بإتاحة ما يكفي من السيولة. وتقد  االحتياطي

الفيدرالي كان متزمتا لم يستجب الى الطلب  االحتياطيان  1693توصل ميلتون فريدمان وشوارتز عام 
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 ,1P  ،Hortlund)  راألخير ما ادى الى األنهيا الملجأاالضافي الضروري على النقود ولم يزاول دور 

2006  .) 

ية التي ال يشرط الحصول عليها بخصم اوراق االنتاجويَميّز، عادة، بين الحواالت الحقيقية والقروض   

تجارية نشأت عن صفقة مبادلة سلعية بل ان يوظف مبلغ القرض لتمويل شراء سلع وسيطة أو راسمالية. 

ط البنوك المركزية عليها لتيسير السيولة وال يتعداها الى ويوصي دعاة مبدا القروض الحقيقية ان يقتصر نشا

( ان البنك P  ،Hortlun, ibid 11تمويل حيازة األسهم وسواها من األصول المالية. ويرى البعض ) 

عن تمويل انشطة المضاربة  1633 -1626الفدرالي، امتنع في السنوات  االحتياطيالمركزي األمريكي، 

ية دليله في العمليات النقدية. ويبدو ان القانون النافذ ايام االنتاجن مبدأ القروض خاصة في سوق األسهم وكا

الفدرالي،  يقبلها  االحتياطيالكساد الكبير يعّرف االوراق، المستندات الورتقية، التي تستحق ان  يتعامل بها 

رية حقيقية، صدرت من المصارف ايداعا او خصما، هي العملة واوراق الدين التي نشأت عن مبادالت تجا

 ية.االنتاجألغراض صناعية او زراعية او تجارية، وبهذا يجمع بين تقاعدتي السندات الحقيقية والقروض 

بموجب مبادئ المدرسة المصرفية ليس من الضروري تقييد المصارف وال البنك المركزي بضوابط كمية 

ن المصرف، او التوسع بها ما دامت لتنظيم اصدار النقود، مثل خلق وديعة تحت الطلب للزبون بقرض م

تقابلة للتحويل الى ذهب. وذلك ألن النقود الصادرة عن البنك مادامت تبادل بالذهب فهي محددة بالطلب اي 

داخلية ، حتى ولو جاءت نتيجة لتنقيد الدين الحكومي. بينما تفترض مبادئ الحواالت الحقيقية ان النقود 

بل حواالت حقيقية. وتشترك جميع تلك المقاربات في البحث عن آلية محددة بالطلب ما دامت تقد صدرت مقا

ال تسمح بتجاوز القدر الضروري من النقود الى الفائض: ضمن مدة تقصيرة كما في مبدا الحوالة الحقيقية او 

ي، او التوازن المستمر بضمانة امكانية التحويل الى ذهب، وذلك االنتاج، القرض االئتمانمتوسطة في مبدأ 

شار الى مبدأ احتياجات التجارة وفي يلى خلفية تفسير التضخم بنمو كمية النقود. والى جانب تلك القواعد ع

ضوءه يستحسن من المصارف والبنك المركزي األجتهاد ألحتواء التقلبات في الطلب على النقود بصفتها 

ية واحتياجات التجارة بديال االنتاجوسيطا للمدفوعات. ويمكن النظر الى مبادئ الحواالت الحقيقية والقروض 

 عن تقاعدة الذهب او التقييد المباشر لكمية النقود.

عن آدم   Real Bills Doctrineمبدأ الحواالت الحقيقية  مصطلحإظهار  1642عام  Mintsينسب الى  

سميث الذي يرى خصم المصارف لحوالة مبادلة حقيقية، مسحوبة من دائن على مدين يسددها عند 

فعال، بمثابة سلفة. وسوف يستلم المصرف اصل المبلغ الذي دفعه للتاجر الدائن مع فائدة، وال  ستحقاقاال

ان  اتاالحتياطيبالقليل من  االحتفاظتتكلف المصارف عدا نفقات طفيفة وليس من الضروري لها سوى 

(. ويمثَّل P , 2119 , Reissl 3لمزاولة تلك العمليات، هذا راي آدم سميث باختصار وتصرف ) اجتاحت

المصرف في خصم األوراق التجارية الحقيقية بحوض الماء الذي ال ينضب وال يفيض، فالحواالت التي 

تستحق تدفقات داخلة والتي تخصم تدفقات خارجة، والفرق بين هذه وتلك تقليل، زيادة او نقصانا، اي تبقى 

 عملية خلق النقود محكومة بضوابط ذاتية للتوازن.

ويبدو ان آدم سميث كان يقترح اتقتصار المصارف على إتقراض صنف معين من الزبائن المحتملين وهم 

عند تعليق  1221 -1161والتبادل. وفي السنوات  االنتاجالتجار الذين يقترضون لتمويل السلع في عمليات 
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في خلق النقود وفي  المصرفي لمنع األسراف االتقراضالعمل بقاعدة الذهب راجت في انكلترا فكرة تنظيم 

 هذا السياق تقدم تقاعدة الحواالت الحقيقية بديال عن الذهب. 

يضطر البنك المركزي مع زيادة حجم الدين الحكومي إلى تنقيد جزء منه بالتوسع النقدي للحفاظ على سعر   

فيرفع سعر الفائدة بالمستوى المقبول. ولمواجهة الضغوط التضخمية تقد يعود البنك المركزي إلى التشدد 

الفائدة وهنا تزداد تكاليف تدوير الدين، فيزداد حجم الدين الحكومي بقروض جديدة لتغطية نفقات الفائدة 

مع سداد األتقساط المستحقة. وفي ظروف األزمة األخيرة لم يعد القطاع المالي تقادرا على إتقراض  االضافية

. ولو االستدامةن خروج تلك الديون عن نطاق حكومات أزمة الديون السيادية ما يكفي لتدوير الدين فتبي

الحكومية تتضمن الوتقاية من التضخم، بحكم صلة الضريبة بالدخل النقدي دون  االيراداتافترضنا أن 

الحقيقي، ونمو القيمة الحقيقية للدين في لحظة االبتداء بسعر الفائدة الحقيقي وهو أتقل من معدل نمو الناتج 

 لالحتفاظة النسبية للدين تدريجيا. تلك الخاصية مع وجود من لديه االستعداد الحقيقي فسوف تنخفض القيم

بأوراق دين حكومي تشجعان الحكومات، على الدوام، إلبقاء الدين وربما زيادته أو ما يسمى مباراة بونزي 

Ponzi Game . 

الخاص يقاوم الميل  ولعل استمرار اتساع الحجم النسبي للحكومة بمقياس األنفاق واالتقتراض من القطاع 
. وأثيرت  مثل هذه المخاوف من وتقت مبكر بعد ظهور   Secular Stagnationنحو الركود المزمن

(، وذلك بعد تداول خصائص دالة Mankiw, p 498النظرية العامة لكينز وخالل سنوات الحرب ) 
الكينزية: الميل الحدي لالستهالك أتقل من الواحد الصحيح، وينخفض الميل المتوسط مع زيادة  االستهالك

. وأساس تلك المخاوف ان الحكومة عندما ينخفض انفاتقها االستهالكالدخل، وضآلة تأثير سعر الفائدة على 
كفاية الطلب الكلي  يستوعبه. أي ان الركود المزمن سببه عدم الستثمارال يجد فرصا كافية  االدخارفإن 

الميل المتوسط لالستهالك وهو ما لم تؤيده التجربة فيما  انخفاضوجاء هذا االستنتاج نتيجة المبالغة في توتقع 
الحكومي لها عالتقة  غير السلعي غير االنتاججم تقطاع حبعد. لكن حجم الحكومة ودورها في تقطاع المال و

 كون منخفضة على السلع التقليدية.بمستوى الدخل و مرونة الطلب مع الدخل التي ت
يمثل العجز المالي إمالءات األمر الواتقع على األغلب والتي من الصعب مقاومتها، وخاصة من جهة أألنفاق 

فتتعذر زيادتها  االيراداتحيث ال يمكن النزول دون حد أدنى تفرضه الضغوط االجتماعية والسياسية. أما 
. وتبرر سياسة الدين الحكومي بأهمية وضرورة سد العجز الذي فوق حد أعلى في مدة تقصيرة من الزمن

او لمواجهة نفقات إضافية ال بد منها. ولكن ثمة من  تقتصاداالنشأ أما بسبب الخفض الضريبي لتحفيز 
على اساس مبدا المكافئ الذي ينسب  تقتصادااليعترض على دور الخفض الضريبي في تحفيز 

فر بالهدف المنشود ظوالذي يفيد عدم جدوى الخفض الضريبي لل  Ricardian Equivalenceلريكاردو
مادام الناس عقالنيون بما فيه الكفاية وال تخفى عليهم حتمية تسديد الدين في المستقبل، ويدخرون من اآلن 

السبب تقابل زيادة االنفاق الحكومي بخفض في االنفاق الخاص.  اتحسبا لزيادة الضريبة وتقت السداد، ولهذ
ن يعرض المكافئ الريكاردي على مفهوم الدخل الدائم الذي طوره فريدمان في النظرية الكمية ونرى أ

، ويتضمن تعريف الدخل الدائم، االدخارالحديثة فإذا كان االفراد يتخذون الدخل الدائم، فعال، اساسا لقرارات 
طاع، لحد اآلن، التثبت من في نظرهم تغيرات الضريبة يصبح المكافئ الريكاردي فاعال. لكن من غير المست

أو بسبب النفقات له  االيراداتي. ثم أن عجز الموازنة سواء لعدم كفاية االدخارتفسير الدخل الدائم للسلوك 
ي الكلي لجدوى العجز. وعادة توصف تقتصاداالعالتقة بقوة الحكومة وضعفها وليس متعلقا فقط بالحساب 

، والحكومات تقصيرة العهد (Romer , P 626-628)حكومات التمثيل النسبي، مثل العراق، بالضعف 
 والتي تواجه انقسامات مجتمعية  هي ضعيفة أيضا تحاول تقديم ترضيات باألنفاق الزائد.
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تفسير العالتقة بين إنفاق الحكومة وإيراداتها، بينما تلتزم مقاربات أخرى، ضمنا، فرضية العقالنية الكاملة ل 
ية من أجل السيطرة على التضخم وكبح البطالة ورفع النمو أكثر اتقتصادالعجز والفائض، بأنها أداة لسياسة 

ي تقتصاداالمنها لتمويل نشاطات الحكومة في أألمن والخدمات وما اليها. وتنسب هذه الرؤية في أصلها الى 
وانتعشت فيما بعد بإسهامات كينز وأبا  Mitchell، وأسهم فيها 1895عام  Knappواإلحصائي أأللماني 
. والتي تعزو، في نفس الوتقت، سريان النقود الورتقية القانونية وتقوتها Chartalismليرنر وكانت تسمى 

كتابه النظرية الحكومية  Knappإلى اعتماد الحكومة لها وخاصة  لسداد االلتزامات الضريبية وتقد سمى  
للنقود وإنها مخلوق تقانوني. وكان يريد مناهضة النظرية المعدنية للنقود أيام تقاعدة الذهب. وتوجد بدايات 
للربط بين النقود الورتقية والضريبة والسلطة الحكومية في كتابات آدم سميث، وساي، وماركس، وجيفونز. 

نها ورتقة دفع باآلجل تصدرها الحكومات لتمويل عجز الموازنة  وتلزم ومن األشكال البدائية للنقود القانونية أ
دافعي الضرائب تسديد جزء مما يترتب عليهم بتلك األوراق. ويكون المقرض للحكومة تقد استوفى دينه بهذه 
 الطريقة، أي إن أألساس الشرعي للورتقة النقدية غير القابلة للتحويل، الى مكافئها المعدني المفترض أو ما

 يكتب عليها، هو تقبول الحكومة لتلك األوراق بنفس القيمة الستيفاء ما لها على مواطنيها. 
الحقيقي حسب طريقة تمويل العجز وفي حالة تنقيده فإن  تقتصادااليختلف أثر عجز الموازنة العامة في 

 مالية صافية الحكومة أودعت في المصارف، مباشرة أو بالنتيجة، أكثر مما سحبت وبالتالي أضافت أصوال

للقطاع الخاص. ويتضمن الفائض اتقتطاع الحكومة  أصوال مالية من القطاع الخاص، بالضريبة أكثر مما 

. ومن هذه الزاوية الواضحة بالمحاسبة يقترن العجز بالتوسع النقدي والفائض بالعكس. االيداعأضافت ب

 ة:وهذه الفاعلية لوضع الموازنة العامة تبينها المتطابقة التالي

(G-T) = (S- I) – NX 

صافي   NXالخاص، و  االستثمار Iالخاص،  االدخار Sالضرائب،   Tأألنفاق الحكومي،  Gحيث : 

مفتوح ماليا يضاف صافي التدفق المالي من  اتقتصادالصادرات والفقرات أألخرى في الحساب الجاري. وفي 

 الى الجانب أأليمن من المعادلة موجبا: NFIالخارج 

(G-T) = (S- I) – NX + NFI 

 االدخار(  مساويا للصفر، عند ذاك، استوعب العجز الحكومي فائض NX + NFI –) فإذا كان المقدار 

الخاص. وفيما عدا ذلك تعتمد العالتقة بين عجز القطاع الحكومي والمركز المالي  االستثمارالخاص عن 

ت المالية الخارجية بين الموجب للقطاع الخاص على حصيلة فائض )عجز ( الحساب الجاري والتدفقا

ه متوازنا، بالمحصلة، وتقبول أطروحة الطلب الكلي يحدد افتراضوعند إهمال القطاع الخارجي أو والسالب. 

الخاص يحصل التالي: أما ينخفض الناتج  االدخارالخاص عن  االستثمارالناتج ) الدخل (، فعند تقصور 

ي والتشغيل، أو تقتصاداال، ألنه دالة بالدخل، لتحقيق التوازن عند مستوى أدنى من النشاط االدخارلخفض 

، ليرتفع التوازن الى مستوى أعلى في االستثمارو االدخاريزداد األنفاق الحكومي المتصاص الفرق، بين 

 الدخل و بطالة أتقل.

، مع دخل أدنى، وال االدخارينخفض وعندما تعمد الحكومة الى إصدار موازنتها العامة بالفائض فسوف  

تؤيد النظرية النقدية ذات المنحى الكينزي فائض الموازنة إال في حاالت استثنائية عندما يهدد التضخم 

 باضطراب كبير بل توصي استمرار تمويل أألنفاق العام بالعجز لتحاشي االنكماش.
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لم الضرائب من المكلفين بدفعها عن ولنفترض ان الحكومة تنفق عن طريق حساباتها في المصارف وتست

طريق المصارف ايضا، والحكومة والمصارف لديهم حسابات في البنك المركزي، وتبدا العملية بحركة 

المقبوضات والمدفوعات بين حسابات الحكومة والمصارف لدى البنك المركزي أوال . فعندما تنفق الحكومة 

لبنك المركزي لتودعه في حسابات المصارف التجارية لدى تنقل مبلغا من حساب عملياتها الجارية لدى ا

ي، بثبات أثر العوامل االئتمانالبنك المركزي أيضا. وبهذا تزداد احتياطيات المصارف وتقدرتها على التوسع 

أألخرى، بينما يؤدي استيفاء الضريبة الى  العكس، إذ تسَدد من ودائع المصارف لدى البنك المركزي 

المعاصر، خاصة في  تقتصاداالأألخيرة. وعند النظر الى حجم القطاع الحكومي في  فتنخفض احتياطيات

 الدول المتقدمة، من السهولة تصور وزنه في العمليات النقدية .

النقدي. والصلة بين  تقتصاداالالعالتقة بين عجز الموازنة العامة ونمو النقود والتضخم مسألة محورية في 
لتضخم  من جملة القناعات الواسعة القبول. لكن كيفية التأثير واتجاه العالتقة تنقيد عجز الموازنة العامة وا

يرون إن الحكومة ال  Wallaceوسببيتها من موضوعات البحث وال يوجد اتفاق حولها. سارجنت وواليس 
تستطيع االستمرار على نقل األعباء إلى األجيال القادمة وهذا فحوى تأكيدهم إنها في الحركة ما بين األزمان 

Inter temporal  وذلك في معرض التعقيب على تحذير النقوديين من تنقيد العجز بصفته تضخميا. وتقد
لدين وربما إلى تضخم أكبر في المستقبل. لكن النقوديين يؤدي التقييد النقدي في نظرهم إلى صعوبة إدامة ا

. Defaultينطلقون من الضغوط التي يولدها العجز على الحكومة لتمويله بالتنقيد وذلك تالفيا لإلفالس 
بمعنى عدم اكتفائهم بمجرد االعتراض على تنقيد الدين بل التحذير من العجز ذاته، ووتقوفهم مع التشدد 

لنتيجة وهي تنقيد الدين. ولذلك ينظر للتضخم على إنه ظاهرة نقدية من أصل مالي، وهذا المالي خوفا من ا
تعميم ترد عليه الكثير من التحفظات خاصة وإن العراق شهد تضخما عنيفا دون عجز في السبعينات، لكنه 

 تقابل للتفسير باألنفاق الحكومي الممول بالتوسع النقدي لطبيعة موارد الحكومة النفطية.
المالي الدولي و  تقتصاداال، المهم ليس العجز بذاته بل عالتقة أألنفاق الحكومي بنمو أألساس النقدي) الباحث 

السياسة النقدية( والنظر إلى الميزانيات العمومية للبنوك المركزية يشجع على االعتقاد بالتكاثر الداخلي 
 .Endogenousللنقود 

 

 النظرية المدلية للمسصوى العدم لألسعدر
 
 

المعادلة األساسية في النظرية المالية للمستوى العام لألسعار تتمثل في تقيد الموازنة الحكومية  في األمد 

والقيمة الحالية  االبتداءالبعيد، والذي يعبر عنه بشرط التساوي بين القيمة الحقيقية للدين القائم لحظة 

للفوائض األساسية المستقبلية في الموازنة. وتبعا لمنطق هذه النظرية فان الفوائض األساسية ليست هي التي 

تتكيف مع المستوى العام لألسعار لضمان توازن الموازنة في األمد البعيد، بل ان تقيمة الوحدة النقدية تتعدل 

(. وبهذا 2p  ،assetto, 2017) االبتداءع الدين القائم لحظة كي تضمن مساواة القيمة الحالية للفوائض م

المعنى  عندما يكون المستوى العام لألسعار تابعا لشروط الموازنة العامة ينتفي األساس النظري لتفسيره 

بكمية النقود او ان النقود تابعة لمقتضيات تكيف المستوى العام لألسعار بشروط المالية الحكومية. وفي 

أخرى، وعلى فرض الهيمنة المالية على السلطة النقدية فإن تمويل عجز الموازنة العامة يحكم عملية  مقاربة

توليد النقود. فعند طرح المزيد من اوراق الدين، حواالت الخزانة وسندات الحكومة وما اليهما، تالحظ 

والسيولة المتاحة.  وللسيطرة  االضافيةالسلطة النقدية  مدى استعداد المصارف والجمهور لشراء تلك الديون 
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الى  شراء مقادير من اوراق الدين الحكومي  تضطرعلى سعر الفائدة والحفاظ على استدامة المالية العامة 

التي بحوزة المصارف والجمهور، تنقيد الدين، ألن البنوك المركزية ال تستطيع حيازة تلك الديون إال بعملية 

ية المالية للمستوى العام لألسعار مع النظرية الكمية للنقود، اي على توليد نقود. وتقد ال تتعارض النظر

فرض ان نمو النقود يحكم حركة المستوى العام لألسعار ما تضيفه النظرية المالية هو ان مسؤولية خلق 

بيد ان النقود تقع على عاتق السلطة المالية اما البنوك المركزية فهي مستجيبة تابعة للقرار المالي الحكومي.  

الحكومي، بالمستوى العام لألسعار والتضخم تسمح باألنطالق من  واالتقتراضعالتقة عجز المالية العامة، 

فرضيات بديلة دون المصادرة على تحديد النقود للمستوى العام لألسعار. إذ ان تمويل جزء من األنفاق 

من الجمهور يعني اضافة  تقتراضاالالضريبية، واألعتيادية األخرى، ودون  االيراداتالحكومي من غير 

مستقلة الى الطلب الكلي ليست ممولة باتقتطاع من مجرى الدخل، وهو تقيمة العرض الكلي من السلع 

والخدمات النهائية. ولذلك يكون لتنقيد الدين، مبدئيا، الدور األساسي في رفع المستوى العام لألسعار عندما 

ية الكلية. وندرج، فيما يلي، عالتقات اساسية االنتاجطاتقة تقريبا من الحدود القصوى لل تقتصادااليعمل 

 ومتطابقات تساعد في متابعة البحث:

 i B +G-TA =  ∆ B +∆md           ……………….(1) 

Pt = P0 (1+π)t   ………………………………….(2) 

St (1/(1+r)t )= B/P  ………………………..…..(3) 

1+r= 
   

   
    ……………………………….………(4) 

r≈ i-π    ……….………………………………….(5) 

 

 i سعر الفائدة النقدي؛  r   سعر الفائدة الحقيقي؛π   الزيادة؛ ∆ التضخم؛B الدين الحكومي  للجمهور ،md 

 Sالضرائب؛  TAاألنفاق الحكومي؛  Gرصيد دين البنك المركزي على الحكومة ) تراكم  تنقيد الدين(؛ 

 الفائض األساس في الموازنة. 

المتطابقة األولى تبين ان: عجز الموازنة أألساسي مضافا اليه مدفوعات الفائدة على رصيد الدين القائم 

والثانية  للجمهور يساوي الزيادة في الدين للجمهور والزيادة في رصيد دين البنك المركزي على الحكومة. 

القيمة الحقيقية الحالية للفوائض االساسية ان المستوى العام لألسعار ينمو بمعدل التضخم السنوي. والثالثة ان 

المستقبلية تساوي رصيد الدين الحقيقي زمن األبتداء. والرابعة تعرف سعر الفائدة الحقيقي وهو ايضا سعر 

 والذي يسمى متطابقة فيشر.  االستخدامالخصم، والخامسة سعر الفائدة الحقيقي تقريبا وهو الشائع في 

 ( يفترض9( منهجا عبرت عنه المعادلة رتقم )Hagedorn,  2111إعتمد هيجدورن ),

، وإهمال رصيد دين البنك المركزي  gثبات المالية العامة على مسار توازني وينمو الناتج المحلي بمعدل  

 ة للضريبة والدين الحكومي واألنفاق العام:االسميعلى الحكومة ، ومساواة معدالت نمو القيم 
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 (1+π)(1+g)=
  

 
 

  

 
 

  

          
 ………………………………….(6) 

( اهملت رصيد دين البنك المركزي على الحكومة وهو المنهج الذي اعتمده هيجدورن. وعند 9المعادلة )

من الطرفين، ينمو رصيد الدين وإيرادات الضريبة واالنفاق  االجمالياستبعاد معدل نمو الناتج المحلي 

(. وفي الحالتين، مع النمو الحقيقي أو بدونه، تبقى  P ،Hagedorn, ibid 11الحكومي بمعدل التضخم)

ثابتة. وهذه ال يستبعد تحققها، من خالل السياسة المالية دون القول ان  االجمالينسبة الدين الى الناتج المحلي 

 ثمة آلية تلقائية ضامنة لها. ويراد من هذه المقاربات القول ان السياسة المالية تحدد التضخم لتختص السياسة

( فهما نمطان 9( والمعادلة رتقم )3بين المعادلة رتقم ) االتفاقالنقدية بسعر الفائدة. وأرى من التعسف الجزم ب

وكالهما يتضمنان دور السياسة المالية في المستوى العام لألسعار. ورياضيا، على  االستدامةمختلفان من 

يقره هيجدورن تحول العجز الى فائض ألطفاء ( والذي 3الذي بينته المعادلة ) االستدامةاألتقل، يتطلب شرط 

ة الرياضية فالمقصود من غة للدين تنمو بمعدل اتقل. وبغض النظر عن الصياالسميالدين القائم. أو ان القيمة 

ة للدين الى الناتج المحلي االسميكي ال ترتفع نسبة القيمة  ( ان السياسة المالية تتحكم بالتضخم 9العالتقة )

انه يتحدد بالنقود، وهو ما لم  افتراض، وبذلك تكون هي التي تعين المستوى العام لألسعار، وعند االسمي

تؤيده إبحاث هذا الكتاب، يصبح توليد النقود ومكاثرتها تابعا للمالية العامة ليختص البنك المركزي بتحديد 

األمد البعيد  ألن عبئ الدين نسبة سعر الفائدة في ضوء التضخم. بيد ان سعر الفائدة الحقيقي هو المهم في 

الى الناتج المحلي يعتمد على الفرق بين معدل نمو الناتج وسعر الفائدة الحقيقي. وما لم نتأكد من وجود الية 

( ضروريا ال يمكن تسمية النظرية المالية للمستوى العام لألسعار 3تجعل التطابق بين طرفي المعادلة )

 نها الى األستقراء او هي سياسة. نظرية بل هي فرضية نحتكم بشأ

 صراحة: األسمى( عبر الزمن وبيان التضخم وسعر الفائدة 3ولمزيد من الوضوح نعيد كتابة المعادلة )

St (1+)/(1+i)t )= {BT / P0 (1+π)T 
}/(1+r)T=B0  ……………..…………………(7) 

 (:2( نتوصل الى المعادلة )4بما يساويها، المعادلة ) (r+1)وبالتعويض عن               

8) St (1+)/(1+i)t )= {BT / P0 (1+i)T 
} =B0  ………………………………(  

ستعتمد  تقيمته الحالية  Tللدين يتحرك في الزمن ونهاية األفق، السنة  االسمي( ان الرصيد 1تبين المعادلة )

والتضخم. ولكي تتحقق  االسميعلى معدل التضخم وسعر الخصم الحقيقي واألخيرة محصلة لسعر الفائدة 

من سنة األبتداء، صفر، الى  tال بد ان يكون مجموع القيمة الحالية للفوائض األساسية عبر الزمن  االستدامة

وهذه مساوية لرصيد الدين األبتدائي. ومن هنا تأتي  Tفي السنة ، مساويا للقيمة الحالية للدين Tنهاية األفق، 

 أهمية معدل التضخم إذ أصبحت واضحة.

يعينه البنك المركزي او سوق المال، باستقالل عن السياسة المالية  االسميولو فرضنا ان سعر الفائدة 

 زات للوصول الى النتيجة. فاألخيرة تفاضل بين تشكيالت بديلة من التضخم والفوائض األساسية أو العجو

 ( نستوضح عن دور تنقيد الدين ضمن هذا السياق بالزمن المتحرك:1وبالرجوع الى المعادلة )
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BT=  ∆ Bt = i Bt + (Gt-TAt)-∆mdt  ……………………………………….(9)          

يسهم في تعيين ( 6لتنقيد الدين، الحد األخير من الطرف األيمن، في المعادلة ) االسميتراكم الرصيد   

ولذا ثمة تحديد متبادل بين التضخم   i االسميفضال عن سعر الفائدة BT للجمهور  االسميرصيد الدين 

 وتنقيد الدين ورصيد الدين للجمهور وسعر الفائدة.

، تعيّنها السياسة المالية فاألرجحية لها لكن السياسة النقدية تقرر مقدار تنقيد الدين وبالتالي TA ،Gوألن  

المرغوبة، او استعداد القطاع الخاص  Btسعر الفائدة ما لم نسلّم بتكيفها مع السياسة المالية لألنسجام مع 

 اسات. لحيازة سندات الدين الحكومي بسعر الفائدة الحقيقي الذي افرزته السي

 Paradigmالتحديد المالي للمستوى العام لألسعار صار منطلقا لمنحى نظري يحاول التأسيس لبرادايم  

 Newجديد يتجاوز األصل النظري ألطروحات التيار الرئيسي. ومن جانب آخر تريد الكينزية الجديدة 

Keynesian   ( خاصة. ويتساوق مع 9هيجدورن وفي المعادلة )إستيعابه ضمن منهجها والذي يتبناه

ة للضرائب واألنفاق العام والدين بمعدل االسميالبحث نظريا عن هيمنة المالية العامة على مسار نمو القيم 

من فخ السيولة. بيد  تقتصاداالنمو الناتج مضافا اليه التضخم. وكلها في سياق إهتمام بالتحفيز المالي لتحريك 

ري بين تحديد المستوى العام لألسعار في سوق السلع، القطاع الحقيقي، وتكيفه حسب ان الربط النظ

مقتضيات التوازن المالي في األمد البعيد ينطلق من: ان التوازن بين ادخار القطاع الخاص المتجه الى 

خلية سندات الدين الحكومي وعرض السندات هو الوجه اآلخر للتوازن في سوق السلع، وتبقى  النقود دا

Endogenous ؛ ويتحدد الطلب على األرصدة النقدية الحقيقية بسعر الفائدة ومتغيرات اخرى؛ والطلب

عند الكينزية الجديدة؛ ويتحدد المستوى   ISدالة بسعر الفائدة والمستوى العام لألسعار وهو   االسميالكلي 

 السلع والخدمات.وعرض معطى من  االسميالكلي  بالعام لألسعار عند التوازن بين الطل

وتفيد التجربة ان الدين الحكومي في الدول المتطورة في تزايد، وطالما يتطلب التوظيف الكامل للعمل  

ية رفع الطلب الكلي دائما بطلب مستقل ، تتأكد الحاجة الى استمرار عجز الموازنات االنتاجوالطاتقات 

داللة نسبته الى الناتج المحلي، ومن هنا تنبثق العامة. وفي نفس الوتقت يبقى عبئ الدين العام ضمن حدود ب

م جضرورة تنقيد الدين من جهة وان يبقى سعر الفائدة الحقيقي دون معدل نمو الناتج المحلي، بان ينس

 التضخم وسعر الفائدة النقدي مع هذا الشرط في األمد البعيد.   

، حصرا او مع متغيرات اخرى، ويفسر وارى، نظريا، إذا كان التضخم الفعلي يعتمد على التضخم المتوتقع

التضخم المتوتقع بعجز الموازنة العامة اوآفاق الفائض األساسي لها، وتقرر السلطة النقدية حجم تنقيد الدين 

 ارتباطا بسعر الفائدة النقدي الذي تختاره، يكون سعر الفائدة الحقيقي تقد تعين ماليا ايضا. 

تقبل األزمة المالية  الدولية األخيرة كان التنظير الغالب في الساحة األكاديمية للدول المتقدمة  تقد انصرف، 

منذ ربع تقرن او اكثر، عن األهتمام بالمالية العامة في دراسة التضخم. على اساس ان األنفتاح المالي وتزايد 

ي، بحيث تقتصاداالصرف غيرت آليات عمل النظام مقادير التدفقات العابرة للحدود في ظله ومرونة اسعار ال

ان المالية العامة تتكيف لتمكين  افتراضال توجد فسحة كافية لتأثير المالية العامة. واصبح من الشائع 



 
 

227 
 

السياسة النقدية من السيطرة على التضخم. ولم تكن الدول النامية، وحتى العراق، بعيدة عن مناخ التفكير في 

 مؤسسات المعبرة عن النهج السائد في تلك البيئة.     الدول المتقدمة وال

وثمة حجة اخرى للتقليل من دور المالية العامة في التضخم  مضمونها ان تصرفات السلطة المالية ال تؤثر 

في التضخم طالما يمتنع البنك المركزي عن تنقيد الدين ، ألن المستوى العام لألسعار يتحدد  عبر توازن 

س في تقطاع السلع حسب النظرية الكمية. اما اتقتراض الحكومة فله سقف يحّده يتمثل في سوق النقد ولي

 استعداد القطاع الخاص لحيازة الدين الحكومي.

وأكتسبت النظرية المالية للتضخم، او المستوى العام لألسعار، زخما بعد األزمة وخالصته ان المؤسسة 

الحكومي للحفاظ على رصانة الوضع المالي. ولكي يبقى دين  النقدية ال بد ان تستجيب لتسهيل تمويل العجز

القطاع العام ضمن النطاق اآلمن نسبة الى الناتج المحلي، وللسيطرة على نفقات خدمة الدين. ألن األخيرة 

تكون سببا لتوسع العجز وصوال الى األنهيار، تلك خالصة  االسميعند تزايدها باسرع من الدخل القومي 

المشتركات بين مختلف مقربات النظرية المالية للمستوى العام لألسعار وتفسير التضخم من جانب المالية 

 العامة كما افهمها.

على السياسة النقدية، وهي خارجية تقوية   Exogenousوبتعبير آخر ان العجز األساسي خارجي   

تة، وتمثل هذه المقدمة تقطيعة مع التصورات الراسخة لما تقبل األزمة بأن المالية العامة تتكيف لتسهيل بوثا

 ,  p 2طرة على التضخم ، بل السلطة النقدية هي التي تستجيب لألسباب آنفا ) ي السيدور السلطة النقدية ف

2011, Leeperيحدد التضخم من منظورها،  (. وحتى في ظل النظرية الكمية للنقود، حيث نمو النقود

فإن  اضطرار السلطة النقدية الى توظيف تقدرة البنك المركزي على خلق النقود لتنقيد الدين  يجعل السياسة 

الدين العام، وهكذا يصبح العجز الشامل  استقرارالنقدية، على األتقل في االمد البعيد، مقادة باحتياجات 

 ئدة هو العامل المسؤول عن التضخم.للموازنة العامة بما فيه مدفوعات الفا

المنافع المخصومة   Maxوزميله، في نمذجة التفسير المالي للتضخم، من تعظيم  Leeperينطلق 

 لألستهالك األسري:

            )    ……………………………….(1) U(Ct   Max E𝛃t 

 ات :االستخداممع األذعان لقيد موازنة الموارد مع 

Bt/Pt + Ct+Tt= y + Zt + ( Rt-1) Bt-1 )/Pt…………………………(2) 

 

معامل الخصم  وهو اتقل من  𝛃عالمة الجمع  والمدى الزمني للجمع ال نهائي،  و∑ التوتقع، و Eحيث 
على الدين مضافا اليه  االسميسعر الفائدة  Rالمنفعة  و U، وtفي الزمن  االستهالك Ctالواحد الصحيح، و 

الضرائب،  Tالتحويالت الى القطاع األسري، و Z، نهاية السنة السابقة  الدينرصيد  Bt-1الواحد الصحيح، 
y  ( 11الناتج, P (Leeper, ibid. 

( يبين موارد القطاع األسري وهي الدخل ) الناتج( والمقبوضات التحويلية 2الطرف األيمن من المعادلة )
الحكومي والدين الحكومي كما كان نهاية والقيمة الحقيقية للفوائد على ارصدة القطاع األسري من الدين 

 االستهالكالفترة السابقة. اما الطرف األيسر فيبين استخدامات الموارد وهي رصيد الدين بالقيمة الحقيقية  و
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والدخل، يؤدي الحل، من  االستهالك( بفرض المساواة بين 2ودفع الضرائب.  وعند تبسيط العالتقة )
 المصدر آنفا، الى :

1/Rt =    Et (Pt/P(t-1) ) …………………………………….(3)       

. االسميسعر الفائدة  iو  )i +1هي )  Rسعر الفائدة الحقيقي  و r و  (r+1)/1 معامل الخصم  𝛃 ث حي 

( متطابقة  3،  لتكون المعادلة  ))) 1+ Eتعبير عن التضخم المتوتقع ،   Et (Pt/P(t-1) )والمقدار 

Fisher (  يعد التبسيط  بحذف 2( والقيد )1وهي نتيجة األستمثال المقيد  من دالة الهدف )االستهالك 

 والدخل.  

تلك محاوالت ألكتشاف عالتقات ضرورية بين الدين والضرائب وفوائض ) عجوزات( الموازنة العامة 

الدين  ستقرارات ضامنة الحيث  تكون تلك العالتقبوسعر الفائدة النقدي والتضخم والمستوى العام لألسعار، 

وتحديد المستوى العام لألسعار والتضخم تبعا لذلك. او، من زاوية اخرى، ان المستوى العام لألسعار تقابل 

للتحديد  بالمالية العامة. بيد ان األمر يبقى مرهونا للسياسات . كما ان البنوك المركزية ال تستطيع التوسع، 

المالية العامة  ونفقات خدمة الدين في النطاق المرغوب. وعند  استقراردون حدود، في تنقيد الدين من اجل 

مناتقشة تلك األطروحات في اطار منطقة اليورو تثار مشكلة عدم التناظر بين تعددية السلطات المالية ووحدة 

 السلطة النقدية، وتبعا لهذا تتفاوت سياسات  الضرائب والدين العام إزاء سياسة نقدية واحدة. 

سب النظرية المالية للمستوى العام لألسعار، كما تبين، ليست النقود هي التي تحدد األسعار وتسبب وح  

ة، وبذلك يقال ثروة إسمية كبيرة تطارد سلعا تقليلة لمعارضة " نقود كثيرة االسميالتضخم بل الثروة المالية 

جز الى النقود بل من العجز إلى تطارد سلعا تقليلة ". ولعل العالتقة السببية في نظر البعض ليست من الع

 االستخداماألسعار ومن هذه إلى النقود. وال يختلف هذ الفهم في المضمون عن  النظر الكينزي في حالة 

 الكامل أو ما يقرب منه.

ثابتة أو خارجية وبذلك تتناسب االسعار مع النقود بثبات  النظرية الكمية للنقود ترى سرعة دوران النقود

القاعدة هي تقلب النزعة النقودية. وفي سياق تصور نظري أكثر تعقيداً تتأثر سرعة دوران الناتج وهذه 

النقود بالمتغيرات الكلية االتقرب ومنها سعر الفائدة ويتحدد المستوى العام لألسعار آنيا مع بقية متغيرات 

لمستوى العام لألسعار في المعادلة. وتحاول النظرية  المالية معالجة عدم التحديد أو وجود اكثر من مسار ل

ي بفعل تقتصاداالظل معادلة كمية النقود والفهم النقودي. وعندما يكون سعر الفائدة خارجيا على النظام 

العناصر التي تسمح بالتحديد  السياسة النقدية، يغدو المستوى العام لألسعار غير محدد، أي غياب العنصر او

-selfالتلقائي، ويصبح التضخم مثل البقع الشمسية إذ ينبعث من عدم اليقين وعبر التحقق الذاتي للتوتقعات 

fulfilling وبتعبير آخر يؤدي تثبيت سعر الفائدة، أي عندما يتحكم بها تقرار السياسة النقدية، الى تبعية .

اتج الحقيقي وسعر الفائدة مستقالن عن النقود والمستوى العام لألسعار سرعة دوران النقود  لها، ويكون الن

لالنسجام مع زيادة سرعة دوران النقود مع  Mt/Ptفي المعادلة. وبالتالي تنخفض االرصدة النقدية الحقيقية 

عام األرصدة النقدية الحقيقية ال يمكن تعيين مقدار حركة المستوى ال انخفاضدخل حقيقي معطى. ولكن عند 

وهو ما يعنيه عدم التحديد. ولكن لو تصورنا ان المستوى  Mt ةاالسميلألسعار بمعزل عن حركة االرصدة 

العام لألسعار يتحدد باستقالل عن عرض النقد وال يتكيف عرض النقد للمستوى العام لألسعار ال بد، في هذه 

 الحالة، من تغير سرعة دوران النقود إلنجاز المعامالت.   
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في أدبيات هذا التيار الى دور متغيرات أخرى، عدا سعر الفائدة، في تغير سرعة دوران  االشارةر وتتكر 

النقود. لما تقدم تحتاج المنظومة معادلة إضافية تتولى تحديد  تقيمة المطلوبات على الحكومة التي تريد 

ن ما يقصد به االلتزام بها لسد الثغرة. كأنها تلتزم بقيمة حالية تجاه حائزي تلك االصول وهذا مضمو

والنفقات وألن الحديث  االيراداتالفوائض المالية االساسية. وتنصرف مفردة الفوائض الى الفروتقات بين 

عن مطلوبات على الحكومة  فهذه الفروتقات تكون سالبة. وبالتالي يصبح المستوى العام لألسعار محكوماً 

ق، ألنها تحدد سعر الفائدة وأن مدفوعات الفائدة بالدين الحكومي الموروث. والسياسة النقدية لها تأثير الح

من ضمن المطلوبات على الدولة وبهذه الطريقة تؤثر في المستوى العام لألسعار. والنظرية المالية كأنها 

تغير تعريف المستوى العام لألسعار من مقلوب  تقيمة النقود الى عنصر في تعيين تقيمة الدين العام.  

للتأثير في القيمة الحقيقية للدين وهي لوضع استثنائي عندما يمتنع البنك ويضيف البعض الية اخرى 

المركزي عن تنقيذ الدين وتفشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين فتنخفض اسعار اوراق الدين 

ى العام المستو  ارتفاعالحكومي في السوق المالية. وتنخفض بذلك القيمة الحقيقية للدين دون الحاجة الى 

لألسعار. وعند استبعاد حالة امتناع البنك المركزي عن تنقيذ الدين من خالل عمليات السوق المفتوحة 

والتزامه بعرض ثابت للنقود على فرض تقدرته على التحكم بها، يكون للدين الحكومي دور في تغير عرض 

 النقد.

ة وال تقيمتها الحقيقية بل االسميرصدة النقدية وكل ما تقدم ال يكفي للقول بعدم اهتمام الحكومة بمجموع اال 

القيمة الحقيقية للدين. والنظرية المالية تستقيم لو تحولت في النظر الى هدف سياسة الحكومة من تحديد 

القيمة الحقيقية للدين الى استدامة مديونتها باستمرار القدرة على تدوير الدين وبانسجام البنك المركزي مع 

ً وتبقى خارجية. والبحث عن الية في مكان ما االسميح االرصدة النقدية هذه السياسة تصب ة محددة حكوميا

تتولى تحديد المستوى العام لألسعار بدءا من الطلب الكلي الذي ال يعّرف بانه دالة في  تقتصاداالمن نظام 

قادير ليست محددة النقود حسب الفهم الكينزي. ومن جهة اخرى عندما تسمح سياسة البنك المركزي بتنقيد م

من الدين بسعر فائدة منخفض، وان سعر الفائدة في البنوك المركزية أصبح هو السياسة السائدة، وفي نفس 

الوتقت تصح النظرية المالية لتحديد المستوى العام لألسعار فكأن البنك المركزي والحكومة اتفقا على سياسة  

قدرة البنوك المركزية غير النهائية على انتاج النقود يستبعد تبقي الدين الحكومي بمقدار ثابت من القيمة. ول

افالس الحكومات، ولكنها ال تقبل بتدهور سعر الصرف وتصاعد التضخم، إال تحت ضغوط استثنائية ولذلك 

 توجد موانع موضوعية تحول دون التمادي في توسيع االنفاق الحكومي عبر تنقيد الدين.

بين التنقيد او ما يسمى ضريبة التضخم والمطلوبات للقطاع الخاص تقابلها وهنا يضاف عنصر تقسيم الدين  

القيم المالية للفوائض المستقبلية من الضرائب. وال يستند هذا الفهم الى اساس تجريبي واسع المصداتقية الن 

ئدة من الصعب تصور تصفير الدين الحكومي بل سياسة تدوير مقدار من الدين وبالتالي تكون أعباء الفا

وتقيمتها الحقيقية موضع االعتبار وربما هي التي تحكم ذلك المقدار. وهنا يعود المستوى العام لألسعار لينظم 

 تكاليف  تدوير الدين بوحدات من الدخل الحقيقي.

أحيانا،  االرتباطالصيغ التي تعرض بها النظرية المالية لتحديد المستوى العام لألسعار يكتنفها الغموض، و 

المبالغة لكنها أسهمت، مع مداخل نظرية أخرى في لفت االنتباه نحو صالت بين العمليات المالية وربما 

الحكومية  وعالم النقود كانت مغفلة. ومحتوى النظرية المالية إن حركة المستوى العام لألسعار تفوق في 
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العجز، وبالتالي ليس مهماً  أن  النقدي لتمويل االصدارأهميتها للمالية العامة من حق السك، أي تنقيد الدين ب

يمول العجز بالتنقيد أو االتقتراض من القطاع الخاص طالما يتولى المستوى العام لألسعار دور التسوية في 

النهاية.  ويبدو أن الربط بين االيراد الضريبي والمستوى العام لألسعار وبين االخير واالنفاق الحكومي الذي 

درجة كبيرة فيه يبدو أتقرب الى القبول في فهم ارتباط المستوى العام لألسعار يحدد الطلب الكلي أو يسهم ب

بالدين. لكن الحكومة ليست حرة تماماً في اختيار مستويات االيراد والتنقيد واالتقتراض من القطاع الخاص، 

لألسعار  وال يمكن أغفال سياسة سعر الفائدة في استهداف التضخم. وعند تقبول مبدأ تحديد المستوى العام

بسعر الفائدة فان النظرية المالية لتحديد المستوى العام لألسعار بحاجة الى اعادة صياغة أو تصبح فائضة. 

الخوف من  جموح التضخم  في خلفية  ذلك االهتمام  النظري بالعالتقة بين عجز الموازنة العامة ونمو 

والنظر  Fiscal Dominance لمالية عرض النقد والتضخم، والتي تندرج، أيضا، ضمن إطار الهيمنة ا

إلى السياسة النقدية في ضوئها.  و خاصة عندما تصدر الموازنات العامة بعجوزات كبيرة ويتكرر العجز 

لمدة طويلة ويمول بالخلق النقدي. وتقد تلجأ البلدان النامية لهذا اإلجراء لعدم كفاية الضرائب القابلة للتجميع، 

سواق المالية الخارجية وعوامل أخرى بما فيها وضعف األسواق المالية المحلية وصعوبة الوصول إلى األ

السياسي، وصعوبة تعديل األنفاق، وتبعية البنوك المركزية للحكومات. ويرى النقوديون  )  ستقراراالعدم 

Nachega P8  عجز الموازنة العامة تضخميا طالما تحاول السياسة النقدية خفض سعر الفائدة في )

وض، ويقود ذلك إلى التوسع النقدي وعبر تنقيد الدين الحكومي أو جزء مواجهة الطلب الحكومي على القر

منه في النتيجة. وتنقيد  الدين ظاهرة معروفة في العالم ليس في البلدان النامية وحسب بل في البلدان 

ً ومنها الواليات المتحدة األمريكية. إن شراء البنك المركزي ألدوات الدين الحكومي يرفع  المتقدمة أيضا

األساس النقدي ويزداد عرض النقد ومن هنا يؤدي إلى التضخم في رأيهم. بعبارة أخرى إن لم يمول العجز  

مباشرة بالخلق النقدي سيؤدي بصورة  أو أخرى إلى زيادة عرض النقد. لكن الصلة بين معدل التضخم 

نفاق الحكومي والطلب وعجز الموازنة ومصادر تمويل العجز ليست حاسمة وهذا ال ينفي العالتقة بين اإل

 الكلي الفعال الذي يعني الضغط التضخمي مع المستوى المتحقق من العرض الكلي للسلع والخدمات . 

تناتقضت الدراسات التجريبية التي تناولت الربط بين عجز الموازنة العامة ونمو النقود والتضخم فيما 
يسهم جوهريا في نمو النقود أو التضخم.  أن العجز ال  1985عام losserتوصلت اليه، فقد بينت دراسة 

دولة، والنتيجة نفسها ذهب إليها سكن وهان 33 وكذلك توصل إلى نفس النتيجة جوينز وكاراس من بيانات 
. لكن آخرين وجدوا عالتقة يعتد بها بين التضخم وعجز الموازنة في البلدان النامية، ومع عدم 1998عام  

 يها تأثير استقالل البنك المركزي عل
 (p. 2,Tekin-Koru.)  إلى عام  1957وفي دراسة عن تركيا استخدمت بيانات سنوية للمدة  من عام

وجدت عالتقة جوهرية بين عجز الموازنة العامة و تنقيد الدين والتضخم. وتساعد تجربة البلدان التي  1987
ان دور تمويل الدين الحكومي على البنك المركزي إلى السوق على بي االعتمادانتقلت في تمويل العجز من 

 بمعزل عن حجم العجز، وهذه التجربة عاشتها تركيا.
 
نعم، هو ما يمليه الواتقع ، طالما السيطرة  النقدية الفعالة ليست ممكنة مع تضخم مرتفع وعجوزات كبيرة  

رة. والبنك في الموازنة العامة تمولها المصارف، ألن تلك السيطرة تجعل كلفة تمويل الدين الداخلي كبي

نظام المال، مصارف وأسواق، ليس أمامه عمليا سوى تدعيم تقدرة  استقرارالمركزي الذي يتوخى 

 والنقود بالمعنى الواسع. االئتمان، على تمويل الدين  ليتوسع مجموع اتاالحتياطيالمصارف، عبر مدها ب
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دراسة متأخرة للتجربة التركية أكدت استنتاجات تقادت إليها دراسات أخرى فحواها التحديد المشترك للنقود 

والتضخم بمعنى تبعية كليهما لعمليات أخرى، تقوامها التفاعل بين أألنفاق العام و تمويله والمصارف. و لم 

 Seigniorage)لبنك المركزي للدين تؤيد الفهم المنطلق من الفرضية الكمية بأن التضخم نتيجة تنقيد ا

Revenue) ولكن هذا ال ينفي إسهام التنقيد دون أن يفسر المكون أألكبر في التضخم. وال يدعم تحليل .

 البيانات النظرية المالية للمستوى العام لألسعار إذ لم يثبت اتجاه السببية مباشرة من العجز إلى التضخم.

دور العجز في التكاثر النقدي وتقبل ذلك في زيادة أألنفاق الحكومي  وال تنفي هذه الدراسات بمجموعها 

والطلب الكلي.  لكن التحول في تمويل العجز من البنك المركزي إلى المصارف ال يغير جديا في محصلة 

التأثير. وتسلط هذه المكتشفات مزيدا من الضوء على آليات خلق النقود التي ينتقل مركزها، تدريجيا، من 

ومن النادر أن تكشف البيانات عن  المركزي إلى المصارف ويتضح أكثر فأكثر مع التعميق المالي. البنك

(. وفي حين وجدت دراسات إن  Nachega P9ارتباط تقوي بين عجز الموازنة العامة ومعدل التضخم ) 

امة ونمو عجز الموازنة العامة في البلدان النامية تضخمي وجدت دراسات أخرى إن عجز الموازنة الع

عرض النقد كالهما مقاد بالتضخم. بتعبير آخر إن التضخم هو المتغير الخارجي الذي يفسر العجز ونمو 

عنيف  انخفاضإبتدأ من صدمة عرض تقوية أو  دعرض النقد، ويحصل هذا عندما يكون مصدر التضخم تق

رفع المستوى العام لألسعار في العملة األجنبية الذي يؤدي إلى رفع سعر صرف العملة األجنبية كثيراً في

 وتبدأ الحلقة اللولبية وهو ما حصل في العراق أثناء الحصار . 

صلة التضخم بنمو  2003و1982( للكونغو بين سنتي  Nachega PP30 - 311بينت دراسة )

عرض النقد واألخير بعجز الموازنة العامة في األمد البعيد، وتُظهر التقديرات، أيضاً، تأثيراً لسرعة دوران 

المعامل بين عجز الموازنة وعرض  استقرارالنقود بالمعنى الواسع، كما للدخل أيضا. والحظت الدراسة عدم 

راجع التضخم. إن تغير سرعة دوران النقود وعالتقته الموجبة الهيمنة المالية تقاد إلى ت انخفاضالنقد وان 

بالتضخم تقلل من أهمية االستنتاج الذي توصلت إليه الدراسة خاصة وان معامل تغير سرعة دوران النقود 

ً لتغير الطلب الكلي الفعال أو محدداً للتضخم. وألن  ً دتقيقا كان كبيراً. ما يعني إن تغير النقود ليس مقياسا

سة غطت مدة طويلة ولدولة نامية فان التفسير النقودي للتضخم حتى في األمد البعيد يبقى موضع شك الدرا

 وليست له ارجحية واضحة على التفسير بالكلفة أو منحنى فيلبس .

لقد  تبلورت، في العقود القريبة، معايير لتنظيم العالتقة بين  المالية العامة والعمليات النقدية  تقضي 

بضرورة تجنب الحكومات االتقتراض من البنوك المركزية، أو حتى ضمان تقروضها  وهو ما انعكس في 

ت التي ال تنسجم مع  تلك تقانون البنك المركزي العراتقي. لكن األزمة األخيرة أظهرت الكثير من الممارسا

( دين حكومي إضافة على الحواالت   Bondsالمعايير. لقد أتقدمت بنوك مركزية على شراء سندات ) 

Bills .وتوسعت في ذلك لتخفيف عبئ اإلنقاذ المالي على الموازنات العامة 

العجز من  وعموما عندما ترتفع المطلوبات على الحكومة وتنخفض إيرادات الضرائب، ويكون تمويل 

الداخل والخارج باهض التكاليف، أو غير متاح، تلجأ الحكومات إلى البنوك المركزية. وهناك ممارسات 

تخالف، بهذا القدر آو ذاك، التشريعات الحاكمة للعالتقات بين البنك المركزي والمالية العامة تقد تلجأ إليها 

نفاق الذي ال تستطيع تخفيضه سياسياً الحكومات تحت ضغط التباين بين محدودية الموارد وحجم اإل
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واجتماعياً. وال بد من التمييز بين دين البنوك المركزية على الحكومات باألحجام المتناسبة مع إدارة السيولة 

في أوضاع اعتيادية وما جرى في العراق، أيام الحصار، وبعض الدول في أمريكا الالتينية، ألن هذه 

النقدي.  االصدار، إال شكالً، فهي تمويل إنفاق حكومي كبير بالتقراضاالحاالت ال تندرج ضمن مفهوم 

النقدي تمييزاً له عن التمويل الحقيقي  االصداروإتقراض البنك المركزي للحكومة، ابتداًء، هو تمويل ب

الضريبية أو االتقتراض من القطاع الخاص مثال. لكن التمييز بين الحاالت االعتيادية وحالة  االيراداتب

اق، زمن الحصار، ودول أخرى في أن األولى يمكن استيعابها ضمن عمليات السوق المفتوحة وال العر

تصل إلى حد نقض تقيد الموازنة وتقواعد الضبط المالي في األمد المتوسط، ويبقى مجموع الطلب الكلي 

 الوطني على االستيعاب دون ضغوط تضخمية.  تقتصاداالضمن تقدرة 

ي والحيلولة دون اتساع تقتصاداالوري من اإلنفاق الحكومي، إلدامة النشاط هناك فرق بين تمويل حجم ضر

ية الكلية ويقترن بتضخم جامح بسبب االنتاجالبطالة، وتمويل آخر بالتوسع النقدي يتجاوز كثيراً سقف الطاتقة 

عر ذلك التجاوز. وتقد تنحسر فجأةً موارد العملة األجنبية، وهي حالة العراق زمن الحصار، فينخفض س

صرف العملة الوطنية في السوق وحسب شروط التوازن ونتيجة لذلك يرتفع المستوى العام لألسعار وتزداد 

التكاليف، لكن  ارتفاعالتكاليف النقدية للخدمات العامة ما يستدعي  زيادة اإلنفاق الحكومي لمسايرة 

نوك المركزية. ومع هذا النمط من الحكومية ال تستجيب وتتسع فجوة التمويل فتلجأ الحكومات للب االيرادات

الوطني دون المستوى االعتيادي لألداء ما يعني إن  تقتصاداالالنقدي والتضخم يبقى  االصدارتمويل اإلنفاق ب

نسبة البطالة دون المعدل الطبيعي لها  انخفاضالتضخم ليس بسبب تجاوز الناتج الفعلي للناتج المحتمل أو 

 و هو ما سنأتي عليه .بل تولد أساساً من سوق الصرف، 

، وتشعر  في نفس الوتقت بأهمية التوسع Structuralتواجه الحكومات الحاجة  لتخفيض العجز الهيكلي  

في اإلنفاق نظرا لآلثار البليغة لخفضه على الطلب الكلي، وفي السنوات األخيرة تتعامل سياسات الجزء 

الدولي لتشرين األول  تقتصاداالالمتقدم من العالم  مع هذا التناتقض  بصعوبات متزايدة. وفي تقرير أفاق 

لحكومي الكنزي بثقة، ولعل هذا المنحنى ينسجم مع االعتراف بدور ، عودة الى مضاعف اإلنفاق ا2012

الغربي من الركود. وتقد اشارت التقارير األخيرة إلى الطاتقات  تقتصاداالالسياسة المالية في محاوالت انتشال 

بما يتضمن الدعوة إلى رفع االنفاق الحكومي لزيادة الناتج. وتدل هذه األطروحات  تقتصاداالالفائضة في 

لى تراجع التزمت األيديولوجي تحت تأثير األزمة وتقد تنتفع البلدان النامية من هذه األجواء لتبني سياسات ع

ية تالئمها. إذ الزالت البطالة مرتفعة في البلدان التي تعرضت أكثر لثقل األزمة المالية ومنها بلدان اتقتصاد

السياسي واحتياجات كبيرة لسكان  االضطرابني أوربا الناهضة والبلدان العربية المستوردة للنفط التي تعا

عالمي لم يتجاوز األزمة بعد،  اتقتصادالدخل في  انخفاضينمو بمعدل مرتفع مقارنة بالمتوسط المعروفة مع 

ثم أصيب بصدمة الوباء،  وتلك البلدان بحاجة ماسة الى زيادة فرص العمل. علما ان التضخم منخفض في 

بالمائة، وانخفض في الواليات  1.5كان بالمتوسط   2012لثاني من عام الدول المتقدمة وفي النصف ا

، وال تستطيع الدول النامية  2121ة األمريكية دون نصف الواحد بالمائة في نيسان ، ابريل، من عام دالمتح

 والناهضة الحفاظ على وتائر النمو التي شهدتها من تقبل. 
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 (1الشكل رتقم )

 والمتوتقع لمعدل التضخم وسعر فائدة األموال الفدراليةالفجوة بين الفعلي 

 2116 - 1624البيانات شهرية للمدة 

 

 .FREDإعداد الباحث، البيانات من 

 

 ضوابط إتقراض البنك المركزي للحكومة

مما سبق ال بد من مالحظة مصادر عجز الموازنة العامة واألسباب األولية للتضخم تقبل الحكم على   

الغالب في األوساط المهنية مع  االتجاهعدم اتقتراضها من البنك المركزي وال زال  ة أواتقتراض الحكوم

المنع التشريعي إلتقراض البنوك المركزية للحكومات. وأدرج عدم إتقراض الحكومة من بين مؤشرات 

 استقالل البنك المركزي مادامت الحكومات تضغط على البنوك المركزية من هذه الزاوية . 

) Jacom  ( في بحثهم وجدوا إن ثلثي البلدان في العينة التي تقاموا بدراستها والمؤلفة من ) 152وزمالئه 

للحكومة من البنك المركزي أو إجازته بتحفظ و لألمد القصير. إن اغلب  االتقراض( دولة، بين تحريم 

تقراض البنوك البلدان المتقدمة والناهضة التي تعتمد سعر الصرف المرن تضع تقيوداً صارمة على إ

تقصير األمد، في اغلب الحاالت، يعتمد سعر فائدة السوق،  االتقراضالمركزية للحكومات. وعند السماح ب

لمركزي على إتقراض الحكومة الوطنية اوالقرض يحدد بنسبة تقليلة من اإليراد الحكومي، ويقتصر البنك 
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لسائدة والتي تبناها الصندوق أيضاً وهي دون حكومات األتقاليم والمحافظات. وأعادت الدراسة تأكيد الحكمة ا

تفضيل عدم تمويل البنوك المركزية لإلنفاق الحكومي، مع إمكانية السماح للبنوك المركزية بشراء أدوات 

الدين الحكومي من السوق الثانوية ألغراض السياسة النقدية. وفي الواتقع إن أدوات الدين الحكومي هي تقوام 

المستبعد إدارة تلك العمليات حصرا لألغراض النقدية دون مراعاة متطلبات  عمليات السوق المفتوحة ومن

تمويل العجز الحكومي وتكاليفه، كما أن إبقاء سعر الفائدة دون حد أعلى من مهام السياسة النقدية، وتقد تفسر 

 مساندتها التقتراض الحكومة بالتوسع النقدي من هذا الباب. 

تحذير البنوك المركزية من تنقيد الدين الحكومي يفتقر إلى الواتقعية الن شراء البنك المركزي لحواالت  

الخزانة من السوق الثانوية هو تنقيد للدين حتماً، وان التنقيد  موجود في اغلب بلدان العالم مع تفاوت في 

ة للبنوك المركزية هي حواالت خزانة. الحجم الن اغلب األصول المحلية التي تظهر في الميزانية العمومي

تبقى مسألة حجم التنقيد وظروفه وإمكانية توليده لضغوط تضخمية موضع البحث والتساؤل. ومع سعر 

الصرف الثابت يصبح التشدد في تنقيد الدين مهما لئال تتراكم ضغوط تنتهي إلى التخلي عن التثبيت الذي ال 

لتضخم. ويمكن التسامح مع تمويل البنك للحكومة بصفة مؤتقتة يمكن االستمرار عليه مع معدل مرتفع ل

لتالفي تقلبات اإليراد الضريبي لحين إنجاز إصالح آو تتعمق األسواق المالية لتأمين التمويل البديل. وان 

تكون القروض تقصيرة األمد تسترد في نفس السنة وتحدد آمادها وشروطها األخرى بقانون. يشار أيضاً إلى 

ً توضع تقيود على شراء أهمية ال شفافية بحيث يجري اإلفصاح عن تلك الصفقات في تقارير دورية. أحيانا

البنك المركزي حواالت خزانة من السوق الثانوية إذ يعتبر تمويال لإلنفاق الحكومي بصورة غير مباشرة. 

به من أوراق الدين  االحتفاظومن األشكال التي يتخذها هذا التقييد وضع سقوف لما يمكن للبنك المركزي 

ات الحكومية من السوق االولية، وال يمكن القول انه االصداربشراء  االتقراضالحكومي. والتشدد أكثر تجاه 

ممنوع بالمطلق في جميع البلدان. ودائماً في أوتقات الكوارث والحروب تلجأ الدول إليه، ومثل هذا السماح 

اتقي ال يشير إلى مثل هذه األوضاع االستثنائية. أما التمويل متعارف عليه. بيد إن تقانون البنك المركزي العر

تقصير األمد مثل التسليف والسحب على المكشوف فعادةً ما تسمح به التشريعات وتوضع سقوف على هذه 

 النوع من التمويل ويسترد في نفس السنة. 

وزمالئه إن من بين  Jacomeوللتعرف على الموتقف من إتقراض البنوك المركزية للحكومات بينت دراسة 

( دولة تجيز تقديم سلف  57و )  االتقراض( دولة تجيز  40( التي شملتها الدراسة )  152الدول بعدد ) 

وثالث دول لم تتناول تقوانين بنوكها المركزية هذه  االتقراض( دولة حرمت  51والسحب على المكشوف و) 

الناحية العملية فال بد من دراسة البيانات  المسألة. وهذا المسح كما يتضح من زاوية التشريع، أما من

الكلي التي تحذر التضخم  تقتصاداالالمنشورة كما سيأتي. وأيضاً من الضروري عدم إغفال ضوابط سياسة 

األسعار والضبط المالي بصفتها ثوابت وأصبحت من معايير حسن األداء والمسؤولية  استقراروتتبنى 

األخالتقية في إدارة الشأن العام. وتبقى مضامين السماح أو التحريم التشريعي محكومة في سياق متطلبات 

إذ أظهرت  ي الكلي. ومن دراسة التشريعات يتبين إن البلدان المتقدمة أكثر تشدداً تقتصاداالسالمة األداء 

. أما في البلدان النامية فقد ظهر المنع في باإلتقراض( عدم السماح 29( دولة من مجموع )20تشريعات )

( دولة 15) االتقراض( دولة. وفي البلدان الناهضة التي حرمت  92( دولة من مجموع  ) 20تشريعات ) 

 ( دولة شملها المسح . 31من مجموع )
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ب اعتماد أسعار الفائدة في السوق على تقروض بنوكها المركزية ( دولة وجو52وبينت تشريعات ) 
( دولة أخرى تركت القوانين المسألة للتفاوض أو سكتت عنها. وفي عدد تقليل من  38للحكومات، وفي ) 

الدول أسعار الفائدة على القروض أدنى من سعر السوق. ويشترط  تقانون البنك المركزي العراتقي أسعار 
تقروضه للحكومة. وتحدد أسعار الفائدة على حواالت البنك المركزي و الخزانة في العراق فائدة السوق على 

بالمزاد وهو ما ينسجم مع القانون. وال يسمح القانون بشراء البنك المركزي العراتقي ألوراق الدين الحكومي 
ة فال بد من اعتماد في نصوصه الحالية. أما عندما يشتري البنك المركزي تلك الحواالت من السوق الثانوي

الخالي من المخاطر لنفس األمد. وفي هذه الحالة  االتقراضسعر خصم  يتناسب مع سعر فائدة توازني على 
تكون أسعار الفائدة على الحواالت الجديدة هو األنسب أو اعتماد سعر حوالة البنك المركزي. ويتضح من 

(  15كانت )  كزية إتقراض الحكومة ألمد بعيد تقليلةالتجربة الدولية إن التشريعات التي تسمح للبنوك المر
هو التضخم فقد بين تحليل  االتقراضدولة في المسح المشار إليه آنفاً. وألن محور البحث حول جواز 

بين االستقالل السياسي للبنك المركزي وإتقراضه للحكومة.  االرتباط( درجة عالية من  P23االنحدار ) 
ستقالل يقترن بخفض التضخم في البلدان النامية مع إن اجتماع المتغيرين في واال االتقراضوان التشدد في 

للحكومة.  االتقراضمنظومة التفسير يضعف معنوية احدهما أو كليهما ما يدل على إن محور االستقالل هو 
تيجة يقترن بزيادة التضخم وبمعنوية عالية وهذه ن االجماليوفي جميع الحاالت تبين إن نمو الناتج المحلي 

ي وهو تقتصاداالتدحض الكثير من الدراسات السابقة حول حيادية التضخم أو سلبيته في العالتقة مع النمو 
ية كما تقتصاداالدليل آخر على عدم إمكانية التحليل الكمي لحسم الجدل حول المسائل األساسية في السياسة 

 جميع التجارب .إن سعر الصرف الثابت يقترن بخفض التضخم وبمعنوية عالية وفي 
القول بان البنك المركزي يعمل فقط من اجل السيطرة على التضخم وتأتى خدمة اهداف التشغيل           

والنمو ناتجا لذلك الهدف ينطوي على مغالطة مكشوفة. اذ لو كان أألمر هكذا لماذا تذكر تقوانين البنوك 
ان السيطرة على التضخم ضرورية لألداء المركزية النمو والتشغيل صراحة الى جانب التضخم. صحيح 

ي السليم، وعادة ما يقاس األداء بالتشغيل والنمو وهذا واضح. بيد ان اإلصرار على تكليف البنوك تقتصاداال
المركزية العناية بالنمو وخفض البطالة يقتضي العمل على هذه األهداف لذاتها. ومن األدلة على هذا الفهم 

عر فائدة البنك المركزي بالتضخم  وفجوة الناتج وهناك اوزان لكل من الفجوتين. تقاعدة تايلور التي تربط س
وعليه لم يعد مقبوال ،خاصة بعد مالحظة تجربة عمل البنوك المركزية خالل األزمة أألخيرة، التصريح بان 

عاملها مع عمليات السوق المفتوحة تدار حصرا حسب مقتضيات السيولة وبالتالي فان البنوك المركزية عند ت
ادوات الدين الحكومي بيعا وشراء ليس بهدف تسهيل تمويل الموازنة العامة، تنقيد الدين، او غير ذلك بل 

 هذه من جملة ما تهتم به البنوك المركزية فعال.
 
 

 االسص امةثقل ال ين العدم و
 

أصبحت مسألة استدامة المالية العامة، مع ثقل المديونية في البلدان المتقدمة و مهمات إعادة التمويل، من 
بالتضخم  االستدامةموضوعات األسواق المالية والمشتقات. وهي ليست بعيدة عن السياسة النقدية بحكم صلة 

 االيراداتجانب كونها متعلقة أصال ب وسعر الفائدة  وتنقيد الدين عبر عمليات السوق المفتوحة. هذا إلى
والنفقات والسياسات الموجهة لهما. ونمهد  في هذا المبحث لما سيأتي تباعا لتغطية عناصر القضية التي 
أبرزتها ازمة الديون السيادية األخيرة، الظاهرة منها والمعروفة بالتحليل وما يستشف من سياسات تنم عن 

 الخوف من المخاطر.  
 

 ال ين الحكومي بين الموازنة العدمة واألسواق المدليةاسص امة 
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يعرف تقيد الموازنة في األمد البعيد بعدم تجاوز القيمة الحالية لألنفاق الحكومي والدين القائم  صافي القيمة   

الحالية لإليرادات بنفس سعر الخصم، و ذلك عبر األفق الزمني بين لحظة االبتداء والالنهاية.  وبصيغة 
ئة، القيمة الحالية لفائض الموازنة عبر األفق الزمني ذاك ال تقل عن دين االبتداء. وبالتالي فإن مكاف

المستقبلية المتوتقعة  تقيد األنفاق الحالي حسب هذا المفهوم من جهة المدى الممكن لتوسيع الدين.  االيرادات
صى من رصيد الدين الحكومي المسموح أي المقدار األتق  االستدامةومن هذه العالتقة الحسابية  يمكن تعريف 

بداللة نسبة الدين إلى  االستدامةبه ضمن شروط التوازن في مدة زمنية تتجاوز الموازنات السنوية. أما تقييم 
الناتج المحلي فال يتعدى المقارنة بمتوسطات على المستوى الدولي أو مع مستويات سابقة. واألنسب كما 

ي القابل للتدوير دون زيادة موجودات البنك المركزي من أوراق الدين نرى، حساب مقدار الدين الحكوم
الحكومي، أو ما يسمى التنقيد، بمعنى مالحظة  الحجم الذي يرغب القطاع الخاص حيازته ضمن محفظته 

 ية. االستثمار
(1الجدول رتقم )  

 
 CDSي السيادي و سعر ضمان الدين االئتماناالحتمال التراكمي للفشل 

 

االحتمال  
التراكمي للفشل 
 بالمائة
 خمس سنوات

سعر ضمان 
الدين سنويا 
بالنقاط األساسية 
 ألتقرب نقطة

االحتمال  الدولة
التراكمي للفشل 
 بالمائة
 خمس سنوات

سعر ضمان 
الدين سنويا 
بالنقاط األساسية 
 ألتقرب نقطة

 39 3.50 استراليا 1742 66.26 1

 37 3.32 النمسا 1148 55.40 2 

 40 3.29 اليابان 821 51.50 3

 37 3.27 هولندا 669  49.46 4

 31 2.73 سويسرا 808 43.71 5

الواليات  791 43.61 6
المتحدة 
 االمريكية

2.40 28 

 26 2.36 بريطانيا 603 34.73 7

 25 2.27 المانيا 627 34.15 8

 24 2.11 الدانيمارك 439 27.17 9

 23 2.02 فنلندا 344 27.12 10

 18 1.57 السويد 411 25.72 11

 14 1.26 النرويج 395 25.15 12

   S&P  Global sovereign Debt Credit risk report 4th quarter 2013المصدر:     
 
 

والمقياس األول، أي التوازن في األمد البعيد عبر مقاربة صافي القيمة الحالية، هو األكثر تحوطا، ويفترض 
أما الثاني، ثقل الدين نسبة إلى الناتج المحلي، والثالث، الحجم القابل للتدوير في ضمنا سداد الدين الحكومي. 

 نطاق تفضيالت القطاع الخاص، فال يفترضان السداد. 
تعني  مخاطر الدين السيادي عدم وفاء الدولة بالتزاماتها ،  ومن جملة صيغ التعبير عن ذلك الخطر 

إلى جانب مقاربات أخرى تتساوق  Cumulative Probability of defaultاالحتمال التراكمي للفشل 
ها الجديدة. ويسعى مع سلوك الدولة تجاه الدائنين في الماضي القريب وأسعار الفائدة المطلوبة على ديون

[ أي مبادلة 16]  Credit Default Swapالدائنون لحماية ديونهم في سوق مبادالت الفشل االئتماني
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يدفعها مشتري الضمان وهو الدائن الذي   Spreadالخطر بمدفوعات منتظمة تحدد بنسبة من مبلغ الدين 
وكلما أرتفع االحتمال التراكمي للفشل  تزايد يواجه خطر عدم استيفاء مستحقاته التعاتقدية إلى بائع الضمان. 

وعلى سبيل اإليضاح نعرض في الجدول أدناه  Basis pointsسعر الضمان الذي يقرأ عادة بنقاط أساسية 
تقديرات الفشل االئتماني إلى جانب سعر الضمان ) المبادلة( لمجموعتين من الدول ، التي توفرت عنها 

 يا والدنيا : بيانات، يمثالن المستويات العل
 

بين االحتمال التراكمي للفشل  0.96لجميع الحاالت  االرتباطوجد أن  (1بيانات الجدول )وعند تحليل 
؛ وللمجموعة واطئة المخاطرة 0.921وسعر ضمان الدين )المبادلة(؛ ولمجموعة الدول عالية المخاطرة 

0.994 . 
وتوصل التحليل ، عبر حساب معادالت االنحدار، أن الميل الحدي لسعر المبادلة مع االحتمال التراكمي  

نقطة للوحدة المئوية الواحدة من احتمال الفشل. وللبلدان عالية المخاطر كان الميل الحدي  20.18للفشل 
ية االئتمانحساس لتقدير الجدارة أي ان السوق  11.54بينما للبلدان واطئة المخاطرة   26.87بنفس المعنى 

السيادية.  وذلك ألن احتمال الفشل وتوتقع الخسارة من أصل الدين هي التي تحدد سعر المبادلة وعلى اساس 
توتقع القيمة الحالية لتدفقات دخل المبادلة لبائع الضمان مقابل القيمة الحالية للخسارة المتوتقعة. ومن جهة 

لتعويض في حالة فشل المدين مقارنة بالقيمة الحالية لمدفوعات الضمان وهكذا الدائن توتقع القيمة الحالية ل
ي في السوق . بمعنى أن مشتري الضمان يقدر القيمة الحالية االئتمانتتحدد أسعار التوازن لمبادالت الفشل 

، أي نسبة توزيع احتمالي لمعدل اإلنقاذ افتراضللتعويض المتضمنة احتمال الفشل وحجم المال المفقود على 
الجزء الذي يسدده المدين من مجموع الدين. ويريد بائع الضمان أن يجعل من جانبه صافي القيمة الحالية 

موجبة وهي القيمة الحالية لما يستلم مطروحا منها توتقع  Expected Net Present Valueالمتوتقعة 
ر الفائدة على الدين الحكومي الجديد و القيمة الحالية للتعويض. وكلما ارتفعت أسعار المبادالت ترتفع اسعا

بالتالي معدالت العائد على ورتقة الدين. ويستمر هذا التالزم بين العائد على سند الحكومة  وسعر المبادالت 
الذي يضع الدولة المدينة في   Credit Ratingي االئتمانية التي يعبر عنها التقييم االئتمانلديونها وجدارتها 
ية حسب الصنف الذي يضم المدين باحتمال االئتمان[. وعادة ال يقترن مستوى الجدارة 12الصنف المناسب ]

تبين أنها تهتم كثيرا باالحتمال  Moodyللفشل يعبر عنه رتقميا بل يعرض الصنف بالوصف. لكن شركة 
الجدارة  ية السيادية ، ونشرت الفشل الفعلي مبوبا حسب أصنافاالئتمانالتراكمي للفشل  في تقييم الجدارة 

 (.2ية للدول التي تقيمتها في الجدول )االئتمان
 

. ويعتمد عمل هذ السوق على  Insuranceوال تختلف مبادالت الفشل االئتماني في جوهرها عن التأمين 
الحجم الكبير للعقود و تبعا لذلك تغطي إيرادات الضمان مدفوعات التعويض وتحقق معدالت األرباح التي 

ر في السوق. ويالحظ النمو االنفجاري في ضمان الديون وتقد تجاوزت تقيمة المفترضة تشجع على االستمرا
ترليون  10بعد ان كانت اتقل من  2007ترليون دوالر عام   CDS 60في العقود للديون المضمونة  

 .2004دوالر عام 
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 (2الجدول رتقم )

 
 Moodyتراكم نسبة الفشل لعشر سنوات في الديون السيادية مرجحا للدول التي تقيمتها شركة 

 2010 – 1983خالل السنوات 
 

ية  حسب أصنافاالئتمانمستوى الجدارة   
 Moody  شركة مودي

 

 تراكم الفشل للسنة األولى
 بالمائة

تراكم الفشل للسنة 
 العاشرة بالمائة

 Aaa 0.000 0.000 ممتاز

 Aa1-Aa3 الدرجة العالية
 

0.000 
 

0.000 
 

 A1-A3 المتوسط األعلى
 

0.000 
 

0.000 
 

 Baa1-Baa3 المتوسط األدنى
 

0.000 2.855 

إشكالي ) الوضع تقلق و 
بيئة ال تشجع على 

المالي في الدين  االستثمار
 الحكومي(

Ba1-Ba3 
 

0.769 18.882 

 B1-B3 مدعاة للقلق الشديد
 

3.391 24.590 

المخاطرة عالية إلى من 
 الفشل التام

Caa1-C 
 

23.636 32.823 

 p 12  Moody, May 10, 2011 ,المصدر:       
 
 

 
، االستدامةاستدامة الدين العام  تعني استبعاد الفشل السيادي والذي تعد دراسة روافده من المقاربات لفهم 

وهي األكثر تماسا مع األسواق المالية وعملية إعادة التمويل لتدوير الديون. وفي كل األحوال تتكون عناصر 

الفضاء المالي حاضرة وأهمها وأهمها عجز الموازنة واتجاه حركته، وآفاق الترصين المالي لتحقيق الفائض 

دالت التضخم والفائدة. وإلى جانب هذه ي ومعتقتصاداالاألساسي و التحسب للنفقات الطارئة. وأيضا النمو 

. ومع االجماليالمتغيرات يؤخذ ثقل الدين مقاسا  بنسبته إلى متوسط إيرادات الموازنة  والناتج المحلي 

سعر  ارتفاعهذه النسب يرتفع ضغط نفقات خدمة المديونية على الموازنة ويزداد خطر الفشل عند  ارتفاع

ف على سعر الفائدة المرجعي وهو العائد على الدين الحكومي األلماني الفائدة، أو هامش المخاطرة المضا

في حالة أوربا. أي تنشا حلقة تغذية سلبية بين سعر الفائدة وثقل المديونية. ومع تزايد العجز ورصيد الدين 

ن ، ما يدفع المستثمرين طلب عالوة إضافية. وسوف يتضح أي السيادياالئتمانيزداد خطر) احتمال( الفشل 

  .تلك العالوة لها صلة بكلفة ضمان الدين 

مقارنة بما تدل  2008كان سعر ضمان الديون األوربية للدول التي أصبحت في أزمة منخفضا تقبل عام 
عليه متغيرات المالية العامة والمتغيرات األساسية األخرى وهذا يعني التقدير المنخفض للمخاطر السيادية. 

 في حين أصبح فيما بعد مرتفعا.
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 .P 14 Giordano, Lلدول في األزمة تقياسا بالعائد على السند المرجعي )وكذلك العالوة التي تتحملها ا

et al,  بأسرع من الدين فهذا يساعد على  االجمالياحية المنطقية عندما ينمو الناتج المحلي من الن(. و

خفض العبء نسبيا وينعكس على سعر الفائدة أو عالوة الخطر بالتخفيض. ويعمل الوضع اإليجابي لميزان 

ال ينتفع  ب الجاري بصافي تدفقات رأسمالية خارجةا. لكن عندما يقترن فائض الحساالتجاهالمدفوعات بنفس 

 البلد المدين من الفائض.

[ . وكذلك خطر السيولة أي سيولة اوراق الدين 19سعر الصرف الحقيقي الفعاٍل] ارتفاعوأيضا يعد سلبيا 

 الذي بحوزته. االئتمانفي السوق. وفي الظروف الصعبة يهتم المستثمر بالسيولة اكثر من نوعية 

تقييم الخطر وكلما انخفض الفرق  BBBو  AAAي االئتمانيم يعكس فرق العائد بين ورتقة الدين ذات التقي 

وتقد ايدت البيانات األثر العكسي لكل من الحساب الجاري ومعدل النمو  ي.االئتماناتجه السوق نحو اليسر 

الصناعي و السيولة على الدين الحكومي ) عالوة الخطر( والعالتقة الموجبة بين كل من التقييم  االنتاجو

 . (ibid, P22الدولي للخطر وثقل المديونية وسعر الصرف الحقيقي الفعال والعائد على الدين الحكومي )

جهة وكل من سعر الفائدة  المالية هي العالتقة بين تغير ثقل المديونية من االستدامةونقطة البدء في تقييم 

ومعدل نمو  iبداللة سعر الفائدة النقدي  X ي والفائض االساسي. ونعرف ابتداء النسبة   تقتصاداالوالنمو 

  ة :  االسميوذلك ألن الدين يكون عادة بالقيمة   gبالقيمة الجارية  االجماليالناتج المحلي 
   

   
 

وتتضمن تلك النسبة معلومات غاية في األهمية : إذ مع حجم معطى من الدين، وعلى فرض االكتفاء 

بتدويره وتغطية الفوائد بقروض جديدة، وفي نفس الوتقت تحافظ الموازنة العامة على التوازن األساسي،  

ة مع تحقق جميع تلك وأن سعر الفائدة النقدي يساوي معدل نمو الناتج باألسعار الجارية، في هذه الحال

ثابتة. وبتعبير آخر على فرض توازن الموازنة  b االجماليالفرضيات، تبقى نسبة الدين إلى الناتج المحلي 

 أي أن الفائض األساسي يبقى مساويا للصفر نواجه المسارات التالية:

 ؛ االجماليترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي            <  

 ؛االجماليض نسبة الدين إلى الناتج المحلي تنخف           

 ثابتة. االجماليتبقى نسبة الدين إلى الناتج المحلي           

ألنه متضمن في سعر الفائدة  النقدي و نمو  االجماليوللتضخم دور في حركة  نسبة الدين إلى الناتج المحلي 

ادة سعر الفائدة النقدي حتى مع بقاء معدل نمو الناتج بالقيمة الجارية. فعندما يزداد التضخم بأكبر من زي

الناتج دون زيادة فهذا يؤدي الى خفض نسبة الدين الى الناتج. ومن هنا ينشأ التعارض بين السياسة النقدية 

المالئمة الستدامة المديونية  وخالصتها سعر فائدة منخفض لتنشيط النمو والتسامح مع التضخم من جهة  

اف التضخم من جهة أخرى . أي أن العبرة في النهاية بالفرق بين سعر الفائدة الحقيقي وتقاليد سياسة استهد

ونمو الناتج الحقيقي. وهكذا تتوتقف استدامة المديونية في األمد البعيد على النمو والمستوى المنخفض لسعر 

يد األمد في البلدان ان سعر الفائدة الحقيقي بع (WEO, April 2014)الفائدة. وتقد بينت الدراسات األخيرة 

العام منذ ثمانينات القرن الماضي ، وفي السنتين األخيرتين تقارب  االتجاهفي  نخفاضالمتقدمة اتجه نحو اال
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الصفر. لكن معدل العائد الحقيقي على الدين السيادي وهو محور البحث هنا يعتمد على عوامل متعلقة  

بمخاطر الدين السيادي والتي تنعكس في تقيم السندات الحكومية في األسواق المالية، وتعبر عنها ، أيضا، 

 ي كما سيتضح. االئتماناسعار ضمان الديون في سوق مبادالت الفشل 

هنا البد من التمييز بين الديون المحلية بالعملة الوطنية والديون بالعملة االجنبية للمقيمين في دول و      

أخرى والحكومات األجنبية. ألن التضخم المرتفع في البلد المدين ال يقود إلى خفض عبئ الدين إذا اتقترن 

ائدة في الخارج تزداد متطلبات بتدهور سعر صرف العملة الوطنية. ومن جهة أخرى إذا ارتفعت أسعار الف

إعادة التمويل بالعملة األجنبية وتشكل ضغطا على سوق الصرف فيرتفع سعر صرف العملة األجنبية 

. أي إذا كان الدين أجنبيا ال تستطيع السياسات المالية االجماليوبالتالي ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي 

. ولمعرفة كيف تتغير االستدامةوتبعا لذلك يزداد عدم التأكد بشان       مع  والنقدية في البلد المدين تنسيق 

 نستفيد من المعادلة ادناه: االجمالينسبة الدين إلى الناتج المحلي 

bt = xt (bt-1 ) - pst                                                                 

هي النسبة  xtفي السنة الحالية والسابقة ، و  االجماليهما نسبة الدين إلى الناتج المحلي  bt-1و  btحيث : 

هي  x. وعندما تكون االجماليالفائض األساسي نسبة إلى الناتج المحلي  pst، و  tالمعرفة آنفا في السنة 

أكبر من الواحد  x الواحد الصحيح  أو اكثر يعول على الفائض األساسي لخفض المديونية اما في حالة

مقدار سالب، أي تصدر الموازنة بعجز، كما حصل لبلدان أزمة الديون السيادية االخيرة فهذا  psالصيح و 

للسنة القادمة .  x ارتفاعيؤدي إلى تدهور سريع إذ تتفاتقم  التوتقعات السلبية  وتدفع نحو زيادة سعر الفائدة و

 [ . 12ٍي ]االئتمانية للدولة المعنية في تقارير التصنيف االئتمانة الجدار انخفاضوربما يقود هذا التدهور إلى 

 أصبح واضحا في أدناه:∆ btومن المعادلة اعاله يكون تغير نسبة الدين إلى الناتج 

bt =(
     

    
)(bt-1) - pst                                                              ∆ 

 

حسب مقاربة صافي القيمة الحالية للفوائض األساسية والتعريف أعاله نعرض  االستدامةوللربط بين تعريف 

 العالتقة التالية:

∑      
 

   
       ; t=(1/xt)

t ; xt=(1+it)/(1+gt) 

ومعنى المتراجحة أعاله أن القيمة الحالية للفوائض األساسية أكبر من حجم الدين الحالي  و كالهما نسبة   

 (. ECB, April 2011)  االجماليإلى الناتج المحلي 

،  للدول اعضاء 2009ويبدو من مالحظة تطور عبئ الدين السيادي بين نهاية القرن العشرين  وعام 

مجموعة العشرين، ان الدول الناهضة من اعضاء هذه المجموعة استطاعت خفض مديونيتها إلى ما دون 

. و هذا  2002بالمائة عام  70بعد أن كانت  حوالي  2009عام  االجماليبالمائة من الناتج المحلي  40
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بينما على العكس تزايدت مديونية البلدان  يدل على المرونة الكبيرة في السياسات التي تتمتع بها تلك الدول

المتقدمة من مجموعة العشرين. ومن دراسة تاريخ المديونية لبريطانيا لم ينخفض صافي مبلغ المديونية بل 

انخفضت  االجماليلكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي  1974تزايد بين نهاية الحرب العالمية الثانية  وعام 

( . وهذه التجربة ترجح األهمية الكبيرة  Hileman, Figure 4بالمائة )   50إلى  بالمائة تقريبا 240من 

ي والتضخم في خفض عبئ المديونية. وشهدت مجموعة الدول المتقدمة سلوكا مشابها لنفس تقتصاداالللنمو 

با. ومن بالمائة تقري 40بالمائة إلى 140من حوالي  االجماليالفترة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي 

بالمائة ،  220المستبعد أن تنجح اليابان في خفض دينها السيادي ، الذي وصلت نسبته  إلى الناتج المحلي 

دون مساعدة التضخم والنمو. وحتى الواليات المتحدة األمريكية وإيطاليا ال سبيل أمامهما غير ذلك. وهذه 

 ر حركة المستوى العام لألسعار بالدين الحكومي .الوتقائع ربما تدعم ضرورة االلتفات إلى المديونية في تفسي

لكن هذا المفهوم الحسابي لالستدامة ال يتحوط  للمطلوبات الطارئة على الدولة والتي ترتب عليها مديونية 

 إضافية مثل برامج اإلنقاذ التي اضطرت  إليها الدول في األزمة األخيرة.

ل أو ال يمكن إعادة تدويره تلجأ الدولة إلى وسائل أخرى و وعندما يتجاوز ثقل الدين الحدود القابلة للتحم

منها ان تتوتقف عن سداد األتقساط ودفع الفوائد المستحقة وتتفاوض لخفض عبئ المديونية او تعلن أنها  ال 

 تستطيع احترام التزاماتها تجاه الدائنين إال إذا تعاونوا بالتنازل عن جزء من ديونهم.

دون القيمة  نخفاضلة عن تسديد المستحقات يبدأ سعر  دينها في السوق باالوعادة عندما تتوتقف الدو 

، و  1998ة  عام االسميبالمائة من تقيمته  18ة  فمثال الدين الروسي انخفض سعره في السوق إلى االسمي

خفاض أسعار ن.  و مع إ2008بالمائة عام  28، و األكوادور  2001بالمائة عام  27األرجنتين  إلى 

بة ما تدفعه من ديونها للدائنين. وعلى سبيل المثال كان سالديون في السوق تخفض الدولة سعر اإلنقاذ أي ن

بالمائة أي أن   31بالمائة و   20تقد تراوح بين  2001و  1993سعر اإلنقاذ لديون األرجنتين بين عامي 

نسبة خفض عالية ال شك في ذلك بالمائة من ديونها السيادية وهي  80بالمائة إلى  69نسبة الخفض بين 

(Moody, May 10, 2011, P 29)  االحتمال التراكمي للفشل من منظور  ارتفاعوربما يساعدها

 5.8بالمائة أتقساطا بفائدة  20بالمائة نقدا أو  10.3السوق.  والعراق اجرى تسوية لديونه التجارية بنسبة 

وفيما بعد. بينما جمايكا،  2005األجنبي أدارها عام بالمائة  بمفاوضات جماعية مع دائني القطاع الخاص 

 بالمائة. 12،  اتقصى خفض لديونها حصلت عليه 2008و  2002بين عامي 

ولكن مثلما يقال في ازمة المصارف" أكبر من أن ينهار" كذلك الدول الكبرى ماليا سوف يتحاشى مجموع 

القيمة لسندات دول هامشية ،  انخفاضتتحمل خسارات ي . فاألسواق المالية الدولية تقد االئتمانالنظام فشلها 

اما الديون السيادية التي  تقارن بالناتج المحلي للدول المتقدمة وأكثر فال بد من التماس مختلف السبل للحفاظ 

 على تقيمتها في السوق. وهذه الضرورة سيكون لها األثر الواضح على سياسات الدول المتقدمة وتنسيقها.

 االسص امةإخفدق محدوالت خفض العجز لصأمين 

سجل تقارير الرصد المالي بعض التقدم في خفض مخاطر المالية العامة للدول المتقدمة،  ومع ذلك بقيت    

بلدان متقدمة توصف بصعوبة استدامة أوضاعها المالية العامة. وفي ذات الوتقت ويشار في نفس الوتقت الى 
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في تلك الدول  تقتصاداالم استجابة دوسع في أألنفاق الحكومي في ظل عي لتتقتصاداالحاجة التحفيز 

 لإلجراءات المتعارف عليها في السياسة النقدية.

 
 0.75ورغم الحاجة الى توسيع األنفاق لكن الخوف من المخاطر كان ضاغطا لتخفيض العجز بحوالي 

من الدول المتقدمة لضمان فائض أساسي في لتلك البلدان. وتتجه العديد  االجماليبالمائة من الناتج المحلي 
، وهي الخطوة أألولى عادة إلصالح االيراداتالموازنة العامة، اي ان النفقات عدا خدمة الدين أتقل من 

المركز المالي الحكومي. وتزايد الدين العام ليصل الى مستويات دفعت نحو اتخاذ تدابير أو على أألتقل 
ليسر النقدي، رغم الرصيد المرتفع للدين العام ، على اسعار فائدة منخفضة اإلحساس بالحاجة اليها. وحافظ ا

ومن المتوتقع ان تستعاد المستويات االعتيادية عندما يشتد الطلب على السيولة ارتباطا بمعاودة النشاط 
بقناعة ي االعتيادي. ويحظى ارجاع الحجم النسبي للدين العام الى مستويات مناسبة االنتاجي واالستثمار

عامة. وال يقلل من أهمية تلك القناعة صعوبة التوصل الى تعريف المستوى المناسب. ويبدو ان الضغط 
لتخفيف عبئ الدين العام يساعد على كبح المطالب لمزيد من أألنفاق و البقاء على المستويات الحالية تقريبا، 

، تقريبا، اآلثار المحتملة لهذا التوجه على ألن الخفض الجدي يقتضي استمرار الزخم مدة طويلة. ولقد أهملت
 البلدان النامية و الناهضة.

يقلل النمو السريع التكاليف االجتماعية والسياسية لخفض المديونية العامة . فهو يساعد على زيادة  
عبر النمو السريع لألرباح والضرائب عليها وعلى زيادات الدخل الشخصي خاصة في ظل  االيرادات

الحاجة لإلعفاءات الضريبية ومن جهة أخرى تراجع اعانات البطالة و  انخفاضالتصاعدية والضرائب 
 مع تصاعد أألخير. االجماليسواها. وأيضا تنخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي 

لقد اتجهت اليونان وربما بلدان أخرى الى خصخصة أصول القطاع العام وتوظيف الحصيلة لمعالجة  
هذه القناة يعتمد على حجم أألصول العامة، وربما تجابه الخصخصة الموسعة معارضة المديونية ودور 

عندما تتضمن تنصل الحكومة من التزامات اجتماعية اعتادت عليها فئات متضررة حاليا من البطالة و 
يات العالم يتركز االهتمام على الوال اتقتصادالعسر المالي. ومن جهة آثار إجراءات الترصين المالي على 

الناجح التي  تقتصاداالالمتحدة أألمريكية واليابان. وأألخيرة مثقلة بالدين العام على نحو ال ينسجم مع صورة 
ال زالت مرسومة في أذهان الناس والمعززة باستمرار الفائض في الحساب الخارجي. وهي، أي اليابان، 

ي تقتصاداالات في حين لم يتخل التنميط مثال على انفصام المركز المالي الحكومي عن وضع ميزان المدفوع
  المتداول عن الربط بين توازن المالية العامة وميزان المدفوعات تأثرا بالتجربة أألمريكية بالدرجة أألولى.

في السنوات أألخيرة كانت اوضاع المالية العامة في البلدان النامية والناهضة أفضل منها في البلدان  
واضحا في عموم البلدان النامية و  Automatic Stabilizerلمثبت التلقائيالمتقدمة .لقد كان فعل ا

الناهضة. وانتفعت تلك المجموعة مما يسمى فروتقات اسعار الفائدة السلبية  والتي تعني ان معدالت نمو 
رح الحقيقي أعلى من أسعار الفائدة الحقيقية بفارق كبير بحيث تكون نتيجة حاصل ط االجماليالناتج المحلي 

معدل النمو من سعر الفائدة الحقيقي سالبة وهذه خاصية للبلدان النامية والناهضة، لكنها لم تكن  موجودة في 
( كانت الفروتقات بين سعر الفائدة   (Escolano , P 24العراق لعدة سنوات. وعلى سبيل المثال  

 1966لفترة طويلة من الزمن بين الحقيقي ومعدالت النمو الحقيقية سالبة في البلدان النامية بالمتوسط 
 :  2010و
 

لكن البلدان النامية المثقلة بالدين او التي يتزايد دينها ستعاني عندما ترتفع اسعار الفائدة مع عودة السياسة 
النقدية الى الوضع االعتيادي في البلدان المتقدمة  وتنحسر مصادر التمويل الرخيص. و الدول العربية، غير 

ات السياسية تواجه مثل هذه الصعوبات التي صارت واضحة. ويقدم االضطرابي تأثرت بالنفطية، الت
صندوق النقد الدولي نصائحه المعروفة لهذه البلدان ومنها خفض اإلعانات ألسعار الطاتقة وفرض ضرائب 
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من  اتااليرادوتوسيع القاعدة الضريبية، وينصح الدول النفطية أيضا بالتوجه نحو زيادة  االستهالكعلى 
في أألمد البعيد. والمالحظ ان عجز الموازنة  االستدامةالمصادر أألخرى وتبني اطر للمالية العامة من أجل 

وربما من المفيد استعراض  2012وعام   2008العامة في العالم تقد تزايد بين سنة بداية ظهور األزمة عام
 بيانات العجز هذه لصلتها المعروفة بالسياسة النقدية:

حيث تغبر  2111( عن مسار المالية العامة بين السنة السابقة لألزمة وعام 3بيانات الجدول  ) فتكش  

% من الناتج المحلي، و  9.1الميزان األساس من فائض تقليل بالمتوسط في الدول المتقدمة الى  عجز يعادل 

% من 1.2اس بفارق . والعجز الشامل لنفس السنة أكبر من العجز األس2111عام  االيرادات% من 19.2

الناتج المحلي. والفرق بين العجز الشامل واألساس هو الفوائد المدفوعة على القروض مطروحا منها الفوائد 

 % من صافي الدين الحكومي للدول المتقدمة. 2.2المقبوضة، وتعادل صافي مدفوعات الفائدة  

، ويتقارب مع مستويات  2111بعام مقارنة  2111وفي حين انخفض العجز المالي الشامل واألساس عام 

ما تقبل األزمة بيد ان مديونية الحكومة العامة، المركزية وحكومات الواليات والمستويات المحلية، إزدات 

% على التوالي وهي زيادة كبيرة ترفع أعباء تدوير 29% و 39( بمقدار 2والصافي )ه االجماليفي 

الية نظرا للثقل النسبي ألدوات الدين الحكومي في األصول الدين، ولها أثر ال يستهان به في السوق الم

والنفقات الحكومية في الدول المتقدمة تقد  االيراداتالمالية المتداولة. والمالحظ من مؤشرات الجدول ان 

انخفضت تقليال، عما كانت عليه تقبيل األزمة، ويعبر هذا الخفض عن إتجاه عام عكسته التوتقعات للسنوات 

خفض الحجم المالي للحكومة العامة. وتختلف تقليال مجموعات الدول المتقدمة عن متوسطها الالحقة نحو 

العام في عجز او فائض الميزان المالي تبينه مؤشرات الجدول. كما ان مديونية الدول الصناعية السبع 

ة بنفس األساليب عالية، وفي بعضها ثقيلة بالفعل. وربما تتردد الحكومات كثيرا في مواجهة األزمات المحتمل

التي اعتمدتها في ازمة القروض العقارية خوفا من ضخامة المديونية على أداء المصارف واألسواق المالية 

( 3ي. ومع استمرار العجز  ينمو حجم الدين وتبرز مهام ومخاطر تدوير الدين)هتقتصاداالورصانة النظام 

 أكثر فأكثر.  

بينما كانت في وضع  2111عن عام  2111العجز عام  في الدول متوسطة الدخل والناهضة إزداد 

، وارتفعت المديونية لكنها بقيت ضمن النطاق المعتدل بالمتوسط . ورغم  2119الفائض بالمتوسط عام 

الترويج لضبط الحجم المالي الحكومي دون زيادة ، لكن العالتقة النمطية بين متوسط الناتج المحلي للفرد 

 لى الناتج المحلي تفيد عدم إمكانية كبح الميل لألنفاق العام.  واألنفاق الحكومي نسبة ا

اما الدول واطئة الدخل، وحسب بيانات الجدول، فقد انخفض الحجم المالي النسبي لحكوماتها، ايرادا وإنفاتقا،   

بعد األزمة عما كان عليه من تقبل وعلى فرض صحة البيانات تعاني هذه الدول صعوبات تمويل لألنفاق 

عادت  2111مديونيتها كثيرا في بيانات عام   انخفاضي والنمو. وبعد تقتصاداالام معيقة لألنتعاش الع

 . االجمالي% من الناتج المحلي 21لكنها ال تتجاوز  2111عام  رتفاعلال

والنفقات ، وبالتالي العجز والفائض، وأرصدة المديونية بفعل الدخل ، وعوامل أخرى، إذ  االيراداتتتغير 

تنمو القدرة على فرض الضرائب بأنواعها والرسوم ارتباطا بنمو الدخل والذي يعبر عنه الناتج المحلي  

لدخل فألن الطلب وبمرونة نمو اعلى من الواحد الصحيح في األمد البعيد. اما ارتباط األنفاق الحكومي با

على السلع والخدمات العامة هو عادة دالة بمستوى التطور الذي يعبر عنه متوسط الناتج المحلي للفرد 
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مع تقدرممكن من التفاوت  االيراداتوبمرونة اعلى من الواحد الصحيح ، ومن جهة أخرى يتقيد األنفاق ب

نفاق الحكومي مستقل اس النظري للقول بان االبينهما وهو العجز والفائض ، وإمكانية هذا التفاوت هي األس

Autonomous   واألستقالل هنا ال يعني األنفصام بل الحركة الذاتية ضمن مدى محدود في األمد القصير

 يراد  جزء من الدخل .والمتوسط ، أما في األمد البعيد فيبقى األيراد هو مصدر تمويل األنفاق ، واال

ولذلك يتغير الفائض والعجز بطور دورة األعمال ،  تقتصادبالطابع الدوري لالفقات نوال االيراداتوتتأثر 

يبين  Adjustedوهو ما عبرت عنه بيانات الجدول رتقم )( فالفرق بين العجز، الشامل واألساسي، والمعدل 

 ألن السنتين في طورين مختلفين من اطوار الدورة. 2111عن عام  2119تلف عام خاثر الدورة  ولذلك ي

ينخفض العجز ، بثبات أثر العوامل األخرى، ألن البطالة تنخفض وتتقلص  Boomفي زمن األنتعاش  

ية عند المستويات تقتصاداالالمدفوعات للعاطلين وشبكة الحماية األجتماعية ، وفي نفس الوتقت تعمل المنشآت 

الضرائب على الرواتب واألجور  ية فترتفع األرباح والضرائب المستوفاة منها ، وكذلكاالنتاجالعليا لطاتقاتها 

لزيادة مجموع الطلب ولو بدرجة ادنى من زيادة  االستهالكالبطالة وتزداد ايضا الضرائب على  نخفاضال

وهو حضيض   Depressionأو الكساد  Recessionالضرائب على الدخل. اما في طور الفتور 

تجابة لزيادة البطالة وما اليها ، ولذا يزداد الدخل وتزداد النفقات اس نخفاضال  االيراداتالدورة فتنخفض 

، المثبت أو المواِزن، التلقائي ستقراراالالعجز. ولهذا النمط الدوري، من جهة أخرى، دور عامل 

Automatic stabilizer   عبر  تقتصاداالترتفع عندما يتحرك  االيراداتالسوق. ألن  اتقتصادفي نظام

الدخل ، بينما ال ينخفض األنفاق في طور النزول ، وبذلك تحد طور األنتعاش بوتيرة اعلى من زيادة 

نتعاش وتحافظ النفقات الحكومية على مستوى من الطلب الحكومية من زيادة الطلب الكلي عند اال االيرادات

 الكلي اعلى في زمن النزول.

الذي تقدم آنفا    Cyclicalوتعارف أكثر الباحثين في المالية العامة على التمييز بين الطابع الدوري

في دراسة الفائض والعجز. واألخيرة تتصف بالدوام وهي عابرة للدورة   Structuralوالعوامل البنيوية 

والتقاليد الراسخة في المالية العامة وأخرى تتصل بالمجتمع. وليست  تقتصاداالوتفسر بمجموع خصائص 

ئ ويعزى الى التحوالت الكبرى والعميقة ومنها على سبيل العوامل البنوية بمنأى عن التغير لكن تغيرها بطي

المثال األنجاز التصنيعي في دول شرق آسيا او الثورة التكنولوجية الرتقمية في العقدين األخيرين وما فعلته 

 زيع األرباح والثروات. وفي سوق العمل وت

عامة هي جزء من القطاع العام الكلي نشير الى ان الحكومة ال تقتصاداالولفهم العجز الحكومي في سياق 

Public Sector ( ولذا ننتقل من عجز وفائض الحكومة ، ومديونيتها تبعا لذلك، الى عجز وفائض 4)ه

 القطاع العام.

الوطني في تقطاعين ، الخاص والعام، إزاء العالم الخارجي ، ولكل من  تقتصاداالوتصنف جميع انشطة 

. وينصب األهتمام، هنا، على صافي Balanceلخارجي ميزان القطاع الخاص واألجنبي وتقطاع العالم ا

النتيجة لكل من الموازين الثالثة. والمقصود بصافي النتيجة حاصل طرح المدفوعات من المقبوضات، او 

 ات من الموارد ، ويكون صافي النتيجة عجزا اواالستخدام التدفقات الخارجة من التدفقات الداخلة، او

موجبة، فائض، وسالبة ، عجز، وبالتعريف دائما يكون  Gapتيجة الميزان فجوة فائضا. ويسمى صافي ن
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مجموع الفجوات الثالث صفرا. وتتمثل فجوة القطاع الخارجي بصافي العمليات الجارية لميزان المدفوعات 

( ؛ وفجوة القطاع الخاص بالفرق بين الدخل الممكن 2)ه Current Account، او الحساب الجاري 

في النطاق الخاص من جهة أخرى، أما فجوة  االستثمارو االستهالكمن جهة و به للقطاع الخاصالتصرف 

 مطروحا منها النفقات.  االيراداتالقطاع العام فهي المتعارف عليها ، 

 ونستخدم مفردة الميزان بمعنى الفجوة ، حسب تعريفها آنفا، ولذا فإن:

 ارجي خميزان القطاع الميزان القطاع الخاص + ميزان القطاع العام = 

 (3الجدول  رتقم )

 االجماليالمتغيرات الرئيسة في المالية العامة لدول العالم % من الناتج المحلي 

 الميزان السنة 
 

 إلزالةالمعدل  الميزان
 أثر الدورة

 الدين األنفاق اإليراد

 الصافي االجمالي األساس الشامل األساس الشامل

 المتقدمة:
 

 المتوسط

2119 -1.4 1.3 -2.1 -1.2 31.1 36.1 19.6 42.2 

2111 -1.9  -9.1 -9.9 -2.1 34.6 42.2 62.2 96.2 

2111 -2.1 -1.2 -2.3 -1.1 39.4 32.2 114.9 12.4 

 م. 
 األوربية

2111 -9.2 -3.1 -2.1 -2.9 44.3 21.2 24.9 99.1 

2111 -1.1 1.21 -1.6 1.6  49.1 41.1 29.2 11.6 

 السبع
 الكبار

2010 -2.1 -9.6 -1.2 -2.1 34.2 42.2 111.9 16.6 

2017 -2.2 -1.3 -2.6 -1.4 39.1 32.2 111.9 29.2 

 مجموعة
 العشرين

2111 -2.2 -9.9 -1.1 -2.2 33.1 41.6 112.6 12.9 

2111 -2.9 -1.2 -2.1 -1.3 32.2 32.1 112.1 21.1 

 متوسطة
الدخل 

 والناهضة:
 المتوسط

2119 1.4 2.6 -1.1 1.6 21.3 29.6 39.6 31.2 

2111 -2.1 -1.4 -2.2 -1.6 21.1 26.2 32.3 22.6 

2111 -4.3 -2.4 -4.1 -1.6 21.1 31.3 42.2 32.9 

2111 -4.1 -2.2 -4.1 -2.2 22.2 26.9 46.4  

2111 1.2 -1.2 -1.6 -1.2 33.2 32.1 31.2 31.1 

2111 -2.9 -1.2 -4.2 -1.9 21.6 33.4 92.9 43.1 

2111 -2.1 -2.4 -6.3 -4.1 22.9 31.3 41.1 22.6 

2111 -4.4 -2.4 -4.2 -2.1 21.2 31.1 46.1 32.1 

واطئة 
الدخل: 
 المتوسط

2119 2.4 3.9   29.2 24.1 46.9 33.9 

2111 -2.6 -2.1   11.1 21.1 26.6  

2111 -4.2 -2.9   14.6 16.1 43.1  

 (. PP،2 ( ، )Tables 1-11 ،Statistical Appendix ،3 23 -114مصدر البيانات: )  
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فلو كان فائض الميزان الخاص يغطي بالضبط عجز القطاع العام فالنتيجة هي التوازن الخارجي  بداللة 

الحساب الجاري. وبتعبير أشمل إن كان فائض أحد القطاعين يكفي بالضبط لتغطية عجز القطاع اآلخر 

توازن الداخلي فالنتيجة هي التوازن الخارجي، وبلغة ابسط ان كانت حصيلة الميزانين صفرا فهو ال

والخارجي معا. وإن كانت حصيلة الميزانين سالبة او موجبة فالعجز او الفائض الداخلي يقابله بنفس المقدار 

 عجز او فائض خارجي. 

وبمفردات الحسابات القومية يختصر التعبير عن الميزان الداخلي بالفرق بين االدخار واالستثمار ويعني 

كبر من االدخار والعكس هو الفائض. ويمكن القول بأن الفجوة الخارجية العجز الداخلي ان االستثمار أ

االستثمار او إختصارا فجوة االدخار. ولو بينت التقديرات ان القطاع الخاص في  –تساوي فجوة االدخار 

حالة توازن  أو فائض وفي نفس الوتقت كان القطاع الخارجي في حالة عجز، فالقطاع العام هو مصدر 

ارجي عندئذ ، ولذلك تشدد سياسات صندوق النقد الدولي على الضبط المالي الحكومي. والمقصود العجز الخ

تقليص األنفاق وزيادة األيراد، ألعادة التوازن الخارجي في الدول النامية التي يعمل اتقتصادها مع عجز في 

خرى  او إصدار ميزان المدفوعات يقتضي تمويال خارجيا بمساعدات او تقروض من حكومات الدول األ

سندات دين يشتريها األجانب. وثمة تفسير آخر لسياسة ميزان المدفوعات عبر األنفاق الحكومي وهو ان 

نقيصة األنفاق الحكومي لها آثار مضاعفة في إنقاص الطلب الكلي وينخفض العرض الكلي ، ألن الطلب 

ة في الدخل ، ويكفي القول ان يحدد العرض، وبذلك ينخفض الدخل والطلب على المستوردات ألنه دال

انخفاض الطلب الكلي هو انخفاض الطلب على مختلف السلع والخدمات ومنها المستوردة. وتسمى السياسة 

   االستيعابالتي تؤسس على هذه الفرضيات لمعالجة عجز ميزان المدفوعات مقاربة او منهج 

Absorption Approach. 

 يصصد تقاالالم يونية وسعر الفدئ ة والنمو 

الدين العام، ونالحظ  ان المديونية التي يبينها الجدول  استدامةيتصل هذا المبحث الفرعي مباشرة بمقاييس 

هي للحكومة العامة وهذه تختلف عن دين القطاع العام تبعا لحجم تقطاع األعمال، المالية وغير المالية، التابع 

 للدولة والوضع المالي للبنك المركزي. 

( ادناه مؤشرات تحليلية 4وألستكمال الصورة الكمية لوضع المالية العامة في العالم نعرض في الجدول )

 1(، لنالحظ ان متوسط مدة الدين في الدول المتقدمة 2عن المديونية من بيانات تقرير صندوق النقد الدولي )

األمد القصير، في تمويل عجز  سنوات بمعنى األسهام الكبير للسندات، األمد البعيد، دون الحواالت،

سنوات وهما الدولتان األعلى  2سنة وفي اليابان  9.1الحكومات. وفي ايطاليا مدة الدين تقريبة من المتوسط 

مديونية ضمن السبع الكبار وعموم الدول المتقدمة. كما ان متوسط مدة الدين في الدول متوسطة الدخل 

ي  مصر وهي مثال للدول المثقلة بالدين من هذه المجموعة تنخفض والناهضة تماثل الدول المتقدمة، بينما ف

الى ثالث سنوات ما يعبر عن إسهام األدوات تقصيرة األجل في تمويل العجز. اما في الدول الفقيرة فنتحفظ 

على بياناتها، وإن صحت فتتركز ديونها في األمد القصير رغم ان مدة الدين ال تنسجم مع مؤشر نسبة الدين 

التحفظ. مؤشر الدين الى متوسط المدة  يعني ان الدولة المتقدمة بالمتوسط تحتاج  تأكيدالمدة ما يدعو الى الى 

% من الناتج المحلي سنويا، إضافة على مدفوعات الفائدة، لو ارادت إطفاء هذه الديون دون  12.6
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جأ الدول الى التدوير. وفي % من الناتج المحلي، وهي مقادير ضخمة ولذلك تل26.1تدويرها، وفي اليابان 

الدول متوسطة الدخل والناهضة كانت المقادير أتقل ألن المديونية منخفضة مقارنة مع فئة الدول المتقدمة، 

لكنها في مصر، على سبيل المثال،  مرتفعة لثقل الدين ولألهمية العالية للتمويل تقصير األمد، ولذلك تكون 

 ره.   حاجتها للتدوير أشد مع الحذر من مخاط

والمصادر األجنبية للدين الحكومي  حوالي الثلث في الدول المتقدمة بالمتوسط ، بينما إسهام األجانب ال 

% في اليابان. وفي الدول متوسط الدخل والناهضة 19% من الدين الحكومي األيطالي، وحوالي 11يتعدى 

مجموعة العشرين من هذه الفئة % في ديون أعضاء  13% من الدين الحكومي و19يسهم األجانب بحوالي 

، وفي مصر ايضا كان التمويل األجنبي للدين محدودا ما يساعدها أكثر في إدارة مديونيتها بما فيها إعادة 

تدوير الدين األجنبي.  وعلى مستوى الدول ثمة تفاوت كبير تخفيه تلك المتوسطات التي ال تخلو من داللة 

لعالم، وعادة ما تستخدم لتقييم الوضع المالي للدولة ضمن المجموعة على خصائص األداء المالي العام في ا

 الكبيرة التي تنتمي اليها. 

الوطني، وهو سعر  تقتصادااليعبر الفرق بين سعر الفائدة ومعدل نمو الناتج المحلي عن كلفة الدين على 

العالتقة نفترض ان الدين  الفائدة الحقيقي مطروحا منه معدل النمو الحقيقي المتوتقع، واليضاح أهمية هذه

ة وتستمر الحكومة بدفع الفوائد عنه فإن نسبة الدين الى الناتج المحلي سوف االسمييبقى كما هو بقيمته 

تنخفض مع الفرق السالب وترتفع مع الفرق الموجب. ولذلك يعد من معايير إستدامة الدين الحكومي ، فضال 

الحكومية  االيراداتوف تتناتقص ايضا، وعندما يضاف فرق عن ان مدفوعات الفائدة الى الناتج المحلي س

وتتعزز فرص  االيراداتالى الناتج بتناسب ثابت او متزايد ستنخفض ايضا مدفوعات الفائدة نسبة الى 

الوطني في المستقبل يعتمد على معدل نموه والحجم الحقيقي للدين  تقتصاداال. وبتعبير آخر حجم االستدامة

ئدة الحقيقي. وسعر الفائدة الحقيقي هو في نفس الوتقت سعر خصم  لتحويل القيم يعتمد على سعر الفا

 المستقبلية الى الزمن الحاضر. 

والمهم ان فرق سعر الفائدة الحقيقي عن معدل النمو يرتبط سلبا بشروط استدامة المديونية، كما تقدم، وتقد  

نتاج السلع اائدة الحقيقي يتعين بالقطاع ينعكس في خفض النمو ايضا فيفاتقم المشكلة. ولو كان سعر الف

ي ارتباطا تقتصاداالوالخدمات  ويساوي معدل العائد الحقيقي على راس المال، و يرتبط  األخير بالنمو 

ي أتقرب الى الثبات او التذبذب حول تقتصاداالمستقرا ، لبقي الفرق بين سعر الفائدة الحقيقي ومعدل النمو 

لية تؤكد تغير واسع النطاق في الفرق بين سعر الفائدة الحقيقي ومعدل نمو الناتج. الصفر. بيد ان البيانات الفع

 او النقدي ال يتعدى الحقيقي بإضافة التضخم.  االسميوسعر الفائدة 

الحكومية السنوية، والصادرات في حالة  االيرادات،  واالجماليمؤشرات نسبة الدين الى: الناتج المحلي  

وذلك إضافة على األهتمام بنسبة ديون األمد القصير الى مجموع الديون، تتظافر جميعها  الديون األجنبية؛

ية السيادية. ويؤثر هذا التقييم كثيرا في االئتمانمع عمق القطاع المالي  واألمن السياسي في تقييم الجدارة 

 ر لهامش المخاطرة.الحكومي الجديد ألن التقييم هو في نفس الوتقت تقدي االتقتراضاسعار الفائدة على 

ومما له صلة مع عودة البنوك المركزية الى الوضع االعتيادي بمغادرة التيسير النقدي تدريجيا نحو التشدد 

على تقطاع المال ذاته عندما تتعثر  باإلرباكتبدا صعوبات خدمة الدين في الدول المثقلة بالمديونية ما تقد يعود 
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. كما ان النكوص عن العولمة والتوجه نحو الحمائية والنزاعات بعض الدول في إدارة مديونيتها السيادية

ي. وعادة ما يرتفع العجز المحتمل في مثل هذه تقتصاداالالتجارية ربما تكون من بين عوامل خفض النمو 

المديونية والتي هي اصال عالية في الدول  ارتفاعية الدولية ومن المحتمل ايضا، بالنتيجة تقتصاداالالبيئة 

مة. وثمة تقناعة على نطاق واسع بأهمية األهتمام بالطلب الكلي ما يستدعي بعض التوسع المالي وفق المتقد

النمو. ومن المستبعد بقاء اسعار الوتقود وبقية السلع األولية دون  انخفاضمنطق معاكسة الدورة إزاء توتقع 

اطر المتعارف عليها في الدول ركود، جديد ، ما يشير الى المخ إذا ما تراجع النمو نحو فتور، او انخفاض

عتماد الكبير على صادرات الموارد الطبيعية ومن دول النفط بما فيها العراق. والتي تفتقر الى ذات اال

من  واالجتماعيطر لتعلية سقف مديونيتها رغم التشاؤم السياسي ضمن فوائض راكمتها ت Bufferمصدات 

 ثقل المديونية.

 ( 4الجدول رتقم )

 مؤشرات الدين الحكوميمتوسطات 

المؤشرات 
 والمجموعات

 الناهضة ومتوسطة المتقدمة
 الدخل

واطئة 
 الدخل

 السبع المتوسط
 الكبار

 مجموعة
 العشرين

مجموعة  المتوسط اليابان ايطاليا
 العشرين

 مصر

 متوسط
 مدة الَدين

 سنة
 2116عام 

1.1 9.6 9.6 9.1 2.1 9.6 1.1 3.1 1.2 

 الَدين
 الى متوسط المدة
% من الناتج 
المحلي عام 

2116 

12.6 11.6 11.1 16.6 26.1 6.1 2.1 26.1 2.9 

الفرق بين سعر 
الفائدة ومعدل 

 النمو
متوتقع للسنوات 

2116- 2124 

-1.1 -1.1 -1.1 1.1 -1.1 -3.1 -3.9 -2.6 -9.1 

 نسبة
الحيازة األجنبية 

 للَدين %
 2112عام 

33.2 31.1 31.4 31.2 11.9 19.3 13.3 21.4 16.4 

 .WDI( ، وPP،2 112 -111مصدر البيانات: ) 

ومعدل نمو  Real Lending Rate لإلتقراض( تطور الفرق بسن سعر الفائدة الحقيقي 2يعرض الشكل )

ية تقتصاداالللواليات المتحدة األمريكية واليابان، األولى هي األعلى تقدما بين الدول  االجماليالناتج المحلي 

الكبرى والثانية معروفة بلحاتقها السريع بعد الحرب العالمية الثانية، ويتصف تقطاع المال في األولى بالميل 

الحقيقي الى الناتج المحلي معتدال  االستثمارنحو األسواق وفي الثانية نحو المصارف. وفي األولى متوسط 
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ت الثانية بالمعدالت العالية لألستثمار تقياسا واحيانا دون المستوى السائد في الدول المتقدمة، بينما تميز

 بالدول المتقدمة والمتوسطات العالمية.

ة فسعر الفائدة الحقيقي، هنا، ليس على سندات الدين الحكومي لكنه متوسط سعر الفائدة على القروض بص 

عامة، ونفترض ان السعرين يتناسبان. والمهم مالحظة كيف ان الفرق بين سعر الفائدة ومعدل النمو 

ذهبية للنمو تقبل عام ي كان ادنى بكثير من نظيره في الواليات المتحدة األمريكية في  الفترة التقتصاداال

 أتقتربت اليابان من المستوى األمريكي للفرق بين المتغيرين مع تباطؤ نموها.  ، بينا 1614

 (2الشكل رتقم )

 االجماليومعدل نمو الناتج المحلي  لإلتقراضالفرق بين سعر الفائدة الحقيقية 

 2111-1691في الواليات المتحدة واليابان للسنوات 

 

 .  WDIلدوليالمصدر: إعداد الباحث، والبيانات من موتقع البنك ا 

الواليات المتحدة  usaمالحظة: المحور العمودي الفرق بين سعر الفائدة الحقيقي ومعدل نمو الناتج المحلي؛ 

 اليابان.  jpnاألمريكية ، 

 تقتصاداالان العالتقة بين الدين الحكومي والتضخم وسعر الفائدة  صارت، كما سلف،  مكونا اساسيا في 

ربة المملكة المتحدة جالنقدي والمحور الرئيس في السياسة النقدية. لذا نعرض نتائج التحليل لتلك العالتقة في ت

 من اليبيانات الشهرية على فرض تخلف األستجابة ثالثة أشهر: 
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؛ وله  1.11سعر فائدة البنك المركزي له تأثير ضعيف في سعر فائدة حواالت الخزانة بمستوى داللة   -

 .  1.19ثير في التضخم بمستوى داللة تأ

؛ وله تأثير  1.111ى داللة وسعر فائدة حواالت الخزانة يؤثر بقوة على سعر فائدة البنك المركزي بمست -

 . 1.112يعتد به على التضخم بمستوى داللة 

االت  التضخم لم يظهر له تأثير يعتد به على سعر فائدة البنك المركزي ؛ وال على سعر فائدة  حو -

فترات وجاءت النتائج منسجمة مع التجربة   9إختبار السببية زدنا التخلف الى  استقرارالخزانة. وللتأكد من 

السابقة  إذ ظهر لسعر فائدة البنك المركزي أثر واضح في سعر فائدة حواالت الخزانة بمستوى داللة 

اما سعر فائدة حواالت الخزانة فتأكد .  1.119.  وايضا تبينت فاعليته في التضخم بمستوى داللة 1.113

.  1.112فعلها في أسعار فائدة البنك المركزي  كما في التجربة السابقة؛ وفي التضخم بمستوى داللة 

فترة، وجاءت النتائج تؤكد  12ثم زدنا فترات  التخلف الى  والتضخم ليس له تأثير معنوي بأسعار الفائدة.

ثم  24لتأثير اسعار الفائدة في بعضها والتضخم. وعند زيادة التخلف الى  نمط السببية آنفا وإعتمادية أعلى 

ظهرت  فاعلية للتضخم في أسعار الفائدة باعتمادية إحصائية عالية ومستوى داللة  42وبعدهما الى  39

 .1.11دون 

 (3لشكل رتقم )ا

 المتحدةسعر فائدة  حواالت الخزانة وسعر فائدة البنك المركزي والتضخم في المملكة 

 2116كانون األول ، ديسمبر،  -1691كانون الثاني ، يناير 
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ثالثة اشهر األولى. ولن السياسة النقدية الخزانة اتقوى تاثيرا في اسعار فائدة البنك المركزي والتضخم في ال

ترّكز غالبا على األمد القصير يكون لهذه النتائج أهمية. وفي األمد البعيد لم تظهر دالئل كافية، في تجربة 

تدعم النظرية المالية للمستوى العام لألسعأر ومضمونها خفض عبء االلدين العام بسياسة تؤثر  بريطانيا،

في سعر الفائدة النقدي والتضخم معا ) الباحث: نظرية الدين الحكومي ، موتقع البنك المركزي العراتقي ، 

2121 .) 

لبنك المركزي في تيسير تدوير الدين وال تتدخل نتائج هذا التحليل والمشار إليه في األهمية الحاسمة لدور ا 

 الدين الحكومي والموازنة العامة استدامةالعام. وال يمكن التقليل من فاعلية تدابير البنك المركزي في ضمان 

 أزمة ال يون السيد ية وتقطدع المصدرف

 خلفية األزمة  

، وأصبح الدين السيادي  الحكومات تقترض عادة من الداخل والخارج ، بعملتها المحلية وعمالت أجنبية 

ظاهرة مالية على مستوى العالم. وتشكل أوراق الدين الحكومي مكونا مهما من مجموع األصول في 

األسواق المالية، وهي تقوام عمليات السوق المفتوحة التي تزاولها البنوك المركزية ألداره السيولة والتأثير 

السيادية متكررة أيضا تعانيها الدول المدينة مثلما تنشغل على أسعار الفائدة. والمشكالت المرتبطة بالديون 

بها الجهات الدائنة. وتبدا أزمة الدين السيادي حينما تهتز ثقة األسواق بقدرة الدولة المعنية على الوفاء 

بين   Spreadاسعار الفائدة على تقروضها الجديدة او بالفرق ارتفاعبالتزاماتها، وتقاس شدة األزمة بمدى 

 Benchmarkسعر الفائدة على ورتقة الدين العام في دولة األزمة والعائد على الدين الحكومي المرجعي 

وهو الدين األلماني في حالة اوروبا مثال. ومما يفاتقم األزمة الحجم الكبير للديون تقصيرة او متوسطة األجل 

. 2010ار الفائدة كما حصل لليونان عام الحكومية االعتيادية والصعود الحاد في اسع االيراداتنسبة إلى 

بعدم تسديد الحكومة للدين كال أو جزءا. أما   Sovereign Defaultويتلخص مصطلح الفشل السيادي

وعلى الرغم من استخدام هذا المفهوم في أدبيات المديونية  Sovereign Insolvencyاإلفالس السيادي

لعدم تقدرتها على تسديد الديون كما هي موثقة بما في ذلك الفوائد العامة فهو ال يتعدى في معناه إعالن الدولة 

المترتبة عليها ما يفيد طلب إعادة الهيكلة لتخفيف عبئ المديونية  بتدابير يتفق عليها ومنها: خفض الدين ؛ 

القرن  اإلعفاء من فوائد متراكمة؛ إعادة تقسيط المتبقي . و االفالس بهذا المعنى شهدته العديد من الدول في

الماضي وما مضى من القرن الحالي. وكثيرة وتقائع الفشل السيادي التي توصف باإلفالس بين نهاية القرن 

الثامن عشر والحرب العالمية الثانية في الدول التي تصنف متقدمة في زماننا هذا وشهدتها إمبراطورية 

وبريطانيا وغيرها. وعلى سبيل المثال   النمسا وهنغاريا ، وفرنسا والسويد والدانمارك وهولندا  ورومانيا

وبريطانيا  1939جربت إسبانيا  عشر حاالت فشل في تسديد الديون بين مطلع القرن التاسع عشر وعام 

عندما رفضت تسديد غرامات  1932وأربع حاالت في القرن التاسع عشر. والمانيا عام 1932 عام 

ندما اعلن وزير المالية عدم تقدرة الحكومة على تسديد ع 1982الحرب العالمية األولى. وفي المكسيك عام 

اعلنت روسيا  1998. وفي عام 1979الحاد في أسعار الفائدة منذ عام  رتفاعديونها الخارجية نظرا لال

وسط  ازمة حادة  2001في أسعار النفط . واألرجنتين عام  نخفاضالتوتقف عن تسديد الديون على أثر اال

كانت اليونان تقد عجزت أمام   2012تقادرة على الوفاء بالتزاماتها. وفي عام  أعلنت حكومتها انها غير
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تصاعد أسعار الفائدة على القروض الجديدة وأرغمت على تقبول شروط صندوق النقد الدولي واالتحاد 

األوربي لمعاونتها في تخفيف عبئ الدين. وأغلب دول العالم  في تاريخها الحديث سلسلة من الفشل في 

ء بالتزامات المديونية. وفي القرن التاسع عشر كانت المديونية ذريعة بيد القوى االستعمارية الحتالل الوفا

الدول األضعف. ولم يعد ممكنا في عرف الوتقت الحاضر تعريض دولة لالحتالل بسبب الديون. وعادة ال 

طويلة. لكن الدائن من القطاع تحتجز الحكومات الدائنة، تقضائيا، على أموال حكومات الدول المدينة منذ مدة 

الخاص يستطيع بصعوبة وال ينجح في احتجاز أموال تعرف بأنها سيادية للدولة المدينة إنما يحاول إضفاء 

الصفة التجارية عليها كي يحتجزها. اي أن الصفة السيادية تقدم ، في السنين األخيرة ، حصانة ألموال 

فال يجوز وصف الدولة باإلفالس من أجلها طالما هي مستقلة  الحكومات في الخارج. أما الديون الداخلية

 نقديا.

ومن الصعب تعريف اإلفالس السيادي اجرائيا، بل يمكن مقاربته من زاوية أخرى عندما يتجاوز          

السياسي و االجتماعي،  ستقراراالعبئ الدين، فعال، تقدرة البلد على السداد. اي سداد الدين مع الحفاظ على 

خالف ذلك ال نستطيع الوصول الى معيار لتعذر محاكاة الدولة بمؤسسة تعرف بميزانيتها العمومية  وب

وعندما تتجاوز المطلوبات للغير تقيمة الموجودات بفارق ال يمكن استمرار العمل مع ذلك الحال و تعد تلك 

يونية الخارجية للدول المؤسسة مفلسة ويضطر الدائنون الى تقبول تقاعدة تقسمة الغرماء. أما  خفض المد

االجتماعي كما حصل  -بنسبة كبيرة فيستبطن اإلتقرار بعدم القدرة على السداد بالمعنى المالي والسياسي 

بالمائة،  وهنا يتصرف الدائنون بمقتضى  80للعراق عند إعادة هيكلة مديونيته على أساس خفضها بنسبة 

م الفشل السيادي أو اإلفالس الذي يقود إلى إعادة الهيكلة الدولي. ومفهو ستقراراالمسؤولياتهم العرفية تجاه 

 Debt Sustainability Analysisو الخفض يستند عادة إلى دراسة تسمى تحليل استدامة المديونية 

ومكونات األنفاق القومي بالتزامن مع  االجماليوتقوامها إعداد منظومة حسابات تقديرية : للناتج المحلي 

والنفقات الحكومية للنظر  االيرادات؛  و االستثمارو االدخاروالنمو والفجوة بين  االستثمارفرضيات حول 

فيما يمكن تخصيصه من النفقات لسداد الديون و/ أو تقدير التمويل اإلضافي المطلوب؛ وميزان المدفوعات 

ونتيجة  لتلك الحسابات لحساب الفائض الممكن ان يتجه لسداد المديونية الخارجية وهو المهم في الموضوع. 

المستقبلية يصار إلى استنتاج ما يستطيع البلد إنقاذه من إيرادات الموازنة العامة باالتقتران مع فائض في 

ميزان المدفوعات لسداد دين خارجي، ويصبح واضحا ما ال يستطيع البلد سداده نسبة إلى مجموع الدين، 

موعات الدائنين: وهم ثالثة أصناف : الدول اعضاء والذي يتقرر الخفض في ضوئه بعد التفاوض مع مج

نادي باريس ، الدول من غير األعضاء في نادي باريس ، الدائنون من القطاع الخاص والتي تسمى ديونهم 

، وصنف آخر للمؤسسات متعددة األطراف ومنها صندوق النقد الدولي والبنك  Commercialتجارية 

مع نادي باريس معايير  االتفاقية ...وما إليها. وعادة ما تصبح تقواعد الدولي والمؤسسات المالية اإلتقليم

تحكم المفاوضات مع الدول األخرى والدائنين التجاريين. وهذه اإلجراءات للتعامل مع الفشل السيادي للدول 

هذه تخضع النامية والناهضة. أما تدابير تخفيف عبئ المديونية السيادية للدول األوربية في األزمة األخيرة ف

العتبارات واتفاتقات حصرا لهذه المشكلة بين االتحاد األوربي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي 

 األوربي ليس بعيدا عنها ، كما سيتضح.         
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 الصنظيم األوروبي في مسببدت األزمة وإ ارصهد

ول أنظمة مختلفة للضرائب والرواتب لقد بقيت الوحدة النقدية في نظام اليورو بدون وحدة مالية وتعتمد الد

والتقاعد وحتى في وظائف وزارة الخزانة بين دولة وأخرى. وبالتالي يمكن القول ان البلدان األتقل ضبطا 

لموازناتها تستفيد من االنضباط المالي الذي تزاوله دول أخرى. وايضا عندما فقدت دول المنظومة استقاللها 

تنقيد الدين باالتقتراض من البنك المركزي أو شراء األخير لديونها في السوق  النقدي لم يعد بإمكان أي منها 

المحلي ضمن  االئتمانلسداد ألدائنين وخفض تقديراتهم للمخاطر. إذ يؤدي التوسع النقدي عبر زيادة 

موجودات البنك المركزي الى خفض تقيمة العملة الوطنية وهذا يساعد على زيادة صادراتها وربما النمو 

التشغيل وفي ذات الوتقت يتكبد الدائنون بالعملة الوطنية خسائر والذي يعني تخفيف عبء الدين مقاسا و

بالعملة األجنبية وهو إسهام أخر  في تحسين ميزان المدفوعات. وربما عندما تخرج اليونان ودولة أو دول 

 لوتقت .أخرى من نظام العملة الموحدة تستخدم مزايا االستقالل النقدي تلك لبعض ا

القرار ال يتخذ بسهولة في منظومة اليورو ولذلك يأتي التدخل متأخرا ومترددا .وهذه الصعوبة           

مرتبطة بشرط االجماع والذي يتأخر التوصل اليه أو ال يحصل، في حين تحتاج مواجهة األزمات إلى جرأة 

ي المقام األول ويسمى صاحب الوالية وحسم. ثم ان البنك المركزي األوربي يهتم بالسيطرة على التضخم ف

الفدرالي األمريكي ذي الوالية المزدوجة : التوظيف والنمو الى جانب  االحتياطيالواحدة وليس مثل 

تناتقلت  2012السيطرة على التضخم. وعندما انخفض سعر صرف اليورو مرة أخرى في حزيران من عام 

التقارير تحويل األموال من منظومة اليورو الى خارجها ولذلك أصبح التوجه تقويا نحو نظام شامل لحماية 

الودائع المصرفية الطمئنان المدخرين . وربما من المفيد مراجعة سياق ظهور أزمة المديونية السيادية في 

ث يتألف نظام النقد األوربي من البنوك الوطنية أوربا بالعالتقة مع فهم اليات عمل النظام النقدي الموحد. حي

المركزية في منطقة اليورو والبنك المركزي األوربي. فعندما تستورد اليونان من ألمانيا يحرر المستورد 

صكا الى الشركة من حسابه في المصرف الذي يتعامل معه وبذلك تنتقل االرصدة من مصرف تجاري في 

مانيا يتعامل معه المصرف اليوناني وهذه العملية في النهاية تتم عبر اليونان الى مصرف تجاري في أل

تحويل مبالغ من البنك الوطني اليوناني الى البنك االتحادي األلماني وتنجز بتحريك حسابها في البنك 

المركزي األوربي فيصبح البنك الوطني األلماني دائنا والبنك الوطني اليوناني مدينا. تقبل األزمة كانت 

لتدفقات الخارجية لليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا في حالة توازن تقريبا مع عجز في ميزان السلع ا

األجنبي الى تلك البلدان . ولكن بعد ذلك، وعند بروز األزمة  االستثماروالخدمات يغطى بتدفقات إضافية من 

ات وبالنتيجة أصبحت البنوك الوطنية ماراالستث، اخذ المستثمرون االجانب تسييل ديونهم وليس اإلضافة الى 

مليار يورو في الفصل األول من  311)المركزية( لتلك البلدان مدينة لنظام اليورو بمبالغ تراكمت ووصلت 

. ان الخطر الذي يواجه نظام اليورو في عدم التوازن عبر الحدود يعتمد على نوعية الضمانات 2011عام 

تقيمة الضمانات حسب أسعار السوق له تبعات تتجاوز الدائن إلى  اضانخففي عمليات إعادة التمويل، و

النظام بأكمله. ان رفع أسعار الفائدة في البلدان المحيطية الستقطاب استثمارات تمول العجز يؤثر في خفض 

 ي لتلك البلدان ايضا . تقتصاداالالنشاط 

يد في تقطاع المصارف والذي يقوم على يعد التكامل المالي في أوربا ضروري لدعم التوجه الجد          

مثلما أن التنظيم الموحد للمالية العامة مطلوب لضمان عمل نظام  Regulationوحدة الرتقابة والضوابط 
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يات التي تقام عليها االتحاد األوربي ووافقت ستة االتفاتقالوحدة النقدية. وكانت تقد طرحت مبادرة لتغيير 

بقدر اكبر من السيادة واالستقالل. ومن  االحتفاظيير رغبة منها في وعشرين دولة وعارضت بريطانيا التغ

جملة ما تتضمنه التغييرات المقترحة فرض ضرائب على الصفقات المالية وترى بريطانيا أنها تضعف 

البريطاني الذي يعتمد كثيرا على الخدمات المالية وربما كان السبب السياسي هو األتقوى، كما تقدم  تقتصاداال

رفض بريطانيا للتغيير.  وتهتم المنظومة بالرتقابة على المصارف وتوحيدها بما يؤمن دورا واضحا وراء 

للبنك المركزي األوربي في تلك الرتقابة وهي المبادرة التي أطلق عليها وحدة المصارف وكأنها النظير 

نظيم المالية العامة تبقى على ضوابط ت االتفاقالمصرفي للوحدة النقدية. ولكن إذا لم تتوج هذه اإلجراءات ب

ي بين دولها تقتصاداالالموازنات العامة سببا لعدم االنسجام. و تعاني منظومة اليورو مشكالت تفاوت التطور 

وبالتالي الضغوط االجتماعية والسياسية التي تواجهها الحكومات لالنسجام مع متطلبات التوحيد النقدي. ان 

و ووحدة العملة وفرتا تمويال سهال لتوسع البلدان األتقل تطورا باإلنفاق وحدة السوق المالية في منظومة اليور

 الذي من الصعب استدامته اآلن  في ظل األزمة دون إعادة توزيع أعبائه على الجزء المتقدم من أوربا .

ة في ويراد للتوجه الجديد، حسب المعلن، ان يستند الى تقواعد صارمة يلتزم بها في مقابل التعاون والمشارك 
. لقد أخر المجلس  Fiscal covenantمواجهة المخاطر. ويطلق على هذه المبادرة عهد المالية العامة 

األوربي استحداث آلية دائمة لإلنقاذ، تتجاوز الترتيبات الموتقتة التي لجأ إليها سابقا، لعزل األزمة في أي بلد 
على تدابير وأدلة عمل تساعد على منع  االتفاقجرى  2011.  وفي مطلع عام االنتشارومعالجتها تقبل 

تجاوز العجز  وحجم الدين المسموح بهما . وعند نهاية تلك السنة ذهبت فرنسا وألمانيا وبلدان اصغر نحو 
الوحدة المالية لمنطقة اليورو وهذا التعبير يعني التزام تقواعد صارمة إلدارة المالية العامة للدول األعضاء. 

ية الجديدة من جميع الدول األعضاء في منطقة اليورو وستة دول من االتفاتق وتقد حصلت الموافقة على
االتحاد األوربي خارج منطقة اليورو. وعندما تصادق اثني عشرة دولة عليها تدخل حيز التنفيذ والتي تسري 

 كما كان مقررا في حينه . 2013من بداية تموز 
ض المديونية وإجراءات تقليص حجم القطاع العام وتواجه الحكومات مهمات التنسيق بين خف           

بالخصخصة وتسريح العاملين الذي يفاتقم البطالة، والمطلوب بإلحاح إدارة األزمة بطريقة  تتفادي االنهيار 

االجتماعي والسياسي . وليس لدى البنك الدولي وصفة يقدمها الى جانب ما التزمته الدول بل يعزز 

التوصية بها أو تشذيبها، كما يعتقد، ويؤيد حقن المصارف برؤوس أموال إضافية السياسات المعتمدة بإعادة 

ومن الحكومات ولتكون شريكه بالملكية ايضا. وتلك البد منها لكسر الحلقة المفرغة بين المصارف 

ة  والمديونية السيادية : المصارف دائنة للحكومات وفي نفس الوتقت تحتاج دعمها والحكومات األوربية المثقل

بالدين تتطلع الى إعادة تدوير ديونها. وفي نفس الوتقت تتحمل دول المركز في نظام اليورو عبء األزمة 

مقترحا  2012العالم، تشرين األول / اتقتصادإلنقاذ المصارف والحكومات المثقلة بالدين. وتبنى تقرير آفاق 

 لقدرها. لتبويب المصارف في صنفين مجموعة تدعم برأسمال كافي واالخرى تترك

وتتخوف  دوائر القرار المالي ، في الوتقت الحالي، من النتائج السلبية لزيادة الضريبة أو خفض اإلنفاق.   

السلبي في رأي خبراء صندوق النقد  االتجاهخاصة وتقد كان لخفض اإلنفاق الحكومي آثارا مضاعفة ب

. واتقترن ذلك بزيادة  2012عام  الدولي، وهي أكثر من المتوتقع، وربما تفسر جزءا من تقصور النمو ل

ي، وارتفعت في نفس الوتقت هوامش المخاطرة على أوراق الدين تقتصاداالالبطالة مع تواضع النشاط 

الحكومي االسباني وااليطالي واليوناني ودول مدينة اخرى بعد انسحاب السيولة نحو دول  المركز األوربي 
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مليار يورو  100ت اسبانيا على إعادة هيكلة مصارفها حوالي ما يعقد مهمة التحفيز والتصدي للبطالة. وأنفق

 [11مع عدم انفراج مشكلة المديونية الحكومية لديها. ]

أي   Fiscal Multiplierية من جانب الطلب يتفاءلون بالمضاعف المالي تقتصاداالكان دعاة السياسة 
حجمه اكبر امكن مع زيادة تقليلة في اإلنفاق  التغير في الناتج نسبة الى التغير في اإلنفاق المستقل وكلما كان

استجابة للمستوى الجديد من الطلب الكلي  االنتاجالحكومي امتصاص تقدر أكبر من البطالة بفعل زيادة 
 2.5بالمائة دون الناتج الممكن والمضاعف  10الفعال. وعلى سبيل المثال لو انخفض الناتج الفعلي بنسبة 

ية االنتاجالتام للطاتقة  االستخدامبالمائة من الناتج للوصول الى  4ة أنفاتقها بنسبة ،مثال، تستطيع الحكومة زياد
يعمل بصورة  اتقتصادالممكنة وتحقيق التوظيف الكامل للعمل الذي يعرف بالحد األدنى من البطالة في 

اعتيادية. لكن االمر يختلف في نظر المعنيين بسياسات الخروج من األزمة األخيرة حيث االنقسام بين 
التفاؤل والتشاؤم من حجم المضاعف المالي بعد االعتراف به. فالحكومات التي تضطر الى خفض اإلنفاق 

زيادة البطالة في وتقت هي أحوج ما تكون تحت وطأة  المديونية السيادية الثقيلة تخشى المضاعف الكبير من 
الى استئناف المستوى االعتيادي للنشاط. وعلى العكس من ذلك تتفاءل الحكومات التي ال تعاني ضغط 

من الركود وتعويض النمو الضائع وخفض البطالة  تقتصاداالالمديونية بالمضاعف الكبير على أمل انتشال 
ورو. ويذكر تقرير البنك الدولي ان سياسات الترصين افترضت بالمائة في منطقة اليـ 10التي تجاوزت 

لذلك واجهت الحكومات  1.2الى  0.9 بينما المضاعفات الواتقعية بين 0.5ضمنا مضاعفا منخفضا بحوالي 
 ية صعبة التحمل.تقتصاداالآثارا محبطة لسياسات الترصين أي ان عواتقبها 

 
منطقة اليورو في اتقتراض ثقيل من القطاع الخاص األجنبي لعدة سنوات انخرطت البلدان األتقل تطورا  في  

وسمحت تلك العملية لألنفاق المحلي ان يتجاوز ما يسمح به الدخل الوطني. والبلدان األكثر تأثرا بأزمة 

ي تقتصاداالالمديونية السيادية كانت مثقلة بالمديونية  لسنوات طويلة.  وسهل انتماء هذه البلدان الى االتحاد 

لي األوربي تقبل أواخر التسعينات حصولها على تدفقات من البلدان األوربية األخرى بعد أن كانت  والما

تواجه أسعار فائدة اعلى مما هي عليه في البلدان المحورية مثل ألمانيا . ولكن مع االتحاد النقدي انخفضت 

تقيمتها  نخفاضلم يعد عرضة الفي هذه البلدان  االستثمارأسعار الفائدة على ديونها جذريا على اساس ان 

أسعار صرف عمالت تلك البلدان الن العملة صارت واحدة وهي اليورو وتقيمتها محددة  نخفاضنتيجة ال

أسعار الفائدة دفعة تقوية  انخفاضبالعوامل األوربية مجتمعة وليس بأوضاع تلك البلدان خاصة. واعطى 

واجه اآلن في إدامة أوضاعها المالية بعد توتقف  لقروض الحكومات والقطاع الخاص لتلك البلدان التي ت

الخاص إليها على نحو مفاجئ.  ومن المتداول في وصف أسباب المشكلة بالعولمة المالية في  االتقراض

الميل لالدخار. وبلوغ رصيد أوراق الدين ذات  ارتفاعظروف تزايد الفائض األسيوي والنفطي  نتيجة 

 2000ترليون دوالر عام  36بعد ان كانت تقدر بحوالي  2007ر عام ترليون  دوال 70الدخل الثابت الى 

( . تلك 2009، وهي تقفزة عالية مقارنة مع زيادة الناتج العالمي لنفس الفترة )الباحث األزمة المالية الدولية 

الوفرة شجعت المستثمرين على االتقتراض الخطر والحكومات لالطمئنان على إدامة الدين بتكاليف يمكن 

حملها دون الحاجة الى اتخاذ تدابير صارمة لخفض األنفاق تقلل فرص إعادة انتخابها. وفي نفس الوتقت ت

ساعدت تلك األوضاع المصارف على مرونة في زيادة جانب المطلوبات ما شجعها على توخي العوائد 

ضوابط التنظيمية العالية مع تراجع التحسب للمخاطر و بالمجمل  أدت مظاهر وفرة التمويل الى إرخاء ال

 والرتقابية . 
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 مجريدت أزمة ال يون السيد ية في أوربد
 
عندما وجدت، فيما بعد، عدد  2009ظهرت بدايات أزمة المديونية السيادية في منطقة اليورو أواخر عام  

من الدول  نفسها أمام صعوبات في إعادة تمويل دينها بل حتى االستحالة دون تدخل طرف ثالث. وهي 
. و المشكلة 2007ظاهرة لم تكن متوتقعة تقبل األزمة المالية الدولية األخيرة وحتى بعد انفجارها أواخر عام

كانت مرتفعة بحيث تصبح مدفوعات الفائدة  2011عام  ان أسعار الفائدة على أدوات الدين التي صدرت
عبئا ثقيال لوحدها. هذا الطراز من الفشل كان حكرا على البلدان النامية عندما تعجز الدولة عن الوفاء 
بالتزاماتها تجاه الدائنين. و تلك المعضلة من نتائج التمادي في االستدانة وبالتزامن في جميع القطاعات : 

مال غير المالية، والمؤسسات المالية، والحكومات في الدول الضعيفة في منظومة اليورو إلى األسري، اإلع
جانب الدول المتقدمة الرئيسية والتي تمثل النواة الصلبة للنظام المالي الدولي .والن اغلب الديون تقدمتها 

المصارف. و تقد وافقت المصارف للحكومات لذلك توتقفت استمرارية إعادة التمويل المعتادة عند انهيار 
 ستقراراالمليار يورو لمواجهة متطلبات  750على رزمة إنقاذ بمبلغ  2010الحكومات المعنية في أيار

(  EFSFالمالي األوربي ) ستقراراالالمالي عبر أوربا ويدار التصرف بالمبلغ من صندوق تسهيالت 
 المستحدث .

اتفقت الحكومات على زيادة مبلغ التسهيالت الى ترليون  2012وشباط من عام  2011وبين أواخر عام 
بالمائة من ديونها على   53.5يورو لمعالجة مشكلة المديونية السيادية االوربية. وان تسقط المصارف 

بالمائة وهي اعلى من معيار كفاية رأس المال في بازل  9اليونان، مع رفع نسبة الرسملة في المصارف الى 
بالمائة من تقيمة الموجودات المرجحة بالمخاطر. ويتضمن العهد المالي االوربي الجديد  8 الثاني الذي كان

بالمائة من الناتج 15فاق الحكومي ومجموع العجز المتراكم نبالمائة من اال 3اال يتجاوز العجز السنوي 
 ن أحوالها .   للدولة. ويبدو المعيار الثاني  تحديا لقدرات الدول جميعها وفي أحس االجماليالمحلي 

بعد انهيار لمان برذر ارتفعت العوائد على السندات  2008ومنذ اندالع االزمة  المالية في ايلول عام     

. في المرحلة االولى ستقراراالالحكومية نسبة الى العائد على السند األلماني وذلك بعد عشر سنوات من 

ة اليورو من إنقاذ المصارف االيرلندية الكبرى أحد ربما كان عدم التأكد على المستوى العالمي وفي منطق

بعد تراجع عدم التأكد  2009أسباب تطورات اختالف العوائد . وتحسن الوضع في ربيع وصيف عام 

.وفي تشرين  2009المالي في شباط عام  ستقراراالالعالمي وبعد اعالن الحكومة االيرلندية اجراءات 

بالمائة من الناتج المحلي  12.7ة اليونانية أن عجز الموازنة يبلغ الثاني من نفس العام اعلنت الحكوم

وكان ضعف المعلن سابقا. ومنذ ذلك الحين ارتفعت فروتقات أسعار الفائدة على الدين  2009لعام  االجمالي

الحكومي ووضعت النظام النقدي األوربي امام اكبر التحديات التي واجهته منذ ايجاده، وفي المقابل تراجعت 

معدالت العائد على سندات البلدان الرصينة ماليا  مثل فرنسا، هولندا، النمسا، فنلندا، وألمانيا بين عامي 

النازل وايضا ازدادت فروتقات العائد على سندات حكومات  االتجاهمع تقلبات حول خط  2008-2012

رصينة ماليا مثل النمسا، فنلندة، هولندا مقارنة بألمانيا . وترتبط العوامل التي تؤثر في العوائد على السندات 

التجميعي وخطر العدوى. ويرتبط الخطر التجمعي بتغيرات السياسة  االجماليالسيادية كثيرا مع الخطر 

وسياسات تحاشي المخاطر وعدم التأكد على المستوى العالمي، بينما يرتبط الخطر على المستوى  النقدية

الوطني باحتماالت الفشل في سداد الدين السيادي وامكانية تعبئة األموال من السوق األساسية وسيولة السوق 

ر الديون السيادية وربما الثانوية . و أسهم تقطاع المصارف في إخفاء، أو على األتقل التعتيم، على مخاط

 لمكاسب كانت تجنيها من ترويج السندات الحكومية.
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وألن االنفتاح المالي سهل نقل الفوائض إلى مناطق العجز بوسائل شتى في نفس الوتقت عرض الدول         

أنها إلى مخاطر انحسار التدفقات. وال يمكن إلقاء كل اللوم على الفوائض اآلسيوية و النفطية على اساس 

المسؤولة عن شيوع اإلحساس بوفرة التمويل الرخيص ودوامه.  ألن فوائض موازين المدفوعات للبلدان 

بالمائة من الزيادة في حجم أوراق الدين بين بداية القرن الحالي  20النفطية والناهضة نجدها ال تتجاوز 

 االدخاران يعزى أيضا الى زيادة واألزمة. ويبدو ان المصدر األكبر الذي أسهم في زيادة التمويل يمكن 

العالمي فوق المستويات االعتيادية لالستثمار الحقيقي في مجموعة من الدول في مقابل دول أخرى أسرفت 

في تجاوز إنفاتقها الوطني لدخلها. بل ان التفاعل  بين جانبي الموجودات والمطلوبات لكافة المؤسسات التي 

هم في الوفرة الظاهرة الن زيادة أسعار األصول هي بالنتيجة خالقة يتكون منها مجموع النظام المالي أس

يا في فرنسا اتقتصادللسيولة وتسمح بزيادة المطلوبات. ان ارتباط المراكز المالية للمصارف بالدول األتقوى 

فمثال  وألمانيا وبريطانيا، والتساؤل حول تقدرة الحكومات المدينة على السداد من بين أهم أسباب إثارة القلق. 

مليار يورو للمصارف الفرنسية وإذا  ما تلكأت ايطاليا في السداد  366الحكومة االيطالية مدينة بمبالغ تقدر 

فسوف تنخفض تقيمة تلك الديون في السوق وتتكبد المصارف خسائـر تقد تقود إلى تزايد دخول المؤسسات 

فاق الحكومات في السداد .ويذكر ان بعض المالية في عقود مبادالت الديون الفاشلة وبذلك تنتشر آثار أخ

الحكومات تقد أدامت مديونيتها من خالل تدابير سميت أتقنعة الديون عن طريق المشتقات ساعدتها عليها 

مصارف استثمار أمريكية كبيرة. وبرزت مشكلة العجوزات مع تناتقص تقدرة األسواق المالية الدولية على 

منظومة اليورو خاصة، ما أوتقف العجلة وحول الديون المتراكمة  يا فياتقتصادتدوير ديون الدول األضعف 

على الحكومات الى معضلة كبيرة. وإال فإن الدين العام في الواليات المتحدة األمريكية والدول المتقدمة في 

أوربا هو أيضا مرتفع ، كما بينت المؤشرات التي عرضتها الجداول آنفا. كما ان مستوى ديون القطاع 

ي أوربا ليست اعلى مما هي عليه في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، وربما كانت الخاص ف

من  ةعجوزات موازين المدفوعات للدول المثقلة بالدين من األسباب الرئيسية لالزمة. وتتضح هذه الحقيقي

 لمحيطية. المقارنة بين القدرة التنافسية الخارجية للجزء األكثر تقدما في أوربا مع البلدان ا

فقد حافظت ألمانيا خالل السنوات السابقة لالزمة على فائض تجاري وتضخم منخفض وعجز مالي اتقل   

.  بينما استمرت عجوزات الحساب الجاري في البرتغال واسبانيا وايطاليا االجمالينسبة الى الناتج المحلي 

ت التدفقات إلى تخفيض أسعار الفائدة وايرلندا ولذلك اعتمدت على تدفقات رأسمالية لتمويل العجز. وأد

وتكوين تقناعات في تلك البلدان ولدت أوهاما بالثراء. وكانت التكاليف النسبية للعمل اعلى في بلدان الجنوب 

بالمائة في ايطاليا نسبة 32 ارتباطا بالمستوى المنخفض لإلنتاجية مقارنة مع ألمانيا إذ ارتفعت كلفة العمل 

.وتلك الظاهرة شوهدت في اليونان واغلب بلدان االتحاد  2001انيا وذلك من سنة الى ماهي عليه في ألم

األوربي تجاه ألمانيا بدرجات متفاوتة. وتحت الضغوط تحسن الميزان التجاري لليونان وانخفضت 

بالمائة ما أدى الى خفض العجز  17بالمائة في مقابل زيادة الصادرات بنسبة  21االستيرادات بحوالي 

بالمائة. ويستنتج ان االنفتاح المالي وتدفق رأس المال بغزارة  يغري صانعي السياسات  43ري بنسبة التجا

ية والتكاسل عن مواصلة ترصين المقومات الموضوعية الستمرار الرفاه تقتصاداالعلى إهمال الحقائق 

العمل ومواصلة تشغيل  ية. وإال  كيف يجوز التغاضي عن إنتاجية وتكاليفتقتصاداالاستنادا الى األساسيات 

اعتمادا على ديون خارجية و على أمل استمرار التدفقات بحكم وحدة العملة واالنفتاح المالي التام.  تقتصاداال

تقيم  انخفاضلقد أسهمت وحدة العملة في تعقيد المشكلة الن دول الفائض ال ترتفع تقيمة عمالتها  في مقابل 



 
 

258 
 

عمالت دول العجز، لتعديل الموازين التجارية . وسوف تظهر هذه الخاصية في منظومات الدول  متفاوتة 

التطور ومتباينة في الميل الى التصدير عندما تعتمد عملة موحدة وتنزع  البلدان األدنى تطورا في نفس 

 وحدة. الوتقت الى مستويات متماثلة في الرفاه مع البلدان الغنية في المنظومة الم

اليونان األسرع نموا ومع ذلك يعاني عجزا  كبيرا وحجم الدين نسبة  اتقتصادفي بداية القرن الحالي كان    
. 2000منذ عام  االجماليبالمائة من الناتج المحلي 100مرتفعا و تقد تجاوز   االجماليالى الناتج المحلي 

والسياحة  لتحريك النشاط وكالهما من  وتأثرت اليونان كثيرا باألزمة وهي تعتمد على صناعة السفن
التجارة على المستوى العالمي وتقد  انخفاضالقطاعات األكثر تأثرا بالركود خاصة وان التوتقعات كانت تفيد 

. لقد استجاب صندوق تقتصاداالتحققت بالفعل، ومن أسباب زيادة الدين محاولة الحكومة الحفاظ على نشاط 
ألوربي واالتحاد األوربي لطلب المساعدة ولكن فرضت عليها شروط منها النقد الدولي والبنك المركزي ا

التقشف  القاسي و الذي أسهم في خفض العجز الحكومي وعجز الحساب الجاري، كما تقدم، اال ان الثمن 
، إضافة  2005بالمائة من مستواه لعام  28ادنى بنسبة  2011الصناعي عام  االنتاجاالجتماعي كبير و

 وبطالة الشباب حوالي  2011بالمائة  في تشيرين الثاني  20سبة البطالة الى حوالي على صعود ن
بالمائة ، وهي اعلى من  27.7بالمائة والناس الذين يعيشون تحت خط الفقر أو العزلة االجتماعية 48

بة . وارتفعت تلك النس2010بالمائة عام   23.4دولة حيث تقدر  27متوسط االتحاد األوربي الذي يضم 
 Orderly Defaultواتقترح البعض ما يسمى الفشل المنظم  2011بالمائة عام  33 في اليونان الى 

 والمقصود خروج اليونان من نظام العملة الموحدة والعودة الى عملتها الوطنية مع سعر صرف منخفض .
ناتجها  انخفاضبالمائة مع  60ها بنسبة انخفاضهم بأن العودة الى الدراخما يعني تويتشاءم البعض في توتقعا

بالمائة والتضخم تقد  200لتصل  االجمالينسبة الدين الى الناتج المحلي  ارتفاعبالمائة و 20المحلي بنسبة 
يزداد مع تزعزع الثقة بالمصارف وتكون لهذا الفشل المنظم نتائج سياسية و ونزاعات، أنها صورة تقاتمة 

ضمام لالتحاد األوربي وفيما بعد منطقة اليورو عندما تترك الدولة حقا. إذن ما هو معنى الكفاح من أجل االن
ي تقتصادااللوحدها وتقت الشدة والعسر المالي. ثم ان االتحاد األوربي نشأ بصفته منظمة إتقليمية للتعاون 

 يد .وجاء خيار العملة الموحدة لتأكيد اإلرادة المشتركة للوحدة على أنها ضمانة األمن والرفاه في األمد البع
الحر واالنفتاح المالي وكفاءة األسواق العابرة للحدود ال تبرر عدم اتخاذ تدابير  تقتصاداالان الثقة بنظام 

مبكرة للوتقاية من المخاطر الكبرى خاصة وان االمر، في موضوعنا هذا، يتعلق بالدائرة الضيقة لعمل 
بدو ان مراكز األبحاث المعنية  وهيئات الحكومات اال وهي الموازنة العامة والمديونية الرسمية. ولكن ي

ي. تقتصاداالالتلقائية للديون والنشاط  االستدامةاالستشارة لصناعة القرار كما الحكومات اطمأنت جميعها الى 
وعندما ظهرت بوادر أزمة مالية تتجاوز حدود العقار في الجانب اآلخر من األطلسي لم يتوتقعوا انتشارها 

نهيارات الى هذا الحد و جاءت النتائج اكبر من استعداد الدول لمواجهتها في وتقت لم بهذا االتساع وتراكم اال
 يتبلور فيه التوجه نحو فدرالية مالية بشكل ما .

الى هذه الدرجة على المال الخارجي وعوامل  تقتصاداالوايضا ، تفيد تجربة اليونان أنها مخاطرة ان يعتمد 
ية والمالية وتلك العوامل تعود الى منظومة اليورو تقتصاداالسياساتها  ال تحكمها سلطة الدولة وال تؤثر فيها

 طالما ان الكيانات الوطنية الزالت تتحمل كامل المسؤولية عن أوضاعها ومصيرها .
عرضت الثالثية ،االتحاد األوربي والبنك المركزي األوربي وصندوق النقد الدولي ، صفقة إنقاذ ثانية بمبلغ 

شرط تطبيق رزمة تقشف جديدة تتضمن خفض األنفاق الحكومي. ويتضمن العرض مليار يورو ب 130
 ستقراراالالجديد الطلب الى الدائنين خفض المديونية والباتقي يحول الى سندات على صندوق تسهيالت 

المالي األوربي والحكومة اليونانية وإعادة الهيكلة هذه تضمن انقاص عبئ الدين على اليونان الى 
. والسندات البديلة التي تصدرها اليونان تتوزع على آماد زمنية االجماليبالمائة من الناتج المحلي 117

 تحدد من جديد.
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 2007لم تبدأ  أزمة الدين الحكومي االيرلندي في الموازنة العامة بل شهدت الموازنة العامة فائضا عام  
بالمائة من الناتج  32لموازنة العامة الى ثم ازدادت البطالة وارتفع عجز ا 2008والتراجع حصل عام 

وكانت الصعوبات التي واجهتها المالية العامة بسبب تحمل الحكومة أعباء خسائر  2010المحلي عام 
المصارف إذ تعهدت، إضافة على حماية الودائع، ضمان حقوق الدائنين لتلك المصارف ايضا. واتقترضت 

مليار يورو من االتحاد  67.5على تمويل رزمة إنقاذ بمبلغ  الحكومة من البنك المركزي األوربي وحصلت
مليار يورو من  17.5األوربي وصندوق النقد الدولي وبريطانيا والدانيمارك والسويد. وكذلك استخدمت 

مليار يورو ووافقت الحكومة على خفض عجزها.  عموما تقيم إجراءات  85احتياطياتها وأصبح المجموع 
 على نفسها في التمويل. االعتمادومن المتوتقع ان تكتفي ب ايرلندا بأنها ناجحة

مليار يورو وهو المبلغ الذي طلبته لرزمة اإلنقاذ ومن ثالث مؤسسات بالتساوي  78البرتغال حصلت على 
المالي األوربي, وصندوق النقد الدولي، وسعر  ستقراراالالمالي األوربي، وتسهيالت  ستقراراالوهي آلية 

بالمائة في مقابل موافقة الدولة على خفض العجز تدريجيا  حتى يصل   5.1تقع على هذا التمويل الفائدة المتو
بالمائة لخفض مجموع الدين 10بالمائة. ويراد تحقيق فائض في الموازنة في سنوات الحقة تقد يصل الى  3

ول وضع البرتغال الحكومي الى المستويات القابلة لالستدامة وتقد عرضت التقارير وجهات نظر متضاربة ح
والرواتب المرتفعة للكوادر  منها ما أسهبت في بيان ميل الحكومة الى االنفاق الزائد والتوظيف المبالغ به

المتقدمة. ومنها افادت ان البلد كان ضحية للمضاربات وضغوط المتاجرين بأدوات الدين. وتقد عمدت 
 20يورو شهريا، و  1500جاوزت رواتبهم بالمائة لمن ت25 الحكومة الى خفض رواتب موظفيها بنسبة 

بالمائة لجميع الموظفين اآلخرين. وباعت الحكومة حصتها في شركة االتصاالت من بين إجراءات لتحسين 
 وضع الموازنة.

اال  االجماليبالمائة من ناتجها المحلي  112ترليون يورو وبنسبة 1.9 ايطاليا وبالرغم من حجم دينها البالغ 
ى تحمل المديونية وإدامتها حسب التقارير التي تقارنتها  مع دول أوربية أخرى مثل فرنسا أنها تقادرة عل

وبلجيكا وبينت أنها أظهرت تقدرة اكبر على مواجهة الصدمة من تلك البلدان. و من المتوتقع توجه إيطاليا الى 
 120وايضا اعتمدت اجراءات تقشف لتوفير  ستحقاقالسوق بعيدة االجل إلعادة تمويل الجزء االكبر من اال

 . 2011بالمائة أواخر عام 7مليار يورو من الموازنة ولقد انخفضت تكاليف التمويل إليطاليا الى ما دون 
االسباني من فئة الحجم الكبير في منظومة اليورو ولذلك تكون لفشله في السوق المالية آثارا تقاسية.  تقتصاداال

وهو ادني من ألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة ونصف  االجماليائة من الناتج المحلي بالم 60ودينها العام 
ثقل الدين في اليونان والبرتغال. واغلب مصادر الدين االسباني داخلية والمؤشرات المتعارف عليها لتقدير 

مليار  820السباني يبلغ تؤيد استطاعة اسبانيا اجتياز األزمة واالنتعاش من جديد. اال ان الدين ا االستدامة
وهو كبير باألرتقام المطلقة ولو انه ال يضاهي الدين االيطالي . لقد عدلت اسبانيا دستورها  2010يورو عام 

بالمائة.  60عن  االجماليو أال يزيد الدين نسبة الى الناتج المحلي  2020لكي يفرض توازن الموازنة عام 
طبيعية والكساد وما إلى ذلك. وضمن التدابير المتخذة حاليا ينخفض اال في الحاالت الطارئة مثل الكوارث ال

 . 2013بالمائة عام  3عجز الموازنة العامة الى 
 5و العجز في الموازنة العامة  االجماليبالمائة من الناتج المحلي 100 وبلغ الدين الحكومي في بلجيكا  

مستوى  2010لمدة عشر سنوات بلغ أواخر عام  بالمائة وهو معتدل والعائد على السند الحكومي البلجيكي
الداخلي المرتفع في بلجيكا يمول عجز الموازنة. ولكن  االدخاربالمائة  و 3.7ادني من بقية البلدان وهو 

ية. االئتمانبالمائة وانخفضت الجدارة   5.7الى  2011العائد على السندات الحكومية ارتفع  أواخر عام 
وبعد حل  المشكلة السياسية في البلد ، والتي كانت متمثلة بصعوبة  تكوين حكومة أغلبية ترضي المكونات 

عام  االجماليبالمائة من الناتج المحلي  2.8األثنية، حصلت الموافقة على اجراءات لخفض العجز الى 
 مائة.بال 4.6  . وانخفض بذلك العائد على السند الحكومي البلجيكي الى2010
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ية الفرنسية عالية ما االئتمانترليون دوالر أمريكي ولكن الثقة بالجدارة  2.1الدين الحكومي في فرنسا 
ينعكس على رواج سندات حكومتها. أما بريطانيا وبحكم خصائصها المعروفة أكثر دول أوربا استضافة 

 المالي في أوربا. ستقراراالالى لرأس المال الخارجي وهي المركز المالي الرئيسي للقارة، وبحاجة ماسة 
لقد غير البنك المركزي األوربي ما اعتاد عليه من حياد ويتجه لشراء أدوات دين حكومي وإصدارات  

مصارف على نطاق واسع، إضافة على تقديم تقروض الى األخيرة، مع سياسة التعقيم لعزل آثار هذا التدخل 
حاجة الى دوره كما هو جزئيا عن السيولة. ولم يعد البنك المركزي األوربي محافظا الن إدارة األزمة ب

 الحال في أجزاء العالم األخرى.  
وذلك  2012وبداية عام  2011يالحظ هبوط احتمال الفشل، في الوفاء بااللتزامات، كثيرا  أواخر عام 

لتقليص الفروتقات بين العوائد على سندات الحكومات األوربية والعائد على السند األلماني لمدة عشر سنوات 
. وعند حساب ذلك المؤشر الحتمال الفشل غير انه  Benchmarkرجعية في هذا المجال وهو األداة الم

بين أسعار الفائدة على سندات الدول وسعر الفائدة المرجعي  Spreadيتصاعد مع الزمن نظرا للفرق 
ة تبرر وكلما كانت نسبة تخفيض الدين عند إعادة الهيكلة اكبر كلما انخفض احتمال الفشل . ولعل هذه العالتق

تقبول مجتمع الدائنين التعاون مع البلدان المدينة بالتنازل عن جزء من الدين لتأمين استدامة سداد الباتقي . 
بالمائة،  38 –بالمائة 28كانت احتماالت الفشل للدين اليوناني  2012وعند استخدام مؤشرات عام 

بالمائة. 10-بالمائة7بالمائة واالسباني 19 –بالمائة 12بالمائة، والبرتغالي 21-بالمائة15وااليرلنـــدي 
ويرى  صندوق النقد الدولي ان هذا االحتمال ال يحصل في عالم الواتقع في النطاق المتقدم من العالم حتى في 

ومن المتوتقع زيادة عبئ ْ المديونية في اليونان وايرلندا واسبانيا   Peripheralدول المحيط األوربي 
 والبرتغال وكما في أدناه:

 
باألسعار الجارية أعلى من سعر الفائدة  فإن عبئ الدين  االجماليوإذا أصبح معدل نمو الناتج المحلي 

 سينخفض حتى إذا كان الفائض األساسي صفرا. 
ان مشكلة المديونية ال ترتبط بعبء الدين بل بإمكانية  تدويره إذ طالما يوجد طلب كافي على سندات الدين  

مدينة تبقى أسعار الفائدة على الدين ضمن الحدود المقبولة وال تظهر المشكلة رغم التي تعرضها الدولة ال
ية له دور في العملية كلها. فعندما تنخفض الجدارة االئتمانعبء الدين المرتفع ويبدو ان تقييم الجدارة 

ود الى زيادة ية للدولة يزداد فرق سعر الفائدة على سنداتها عن السعر المرجعي وفرض التقشف يقاالئتمان
ي وتؤدي الى مزيد من ضعف تقتصاداالالبطالة، وتقد تظهر ضغوط اجتماعية مقاومة تضعف مجموع األداء 

 OECD) الثقة باستدامة الدين وهكذا. ويؤثر تخفيض المديونية السيادية كثيرا على المصارف في أوربا 
Journal)  بالمائة وأكثر من  20 ن المصارف م 25بالمائة تخسر  30فعند تخفيض الدين االسباني بنسبة

 بالمائة وعند ما يرتفع التخفيض الى 74رأسمالها األساسي وتصل الخسارة عند احد المصارف الى 
بالمائة 123بالمائة وأكثر من رأسمالها األساسي وتصل الخسارة الى  33بالمائة  تخسر تلك المصارف 50

 منه لدى احد المصارف.
بالمائة 122بالمائة  تخسر أربعة مصارف بين 50 صل تخفيض الدين الحكومي وفي حالة اليونان عندما ي

بالمائة من رأسمالها األساسي. لذلك فأن أخفاق الحكومات في إدامة ديونها يثير موجه من 403  –
في السوق المالية تعتمد آثارها النهائية على مدى هشاشة األوضاع المالية للجهات الدائنة  االضطراب

للمصارف أصحاب الودائع وأوراق الدين التركيبية التي تستند الى تقروض، والممولين اآلخرين . وفي حالة 
ثلة السابقة . اليونان البرتغال وايرلندا يالحظ تأثير خفض الدين الحكومي على المصارف اتقل وطأة من األم

وايرلندا مرشحان إلعادة هيكلية المديونية بينما البرتغال واسبانيا عليهما التوجه الى السوق لتدوير الديون. 
وفي نفس الوتقت توجد مصارف في تلك الدول المدينة بحاجة الى إنقاذ وعند خفض المديونية تتحول أعباء 

عامة ما يقلل من إسهام الخفض في تخفيف حدة التقشف. ان إنقاذ المصارف الوطنية الى الموازنات ال
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حصول الدول المدينة على تقروض من مؤسسات االتحاد تقلل من حاجتها إلعادة هيكلة المديونية ويدعم ايضا 
 أوضاع المصارف الدائنة للحكومات.

المتصاص فوائض كان الدين الحكومي  تقبل األزمة من األدوات أألمينة لالستثمار المالي وطريقة سهلة 
الرسمية للدول الناهضة والنامية. لكن المؤسسات التي كانت تستثمر في  اتاالحتياطيالمدخرات الخاصة و

أدوات الدين الحكومي وتضمن تدويره أصبحت بحاجة الى  إنقاذ حكومي فنشأت حلقة مفرغة دوخت 
ولذلك ال يمكن كسر تلك الحلقة المفرغة  صانعي السياسات المالية والنقدية في أوربا والعالم المتقدم بأسره. 

اال بتمويل من دول الفائض الناهضة والنفطية وإصدار نقدي من البنوك المركزية. وهنا تتضح أهمية 
استمرار انتعاش الدول النفطية والناهضة الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وسواها. وسيكون 

ي في الوتقت الذي تقتصاداالاألوربية بالتزامن  اثر سلبي على النمو  لتخفيض العجز األساسي لجميع البلدان
تمس الحاجة إلى تجاوز الركود نحو انتعاش يقلص البطالة. علما ان الخطط التي ألتزمتها اغلب الحكومات 

ومن جهة أخرى يخشى من سياسات التسهيل  2013تتضمن تخفيض العجز األساسي الى الصفر في عام 
عتمد التوسع النقدي، زيادة التضخم وربما مراكمة سيولة تؤدي الى تقفزة في التضخم الحقا الكمي، والتي ت

محفزة بالتوتقعات. وكان البنك المركزي األوربي يعارض هذا التوجه ويبدو انه تراجع في اآلونة األخيرة 
سات نقدية وفي المحصلة تقد تتجه منطقة اليورو الى مزيج وسطي من سياسة مالية تقلل العجز مع سيا

توسعية تساعد على إعادة تمويل الديون واستكمال برامج اإلنقاذ. و يساعد إصدار السندات األوربية بأسعار 
فائدة منخفضة على دعم السيولة وتخفيض األعباء وفي كل األحوال تبقى إعادة هيكلة إتقساط الديون والفوائد 

 موضع نقاش.
حدة أألمريكية  ودول أألتحاد أألوربي أألكثر مديونية في العالم، في السنوات أألخيرة أصبحت الواليات المت 

بالمائة من السيولة الدولية. في حين يوجه  90وفي نفس الوتقت هما الكتلتان المسؤولتان عن خلق أكثر من 
االتهام الى دول الفائض اآلسيوية والنفطية بدعوى اغراتقها لألسواق المالية بالسيولة الرخيصة التي حفزت 
على اداء منحرف للمصارف واألسواق المالية تقاد الى األزمة أألخيرة. وصندوق النقد الدولي ال يسيطر 

المالي الدولي عبر ادارة أزمات  ستقراراالعلى السيولة الدولية ولذلك ال يستطيع اداء الدور المنوط به وهو 
الدول المدينة. وينظر الى الصندوق بانه  مقرض الملجأ أألخير، والبلد المعني بقرض كهذا في حالة أزمة 

بمعنى القدرة على تحمل أعباء  االستدامة( الستعادة التوازن و Fisher, p1ويحاول الصندوق إدارتها )
ينعكس في وصفة السياسات والشروط. وتنطوي هذه  العالتقة بين  الدين والسداد حسب أطار المفاهيم الذي

الصندوق و البلد الذي لجأ اليه  على التباس وكأن المشكلة في كفاءة السلطات المالية والنقدية الوطنية 
واستعدادها لالضطالع بمهمة استعادة الوضع االعتيادي دون اشراف خارجي. لكن الصندوق ال يزاول 

مقرض الملجأ أألخير كما تفعل البنوك المركزية للدول تجاه المؤسسات المالية المقيمة بالضبط  وظيفة 
والحكومات ألنه غير تقادر على خلق السيولة اال في حدود ضيقة. وعلى أألغلب ال تكفي الموارد التي 

كلة المديونية يقدمها إلنقاذ الدول التي تخضع لبرامجه. وفي الواتقع يمثل الصندوق جواز مرور الى اعادة هي
 ية  للبلد المعني في نظر األسواق المالية.االئتمانأو االتقتراض من جهات أخرى. أو ربما لتحسين الجدارة 

 

 خدصمة الفصل

 
على حواالت الخزانة  الدين الحكومي أصول مالية متفاوتة اآلجال. وعادة ما ينظر إلى أسعار الفائدة 

قاييس مرجعية ألسعار الفائدة على األصول أألخرى. و تختلف والعوائد على السندات الحكومية بأنها م

للحكومات االتقتراض من البنك المركزي. ويندر التحريم القطعي إال ان أكثرية  حالتشريعات في مدى السما

الدول المتقدمة والعديد من الدول النامية و الناهضة تمنع االتقتراض المباشر وتسمح بحيازة ديون حكومية 

 الثانوية وعبر عمليات السوق المفتوحة.من السوق 
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وبين التحليل النظري والتجارب ميل البنوك المركزية إلى تنقيد جزء من الدين الحكومي ليكون الباتقي  

متناسبا مع استطاعة المصارف والجهات الخاصة األخرى على استيعابه. عالجت مباحث الفصل مشكلة 

خذ بمعيار المساواة بين القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية و استدامة الدين الحكومي، وبينت صعوبة األ

األنفاق الحكومي والدين العام القائم. و ذلك لصعوبة تصفير الدين العام خاصة في الدول المثقلة بالمديونية. 

على السوق المالية الدولية  االعتمادوفي نفس الوتقت بينت دراسة مشكلة الدين السيادي من الخطأ الفادح 

والمصارف لتدوير ديون متزايدة الحجم بل ال بد من التحسب، خاصة، النعكاس التدفقات الخارجية، فالعالتقة 

على التدفقات الخارجية لتدويره. وفي نفس الوتقت يصعب  االعتمادتقوية بين العجز عن استدامة الدين العام و

 الجزم بحجم الدين المقبول نسبة

الوثيق بين أوضاع المصارف وفرص تدوير الدين العام  االرتباط. ولوحظ االجماليالناتج المحلي إلى 

بتكاليف معقولة. لقد راجعنا النظرية المالية لتحديد المستوى العام لألسعار، وتوصلنا إلى إتقرار العالتقة بين 

المستوى العام لألسعار، بصورة العجز الحكومي و عرض النقد و اسعار الفائدة و لهذه كلها صالت بتحديد 

أو أخرى، لكن ال تصل العالتقة إلى حد تعيين المستوى العام لألسعار لتحديد تقيمة الدين التي تريدها 

السلطات العامة. كما ناتقشنا المبدأ الريكاردي لفاعلية األنفاق الممول بالقروض، ونرى، ان الفرضية 

ي االستهالكية مفهوم الدخل الدائم في تحديد السلوك الريكاردية ليست مختبرة وهي صحيحة بقدر أهم

 لألسر.

عجز الموازنة العامة من المتغيرات وثيقة الصلة بعمليات البنك المركزي و السياسة النقدية و عندما يضاف 
 الدين او أألنفاق الحكومي إلى معادلة السياسة النقدية تتغير االستنتاجات كثيرا.

ي و خفض تقتصاداالية بعجز سعر الفائدة والتيسير النقدي على تحفيز النشاط ومع اصطدام السياسة النقد 
البطالة تلتفت الحكومات مجددا إلى دور السياسة المالية. والمشكلة ليست في أما أو ولكن الحاجة ماسة 

قيقي. و الح تقتصادااللإلتقرار بالفضاء المشترك للمتغيرات النقدية و المالية العامة و تقطاع المال في حركة 
الكلي والذي يحتوي السياسة  تقتصادااللذلك يمكن االنتقال من معادلة السياسة النقدية إلى نموذج سياسة 

المالي، وسياسة المالية العامة  ستقراراالالمطلوبة اآلن لتهذيب سلوك المصارف و األسواق المالية، 
وجه ممكن نظريا، على األتقل، وهو ما يستنتج والسياسة النقدية بالمعنى المتعارف عليه تقبل األزمة. وهذا الت

 من مجموع دراسات هذا الكتاب.
ولعل مما يدعم هذا المقترح حتى في األوساط المحافظة ما بينته أزمة الديون السيادية بان الموازنة العامة   

على حد المالي  ستقراراالوبحكم ضخامة الدين الحكومي متدخلة في نطاق عمل السياسة النقدية وسياسة 
 سواء.
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 أسعدر الصرف واالنفصدح المدلي:  الفصل الخدمس
 

فيما مضى لم تظهر أسعار وأسواق الصرف صراحة في نماذج التحليل، وإن لم تكن غائبة فقد تبين        
الدولية للسلطة النقدية في خلق النقود وفائض السيولة وإجراءات التعقيم. وفي اآلتي  اتاالحتياطي دور

يضاف سعر الصرف إلى نموذج التوازن السلعي النقدي. وبعد ذلك نعرض التصورات النظرية التي ربطت 
الدولية  اتاالحتياطيبين فاعلية السياسة النقدية ونظام سعر الصرف. وفي البدء ندرس مفهوم الطلب على 

وآلية تكوينها، نظريا، إلتقامة الصلة بين األساس النقدي وميزان المدفوعات، وهي من أهم مرتكزات النظام 
المهيمن كما سيتضح في الحالة الدراسية  النفطي الدور تقتصاداالالنقدي في الدول النامية والناهضة، ولها في 

ة في التجارب الفعلية. وضغوطات سوق الصرف, الدولي اتاالحتياطيللعراق. ويتناول هذا الفصل تكوين 
 وانماط التدخل فيها. والحجم األمثل لالحتياطيات الدولية وإدارتها. 

 

 ال ولية في ميزان الم فوعدت والمفدهيم األسدسية دتاالحصيدطي

 ال ولية دتاالحصيدطيمفهوم 

هي األصول الخارجية المتاحة للسلطة النقدية، وتحت تصرفها، وتشمل: العملة األجنبية والودائع في  

الخارج؛ وأدوات دين صادرة عن جهات أجنبية وما إليها؛ والذهب ) النقدي(؛ وحقوق السحب الخاصة؛  

لدى صندوق النقد الدولي والذي يعني المشاركة  في راس مال الصندوق، الكوتا،  االحتياطيوالمركز 

 اتاالحتياطيية القابلة لألستخدام. ومن الشائع، أيضا، تعبير االئتمانالتسهيالت  وتقروض الصندوق او

ت بالتعريف آنفا. أما إحتياطيا اتاالحتياطيللداللة، إصطالحا، على كل   Foreign Reserveاألجنبية 

فال تختلف عن داللتها اللغوية أي ال تتضمن   Foreign Exchange Reserveالصرف األجنبي 

لدى الصندوق. وتضاف أحيانا صفة الرسمية  االحتياطيالذهب وحقوق السحب الخاصة والمركز 

ن ة الرسمية. ويتضماالحتياطيالرسمية أو الموجودات  اتاالحتياطيلألحتياطيات بنفس المضمون، إذ يقال 

هذا المفهوم، بمختلف تسمياته، شرطا بان تلك الموجودات متاحة للسلطة النقدية وتحت تصرفها. وتُفهم 

الدولية بأنها مطلوبات  للسلطة النقدية على غير المقيمين، بصفة عامة، افرادا ومؤسسات،  اتاالحتياطي

(199 ,IMFوبهذا فإن حواالت الخزانة والسندات بالعملة األجنبية الص .) ادرة عن الحكومة الوطنية ال

،  لكن اوراق الدين األجنبية التي يقتنيها البنك المركزي هي موجودات إحتياطية اتاالحتياطيتصنف ضمن 

له. كما ان ديون المقيمين على البنك المركزي بالعملة األجنبية تعد مطلوبات محلية. وال يرتبط مفهوم 

 ي.تقتصاداالبل المركز الرئيس لمزاولة النشاط  األتقامة بالهوية الوطنية او معيار تقانوني

وعند األطالع على الميزانية العمومية للسلطة النقدية يالحظ في جانب األصول إجمالي الموجودات الدولية، 

، اما الصافي فهو إجمالي اتاالحتياطيوتسمى األجنبية بالمعنى األصطالحي، وغالبا، هي المقصودة ب

النقدي يقصد  تقتصاداالا المطلوبات تقصيرة األمد  لغير المقيمين. في الموجودات تلك مطروحا منه

، للسلطة النقدية Net Foreign Assetsصافي الموجودات الدولية، األجنبية إصطالحا  اتاالحتياطيب

مطروحا منه كل المطلوبات لغير المقيمين، لمختلف اآلماد. ويرتبط هذا التعريف  باألساس  االجمالي وهو

 المحلي.   االئتمانالنقدي الذي يتألف من مكونين: صافي الموجودات األجنبية وصافي 
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ن إن كانت بعيدة األمد، وتعترض تسييلها عقبات، ال تُعَد يكما ان ديون البنك المركزي على غير المقيم

إحتياطيات وإن كانت من األصول الدولية للبنك المركزي. ولألحتياطيات وظائف وأهمها تمويل عجز 

ميزان المدفوعات، وتنظيم عرض العملة األجنبية في سوق الصرف للتأثير في سعر الصرف؛ وتعزيز الثقة 

لخارج، وتقد تستخدم الوطني في ا تقتصاداالية للحكومة واالئتمانبالعملة الوطنية في الداخل؛ والجدارة 

   .لالتقتراضضمانات 

الدولية، شاملة  اتاالحتياطيفهي أوسع من  Foreign Currency Liquidityأما سيولة العملة األجنبية 

للموارد التي تستطيع السلطات، البنك المركزي والحكومة، تعبئتها لتلبية الطلب على العملة األجنبية. وبهذا 

المقيمين إنما هي محصلة لموجودات، الحكومة والبنك  نبية بالعالتقة مع غيرال تنحصر سيولة العملة األج

المقيمين بالعملة األجنبية. وفي  حين يستند مفهوم األصول  المركزي، والمطلوبات للمقيمين وغير

ة الى إطار الميزانية العمومية، يشمل مفهوم السيولة تدفقات العملة األجنبية الداخلة والخارجة االحتياطي

( . وعادة يساعد الكشف ibid ،IMFالناشئة عن أنشطة السلطات على الميزانية العمومية وخارجها ) 

نة  الوضع الخارجي التقديري لسيولة العملة األجنبية، لفترة تقادمة،  في التعرف على مدى هشاشة أو رصا

 للقطر المعني.

الدولية للسلطة النقدية من مكونات ميزانية عمومية وطنية شاملة لجميع األصول والخصوم  اتاالحتياطي

، اما التغيرات International Investment Positionي الدولي االستثمارالخارجية تسمى المركز 

الدولية  اتاالحتياطيلمدفوعات. األضافة السنوية الى فهي متضمنه في ميزان ا اتاالحتياطيالسنوية في 

ي الدولي، وهي تدفقات مالية خارجة في ميزان المدفوعات االستثمارزيادة في جانب األصول من المركز 

فيمثل تدفقات مالية داخلة أي بإشارة موجبة في ميزان  اتاالحتياطيكأحد أشكال توظيف الفائض. أما إنقاص 

العجز. وأليضاح  اتاالحتياطيالعجز في مجموع بقية الفقرات، وبهذا المعنى تمول  المدفوعات لمعادلة

الكلي بضمنه ميزان المدفوعات، وحركة  تقتصادالصالت الضرورية نعرض إطار حسابي بسيط لال

 في الميزان.  اتاالحتياطي

الحكومي  ستهالكاال، I، إجمالي تكوين رأس المالCاألسري  االستهالك، GDP االجماليالناتج المحلي 

G الصادرات من السلع والخدمات ،X ،من السلع والخدمات  االستيرادات M االجمالي، الدخل القومي 

األساسية، مضافا اليه صافي  االنتاج ، ميزان الدخل وهو صافي دخل عناصرYالممكن التصرف به 

وهو الميزان  CABالجاري،الحساب X-M، الميزان التجاري BIالتحويالت الجارية، من وإلى الخارج 

وهو إجمالي الدخل القومي الممكن التصرف به  Sاالدخارالتجاري مضافا إليه ميزان الدخل، إجمالي 

 األسري والحكومي.                              االستهالكمطروحا منه مجموع 

   GDP= C+I+G+X-M    ………………………….(1)       

    Y= C+I+G +X-M+BI …………………………. (2) 

    Y= C+I+G +CAB  ……………………………..(3) 

    S=Y- C-G=I+CAB …………………………… (4) 
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     S-I=CAB ………………………………….….. (5)    

وتكوين رأس المال تعادل ميزان الحساب الجاري؛ وعندما يجزأ تكوين  االدخار( الفجوة بين 2في المعادلة )

 :IMF,200)تظهر الفجوات الثالث) Sgو Spكذلك  االدخار؛ و Igوعام  Ipراس المال الى خاص 

CAB= (Sp- Ip)+( Sg- Ig) …………………………..(6) 

( مصدر عجز الحساب الجاري، فإن كان القطاع الخاص في حالة توازن او إدخاره 9توضح  المتطابقة )

سياسات مصدر العجز في القطاع الحكومي. والمتطابقة نقطة إنطالق تناسب ال رأكبر من إستثماره ينحص

الحكومي وزيادة الضرائب،  االستهالكالعام ومنها خفض  االدخارالمالية لتعديل ميزان المدفوعات بزيادة 

 مثال، مع مالحظة نتائجها في سلوك القطاع الخاص. وتختلف آثار الضرائب بحسب عناصر الثروة او

التي تقتطع منها. فالضريبة على ارباح القطاع الخاص المنظم تقلّص صافي  االستهالكمكونات  الدخل او 

بعينه؛ وعند زيادة  الضرائب على دخل األفراد فإن الميل الحدي  االدخارارباحه بعد الضريبة وهي 

لألستهالك من الدخل الممكن التصرف به هو العامل السلوكي المهم في تعيين نتائج تلك الزيادة. ويصطلح 

تسمية السياسات التي تهدف الى تعديل ميزان المدفوعات عبر خفض األنفاق القومي ليتوازن مع  على

( اساسية لهذا 9والمتطابقة ) Absorption Approachل القومي المتاح، خمجموع الموارد ، وهي الد

 المنهج. 

الزائد عن تكوين راس المال يظهر فائضا في الحساب الجاري، لكون الدخل  االدخار( إن 2تبين المتطابقة )

. وفي نفس الوتقت، بالتعريف،  C+I+Gأعلى من مجموع األنفاق القومي  Yالقومي الممكن التصرف به 

مجموع ميزان المدفوعات  دائما متوازن، ولذا فإن بقية اتقسام الميزان وهي ميزان حساب رأس المال 

KAB الحساب المالي  ، وصافيNFA  ال بد ان تعادل نتيجة الحساب الجاري. ينحصر حساب رأس المال

 في نطاق محدود للغاية مثل شراء غير المقيمين لحقوق األمتياز واألراضي أو إعفاء الديون األجنبية ... وال

اسمة لصفقات يشكل سوى نسبة تقليلة ال أهمية لها من فائض أو عجز الحساب الجاري. وتبقى األهمية الح

ات  في األسهم ومختلف أوراق االستثماراألجنبي المباشر و االستثمارالحساب المالي والتي تتضمن حركات 

الدين والودائع المصرفية والمشتقات، وبصفة عامة األضافة الى األصول أو إنقاص الخصوم  المالية الدولية 

أو تسديد ديون خارجية، كما يشمل الحساب المالي للقطر المعني، بما في ذلك  إتقراض  الحكومات األجنبية 

الدولية للسلطة النقدية. وإذ تعّرف الحسابات الثالثة لتغطية جميع فقرات ميزان  اتاالحتياطيتغيرات 

وعات فإن مجموعها هو الصفر. وفي حالة فائض ميزان الحساب الجاري، موجب، ال بد أن تكون فالمد

نتيجة الحسابين المتممين سالبة فما معنى السلبية هنا. النتيجة األيجابية للحساب الجاري تعني ان الجانب 

العكس. فالفائض من ، والنتيجة السلبية للحسابين المتممين هي Debitأكبر من المدين  Creditالدائن  

ميزان الحساب الجاري كي يستوعب في الخارج يحتم زيادة صافي األصول الدولية للقطر المعني وهذا 

 Debitيتحقق باألضافة الى األصول أو إنقاص الخصوم . إن تقيمة الزيادة في صافي األصول الدولية مدينة 

 .وهو معنى السلبية التي تمتص إيجابية ميزان الحساب الجاري

 وللتبسيط تعكس إشارة حساب رأس المال وصافي الحساب المالي ليعادال نتيجة الحساب الجاري:
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      CAB= KAB+ NFA ……………………………………….(7) 

ي الدولي للقطر المعني سوف  يرتفع، ينخفض، بمقدار فائض، االستثمار( بأن المركز 1وتقرأ المتطابقة )

عن بقية صافي الحساب  RTقات إحتياطيات السلطة النقدية عجز، الحساب الجاري. وعادة ما تفصل صف

 .NFAexالمالي 

 CAB= KAB + NFAex +RT……………………………………….. (8)  

 RT=CAB - KAB- NFAex ………………………………………….(9) 

ف أن فائض ميزان الحساب الجاري  الذي ال يستوعب في حساب رأس المال او ي( ك6تبين المتطابقة )

. اي أن المقدار من فائض ميزان الحساب الجاري الذي ال تستخدمه اتاالحتياطييضاف الى  التدفقات المالية

أو إستثمارات في الخارج، يضاف الى  رأسماليةالحكومة، أو مختلف جهات القطاع الخاص في تحويالت 

في الخارج. والعكس صحيح  اي  االستثمارالدولية وتلك األضافة هي شكل آخر من أشكال  اتاالحتياطي

بالمقدار من العجز الذي  تقّصرت التحويالت الراسمالية والتدفقات المالية الداخلة عن  اتاالحتياطيتنقص 

 تغطيته. 

وإن عدنا الى المبدا المحاسبي، مجموع ميزان المدفوعات يساوي الصفر، وكانت حصيلة الحسابات الثالثة 

الدولية ألن الخفض إنقاص لصافي  اتاالحتياطيالدولية سالبة تغطى بخفض  اتاالحتياطيباستثناء فقرة تغير 

األصول الدولية للسلطة النقدية أي تدفقات داخلة بفعل األنقاص وإشارتها موجبة ، او أن خفض صافي 

اي إشارته موجبة، وهو معنى المعاكسة بين نتيجة ميزان المدفوعات وتغير  creditاألصول دائن 

( هي نقطة إنطالق 2الدولية، األضافة اليها مدينة سالبة وخفضها دائن موجب.  والمتطابقة ) تااالحتياطي

هي في نفس الوتقت  اتاالحتياطيالمنهج النقدي لميزان المدفوعات وعلى فرض ان العوامل المؤثرة في تغير 

 محددة لميزان المدفوعات.

وحرفيا بعد الحدث  Ex-Postتحقق الفعلي  التوازن الذي وصفته المتطابقات آنفا هو محاسبي او الم

واألخير يعني تطابق مجموع خطط العرض مع مجموع خطط الطلب لكافة  EX-Anteالتوازني المسبق 

من  الموظفةتطابق األنفاق القومي المرغوب مع حجم الموارد  لكينزيالمشاركين في السوق. وفي المنظور ا

التصرف به مضافا اليه او مطروحا منه صافي التدفقات من أو  أجله والتي تتألف من الدخل القومي الممكن

يا لميزان المدفوعات. أما المنهج النقدي فيتناول اتقتصادالى الخارج، واألخير هو الوضع التوازني المرغوب 

توازن ميزان المدفوعات بالعالتقة مع سوق الصرف اي: تكافؤ الطلب على العملة األجنبية لجميع أغراض 

التعامل الدولي، إستيرادات وتحويالت... واستثمارات؛ مع عرضها في السوق من جميع مصادرها ، 

ة من كافة المصادر، لشتى األغراض. وبهذا المعنى فإن السعر الذي الصادرات ومختلف التدفقات الداخل

بين العرض  االتفاقيدور عليه مفهوم التوازن هو سعر الصرف. وال تعكس البيانات الفعلية وتقائع عدم 

ألن البيع   Ex-ante Disequilibriumوالطلب وأألسعار التي تضمنتها  من تقبل أو األختالل المسبق 

ية دفع الحركة نحو توازن  أتقرب ما تقتصادااليعة األمور. وتحاول السياسات بي هو توازني بطوالشراء الفعل

 يمكن الى األمثل حسب معاييرها  ألن الكساد الكبير هو توازني ايضا على الصعيد الفعلي.
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 منهج المروندت السعرية لحركة ميزان الم فوعدت

اري وهو الميزان التجاري، ويفترض أن كال من يهتم هذا المنهج بالجزء األساسي من الحساب الج  

الصادرات واألستيرادات دالة بأسعارها. وتنعكس تغيرات سعر الصرف بتلك األسعار محسوبة بعملة البلد 

اآلخر. ولذا تدرس آثار تغير سعر الصرف من خالل المرونات السعرية للعرض والطلب. المرونة عموما 

التابع مقسوما على التغير النسبي في المتغير المستقل: وعلى سبيل  تغيرتعرف بأنها التغير النسبي في الم

 هي: xللمتغير y؛مرونة  y=f(x) :المثال

                         (………….(10 (dy/dx)(x/y) =(dy/dx)/(y/x) = /(dx/x)(dy/y)E=  

 –. ويفترض منهج المرونات إبتداءا، أو ما يسمى، شروط مارشال  dy/y= E(dx/x)وبنفس المعنى  

ليرنر، بقاء أسعار الصادرات ثابتة بالعملة الوطنية وأسعار المستوردات ثابتة بالعملة األجنبية؛ أي ان تغير 

األسعار مصدره تغير سعر الصرف؛ وأيضا مرونات العرض السعرية ال نهائية وينحصر أثر تغير سعر 

بتعديل ميزان  Devaluationالتخفيض  أو Depreciation نخفاضعملة الوطنية، االالصرف ال

بوحدات من العملة الوطنية   Rبالعملة الوطنية، ويعرف سعر الصرف  Tbالمدفوعات. ويحسب الميزان  

 dR 0أو   Rاو تخفيض تقيمة العملة الوطنية بزيادة  انخفاضلوحدة واحدة من العملة األجنبية وبذا يكون 

 . ونعرض الطريقة الشائعة ألثبات شرط تحسن الميزان .

 .EM، المرونة السعرية لألستيرادات Ex، المرونة السعرية للصادرات M، المستوردات Xالصادرات 

    Tb= X-Rm ………………………………………………………….(11) 

   dTb/dR=dX/dR- R(dM/dR)-M ……………………………………(12) 

 ونقسم عليه: R/Xونقسم عليه والحد األول بالمقدار  Mنضرب الطرف األيمن بالمقدار   

   dTb/dR=M{(dx/dR)(r/X)(X/RM)-(dM/dR)(R/M)-1} …………..(13) 

 (:11تعريف المرونة في المعادلة ) ومن 

 

  dTb/dR= M{Ex(X/RM)-EM -1}…………………………………………(14) 

 إلى الحد األول: RMوبإضافة وطرح       

  dTb/dR= M{Ex(X-RM)/RM)+Ex-EM -1}…………………………………………(15) 

 يساوي الصفر وبذلك: (X-RM)ولتبسيط المقدار وإيضاح الشرط  يفترض التوازن، أي ان 

    dTb/dR= M{Ex-EM -1}…………………………………………(16) 
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 يساوي الصفر وبذلك: (X-RM)ولتبسيط المقدار وإيضاح الشرط  يفترض التوازن، أي ان 

dTb/dR= M{Ex-EM -1}…………………………………………(17) 

وهو شرط  0 {Ex-EM -1}موجبا أي يتحسن ميزان المدفوعات طالما أن:   dTb/dR ولذا يكون 

سالبة يقال إذا كان مجموع المرونات أكبر من الواحد يتحسن ميزان  EMليرنر.  وبما أن  –مارشال 

. وثمة طريقة أسهل من هذه شارةاالالمدفوعات. والمقصود القيمة المطلقة للمرونات بغض النظر عن 

للتوصل الى نفس النتيجة دون الحاجة الى فرض التوازن التبسيطي. وبدال عن تعريف حالة الميزان بطرح 

األستيرادات من الصادرات تنسب الصادرات الى األستيرادات، ليكون التوازن هو الواحد الصحيح والعجز 

 .(Boyed, et al, 2001)والفائض أدنى وأكبر منه على التوالي، 

ة الدولية، الدوالر واليورو واألسترليني  ...، ال تهتم بالعملة األجنبية، بينما األغلبية االحتياطيدول العمالت 

الساحقة من دول العالم تنظر الى ميزان المدفوعات من زاوية وفرة أو شحة النقد األجنبي. ولذا نختار 

األستيرادات كالهما بالعملة األجنبية. ولذا فالصادرات بالعملة األجنبية ف الميزان بنسبة الصادرات الى يتعر

ة لوحدة من العملة يهي تقيمتها بالعملة الوطنية مقسومة على سعر الصرف كونه وحدات من العملة الوطن

الطبيعي لترمز الى اللوغاريتم الطبيعي، ونذّكر بان تقاعدة إشتقاق اللوغاريتم  Lnاألجنبية، في التالي نستخدم 

Y=LnZ  هيdy/dZ= dz/z. 

        Tb= {(X/R)/M} …………………………………………………………………..(17) 

       RTb=  {X/M} …………………………………………………………………………..(18)    

      LnR+LnTb={LnX-LnM} ………………………………………………………………. (19)  

    (dR/R)+(dTb/Tb)= {(dX/X)-(dM/M)}………………………………………………..(20) 

  {1+(dTb/Tb)/ (dR/R)}= {(dX/X)/(dR/R)-(dM/M)/ (dR/R)}……………..(21)     

فإن كانت موجبة تقد تحسن الميزان. وفي  ETالحد الثاني للطرف األيسر مرونة الميزان مع سعر الصرف 

 على التوالي.  EMثم األستيرادات  Ex الطرف األيمن المرونات السعرية للصادرات

  ET= EX – EM -1   ………………………………………………………(22) 

( أن ميزان المدفوعات يتحسن طالما كان مجموع المرونات، بقيمها، المطلقة أكبر من 22المعادلة ) تبين

والمستوى العام لألسعار في الداخل   *Pالواحد الصحيح. ويمكن إضافة المستوى العام لألسعار في الخارج 

Pان أسعار المستوردات بالعملة األجنبية وأسعار الصادرات بالعملة  ، وهي أرتقام تقياسية، وعلى فرض

المحلية تتغيران بنفس معدل تغير المستويات العامة لألسعار في الخارج والداخل على التوالي، وكل 

. أين *yوالخارج  yالمعني  المتغيرات أرتقام تقياسية بما فيها الصادرات واألستيرادات والدخل الحقيقي للقطر
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فهو للعملة األجنبية، ويعّرف بوحدات من العملة الوطنية لوحدة واحدة من العملة  Rيرد سعر الصرف ما 

رتقما تقياسيا يبقى سعر الصرف الحقيقي ثابتا  R. وعندما يكون R(p*/p)األجنبية؛ وسعر الصرف الحقيقي 

. اما سعر Purchasing Power Parityويسمى هذا الشرط تعادل القوة الشرائية  *R=P/Pطالما 

. *P/P)(R/1)وسعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية ) R1/صرف العملة الوطنية " تقيمة العملة" فهو 

ميزان المدفوعات يقاس بالعملة األجنبية وكذلك مورد الصادرات ولذلك يحّول السعر المحلي للصادرات الى 

P/Rوالمرونات الثابتة. . وفيما يلي دوال الطلب على الصادرات واألستيرادات باألسعار 

 

              X=(RP*/P)Ex………………………………………………………………………(23)    

             M=(RP*/P)EM   ………………………………………………………………….(24) 

         LnTb= Ln(XP/R)/MP*) 

        LnTb = EXLn(RP*/P)+Ln(P/R) -EM Ln(RP*/R) –LnP* …………………(25)  

        LnTb = Ln(RP*/P)(Ex-EM)+Ln(P/R)-LnP*……………………………………(26) 

        Let =Ln(RP*/P) ; Ln(P/R)-LnP*=Ln(P/RP*)=-   ……………………………(27) 

           LnTb =(Ex -EM -1) …………………………………….(28)   

      dTb/Tb= (Ex -EM -1)(d/)……………………………..(29) 

 (:30تكون المعادلة ) بالرمز  (Ex -EM -1)( واألستعاضة عن المقدار 29وبتكامل طرفي المعادلة )

              Tb=A  ………………………………………………..(30) 

 :وتكون صيغة المعادلة مع  معكوس وهو  ونرمز لسعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية 

             Tb=B  ………………………………………………..(31) 

 

 سالبة.  حيث  

( أضافت شرطا آخر لتحسن الميزان التجاري بأن التغير النسبي في سعر الصرف الحقيقي، 82المعادلة )

سعر الصرف الحقيقي  انخفاض. أي أن (d/ )المقدار للعملة األجنبية تجاه القطر المعني، موجب وهو

 -(، يساعد على تحسن الميزان التجاري، وذلك إضافة على شرط مارشال22للعملة الوطنية، المعادلة )

 أكبر من الواحد الصحيح.  Ex -EMليرنر وهو مجموع المرونات 
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مؤشرا  Real Effective Exchange Rateأصبح سعر الصرف الحقيقي الفعال للعملة الوطنية 

ه وهو متوسط موزون بالثقل النسبي للشركاء التجاريين، حسب بيانات التجارة الخارجية للقطر متعارفا علي

ثم  المعني. وألن سعر الصرف الحقيقي رتقم تقياسي لذا تحسب مناسيب أسعار الصرف مع عمالت الدول،

 . 19األرتقام القياسية النسبية لألسعار ويحسب سعر الصرف الحقيقي مرجحا باألوزان 

 Pooled( فيما يتعلق بسعر الصرف. تقدرنا معادلة إنحدار من البيانات المجمعة 30تبار المعادلة )وألخ

 :WDI، لكل الدول التي توفرت عنها بيانات في موتقع البنك الدولي 2112 -1662للسنوات 

؛ ومعامل التحديد المصحح  Rsq 29.29%، دولة /سنة، معامل التحديد   2126عدد المشاهدات 

Rsqadj. 29.12 واتسن  –% ؛ ودربنD-W  2.142 ة االجمالي. المعادلة مقبولة خاصة بهذه المقاييس

 (التالية: 26خاصة وأنها من بيانات مجمعة؛ والتقدير في المعادلة )

             LnTb=0.591-0.1349Ln +0.9086 Tb0   ………………………..(31)     

           t-sta.    5.37   -5.64             52.09 

           P-V      0.00     0.00              0.00  

إنسجمت إشارات المعامالت مع المتوتقع نظريا حيث العالتقة بين الميزان التجاري وسعر الصرف الحقيقي 

ية األحصائية العالية. وأوضحت االعتمادد يللعملة الوطنية عكسية، ومستويات الداللة صفر تقريبا ما يف

 Tb0( أهمية الوضع األبتدائي للميزان التجاري يعبر عنه المتغير 31المعادلة )

ولقد ساعد كثيرا على تقوية تقدرة المعادلة على التفسير، أما األسعار لوحدها فال تفسر سوى مقدار ضئيل 

 المتوتقع نظريا وهو موضع األهتمام في هذا المبحث.  االتجاهمن مجموع التباين لكنها تعمل في 
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 (1الشكل رتقم )

 البيانات لوغاريتمية فرتقية :الميزان التجاري وسعر الصرف الحقيقي في كوريا الجنوبية 

 

 .WDIالمصدر: إعداد الباحث ، والبيانات من موتقع البنك الدولي 

في محاولة تحليل أثر سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية على الميزان التجاري، لمدة طويلة، أجرينا 

درنا تق. ثم 2112 -1691حساب سعر الصرف الحقيقي للعملة الكورية تجاه الدوالر األمريكي  للمدة 

وغاريتمية لسعر الصرف معادلة أنحدار بين الفروتقات اللوغاريتمية للميزان التجاري مفسرا بالفروتقات الل

% والمصحح Rsq  32.92؛ ومعامل التحديد 21؛ عدد المشاهدات الفرتقية   rerالثنائي الحقيقي

( 1العام للعالتقة معروضة في الشكل ) االتجاه؛  البيانات وD-W 1.229واتسن  –%؛ ودربن 34.23

 (: 31؛والتقدير في المعادلة التالية )

        ⧍LnTb = 0.0217 -0.954 ⧍ln(rer) …………………………..(32) 

         t-sta.     1.68     -5.57 

         PV          0.10     0.00 

هذه محاوالت لقياس أثر السعر، لكن التحليل يبين ان فعل الدخل على الميزان التجاري أتقوى من األسعار 

 عالية.  تاالستيرادا(؛ وفاعليته في سلوك 214عموما ) الباحث 

 

 ال ولية وسعر الصرف دتاالحصيدطيالنموذج النق ي لصغير 
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الدولية في النموذج النقدي لميزان المدفوعات.  اتاالحتياطينراجع في هذا المبحث كيفية تحديد حجم 

وينطلق بناء النموذج من األساس النقدي في الميزانية العمومية للسلطة النقدية، وحيث تمثل فقرة 

الدولية عنصر الربط بين السيولة المحلية وميزان المدفوعات، مع توظيف دالة الطلب على  اتاالحتياطي

الدولية على فرض ثبات سعر الصرف  اتاالحتياطيالنقود للوصول إلى النتيجة. ويسمح هذا المنحى بتحديد 

 أو التعرف على مسار سعر الصرف عند عدم التثبيت.

 ذج النق يال ولية حسب النمو دتاالحصيدطيصغير 

ينظر المنهج النقدي الى الميزان الخارجي بأنه أساسا ظاهرة نقدية، أو نتيجة تفاعل بين النقود والقطاع  

الى سلع ونقود فإن الطلب الزائد على  تقتصاداالالحقيقي؛ وحسب مقاربة والراس للتوازن العام، عندما يبّسط 

النقود يعني عرض زائد من السلع وهو فائض ميزان المدفوعات والعكس صحيح. وتمثل حركة 

الدولية تسوية الطلب الزائد، أو العرض الزائد، في سوتقي النقود والسلع. ولذا يقصد بفائض أو  اتاالحتياطي

لحساب الجاري وحساب راس المال وصافي تدفقات عجز ميزان المدفوعات حالة الميزان الشامل: ا

الدولية ويغطى عجزه  اتاالحتياطي،  حيث يضاف الفائض منه الى اتاالحتياطياألصول المالية، بإستثناء 

المغلق يقابل العرض الزائد من النقود طلب زائد على السلع المحلية  فترتفع األسعار  تقتصاداالبنقصها. في 

المفتوح، وفي ظل  تقتصاداالة الحقيقية ويعود التوازن مع أسعار أعلى. بينما في لتنخفض األرصدة النقدي

نظام سعر الصرف الثابت، يتجه الطلب الزائد على السلع إلى الخارج وتجري تسوية العرض الزائد من 

ي بعرض إضاف اتاالحتياطيالدولية، إذ ترتفع  اتاالحتياطي انخفاضالنقود في عجز ميزان المدفوعات عبر 

 من النقود وتنخفض بعملية معاكسة. 

القطر، موضوع الدراسة، صغير بمعنى عدم تأثيره  اتقتصادومن بين الفرضيات التي تذكر عادة ان  

جوهريا بمستويات الدخل الحقيقي واألسعار واسعار الفائدة في العالم الخارجي. ولذا فإن اسعار السلع 

المعني  تقتصاداالأسعار الفائدة في حالة األنفتاح المالي، أي أن والخدمات المتاجر بها معطاة، عادة، وكذلك 

، وليس صانعا لها. كما يفترض المنهج غياب التقييدات والحواجز اي Price Takerي لألسعار، قمتل

، لذا ينعكس العرض الزائد Sterilizationالتدفق الحر للسلع؛ وايضا عدم إعتماد السياسة النقدية للتعقيم، 

، والعكس صحيح. وكذلك مرونة إحالل اتاالحتياطيمن النقود  في طلب زائد على العملة األجنبية، خفض 

ال نهائية في أسواق السلع وأسواق المال لتكون أسعار السلع والخدمات المتاجر بها وأسعار الفائدة واحدة. 

تقانون السعر الواحد أو تعادل القوة الشرائية وكذلك مبدأ تعادل ات عن االنحرافوفي الواتقع توجد الكثير من 

 أسعار الفائدة للعديد من األسباب مبحوثة في محلها من هذا الكتاب. 

الطلب على النقود إذ يفسر بالقليل من المتغيرات الكلية، وكانت هذه المسألة  استقرارومن الفرضيات أيضا 

دالة الطلب على النقود يجعل  استقراربين الكينزيين وسواهم. ألن عدم محورا للكثير من المجادالت النظرية 

 افتراضالسياسة المالية أرجح من السياسة النقدية،  في التأثير على أحوال الميزان الخارجي. بنفس األهمية 

 نمط مستقر لعرض النقد ولذا ينطلق مؤيدو المنهج النقدي من عرض النقود بصفته متغيرا خارجيا تحدده

السلطة النقدية، بينما يرجح الكينزيون داخلية النقود ، كما تبين سابقا، ولذا ال بد من البحث األستقرائي 

 أداء النماذج النظرية. ألختبار
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الدولية للبنك المركزي أو صافي  اتاالحتياطيبأنه صافي   Bيبدأ بتاء النموذج من تعريف األساس النقدي   

، الذي يقدمه البنك المركزي إلى الحكومة الوطنية Dالمحلي  االئتمانوصافي  Rاألصول الدولية 

مضروبا باألساس   u هو المضاعف النقدي Mوالمؤسسات المالية داخل البلد المعني.  وأن عرض النقد 

 :النقدي

المستوى العام  Ptة واالسميالنقود  Mtحيث  Pt Mt/وتوصيف دالة طلب على األرصدة النقدية الحقيقية  

اساس اللوغاريتمات الطبيعية والباتقي  i .eوسعر الفائدة  yألسعار؛ والمتغيرات التفسيرية الدخل الحقيقي ل

 معامالت:

  Mt/Pt= Ye𝛃it ………………………………………………………..(3) 

0   ؛𝛃   1  ألن العالتقة بين الطلب على النقود والدخل طردية ؛ بينما العالتقة عكسية بين الطلب على

 النقود  وسعر الفائدة. 

*Pt=SPمبدأ تعادل القوة الشرائية، 
t  يوظف في البحث عن المحددات النقدية لألحتياطيات حيث ،P* 

لة الوطنية لوحدة من العملة سعر الصرف معرفا بوحدات من العم  Sمستوى األسعار في الخارج و

( بما يساويها وأستخدام اللوغاريتمات، والتعبير عن لوغاريتم 3في المعادلة ) Pاألجنبية. وبالتعويض عن 

 المتغير بالحرف الصغير، كما جرت العادة، نتوصل الى :

 

 mt-st-p
*

t = yt +𝛃it ………………………………………………….(4) 

mt=st+p*
t + yt +𝛃it……………………………………………………(5) 

( ان الطلب على النقود يرتبط طرديا مع الدخل وسعر الصرف ومستوى األسعار في 2وتفيد المعادلة )

~M الخارج وعكسيا مع سعر الفائدة. ويقتضي التوازن النقدي مساواة عرض النقود
t  بالطلب عليها ، وعلى

باألساس النقدي  فرض ان النقود خارجية تحدد من السلطة النقدية فهي حاصل ضرب المضاعف النقدي 

BM  والذي يتألف من صافي  األصول الدوليةR الدولية للسلطة النقدية، وصافي  اتاالحتياطي، أي صافي

 .Dالمحلي  االئتمان

   M~
t= (BM)= (R+D)…………………………………………………(6) 

بنسبة من األساس النقدي  Dالمحلي  االئتمانولتسهيل التعامل باللوغاريتمات يصار الى تعريف    

D=(BM)  وبذلك يكون المتبقي لألحتياطياتBM R=(1-) ؛ وبذا فإن/D  (1- R=( 

ة محل االسميض الطلب على النقود يوذلك بتعو BM= Mt/ ومنها:  BM= M~t/(:  9ومن المعادلة )

 عرضها بشرط التوازن النقدي إذن:
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        D=(BM)= =(Mt/)………………………………………………..(7)             

       LnDt = Ln +LnMt-Ln ……………………………………………..(8) 

        LnDt = Ln - Ln +mt…………………………………………………(9) 

        LnDt = Ln - Ln + st+p*
t + yt +𝛃it……………………………10) 

الثالثة في  هثوابت، لكنها تتغير، لنجمع هذ   ،ثابت فليس له تأثير، و  sبما ان سعر الصرف       

هو سعر الفائدة العالمي زائدا فرق التضخم  i، كما ان سعر الفائدة dبالرمز LnDtونعبر عن   h1المقدار 

تبسيطي  افتراضالمتوتقع بين الداخل والخارج، على اساس عدم إختالف سعر الفائدة الحقيقي، وهو ال شك 

 مقبول نظريا لكنه في الواتقع ال يتحقق. 

dt = h1t+p*
t + yt +𝛃{i*

t+(Et-E
*t)}……………………………..(11) 

 ؛ )D  (1- R=/وبما ان  

………………………………(12)   LnRt=Ln(1-)/+LnD 

  rest= h2t+ h1t+p*
t + yt +𝛃{i*

t+(Et-E
*t) )}……………………………..(13)  

 

 .  LnRرمز للمقدار  res؛ و   Ln(1-)/رمز المقدار   h2حيث 

الدولية، المعروض آنفا وهو شائع في األوساط  اتاالحتياطيالمنهج النقدي لميزان المدفوعات او تحديد  

األكاديمية، ال يتعدى دالة الطلب على النقود. وإذ أضاف سعر الصرف الى متغيرات الدالة ليستبدل المستوى 

مرتبطة حسابيا بالنقود  اتاالحتياطيالعام لألسعار بنظيره الخارجي ويبقى بال وظيفة ألنه ثابت. وبذا غدت 

ها بعرضها شرطا للتوازن ، وعرض النقود خارجي إذ يحدد البنك المركزي  يهاب علعبر إستبدال الطل

الدولية  جزء من األساس النقدي وبالتالي هي من هذه  اتاالحتياطياألساس النقدي ويكاثره المضاعف. و

ه ، فزيادتh1النقود.  وعندما يسمح النموذج لسعر الصرف بالحركة، وهو في الصيغة األخيرة متضمن في 

الدولية وهي عالتقة مقبولة منطقيا لكن المعادلة واحدة أي ان الطلب على النقود تقد  اتاالحتياطيتعني زيادة 

إزداد أيضا. وفي هذا النموذج ينحصر دور سعر الفائدة في الطلب على النقود وال تسمح المعادلة الواحدة 

 الدولية.   اتاالحتياطيعززت  بالقول ان زيادة سعر الفائدة أدت الى تدفقات مالية من الخارج

 صح ي  سعر الصرف المرن في النموذج النق ي

الدولية للسلطة النقدية تتغير وسعر الصرف ثابت، وبذا يضاف  اتاالحتياطيفي المقاربة النقدية آنفا كانت 

الصرف ها وهكذا يبقى سوق انخفاضالدولية وبمول العجز عبر  اتاالحتياطيفائض ميزان المدفوعات الى 

في توازن عند سعر الصرف الثابت. بينما يفترض النموذج النقدي لتحديد سعر الصرف ان تغير السعر 
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كفيل بتحقيق التوازن. وفي الواتقع من النادر ان تترك مهمة التوازن الخارجي برمتها لتغيرات تلقائية في 

ي أو عرضه. ويحسن ، تقبل  سعر الصرف إذ ال بد من سياسات أخرى تؤثر في الطلب على النقد األجنب

( للتعرف على أنظمة سعر الصرف في العالم. ويتضح 1المباشرة بعرض النموذج، األطالع على الجدول )

% من الدول تعتمد 19أن السلطات الرسمية في غالبية دول العالم تحدد سعر الصرف بأشكال مختلفة. و 

على تعددية وتنافس من جانبي العرض التعويم الحر لسعر الصرف أي يتحدد في سوق حرة توافرت 

% أخرى من الدول تعتمد التعويم المدار أي يتحدد السعر في السوق مع تدخل حكومي للتأثير 12والطلب و

 في العرض أو الطلب ليبقى سعر الصرف ضمن المدى المرغوب.

 (1جدول رتقم )

 توزيع الدول حسب ترتيبات سعر الصرف %

ترتيبات سعر الصرف  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 والسنوات

 الربط المجموع 13.2 13.2 13.2 13.1 13.1 12.6 13 12.5 12.5
بال عملة  6.3 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 7.3 6.8 6.8 الصلب

 وطنية

 لجنة العملة 6.9 6.3 6.3 6.3 6.3 5.8 5.7 5.7 5.7

 الربط المجموع 39.7 43.2 39.5 42.9 43.5 47.1 39.6 42.2 46.4
الربط  23.3 22.6 22.6 23.6 23 23 22.9 22.4 22.4 اللين

 التقليدي

ترتيبات  12.7 12.1 8.4 9.9 11 11.5 9.4 12.5 14.1
 ستقراراال

الربط  1.6 1.6 1.6 1 1 1.6 1.6 1.6 1.6
 الزاحف

شبيه الربط  1.1 6.3 6.3 7.9 7.9 10.5 5.2 5.2 7.8
 الزاحف

الربط ضمن  1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
 مدى

 التعويم المجموع 36 34.7 34.7 34 34 35.1 37 35.9 34.4

التعويم  20.1 18.9 18.4 18.3 18.8 19.4 20.8 19.8 18.2
 المدار

 التعويم الحر 15.9 15.8 16.3 15.7 15.2 15.7 16.1 16.1 16.1

 ترتيبات أخرى 11.1 8.9 12.6 9.9 9.4 5.2 10.4 9.4 6.8

 Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2018مصدر البيانات: 

متغيرات النموذج مناسيب، أرتقام تقياسية بسيطة، وبذلك صارت مستويات  مقاسة بزمن األبتداء. األسعار 

وهو وحدات من العملة  Sبالعملة المحلية عبر سعر الصرف  Pتحول الى األسعار الداخلية  *Pالخارجية 

 .tنبية بالزمن جالوطنية لوحدة من العملة األ

Pt=StP
*
t……………………………………………..(1) 
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( عن مبدا 1هي المستويات العامة لألسعار في الداخل والخارج تعبر المعادلة ) *Pو Pوعندما نفترض ان 

وهو تقانون السعر الواحد. وللحفاظ على تعادل  Purchasing Power Parityتعادل القوة الشرائية 

 القوة الشرائية يتطلب األمر بقاء منسوب األسعار مساويا لمنسوب سعر الصرف.

Pt/ P*t =St………..………………………………….(2) 

( تشتق تقاعدة التعادل النسبي للقوة الشرائية، وهنا، يستفاد من تحويل المتغيرات الى 2ومن المعادلة )

 ، لها. وثم إشتقاق اللوغاريتمات للتوصل الى عالتقة بين التغيرات النسبية أيضا.Lnغاريتم الطبيعي، اللو

LnPt-Ln P*
t= LnSt …………………………………..(3) 

d(LnPt)/dt – d(LnP*t)/dt = dLnSt/dt ……………….(4) 

(dPt/Pt) – (dP*/P*t)= dSt/St …………………..……(5) 

( بأن التغير النسبي لسعر 2التغير النسبي في المستوى العام لألسعار يعني معدل التضخم، وتقرأ المعادلة )

عن  االنحرافالصرف يساوي فرق التضخم بين الداخل والخارج للحفاظ على تعادل القوة الشرائية. لكن 

ث في هذا الكتاب. ومع ذلك هو تعادل القوة الشرائية، المطلق والنسبي ، متعارف عليه في العالم ومبحو

 نقطة إنطالق مناسبة  في التنظير.

( التالية أي 9دالة أسية عكسية بسعر الفائدة في المعادلة ) L(i))إن تفضيل السيولة او طلب النقود للمضاربة

 أساس اللوغاريتم الطبيعي.  eسالبة وهو معنى العكسية، و الرمز  𝛃أن 

  L(i)= e𝛃it ………………………..……………………………………….(6) 

 M(  حيث 1وعند إضافة الطلب على النقود للمعامالت تكون دالة الطلب على النقود كلها في المعادلة )

موجبة أي ان الطلب على  الدخل( الحقيقي، و(الناتج  M/P  ،yة، واألرصدة النقدية الحقيقية االسميالنقود 

تج وعكسيا مع سعر الفائدة. وهنا توّصف دالة للطلب على األرصدة النقدية الحقيقية يرتبط طرديا مع النا

 النقود في القطر المعنى ونظيرة لها في الخارج الذي تميز متغيراته بالعالمة )*(.

Mt/Pt=Yt e𝛃it……………………………………………………..(7) 

Ln(Mt)-Ln(Pt)= Ln Yt +𝛃it …………………………………….(8) 

عن اللوغاريتمات، ونذّكر بإشارات المعامالت،   للتعبيروجرى العرف على إستخدام الحروف الصغيرة 

0; 𝛃<0 ( للتعويض عن أسعار الداخل بأسعار الخارج وسعر الصرف. 3. ونستخدم المعادلة ) 

mt-pt= yt+ 𝛃it ………………………………………………….(9) 

mt-(p
*
t+st)= yt+ 𝛃it ………………………………………….(10) 
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m*
t-p

*
t= y*

t+ 𝛃i*t ……………………………………………..(11) 

( بمكن جعل سعر الصرف متغيرا تابعا للفرق بين مستويات كل من 11( من المعادلة )11بطرح المعادلة )

 النقود والناتج وسعر الفائدة بين الخارج والداخل.

st= (mt- m*t) -  (yt - y*t) - 𝛃(it -i*t)…………………………..(12) 

 s(  بالمستويات نسبة الى سنة األساس وعرضت توصيفا لسعر الصرف 12ان متغيرات  المعادلة )

  افتراضعند بموجب المنهج النقدي، إذ يتحرك  طرديا مع فرق النقود وعكسيا مع فرق الناتج وسعر الفائدة، 

ر آخر عندما تنمو كمية معطاة. بتعبي ثبات مستويات هذه المتغيرات التي تحمل العالمة *  في الخارج، او

سعر الصرف؛ وينخفض مع نمو الدخل  ارتفاعالنقود في الداخل اسرع من الخارج يؤدي هذا السلوك إلى 

الوطني بأسرع من نظيره في الخارج؛ وكذلك يرتبط سعر الصرف بعالتقة عكسية مع سعر الفائدة في 

سعر الفائدة النقدي يساوي سعر الفائدة  الداخل. وفي هذه المرحلة نستعيد متطابقة فيشر، والتي تفيد أن

الحقيقي زائدا التضخم المتوتقع. وعند سريان هذه المتطابقة في الداخل والخارج فإن فرق سعر الفائدة في 

الداخل عن الخارج هو حصيلة الفرق بين أسعار الفائدة الحقيقية والتضخم المتوتقع. وللتبسيط  يقال أن أسعار 

ية في الداخل والخارج، يصبح الفرق في التضخم المتوتقع هو المكون الوحيد لفرق الفائدة الحقيقية متساو

 اسعار الفائدة ويكتب أدناه.

it - it
* = E(πt+1 ) – E(π*

t+1)      ………………………………… (13) 

*π و  πt+1عالمة التوتقع و Eحيث 
t+1  .التضخم المتوتقع في السنة القادمة في الداخل والخارج على التوالي

وأيضا نسترجع مبدأ تعادل أسعار الفائدة والذي يفيد أن فرق اسعار الفائدة يُغّطى في سوق الصرف اآلجلة 

أي يساوي سعر الصرف اآلجل، المعلوم اآلن، ناتقصا سعر الصرف الفوري، وهذا المبدأ ينبثق عن االنفتاح 

لمالي، ألن المستثمر يسعى لتعظيم العوائد فسوف تتحرك رؤوس األموال عبر العمالت وصوال إلى ا

التوازن والذي عنده  يتوتقف االنتفاع من فروتقات أسعار الفائدة ألنها مغطاة بحركة أسعار الصرف. 

لمغطى،  ويستعاض في التحليل عن سعر الصرف اآلجل بسعر الصرف المتوتقع  وهو ما يطلق عليه غير ا

 :tهو سعر الصرف اآلجل المعلوم في الزمن  ft,t+1 ويترجم مبدأ تعادل أسعار الفائدة كما في أدناه حيث

    it - it
* = ft,t+1 –st   ………………………………………………..(14( 

 

 (: 12( بالمعادلة )13ويمكن تعويض المعادلة )    

st= (mt- m
*
t) -  (yt - y

*
t) - 𝛃E(πt+1 ) – E(π*

t+1)…………………….(15) 

 (:12( بالمعادلة )14كذلك بتعويض المعادلة )و   
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  st= (mt- m
*
t) -  (yt - y

*
t) - 𝛃(ft,t+1 –st)   ……………………………..(16)            

              

  st={1/(1 +𝛃)}(mt- m
*
t) -  (yt - y

*
t) - 𝛃ft,t+1   …………………… (11) 

 وجعله متغيرا تابعا:   Estبالمتوتقع   ft,t+1ويمكن إحالل سعر الصرف اآلجل     

Est={1/𝛃(1 +𝛃)}(mt- m*t) -  (yt - y*t) - s1…………………………  (18)  

اضافت تعادل  12-12التعيين النقدي لسعر الصرف تقد إستند أساسا الى مبدا تعادل القوة الشرائية والصيغ 

 نتظام حركة اسعار الصرف بنمط ينسجم مع كليهما، كما سيأتي. ااسعار الفائدة وال تؤيد الوتقائع 

 

 

 الصوازن السلعي النق ي في النموذج المفصوح
 

يبدأ هذ المبحث بالمقاربة الكينزية التي تنطلق من إن الطلب يحدد العرض الذي يعبر عنه الناتج أو الدخل  

وليس     Conceptualوهو زمن منطقي في إطار المفاهيم النظرية  Short  Runفي األمد القصير

والتكنولوجيا  وحجم     Capital Stockالزمن الواتقعي. ويعّرف األمد القصير بثبات رصيد رأس المال

أو معدل البطالة. وبتعبير آخر ان الناتج المحتمل  Employmentالقوى العاملة المتاحة وتغير توظيفها 

الناتج الفعلي، ولذلك يهتم التنظير بمحددات الطلب الكلي الذي ينسجم مع عرض يستجيب ثابت ويتغير 

 للطلب. 

 النموذج  

يعتمد هذا التنظير على دالة طلب تجميعية على السلع لموازنة العرض؛ أو الناتج مضافا اليه، أو مطروحا  

قود توازن عرضها. وكأن منه، فائض، أو عجز الحساب الجاري. ومن جهة أخرى دالة طلب على الن

من سوق للسلع وثانية للنقود، وبقية األسواق مجتمعة. ولذا، عند إنتفاء فائض الطلب أو  يتألف تقتصاداال

الدخل  yفي توازن أيضا. وبالرموز  تقتصاداالالعرض في سوتقي السلع والنقود يكون السوق الثالث، اي بقية 

 االنتاجصافي دخل عناصر  NPIالدخل الحقيقي في العالم؛    *yالقومي الحقيقي الممكن التصرف به؛ و

الصادرات  Xاألستيرادات ؛  IMالتحويالت الجارية من طرف واحد؛   NUTاألساسية من وإلى الخارج؛ 

سعر  *rسعر الفائدة الحقيقي  rالطلب على النقود؛  md؛ عرض النقود msاألرصدة النقدية الحقيقية؛  m؛ 

األنفاق الحكومي  G؛ االستثمار I؛ االستهالك C معدل التضخم؛   الخارج؛ الفائدة الحقيقي في 

سعر الصرف وحدات من العملة الوطنية لوحدة من العملة األجنبية، ولذا فإن سعر الصرف  Sي؛ االستهالك

مستوى أسعار السلع المتاجر بها، او المستوى العام  pالضرائب ؛  T؛  S/1)للعملة الوطنية )  االسمي

 Fمستوى أسعار السلع المتاجر بها، أو المستوى العام لألسعار، في الخارج؛   *pلألسعار، في الداخل ؛ 
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الحساب الجاري  CAB؛ اتاالحتياطيميزان رأس المال وصافي التدفقات المالية من الخارج باستثناء تغير 

؛ الناتج المحلي  GDPالدولية للسلطة النقدية؛  اتاالحتياطيالتغير في  ⧍FRلميزان المدفوعات؛  

 األندثارات. DEP؛ االجمالي

(: األولى الدخل القومي الممكن التصرف به؛ والثانية تبين الموارد في اليسار والتي 4( إلى )1المتطابقات )

ات وهي الطلب الكلي المحلي، االستخدامالتصرف به وعلى اليمين مجموع  يمثلها الدخل القومي الممكن

وتكوين رأس المال واألنفاق الحكومي، وفائض او عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات.  االستهالك

( ميزان المدفوعات الشامل وهي 4( متطابقة الحساب الجاري لميزان المدفوعات، والمتطابقة )3والمعادلة )

 الدولية. اتاالحتياطيتغير ايضا 

     y=GDP - DEP+NPI+NUT ……………………………… 1  

     y =C+I+G+X +IM  …………………………………………….(2) 

 CAB=NPI+NUT+X-IM  …………………………………………(3)  

 ⧍FR= CAB+F ………………………………………………………(4)     

   C=c0 +c1(y-T) ……………………………………………………..(5) 

IM=a+b1y+b2(1/S)(p/p*) …………………………………… (6) 

 X=0+1y*+2(1/S)(p/p*)  ………………………………….(7) 

 T=t0 +t1y    ……………………………………………………………(8) 

 I=I0+dr  ………………………………………………………………..(9)    

F=k0+k1(r-r*)  ……………………………………………………….(10)    

 

( في 2سالبة. وتعاد كتابة المعادلة ) dو، 2عها موجبة وكل من يجم t1، وc1 ،b1 ،b2 ،k1المعامالت     

 (:11المعادلة )

 

Y=c0+c1{y-(t0 +t1y)+I0+dr+G+0+1y*+2(1/S)(p/p*)–a+b1y+b2(1/S)(p/p*)…(11)  

 (: 16تعبر عنها المعادلة ) IS( تستخرج دالة 11ومن المعادلة )
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y=(/)+(1/){(2- b2)(1/S)(p/p*)+dr+1y*}  ………………………………12) 

 =c0-c1t0+I0+G+0-a ؛  =1-c1+ c1t1+ b1 حيث :  

على سلوك  االعتماد( ب14الدولية ) اتاالحتياطي( ودالة تغير 13متطابقة ميزان المدفوعات )     

ت تبعا لسعر الصرف الحقيقي، واألستيرادات إعتمادا على الدخل الحقيقي، والتحويالت الجارية االصادر

بنوعيها، وميزان راس المال وصافي التدفقات المالية بداللة أسعار الفائدة في الداخل والخارج. وفي حالة 

 :p/p) *لخارج )تعتمد الصادرات على األسعار النسبية بين الداخل وا S االسميثبات سعر الصرف 

 

⧍FR= CAB+F ………………………………………………………(11)     

⧍FR =0+1y*+k0+NPI+NUT-a-b1y+(2-b2)(1/S)(p/p*)+k1(r-r*)..…….(14)   

 سالبة. 𝛃 ،موجبة وكل من  ( دالة الطلب على النقود و11المعادلة ) 

   ms= md=m=y +𝛃r +  …………………………………..(11)  

مشتقة من دالة الطلب على النقود. والعالتقة بين الدخل الحقيقي وكل  Lm( دالة التوازن النقدي 15المعادلة )

سالبتان  و𝛃 موجبة و موجبة ألن  و rحيث معامالت  LMالفائدة والتضخم طردية في دالة  من سعر

فيسمح نفس المقدار من  سالبة. ألن زيادة سعر الفائدة والتضخم من شأنهما تقليل الطلب على النقود االشارةو

 مستوى أعلى من الناتج. بعرض النقود، تبعا لذلك، 

y=(m/)-(𝛃/)r –(/)  ……………………………….(19) 

 ( تبين التوازن النقدي ومعناه:19المعادلة )  

m= Md/P=M/P=M/P ……………………………………….(17) 

M   ( 19خارجي وبذلك تعاد كتابة المعادلة )ة معطاة من السياسة النقدية فهي متغير االسمييعني ان النقود

 ( التالية:12في  )

Y=(M/P)/ -(𝛃/)r –(/)  ………………………………………(18) 

 

 

 



 
 

281 
 

 (2الشكل رتقم )

 19-12التوازن السلعي النقدي : تصور نظري بموجب المعادالت 

 

التوازن  LMالتوازن السلعي ؛  isميزان المدفوعات المتغير؛  bopالمصدر: إعداد الباحث؛           

 مستوى الدخل عند ميزان المدفوعات المعطى. bop2النقدي ؛ 

يفترض ان البنك المركزي يحدد عرض  19، و  14، 12الذي وصفته المعادالت  IS-LMنظام        

عات. اما النقد، واألسواق تعيّن المستويات التوازنية لسعر الفائدة والدخل وسعر الصرف او ميزان المدفو

بسعر الفائدة الذي يستهدفه البنك  LMعندما يحدد البنك المركزي سعر الفائدة فتستبدل دالة التوازن النقدي 

 IS-IRTليسمى النموذج على وفق هذا النظام   IRTالمركزي الذي يعبر عنه المختصر 

 (: 19بدال عن المعادلة )  Taylor Ruleولذا تضاف معادلة تيلور

rT
t=r0+1(yt-y

f)+2(t-
T) …………………………………….(19) 

 

rT  ،سعر الفائدة الحقيقي الذي يستهدفه البنك المركزيr0  سعر الفائدة الحقيقي التوازني؛y  الناتج الفعلي؛yf 

التضخم الفعلي؛ الكامل؛  االستخدامناتج 
T التضخم المرغوب، أو المستهدف؛t   يرمز للفترة الزمنية

(Handa, 2009, pp 429-433) يرتفع سعر الفائدة المستهدف بعالتقة طردية مع كل من فجوة الناتج .

والذي  R االسميموجبتان. وألن السلطة النقدية تتعامل مع سعر الفائدة  2و 1وفجوة التضخم أي أن 
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 يساوي سعر الفائدة الحقيقي والتضخم  يضاف األخير الى الطرف األيسر من العالتقة السابقة لنكون إزاء

 ( :21المعادلة )

RTt  = t +r0+1(yt -yf)+2(t -Tt   ………………………… 20  

 

 فدعلية السيدسدت المدلية والنق ية ونظدم سعر الصرف
 
إلى  اليمين ألن القدرة التنافسية  IS( يتحول منحنى  Sعند تخفيض سعر صرف العملة الوطنية ) زيادة  

الطلب نحو المنتجات المحلية. والبد للسلطات النقدية من  Switchللدولة تقد تحسنت إزاء العالم ويتحول 
الدولية كي ال يرتفع سعر صرف العملة الوطنية إلى ما  اتاالحتياطياستيعاب فائض ميزان المدفوعات في 

الدولية تعني  اتاالحتياطيكان عليه تقبل التخفيض أي أنها أصبحت ملتزمة لسعر الصرف الجديد. وإن زيادة 
الجديد عند  ISليتقاطع مع منحنى  LMعرض النقد فينخفض منحنى  ارتفاعالنقدي وبالتالي  زيادة األساس

نفس المستوى لسعر الفائدة تقبل التخفيض وهو المستوى الدولي ولكن مع ناتج محلي  ) دخل( أكبر، كما في 
اآللية  (. وذلك يعني فاعلية سياسة التخفيض. وتتوتقف مصداتقية هذه3الشكل )ه اإليضاح الذي يعرض

النظرية على مدى واتقعية فرضياتها، خاصة وان األسعار، في النموذج، ال زالت ثابتة حتى مع التخفيض 
سعر الصرف  انخفاضوالتوسع النقدي الذي ترتب عليه. أي ينخفض سعر الصرف الحقيقي بنفس مقدار 

 باالستفادة من فرضية ثبات األسعار وفي العالم الواتقعي تقصة أخرى. االسمي
الى اليمين بعد  ISأيضا يتحدث شراح النموذج عن تدفقات رأسمالية تحصل وهذه تفسر في تحرك  منحنى و

على حاله لفترة، يرتفع فيها سعر الفائدة فوق المستوى أألول فيسبب تلك التدفقات  LMالتخفيض مع بقاء 
الدولية للبنك المركزي مع فائض الميزان التجاري نتيجة التخفيض فيتوسع  اتاالحتياطيالتي تتراكم في 

الى اليمين ليعود سعر الفائدة إلى مستواه الدولي وتتوتقف العملية  LMعرض النقد عند ذاك ويتحرك منحنى 
الفعلي عند مستوى جديد للدخل. ومنطقيا توجد الفترة التي يرتفع فيها سعر الفائدة في الزمن المنطقي وليس 

نظريا التعويل على فائض الحساب الجاري تستوعبه  واألفضلولذلك ال تسمح بتدفقات رأسمالية 
 الدولية ثم يتناتقص تدريجيا مع التوسع النقدي ليختفي عند التوازن الجديد. اتاالحتياطي

تسمح حركة  األسعار، في النموذج. وغالبا ما ال ومرة أخرى ستختلف النتائج كثيرا لمجرد السماح بتغير
الصرف  بتخفيض سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية والقدرة التنافسية الدولية متعلقة بسعر األسعار

سعر  انخفاضابسط تكون النتائج الموصوفة للتخفيض صحيحة بقدر  . وبتعبيراالسميالحقيقي دون 
 .   االسمية لتعديل سعر الصرف جالصرف الحقيقي للعملة الوطنية نتي
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 (3الشكل رتقم )
 

 Devaluationأثر تخفيض تقيمة العملة الوطنية 

 
 

إلى  ISتخفيض تقيمة العملة المحلية في رفع مستوى النشاط الحقيقي فيتحرك  يوضح الشكل البياني دور .شائعالمصدر: 

إلى اليمين، أيضا، ليكون  LMاليمين؛ وألن فائض ميزان المدفوعات يعني زيادة األساس النقدي والتالي عرض النقد فينتقل 
LM2  ويتقاطع معIS2  ليزداد الناتج إلىy2 . 

 
إلى اليمين، أي  ISتعني تحول G وعند العودة الى معادالت النموذج نالحظ أن زيادة أألنفاق الحكومي 

زيادة الطلب الكلي، واالنتقال إلى مستوى أعلى من الدخل التوازني. وبهذا تكون لزيادة األنفاق الحكومي 
 نفس نتائج التخفيض ولذلك صار بحكم المتفق عليه القول بفاعلية السياسة المالية مع سعر الصرف الثابت.

رأسمالية إلى الخارج وبالتالي زيادة الطلب على العملة سعر الفائدة الدولي فيؤدي إلى تدفقات  ارتفاعأما 
األجنبية وللحفاظ على سعر الصرف ثابتا تعمد السلطات إلى بيع جزء من احتياطياتها الدولية فينخفض 

إلى اليسار لينخفض مستوى الناتج التوازني. وما تقدم يبين كيف أن االنفتاح  LMعرض النقد ويتحرك 
عرض إلى انعكاسات سلبية من سياسات الدول أألخرى. وعندما تُنتهج سياسة نقدية المالي يرفع مخاطر الت

في  االستثمارتبدأ عملية االتقتراض من الداخل و تقتصاداالتوسعية بهدف تخفيض سعر الفائدة ألنعاش 
الخارج لالنتفاع من فروتقات أسعار الفائدة في ظل ثبات سعر الصرف وتسمى هذه العملية تجارة الكاري 

Carry Trade  ،ويؤدي الطلب المتزايد على العملة أألجنبية في الداخل، العرض الزائد للعملة الوطنية .
الى هبوط سعرها تجاه العملة األجنبية، وللحفاظ على ثبات سعر الصرف تتولى السلطات زيادة عرض 

الدولية، وهكذا أما تتراجع  اتاالحتياطيالدولية. وعند االستمرار تستنزف  اتاالحتياطيالعملة أألجنبية من 
السلطة النقدية عن نهج االستقالل، في سياستها، وترفع سعر الفائدة الى المستوى الخارجي أو تتخلى عن 

 التثبيت أو تقيد حركة رأس المال.
ويراد منه ان السياسة   Impossible Trinityويعبر عن األستنتاج النظري آنفا بالثالثية المستحيلة   
 االسمية في ظل االنفتاح المالي، الحركة الحرة لرأس المال، ال تستطيع الجمع بين سعر الصرف يتقتصاداال

ثابتا واالستقالل في السياسة النقدية أو كما يقال سيادية السياسة النقدية. فالثالثية هي التدفقات الحرة لرأس 

LM2 

LM1 

IS1 

IS2 

i* 

i 

FF 

y1 Y2 y 
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السياسة النقدية أي تحديد سعر المال دخوال وخروجا أوال، وسعر الصرف الثابت ثانيا، واالستقالل في 
الفائدة استنادا الى اعتبارات داخلية، وتقد تكون أعلى أو أدنى من نظيرتها أألجنبية، ثالثا. والمقصود هنا سعر 
الفائدة مجردا من هوامش المخاطرة. وتأتي االستحالة، وفق هذا التصور النظري، من مبدأ تعادل أسعار 

في ظل االنفتاح المالي. ويعني أألخير ان فروتقات سعر الفائدة، صافية   Interest Rate Parityالفائدة 
سعر صرف الدينار  ارتفاعأو  انخفاضمن المخاطرة، بين العراق والواليات المتحدة، مثال، تساوي نسبة 

العراتقي تجاه الدوالر. فعندما يتوتقع المتعاملون إن سعر صرف الدينار تجاه الدوالر سوف يتحسن بنسبة 
ن بالمائة، مثال، فيجب أن يكون سعر الفائدة في العراق أدنى من نظيره أألمريكي بنسبة اثنين بالمائة اثني

بالمائة. وتبعا لهذا الشرط،  4بالمائة يكون في العراق  6أيضا. فإذا كان سعر الفائدة في الواليات المتحدة 
ر تكون أسعار الفائدة متساوية في البلدين، نظريا، إذا اعتمد العراق سعر الصرف الثابت للدينار تجاه الدوال

ما يعنى فقدان االستقالل في السياسة النقدية. ألن البنك المركزي يوجه سياساته للحفاظ على سعر الفائدة 
المتساوي مع الخارج، وبخالفه إذا انخفض في العراق عن نظيره أألمريكي تحصل تدفقات رأسمالية عنيفة 

الفائدة في العراق أعلى من نظيره في الخارج يحصل العكس أي إغراق العراق للخارج، وعندما يكون سعر 
بالتدفقات الداخلة. لكن االستحالة الثالثية  تتطلب الصفاء التام للنموذج المفترض من جهة طواعية انتقال 

دة تماما وتعترض رأس المال وحساسيته العالية للفائدة. وال تؤيد االختبارات التجريبية مبدأ تعادل أسعار الفائ
 المالي الدولي و السياسة النقدية(.  تقتصاداالهذا النموذج النظري في الممارسة الكثير من العقبات ) الباحث، 

  
وندرس، فيما يلي، مضامين النموذج مع سعر الصرف المرن والذي معه، حسب فرضيات النموذج ونقائه 

إستجابة لها يقود الى رفع  ISالنظري تنتفي فاعلية السياسة المالية ألن زيادة األنفاق الحكومي عندما يرتفع 
سعر الصرف  ارتفاعج إلى سعر الفائدة فوق المستويات الدولية فيؤدي تدفق رؤوس األموال من الخار

إلى ما  ISالحقيقي للعملة الوطنية فتنخفض الصادرات وتزداد األستيرادات وتستمر هذه العملية إلى أن يعود 
 (.4كان عليه تقبل إجرآت السياسة المالية كما في الشكل )

الثابت.  بينما يسمح سعر الصرف المرن بفاعلية للتوسع النقدي تماثل نتائج التخفيض مع سعر الصرف
إلى اليمين ما يقود إلى  LM فالتدفقات الرأسمالية الى الخارج التي سببها التوسع النقدي تعني تحرك 

سعر صرف العملة الوطنية. ولهذا السبب يرتفع الطلب الفعال نتيجة لتحسن القدرة التنافسية الدولية  انخفاض
التوازني الجديد للدخل أعلى مما كان عليه تقبل إلى اليمين ليكون المستوى  ISالوطني. أي يتحرك  تقتصادلال

الفائدة الدولي، من جديد. و لهذا يقال السياسة النقدية فعالة مع سعر الصرف  التوسع النقدي وعند سعر
المرن. بينما تصبح السياسة المالية ليست فاعلة ألن زيادة األنفاق الحكومي مع عرض النقد القائم تؤدي إلى 

سعر صرف  ارتفاعة الوطني فوق المستوى الدولي ثم تدفقات رأسمالية داخلة نتيجتها سعر الفائد ارتفاع
 العملة الوطنية إلحباط التوسع المالي والعودة إلى أألصل.

سعر الفائدة الدولي مثل النتائج مع سعر الصرف الثابت. ما  رتفاعومع سعر الصرف المرن ال يكون ال
سعر صرف العملة الوطنية فيتحرك منحنى التوازن  انخفاضإلى  دامت التدفقات المالية الخارجة تؤدي

إلى اليمين والنتيجة يرتفع الدخل مع سعر الفائدة الدولي الجديد. وبذلك تستوعب مرونة سعر  ISالسلعي 
 الصرف تغير أسعار الفائدة الدولية على نحو إيجابي.
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 (4الشكل رتقم )
 سعر الصرف المرنعدم جدوى سياسة األنفاق الحكومي مع 

 

 
 
 

يبين هذا الشكل عدم جدوى زيادة األنفاق الحكومي ) السياسة المالية( مع سعر الصرف المرن ألن ذلك يؤدي المصدر: شائع. 
إلى رفع سعر الفائدة فوق المستوى الدولي، فتزداد التدفقات المالية من الخارج فيرتفع سعر صرف العملة الوطنية وتنخفض 

 . y1و الناتج إلى  IS1إلى ما كان عليه  ISو تزداد االستيرادات فيعود القدرة التنافسية الدولية للبلد وتتراجع الصادرات 

 
نظريا يجعل نظام سعر الصرف المرن للتوسع النقدي فاعلية جوهرية في تغيير الدخل، وهي مما يحدث    

نقدي مع  –ليسمح بتوازن سلعي  LMمغلق . في األخير عند التوسع النقدي يتحول  منحنى  اتقتصادفي 
أيضا  ISالمفتوح  ومع سعر الصرف المرن يتحول منحنى   تقتصاداالسعر فائدة أتقل ودخل أعلى. أما في 

ألن سعر الصرف من المتغيرات المحددة لالستثمار، وتظهر في منظومة المتغيرات التفسيرية لمعادلة 
ة الوطنية بالتوسع النقدي. أما القول بضعف سعر صرف العمل انخفاضالمنحنى، وهذا التحول بسبب 

السياسة المالية في نظام سعر الصرف المرن، فألن التوسع المالي يقدم دفعة من الطلب المستقل  وبالتالي 
ليصبح التوازن مع سعر فائدة أعلى ودخل أعلى ويرتفع سعر صرف العملة الوطنية   IS  يتحول منحنى

نتيجة الحركية تامة لرأس المال عبر الحدود فتنشأ عملية تنتهي إلى إحباط   كذلك نتيجة التدفقات من الخارج
تدابير السياسة المالية التوسعية. أي تنخفض الصادرات ويزداد عرض النقد نتيجة التدفقات الرأسمالية من 

العملة سعر صرف  انخفاضسعر الفائدة و انخفاضالخارج والذي يعني تزايد الطلب على العملة األجنبية ثم 
الوطنية  والعودة إلى الوضع األساسي أو تقريبا منه على تقدر حركية راس المال  إن لم يكن رأس المال حرا 

 . (Wang, PP 163-165)في حركته بالكامل
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IS1 

IS2 

i* 

i 

FF 
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 (2الشكل رتقم )
 سعر الصرف المرن تغيرات سعر الفائدة على المستوى الدولي استيعاب

 
 
 
 

يبين الشكل أعاله كيف يستوعب نظام سعر الصرف المرن تغيرات سعر الفائدة على المستوى الدولي، فعندما المصدر: شائع. 
تحرك المستوى  نخفاضسعر صرف العملة الوطنية ، ومن نتيجة هذا اال انخفاضأدت التدفقات الخارجة إلى  I*1ارتفع إلى 

 .y2عند المستوى الدولي الجديد لسعر الفائدة ومع ناتج أكبر  LMليتقاطع مع  IS2التوازني للطلب السلعي إلى 

 
وعندما تقيّد حركة رأس المال يعود للسياسة المالية دورها حتى مع سعر الصرف المرن، بينما يضعف 

النقد وسعر الصرف، ولذا فإن القول بعقم السياسة  عرض تأثير السياسة النقدية. ألن حركة رأس المال تغير

المالية مع التعويم يفترض الحركية التامة لألموال عبر الحدود وطالما ال يتحقق هذا الفرض مثلما هو الحال 

 في العراق ودول أخرى، في الواتقع وليس بسبب تقييد إداري، تبقى السياسة المالية فاعلة.

كل من السياستين المالية والنقدية عكس ما هو عليه  الثابت  يصبح دوروحين سريان نظام سعر الصرف  

في نظام سعر الصرف المرن. ألن التوسع النقدي في هذا النظام سرعان ما يلغى بفعل استنزاف 

الدولية  لتعويض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات. بينما يتعزز أثر التوسع المالي  اتاالحتياطي

سعر الفائدة الذي يستدعي زيادة صافي التدفقات األجنبية. أي ان  ارتفاعالدولية بفعل  اتاطياالحتيبزيادة 

. ولذلك يقال ان السياسة المالية أمضى االتجاهبنفس   LMيستتبع تحوال في منحنى   ISالتحول في منحنى 

اق لو تحققت بالفعل أثرا من السياسة النقدية مع االنفتاح المالي وسعر الصرف الثابت وهو نموذج العر

 المغلق تقريبا.  تقتصاداالالحركية التامة لرأس المال . وألنها ليست كذلك نعود إلى نموذج 

ولقد اتضح لحد اآلن كيف أن التنظير يفيد استمرار فاعلية السياسة المالية في العراق في مقابل ضعف  

 السياسة النقدية.
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 السيدسدت ونظدم سعر الصرف في مقدربدت أخرى

( تثبيت العملة الوطنية تجاه عملة أخرى معرفة بالذهب بسعر ثابت، ودعا حكومة بالده 1616يحبذ كينز )

(.  وهي  الفكرة األبتدائية لما أصبح (Tily, 2012الى إعتماد هذه الترتيبات بعد الحرب العالمية األولى 

وودز. ويرى كينز  –إتفاتقية بريتون يسمى نظام تبادل الدوالر بالذهب بعد الحرب العالمية الثانية في ظل 

من األفضل أن يحافظ البنك المركزي على ثبات سعر الصرف عبر بيع وشراء العملة األجنبية في سوق 

ية في تقتصاداالالصرف دون إستخدام سعر الفائدة لهذا الغرض. أي توظيف  سعر الفائدة أداة للسياسة 

ف الذي يستطيع البنك المركزي ضمانه باألشتغال عليه سعر الصر ستقرارالداخل وال تعطل باحتجازها ال

في سوق الصرف مباشرة. ولم يزل هذا التصور صحيحا ألن أغلب الدول النامية تبقى بعيدة عن  األنفتاح 

التام  المفترض في " الثالثية المستحيلة" حتى وإن أجازه القانون.   Financial Opennessالمالي 

المبالغ به للمخاطر، والذي يؤثر في التدفقات المالية عبر  قبات إضافة على التقديروذلك لوجود الكثير من الع

اسعار الفائدة  ارتفاعالجاذبة للتدفقات األجنبية. والدليل على ذلك  االستثمارالحدود ، وايضا محدودية فرص 

السنوي  سمياالث تجاوز العائد حيسعر صرف الدينار العراتقي ب ارتفاع% مع 21في العراق ألكثر من 

عند تحويله الى الدينار واستثماره في العراق وإعادة تحويله الى  % أي ان المبلغ بالدوالر31على الدينار 

 2112و 2111% ومع ذلك لم تدخل اموال أجنبية الى العراق عامي 31الدوالر يحقق مكاسب تزيد على 

 على سبيل المثال. 

 انخفاضينظر إلى مرونة االسعار المحلية من الناحية النظرية بأنها بديل عن مرونة اسعار الصرف بمعنى 
االسعار المحلية للسلع المعدة  للتصدير وبالتالي تزداد الصادرات دون الحاجة الى خفض سعر صرف 

المعاصر وال نتوتقع  تصادتقاالالعملة الوطنية. لكن االسعار،عادة، ليست على هذه الدرجة من المرونة في 
ها إال ألسباب جلية، ولذلك تكون مرونة سعر الصرف مهمة مبدئياً. فهي  تقلل الحاجة الى انخفاض

، ونظرياً يمكن ترك مهمة توازن المدفوعات الخارجية لسعر الصرف، ولكن تقد يتطلب التوازن اتاالحتياطي
اث بينت المرونة الواطئة لوضع ميزان تغيرات واسعة في سعر الصرف. خاصة وان الكثير من االبح

ً لمرونة سعرية منخفضة للطلب على االستيرادات. اما اذا كانت  المدفوعات تجاه سعر الصرف انعكاسا
موارد الصادرات متقلبة، كأن تعتمد على سلعة واحدة او تقليل من السلع وباالخص من المواد االولية، فقد 

حاد في موارد العملة األجنبية ينعكس في عجز  انخفاضي الى تتعرض لصدمات خارجية سعرية عنيفة تؤد
كبير لميزان المدفوعات من الصعب تصورإستيعابه بتغيرات محدودة في سعرالصرف. كما ان مرونة سعر 

ية بتقلبات تقتصاداالطالما التسمح السياسة  اتاالحتياطيالصرف ومهما كانت عالية التلغي الحاجة الى 
 وبالتالي البد من احتياطيات تستخدم لحصر التغيرات السعرية في النطاق المقبول. واسعة في سعر الصرف 

 
ثمة مسألة اخرى وهي ان تثبيت سعر العملة الوطنية تجاه عملة دولية رئيسية اليعني ثبات معدل         

ة تجاه العمالت التبادل بين العملة الوطنية وجميع العمالت االخرى. طالما إن تلك العملة الدولية هي عائم
االخرى. بتعبير ابسط يتغير الدينار تجاه اليورو والباوند االسترليني والين وغيرها من العمالت تبعا لتغير 
ً اما اذا كان الدينار  سعر صرف الدوالر تجاه هذه العمالت. وتقد كانت تلك التغيرات اليستهان بها احيانا

ً تجاه الدوالر فيصبح التعويم في هذه ال . ان العالتقة بين سعرالصرف Generalisedحالة عام عائما
الدولية معقدة في الواتقع واليمكن اختزالها  اتاالحتياطيووضع ميزان المدفوعات وبالتالي الطلب على 

 بصيغ تبدو لطيفة وجذابة نظرياً لكنها تفتقر الى المصداتقية العملية.
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( إنها  Frankel PP17-18بحسب متابعة فرانكل لتطور السياسة النقدية في البلدان الناهضة ) 

( بعد سلسلة من أزمات العملة واتجهت Nominal Anchorتحولت من اعتماد سعر الصرف عاتقالً اسمياً )

نحو المرونة في أسعار الصرف لتعتمد عاتقالً بديالً. فتصادف أن استهداف التضخم كانت تقد روجت له 

البلدان المتقدمة فتوجهت إليه. لكن سعر الصرف المحدد رسميا لم يزل معتمدا لدى  أغلب البلدان النامية 

رى تستهدف سعر الصرف ضمن مدى للحركة. ومن الخصائص التي والناهضة ومنها البلدان النفطية وأخ

تختلف بها البلدان النامية والناهضة، عن المتقدمة متنوعة الصادرات، مدى التقلبات ذات الطابع الدوري أو 

ارتباطاً بأسعار المواد األولية التي تصدرها أو التدفقات المالية من  تقتصاداالغير المنتظمة التي يتعرض لها 

لخارج أو مواسم الزراعة إضافة على ضغوط التضخم من جانب العرض كما حصل للعراق في تجربة ا

. وفي البلدان النفطية يضاف، بصفة خاصة، المرض الهولندي. ولذلك فان 2003السبعينات وبعد عام 

لندي أواتخاذ السياسة المالية والنقدية تواجه مهمات معاكسة الدورة وتمهيد التقلبات ومعالجة المرض الهو

 ي وإدارته .تقتصاداالتدابير وتقائية لتجنبه وتسهيل النهوض 

وتقد لوحظ انسجام التدفقات المالية مع الدورة وليست معاكسة لها ولذلك ال يعول عليها لمعالجة تقلبات  

بحجوم  لالحتفاظية واضطرتها تقتصاداالالحساب الجاري بل أصبحت في بعض البلدان عبئا على السياسة 

 الدولية. وفي بعض البلدان هناك عالتقة بين التدفقات المالية ووضع الموازنة العامة أو اتاالحتياطييرة من كب

عندما يتوسع اإلنفاق مموالً بقروض يزداد الطلب على التمويل الخارجي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 

ً مع تلك السياسة. الشك في والعكس عندما تعمد الحكومة إلى خفض مديونيتها وخفض اإلنفاق انسجا ما

العالتقة بين استقالل ) مرونة حركة( السياسة النقدية وسعر الصرف المرن مقارنة بسعر الصرف الثابت. إذ 

ات المالئمة للتشغيل الكامل، بل االتجاهمع األخير ال تستطيع التوسع النقدي كما تريد أو تحرك سعر الفائدة ب

ي مراعاةً لمتطلبات بقاء سعر الصرف ثابتاً. لكن هذا ال يعني تقتصاداالتقد ترتضي خفضا لمستوى النشاط 

بالمقابل إن سعر الصرف المرن يوفر حرية تامة للسياسة النقدية ألن المرونة لها حدود أيضا، وبالتالي 

يصبح الفارق نسبي بين السياسة النقدية مع سعر الصرف الثابت واألخرى مع سعر الصرف المرن بالمعنى 

 ي، وليس كما بينه النموذج المجرد مع فرضيات ثبات األسعار آنفا.العمل

ي وأداء تقتصاداالوان المفاضلة بين أنظمة أسعار الصرف تعتمد المقارنة بين فاعليتها في التضخم والنمو  

الكلي األخرى في خدمة  تقتصاداالالقطاع المالي والتوازن الخارجي. أو فرص السياسة النقدية وسياسات 

( في دراسته النظرية إلى إن سعر الصرف المرن  Hernandezوالنمو.  وتقد توصل )  ستقراراال أهداف

اَ ناميا في بيئة أمريكا الالتينية اتقتصادأكثر تحمالً للتضخم. وكان يحاكي في نموذجه النظري  تقتصادااليجعل 

ي، وبعد تجاوز التضخم لذلك تقتصاداالبل إن تزايد التضخم نحو سقف معين يؤدي إلى رفع معدل النمو 

ي أيدته تقتصاداالالسقف تنعكس العالتقة بين النمو والتضخم، وهذا األثر المتغير لزيادة التضخم على النمو 

ي مع سعر الصرف الثابت يتأثر سلباً بالتضخم الداخلي تقتصاداالأبحاث تجريبية أخرى. وبيّن أيضاً إن النمو 

أن اثر التضخم على معدل النمو هو محصلة لعالتقة كل منهما مع  والخارجي. ومن الضروري التنبيه إلى

ية والتكاليف الحدية االنتاجوالكثافة الرأسمالية، و االستثمار، واالئتمانمتغيرات أخرى ومنها سعر الفائدة و

 والصادرات. 
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قات في ظل االنفتاح المالي وحرية التدف Policy ( للسياسة Standardومن القواعد المعيارية )  

الخارجية وسعر الصرف المرن أن السياسة النقدية فاعلة والسياسة المالية ليست كذلك، كما تبين في األشكال 

البيانية للنموذج. لكن عندما تقيّد التدفقات المالية ويضيّق مدى حركة سعر الصرف يختلف التأثير الفعلي 

انعكاس تغيرات سعر الصرف على المستوى العام للسياسات. وتتطلب المصداتقية المنطقية لهذه القاعدة إهمال 

لألسعار، بمعنى أن سعر الصرف، وفي ظل التعويم الحر، يتحرك الستيعاب فجوة الطلب أو العرض الزائد 

في سوق العملة األجنبية وبهذا يستطيع البنك المركزي التحكم بالسيولة على أساس االستقالل التام. لكن 

رف والمستوى العام لألسعار ينتقص من تقاعدة انفراد السياسة النقدية بالفاعلية. التفاعل بين تغيرات سعر الص

بتعبير آخر إن القول بفاعلية السياسة النقدية مقابل تعّطل السياسة المالية هو استنتاج من نموذج مبسط 

النقدي  تقتصاداالالكلي المفتوح مع سعر الصرف العائم وهذا التبسيط يغفل مبادئ أخرى راسخة في  تقتصادلال

 (. PPPومنها تقانون السعر الواحد أو تعادل القوة الشرائية ) 

ويتضمن النموذج ما يتبناه غير الكينيزيين من عدم فاعلية السياسة المالية مع سعر الصرف المرن. إذ      

ق من واالستيرادات والعجز التجاري وذلك عند االنطال االنتاجتؤدي زيادة عرض النقد إلى رفع مستوى 

وضع التوازن التجاري والبطالة فوق المعدل الطبيعي. وبما إن زيادة عرض النقد تخفّض سعر الفائدة فسوف 

تزداد التدفقات الرأسمالية إلى الخارج. ويمكن متابعة التغيرات حسب هذا النموذج إذ يختفي العجز التجاري 

رفع الصادرات فيزداد الطلب الكلي الفعال سعر صرف العملة الوطنية الذي يخفّض االستيرادات وي انخفاضب

بالمقدار الضروري للتوازن السلعي النقدي. بينما على العكس من ذلك تولد زيادة اإلنفاق الحكومي عجزاً 

سعر صرف العملة الوطنية  ارتفاعتجارياً عبر زيادة الدخل، فيحصل ضغط  لرفع سعر الفائدة ما يؤدي إلى 

الطلب الكلي الفعال وهكذا  انخفاضالصادرات ثم يتراجع مستوى الدخل بفعل فترتفع االستيرادات وتنخفض 

يستنتج إن السياسة النقدية أكثر فاعلية من السياسة المالية ) األشكال البيانية آنفا(. لكن اآللية المبينة بموجب 

طقي مقابل في هذا النموذج تفترض أن اآلثار فورية وتجري جميعها في لحظة واحدة أي ليس للتعاتقب المن

تعاتقب زمني. ومن الصعب تقبول الحركية التامة لرأس المال عبر الحدود والحساسية البالغة لتغيرات سعر 

الفائدة وهو ما نتناوله في مكان آخر. مع التحفظ أيضا على استجابة االستيرادات والصادرات فوراً لتغيرات 

 سعر الصرف.

أليديولوجي نحو السياسة النقدية لإليحاء بعدم فاعلية السياسة المالية وتقد دعم االستنتاج آنف الذكر االنحياز ا 

العراتقي ال يوجد تعويم حر أو ما يقارب ذلك، ألن  تقتصاداالوأنها  تنتمي إلى عهد سعر الصرف الثابت. وفي 

السعر. عرض العملة األجنبية من مصدره األول لطبيعة الصادرات النفطية، والمحتكر صانع  الدولة تحتكر

والتعويم الحر ألسعار الصرف بالمعنى النظري للكلمة غير موجود إال للدوالر واليورو والين واإلسترليني 

والعملة السويسرية وتقليل غيرها في السنوات األخيرة. وعادةً تستهدف السياسات، أيضا، أسعار الصرف في 

منج مسألة أساسية وهي عالتقة المستوى فلي –( أهمل نموذج مندل   (Weeksبلدان تلك العمالت. وفي نظر

( أي Fix Priceالعام لألسعار مع سعر الصرف. والرد على هذا هو إن النموذج يقوم على السعر الثابت )

( IS- LMهانسن ) –أن المستوى العام لألسعار ثابت كما هو في النموذج الكينيزي األصلي ونموذج هيكس 

صرف وبذلك انتفى فرض السعر الثابت وأصبحت حركة المستوى فلمنج يغير سعر ال –ولكن نموذج مندل 

 العام لألسعار مغفلة إذ ال يمكن في هذه الحالة تركها خارج النموذج .
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وعند إضافة حركة المستوى العام لألسعار فان خفض سعر صرف العملة الوطنية يؤدي إلى رفع المستوى  
 انخفاضك تنخفض القوة الشرائية لعرض النقد ويكون أسعار المستوردات وبذل ارتفاعالعام لألسعار عبر 

ان تغير سعر صرف العملة  .االسميسعر الصرف  انخفاضسعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية اتقل من 
االجنبية الينعكس بالضرورة كامالً في المستوى العام لالسعار اذ اليوجد دليل على هذا التطابق والعكس 

التفاوت الواسع بين سعر الصرف الفعلي ومستوى تعادل القوة الشرائية. بل صحيح طالما تؤكد البيانات 
حتى اسعار المستوردات تقد التتغير بنفس نسبة تغير اسعار الصرف اذ ربما يقود التنافس الشديد في ظل 
وفرة العرض على تخفيض هوامش االرباح للحفاظ على السوق ما يعرتقل االنعكاس التام لتغير سعر 

 أسعار السلع والخدمات في حالة تخفيض سعر صرف العملة الوطنية.الصرف في 
سعر صرف العملة الوطنية، أي تقانون  انخفاضولو حدث أن ارتفع المستوى العام لألسعار بنفس نسبة  

ال يقود إلى إعادة التوازن التجاري. وفي هذه  االسميسعر الصرف  انخفاضالسعر الواحد بالضبط، فان 

ه بعد الزيادة األولى في عرض النقد حسب متطابقة فيشر الن توتقعات انخفاضسعر الفائدة على الحالة ال يبقى 

التضخم تقد تغيرت، وهكذا تصاب اآللية باإلحباط الذاتي دون التوصل إلى استنتاج بان السياسة النقدية أكثر 

صيغ المتداولة لنموذج ( إلى أن ال Weeksفاعلية من السياسة المالية مع سعر الصرف المرن. ولقد نبه )

والحقيقي ويذكر إن أنور شيخ دله على تلك  االسميفلمنج تقد أهملت التمييز بين سعر الصرف  –مندل 

عن  االسميالنقطة. لكن التمييز متعذر، نظريا، إلغذا كانت األسعار ثابتة كيف يختلف سعر الصرف 

فليمنج تتغير  –المتعارف عليه لمندل  الحقيقي. وعند إضافة تغيرات سعر الصرف الحقيقي على النموذج

تغير  ( وهي بديهية. ويكفي التذكير بان سعر الصرف الحقيقي يجمع تأثير Weeks PP7-10النتيجة )

 .االسمياألسعار الى تغير سعر الصرف 

ثم إن تعديل الميزان التجاري يتطلب تغيراً في األسعار النسبية لصالح السلع المتاجر بها والجمع بين هذا  

في أسعار السلع والخدمات غير المتاجر بها يلغي  انخفاضالمتطلب وثبات المستوى العام لألسعار يقتضي 

وسواء في الصيغة المتداولة للنموذج  أسعار السلع المتاجر بها بالضبط وهو مما يصعب تحقيقه. ارتفاعأثر 

( فإن ربط التدفقات المالية عبر الحدود بسعر الفائدة أو تحديداً الفرق بين سعر Woodsأو المبّدلة كما لدى )

الفائدة المحلي والخارجي دون متغيرات أخرى ال يخلو من المبالغة الن االنفتاح المالي ال يؤدي إلى تساوي 

الفروتقات واسعة ومتغيرة أيضاً. واستجابة حركة رأس المال لهذه الفروتقات غير مؤكدة أسعار الفائدة وتبقى 

إذ يعتمد على تقدير المخاطر أي مدى تغطية الفروتقات لهوامش المخاطرة، كما نرى. ومن جهة ثانية فان 

سعر الفائدة  السياسة التي تحدد عرض النقد تستهدف سعر الفائدة أيضاً وبذلك فان تغير عرض النقد مع ثبات

الذي أظهر فاعلية اتقل  االسميالمحلي ينطوي على تقدر من التناتقض. إن التمييز بين سعر الصرف الحقيقي و

الميل  ارتفاعللسياسة النقدية مع االنفتاح المالي يُظهر فاعلية كانت مستبعدة للسياسة المالية، والتي تتزايد مع 

والحقيقي. وهذه الصيغ كلها أهملت مشكلة فخ السيولة كما  ياالسملالستيراد والفرق بين تغير سعر الصرف 

في تجربة اليابان وبلدان أخرى اصطدمت سياستها بالقيد الصفري لسعر الفائدة ولجأت إلى السياسة المالية 

 عملياً رغم استمرار الضغط  للتغاضي عن هذه الوتقائع.

ان السوق الناهضة أبان األزمة األخيرة يندرج في التيسير النقدي الذي انتهجته البلدان المتقدمة وبعض بلد 

ومن تلك السياسات التوسع النقدي لسد فجوة   Counter cyclical policyمفهوم السياسة المعاكسة للدورة

ً لتحفيز  انخفاضالناتج وزيادة التشغيل. وتقد يكون  سعر صرف العملة الوطنية في هذه األوضاع مرغوبا

ت. لكن في البلدان التي يكون جزء مهم من الدين تقصير األمد بالعملة األجنبية، الصادرات وردع االستيرادا
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على شكل ودائع في المصارف أو تقروض تقصيرة األمد للشركات أو تسهيالت ائتمانية مرتبطة بالتجارة 

الخارجية، فان أضرار التوسع النقدي تقد تفوق عوائده، ولذا تكون السياسة المثلى مسايرة الدورة دون 

معاكستها. وتخشى الدول فقدان الثقة بسياستها ولذلك تتحرج من الرخاوة النقدية إذ تقد يساء فهمها في األسواق 

على أنها تتحول نحو اإلسراف النقدي والتضخم. ولذلك تحاول بسياسات عديدة احتواء التقلبات في تدفقات 

ض بترتيبات وآماد مناسبة، والحفاظ على أسعار الدولية أو االتقترا اتاالحتياطيالعملة األجنبية، عبر استخدام 

 صرف عمالتها ضمن المديات المرغوبة ما يعزز جدارتها لدى المتعاملين في األسواق.

 أسعدر الفدئ ة ومسصويدت األسعدر وسعر الصرف في البحث الصجريبي

على فرضيات تعادل القوة الشرائية وتعادل أسعار الفائدة، والتأكد من مدى  الحظنا اعتماد التنظير    

سريان هذه المبادئ في السلوك الفعلي للمتغيرات يمثل مقدمة موضوعية لتقييم مصداتقية النماذج النظرية 

ال  تقتصاداالالتي تقوم على تلك المبادئ. ومن المعروف ايضا ومن مراجعة تاريخ البحث التجريبي في 

ستطيع الجزم بأن النظرية ال تعبر عن الواتقع طالما أخفقت في االختبار اإلحصائي بحكم الطبيعة المعقدة ن

ي. ولكن فشل البحث الكمي في دعم تلك النماذج يكفي للتحفظ عليها ويبرر إجراء تقتصادااللعمل النظام 

 تعديالت لتقريبها من الواتقع. 

 

 صعد ل القوة الشرائية

 

واحد  $يقوم مبدا تعادل القوة الشرائية على السعر الواحد لنفس السلة من السلع فلو كان سعرها في الخارج 

عدد الوحدات من العملة الوطنية لوحدة واحدة من العملة األجنبية. بيد  سعرها في الداخل هو سعر الصرف،

 ان المفهوم المتداول صار يعني المساواة بين األسعار النسبية ومنسوب سعر الصرف: 

 

St= Pt/P
*
t    لجميعt ؛t  ، الزمنP  ،الرتقم القياس لألسعار في الداخلP*  الرتقم القياس لألسعار في

 ياسي لسعر الصرف ، واألرتقام القياسية لألسعار وسعر الصرف لنفس سنة األساس. الرتقم الق Sالخارج، 

بدأنا   2012و 1955ولدراسة تعادل القوة الشرائية بين الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا بين عامي 

وة المتوتقع، في دالتي االنحدار الذاتي لكل منهما تق بفحص سالسل االسعار وأظهرت السلسلتان، وهو

االستمرارية وارتباط األخطاء العشوائية. والختبار الجذر األحادي جرى تقدير معادلة انحدار فرق التضخم 

∆cpt  على التضخم السابقcpt-1 :والبيانات سنوية ومعادلة االنحدار 

∆cpt = α+ ß cpt-1          

 (1.86)وفي بريطانيا  ) 0.92 ( واطئاً بقيمته المطلقة في الواليات المتحدة االمريكية  ßللمعامل  tوكان   

 R2وأيضا معامل التحديد  Dicky- fullerوال يكفي لرفض فرضية العدم بالمقارنة مع القيم المعيارية 

لألولى والثانية   0.32و  0.39بالمائة، ودربن واتسن  5.9بالمائة وفي الثانية   1.5منخفض في أألولى

البلدين، ويالحظ من تقدير  األحادي في سلوك الرتقم القياسي العام ألسعار على التوالي. بمعنى وجود الجذر

ß وفي دراسة سلوك سعر الصرف الختبار الجذر أن معامل االنحدار الذاتي تقريب من الواحد الصحيح .

 جدول تقديرها ادناه :األحادي كانت أفضل صيغة بإضافة الفرق السابق ونستعرض 



 
 

292 
 

 (2الجدول رتقم )

 معادلة  اختبار الجذر األحادي لسعر صرف الجنيه اإلسترليني بالدوالر

 مستوى الداللة T التقدير المقدرات

 0.001 3.46 0.0965 الثابت
معامل انحدار سعر 

 الصرف السابق
(0.0964) (3.52) 0.002 

الفرق السابق لسعر 
 الصرف

0.44 3.26 0.002 

 .المصدر: إعداد الباحث     

وهي  (3.035 )عند ما كينين   0.05والقيمة المعيارية  بمستوى داللة ،  40الصافية  عدد المشاهدات

سعر الصرف. وخلو  استقرارولذلك يرفض فرض العدم بمعنى  (3.52)أكبر، أتقل بالقيمة المطلقة، من 

الذي  Fيعزز الثقة بها إضافة على  1.97الذي كان Durbin-Watsonالذاتي بداللة  االرتباطالمعادلة من 

وعند معالجة تلك االرتقام  وفي هذه المرحلة ندرس تعادل القوة الشرائية. 1.111 كان مستوى داللته

ثم  1971،ابتداءا، أجريت عملية مجانسة الوحدات بالقسمة على سنة االساس المشتركة للسلسلة وهي عام 

وحسب هذا المبدأ أن يبقى عية وبالوحدات اللوغاريتمية يكون االساس صفرا. حولت إلى اللوغاريتمات الطبي

 سعر الصرف الحقيقي ثابتا والذي تعرفه المتطابقة التالية :

Ln EXR= lnCPt
us -lnCPt

uk 

فرق السعر؛ وبالتالي من المفروض ان   Pdوالطرف األيمن  Sوالطرف األيمن  S نسمي الطرف األيسر

ً من الواحد الصحيح أوهو كذلك احصائياً. وتغطي المدة  سنة من  42يكون معامل المتغير المستقل تقريبا

لمعامل فرق  tوكانت القدرة التفسيرية للمعادلة مرتفعة ويدل اختبار  2012 وحتى عام 1971 عام بداية

الذاتي تقلل من مصداتقية هذا التقدير وهي كما  االرتباطاالسعار على اعتمادية احصائية عالية لكن مشكلة 

ومستوى  t 2 واختبار 1.199يلي: معامل إنحدار لوغاريتم سعر الصرف مع الفرق اللوغاريتمي لألسعار 

 االرتباطإرتباط ذاتي تقوي. ولوال مشكلة  لكن دربن واتسن يبين وجود 91.2داللته صفر ؛ معامل التحديد 

الذاتي يمكن القول بوجود ميل لالنسجام مع تعادل القوة الشرائية في االمد البعيد رغم أن معامل االنحدار 

عن تعادل القوة الشرائية حتى في األمد  االنحرافبعيد عن الواحد الصحيح، ولذا يستنتج من التحليل ان 

متخلفات من فرق األسعار  الذاتي للخطأ اضيفت االرتباطة. وفي محاولة إلزالة البعيد ممكن ولدول متقدم

ولم يتحسن أداء المعادلة. وفيما يلي خالصة بالبيانات تمهيداً لدراسة حركة سعر الصرف الحقيقي والذي 

راً كما تقدم. عندما يتحقق تعادل القوة الشرائية ال يتغير أي يبقى بالوحدات الجديدة والقياس اللوغاريتمي صف

 االرتباطو 0.000ومستوى داللته  0.784بين سعر الصرف وفرق االسعار  االرتباطوظهر ان معامل 

. وتقدرت معادلة 0.000ومستوى داللته  0.995بين اسعار الواليات المتحدة االمريكية واسعار بريطانيا 

هو الطرف االيسر  Dبالوحدات الجديدة  االنحرافانحدار لالنحراف عن تعادل القوة الشرائية والزمن: و

بداللة  االنحرافللمعادلة مطروحاً منه الطرف االيمن أو سعر الصرف ناتقصاً فرق االسعار. وعند حساب 

، مع ارتباط اخطاء مرتفعة Fلمعامل الزمن و tية االحصائية بمقياس االعتمادالزمن كانت التقديرات واطئة 

 عن تعادل القوة الشرائية، وافضل صيغة هي ادناه :  االنحراف تقراراسجداً. ونختبر، فيما يلي، مدى 



 
 

293 
 

∆Dt =α +ß1Dt-1 + ß ∆Dt-1 

 (3الجدول رتقم )

 عن تعادل القوة الشرائية االنحرافمعادلة فرق 

 مستوى الداللة T التقدير المقدرات

 0.001 3.73 1.1222 الثابت

 0.000 (4.24) )1.4121( السابق االنحراف

 0.001 3.57 1.2141 السابق االنحراففرق 

 المصدر: إعداد الباحث        

 

 ة هي:االجماليو مؤشرات التقدير 

 R-Sq = 38.5% ; R-Sq(adj) = 35.1% F = 11.27 Fp = 0.000 ; DW = 2.20  

 االرتباط، ودربن واتسن الذي يفيد خلو المعادلة من مشكلة Fواعتماديتها اإلحصائية مقبولة، مستوى داللة  

. ومعلوم أن الميل للتعديل الذاتي، والعودة الى الوسط، تقد ستقرارلال االنحرافالذاتي. وفي نفس الوتقت ميل 

أتضح من تعاكس اشارات المعامالت. وتقد جرى اختيار التكامل المشترك للمعادلة آنفا.  أي حساب معادلة 

  0.01تيجة رفض فرضية العدم بمستوى داللة انحدار فرق الخطأ العشوائي على الخطأ السابق، وكانت الن

واتسن  -ودربن  (6.76)لمعامل انحدار معادلة االختبار  tحسب القيم المعيارية في جداول ماكينين. ألن 

عن تعادل القوة  االنحراف. ومع ذلك ال تختلف نتيجة التحليل هذه في مضمونها عن سابقتها أي ان 1.97

  الشرائية يبقى واسعا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

294 
 

 (9الشكل رتقم )

 2112 -1691للمدة : وبموجب تعادل القوة الشرائية االسميبالدوالر:  اإلسترلينيسعر صرف 

 

   PPPER سعر صرف الباوند األسترليني بالدوالر؛  FRED .ER$/GBPإعداد الباحث ، البيانات من  المصدر:          

 .Purchasing Power Parityسعر الصرف بموجب تعادل القوة الشرائية 

Pt/Pسعر الصرف بموجب تعادل القوة الشرائية هو 
*t  وسعر الصرف الحقيقي) St/(Pt/P*t  ويوضح

مع سعر  االسمي( مدى األبتعاد عن مستوى تعادل القوة الشرائية. في حالة إتفاق سعر الصرف 9الشكل )

% كما 111الصرف بموجب تعادل القوة الشرائية يبقى سعر الصرف الحقيقي ثابتا هو الواحد الصحيح أو 

فوق مستوى تعادل القوة الشرائية فاألسترليني مغالى به  االسميفي سنة األساس. وألن سعر الصرف 

 سعرين. وفقدت بريطانيا بذلك من تقدرتها التنافسية الدولية بمقدار الفجوة بين ال

ر الصرف الحقيقية لدول ست بمراحل تطور مختلفة وفي جميع الحاالت إبتعدت ا( أسع1عرض الشكل )

في سعر الصرف الحقيقي  نخفاضأسعار الصرف الحقيقية عن سنة األبتداء متقلبة.ويالحظ إتجاه اال

لباكستان وماليزيا، وفي كوريا الجنوبية إنخفض الى تقريب نصف مستوى الوضع األبتدائي وحافظ على هذا 

المستوى بذبذبة محدودة ، وبقية الدول إرتفعت أسعار الصرف الحقيقي لعمالتها. ومن تلك البيانات نستنتج 

 مع ذلك هذا المبدا ال غنى عنه في التنظير. ىالشرائية  ويبقبتعاد عن تعادل القوة ان النمط السائد هو اال
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 (1الشكل رتقم )

 2112 -1691ر الصرف الحقيقية تجاه الدوالر األمريكي للمدة ااسع

 

 pakنيوزيالندا،  nzlالنرويج،  norماليزيا،  mysالمكسيك ، mexكوريا الجنوبية،  korالمصدر: إعداد الباحث؛        

 .WDIباكستان. البيانات من موتقع البنك الدولي 

وأجرينا إختبارا للعالتقة بين فرق التضخم السنوي، للقطر المعني عن الواليات المتحدة األمريكية، وحركة 

سعر الصرف ، وحدات من العملة الوطنية للدوالر الواحد،  مقاسا بمنسوبه الى السنة السابقة ، لنفس 

 االرتباطولجميع الدول لتي توفرت عننها بيانات في موتقع البنك الدولي. وجاء  2116 -2111السنوات آنفا 

. وألن البيانات مجمعة  1.111ومستوى الداللة    1.312المتوتقع نظريا فهو موجب مقداره  االتجاهب

Pooled  إحتمال فيمكن القول ان هذه النتيجة تؤيد مبدأ تعادل القوة الشرائية النسبية. لكنه يبقى ضعيفا و

محسوب بين اللوغايتم الطبيعي لمنسوب سعر الصرف الى السنة السابقة وفرق  االرتباطعدم فاعليته عالي. 

 التضخم.

 

 

 ومعادلة األنحدار:

LnEr = 0.00942 + 0.003469 infdus 
T-V      3.70           22.91     
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R-sq 14.30% ; R-sq(adj)14.27% ; d-w 1.81763 
 

 الفدئ ةصعد ل أسعدر 

 

تبين من اختبار الجذر األحادي أن سعر صرف اليورو بالدوالر، وأسعار الفائدة ، دوالر اليبور ويورو 

اليبور، متكاملة من الرتبة واحد فقد تعذر رفض فرضية العدم في معادلة انحدار فروق هذه المتغيرات على 

متكامل من الرتبة واحد. وفيما يلي نعرض سوالفها. وكذلك فرق سعر الفائدة اليبور بين الدوالر واليورو 

نتائج محاوالت تقدير االنحدار لعدة صيغ مقترحة للعالتقة بين فروتقات سعر الفائدة وتغيرات سعر الصرف: 

ومصدر  2013ولغاية أيلول  1999وتقبل البدء كانت البيانات شهرية للفترة من كانون الثاني 

 نقدم خالصة عنها: FEDSDATABASEالبيانات

 (4الجدول رتقم )

 خالصة بيانات دراسة تعادل أسعار الفائدة بين الدوالر واليورو

 المتغيرات
 

 المقاييس
 

سعر 
صرف 
 اليورو

 بالدوالر

سعر الفائدة 
اليبور لثالثة 

 أشهر
 على اليورو

سعر الفائدة 
اليبور على 

الدوالر 
 لثالثة أشهر

فجوة أسعار 
 الفائدة

الفرق 
الشهري 

لسعر 
 الصرف

الفرق 
الشهري 

لفجوة أسعار 
 الفائدة

 0.0169 0.00101 0.128 2.666 2.538 1.216 الوسط

الخطأ المعياري 
 للوسط

0.014 0.111 0.163 0.104 0.00231 0.0133 

 0.1769 0.03065 1.385 2.165 1.476 0.1863 المعياري االنحراف

 0.0012 0.0016 0.274 - 1.905 2.472 1.2681 الوسيط

 9.408- 0.1076- 2.173- 0.248 0.119 0.8525 القيمة الدنيا

 0.6503 0.0798 2.84 6.79 5.105 1.6759 القيمة العليا

معامل االنحدار 
 الذاتي

0.9885 0.9998 0.9951 0.9951 0.292 0.6547 

 المصدر: إعداد الباحث.    

الذاتي للمتغيرات و فجوة أسعار الفائدة ولذلك أخفقت في اختبار الجذر  االرتباطمن الجدول أعاله تتضح تقوة 

االحادي بمعنى أنها متكاملة من الرتبة واحد. والمفروض أن التكامل المشترك ممكن بين هذه المتغيرات 

والذي يعبرعنه الخطأ العشوائي )المتبقي(  Linear Combinationعلى أمل أن يكون التوفيق الخطي 

من الرتبة صفر، وهو المعنى االحصائي لوجود التكامل المشترك أي االنحدار الصحيح، وفي  متكامال

 .تقديرات الدوال (2) الجدول
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 (2الجدول رتقم )

 معادالت االنحدار لفجوة سعر الفائدة بين الدوالر واليورو، سوق لندن لما بين المصارف لثالثة أشهر.

 2013إلى أيلول  1999بيانات شهرية من كانون الثاني

مستوى  T التقدير المعالم
 الداللة

مستوى  t التقدير
 الداللة

 مستوى الداللة t التقدير

  (0.57) (0.05002) 0.01 2.59 1.7827 0.859 (0.18) 0.0023) الثابت

الفجوة 
 المتخلفة

1.2443 17.25 0.000    1.20430 16.28 0.000 

الفجوة 
المتخلفة 
 لشهرين

0.0712 0.60 0.55    0.1204 1.00 0.321 

الفجوة 
 المتخلفة

  شهر3

(0.3366
) 

(4.69) 0.00    (0.3473) (4.75) 0.000 

سعر الصرف 
لليورو 
 بالدوالر

   (2.629) (0.74) 0.461 (0.8686) (1.92) 0.057 

سعر الصرف 
 السابق

   (0.255) (0.04) 0.965 1.1207 1.51 0.133 

 لصرفاسعر 
متخلف 
  شهرين

   (0.706) (0.12) 0.907 (0.7637) (1.01) 0.312 

الصرف  سعر
 3متخلف 

  شهر

   (1.593) (0.27) 0.787 0.7891 1.08 0.282 

سعر الصرف 
تقبل أربعة 

 أشهر

   3.797 1.07 0.285 (0.2390) (0.53) 0.593 

 
R-sq 

98.5   6.1   98.6   

R-sq(adj) 98.5   3.2   98.5   

d-w 2.0679   0.0343   2.0895   

معامل 
 االنحدار لدالة

 ت.م اختبار 
 

(1.12) 
 

(13.9) 
 

0.00 
 

   (1.0458) (13.7) 0.00 

d-w  2.0233      2.0114   

 المصدر: إعداد الباحث.
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 (2الشكل رتقم )

 SDRسعر الفائدة في أسواق النقد وسعر الصرف، وحدات من العملة الوطنية لوحدة 

 ورو، كندا ، اليابان ، كوريا الجنوبية ، والواليات المتحدةيال : منطقة2111-1666للسنوات 

  

 .IFS Year Book, IMFالمصدر: إعداد الباحث، والبيانات من 

، في موتقع البنك الدولي،  درسنا العالتقة بين  2116 -2111لجميع الدول التي توفرت عنها بيانات للمدة 

سعر فائدة االتقراض نسبة الى نظيرتها في الواليات سعر الصرف منسوبا الى مستوى السنة السابقة و

ومستوى الداللة  1.212المتوتقع نظريا واالرتباط  االتجاهالمتحدة، ومن البيانات المجمعة كانت العالتقة في 

. أي عندما يرتفع سعر الصرف ، وحدات من العملة الوطنية للدوالر األمريكي ، يرتفع سعر فائدة  1.11

لكن الصلة ليست تقوية. يتضح أن فجوة سعر الفائدة، كما في  ثله في الواليات المتحدة.االتقراض مقارنا بم

بالمائة من التباين، أي حركة  98.5معادلة االنحدار االولى، تعتمد على سوالفها بدرجة عالية وهي تفسر 

ما المتخلفة لشهرين المتغير، والفجوة السابقة مباشرة والتي تقبل ثالثة أشهر ذات معنوية إحصائية عالية بين

سبقت ليست ذات داللة إحصائية. اختبار التكامل المشترك يوجب رفض فرضية عدم وجود تكامل مشترك 

أتقل بكثير) أكبر بالقيمة المطلقة( من القيمة المعيارية في جداول  tألن   0.01بمستوى داللة 

Mackinnon  مبينة في المصادر( لنفس عدد المتغيرات وحجم العينة، بمعنى أن معادلة االنحدار(

صحيحة. أما معادلة االنحدار الثانية والتي تربط فجوة سعر الفائدة بأسعار الصرف فقد كانت تقدرتها 

لذاتي بحيث التفسيرية واطئة جدا وجميع معامالت االنحدار ليست معنوية، كما أنها تعاني مشكلة االرتباط ا

 يصعب الحكم عليها خشية تحيز التقدير. 
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 (9الجدول رتقم )

 ، SDRبين أسعار الفائدة وسعر الصرف، عملة وطنية /  االرتباط

 ، البيانات أرتقام تقياسية2111-1666للمدة 

 الواليات المتحدة كوريا ج اليابان كندا اليورو  الدول والمعلومات

 (1.242) (1.146) 1.163 1.421 1.312 االرتباط اليورو

 1.312 1.241 1.422 1.132 1.126 م.د.

 (1.329) (1.294) 1.229 1.444 1.411 االرتباط كندا

 1.113 1.214 1.261 1.121 1.119 م.د

 1.416 1.234 1.11 (1.211) (1.366) االرتباط اليابان

 1.114 1.339 1.696 1.329 1.161 م.د.

 (1.14) (1.134) 1.111 1.412 1.221 االرتباط كوريا ج

 1.292 1.226 1.113 1.122 1.244 م.د.

الواليات 
 المتحدة

  

 (0.353) (1.44( 1.313 1.332 1.419 االرتباط

   0.14 1.126 1.162 1.192 1.124 م.د.

      م.د.

ومستوى الداللة  1.11من البيانات المجمعة  االرتباط. وIFS Year Book, IMFالمصدر: إعداد الباحث، والبيانات من 

1.166. 

ولذلك لم نجر اختبار التكامل المشترك لهذه المعادلة. وفي المعادلة الثالثة لم تحسن إضافة متغيرات سعر   

الصرف من القدرة التفسيرية للمعادلة االولى بداللة معامل التحديد المصحح، وحسب معامل التحديد الخام 

ة. ولم تتأثر معنوية معامالت االنحدار مع الفجوات المتخلفة لسعر االجمالي بالمائة لقوة التفسير 0.1أضافت 

 االشارةالفائدة. وكانت معامالت االنحدار ألسعار الصرف ليست معنوية سوى لسعر الصرف المتزامن لكن 

سعر صرف  نخفاضاسعر صرف اليورو بالدوالر،  ارتفاعالنظري، ألن  المعاكس للتصور االتجاهفي 

الدوالر، ينبغي نظريا تغطيته بزيادة سعر الفائدة على الدوالر بينما التقدير االحصائي أفاد العكس. ولما 

تقدم، ولحد اآلن، ال يؤيد التحليل فرضية تعادل أسعار الفائدة، والتي في مضمونها أن الفروتقات بين أسعار 

المتوتقع في سعر الصرف بزيادة في سعر  نخفاضوض االالفوائد تتغير تبعا لتغير أسعار الصرف بحيث يع

نقوم بحساب معادالت انحدار بين فجوة سعر الفائدة والفرق االول لسعر الصرف ثم  الفائدة. وإلتمام االختبار

 نرى:

جربنا أوال حساب معادلة انحدار لفجوة سعر الفائدة بداللة تغيرات سعر الصرف أي فروتقات سعر الصرف 

بالمائة وعند التصحيح  4ة للمعادلة االجمالي لذي يسبقه مباشرة وكانت النتيجة: أن تقدرة التفسيربين الشهر وا

بالمائة وإشارات معامالت االنحدار بالعكس من التصور النظري، وجميعها ليست معنوية  1.1تنخفض إلى 

غير الصحيح  االتجاهب لكن إشارة المعامل، كما تقدم،  0.077سوى التغير المتخلف الرابع بمستوى داللة 

والخالصة ال  0.03953واتسن  –الذاتي كثيرا ألن دربن  االرتباطنظريا. وتعاني المعادلة المقدرة من 

 يوجد ما يدعم تأييد العالتقة بين تغيرات سعر الصرف وفجوة سعر الفائدة.
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جربنا معادلة انحدار بين تغير فجوة الفائدة مع تغير سعر الصرف وسوالف تغير سعر الصرف. وكانت 

 7.1بالمائة  والمصحح  9.8النتيجة ال تختلف جوهريا ألن القدرة التفسيرية بقيت واطئة، معامل التحديد 

وهو تغير سعر الصرف تقبل  الصحيح نظريا االتجاهبالمائة وإشارات معامالت االنحدار واحدة منها فقط في 

ليست  االشارةثالثة أشهر مع عدم معنوية التقدير، ومعامل انحدار تغير سعر الصرف المتزامن معنوي لكن 

المقبول نظريا ومعنوي في نفس الوتقت، والمعادلة  االتجاهالصحيح، أي لم يظهر معامل انحدار ب االتجاهب

الفائدة بفرتقها  . وعموما عندما استبدلت فجوة سعر1.278واتسن  -الذاتي، دربن االرتباطتعاني من 

عن االعتبارات االخرى. ويبقى هذا الموضوع مطروحا  انخفضت القدرة التفسيرية للمعادالت بغض النظر

 لمزيد من التحليل والتدتقيق. ونستطيع القول ، على االتقل أن المسألة ليست كما تبدو في التنظير الخالص.

ي وعلى أعلى درجات تقتصاداالالمتحدة االمريكية  متجاوران ومتماثالن في النظام  كندا والواليات      

لمدة سنة على الدوالر االمريكي  LIBORاالنفتاح التجاري والمالي، من تحليل العالتقة بين أسعار الفائدة 

 يالحظ اآلتي: 2013وكانون الثاني  1990والدوالر الكندي بين تموز 

للدوالر االمريكي والكندي على التوالي بالمتوسط لكل الفترة   4.473و  4.676تقارب سعري الفائدة  

األمريكي. وتراوح سعر صرف الدوالر االمريكي بالعملة الكندية بين  مع فارق لصالح الدوالر

ومستوى   0.837تقويا بين سعري الفائدة  االرتباط. وكان 1.2169وبالمتوسط  1.5946و  0.9654

بسعر الصرف كما المتوتقع نظريا مع  االرتباطنما لم يكن سعر الفائدة الكندي وثيق ي، ب 0.000الداللة 

وبيّن تحليل االنحدار ضالة   0.017، ومعنوي بمستوى داللة  0.248وهو موجب، االرتباطوجود هذا 

الذاتي كان معامل  االرتباطفعند التغاضي عن مشكلة تأثير تغيرات سعر الصرف بسعر الفائدة الكندي. 

التحديد الخام لمعادلة انحدار سعر الفائدة الكندي مع سعر الفائدة األمريكي واسعار الفائدة الكندية 

وعند إضافة سعر الصرف وسوالفه لفترة وفترتين ازداد معامل التحديد الى  بالمائة 96.2المتخلفة 

ار دور لسعر . وعند حساب معادالت انحدار بالفروتقات لم تكن النتائج مشجعة ال في إظه 96.3

 الذاتي. االرتباطالصرف وال في حل مشكلة 

أي أن سعر الفائدة في كندا يجاري سعر الفائدة في الواليات المتحدة االمريكية، سعر الفائدة الخارجي، 

ولكن ال تُفّسر تلك المجاراة بحركة سعر الصرف. ويفهم من ذلك حتى مع دولة عالية االنفتاح المالي 

الحر على ما أصبح عليه ال يوجد بالضرورة ارتباط وثيق بين حركة سعر  تقتصاداالومتمثلة لنظام 

هذا متحقق في بلد مثل العراق، وعلى نحو صارخ، إذ كانت  االرتباطالصرف وسعر الفائدة. وعدم 

اسعار الفائدة على الدينار العراتقي ترتفع وبفارق كبير فوق المستويات الدولية مع تحسن سعر صرف 

لعراتقي، والزالت تختلف عن المستويات الدولية بفارق الفت للنظر لصالح أسعار الفائدة في ا الدينار

ويقال، في البلدان النامية والعراق من بينها، بعدم كفاية العمق المالي وعدم اكتمال االسواق، العراق. 

أسعار الفائدة عبر وأنها ال تعمل بكفاءة وهكذا. أما عند مالحظة مثل هذ االستقالل النسبي بين صالت 

الحدود وأسعار الصرف  بين كندا والواليات المتحدة االمريكية وبين االخيرة ومنطقة اليورو، كما تقدم، 

 فاألرجح أن هذه االنماط من السلوك منسجمة مع  خصائص النظام او ليست نافرة عنها.
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تجاه الدوالر  االسمي تحسن سعر صرف الين 2013وآب   1986في اليابان بين كانون الثاني      

العام مع تذبذب دون تقلبات عنيفة. بينما بقيت أسعار  االتجاهين للدوالر في  98إلى   200من حوالي

طة مئوية. وهذا ق( ن2.530الفائدة في اليابان أدنى منها في الواليات المتحدة االمريكية بالمتوسط )

ينسجم نظريا مع استمرار تدفقات مالية صافية من اليابان إلى الواليات المتحدة األمريكية. لكن منشأ 

التدفقات اليابانية إلى الواليات المتحدة األمريكية فائض الصادرات، والبد أن تنتقل إلى الخارج وربما 

أسعار الفائدة  في اليابان مقارنة مع  انخفاض ساعد فرق سعر الفائدة على هذه المهمة.  وأيضا يتوافق

العام. بيد أن  تحليل البيانات ال  االتجاهالواليات المتحدة أألمريكية مع تحسن سعر الصرف الياباني في 

يدعم وجود عالتقة بين فروتقات أسعار الفائدة وسعر الصرف أو بين فجوة سعر الفائدة والفروتقات األولى  

معامل التحديد لمعادلة انحدار فروتقات أسعار الفائدة على سعر الصرف  لسعر الصرف. بدليل أن

بالمائة، وبين فروتقات أسعار الفائدة والفرق األول لسعر الصرف والفروتقات المتخلفة  3.8وسوالفه 

بالمائة بين  99.0الذاتي. بينما كان معامل التحديد الخام والمصحح  االرتباطبالمائة مع مشكلة  2.8

ئدة في اليابان ونظيره األمريكي مع إضافة فروتقات أسعار الفائدة للشهر السابق وتقبل شهرين سعر الفا

واتسن   –الذاتي، دربن  االرتباطوالمعامالت على أعلى درجات المعنوية اإلحصائية. وهي خالية من 

نحدار لمعامل ا t، ألن 0.01. وتقد نجحت الدالة في اختبار التكامل المشترك، بمستوى داللة1.95

في  0.01وهو أتقل بكثير من القيم المعيارية بمستوى داللة  (17.72)معادلة االختبار مقدار سالب  

 جداول ماكينين.

والتدفقات المالية من اليابان إلى الواليات المتحدة االمريكية، من فائض الصادرات على االستيرادات، 

ه بثبات أثر العوامل األخرى يعمل على تخفيض ارتفاعلها عالتقة وثيقة بسعر الصرف الحقيقي للين وان 

الفائض. غير أن تلك الفوائض استمرت مع تحسن سعر الصرف الحقيقي الثنائي للين تجاه الدوالر 

. أي لم يتحقق المبدأ النظري، العودة إلى 2013و 1971االمريكي على مدى فترة طويلة بين عامي 

عن تعادل القوة الشرائية لفترة طويلة من  فاالنحرا. بمعنى إمكان Mean Reversionالوسط 

الزمن. والقول بعدم وجود عالتقة تقوية بين تغيرات سعر الصرف وفروتقات اسعار الفائدة بين الداخل 

والخارج ال يعني بداهة أن إنقاص سعر صرف العملة المستثمر بها ال يقلل عائد المستثمر المالي، 

دات تلك العملة، بل أن هذه العالتقة ال تظهر على المستوى في موجو االستثماروبالتالي يضعف دوافع 

الكلي بجالء إلى درجة يعتد بها العتبارات السياسة في نطاق النماذج النظرية موضوع االختبار. وكذلك 

ي نحو تعادل القوة الشرائية، طالما من المتعذر تقتصاداالمن المنطقي وجوب أن تعمل آليات النظام 

سعر الصرف الحقيقي لعملة ما دون حدود تقصوى بعدها من الصعب تصور وجود  ارتفاعاستمرار 

إنتاج متاجر به دوليا في ذلك البلد. وأيضا، ال بد من رجوع تدهور سعر الصرف الحقيقي للعملة 

وبقاءه لفترة طويلة ربما غادر  االنحرافالوطنية، على األتقل بفعل التضخم، بيد أن التجربة تفيد إمكانية 

 عبرها شروط الوضع االبتدائي. تصادتقاال

في تجربة كوريا الجنوبية يالحظ التفاوت بين سعر الفائدة الكوري الجنوبي ونظيره األمريكي    

سعر الصرف  انخفاضبالمائة. ومع  0.418وبالمتوسط سعر الفائدة الكوري أتقل من األمريكي بمقدار 

لمائة سنويا تجاه الدوالر، بمعنى أن يكون سعر الفائدة في با 1.17للعملة الكورية لنفس الفترة بنسبة  االسمي

بين تغيرات سعر  االرتباطكوريا الجنوبية أعلى بالمتوسط لو صح مبدأ تعادل أسعار الفائدة. و أيضا كان 
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. بيد أن كوريا الجنوبية استطاعت (0.04)الصرف وفرق أسعار الفائدة بين البلدين على أضعف ما يكون 

ر الصرف الحقيقي لعملتها الوطنية تجاه الدوالر األمريكي تقريبا من مستوى تعادل القوة الحفاظ على سع

القدرة  استقرارالشرائية ويتساوق سلوك المتغير مع مبدأ العودة إلى الوسط. وهذا من األدلة على أهمية 

د عالجت السياسة التنافسية الدولية للبلد النامي من أجل الحفاظ على زخم النمو المقاد بالصادرات. وتق

 االسميسعر الصرف  انخفاضالكورية فرق التضخم عن الواليات المتحدة األمريكية ) الدول المتقدمة ( ب

سعر الصرف الحقيقي لعملتها. بينما في اليابان كان  ارتفاعلعملتها، ووفقت إلى نتيجة إيجابية تمثلت في عدم 

ضخم والنتيجة تتزايد فوق فرق ال االسميسعر الصرف التضخم أدنى من الواليات المتحدة األمريكية لكن 

سعر الصرف الحقيقي.وهكذا أظهرت هذه الحاالت الدراسية صعوبة تحقق تعادل أسعار الفائدة  ارتفاع

الكلي المفتوح الذي تقدم  تقتصادوالقوة الشرائية، بين البلد المعني و الخارج، وهما تقوام النموذج المتداول لال

 شرحه.

الفائدة الوطنية  المتوتقع في سعر الصرف بزيادة سعر نخفاضتعادل أسعار الفائدة تغطية اال يقتضي مبدأ

فوق سعر الفائدة االجنبي عندما يرتفع سعر صرف العملة األجنبية. وفي ظل االنفتاح المالي يكون هذا 

 نخفاضالمتوتقع الالفرق من مقومات التوازن، وحينما يرتفع سعر الفائدة الوطني بزيادة تتجاوز المقدار 

ات االجنبية لالنتفاع من هذا الفارق فيتحسن سعر صرف العملة االستثمارسعر صرف العملة الوطنية تتدفق 

 نخفاضالوطنية والتوتقعات بشأنه. وتستمر هذه العملية وصوال الى التوازن ألن سعر الفائدة الوطني يبدأ باال

ي نفس الوتقت يرتفع سعر صرف العملة الوطنية .ورغم نتيجة التوسع النقدي بفعل التدفقات الخارجية وف

عنه هذا التصور ومحاكاته لسلوك المستثمر المالي على المستوى  وجاهة األساسي النظري الذي يصدر

الجزئي لكن البيانات التجميعية ال تبين هذه القدرة التفسيرية له. وتبين واضحا أن فروتقات أسعار الفائدة في 

وعلى سبيل المثال بين منطقة اليورو والواليات المتحدة األمريكية واليابان وبريطانيا ال  ظل االنفتاح المالي

تفسر بتوتقعات تغير سعر الصرف. وهذه الدول الشك في أنها تمثل أعلى درجات االنفتاح المالي وفي نفس 

 الوتقت دورها الكبير في الصفقات المالية الدولية. 

في دراسة العالتقة بين سعر الصرف والتضخم من البيانات الماليزية استخدمنا بيانات سنوية في اربعين     

، والمستوى العام لألسعار، وسعر االجمالي. والمتغيرات اربعة: الناتج المحلي 2012-1971مشاهدة للمده 

. وفي البداية جرى االجماليالصرف، وموجودات البنك المركزي، والمتغير االخير نسبة الى الناتج المحلي 

سعر الصرف وهو بالوحدات األصلية بالعملة الماليزية للدوالر. وفي سنوات الدراسة كان  استقراراختبار 

ً بين  وحدات من العملة الماليزية للدوالر، وشهدت تلك  2.8970 بمتوسط 3.9254و 2.1768متفاوتا

السنوات تحوالت واسعة.  ولقد جرى اختبار فرضية الجذر األحادي لمتغيرات سعر الصرف، التضخم، 

. وحسب االجمالي، وموجودات البنك المركزي نسبة إلى الناتج المحلي االجماليمعدل نمو الناتج المحلي 

تازت الشرط المطلوب لرفض فرضية العدم، وبالتالي هي مستقرة  بنفس الطريقة تعريف المتغيرات فقد اج

 المعتمدة مع الحاالت االخرى. ثم جرى تقدير معادلة االنحدار لسعر الصرف كما في التالي:

 المتغير التابع :اللوغاريتم الطبيعي لسعر الصرف؛

الصرف  ق واللوغاريتم الطبيعي لسعرالصرف الساب المتغيرات التفسيرية: اللوغاريتم الطبيعي لسعر

المتخلف لفترتين؛ نمو الناتج ونمو الناتج السابق ونمو الناتج المتخلف لفترتين؛ التضخم والتضخم السابق 
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والتضخم المتخلف لفترتين؛ موجودات البنك المركزي السابقة وزيادة موجودات البنك المركزي وزيادة 

 موجودات البنك المركزي تقبل فترتين.

وعالتقته   0.000المتغيرات ذات المعنوية االحصائية: لوغاريتم سعر الصرف السابق ومستوى الداللة 

 0.000وعالتقته عكسية؛ التضخم السابق ومستوى الداللة   0.000إيجابية؛ نمو الناتج ومستوى الداللة 

أي أن  0.073 وعالتقته عكسية؛ موجودات البنك المركزي السابقة وعالتقتها موجبة ومستوى الداللة

 المعنوية واطئة ولكنها موجودة. وبقية المتغيرات لم يظهر لها أثر معنوي.

بالمائة   93بالمائة و المصحح   95.1ة للتقدير فهي عالية : ألن معامل التحديد  االجماليأما المؤشرات     

يتعذر تأكيد التكامل المشترك . وهكذا فالمعادلة سليمة و تقدرتها التفسيرية عالية لكن 1.91واتسن  –و دربن 

حسب االختبار الذي أجريناه. و بعد تحويل سعر الصرف و موجودات البنك المركزي إلى بيانات نسبية، 

 للسنة السابقة، جرى تقدير معادلة انحدار للتضخم بداللة سعر الصرف وبقية المتغيرات والنتيجة:

 

ft =-0.0506 + 0.47gyt – 0.1159Et-1 - 0.088Et-2 +0.0332 CBt-2 +0.5015ft-1- 0.3171ft-2 

 

موجودات البنك  CBسعر الصرف،  Eنمو الناتج ،  gyالتضخم،  fوالرموز في المعادلة لها المعاني: 

ولمعامل انحدار سعر الصرف المتخلف   0.957المركزي. ومستويات الداللة لمعنوية التقديرات، للثابت 

بمعنى أن جميع المتغيرات التفسيرية ذات داللة  0.03ولجميع المعامالت األخرى أتقل من    0.088الثاني

واتسن  –بالمائة ودربن 47.8 بالمائة والمصحح  55.8، معامل التحديد االجماليإحصائية. وعلى المستوى 

 .0.01وى داللة . ونجحت المعادلة في اختبار التكامل المشترك بشرط ماكينين المستخدم سابقا وبمست2.05

 

 ال ولية بين المح  ات الموضوعية والمعديير دتاالحصيدطي

ات الدولية في إطار النظرية النقدية لنموذج االتقتصاد الكلي المفتوح، وتجارب الدول. و االحتياطينتناول    

تركز المعالجات على سوق الصرف و العالتقات التي تهتم بها السياسة النقدية عادة، ومنها، خاصة، آلية 

لنفطي والتي تجعل ات الدولية. و ال شك في خصوصية االتقتصاد ااالحتياطيخلق النقود وتغيرها بالعالتقة مع 

 من األنفاق العام، كما سيتضح، مهيمنا على العمليات النقدية. 

 األنمدط العدمة في الصجربة ال ولية الصوازن الخدرجي ومح  ات حجم االحصيدطدت:

الدولية، إستنادا الى الممارسات الشائعة في العالم، بأنها الموجودات الخارجية أو  اتاالحتياطييمكن تعريف 
الدولية المتاحة والمهيأة حسب الطلب للسلطة النقدية وتحت تصرفها لتمويل عجز ميزان المدفوعات، فضال 

دى عن وظيفتها في تهذيب عرض النقد األجنبي لينتظم سوق الصرف حول سعر مثبت او متحرك ضمن م
إستجابة لدافع التحوط للطوارئ المؤثرة في موارد  اتاالحتياطي. وتمثل ستقراراالمقبول بحيث يوصف ب

النقد األجنبي وبمثابة ضمان لنفقات خدمة الدين الخارجي، وايضا تعزيز الثقة بالعملة الوطنية إذ تديم 
 تقابليتها للتحويل. اتاالحتياطي

هي ليست مجرد موجودات أجنبية بحوزة السلطة النقدية بل البد ان  الدولية اتاالحتياطيولهذا السبب فأن 
 تكون سائلة ومعّرفة بعملة اجنبية تقابلة للتحويل. وتتخذ اشكال اربعة :
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عملة اجنبية تحتفظ بها السلطة النقدية تقي خزائنها ،ودائع في مصارف اجنبية ،اوراق أو مستحقات  -
حقوق السحب غير المشروط من صندوق النقد  مالية، الذهب النقدي، حقوق السحب الخاصة،

 الدولي أو احتياطيات السلطة النقدية المودعة لديه.
، ألنها ليست اتاالحتياطيأوراق الدين الصادرة من جهة وطنية بالعملة االجنبية التحسب ضمن  -

ا موجودات أجنبية حسب معيار األتقامة. فالموجودات األجنبية مطلوبات على جهات غير مقيمة هذ
 هو المعيار.

ولكن  اتاالحتياطيأي ان حواالت الخزانة للدول االجنبية المحتفظ بها لدى السلطة النقدية تعد ضمن  -
حواالت الخزانة العراتقية بالعملة االجنبية التي يحتفظ به البنك المركزي التعد من ضمن 

 . اتاالحتياطي
ضافا إليها الديون طويلة األمد . أي هي صافي الموجودات الدولية للسلطة النقدية م اتاالحتياطي -

نبدا بإجمالي الموجودات األجنبية ونضيف الذهب وحقوق السحب الخاصة وما  اتاالحتياطيلحساب 
إليها ثم تطرح المطلوبات تقصيرة األجل لغير المقيمين. وعندما ال تظهر في الميزانية العمومية 

. وبذلك اتاالحتياطيلموجودات الدولية هي للبنك المركزي مطلوبات لغير المقيمين فإن إجمالي ا
 الدولية  تقتصرعلى تلك المحتفظ بها لدى السلطة النقدية.  اتاالحتياطيالبد من االنتباه الى أن 

ليمثل الموجودات  INTERNATIONAL MONEYولكن بعض الكتاب يستخدم تعبير النقد الدولي 
السائلة التي يحتفظ بها القطاع الخاص والجهات الرسمية من غير البنك المركزي. والشك إن حيازة 

الدولية. في  اتاالحتياطيالموجودات االجنبية من تقبل الجهات المعنية االخرى تقلل من الحاجة الى 
الدولية بل حتى المصارف  اتحتياطياالالمصارف الحكومية يمكن اضافة صافي الموجودات االجنبية الى 

الدولية اذا كانت تحت سلطة البنك  اتاالحتياطيالخاصة يمكن اضافة صافي موجوداتها االجنبية الى 
 المركزي.

الدولية بأنها جميع االصول لدى السلطة النقدية، والتي يمكن ان تستخدم مباشرة أو  اتاالحتياطيوتعرف  
ى اصول اخرى  لدعم سعر الصرف عندما يكون الميزان الخارجي في حالة عبر تقابلية تحويلها المؤكدة ال

اذ يشمل االصول لدى القطاع الخاص  اتاالحتياطيعجز. والنقود الدولية هو التعريف االوسع الذي يتضمن 
المحلي بالعملة االجنبية وباالخص المصارف. واالعتراض على هذا التوسيع ان البنك المركزي اليستطيع 

تقتصار اوامر الى جهة في القطاع الخاص للتدخل في سوق الصرف بالكيفية التي يريد. والفضل االاصدار 
، ودراسة مجموع السيولة بالعملة األجنبية على المستوى الوطني اتاالحتياطيعلى الحدود الدتقيقة لتعريف 

 او للقطاع العام كل على حدة لتفادي األلتباس. 
الدولية بأنها الموجودات االجنبية الرسمية للقطاع العام المتاحة  اتتياطياالحيعرف صندوق النقد الدولي و

للسلطة النقدية وتحت تصرفها، ومن خصائصها السيولة والسالمة. أي العملة االجنبية الموظفة بأدوات ذات 
ية بالمستويات المقبولة. لذلك تقد تستبعد االسهم واالوراق المالية االئتمانسيولة عالية مع توفر الجدارة 

. والسؤال الذي لم يزل مطروحاً هل تعد اتاالحتياطيالصادرة عن جهات ذات تقييم ائتماني منخفض  من 
ودائع المصارف الحكومية والشركات العامة بالعملة األجنبية في البنك المركزي بمثابة احتياطيات شأنها 

الدولية لكن التعريف المعتمد في  اتاالحتياطيدائع الحكومة المركزية. في العراق هذه تستبعد من شأن و
الدولية طالما هي خارج  اتاالحتياطيالصندوق آنفاً يسمح بأحتسابها كما يستبعد فوائض الموازنة العامة من 

ن. ويتمثل طلب السيولة في الميل الميزانية العمومية للبنك المركزي كما هو التنظيم المتخذ في العراق اآل
ات في االصول بعيدة االجل االستثمارفي أدوات اليتعدى اجلها ثالث سنوات ولو ان  اتاالحتياطيالستثمار 

 تقد تكون سائلة وامينة.
على انها اصول  اتاالحتياطيالمقترضة وغيرالمقترضة، في ظل تعريف  اتاالحتياطيبقي التمييز بين    

 المقترضة. اتاالحتياطيبالتأكيد لتمويل عجوزات في موازين المدفوعات تستبعد تستخدم حاالً و
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وبهذا اليعتني التعريف المتشدد بالدورالمهم السواق رأس المال الخاص في التمويل الرسمي. ومن جهة 
( تعرف السيولة الرسمية الدولية لتحتوي جميع Horn and Nahm P10اخرى في التعريف االوسع. )

. والتعريف المعتمد لدى الصندوق اتاالحتياطيمن الخارج التي عقدتها المؤسسات الرسمية لدعم القروض 
ً اذ يستبعد فقط القروض تقصيرة االجل التي اليزيد امدها على السنة من  ً وسطا  اتاالحتياطييتخذ موتقفا

درة الدولة على تمويل ( بأنها تقibid , p10ويستبقي القروض بعيدة االمد ضمنها. وتعرف السيولة الدولية )
 عجز ميزان المدفوعات دون االضطرار التخاذ تدابير غير مرغوبة.

الدولية للسلطة النقدية  اتاالحتياطيتكتنف تقواعد المحاسبة النقدية وعمليات الصيرفة المركزية مفهوم     

وهنا يتوجب االنتباه الى عالتقة الميزانية العمومية للبنك المركزي مع الموازنة المالية العامة للدولة، والتمييز 

بين حالتين: االولى، ادخال جميع موارد الحكومة من العملة االجنبية في الميزانية العمومية للبنك المركزي، 

  Off Balance Sheetوارد في حسابات مصرفية خارج الميزانية العمومية للبنك والثانية استقبال تلك الم

، والثانية هي المعتمدة االن في البنك. 2003والحالة االولى كان عليها البنك المركزي العراتقي تقبل عام 

مركزي ومع الحالة االولى تقد تعامل الموجودات االجنبية للحكومة على أنها وديعة في ميزانية البنك ال

بالعملة االجنبية، او تحول فوراً الى تقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر الصرف السائد وتصبح مملوكة 

للسلطة النقدية مقابل مطلوبات للحكومة بالعملة الوطنية، وهي الطريقة التي كان يعتمدها البنك المركزي 

جنبية للحكومة في ميزانية البنك . في كل االحوال عندما تدخل الموجودات اال2003العراتقي تقبل عام 

المركزي ترفع رتقم الموجودات االجنبية للسلطة النقدية وتصبح كل الموجودات االجنبية للقطاع العام، عدا 

ية العامة، بمثابة احتياطيات دولية للسلطة النقدية. وعند تقتصاداالالمصارف التجارية الحكومية والمنشآت 

االجنبية خارج موازنة البنك المركزي فأن الموجودات االجنبية للبنك ابقاء موارد الحكومة من العملة 

المركزي ليست مدينة للحكومة ويصبح مالك لصافي الموجودات االجنبية في ميزانيته العمومية وهو الوضع 

 الذي عليه العراق االن.

ويتنامى رصيدها، كما  عند ابقاء الموجودات االجنبية للدولة خارج الميزانية العمومية للبنك المركزي  
مالي او صندوق االجيال استقرارحصل في بلدان الفائض النفطي، يمكن تسمية هذا الرصيد باسم صندوق 

القادمة سواء استحدث هذا الصندوق بقرار صريح ام ال. في كل االحوال عندما يتزايد الرصيد فوق 
ر بأدوات ذات مديات أبعد  مع تحمل متطلبات تعويض النقص الطارئ في ايرادات الموازنة فسوف يستثم

 مخاطرة اعلى .
مشكلة السيولة العالمية والتي أثيرت من وتقت مبكر تعني عدم كفاية مجموع وسائل الدفع الموظفة ألجراء 
المبادالت التجارية والتدفقات المالية عبر الحدود . وكانت تفهم على خلفية تجربة العالم مع نظام تبادل 

والفكرة األساسية إن احتياطيات العملة االجنبية في اصلها نتاج عجز في ميزان المدفوعات الذهب بالدوالر. 
الخارجي أألمريكي )على اساس انها بالدوالر( واليمكن زيادة السيولة الدولية إال بزيادة ذلك العجز. وفي 

وهو تصور غاية  اتاالحتياطيالبداية تصور المهتمون بالموضوع ان مرونة سعر الصرف تنفي الحاجة الى 
 في التبسيط واالستعجال.

على اساس،   Paradoxالدولية في عصر التعويم بشكل الفت للنظر سمي مفارتقة  اتاالحتياطيازدياد 
. ومن بين االطروحات لتفسير تلك الظاهرة أنه اتاالحتياطيوكما  تقدم، ان مرونة سعر الصرف تغني عن 

فه الحكومة وترغب في إدامته وبالتالي الفرق بين سعر الصرف في أية لحظة زمنية ثمة سعر صرف تستهد
 الثابت والمرن ،بالنتيجة، على ان الكثيرمن البلدان بقيت على التثبيت بشكل او آخر.

التي تفيد إن تخفيض سعر صرف العملة الوطنية اليؤدي فوراً الى تحسن  Jوهناك ظاهرة تسمى منحنى 
ً ف ي البداية بسبب العقود السابقة وبطء التكيف مع السعر الجديد. و تزداد ميزان المدفوعات بل يزداد سوءا
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ية التي ترتبط االستثمارالمخاطر مع سعر الصرف المرن لكن التجربة تشير الى ازدهار االنشطة 
بالمضاربة وتوتقعات سعر الصرف المتغير ومنها المبادالت واالسواق المستقبلية والمشتقات االخرى. والتي 

جمها في السوق كثيراً مقارنة مع عهد بريتون وودز. إال أن  البنوك المركزية تواجه مع سعر تعاظم ح
وهو ما يؤدي الى  ستقراراالالصرف المرن الحاجة الى التدخل بمبالغ كبيرة في سوق الصرف ألحراز 

تقل منع . وترغب البلدان في السيطرة على ميزان المدفوعات اوعلى االاتاالحتياطيزيادة الطلب على 
تدهوره عبر التحكم بأسعار الصرف لذلك تحتاج الى التدخل .اما البلدان التي تستقبل تدفقات رأسمالية كبيرة 

 فأنها تخشى ارتدداد التدفقات خاصة استثمارات الحافظة ولذلك تتحوط بأحتياطيات دولية كبيرة.
الدولية للدول الناهضة عبر السنوات  اتاالحتياطيلكن هذه العوامل التكفي لتبرير هذا الصعود السريع في  

المعني  تقتصاداالناتجاً عرضياً لخصائص  اتاالحتياطياالخيرة وعلى نحو منتظم. وعلى االغلب كان تراكم 
ومستوى سعر الصرف الحقيقي المرتبط بهدف الحفاظ على مستوى مرتفع للصادرات وهي التي تقادت في 

 (p14,الماضي، النمو في دول شرق وجنوب شرق آسيا ومنها الصين في السنوات العشرين االخيرة 
Frankel  (. 

بها، و تذبذبها  والناتج الوطني  حتفاظلالالدولية دالة بكلفة الفرص البديلة  اتاالحتياطييُعد الطلب على  
من اصول  اتاالحتياطي. وتتألف Gottleb ( Ben-Bassat&، والميل المتوسط  لالستيرادات )االجمالي

متفاوتة في السيولة وحفظ القيمة واداء وظيفة المالذ اآلمن أيام االزمات ولذلك هي ليست بدائل تامة. 
استمرت انها بدائل تامة وهي ليست كذلك. و اتاالحتياطيلتلك ة االسميويفترض الجمع البسيط للقيمة 

الدولية في التزايد الى جانب تركزها لدى البلدان النامية والناهضة، كما هو المتوتقع، الن  اتاالحتياطي
احد اوجه  اتاالحتياطية الدولية هي عمالت البلدان المتقدمة الرئيسية. وتعد ظاهرة االحتياطيالعمالت 

االختالل في موازين المدفوعات الذي اتسع وتكّرس في السنوات السابقة لالنهيار األخير. ولم تتردد الجهات 
ً من  الرسمية في الدول الغربية، وخاصة الواليات المتحدة االمريكية،  في تحميل الفوائض جزءاً مهما

الواليات المتحدة االمريكية  ودول اخرى على المسؤولية عن االزمة االخيرة. وذلك من جهة اعتماد أسواق 
تمويل يسير من تلك الفوائض النفطية واآلسيوية والتي جرى تدويرها عبر شبكة  المصارف واالسواق 

ربما  اتاالحتياطيالمالية. أي ان هذه الظاهرة التي أشاعت االحساس باألمن المالي للدول التي استضافت 
لي في العالم. ويتضمن اتهاماً للعولمة المالية وتأكيدا، تقد يكون مقصوداً، الما ستقراراالاسهمت في تقويض 

على المستوى الدولي. وينظر  ستقرارية للدولة الوطنية ضروري لالتقتصاداالعلى ان االكتراث بالحدود 
بعض المهتمين في تطور النظام المالي من المدارس ذات الموتقف النقدي ان تحويل فوائض من البلدان 

امية والناهضة الى األجزاء المتقدمة من العالم جرى الترويج  له عبر تمجيد صناديق الثروة السيادية، وما الن
اليها، التقتطاع جزء من ادخار تلك البلدان لصالح الرفاه في الواليات المتحدة االمريكية ودول اخرى. لكن 

انسجام شبكة المصالح المعقدة عبر القضية متعددة االبعاد وتحتمل التناتقض بين مرغوبات الحكومات و
الحدود. ولذلك تدعو الجهات الرسمية في الواليات المتحدة االمريكية الصين، مثالً، الى رفع الميل 

 لالستهالك لتقليص الفائض، وتأتي مطالبتها برفع اسعار الصرف لدول الفائض في هذا السياق. 
ً اليه رصيد الحساب المالي واالخير كان  اتاالحتياطيالتغير في    يساوي رصيد الحساب الجاري مضافا

فقرة تسوية حسب  اتاالحتياطييسمى والزال احياناً حساب رأسمال. وهذه المتطابقة هي صحيحة ألن تغير 
المحاسبي لميزان المدفوعات. وبتعيير آخر ان مجموع رصيدي الحساب الجاري والحساب  -البناء المنطقي

الدولية. ولو كانت نتيجة الحساب الجاري العجز وال توجد  اتاالحتياطيمالي يجب ان يساوي التغير في ال
جانب الموجودات في  انخفاضالدولية أي  اتاالحتياطيتدفقات مالية موجبة كافية لسده عند ذاك تنخفض 

خفيض هو تدفقات مالية داخلة ي الدولي للبلد المعني بمقدار لسد عجز الحساب الجاري. فالتاالستثمارالمركز
الدولية موجبة في ميزان المدفوعات واشارة زيادة  اتاالحتياطيفي  نخفاضولذلك تكون اشارة اال

 سالبة ألنها تدفقات خارجة. اتاالحتياطي
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دولة  فسروا  136(  و 2004 -1973سنة  ) 31( التي غطت Bastourre et alفي دراستهم )    
للفرد بالقوة الشرائية الدولية وتربيعه، واالنفتاح  االجماليالدولية بمتغيرات الناتج المحلي  اتاالحتياطيتغير 

التجاري، واالنفتاح المالي والتذبذب في الميزان التجاري والتذبذب في التدفقات المالية ونظام سعر الصرف 
وما  1990لدولة وتمييز السنوات الدولية والمنطقة التي تنتمي اليها ا اتاالحتياطيوالعائد على استثمار 

 بعدها عن الفترة السابقة بمتغير وهمي.
وبينت التقديرات االثر الكبير لالرتباط الذاتي او الميل لالستمرار وتراوح معامل إنحدار المتغير التابع    

اً وذو ما يؤكد الميل لألستمرار. أما تأثير مرونة سعر الصرف فقد كان سالب  0.89و 0.73المتخلف بين 
المتمثل بالمتغير التابع المتخلف وعندما اضيف  Inertiaمعنوية عالية، عند اهمال أثر االستمرارية 

موجبة وليست جوهرية في كافة التقديرات االخرى. واالنفتاح التجاري والمالي كان  االشارةاصبحت 
ً على  ي كان التأثير جوهرياً عكس التصور النظري، وفي أألنفتاح التجار اتاالحتياطياثرهما موجبا

 االشارةولجميع النماذج اما االنفتاح المالي فلم يكن جوهرياً في جميع النماذج ولكن  0.01وبمستوى داللة 
                   ( لم يكن له تأثير واضح.P28لم تتغير والتذبذب التجاري والمالي )

بالمائة،  35.8للدول االسيوية  االجماليالدولية الى الناتج المحلي  اتاالحتياطيوصلت نسبة  2006عام  

بالمائة في تلك السنة. ويالحظ وصول   44.5الدولية على مستوى العالم اتاالحتياطيوكانت حصتها من 

بالمائة عن مستواها  43مرتفعة بنسبة   2007مليار دوالر نهاية عام   1528الدولية للصين  اتاالحتياطي

سابقة. وازدادت احتياطيات الهند، أيضا، بنفس النسبة عن مستواها لسنة سابقة. ويالحظ التفاوت لسنة 

الى النواتج المحلية لتلك الدول بحيث ال يمكن استنتاج روابط كمية تصلح  اتاالحتياطيالواسع في نسب 

 للقياس عليها.

، والنقود بالمعنى االجماليا الى الناتج المحلي الدولية نسبته اتاالحتياطيومن بين المقاييس المتداولة لمالئمة 
، واالستيرادات ، والديون تقصيرة االجل للخارج، ويمكن اضافة العجز االكبر في الحساب  M2الواسع 

الجاري. ولكن الدول تتفاوت كثيراً عند مقارنتها بجميع تلك المقاييس. كما يوجد اختالف في السياسات 
كما اتضح من مراجعة تجارب الدول. وايضاً  اتاالحتياطيتدخل في مراكمة ية والنقدية التي تتقتصاداال

اوضاع ميزان المدفوعات واالسهام النسبي لكل من الصادرات وعموم الحساب الجاري والحساب المالي في 
نتيجة فائض الصادرات على االستيرادات مثل الصين والدول  اتاالحتياطي. اذ تقد تتزايد اتاالحتياطيتغير 

نفطية، او احياناً، كما في دول أخرى، من خالل اتقتطاع جزء من التدفقات الرأسمالية الداخلة. وهكذا من ال
الصعب اختزال التنوع بالتنميط القسري في محاولة لمحاكاة نماذج نظرية مألوفة والتي  سرعان ما تخفق  

وعها في توسيع فضاء السياسات.  عند االختيار. وبساعد فهم العمليات النقدية والمالية الدولية على تن
والبأس من االنتهاء الى صيغة مختزلة ان كانت لها مصداتقية تجريبية مستقرة ال أن تكون هي نقطة 

 االبتداء.
ات الى العجز األتقصى في الحساب الجاري وعلى النقود االحتياطي( خالصة لنسب 1يعرض الجدول )

ات الى االحتياطيبالتعريف الواسع واألستيرادات من السلع والخدمات؛ ثم ينسب المتغيرات التي تقاس بها 
عجز في   بأتقصىات الى الناتج المحلي. المقصود االحتياطي، وبذا توفر مؤشر نسبة االجماليالناتج المحلي 

 دولة. 126الوضع األدنى له لعينة الدول التي توفرت عنها بيانات وعددها الحساب الجاري 
بطبيعة األمور لذا يستدل من تفاوت المؤشرات إختالف  ات سياسة تحكمها معاييراالحتياطيوألن االحتفاظ ب

 نعكاس خصائص االتقتصاد المعني.   االدول في معايير األمثلية إضافة على 
 
ات الدولية تجاوزت المستويات المرغوبة والمثلى من سنوات، ولم تظهر االحتياطيمن الواضح ان  

الذي تكرس تقبل أألزمة رغم وضوح الحاجة إلى إعادة النظر في السياسات.                         االتجاهبوادرتخالف 
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تراكمت ات الدولية واالحتياطيويالحظ في االونة االخيرة وكأن البلدان الناهضة تتسابق على زيادة 
ات المستثمرة في السوق المالية للواليات المتحدة االمريكية الى الحد الذي اليمكن استبعادها في االحتياطي

ات الرسمية الى االحتياطيدراسة خلفية االزمة المالية الدولية االخيرة ومسار الخروج منها. لقد تزايدت 
التي سبقت االزمة وهي سرعة في التكاثر ليس لها مثيل في  2007-2001حوالي ثالثة أمثالها للفترة 

المتغيرات االخرى ما يعزز دورها في االزمة بشكل أو بآخر، فقد كان معدل نموها السنوى على مستوى 
بالمائة. و كان معدل النمو السنوي لألحتياطيات بين عامي  32.1بالمائة و للبلدان النامية  21.8العالم 
% وهو معدل مرتفع يتجاوز بفارق واسع معدل نمو التجارة 11.3وبا بين السنتين محس 2112و 1662

( يوضح هذا 2% سنويا ، ولعل الجدول )13.2الخارجية والناتج المحلي للعالم. وللدول النامية لذات المدة 
 .االتجاه

 

 (1الجدول رتقم )
اتاالحتياطيمؤشرات   

 الربيع األتقصى
 الثالث

 الربيع الوسيط
 األدنى

 االنحراف األدنى
 المعياري

 عدد الوسط
 الدول

 المؤشرات

 األستيرادات 152 51.17 57.64 0.8 20.26 36.73 63.33 510.48
 سلع وخدمات

اتاالحتياطي  
% 

 النقود 126 31.99 22.16 0.55 17.71 27.1 40.44 125.18 من المتغير 
بالتعريف 

 الواسع

 اتقصى عجز 141 162.2 188.9 0.4 41.4 91.1 212.4 1072.3
 في الحساب

 الجاري

النقود  140 66.53 51.07 13.06 35.23 52.5 81.07 385.26
 بالتعريف
 الواسع

 المتغير
% 

من الناتج 
 المحلي

 االجمالي
األستيرادات  165 42.32 31.41 5.92 22.93 34.73 50.17 214.07

 من
السع 

 والخدمات

أتقصى عجز  159 17.51- 23.7 240.52- 20.81- 11.83- 7.26- 1.31-
 في الحساب

 الجاري

؛ وأتقصى عجز 2112 -2119. المؤشرات محسوبة للسنوات  WDIالمصدر: إعداد الباحث. البيانات من موتقع البنك الدولي 

 .2114 -1629للحساب الجاري  للمدة 

 
بالمائة للسنوات  6.7ات الدولية في العالم كان االحتياطيويالحظ أن المعدل السنوي المركب لنمو 

بالمائة سنويا وهي فترة التحضير  21.8نمت بمعدل  2007و بين األخيرة وعام  2001إلى 1955
بالمائة للسنوات  32.1لألزمة األخيرة. أما إحتياطيات البلدان النامية فقد تزايدت بمعدل سنوي مركب 

مائة سنويا وهو مرتفع أيضا بال 11.1تراجع المعدل إلى  2012، وبين األحيرة و  2007إلى   2001
 ات من حجوم كبيرة.االحتياطينظرا لما بلغته تلك 
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ات الدولية ما يعكس إستمرار وظيفته في التسعير االحتياطيوالزال الدوالر أألمريكي مهيمنا في سلة عمالت 
 الدولي للسلع، إلى جانب الحجم الكبير لألستثمارات المالية الدولية بالدوالر.

 
 (2)الجدول رتقم 

 الدولية مليارات الدوالرات التقرب مليار بالعملة االجنبية اتاالحتياطي

 العالم السنة
(1) 

البلدان المتقدمة  
(2) 

البلدان الناهضة والنامية 
(3) 

2 /1 
 بالمائة

3/1 
 بالمائة

1662 1361 632 421 91 33 

 1669 1299 1119 221 92 32 

1661 1919 1111 919 93 31 

1662 1944 1122 921 92 32 

1666 1122 1122 991 93 31 

2111 1639 1211 116 93 31 

2111 2146 1249 213 91 36 

2112 2412 1443 694 91 41 

2113 3122 1191 1222 22 42 

2114 3142 2111 1912 22 42 

2112 4321 2112 2241 42 22 

2119 2223 2223 3111 43 21 

2111 9114 2432 4212 39 94 

2112 1349 2461 4222 34 99 

2116 2194 2116 2329 34 99 

2111 6292 3162 9112 33 91 

2111 11212 3366 9213 33 91 

2112 11462 4087 7375 36 64 

2013 12190 4202 7988 34 66 

2014 12051 4201 7850 35 65 

2015 11334 4273 7051 38 62 

2016 11094 4405 6689 40 60 

2017 11823 4839 6984 41 59 

2112 13222 2223 1366 44 29 

 .IMFمصدر البيانات: موتقع صندوق النقد الدولي 
 

مقارنة بما كانت  2012بالمائة عام  5.5(  يتضح أن كمية الذهب النقدي إنخفضت بمقدار 11من الجدول )
ات االحتياطيلكن نسبة تقيمة الذهب من مجموع  2007وكانت تقد وصلت إلى أدناها عام  2000عليه عام 

وهذا التناسب بالقيمة رغم ثبات الكمية يكشف عن  2000أعلى مما كانت عليه عام    2012أصبحت عام 
ات الدولية. كما ان هذا التوسع في السيولة الذي كشفت عنه االحتياطيعالتقة بين سعر الذهب ومجموع 

حيل تصوره مع ثبات التبادل بين الدوالر والذهب كما كان الحال في ات الدولية من المستاالحتياطيحركة 
مقاربة للسنتين التاليتين، ويبدو ان نسبة  2119عهد بريتون وودز. أعلى كمية محتفظ بها من الذهب عام 

 % .12% إلى 6ات تتراوح بين االحتياطيتقيمة الذهب من مجموع 
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 (6الجدول رتقم )

 
 لسنوات مختارة ت التي توفرت عنها بياناتياحسب العملة % لألحتياط احتياطيات النقد األجنبي

 

 السنة
 

بالدوالر 
 االمريكي

بالباوند  باليورو
 االسترليني

 اخرى الين الياباني

2111 11 12 3 9 2 

2111 11 16 3 2 2 

2112 91 24 3 4 2 

2116 92 22 4 3 3 

2111 92 29 4 4 4 

2112 99 16 2 4 9 

2112 92 21 4 2 2 

 مصدر سابق.      
 
 

 (11الجدول رتقم )
 لسنوات مختارة الدولية مليارات حقوق السحب الخاصة اتاالحتياطيمجموع 

 السنة
 

مجموع 
  اتاالحتياطي

األصول ذات 
 العالتقة

 بالصندوق  

احتياطيات العملة 
 االجنبية 

نسبة الذهب من  الذهب 
مجموع 
 اتاالحتياطي

 بالمائة
 

كمية الذهب 
ماليين 

 االونصات
االونصة 
 غرام 31.113

2111 1129.9 92.6 1461.2 211.9 11.4 622.1 

2113 2321.3 29.4 2131.2 229.4 11.2 613.1 

2111 4129.2 32.1 4242.9 421.4 6.9 222.9 

2112 2261.2 44.1 4196.2 423.1 6.1 229.9 

2014 9137.5 285.8 7999.6 853.4 6.3 1028.7 

2015 8946.1 267.5 7877.1 802.0 6.1 1051.5 

2016 9130.3 283.2 7966.8 908.8 11.1 1096.3 

2017 9260.1 272.1 8033.5 981.6 11.9 1081.9 

2018 9473.5 285.6 8212.3 999.7 11.9 1088.6 

 .IMF,Annual Report,Appendix table lالمصدر 
 

وتقد راكمت بلدان أسيا الناهضة احتياطيات دولية ضخمة نتيجة الستمرار فائض الحساب الجاري والتدفقات 
ً لمواجهة احتمال انعكاس التدفقات كما حصل في أزمة العامين  . إذ 1998 – 1997الرأسمالية وتحسبا

لتعزيز الثقة  اتاالحتياطيأرادت حماية عمالتها من خطر االنهيار بتعويض نقص العرض، إن حصل، ب
وتعديل التوتقعات بتلك السياسة عند الحاجة. ولكن هذا التفسير يصرف االنتباه عن دافع آخر وهو إن تلك 
البلدان ال تريد رفع أسعار صرف عمالتها ولذلك ال بد أن تمتص فائض العرض من العملة األجنبية، ألن 

كبير في سعر الصرف الحقيقي يضعف القدرة  ارتفاعتقيمة العملة الوطنية مع التضخم يؤدي إلى  ارتفاع
التنافسية لتلك الدول وتقد يؤدي إلى  انحسار أسواق صادراتها على المستوى الدولي، ما يهدد نجاحها 

 .ي، خاصة وتقد اعتمدت تلك البلدان أساساً استراتيجية النمو المقاد بالصادرات الصناعيةتقتصاداال
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الدولية في السنوات االخيرة باالنفتاح المالي وسياسات الوتقاية من أزمات العملة  اتاالحتياطيارتبط تراكم  

في بلدان المجموعة النفطية ودول آسيا التي اعتمدت  االدخاراالجنبية، تضافرت مع ظاهرة فائض 

الدولية هي أصول مستثمرة في الخارج  اتاالحتياطياستراتيجية النمو المقاد بالصادرات الصناعية. و

االضافة إليها تدفقات خارجة ال بد أن تمول بكيفية ما مثل فائض الحساب الجاري أو تدفقات رأسمالية و

والحقيقي، عالتقة بعرض العملة االجنبية والطلب عليها، وكذلك سعر  االسميداخلة. وطالما لسعر الصرف، 

الكلي و  تقتصاداالدولية على ال اتاالحتياطيالفائدة يصبح التضخم ومحدداته ذا صلة. ولذلك ينفتح موضوع 

 سياساته.

في الوسط الماركسي ميل شديد نحو العالتقة بين التراكم الحقيقي لرأس المال والتطور المالي او بلغة اخرى 

المالي المرتبط بقطاع المال من مصارف  االستثماربين تكوين رأس المال في القطاع الحقيقي من جهة و

واتها من جهة اخرى، ويضيف الى تلك العالتقة دور ما يسميه النقود واسواق مالية بمختلف آمادها واد

ة، وخاصة الدوالر االمريكي في تدفقات رأس المال عبر الحدود. ومن االحتياطيالدولية. وهي العمالت 

وجهة نظر الماركسيين ان المدارس المعارضة للتيار الرئيسي التي تنطلق من اطروحات ال ماركسية ال 

التحول الهائل للبلدان النامية نحو مراكمة االحتياطات في العقد االول من القرن الحالي  تستطيع تفسير

وتحويل الثروة من الجزء النامي الى المتقدم في العالم. ويرى الماركسيون ان الدوالر بصفته العملة شبه 

ً في االزمة العالمية، مقارنة بالذهب ايام تقاعدة الذهب والدوالر في عهد بريتون وودز، لعب د وراً رئيسيا

 االسيوية تسعينات القرن العشرين، وموجة تراكم االحتياطات الحالية.

الطلب  انخفاضبدأت العمالت الرئيسية تتعوم وكان المتوتقع  1972عام   Smithsonianبعد اتفاتقية  

الدولية مع التعويم لكن ما حصل فيما بعد هو العكس، وربما لتزامن التعويم مع تحرير  اتاالحتياطيعلى 

حركة راس المال. وتنسجم ادبيات ما تقبل إنهيار بريتون وودز مع النظام في زمنها ومن معالمها ثبات سعر 

نفتاح المالي الحساب الجاري لميزان المدفوعات. اما في عصر اال استقرارالصرف وتركيز السياسات على 

 استقراريتسم بالتعقيد اذ يضيف الى العوامل السابقة أخرى تتصل بعدم  اتاالحتياطيفاصبح الطلب على 

 اتاالحتياطيب االحتفاظالتدفقات الرأسمالية وابرزما تتخذه التوتقف المفاجيء وهو السبب  الرئيسي في تغير 

 والذي صار أكثر تداوالً خاصةً بعد االزمة االسيوية.

لكن هذا التفسير اليكفي لوحده خاصة وان الكثير من البلدان لم تصل التدفقات الراسمالية عندها الى الحد و

ً ظهرت محاوالت نظرية للربط بين  ً لالنهيار. وايضا  اتاالحتياطيالذي يجعل توتقفها المفاجيء سببا

الجل اضافة على وصدمات الحساب الجاري وحساب راس المال، أي االتقتراض تقصير االجل وبعيد ا

التدفقات الطوعية الخاصة. وثمة الية اخرى ذات عالتقة بما يسمى ازمات العملة، وضعف االساسيات 

الحقيقي  تقتصاداالية في استعادة التوازن والتي تنعكس في االنفصام بين حركة االسعار وتغيرات تقتصاداال

 تعويض نقص الفاعلية المتوتقعة نظرياً. اتاالحتياطيواالصول المالية، فتتولى 

ة الرئيسية وخاصة االحتياطيتمثل االحتياطات الدولية تدفقاً رأسمالياً من البلدان النامية الى بلدان العمالت   

الواليات المتحدة االمريكية وبتعبير آخر من المجتمعات االدنى في متوسط الدخل للفرد الى المجتمعات 

لحركة عكس المتوتقع نظريا حسب الفهم النيوكالسيكي الذي يفترض حركة رأس المال الغنية. وهو اتجاه ل
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ية الحدية أألعلى وهذه تكون في البلدان الناهضة  حيث رأس المال أكثر ندرة مما هو عليه في االنتاجنحو 

ميزان  الدولية يتمثل دورها في مواجهة االهتزازات الطارئة في اتاالحتياطيالبلدان المتقدمة. ولكن 

 اتاالحتياطيالمدفوعات، وتلك كلفة اعتادت البلدان على تحملها. لكن الجديد في االمر تجاوز حجوم تلك 

المقادير الضرورية منها، بكل المقاييس، مع شيوع ثقافة على المستوى الدولي تكرس هذه الظاهرة وتحاول 

ة مصالح االجيال القادمة مثل صناديق تبريرها تحت مسميات مختلفة لتضفي عليها لبوس العقالنية ومراعا

 الثروة السيادية وما اليها. 

من نتائج االنفتاح المالي الذي اريد له اصالً ان يقترن مع  اتاالحتياطيوكان التوجه نحو المبالغة في مراكمة 

. لكن انعكاس التدفقات على نحو مفاجئ اتاالحتياطياسعار صرف مرنة، ما يعني نظرياً عدم الحاجة الى 

ً لها وفيما  أدى الى أزمة عمالت واضطرابات كبيرة حفزت الدول الناهضة الى مراكمة احتياطيات تحسبا

تتراكم من خالل اتقتطاع اجزاء من التدفقات الداخلة واضافتها الى احتياطيات  اتاالحتياطيبعد صارت 

 اتاالحتياطيف العمالت الوطنية. وهكذا يبدو أن ظاهرة تنامي أسعار صر ارتفاعالسلطات النقدية لمنع 

ً جاء التحرير على أعقاب  ً ليست بمعزل عن التحرير. وايضا الدولية ووصولها الى أحجامها الهائلة حاليا

رفع القيود الكمية والتعريفية عن التجارة الخارجية وادانة سياسة إعانة الصادرات. واصبح المركز المالي 

الدولية. اذ تفوق التدفقات السنوية  اتاالحتياطيلمجموع البلدان النامية والناهضة دائنا بفضل تراكم  الدولي

الى البلدان المتقدمة من هذا النوع ما يدخل إلى البلدان النامية والناهضة من استثمارات اجنبية بمختلف 

سة التحوط ضد التوتقف المفاجئ لتدفقات كان نتيجة لسيا اتاالحتياطياشكالها. وكما تقدم، يعتقد أن مراكمة 

 اسعار صرف عمالتها. ارتفاعرأس المال الداخلة وللحيلولة دون 

الدولية استثمارا في الخارج، ولو لم يستقبل البلد النامي تدفقات استثمارية  اتاالحتياطيوتعد االضافة الى     

وهي الوظيفة  االدخارالمتصاص فائض  الدولية طريقة اتاالحتياطيصافية من الخارج فأن االضافة الى 

هو الوجه االخر لفائض الصادرات على االستيرادات.  االدخارالرئيسية لها في الوتقت الحاضر. إن فائض 

أي ال يمكن الجزم بان تراكم  وهذه الخاصية مرتبطة بتوزيع الدخل والسياسات الضريبية واالنفاق الحكومي.

ة كان الوجه األخر للتحرير المالي الدولي وال غير بل تكمن اسبابه، في بلدان آسيا الناهض اتاالحتياطي

اساساً، في نموذج التنمية الذي اختارته تلك البلدان. وثمة تساؤل لو أن البلدان المتقدمة بمجموعها استهدفت 

توازن الحساب الجاري وتحقق لها، فهل ستتجه فوائض البلدان النامية والناهضة الى داخل مجموعتها 

 وتستمر على مستوياتها العالية أم تُحبَط ويتراجع نمو بلدان الفائض .

 االجمالي( بالمائة من الناتج المحلي 0.2ضئيالً في مجموعة البلدان المتقدمة ) االدخارلقد كان عجز 

. وفي هذا السياق استمر فائض 2007( بالمائة عام 1.1، واصبح )2001-994بالمتوسط للسنوات 

بالمائة بين نقطتي المقارنة آنفتي الذكر والذي ساعد في  4.8بالمائة الى  2.3في اليابان بالتزايد من  االدخار

تحسين الوضع التجميعي للحساب الجاري لمجموعة البلدان المتقدمة. وانتقلت منطقة اليورو من فائض 

، في حين تضاعف فائض ياالجمال( بالمائة من الناتج المحلي 0.4بالمائة الى عجز طفيف )   0.3طفيف

، االجماليبالمائة من الناتج المحلي  6.3بالمائة الى  3.1في البلدان اآلسيوية المصنعة حديثاً من  االدخار

بالمائة لنفس نقاط المقارنة  4.2( بالمائة الى فائض 0.7ومجموع البلدان النامية والناهضة من عجز )

رى من غير اليابان حافظت على فائض ادخار مع تذبذب وضعها الزمنية آنفة الذكر. وهناك بلدان متقدمة اخ
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بين العجز والفائض. وليس من السهل، في هذه السنوات، تغيير اوضاع موازين المدفوعات ألن  تغيير 

وضع الحساب الجاري التجميعي للبلدان المتقدمة يتطلب نمو صادراتها بمعدل أعلى من زيادة االستيرادات. 

تيرة نمو طلب البلدان المتقدمة على منتجات البلدان النامية والناهضة في اوضاع تقد ال وبذلك تقد تنخفض و

 يمكن لمجموعة البلدان النامية والناهضة تعويض نقص الطلب في العالم المتقدم.

في البلدان النامية أربعة أمثال ما كانت   2005الدولية بمعدالت سريعة فوصلت عام  اتاالحتياطيلقد نمت  

تستدعي هذه الظاهرة  المزيد من التحليل فعندما تزداد بالمائة.  و 150وللدول المتقدمة  1991عام  عليه

في افريقيا رغم حاجتها الماسة  2007مليار دوالر عام  283الى حوالي  2000مليار دوالر عام  54من 

مليار دوالر لنفس السنوات. وحتى  257مليار دوالر الى  38لمزيد من رأس المال. وفي الهند الفقيرة من 

مليار دوالر وهي الزالت تصنف ضمن البلدان الناهضة وبحاجة الى  445مليار دوالر الى  25روسيا من 

الكثير كي تبلغ الحد االدنى لمتوسط دخل الفرد في مجموعة البلدان المتقدمة. فأن صح التعبير ال تنسجم هذه 

االجتماعي الدولي. لكن خفض االحتياطات يتطلب، في كل  تقتصاداالالظاهرة، على االتقل، مع معايير 

االحوال، تقليص فوائض الحسابات الجارية، و تقليص التدفقات الرأسمالية نحو البلدان التي راكمت 

االحتياطات. وهذه تتطلب تغيير في السياسات تقد ينطوي على بعض المخاطر في الدول التي تمكنت من 

 ة لديها. وتخشى، عند التغيير اضطراب المنظومة التي ساعدت على ذلك النمو.إحراز معدالت نمو مقنع

يساوي ميزان الحساب الجاري، وإن فائض أو عجز الحساب الجاري له  االدخارومن المعلوم إن ميزان 

ب صلة بالتنافسية الدولية للبلد المعني، ومن مؤشراتها تكاليف العمل النسبية في الصناعة التحويلية، ويركّ 

هذا المقياس من ثالثة عناصر : االجور، إنتاجية العمل، وسعر الصرف، أما العوامل االخرى مثل النوعية 

وخلطة المنتجات فهي صعبة التكميم. وعندما يرتفع  سعر صرف العملة الوطنية  تضعف التنافسية إذ ترتفع 

  تكاليف العمل المحلية عندما تترجم الى عمالت الشركاء التجاريين.  

ومن مقاييس التنافسية الدولية مع الشريك التجاري نمو صادرات البلد مقارنة بنمو استيرادات شريكه     

التجاري ومن المفهوم أن استيرادات الشريك إذا نمت بمعدل يفوق صادرات البلد المعني يعني خسارة نسبية 

الدولية وفي االساس النقدي  اتاالحتياطيوتنعكس تغيرات ميزان المدفوعات في في سوق الصادرات. 

كماهي. لكن هذا القول بحاجة الى ايضاح عندما يتحقق فائض في الحساب الجاري تقد يبقى لدى القطاع 

الخاص ويصل الى القطاع المصرفي الوطني وبالنتيجة يودع في الخارج لحساب تلك المصارف أو في 

ي الخارج وفي الحالة الثانية زيادة في االحتاطيات البنك المركزي الوطني، في الحالة االولى يعد استثمارا ف

الرسمية. او يبقى الفائض في مثل حالة العراق في حسابات الحكومة في الخارج ويعد استثمارا في الخارج 

 . اتاالحتياطيوال يظهر فائضا في ميزان المدفوعات الشامل الذي ينعكس في 

تحكمهُ عوامل كثيرة وليس فقط متطلبات التحوط  اتاطياالحتيب االحتفاظومن اسباب التفاوت الواسع إن 
االسعار ضمن سياسة  استقرارلتقلبات ميزان المدفوعات. ألن السياسات النقدية تركز على سعر الصرف و

لتالئم تلك االهداف. فهي على االغلب ناتج  اتاالحتياطيية أوسع تهتم بالتشغيل والنمو وتتحرك اتقتصاد
 ها وال تتخذ منها اداة لتحقيق تلك االهداف.عرضي لسياسات التستخدم

الى التقلبات في ميزان المدفوعات. ولذلك  اتاالحتياطيفي ظل سعر الصرف الثابت تعزى التقلبات في   
تغيرات في ميزان المدفوعات، وفي رآي  االتجاهبعد استبعاد  اتاالحتياطيتعد التغيرات السنوية في رصيد 

على فترات  اتاالحتياطيقة واتقعية بل االفضل حساب التغيرات في رصيد البعض تقد التكون هذه الطري
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نصف سنوية. وتعد التغيرات السالبة استخداما لألحتياطيات الستكمال نقص في عرض العملة االجنبية 
)جانب التدفقات في ميزان المدفوعات( مع سعر الصرف السائد في حين تعني التغيرات الموجبة اتقتطاع 

 الفائض.
تناول العالتقة بين درجة االنفتاح التجاري والتوازن الخارجي في تقيمة الميل لالستيراد والمضاعف ليس له 

إنقاص المستوردات بمقدار مليار  تقتصاداالبالمائة فيحتاج  20اساس واتقعي فعندما يقال ان الميل لالستيراد 
مليار  2.5بالمائة يحتاج  40الستيراد دوالرالى انقاص الناتج بخمسة مليارات بينما في بلد آخر الميل ل

دوالر خفضاً في الدخل ألنقاص االستيرادات ملياراً واحداً .وهكذا نستنتج من هذا المدخل ان االنفتاح االكثر 
وتسهيل مهمة التعديل لكن المسالة تقابلة للنظر من زاوية أخرى فإذا أريد خفض  ستقرارااليساعد في 

ن تغيير األسعار، يتطلب أألمر خفض الناتج بنفس النسبة بغض النظر عن األستيرادات بنسبة معينة، دو
 الميل لألستيراد.

للفرد والسكان من العوامل المفسرة لتغير  االجماليي معبراً عنه بالناتج المحلي تقتصاداالالحجم   
ً ان  اتاالحتياطي ً مع االنفتاح التجاري   اتاالحتياطيعبر الزمن وهو ضمن المتوتقع، وايضا تتناسب طرديا

وهذا ما تؤيده متابعات اخرى. وكذلك فان االنفتاح المالي يجعل البلد أكثر عرضة لالزمات الدولية وبذلك 
من  Gupta and Agarwal pp2-3) تشتد الحاجة لالحتياطيات .وكلفة الفرصة البديلة لالحتياطيات )

ر الصرف تقلل الحاجة لالحتياطيات وفي هذا الصدد ليس المهم المحددات المهمة. ويفترض ان مرونة سع
النظام  المعلن عن سعر الصرف بل المرونة الواتقعية له. اذ اظهرت الكثير من الدول التي تعلن التزامها 

 ما يعني الحاجة الى احتياطيات أكبر. ستقراراالالتعويم أو التعويم  المدار في الواتقع ميال  الى 
غير المقبول، عموما، انتهاج السيطرة المباشرة على التدفقات عبر الحدود و اتجه العالم نحو  ولقد أصبح من

االكتفاء بالسياسات للوصول إلى النتائج المرغوبة لموازين المدفوعات والمركز المالي الدولي. لكن مع ذلك 

 2002و باشرت منذ عام  الزالت تستخدم أدوات السيطرة المباشرة في بعض الدول وفي كثير منها جزئيا.

(، عندما Jongwanich, etalبعض الدول االسيوية استخدام اجراءات السيطرة على حركة رأس المال )

تزايدت التدفقات المصرفية االجنبية الى تلك البلدان. وفي نفس الوتقت ازداد اتقبال المستثمرين االجانب على 

 االضافية. وتقد خشيت الحكومات من الضغوط التضخمية األسهم األسيوية، ودخول اموال للمتاجرة بالعمالت

لالستثمارات الداخلة طالما توفر تقنوات لتمويل مستويات اعلى من الطلب الكلي. وتقد اشتد االهتمام بكبح 

عندما تصاعدت اسعار المواد االولية ما يعني تزامن  2008و 2006التدفقات الداخلة خاصة بين عامي 

مستوى الطلب الكلي بفعل التدفقات الصافية من  رتفاعلفة مع األثر المحتمل الضغوط الطلب من جانب الك

ات االجنبية االستثمارالخارج. ان تجربة تلك الدول تستدعي االهتمام ليس من زاوية انفتاح العراق على 

ادة وحسب، بل من الضروري االنتباه الى التماثل،  في األمد القصير، بين تحسن المورد النفطي عبر زي

 ية الصافية من الخارج. االستثماراالسعار وانعكاسه في االنفاق الحكومي والتدفقات 

وفي السنوات األخيرة تخلت الدول تدريجياً عن ادوات السيطرة المباشرة مثل التقييد االداري لحركات رأس 

المال الداخلة والخارجة. ألن تلك التدابير كانت فاشلة على االغلب والتحايل عليها يلوث المؤسسات المعنية 

ها انعكاسات سعرية. ومن اشهر القيود على بالفساد االداري والمالي، وايضاً تعيق عمل االسواق المالية ول

حركة رأس المال ضوابط تحويل العملة االجنبية والتي تنصب على هدف التحويل والشائع حصر إجازة 

.ورغم القبول  2003استخدام العملة االجنبية ألغراض بعينها وكانت هذه القيود معتمدة في العراق تقبل عام 

ال تستبعد الحاجة إلى تقييد حركات رأس المال، دخوال وخروجا، مع عدم الواسع النطاق لالنفتاح المالي، 

 بلورة اتفاق حول حزمة االجراءات المناسبة للتقييد بدرجات مختلفة .  
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ً لعمل منظمة التجارة الدولية، االتفاتقلقد تناولت   ية الدولية للتجارة والخدمات، التي صارت فيما بعد اساسا

حدود بما يضمن حرية تجارة الخدمات. وهناك اتفاتقيات على مستوى دول منظمة التدفقات المالية عبر ال

( واالتحاد االوربي تؤكد حرية انتقال رأس المال. وتركز اتفاتقية صندوق النقد OECDالتعاون والتنمية )

ها بتجارة ية، صفقات رأس المال اال المتعلق مناالتفاتقالدولي على الحرية التامة للعمليات الجارية وال تطال 

 السلع والخدمات وتحويالت الدخل وما اليها.

( من اتفاتقية صندوق النقد الدولي العضو بعدم فرض القيود على المدفوعات والتحويل من 8ألزمت المادة ) 

ية إذا تطلب االتفاتق( من نفس 14اجل الصفقات الجارية، والتي يمكن تقييدها بموافقة الصندوق حسب المادة )

ضاع استثنائية. وأجازت اتفاتقية الصندوق للحكومات مزاولة السيطرة لتنظيم حركات رأس األمر في أو

المال ولكن دون ان يؤدي ذلك الى تقييد الصفقات الجارية او تأخير غير ضروري لتلك الصفقات يعيق 

، اساساً، الوفاء بااللتزامات. وال تتاح موارد الصندوق لتعويض تدفقات رأسمالية كبيرة للخارج، بل توجه

لتعديل عجوزات الحساب الجاري والتي تقع ضمن واليته. وتقد يطلب الصندوق من العضو الذي اتقرضه ان 

ً الستخدام موارد الصندوق. والشك ان تبادلية العملة الوطنية لها  يقيد حركات رأس المال الخارجية شرطا

التامة في العمليات الجارية تصبح العملة عالتقة بدرجة االنفتاح الخارجي فاذا اعتمد البلد المعني الحرية 

الوطنية تقابلة للتحويل دون تقيود ألي غرض يندرج ضمن مفهوم تلك العمليات. أما التبادلية التامة للعملة، 

 من الناحية القانونية، فال تتحقق اال باالنفتاح التام والتحرير الشامل لكافة صفقات ميزان المدفوعات.

 

 ال ولية في أسصراليد حدلة  راسية دتاالحصيدطي الة   

 

ية تتمثل في أهمية صادرات الموارد تقتصاداالثمة مشتركات بين العراق وأستراليا في الخصائص        

الطبيعية. وهي أيضا واجهت بعض االثار السلبية للوفرة النسبية من العملة األجنبية وخاصة المرض 

مشاهدة  665الدولية من بيانات عالية التردد بواتقع  اتحتياطياالالهولندي. ونحاول في التالي دراسة حركة 

الدولية في  اتاالحتياطيسلوك  استقرار األحادي. وأظهر اختبار الجذر 2013شهرية تنتهي منتصف عام 

معادلة انحدار الفرق الشهري لالحتياطيات مع المستوى السابق وإضافة الفرق السابق للتقوية. ومع أن 

ألن مستوى داللته  االجمالييشير إلى معنوية التقدير  Fبالمائة لكن   8.6معامل التحديد كان واطئا 

لمعامل  t. كان مستوى داللة  2.09تسن وا –الذاتي، دربن  االرتباطو المعادلة سليمة من مشكلة  0.000

وذلك بالمقارنة   0.01ما يعني رفض فرضية العدم بمستوى داللة  (6.03)االنحدار مع المستوى السابق 

 .  Dicky- Fullerمع القيم المعيارية 

من بيانات عدد  0.01سلوك سعر الصرف الشهري بمستوى داللة  استقراروبنفس الطريقة اتضح  

. واتضح لحد اآلن عدم تشبث المتغيرين بمستوياتها السابقة ما يفسح المجال لوجود السببية 497مشاهداتها 

. وتقدرت معادلة اتاالحتياطيوهو عنصر إيجابي. ولنتعرف على مدى عالتقة تغير سعر الصرف بتغير 

تقته معنوية بمستوى الدولية دالة في المتغيرات التالية: المستوى السابق لالحتياطيات، عال اتاالحتياطيلتغير 

وعكسية؛ تغير سعر الصرف معرفا بوحدات من العملة األسترالية للدوالر وعالتقته تقوية   0.000داللة 

الدولية عالتقته موجبة وتقوية بمستوى  اتاالحتياطي؛ التغير السابق في  0.003وموجبة ومستوى الداللة 
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ر سعر الصرف السابق وعالتقته غير ؛ سعر الصرف السابق عالتقته غير معنوية؛ تغي 0.000داللة 

الذاتي، ومعامل التحديد منخفض  االرتباطأي أن المعادلة مثالية في خلوها من  2.09واتسن  -معنوية. دربن

 .  F 0.000بالمائة ، لكن مستوى داللة 11.4

بالمائة  24.9الدولية  بالمتوسط لكل المدة الزمنية تشكل ربع النقود بالمعنى الضيق  اتاالحتياطيوكانت 

بالمائة. أما سعر  69بالمائة إلى أعالها  9.6وهو مؤشر مفيد للمقارنة. وتفاوتت هذه النسبة من أدناها 

إلى    0.5872وحدة من العملة االسترالية للدوالر متغيرا بين  0.8831الصرف فقد كان بالمتوسط 

لتغير السنوي النسبي للنقود فقد كان بالمائة. أما ا 4.97. وكان معدل التضخم السنوي لكل المدة  1.4389

الدولية  اتاالحتياطيبالمائة سنويا. وشهد التضخم ونمو النقود تفاوتا يقلل من أهمية المتوسط. وكانت  8.9

ومعنوي بمستوى داللة  0.684البسيط بين التضخم وسعر الصرف  االرتباطعنيفة في تقلبها. وايضا كان 

، وينسجم مع 0.82ومستوى داللته 0.036منخفضا،  اتاالحتياطي. وظهر ارتباط سعر الصرف ب0.000

ما ستبينه معادلة االنحدار من البيانات السنوية. وربما ألن العالتقة بين سعر الصرف و التدفقات الرأسمالية 

ضعيفة من جهة و أسعار صادرات الموارد الطبيعية دولية و بالتالي مستقلة عن سعر الصرف، لذلك كانت 

في البيانات السنوية وهذه ال زالت معروضة  اتاالحتياطيضعف العالتقة بين سعر الصرف وحركة النتيجة 

 0.115ضعيف ايضا،  اتاالحتياطيبين النقود بالمعنى الضيق و االرتباطلمزيد من البحث. كما ان 

راكم صافي  الدولية او مت اتاالحتياطي، ما يدل على ان االنفتاح ال يقيد النقود ب0.417ومستوى داللته 

بين نمو النقود والتضخم كان ضعيفا ايضا  االرتباطالنتيجة من الميزان الخارجي. ومسألة اخرى ان 

وتلك العالتقة بين نمو  0.095لكن له معنوية إحصائية وان كانت منخفضه حيث مستوى الداللة   0.234

المباشر بين التضخم  رتباطاالالنقود والتضخم تناولها هذا الكتاب في تجارب تحليلية اخرى. وكان 

يعني عدم معنويته احصائيا. وظهر  0.872ومستوى داللته  0.022الدولية منخفضا  اتاالحتياطيو

. ويقال نفس 0.002ومستوى داللته  0.421الدولية الى النقود  اتاالحتياطيبين التضخم ونسبة  االرتباط

.  0.000ومستوى الداللة  0.608الى النقود الدولية  اتاالحتياطيالشي حول ارتباط سعر الصرف بنسبة 

وهذه الظاهرة، اي ارتباط السعرين، ليس مع مستويات السيولة المحلية والدولية كل على حدة بل مع 

 التناسب بينهما، تستحق االهتمام.

وتقد جربنا العديد من الصيغ بين تلك المتغيرات لتقدير دالة لالحتياطات الدولية ذات تقدرة تفسيريه مناسبه  

الذاتي. ونبين في التالي توصيف وتقدير معادله انحدار لالحتياطيات الدولية من  االرتباطوخاليه من مشكله 

سنة  42شاهدات مقيدا ببيانات سعر الصرف و كان عدد الم 2012البيانات السنوية تنتهي في كانون الثاني 

 وهي السلسلة األتقصر في امتدادها الماضي: 

المتغيرات التفسيرية: المستوى السابق لالحتياطيات  الدولية ؛ اتاالحتياطيالمتغير التابع: التغير السنوي في 

غير النقود وتغير النقود والمتخلفات الثاني والثالث والرابع ؛ التضخم السابق والتضخم المتخلف الثاني؛ ت

السابق والمتخلف الثاني لتغير النقود؛ سعر الصرف وسعر الصرف السابق والمتخلف الثاني لسعر الصرف 

 والمتخلف الثالث لسعر الصرف.

 0.02معامالت االنحدار ذات المعنوية اإلحصائية: المستوى السابق لالحتياطيات معنوي بمستوى داللة 

وعالتقته موجبة، والتضخم المتخلف   0.005ضخم المتخلف معنوي بمستوى داللة والعالتقة عكسية ؛ الت

و عالتقته عكسية. وبقية المتغيرات لم تظهر لها داللة إحصائية يعتد  0.049الثاني معنوي بمستوى داللة 

 بها وكانت بعيدة عن المعنوية بفارق واضح.
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ومن التقدير لم يظهر تأثير لسعر الصرف على .   2.01واتسن  –بالمائة ، ودربن   63.6معامل التحديد 

في البيانات السنوية في حين كان له تأثير في البيانات الشهرية. ويبدو التضخم فاعال إلى جانب  اتاالحتياطي

التشبث الذاتي لالحتياطيات الذي أخفته البيانات الشهرية. ومما يعزز الثقة بالمعادلة  أن المتغيرات كانت 

الذاتي ومن  االرتباطسبية إلى السنة السابقة ولذلك جاءت المعادلة مثالية في خلوها من بمستوياتها الن

التباين. ومع كون أستراليا دولة متقدمة لكنها تشترك  استقرارالمستبعد لنفس السبب ان تطالها مشكلة عدم 

ها لضغوط المرض الهولندي من نتائج تلك اتقتصادمع العراق في أهمية صادرات الموارد الطبيعية وتعرض 

 الخاصية. 

 

 الص خل في سوق الصرف وأه افه وصنظيمه

في الميزانية العمومية للبنك المركزي يتطلب حتماً تغيرات في العناصر  اتاالحتياطيمن المعلوم إن تغير    

الجنبية، عن طريق التوسع االخرى للميزانية العمومية. ويعتمد االمر على تمويل زيادة صافي الموجودات ا

 النقدي، أم بوسائل ترفع صافي الموجودات االجنبية مع بقاء االساس النقدي دون تغيير.

وال يستطيع البنك المركزي اصالً التحكم مباشرة بالعملة المصدرة بل يعتمد مقدارها على طلب الجمهور. 
ياطيات المصارف او ودائعها لدى البنك وتقد يمكن تمويل زيادة موجودات العملة االجنبية من زيادة احت

وينعكس فيما بعد  االئتمانالمركزي. وفي هذه الحالة يصبح لديها فائض يضغط لخفض سعر الفائدة وتوسيع 
ة. االحتياطيعلى زيادة عرض النقد كي يتناسب مع المستوى الجديد لالساس النقدي، أو ما يسمى النقود 

الدولية لم تقترن بالتعقيم. ويمكن تمويل الزيادة بأصدار حواالت البنك  اتاالحتياطيوهذه الزيادة في 
المركزي تشتريها المصارف،  وهو اجراء تعقيمي. وبطريقة عرض ابسط يمكن نقل المطلوبات غير النقدية 
ورأس المال إلى جانب الموجودات بأشارة سالبة أي تستوفى في مفهوم صافي الموجودات المحلية. 

سألة أكثر وضوحاً. أي يزداد صافي الموجودات االجنبية بانقاص صافي الموجودات المحلية واصبحت الم
وهي حالة التعقيم بمختلف أشكالها. ويمكن زيادتها من خالل زيادة مقابلة في المطلوبات النقدية وهي حالة 

 .. Mohany and Turner p43التوسع النقدي 
ال توجد دولة التكترث بالكامل لسعر صرف عملتها الوطنية وبالنتيجة البد من سياسة للتأثير في         

سعر الصرف وابقائه في نطاق معين. وتستفيد السياسة النقدية في ظل االنفتاح المالي من العالتقة الطردية 
بين سعر الفائدة والتضخم. ويؤدي رفع  بين سعر الفائدة وصافي التدفق المالي من الخارج، والعالتقة العكسية

سعر الفائدة لمقاومة التضخم الى تدفقات رأسمالية داخلة حرة ما يعني وفرة نسبية في العملة األجنبية. وفي 
البنك المركزي محايدا بدعوى أنه إلتزم التعويم سيرتفع سعر صرف العملة الوطنية ومن نتائجه حالة بقاء 

و زيادة عجز الحساب الجاري. ما يضطر البنك المركزي الى التدخل ألتقتطاع  إضعاف القدرة على التصدير
جزء من العملة االجنبية في مقابل عملة وطنية وهذه تؤدي، نظريا على االتقل، الى خفض سعر الفائدة 

م ما يدفع البنك المركزي الى انتهاج سياسة تعقي االئتمانوتقليل التدفقات الداخلة وفي نفس الوتقت زيادة 
 لسحب جزء من العملة الوطنية التي توسعت أصال نتيجة التدخل في سوق الصرف. 

العراتقي الى حقيقة التناتقض بين  تقتصاداالوفي العراق ال نجد اال نادراً ما نبهت جهات غربية كانت تهتم ب 
التنمية  ورفع سعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي .وعندما اتقترح صندوق النقد الدولي رفع سعر الصرف 

للدينار العراتقي لإلسهام في خفض التضخم لم يبين ان هذا االجراء لخفض التضخم مدفوع الثمن  االسمي
في تقطاع السلع المتاجر  االستثمارجدوى  انخفاضراق ويكرس ظاهرة مسبقاً من القدرة التنافسية الدولية للع
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في  ستقراراالبها غير النفطي. المهم ان الدول المتقدمة والمراكز القيادية في النظام المالي الدولي تهتم ب
المقام االول. وهو موتقف منطقي ألنها في الصدارة وال تعاني ما نسميه في البلدان النامية فجوة الدخل 

 ية. االنتاجوفجوة 
ية مالئمة لمعدل تضخم منخفض يمكن بسهولة التوصل الى تسوية لمراكمة تقتصاداالعندما تكون البيئة   

الدولية الى جانب  اتاالحتياطياحتياطيات دولية مع الحفاظ على سعر الصرف. وتقد جمعت الصين زيادة 
تقدرمن التوسع النقدي. ومن الناحية العملية اليمكن االستمرار بالتعقيم  الى ما ال نهاية. وان هدف التعقيم  لم 

الدولية  اتاالحتياطييكن للحفاظ على سعر الصرف حسب مبدأ توازن الحافظة على اساس ان تمويل نمو 
لنسبي للعملة الوطنية  في حافظة الموجودات ومن دالالته بالتوسع النقدي البد ان يؤدي الى خفض السعر ا

سعر صرفها تجاه العمالت االخرى .ولكن التعقيم  وفق نفس المبدأ للحفاظ على سعرها النسبي  انخفاض
 الداخلي  تجاه السلع أي السيطرة على التضخم .

ليست الصفر ولم  اتحتياطياالوللتبسيط يمكن القول اذا كانت نتيجة ميزان المدفوعات، دون التغير في 
يتدخل البنك المركزي سوف يتغير سعر الصرف لتحقيق النتيجة الصفرية، وألن البنك المركزي اليرغب 

 بتغير سعر الصرف يتدخل فيشتري الفائض أو يستكمل النقص للوصول الى النتيجة الصفرية .
 ارتفاعللعملة الوطنية ويقترن ذلك ب مياالستقود وفرة العملة االجنبية عند التوازن الى رفع سعر الصرف 

سعر الصرف الحقيقي عند ثبات المستوى العام لألسمار، أوالتضخم المنخفض، وعندما يشتري البنك 
المركزي فائض االعرض من العملة االجنبية بموجب سعر الصرف القائم بالعملة الوطنية يؤدي ذلك، بدون 

سعر  ارتفاعمعدل التضخم وبالتالي  ارتفاعالطلب الكلي الفعال و اعارتفاسعار الفائدة و انخفاضالتعقيم، الى 
الصرف الحقيقي للعملة الوطنية. وهذا الينسجم مع أهداف السياسة التي ارادت أصالً الحفاظ على سعر 
صرف حقيقي منخفض للعملة الوطنية، وبالتالي يلجأ الى التعقيم أي اعادة شراء الجزء االكبر او جميع 

 وطنية التي سبق وان اضافها الى السوق لشراء العملة االجنبية .العملة ال
النماذج النظرية للتدخل في سوق الصرف ال تتجاوز اتقتطاع الزائد من العملة االجنبية أو استكمال النقص  

التوازني ضمن المدى المرغوب. و تعتمد كثافة التدخل، بداللة  االسميلإلبقاء على حركة سعر الصرف 
، على مدى المرونة اتاالحتياطيليات بيع وشراء العملة االجنبية التي تقوم بها سلطة ادارة تكرار عم

المسموح بها لسعر الصرف. و لفهم مضامين األطروحات النظرية نتطرق الى تجارب بعض الدول في 
ً وعالية  التدخل ومنها كوريا الجنوبية التي انتقلت من فئة البلدان النامية الى صنف البلدان المصنعة حديثا

الدخل واحياناً توصف متقدمة في عقدين من الزمن. لقد تحولت كوريا الجنوبية من سعر الصرف الثابت الى 
اعتمدت  بداية االزمة اآلسيوية وبعد ذلك 1997و  1990المرن واتسع مدى تغير سعر الصرف بين عامي 

التعويم والمقصود التعويم المدار. وبالتزامن التزمت رسمياً استهداف التضخم بصفته اطاراً للسياسة النقدية 
لكنها عملياً بقيت تهتم بسعر الصرف الى جانب معدل التضخم. ولم تنحصر سياسة استهداف التضخم بإدارة 

ذلك تعد كوريا الجنوبية من االمثلة الواضحة سعر الفائدة بل كان حجم السيولة المحلية يخضع للرتقابة ول
في سياستها النقدية كما تبين في هذا الكتاب. ان استهداف التضخم     Sterilizationعلى اهمية التعقيم 

سعر الصرف يجعل مهمات السياسة النقدية صعبة ويبدو ان الجهات المعنية ال تستطيع التركيز  استقرارو
متغيرات التكيف مع المثبت الرئيسي فهي تراتقب وضع الحساب الجاري وسعر على التضخم وتترك لبقية ال

الصرف الحقيقي بحكم اهتمامها بالقدرة التنافسية الدولية رغم تسمية سياستها النقدية المعلنة استهداف 
ة التضخم. وحسب تقانوني بنك كوريا الجنوبية )المركزي( وتبادل العملة األجنبية تقع المسؤولية على وزار

ً لتنظيم التدخل في سوق الصرف وحسب تقانون تبادل العملة األجنبية الكوري  المالية والبنك المركزي معا
مسؤوالً عن سياسة العملة االجنبية. وفي نفس الوتقت لبنك كوريا الجنوبية  تقتصادااليكون وزير المالية و

شرف البنك المركزي على مكاتب وظيفة بلورة سياسة للعملة االجنبية بالتعاون مع وزارة المالية. وي
الصرافة وداللة العملة االجنبية ويراتقب صفقاتها ويسعى الى تطوير سوق الصرف بصفته عضواً في لجنة 

الى ان هذه الترتيبات عرضة للتغير وجاء توثيقها لبيان  االشارةسيؤول للعملة االجنبية. ومن الضروري 
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قبل االختزال إلى صيغة تنظيمية دون غيرها. والمناتقشة التي السعة والتنوع  في واتقع الممارسة التي ال ت
دارت في العراق حول سعر الصرف ونافذة بيع العملة االجنبية من البنك المركزي كانت تعوزها الدراية 

الحر في اساليب تنظيم سوق الصرف وادارة سعر الصرف.  واكثر من  تقتصاداالبمدى التنوع، ضمن بلدان 
العملة االجنبية يديره وزير المالية، بينما  استقرارصندوق  1997ة المالية الكورية عام ذلك استحدثت وزار

الكورية من  اتاالحتياطياإلجرائية للصندوق لمحافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي. وتتألف  االدارة
المركزي معاً. وعند الدولية للبنك المركزي ويديرهما البنك  اتاالحتياطيالعملة االجنبية و استقرارصندوق 

الدولية للبنك المركزي وارصدة حسابات  اتاالحتياطيالوطنية هناك  اتاالحتياطيالمماثلة مع العراق تكافئ 
وزارة المالية في الخارج وكالهما يدار من البنك المركزي العراتقي. وبعد االزمة استهدف التدخل مراكمة 

  Discretionaryملة االجنبية والتدخل هناك تقديري احتياطيات دولية أي شراء العرض الزائد من الع
تدفق العملة األجنبية، وحركة مؤشرات السوق مثل الفرق  انخفاضويعتمد على عوامل عدة منها زيادة او 

بين اسعار عروض الشراء والبيع، وتراجع السوق ووفرة العملة االجنبية المطلوبة للتدخل. وبغض النظر 
والمدة الزمنية المقدرة  االضطرابعن مدى التذبذب في سعر الصرف فأن التدخل يأخذ باالعتبار مصدر 

 ية الجارية . تقتصاداالتدخل مع السياسة الستمراره وانسجام ال
في المملكة العربية السعودية وهي الدولة النفطية القريبة من نموذج العراق مع اختالف الحجم، بقي        

ً منذ عام  لاير للدوالر. ومثل العراق توفر  3.75بمعدل  1986سعر صرف اللاير تجاه الدوالر ثابتا
لمركزي، احتياجات القطاع الخاص من العملة االجنبية عبر بيع الدوالر مؤسسة النقد السعودية، البنك ا

مقابل اللاير للمصارف السعودية المحلية. وأشارت التقارير إلى وجود سوق صرف آجل  في السعودية وهو 
ً لحد االن. رغم تعامل تقطاع األعمال بالعقود اآلجلة في اإلطار غير الرسمي  ما يفتقده العراق رسميا

Informal Market  وربما في سياق البحث عن مخرج من القيد الشرعي على الفائدة ، بتحويل عملية
السعودي  تقتصاداالمن مبادلة تقيمة إسمية بنفس العملة عبر الزمن إلى مبادلة بين عملتين. ويعمل  االتقراض

تزايد الفائض في ، و1999ايضاً، مثل العراتقي، مع فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات منذ عام 
السنوات االخيرة. ويتطلب القانون السعودي تغطية العملة المصدرة باحتياطيات دولية تغطية تامة. وحسب 
نصوص القانون يختار البنك المركزي السعودي، مؤسسة النقد، نظام الصرف وسعر الصرف بالتشاور مع 

السعر المتفق عليه. وتقد بين القانون الحكومة وللبنك المركزي سلطة تقديرية ضمن النظام وفي حدود 
إجراءات تعديل سعر الصرف، الذي حافظ على ثباته لمدة طويلة، وتنطلق المبادرة للتعديل من البنك 

االختالف بين  المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية ثم مصادتقة مجلس الوزراء. وفي العراق، ومع
تقبله، يستطيع البنك المركزي تغيير سعر الصرف نصوص الدستور وتقانون البنك المركزي الذي صدر 

 بصالحياته حسب نصوص تقانونه ولم ينته  الجدل حول هذه الصالحيات الى نتيجة حاسمة بعد . 
في السنوات االخيرة ازداد االهتمام بتقسيم العمل وتوزيع االدوار والنفوذ فيما بين الدوائر المسؤولة         

ية. ورغم منح البنوك المركزية االستقالل في االهداف والعمليات الزالت سياسة عن السياسات المالية والنقد
سعر الصرف بيد الحكومات في الكثير من الدول. كما ان تدخل البنوك المركزية  في أسواق الصرف يكتنفه 

أكبر من الغموض في احيان كثيرة مقارنة بالسياسة النقدية، فيما عدا ذلك، التي تتسم على االغلب،  بقدر 
الشفافية والوضوح . وتختلف الدول في الجهة صاحبة الصالحية في تغيير سعر الصرف المثبت و /أو 
التدخل في سوق الصرف، وهل يستند التدخل إلى تقواعد محددة مسبقا ، من جهة ما، أم يدار بالسلطة 

ك مع البنك المركزي، ومنها التقديرية. في بعض  البلدان تلك الجهة هي الحكومة، واخرى الحكومة باالشترا
البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة، وحتى توجد دول يقرر البرلمان نظام سعر الصرف بمعنى ان 

 يصدر بتشريع او تقرار له تقوة التشريع. وينفذ البنك المركزي سياسة سعر الصرف ضمن نظام السعر في 
 بالمائة من الحاالت.78

نة العملة االجنبية مشكلة من ستة، ثالثة من المالية وثالثة من البنك المركزي، في المكسيك، مثالً، توجد لج 
وفي حالة تعادل االصوات يكون القرار لوزير المالية واي تقرار ال يصدر اال ان يحظى بتأكيد عضو واحد 
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ق الصرف. على االتقل من وزارة المالية. هذه اللجنة هي التي تعد دليل العمل لتدخل البنك المركزي في سو
في الهند وكوريا الجنوبية ونيوزيالندا سياسة الصرف مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي، 
وفي ماليزيا الحكومة  بعد التشاور مع البنك المركزي .ومع نظام السعر العائم  يؤدي رفع سعر الفائدة، من 

طنية وتقد ال ترغب الحكومة بذلك. في بعض تقبل البنوك المركزية المستقلة، الى رفع سعر صرف العملة الو
 اتاالحتياطيالدول مثل البرازيل، هونكونك، كوريا الجنوبية، نيوزيالندا، بيرو ال تملك البنوك المركزية 

الدولية نيابة عن الحكومة. في كوريا  اتاالحتياطيالدولية بالكامل، وفي هو نكونك  يدير البنك المركزي 
ً حصة من الجنوبية يتدخل البنك ال بموافقة الحكومة والحكومة لها الكلمة  اتاالحتياطيمركزي مستخدما

المملوكة لها بعد التشاور مع البنك المركزي. في نيوزيالندا يستطيع البنك  اتاالحتياطياالخيرة في استخدام 
المملوكة للحكومة والمؤسسات االخرى في التدخل استناداً الى بروتوكول  اتاالحتياطيالمركزي استخدام 

غير رسمي. بينما الترتيبات التي اعتمدت في البنك المركزي العراتقي لبيع العملة االجنبية  تفترض استقالل 
البنك المركزي في التصرف بالعملة األجنبية التي بحوزته وال يخضع لضوابط من جهة أخرى وهو وحده 
يمثل عالتقة الدولة مع سوق الصرف. إن تقاعة المتاجرة بالعملة األجنبية في البنوك المركزية لها صالحيات 

العليا في البنوك المركزية. هذه في البلدان التي ال تعتمد  االدارةمحدودة والصفقات الكبيرة من صالحية 
ن التدخل من اجل الحفاظ على سعر بالدرجة االولى على المصدر الحكومي لتوفير العملة االجنبية ويكو

الصرف ضمن المدى المطلوب. اما البيع المنتظم للعملة االجنبية من البنوك المركزية للدول النفطية فهذه 
الممارسة ال تندرج ضمن مفهوم التدخل. وفي بلدان أخرى تطالب كوادر البنوك المركزية بزيادة صالحية 

اع السوق من المصادر المباشرة والفورية للمعلومات، وفهمهم غرفة المتاجرة لمعرفة من يديرها بأوض
لحساسيته تجاه حجم التدخل ووجهته. وتقد تستخدم البنوك المركزية المزادات في عمليات التدخل لبناء 

في وتقت تكون تقيمة االسعار مالئمة. و يحتاج التدخل، احياناً، الى متابعة بتدخل ثاني متصل  اتاالحتياطي
تقية البنك المركزي. وعندما يتأخر التدخل الالحق بسبب متطلبات الموافقة عليه تقد يضر ذلك لتأكيد مصدا

التدخل االول في تحسين التوتقعات، ويتضح مما تقدم انسجام مفهوم التدخل مع    بالمصداتقية ويتآكل أثر
 انتماء سوق الصرف للقطاع الخاص أصال.  

البيع المنتظم من نافذة البنك المركزي العراتقي فهذه النافذة هي ويختلف  تدخل البنوك المركزية تماماً عن  
  2003السوق الرئيسي للعملة االجنبية في العراق. والعراق لم يزاول التدخل بمعناه المتعارف عليه بعد عام 

أي في االوضاع االعتيادية، وفي سياسة  التدخل تكون البنوك المركزية بمنتهى الحرية  1990و تقبل عام 
ي اختيار الشريك الذي تقد يكون مصرفاً او وسيطاً. بينما في نافذة البيع المنتظم يحاول البنك الوصول الى ف

 كل السوق في جانب الطلب ويتحاشى التمييز الذي تترب عليه ارباح شبه احتكارية . 
، وهي االلية في بلدان مثل كولومبيا والمكسيك وشيلي والبرازيل يجري التدخل من خالل المزادات      

و تخلى عنها فيما بعد عندما اعتمد اسعار صرف  2003التي اعتمدها البنك المركزي العراتقي اواخر عام 
تعلن مسبقاً. وحتى في فترة المزاد لم تكن اسعار الصرف تختلف، في الغالب، عن السعر الجاري والمفضل 

 ش االعتيادي .لدى البنك المركزي والذي ال يختلف عن سعر السوق اال بالهام
 ان خسائر البنوك المركزية يتحملها بالنتيجة المجتمع وهي تنعكس بشكل خسارة رأسمالية، وفي  

العراق مثالً، تسدد من الموازنة العامة بعد اظهارها في كشوفات حسابية معترف بها من جهة        
وزارة المالية لتعويض خسائر لحد يختارها وزير المالية ولم يحدث أن تقدم البنك المركزي العراتقي إلى 

اآلن. وتترتب على تغيرات سعر الصرف خسائر و أرباح في الميزانية العمومية، في اغلب الممارسات 
المحاسبية، دون ان تنعكس في حساب االرباح والخسائر، حيث تأخذ اكثرية المصارف، حالياً بمعيار القيمة 

ً ال تشكل الخسائر واالربا ً مهما في تقييم اداء البنوك المركزية ولكن حينما ترتفع  العادلة. وعموما ح وزنا
لتشكل حجما كبيرا نسبة الى مجموع موجودات البنك او الناتج المحلي عند ذاك يعتد بها من جهة سياسة 

  النقدي لكن دون موجودات مقابلة. االصدارالكلي. الن الخسائر في هذه الحالة ال تختلف عن  ستقراراال
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ً الحاجة الى التدخل المتعارف عليه في سوق الصرف اما في مثل حالة   وينفي نظام لجنة العملة تقريبا
 العراق فال توجد حاجة للتدخل موضوعياً الن جانب العرض محتكر للدولة.

و يتضمن  التدخل في سوق الصرف عملية تغيير صافي مركز العملة االجنبية للقطاع العام وليس للبنك 
ومتطلبات التدخل في سوق الصرف اذ تراعي  اتاالحتياطيي وحسب. وهناك صلة تقوية بين ادارة  المركز

الحكومة في اختيار عملة الدين األجنبي متطلبات سياسة سعر الصرف .  واحياناً تعتمد بعض الحكومات، 
سعر صرف العملة مثالً، ادوات هي بالعملة المحلية مقاسة بالعملة االجنبية أي عند تدهور  شيلي وبيرو

الوطنية يضمن التقييس تعويض حملة ادوات الدين  تلك، وبذلك يقدمون على اتقراض الحكومة دون الخوف 
 من الخسارة . 

في البلدان غير النفطية وعندما يكون مصدر عرض العملة االجنبية انشطة القطاع الخاص، صادراته من 
فالبد للسلطة النقدية من العناية بقروض الحكومة بالعملة  ية الداخلة،االستثمارالسلع والخدمات والتدفقات 

االجنبية، الن الحكومة اذا توجهت الى السوق للحصول على العملة االجنبية وتقت السداد سوف يتدخل البنك 
المركزي باحتياطياته لمواجهة الطلب االضافي. هذا عندما تتحاشى الحكومة شراء العملة االجنبية التي تريد 

نك المركزي مباشرة. ولذلك تراعي البنوك المركزية عند اختيار العمالت الستثمار احتياطياتها من الب
الدولية حاجة الدين الحكومي. هذا الطراز من العالتقات ال يظهر في العراق الن ايرادات الحكومة اصالً 

ال ترتب اية التزامات على البنك المركزي تجاه  2003بالعملة االجنبية والقوانين التي صدرت بعد عام 
 الحكومة في العراق . 

الفدرالي االمريكي في سوق الصرف بتسعة عمالت اجنبية هي : الدوالر الكندي، الكرون  االحتياطييتدخل 
 الدانماركي، اليورو، الباوند االسترليني، الين الياباني، الكرون النرويجي، الكراون السويدي، الفرانك

 استقرارالفدرالي في عمليات التدخل مع وزارة الخزانة ومع صندوق  االحتياطيالسويسري. ويتعامل 
 الصرف االمريكي، والبنوك المركزية للدول االخرى.

ة تختلف عنها في دول العمالت غير العابرة للحدود االحتياطيان إجراءات التدخل في دول العمالت  
، اتاالحتياطي. وتستخدم Currency Swapخالل اتفاتقيات تبادل العمالت فاألولى لديها مرونة كبيرة من 

 Maintainingسعر الصرف، لغرض ادامة شروط العمل النظامي للسوق  ستقراراضافة الى التدخل ال
Orderly Market Conditions     وتمويل التجارة الخارجية في اوضاع يتعذر معها الحصول على

فوعات الحكومة الخارجية خاصة بالتنسيق مع ادارة الدين وتوفير السيولة تمويل خارجي. ولتسهيل مد
 بالعملة االجنبية لقطاع المصارف وتعزيز ثقة المستثمر بقدرة البالد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية .                  

صة في دولة نفطية. ، خااتاالحتياطيولكن من الضروري التمييز بين خدمات الصيرفة المركزية وادارة 
فالبنوك المركزية تساعد الحكومات في الحصول على عملة اجنبية لسداد الدين الخارجي من ايراداتها 
بالعملة المحلية وهي القاعدة في الدول غير النفطية، اما في العراق فأن ايرادات الحكومة بالعملة االجنبية 

 اصالً. 
راكمة احتياطيات دولية عبر التدخل في سوق الصرف لمزاولة تقد تعمد الدولة، السلطة النقدية، إلى م 

الشراء بالصافي وفي اوتقات مالئمة، وربما  تقتطع العرض الزائد عن الطلب مع سعر الصرف المقبول. 
في عرض العملة االجنبية من مصادرها غير المنتظمة مثل تدفقات  انخفاضوتلك السياسة لمواجهة 

الصادرات من السلع االولية المصروفة بتقلبات اسعارها. وتقد تتراكم األجنبي وواردات  االستثمار
ً عرضيا لسياسة التدخل للموازنة بين مكونات السيولة المحلية واالجنبية ولكبح سعر  اتاالحتياطي ناتجا

" و ما  Frictionصرف العملة الوطنية . ومع االنفتاح المالي التام، وعند غض النظر عن " االحتكاك  
عليه المصطلح من تكاليف الصفقات وفترات التأخير وآثار تفاوت المخاطر، اي في نظام من  ينطوي

العالتقات المالية الدولية مجرد من جميع هذه العقبات يتفق المعنيون على تقبول الثالثية المستحيلة. لكن ماذا 
ق الهدف بشأن تخفيف االلتزام بسعر صرف ثابت نحو حصره ضمن نطاق أو ما أصطلح عليه نطا

Target Zoneالفائدة و إدارة  . بمعنى تبقى السياسة النقدية مستقلة تماما عن سعر الصرف في سعر
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التغير بما ال يزيد عن عشرة بالمائة صعودا  السيولة طالما بقي سعر الصرف ضمن النطاق و ليكن مثال
(. و على و ECB, p8 Chmelarova,) 1987و آخرون عام  Williamsonونزوال. كما اتقترحه  

فق هذا التصور يكون التدخل ضروريا في حاالت الصعود السريع في سعر الصرف يؤذي القدرة التنافسية، 
المستوى العام لألسعار. وتقد توصلت الدراسة المشار اليها آنفا، عند المقارنة  استقرارأو النزول الذي يهدد 

الصرف الى اختالف بين أألولى المتقدمة وتقطاعها المالي بين تجربة اليابان وكرواتيا  للتدخل في سوق 
عميق ويوفر كثير من أدوات الوتقاية من تقلبات سعر الصرف والثانية، التي تصنف ضمن الدول الناهضة 
مع تخلف  تقطاعها المالي وإمكاناته محدودة. وفي كلتا الدولتين كان التدخل يقوم على حركة أسعار الصرف 

سعر  انخفاضافها عن المتوسط اليومي. وتهتم كرواتيا بالدرجة أألولى في مقاومة اليومية ومدى انحر
على تقطاع المصارف بوجه خاص. أما اليابان فتستهدف  نخفاضصرف عملتها لتحاشي اآلثار الضارة لال

سعر صرف عملتها مخافة تدهور تقدرتها التنافسية في أسواق  ارتفاعفي تدخلها العكس أي مقاومة 
تقيم احتياطياتها  الدولية عنما تسعر بالين. وبينت التقديرات  انخفاض، ومن جهة أخرى، ال تريد الصادرات

إن التدخل  في كرواتيا أكثره بيعا للعملة أألجنبية، وهو ما يتسق مع هدف التدخل  كي ال ينخفض سعر 
سعر صرف الين. وأيضا  صرف عملتها الوطنية بينما في اليابان أكثره شراء للعملة أألجنبية كي ال يرتفع

بالعملة الوطنية الى العوائد على  االستثماركشفت التقديرات عناية السياسة النقدية بنسب العوائد على 
بالعملة أألجنبية، وهو ما يتضمن الجمع بين سعر الفائدة وتغير سعر الصرف، وهذا المؤشر مهم  االستثمار

 مالية أألجنبية .مع االنفتاح المالي وله عالتقة مع التدفقات ال
 

 رتفاعأسعار النفط وما يترتب عليها من زيادة عرض العملة أألجنبية من أبرز األسباب المعروفة ال ارتفاع
سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية ، والذي يقود إلى تقلص في إنتاج السلع المتاجر بها وتنخفض 

و، في مضمونه، يحتل أهمية كبيرة لدى الصادرات الصناعية، ويسمى هذا عادة المرض الهولندي. وه
متخذي القرار ألن تقطاعا أصغر، ويتصاغر، للسلع المتاجر بها يهدد إمكانات النمو والتشغيل في المستقبل. 
وفي هذا السياق يكون السؤال أألساسي ما هي سياسة التدخل المالئمة لمواجهة اآلثار السلبية للمرض 

 الهولندي أو تعطيل فعله.
المتاجر به دون المستوى المطلوب بموجب شروط  االنتاجومن الوسائل المتصورة، نظريا لمنع نزول  

سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية. و هذه السياسة تقد تنجح في منع  انخفاضالكفاءة اتخاذ تدابير تقود الى 
.. كما ان زيادة Allocativeالسلعي من التراجع و تنميته لكن لها آثار أخرى تسمى تخصيصية   االنتاج

موارد النفط تعني زيادة كبيرة أيضا في الدخل الوطني. ونتيجة لها يرتفع الطلب على السلع المتاجر بها 
وغير المتاجر بها. وترتفع أألجور أيضا، كما حصل في العراق. ولذلك ينخفض إنتاج الصناعة وسواها 

ق الدولية وبذلك هي معطاة باستقالل عن التكاليف في بسبب تقفزة التكاليف وتبقى األسعار محددة بالسو
 الداخل. ومن المنطقي أن يتجه الطلب الى السلع المستوردة .

في العديد من  االنتاج  انخفاضالذي يصيبه المرض الهولندي  تقتصاداالومن جملة المشاكل التي يعانيها  
أشد عندما ال تستطيع  نخفاضية، ويكون االاالنتاج انخفاضالمنشآت دون المستويات المثلى، ما يؤدي الى 

تسريح كل العمالة الفائضة. وهذا مصدر جديد لزيادة التكاليف يقود الى مزيد من التدهور ويقدم تفسيرا 
 ( في كندا على أثر صعود مواردهم النفطية.  Lama and Medina p8للظاهرة التي الحظاها )

 NKGEMوتقدير نموذج توازن عام، بصيغة كينزية جديدة  لقد درس الباحثان التجربة الكندية بتوصيف 
سعر الصرف بهدف إزالة المرض الهولندي، معرفا  ستقرارمدعما بدالة رفاه لتقييم آثار السياسة النقدية ال

بقدر من الوضوح والتمييز  االنتاجالصناعي  وتقطاع السلع المتاجر بها عموما. وكان توصيف  االنتاجبرفع 
الداخلية، متاجر بها وغير متاجر بها، والخارجية  وعلى أساس دالة إنتاج بثبات  مرونة بين المدخالت 

. وتوصيف غير خطي لقاعدة تايلور ... ومعالجة لتباطؤ تغير األسعار ... و انتهيا الى CESاإلحالل 
سعر الصرف  ستقرارتوصية تختلف عن المتوتقع. إذ استنتجا ان السياسة النقدية التي تقوم على التدخل ال
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تضيع فرصا في الرفاه عبر إساءة تخصيص الموارد. ولذلك يؤيدان معالجة المرض الهولندي بسياسات 
, و التكنولوجيا وغيرها. االنتاجأخرى و منها السياسة المالية، او السياسة البنيوية، أي المتدخلة في أنظمة 

ية و االنتاجرة المورد الطبيعي  على القاعدة من أثر وف تقتصاداالإن فحوى تدخل السياسة النقدية، لمعالجة 
النمو غير النفطي، كبح سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية كي ال يتجاوز الحد الذي تتالشى معه القدرة 
التنافسية الدولية. وهذا الطراز من السياسة موجود في اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وبدرجات متفاوتة، 

الضخمة  لوال  اتاالحتياطيراكمت احتياطيات دولية كبيرة. و إال كيف تجمعت تلك  جميع البلدان التي
الحفاظ على سعر منخفض للعملة الوطنية، ولو ترك سوق الصرف حرا، بال تدخل، لتجاوزه . ولو أجريت 
الدراسة على تلك البلدان ، التي راكمت فوائضا، لتوصلت لنفس النتيجة. وعندما توصي الدراسة، آنفة 

جزء من تلك الموارد وحجبها عن دورة الدخل الذكر، اعتماد المالية العامة للمعالجة ال يتعدى القصد اتقتطاع 
وسوق الصرف، في صناديق ثروة سيادية وما اليها، وهذا ال يعني سوى تأجيل االنتفاع من تلك الموارد، 

 وهذا التأجيل ليس بال مخاطر و أضرار .
 

 ال ولية دتاالحصيدطيأ ارة 
 
الدولية يبقى صافي الموجودات االجنبية للسلطة النقدية هو  اتاالحتياطييمكن القول مهما اتسع تعريف  

الدولية إلى التدابير التي يعتمدها البنك المركزي للتنسيق  اتاالحتياطيالمقدار المتيقن منها، وتنصرف إدارة 
بين هدف السيولة واألمان والعائد من إستثمار تلك األموال في الخارج. وتتقارب أساليب إدارة إحتياطيات 

بمعنى مجاراة  Passiveالمحافظ أو السلبي  االتجاهية باالستثمارالسلطة النقدية مع  مبادئ إدارة المحفظة 
وهي أغلبها أوراق دين حكومي للدول  االستثمارالسوق لتقليل المخاطروتحريك الموارد بتثاتقل ما بين أشكال 

ولى. وتشترك إدارة إحتياطيات السلطة المتقدمة، وإيداعات في أماكن آمنة وهي بنوك مركزية بالدرجة األ
النقدية مع إدارة الفوائض الحكومية  في الكثير من القواعد. ويمكن القول أن إدارة فوائض الحكومة تماثل 

البنك المركزي هو دائرة مدفوعات وتسويات النمط المعتمد للشرائح العليا من إحتياطيات السلطة النقدية. و
. اتاالحتياطية ألنه بنك الحكومة وبنك البنوك وهذه المهمات تختلف عن ادارة خارجية رئيسية في اية دول

صحيح، على المستوى االجرائي، تتطلب ادارة المدفوعات الدولية تحريك حسابات البنك المركزي في 
اً. لكن المهمتين مختلفين تمام اتاالحتياطيالخارج بصفة مستمرة وتقد تستخدم تلك  الحسابات، ايضاً، إلدارة 

بالمائة من إيرادات النفط   55وليس من المنطقي النظر إلى البيع المنتظم للعملة األجنبية والذي يشكل حوالي 
  [. 12الدولية للبنك المركزي ] اتاالحتياطيفي العراق وكأنه تصرف ب

سعر الصرف وتعويض العجز  ستقرارالمستويات المطلوبة، ال اتاالحتياطيعندما يتجاوز مجموع       
الطارئ في موازين المدفوعات حين يتعذر التمويل التلقائي للعجز عبر التدفقات من الخارج، البد من 

اآلمنة وذات السيولة العالية مثل حواالت الخزانة االمريكية وما  االستثماراالهتمام بالعائد. ألن عوائد أدوات 
بالد الزال يعيش أغلب سكانها مستويات رفاه متدنية رغم نجاحاتها  يماثلها منخفض. والعائد مهم خاصةً في

ً ادارة تقتصاداال ية مثل الصين والهند التي بقي  متوسط الدخل للفرد فيها منخفض. ولهذا تتحول تدريجيا
الى المنهج االخر الذي يبحث عن عوائد ويتحمل مخاطر والذي  passiveاالحتياطات من المنهج السلبي 

. ويبدو ان مجرد استحداث صناديق الثروة السيادية ال يكفي لخدمة اهداف   Activeالفعالة  دارةااليسمى 
ً على االغلب، في الدول المتقدمة و بمعدالت  تعظيم العائد اذ الزالت اموال هذه الصناديق تستثمر، حاليا

 عائد واطئة.
الدولية تحاول خدمة عدة اهداف عبر مقايضة بينها ويتركز االهتمام، غالباً، على  اتاالحتياطيادارة       

االمان أي حفظ تقيمة الموجودات، الى جانب السيولة والعائد وتقد تتغير اوزان االهداف حسب حجم 
ثل لضمان السيولة التامة ولذلك تستثمر في ادوات م اتاالحتياطي. وتدار الشريحة االولى من اتاالحتياطي
الليلي، أي وديعة ليوم واحد، تليها شرائح تستثمر في اذونات خزانة تقصيرة االمد او ودائع آلجال  االستثمار
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المقدار الضروري فيها في مدة ال تزيد على  االستثمارتقريبة. ثم تزداد اآلجال الزمنية لالستثمار مع تجاوز 
 عجز المفاجئ في ميزان المدفوعات. المعني والمديات المحتملة لل تقتصاداالسنة تبعاً لخصائص 

على اساس ان مكوناتها تتفاوت بالسيولة والخدمات االخرى التي  اتاالحتياطيلقد اثيرت مشكلة التجميع في 
 اتاالحتياطيلكن اطروحة االعتراض لم تذهب بعيداً في دراسة المشكلة الفعلية وهي ان  اتاالحتياطيتؤديها 

انما هي أصول مالية بأدوات متفاوتة االمد ، حواالت خزانة لمدد  تقصيرة  ليست نقداً بالعملة االجنبية 
ً متفاوتة االمد، وهي تختلف   فعال في  تتدرج إلى سنة وسندات لعدة سنوات وودائع في المصارف ايضا
مزايا السيولة وحفظ القيمة. اما االتقتصار على مجرد المقارنة بين الذهب والعملة االجنبية وحقوق السحب 

في صندوق النقد الدولي فهذا اليكفي . وفي كل االحوال يمكن تسـييل جميع االصول  اتاالحتياطيالخاصة و
وفي اتقصر وتقت والفارق بين اصل واخر في تكاليف التسـييل مقاسة بمقدار القيمة المضحى بها نسبة إلى 

 تقيمة األصل.
 

 االستثمارالدولية الى مقاطع أثنين أو ثالثة وتسمى مقاطع السيولة و اتاالحتياطيجرت العادة على تقسيم 
 االستثماروتختلف تلك المقاطع، الشرائح، في القواعد التي تحكم استثمارها. والشريحة العليا تسمى شريحة 

حة وفيها يؤكد على العائد دون التضحية بأهداف السيولة واالمان التي هي ضوابط  اساسية الستثمار الشري
في ثالث شرائح او اكثر. وتميل بعض  االستثمارالدنيا شريحة السيولة . وتقد يكون من المناسب تقسيم 

 50بالمائة ومنها ترتفع  بها فوق 10( الى تقليل حجم شريحة السيولة الى اتقل من P5البنوك المركزية )
 بالمائة.

ً لتقدير ا             فالحد االدنى المطلوب  اتاالحتياطيلطلب على والذي اراه ان ترسم حدود الشرائح تبعا
بالمائة من االستيرادات ايهما أتقل هذه  30بالمائة من النقود بالمعنى الواسع او 10مثالً  اتاالحتياطيمن 

شريحة  اتاالحتياطيالشريحة الدنيا أو شريحة السيولة االولى. وبين هذا الحد والمقدار االتقصى لتقدير 
بهدف  االستثمارل  أكثر من ثالثة أشهر الى سنة، وما فوق التقدير االتقصى شريحة تقصيرة االج االستثمار

 . اتاالحتياطيالعائد دون الخروج عن تقاليد التحفظ في ادارة 
فوق حد معين يمكن فصل ادارتها في صندوق مستقل عن الميزانية العمومية  اتاالحتياطيوعندما تزداد 

 وهكذا. استقرارروة سيادية او االجيال القادمة أوللبنك المركزي والذي يسمى صندوق ث
الى ان العالتقة بين احتياطيات البنك المركزي وتلك الصناديق ليست بسيطة وهي تقد  االشارةوهنا البد من 

انشأتها اساساً, دول الصادرات الطبيعة  وفوائض الصادرات الصناعية. وفي حالة الدول النفطية اصالً 
 توجد فوائض في ايرادات النفط عن متطلبات االنفاق الحكومي فتذهب تلك الفوائض مباشرة الى تلك

وبعد ذلك تنقل الى  اتاالحتياطيالصناديق وتقد تودع، وهذا ممكن في البنك المركزي، فتصبح ضمن 
الفائضة وهي  اتاالحتياطيالصندوق بأجراءات محاسبية لم تتناولها الدراسات. أو تقوم الحكومة بسحب 

نك المركزي بها . أي ودائعها في البنك المركزي وايداعها في الصندوق المستحدث، و تقد تنقطع  عالتقة الب
ان مسالة الفصل بين احتياطيات البنك المركزي واالصناف االخرى من النقود الدولية تقديرية تماماً، فيمكن 
أن تظهر جميع فوائض الحكومة في احتياطيات البنك المركزي وتدار أموال الشريحة العليا في صندوق أو 

األجنبية في البنك المركزي التصنف ضمن المطلوبات  أية ترتيبات أخرى. وألن ودائع الحكومة بالعملة
المحلي في ميزانيته العمومية  للوصول الى الصافي.  االئتمانعليه بالعملة االجنبية، بل تطرح من اجمالي 

وفي نفس الوتقت تقد اضيفت الى موجودات البنك المركزي بالعملة االجنبية وتستوعب في مفهوم 
 المركزي .المملوكة للبنك  اتاالحتياطي

في فئات حجمية عمودياً ، تخضع تلك الفئات إلى متابعة من جوانب عدة مثل  اتاالحتياطيالى جانب تبويب 
ية للدول والمصارف ومالحقة تغيراتها, وادارة المخاطر, وإعادة حساب القيمة السوتقية االئتمانتقييم الجدارة 

ا. وتنوعت البنوك المركزية في ادارة ستثمارااللألصول، والترتيبات لتحويلها عبر األماكن و أدوات 
، ومنها اعتمدت على الخبرات الخارجية في التعاتقد مع مكاتب متخصصة، وأخرى وظفت اتاالحتياطي
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خبراء خارجيين ضمن بنيتها االدارية الداخلية وبعضها اكتفت بالتعاتقدات مع مراسليها من البنوك المركزية 
ويل المراسلين مثالً صالحية بيع وشراء حواالت الخزانة حسب تقاعدة ة. أي تخاالحتياطيلدول العمالت 

الليلي( عندما تزيد عن الحد االعلى  االستثمار، او تحويل مبالغ النقد ) االيداعتوجيهية مبلغة اليهم، أو اعادة 
 الى حواالت بثالثة اشهر، مثال، وهكذا.

والبنك المركزي العراتقي اليستخدم وكالء الدارة استثمارته بل يديرها بالتعاون مع البنوك المركزية للدول 
ً تتسم  ادارة البنوك المركزية لالحتياطيات بالغموض وليست حاسمة من زاوية  المستثمر بها . وعموما

،  اتاالحتياطيات  أو االستثمارائرة )المحافظين( والسلطة التنفيذية ود االدارةتوزيع صالحيتها بين مجالس 
 وذلك مقارنة بالسياسة النقدية التي تتماثل فيها البنوك المركزية الى حد كبير .

في نطاتقة  اتاالحتياطيالذي تبقى ادارة  االستثمارلكن دائماً يوجد دليل مصادق عليه أو ضوابط تعين فضاء 
الرئيسية، و بين الودائع وأدوات الدين، وآماد  حسب العمالت اتاالحتياطي. ومن تلك الضوابط توزيع 
 األدوات كما هو في العراق .

ية للمصارف المودع بها، وكذلك االئتمانومن المتعارف عليه االهتمام بالتنويع حسب الدول. وأيضاً الجدارة 
ة، الحكومات. وتوجد مصارف استثمارية وتجارية عامة معروفة بأستقبال احتياطيات البنوك المركزي

وتتعامل معها البنوك المركزية مباشرة أو من خالل البنوك المركزية المراسلة. وتتوفر في المصارف 
واالسواق المالية فرص واسعة للتنويع وتحاشي المخاطر بالمفاضلة مع الفوائد التي انخفضت كثيراً منذ 

وكأنها اموال يحتفظ  اتاالحتياطيبح بداية االزمة المالية االخيرة. وعند المبالغة في الوتقاية من المخاطر تص
المحافظة لالحتياطيات وهي التي تقوم على تحاشي المخاطر كما  االدارةبها وحسب والبد من التمييز  بين 

والتي تستهدف تعظيم العائد مع   Activeالفعالة  االدارةوأخرى  passiveسلف وتسمى تابعه للسوق 
كما تقدم، ألن الشريحة الدنيا البد ان  اتاالحتياطيعلى كل  االدارةتأمين السيولة وغالباً يستولي أحد نمطي 

تراعى فيها السيولة التامة. ومن االعتبارات التي يفوق االهتمام بها المخاطر والعائد والكفاءة اال وهي 
 يرفة المركزية.النزاهة، الجوهر االثمن للص

ولقد تزايدت أهمية دراسة مخاطر السوق وكذلك توتقع تغير المخاطر في االفق الزمني لالستثمار وايضاً      
كمقياس اسعار الفائدة و فترة استرداد  اتاالحتياطييالحظ الميل للتحليل الكمي، ومؤشرات تهتم بها ادارة 

 الفائدة على القيمة السوتقية لالصول.بمعنى تقياس اثر التغير في سعر  Durationالقيمة 
بالقروض فأن التحليل يطال العملة االجنبية في  اتاالحتياطيوعندما يتوسع البنك المركزي في تمويل  

ً الى جانب تغيرات سعر الفائدة تحتل تغيرات  جانبي الميزانية العمومية. وكذلك تحليل الحساسية، وايضا
سعر الصرف أهمية عند تنويع العمالت وهو المبدأ المتعارف عليه. فمثال في العراق يستخدم الدوالر 

ً بين الدوالر والدينار فان تغيرات الجنية  اتاالحتياطياالمريكي والدينار لتقييم  وما دام سعر الصرف ثابتا
االسترليني واليورو تجاه الدوالر تنعكس بنفس النسبة بالدينار. وألن الدينار هو العملة الرسمية لعرض 

ح والخسائر تجاه الدينار تعني االربا اتاالحتياطيالمركز المالي للمؤسسات العراتقية فأن تغيرات تقيمة 
 الرأسمالية في الميزانية العمومية للمركزي.

ية طالما االئتمانية وتدار احتياطيات البنوك المركزية في مأمن من المخاطر االئتمانوفوق ذلك المخاطر 
ية. االئتمانحصرت استثماراتها في البنوك المركزية الرئيسية وادوات الدين الحكومي للدول عالية الجدارة 

على المصارف واسواق المال فقد تعرضت االستثمارذهبت وراء العائد المرتفع ووسعت فضاء أما التي 
احتياطياتها الى خسائر لم تفصح عنها البيانات. وكان البنك المركزي العراتقي في مأمن من تلك الخسائر 

 . االستثمارالعتماده ستراتيجية  محافظة في 
ية تعتمد البنوك المركزية، ومنها البنك المركزي العراتقي، سياسة عدم االئتمانوباالنسجام مع تقليل المخاطر 

هذه وجه أخر لمبدأ التنويع  االنتشارالتركيز خاصة عندما تنتشر خارج الواليات المتحدة االمريكية وسياسة 
فضاء  والعمالت. وهذا المبدأ غاية في االهمية عند توسيع االستثمارالذي يسري على اآلماد والدول وادوات 

 بعيداً عن البنوك المركزية والحكومات تجاه المصارف واالسواق المالية . االستثمار



 
 

326 
 

وتهتم البنوك المركزية بالمخاطرة التشغيلية في سياق االنفتاح على تكنولوجيا المعلومات وضبط وادارة  
الحاضر كي يتضمن  العمليات لتقليل االخطاء البشرية. ولقد اتسع مفهوم المخاطرة التشغيلية في الوتقت

وهي من المرتكزات المهمة للثقة بالبنك المركزي. ولقد عمدت البنوك المركزية   Reputationالسمعة 
الى تحسين ادارة المخاطر التشغيلية وأنعكس ذلك في توزيع المهام على اتقسام بطريقة تتحاشى التناتقض في 

 ية.المصالح مع العناية بالتقارير وتدتقيق االجراءات الرتقاب
واصبحت المكننة االلكترونية هي الصفة الغالية ويتسع نطاق التعامل بها حتى تكاد تشمل جميع العمليات 

 بمراحلها كافة، والبنوك التي الزالت متخلفة في هذا المجال تبنت مشاريع للنهوض بهذه المهمات.
 goodالرشيدة  رةاالداوتقد يتضمن خفض المخاطر التشغيلية السعي الحثيث للتخلص من منافيات 

Govrnance وتقد تناولت بعض االدبيات العامة وليست المتعلقة بالبنوك المركزية بالذات المخاطر .
التشغيلية على انها شاملة الحتماالت التزوير واشكال الفساد االداري والمالي بمختلفها ، اضافة على مثل 

البيئة اآلمنة من جملة ما يعنيه خفض  حوادث الحريق أو التخريب والهجمات االرهابية أي ان ضمان
 المخاطر التشغيلية.

 
وال تعني مراعاة السيولة مجرد توفر العملة االجنبية القابلة للتصرف تحت اليد في الوتقت المطلوب بل  

ً اذ تقد يؤدي طرح مقادير كبيرة من ادوات  في السوق فجأة الى تخفيض اسعارها  االستثمارالكلفة ايضا
ً امكانية استخدام االدوات ضمانات للحصول على تمويل تقصير األجل. ان ادارة  لحفظ  اتاالحتياطيوايضا

تقيمتها ال تبتعد عن مبدأ تقليل المخاطر مع زيادة العوائد وفي كل االحوال يتعلق االمر بالعمالت  وانواع 
تغير اسعارها وآمادها الزمنية وهذه مرتبطة بشكل أو آخر مع دول  وتقدير احتماالت االستثمارادوات 

االسواق المالية لالستثمار والمؤسسات التي اصدرت االدوات، فهي مطلوبات في ميزانياتها العمومية. 
ية  لتلك المؤسسات: حكومات، مصارف، شركات اعمال غير مالية،  تحدد من االئتمانوبالتالي فأن الجدارة 

 عوامل اخرى، مخاطر حيازة تلك االدوات .  بين جملة
الدولية مفردة االساس المرجعي "  اتاالحتياطيالمالي وادارة محفظة  االستثمارتستخدم مناهج 

Numeraire في الحساب الذي يفضي إلى القرارات. وهنا يختلف االساس المرجعي تبعاً للعامل االكثر  "
ثروة. فأن كانت مطلوبات الدولة للخارج وااليفاء بها في مواتقيتها اهمية في مواجهة االلتزامات او تنمية ال

حسب العمالت، وكأن الوحدة االساسية للمطلوبات  اتاالحتياطيهي األكثر أهمية تصبح هي الناظم لتوزيع 
. وفي حالة اخرى تقد تكون القوة الشرائية من السلع والخدمات هي المقياس اتاالحتياطيهي المقياس لقيمة 

 اتاالحتياطي. وتقياس اتاالحتياطيتمد ولهذا من االفضل اعتماد عمالت التجارة الخارجية اساساً لتوزيع المع
بالعملة الوطنية مطلوب دائما فهو المعتمد، في الميزانيات العمومية للبنوك المركزية، وتترتب على كشف 

ا االلتزامات المتبادلة بين البنك المركزي الدخل واألرباح و الخسائر الرأسمالية تبعات يعينها القانون، بما فيه
والموازنة العامة للدولة. وهذا االساس يجعل لتغيرات سعر الصرف اهمية حاسمة في تحديد المراكز المالية 

ً مع سعر صرف العملة الوطنية. ويختلف مسار تقيمة   اتاالحتياطيللبنوك المركزية  والتي ترتبط  عكسيا
ة الدولية بعضها تجاه االحتياطياسعار صرف العمالت  استقرارعية نظراً لعدم الدولية بحسب الوحدة المرج

بعملة واحدة وسعر صرف العملة الوطنية مثبت تجاه تلك العملة  اتاالحتياطيالبعض االخر. ولو فرضنا إن 
ة لالحتياطيات ال تتعرض الى تذبذب . ولكن هذا االسمية، اليورو او الدوالر مثالً فأن القيمة االحتياطي

ة يخفي وراءه تقلبات عنيفة اذا ما تقيست بالقدرة الشرائية الدولية او بداللة االسميفي القيمة  ستقراراال
 المطلوبات للجهات الخارجية .

ى مصدر من مستورد صافي لرأس المال ال 1998  - 1997لقد انتقلت آسيا بعد ازمتها المعروفة لألعوام 
صافي له. وتقد اسهم نجاح الصين في تعضيد هذا التحول لمجموعة دول آسيا الناهضة، وتقد توجهت تلك 

 ستقرارالدولية التي تجاوزت كثيراً الحجوم الضرورية منها لال اتاالحتياطيالدول نحو تغيير انماط استثمار 
تحفظ لتحاشي المخاطر وتأمين السيولة الدولية ب اتاالحتياطيومن المنطقي ان يدار المقدار الضروري من 
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والحفاظ على تقيمة االصول. وما يزيد على ذلك يمكن التدرج في اسلوب استثماره الستهداف زيادة العوائد 
مع تقبول مخاطر اعلى وهو ما يجري تقريباً. اما ظاهرة صناديق الثروة السيادية فهي انعكاس الستمرار 

 الدولية.  اتاالحتياطيتراكم 
الدولية للبنك  اتاالحتياطيإن ارصدة صناديق الثروة السيادية والفوائض الحكومية  بالعملة األجنبية و       

المركزي هي اموال متماثلة تعبر عن فوائض موازين المدفوعات تراكمت لدى المؤسسات الرسمية. وال 
. فالفوائض الحكومية عادة ما ستقراراالتختلف االصناف الثالثة آنفة الذكر من حيث المبدأ في اداء وظائف 

يديرها البنك المركزي في حسابات خارج ميزانيته العمومية. ويمكن ان تعد أرصدة الحكومة بالعملة 
االجنبية كلها ودائع لدى البنك المركزي، وبالتالي تدار على ميزانيته، وتظهر في اجمالي موجوداته من 

 اتاالحتياطيبمقدار تلك االرصدة، في هذه الحالة، الن تعريف العملة االجنبية، وتزداد احتياطياته الدولية 
ً منها المطلوبات لألجانب. أي ان العرف يقضي  الدولية للسلطة النقدية هي الموجودات أألجنبية مطروحا
بمعاملة ودائع الحكومية لدى البنك المركزي بالعملة االجنبية وكأنها ودائع بالعملة المحلية ولهذا تدخل في 

 المحلي للبنك المركزي .  االئتمانصافي  حساب
وأموال صناديق الثروة السيادية هي أما أموال حكومية فائضة أو من جملة احتياطيات البنك المركزي       

ً مستقالً كما ان أساليب استثمار هذه االموال الحكومية ال تتعلق  ً ماليا يقترضها الصندوق بصفته كيانا
و أن مقداراً من تلك   Optimum Portfolioإلى مبادئ المحفظة المثلى   بالتسمية بل أتقرب ما تكون

و  االستثماراالموال ال يمكن النزول دونه يستثمر بسيولة عالية. ومن زاوية اخرى يرتبط تنويع ادوات 
الى شرائح حيث تنخفض السيولة وتزداد العوائد والمخاطرة بالتحرك من  اتاالحتياطياآلجال مع تقسيم 

الدولية مستمدة من الممارسة على  اتاالحتياطيالشريحة االدنى صعوداً. وان الضوابط التي تحكم استثمار 
الصعيد الدولي. وتؤكد البنوك المركزية بصفة مستمرة على  االمان أي الحفاظ على رأس المال، وهو 

. وتشير البيانات والمسوح الى إيالء اهتمام متزايد بالعوائد اتاالحتياطيل االكثر اهمية  في ادارة العام
ات في االيداعوالتحول من ادوات الدين الحكومي، و االستثمارنحو آماد زمنية ابعد في  االتجاهمقترنا ب

لوكاالت الحكومية وانواع من البنوك المركزية االخرى والمصارف عالية الجدارة، نحو سندات الشركات وا
الدولية و ما في حكمها  وفرة  اتاالحتياطيذات مخاطر اعلى. وكما سبق، تعني زيادة حجوم  االستثمار

المصرفي الى التوسع نحو  االئتمانورخص السيولة ومن هذه الزاوية يرى البعض أنها  أسهمت  بدفع 
 ميادين خطرة تقبل االزمة االخيرة.          

في الخارج الذي هو في نفس الوتقت إستيعاب  االستثمارالمحلي يحتم   االستثمارعلى  االدخارفائض  
المحلي أم  يشجع   االستثمارلفائض الحساب الجاري. فهل يعالج التراكم المبالغ به لألحتياطيات بتوسيع 

 االستهالكذاته بزيادة  االدخار. أم خفض االدخارالقطاع الخاص لألستثمار في الخارج ألستيعاب فائض 
وفسح  اتاالحتياطيالحكومي والخاص، و هو ما إتقترحته مؤسسات أمريكية للصين. أوالتوتقف عن مراكمة 

المجال لسعر الصرف بالتغير بحسب العرض والطلب وأألكتفاء بتشذيب التذبذبات الحادة بتدخل يستخدم 
وبعد ذلك يعتمد التعويم المدارفي   اتاالحتياطي لهذا الغرض دون زيادتها. أي مراكمة تقدر من اتاالحتياطي

 االحتفاظبخالف الحاجة للطوارئ تقليل و اتاالحتياطينطاق سعر الصرف التوازني .ان الحجم المطلوب من 
بالمزيد منها فوق الحجم الضروري يتنافى مع التصرف االمثل بالموارد . والترويج لصناديق الثروة 

يل االمر الواتقع الى هدف ألن افضل سبل الحفاظ على تقيمة الفوائض توظيفها  السيادية محاولة سياسية لتحو
بعائد مجزي واالفضل من ذلك تحويلها الى طاتقة انتاجية ترفع متوسط الدخل للفرد  ما يضمن الحفاظ عليه 

 وتوسيع فرص التشغيل المنتج للقوى العاملة.
في  االستثمارادمة ينطوي على  مغالطة  وكان ان تسمية صناديق الثروة السيادية صناديق األجيال الق

الحقيقي تضمن إعادة إنتاج رأس المال  مع تنمية  االنتاجالزراعة والصناعة ليس لألجيال القادمة. ان عملية 
وهذه عملية ال تتوتقف. والثروة التي تنتفع منها االجيال الحالية في أوربا الغربية هي رؤوس االموال التي 
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ت أنتاجية أيام الثورة الصناعية  والتي استمرت بالتكاثر الى يومنا هذا و لألجيال التي وضعت لبناء طاتقا
 تأتي.

أيضا فوق المستويات  االدخارالمحلي لكن  االستثماروتشهد البلدان االسيوية مستويات غير مسبوتقة  في 
خدم مطلب التنمية المعجلة. يهي ناتج عرضي لنظام  اتاالحتياطياألعتيادية ، و الفوائض التي إتخذت شكل 

ية للمستثمر في الداخل فإن  استثمار القطاع الخاص في الخارج  أفضل تقتصاداالو طالما يبقى مركز األتقامة 
 كامالً في الداخل. االدخارواالفضل منهما إستيعاب  اتاالحتياطيمن زيادة 

 
بنك المركزي لغرض االستيراد وللنظر في المضامين على فرض اتقتراض الحكومة لجزء من إحتياطيات ال

وتسديد التزامات خارجية، و تعني هذه العملية إبتداء إنقاص صافي الموجودات االجنبية للبنك المركزي 
وزيادة صافي الموجودات المحلية في ميزانيته العمومية عندما تسحب الحكومة فعال ما أتقترضت بالعملة 

ير وال يظهر اثر لهذه العملية على عرض النقد و سوق األجنبية. وبذلك يبقى االساس النقدي دون تغي
ية الكلية وبالتالي االنتاجالصرف . وتقد تسهم مستوردات الحكومة بتحسين العرض السلعي أو نمو الطاتقة 

يكون هذا االجراء محايدا تجاه التضخم. وعندما تسدد الحكومة هذا الدين ال يكون لذلك أثر على الميزانية 
المركزي. فإن كان بالعملة االجنبية يزداد صافي الموجودات االجنبية وينخفض صافي العمومية للبنك 

الموجودات المحلية بمقدار المبلغ المسدد. واذا سددت الدين بالعملة المحلية  تكون تقد إشترتها من البنك 
شترت بمبلغها المركزي بالعملة األجنبية و النتيجة واحدة.  ولو فرضنا ان الحكومة اصدرت اوراق دين وا

سعر  رتفاععملة أجنبية من البنك المركزي يكون لهذا االجراء اثر أنكماشي على االساس النقدي وضغطه ال
ً لذلك. وهناك خلط في التنظيم بين عملية ذات اثر أنكماشي على االساس النقدي وتحقق هذا  الفائدة تبعا

دة وهو محصلة لعمليات عدة بأتجاهات االنكماش بالفعل. ان وضع االساس النقدي تحكمه عوامل عدي
متعاكسة فعندما تشتري الحكومة عملة أجنبية من البنك المركزي بصفقة مولتها بأصدار أوراق دين  فهذا 

عرض النقد من خالل المضاعف النقدي.  نخفاضيعني تقليص االساس النقدي و لذلك ترتفع اسعار الفائدة ال
في سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية . هذه  انخفاضيحصل وتنخفض االسعار ومع ثبات سعر الصرف 

الوتقائع المفترضة  تقد ال توجد في  الواتقع . اذ اليمكن لصفقة شراء عملة اجنبية واحدة، ان تحدث كل هذه 
التغيرات فورا  وتقبل ان يعدل أو يلغى اثرها بفعل عوامل اخرى. ان االستمرار في سلسلة االسباب وصوالً 

يشجع على تدفقات رأسمالية داخلة وتحسن في ميزان المدفوعات وعرض سعر الفائدة سوف  تفاعارالى ان 
زائد في العملة االجنبية وطلب زائد على العملة المحلية فيتدخل البنك المركزي ليشتريها ويوسع االساس 

(. ان مثل هذه االستجابات النظرية تعترضها  في الواتقع الكثير من العوائق التي تمنع  Park 21النقدي ) 
ً في صفقات أخرى ذات  حصولها، وربما بعد  تخلف زمني، وفي هذه االثناء أصبح البنك المركزي طرفا

مط االستجابة تأثيرات مختلفة.  والبيانات المتعارف عليها ال تسمح بأختبار اثر كل صفقة على حدة لمعرفة ن
الفعلية. ان تقترض الحكومة عملة اجنبية من البنك المركزي لالستيراد فهذا يمكن تفهمه ، لكن ان تقترض 
جزءاً من أحتياطيات البنك المركزي لالنفاق في الداخل فسوف تضطر الى بيعها لقاء عملة وطنية ، وبذلك 

تي احتجزتها أصالً لقاء العملة االجنبية انفقتها لكن لم تؤثر على عرض النقود المحلية ألن العملة الوطنية ال
زيادة في عرض العملة االجنبية االخيرة حصلت في سوق الصرف تقد تؤدي الى رفع سعر صرف العملة 
الوطنية فيلجأ البنك المركزي ألعادة شرائها لقاء عملة وطنية وهكذا جرى تعقيد المسألة. أي ال معنى 

و ليس لعجز الميزان الحكومي  االيراداتطالما أن المشكلة في عدم  كفاية  لألتقتراض بالعملة األجنبية
طريقها الى المصادتقة مثل بقية   االضافيةتكفي واخذت تلك المشاريع  االيراداتبالعملة أألجنبية.  ولو كانت 

مول انفاتقها المحلي المهام المتفق عليها فسوف التكون العملة االجنبية تقيداً على التنفيذ، ألن الحكومة اصالً ت
 بعملة وطنية أشترتها بعملة اجنبية من البنك المركزي . 

 اتاالحتياطيكانت الحكومة الهندية تقد اعلنت عن مقترح لتطوير البناء التحتي في الهند بمشاريع تمول ب
زي منها الهندي. وعرضت بدائل لألنتفاع من أحتياطيات البنك المرك االحتياطيالدولية الزائدة لدى البنك 



 
 

329 
 

اتقراض الشركات الحكومية المسؤولة عن المشاريع تلك االموال وتخصيصها حصراً لالنفاق على متطلبات 
المشاريع من المكونات االجنبية، سلع وخدمات أستشارية وربما مدفوعات لمقاولين أجانب، أو يشترك 

تراض من الخارج . أو يقرض مصرف  المقاول االجنبيي المنفذ في تمويل هذه المشاريع ضمن برنامج لالتق
البنك المركزي جزءاً من احتياطياته للشركات الحكومية المسؤولة لتقوم بأستثمار القرض بشراء أوراق 

ية للشركات ومساعدتها على االتقتراض االئتماني من السوق الدولية لرفع الجدارة االئتمانمالية عالية التقييم 
( أصبح  Park p22ادرة الى ان نقص البناء التحتي في الهند ) في السوق الدولية .و يستند تبرير المب

ً لتنميتها  وان العائد االجتماعي الحدي لألستثمار في البناء التحتي أعلى بكثير من عوائد أستثمار  عائقا
بحواالت الخزانة  االمريكية مثالً. ومن المتوتقع ان تظهر تحفظات على  مثل هذه المبادرات  اتاالحتياطي

 ا انها تضعف الضبط الماليومنه
أن البنك المركزي عندما يعتمد سعر صرف وكل ما تقدم من تحليل ال يتناتقض مع القاعدة البسيطة وهي  

الدولية للبنك  اتاالحتياطيثابت للعملة الوطنية تجاه الدوالر أو سلة من العمالت ال بد أن تكون حركة 
 المركزي تابعاً وناتجاً عرضياً لأللتزام بهذا الهدف .

 

 وحجمهد األمثل دتدالحصيدطيب االحصفدظ   
 
عند حجمها االمثل عندما تتساوى المنفعة الحدية لها مع الكلفة الحدية. ودون هذه النقطة  اتاالحتياطيتكون   

كانت المنافع الحدية لالحتياطيات تفوق تكاليفها الحدية. ويفترض ان المنافع الحدية تتناتقص مع زيادة الحجم 
 االستثمارالعائد االعتيادي على في حين تتزايد التكاليف الحدية.  والتقتصر التكاليف الحدية على الفرق بين 

بل ألن اعباء التعقيم تتزايد ايضاً. ولحد االن ينظر الى تكاليف التعقيم بأنها ايضاً  اتاالحتياطيوالعائد على 
الفرق بين سعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي للمصارف والمعدل الذي يتقاضاه على استثمار احتياطياته 

تكاليف أخرى تتمثل في إزاحة الموارد عن القطاع الخاص بتحويل أموال متاحة في الخارج . لكن هناك 
الى البنك المركزي وتعطيلها. ونذكر ان العراق واجه مثل هذه المشكلة عندما احتجز البنك  لالئتمان

للمصارف لديه وشراء المصارف لحواالته وتقد  االيداعالمركزي جزءاً من الودائع المصرفية في تسهيالت 
 اجهت هذه السياسة النقدية الكثير من االحتجاجات في حينه. و

الدولية في الميزانية العمومية للبنك المركزي وتقراءتها في صافي الموجودات  اتاالحتياطيعندما ينظر الى 
االجنبية فأنها جزء من االساس النقدي ، لكن نسبتها منه تتفاوت من دولة  ألخرى وزمن وآخر. ويمكن 

لمعرفة الحجم النسبي  M2أو الواسع  M1من نسبة االساس النقدي الى النقود بالمعنى الضيق االستفادة 
لالحتياطيات الدولية. لكن نسبة االساس النقدي الى النقود او معكوسه، المضاعف النقدي،  تقد يتغير بمديات 

ال في حاالت تقليلة يعبر الدولية موجودة ا اتاالحتياطيواسعة. ولم تعد العالتقة القطعية بين عرض النقد و
عندما يتساوى بالضبط االساس النقدي مع إحتياطيات العملة   Currency Boardعنها نظام لجنة العملة  

االجنبية، وهو حال العراق، على الرغم من عدم إلتزامه  رسميا نظام لجنة العملة بل ال يسمح به القانون 
 ساس النقدي. أصال، وفي العراق العملة االجنبية اكبر من اال

وتعود  اتاالحتياطيالدولية الى االستيرادات أصبحت شائعة منذُ الستينات معياراً لكفاية  اتاالحتياطينسبة 
تمول االستيرادات عند انقطاع موارد العملة االجنبية آلي سبب وتبين النسبة  اتاالحتياطيمبرراتها الى ان 

مدة استمرار البلد في تمويل استيراداته عند انقطاع مصادر التمويل االعتيادية. واعتمدتها نشرات صندوق 
ن بالمائة م  40النقد الدولي من الخمسينات وفي ظل نظام بريتون وودز اعتمدت البلدان الرئيسية 

ً لكفاية  بالمائة على انها المستوى االدنى والبنك  20وتعد نسبة  اتاالحتياطياستيراداتهم السنوية مقياسا
بمقياس تغطية االستيرادات لمدة من ثالثة الى اربعة أشهر وهي  اتاالحتياطيالمركزي االوربي يعتمد كفاية 

الدولية إلى  اتاالحتياطيسط نسبة تقاعدة عملية وليست مقررة بقانون. وعلى مستوى العالم بلغ متو
 اتاالحتياطي)بيانات البنك الدولي، جداول  2010بالمائة عام  59األستيرادات السنوية من السلع والخدمات 



 
 

330 
 

واالستيرادات(، وهي تتفاوت كثيراً من دولة الخرى حسب السياسات والشروط الموضوعية. وفي المقارنة 
ايضاً وطالما ان التناسب متحقق ومستقر  االجماليالى الناتج المحلي  تااالحتياطيبين البلدان تستخدم نسبة 

 فان االستيرادات تغني عن االخير. االجماليبين االستيرادات والناتج المحلي 
 اتاالحتياطيالى العملة المصدرة، ولعل المعيار االكثر واتقعية نسبة  اتاالحتياطيومن الشائع  مؤشر نسبة 
، ومعيار آخرهو نسبة اتاالحتياطين المدفوعات او اكبر خفض سنوي في الى اكبر عجز في ميزا

 100نسبة   Greenspanالى الدين تقصير االجل الذي يستحق في غضون سنة. واتقترح  اتاالحتياطي
بالمائة من الدين تقصير االمد. ويبدو من الصعب أيضاً اعتماد معيار وحيد لتقدير الحجم االمثل لالحتياطيات 

بالمائة من الدين تقصير االجل  أو أكبر عجز  100أو    M2االستيرادات أو النقد بمعناه الواسع بنسبة من 
تحقق في ميزان المدفوعات وغيرها . والميل االتقوى نحو جمع هذه المؤشرات في مركب واحد بأن تؤخذ 

 الحدود العليا والدنيا لتلك التقديرات او المتوسط.
               

ي الكلي الستعادة التوازن في ميزان المدفوعات تخفيض الدخل أو الرفاه وكلما كان تقتصادالايقتضي التكيف 
الدولية. لذلك تعد  ماصة  اتاالحتياطيخفض الدخل المطلوب الستعادة التوازن كبيراً ازدادت الحاجة الى 

عن طريق ، وتجنب البلد اتخاذ سياسات صعبة لتعديل ميزان المدفوعات Shock absorberللصدمات 
تغيير االنفاق ) الطلب الكلي ( او تغيير مكوناته  لينعكس ذلك في صافي الميزان التجاري، وتقد التفلح 
السياسات المالية والنقدية المعتادة مع سعر الصرف الثابت العادة التوازن، وفي كل االحوال تكون تكاليف 

الدولية على عدم ثبات التناسب فيما بين المتغيرات التعديل باهضة، ومن الناحية العملية  دلت االزمة المالية 
(chan p q3 و لذلك يصعب التكهن بحجم التمويل التعويضي من األحتياطات لتفادي خسائر كبيرة في ،)

للتغيرات التلقائية.  ومتى ما تبين ان العجز في ميزان المدفوعات ذو  تقتصاداالالدخل والتشغيل عند ترك 
الوطني بطء  تقتصاداالتمهل البلد المعني لالنتقال التدريجي وبالتالي يتحمل  اتياالحتياططبيعة دائمة ف

الدولية تمثل ضمانات غير  اتاالحتياطيالتعديل دون االضطرار ألتقتراض خارجي ثقيل ، وفي نفس الوتقت 
ً هي سبب لتعزيز ثقة حائزي العملة الوطنية بها، وعندما تتدهو ر رسمية لالتقتراض من الخارج. وايضا

 تقيمتها يزداد ميلهم الى التخلي عنها لصالح العملة االجنبية واستثمارها في الخارج.
الدولية يأتي مباشرةً من دعم االمكانية المستمرة لتحويل  اتاالحتياطيوبالرغم من ذلك فأن الطلب على  

ولية فهو تكيف سلبي الد اتاالحتياطيالعملة الوطنية الى عملة اجنبية معينة بسعر ثابت. اما التغيرات في 
ية تقتصاداالالدولية في الكلفة  اتاالحتياطيلتغيرات الميزان الخارجي. وتتمثل محددات الحجم المرغوب من 

والتذبذب في  اتاالحتياطيب لالحتفاظالكلية للتالؤم مع التغيرات في ميزان المدفوعات، وكلفة الفرصة البديلة 
 مستويات التدفقات الداخلة والخارجة.

تستثمر لكن عوائدها واطئة بسبب الضوابط المعتبرة في إدارتها. وتقارن العوائد على  اتاالحتياطيوان  
مع معدل الفوائد على الدين الخارجي أومعدل العائد على االوراق المالية المحلية او العائد على  اتاالحتياطي

ا. ويقترح البعض حساب كلفة الفرصة السند الحكومي ,اوسعر الخصم الوطني لمعرفة تكاليف األختفاظ به
ية الحدية القصوى على رأس المال ومتوسط سعر الفائدة على االنتاجالبديلة لالحتياطيات بالفرق بين 

ية الحدية لرأس المال بمتوسط الربح على رأس المال في تقطاع االنتاجالحواالت االمريكية.ويستعاض عن 
 العائد الحدي على السهم الحكومي.االعمال ، وفي زمن الركود والفتور معدل 

الوطني على مسار نمو مرتفع وتنمية عالية كما  تقتصادااللكن في حال استطاع البلد المعني فعالً وضع  
عالية. بيد أن ارتباط تنمية الصين  اتاالحتياطيب لالحتفاظيحصل للصين اآلن فأن كلفة الفرصة البديلة  

يجيزالنظر، في هذه الحالة، الى  اتاالحتياطيت الجاري وبالتالي زيادة بالفوائض العالية في ميزان المدفوعا
ً لتلك التنمية أو من مقتضياتها طالما ارتبطت أصالً بسعر صرف  اتاالحتياطي ً عرضيا بصفتها ناتجا

 منخفض للعملة الوطنية. 
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ات وينخفض مع زيادة الفهم السائد إن المستوى االمثل لالحتياطيات يزداد مع التذبذب في ميزان المدفوع 
ية السيادية للبلدان االئتمانالميل لالستيراد وكلفة الفرصة البديلة. وايضاً لالحتياطيات دور في تقييم الجدارة 

في  اتاالحتياطيية لذلك يؤثرمستوى االئتمانالن المستثمرين يراتقبون رتب مختلف البلدان في الجدارة 
اسعار الفائدة على القروض للبلد المعني في السوق الدولية اضافة الى حركة رأس المال اليه. و العراق 
حالفه النجاح  لترصين مركزه المالي الدولي وتجاوزت إحتياطيات البنك المركزي من العملة األجنبية  

جهة أخرى، العنف والنزاع السياسي  سبعين مليار دوالر، وتنتهي  الموازنة العامة، عادة، بفائض. لكن، من
 ي والمالي عوامل سلبية تنعكس في الموتقف من العراق.تقتصاداالوتاثير السياسة في االعالم 

  
الخاص تقللت من األهتمام  بنقص السيولة على المستوى  االئتمانيالحظ تبلور تقناعة عامة بأن نمو اسواق 

الدولية، بمعنى وجود  االئتمانلة والعمل غير الفعال السواق الدولي لتركزعلى التوزيع غير المتكافىء للسيو
الكثيرمن الفرص للحصول على السيولة من المصادر الدولية والمسالة تتوتقف على التكاليف والجدوى. وفي 

 كومة على تحسين تقدرتها التفاوضية و يجنبها األبتزاز.حكل األحوال يساعد المركز المالي لل
الزالت تقائمة ومن الصعب حسمها في ظل المعرفة المستمدة من التجربة  اتالحتياطيامشكلة تقدير كفاية  

الدولية والتي يعكس تنوعها، على األغلب، الطابع الفريد لكل دولة ، وهذا ال ينفي في نفس الوتقت إمكانية 
الصادرات ولعالتقة األهتداء إلى معايير. ولكن التساع نطاق السياسات التي تعتمد إستراتيجية النمو المقاد  ب

ً ظاهرة تكوين   اتاالحتياطياالخيربالمستوى المنخفض لسعر صرف العملة الوطنية بدأت تتضح تدريجيا
ً لسياسات  ً عرضيا ، بذاتها. كما بينت الدراسات تقوة اتاالحتياطيية وليست مستهدفة، أي اتقتصادناتجا

اطيات في البلدان الناهضة والنامية في العقدين الذاتي. ويشير النمو السريع لالحتي االرتباطاالستمرارية أو 
سعر الصرف والميزان الخارجي.  ستقرارللمستويات الضرورية ال اتاالحتياطيالماضيين أيضا الى تجاوز 

في الداخل خاصة لدعم التنمية  اتاالحتياطيوظهرت في نفس الوتقت دعوات لتوظيف جزء من 
 بالمستوردات من السلع الرأسمالية او اطفاء المديونية الخارجية.

 الدولية اتاالحتياطيوجهة نظر تقدمت لتفسير النتائج في تراكم  self-insuranceالضمان الذاتي  
(kim , P3)  الزمة. وهي تنسجم تكاليف ا ارتفاعبأنه يعكس الخطر المتزايد في أزمة ميزان المدفوعات أو

بالتوجه مع النماذج التقليدية لالحتياطيات المثلى. وحسب وجهة النظر هذه ربما غيرت االزمة  اآلسيوية في 
ً فهم السلطات الوطنية والمستثمرين الدولين لمخاطر  1998-1997التسعينات  التي  االضطرابجوهريا

في االزمات المالية . وتنطوي وجهة النظر التي ترجح الخوف من االزمة على تقدير ذاتي  تقتصادااليعانيها 
بالتكاثرنسبة الى التذبذب المتوتقع في عدد من المتغيرات الكلية ) مثل  اتاالحتياطيلتكاليفها. وعندما  تستمر 

الدين تقصير االمد، ومدى ، االجماليالصادرات، االستيرادات ، النقود بالمعنى الواسع ، الناتج المحلي 
التقلب في ميزان المدفوعات( ، وتتجاوز التناسب الذي يقتضيه التحوط ألوسع مديات التذبذب، فال بد من 

بعوامل موضوعية مثل نمو الصادرات، سعر صرف،...، وسواها مما تقدم ، ما  اتاالحتياطيتفسير حركة 
ولذلك يصبح الحديث معها عن حجم أمثل تقريباً غير  يفيد أنها ناتج عرضي لغيرها وليست مستهدفة بذاتها،

 ذي صلة.
Kim  في دراستة تقدر الحجم االمثل لالحتياطيات نسبة الى الناتج المحلي لعينة من البلدان الناهضة والنامية

الدولية القائمة بداية السنة مضافاً  اتاالحتياطيعلى اساس ضمان وفرة السيولة بالمقدار الكافي وشرطها أن 
اليها نتيجة ميزان المدفوعات، بأستبعاد االتقتراض تقصير االجل نهاية السنة، تكفي لتغطية التدفقات 
الرأسمالية الخارجة وهي الديون تقصيرة االجل غير المدورة وأكثر. ويفترض التحليل بأكمله ان التدفقات 

مام البلد الناهض سوى المفاجئة وازمة السيولة تعتمد على سلوك المقرضين االجانب والذي الخيار ا
ً يتضمن هذا التحليل عدم  على التدفقات الخارجية تقصيرة  االعتماداألستعداد له بأحتياطيات كافية. وايضا

النفطي  تقتصاداالاالجل طالما ان البلد المعني عليه ان يراكم احتياطيات تكفي لتغطيتها. هذا النموذج يناسب 
 ارجي وليس أمام الدولة المعنية اال التحوط ازاء تقلباته المحتمله.مع النظر الى اسعار النفط بأنها عنصر خ
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دالة تكاليف مركبة من احتمال  Minimizationالى الحجم االمثل لالحتياطيات باستدناء  Kimيتوصل 
 االحتفاظمضروباً بكلفة  االحتياطيوهي حجم  اتاالحتياطيب االحتفاظالخفض في الناتج بسبب االزمة وكلفة 

للوحدة منه وهي الفرق بين سعر الفائدة على االتقتراض بعيد االمد ومعدل العائد تقصيراالمد على استثمار 
 ويخلص الى هذه المعادلة :  اتاالحتياطي

R* = ηD – M + σ G(P/C,σ) 
متوسط حصيلة الحساب الجاري وحساب رأس المال والتدفقات المالية  Mهو الدين تقصير االمد  Dحيث 

الفرق بين سعر الفائدة على  Pالمعياري لذلك المتغير،  االنحراف σبأستبعاد االتقتراض تقصير االمد ، و
 االنتاج انخفاضكلفة  Cالدولية،  اتاالحتياطيالقروض بعيدة االمد ومعدل العائد تقصير االجل على استثمار 

 في االزمة.  
بالمائة  5وكانت االحتماالت الفعلية المتضمنه للتوتقف المفاجيء في جميع البلدان والمجموعات  أتقل من  

.  2007-2001بالمائة للثانية  للسنوات 10.5بالمائة  لالولى و17.1 عدا االرجنتين وتركيا فقد كانت 
بالمائة كانت مستوياتها في جميع  5تقف المفاجىء المثلى عند احتمال التو اتاالحتياطيولذلك عندما أحتسبت 

الدولية نسبة الى الناتج المحلي  اتاالحتياطيالحاالت ادنى من المبينة في الجدول آنفاً. وفي العراق وصلت 
 . Kimأعلى بفارق جوهري من المستويات المثلى لكافة الدول المشمولة بدراسة  االجمالي

المثلى أدنى من الفعلية وفي عدد تقليل من الدول كانت  اتياطياالحتوعلى مستوى المجموعات كانت 
المستويات المثلى لالحتياطيات أكبر مما لديها فعالً. وأتوتقع لو أعتمدت نفس الفرضيات والنموذج على 

لتبين فعالً أن الحجوم الفعلية تجاوزت المستويات  2006بيانات البلدان الناهضة  والنامية لما بعد عام 
 ثيراً.المثلى ك

مع  2006-2000و  1999-1993لكل السنوات و في فترتين  2006-1993تناولت الدراسة السنوات 
بالمائة. وعند النظر الى الجدول بأكمله ولجميع الحاالت فإن  5تكرار الحسابات على فرض احتمال التوتقف 

ونعلم    1999-1993بالمائة في تايالند للسنوات  33.6أعلى نسبة لالحتياطيات الى الناتج المحلي كانت 
 27.1، تقبلها كوريا الجنوبية لنفس السنوات   1998-1997أن تايالند هي التي انطلقت منها االزمة  

 21.8فكانت اعلى نسبة مثالً في ماليزيا   2006 -2000بالمائة. اما للسنوات  25.1بالمائة ثم بيرو
 6.1بالمائة. وأدنى نسبة لألحتياطيات المثلى كانت في المكسيك 43.7علية بالمائة  في مقابل النسبة الف

بالمائة ايضاً  5وعند احتمال توتقف مفاجىء   2006-2000للسنوات  االجماليبالمائة من الناتج المحلي 
 لنفس السنوات. االجماليبالمائة من الناتج المحلي  4كانت ادنى نسبة في المكسيك 

 
 13.6   21.8و 14.7النفطية تقياساً فقد كانت النسبة المثلى في فنزويال وماليزيا وروسيا واذا اخذنا الدول  

بالمائة على التوالي. وألن العراق لم يشهد تدفقات رأسمالية ذات سيولة عالية بحجوم كبيرة تقابلة لألرتداد 
فاجىء للتدفقات ليس ذي والقطاع الخاص لم يستقبل أئتمان من خارج الحدود ولذلك فأن احتمال التوتقف الم

بالمائة من الناتج المحلي  20التي تناسب العراق تقد التتجاوز اتاالحتياطيصلة مثل حالة ماليزيا ولذلك فأن 
في هذه الحالة نسبة الى الناتج  اتاالحتياطيخاصة وانه لم يشهد عجوزات في ميزان المدفوعات. و االجمالي
تقارب أعلى نسبة مثلى للدول التي تعرضت فعالً الزمات مالية حادة بسبب التوتقف  االجماليالمحلي 

المفاجىء. وعندما تقارن مع اغلب الدول االخرى والمجموعات فأن النسبة الفعلية في العراق تصل الى 
مرتفعة نجدها  اتاالحتياطياكثر من ضعف النسبة المثلى في تلك البلدان وعموماً عند دراسة أحدث بيانات 

 فوق المستويات المطلوبة ما يعزز األطمئنان .
الدولية وسعر الصرف في البلدان الناهضة ذات  اتاالحتياطيكانت الصلة تقوية بين الديون تقصيرة االمد و

المطلوبات العالية لالجانب إبان االزمة. وعندما التتوفر تغطية كافية للديون تقصيرة أألمد بداللة حجم 
الى تقبول خفض في أسعار صرف عمالتها ما ينعكس على الميزانيات العمومية  تضطر اتاالحتياطي

للجهات المدينة في القطاع الخاص اذ تزداد المطلوبات مقيمة بالعملة المحلية وتسمى هذه الحالة انكشاف 
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ً وبمعنوية احصائية Balance sheet exposureالميزانية العمومية  . والتي لوحظ أنها ترتبط سلبا
الدولية القليلة نسبة الى  اتاالحتياطيالدولية طالما، وكما تقدم، تضطر البلدان ذات  اتاالحتياطيلة مع مقبو

الستيعاب ضغوط سوق الصرف. بل لوحظ أن  نخفاضحجم الدين تقصير االمد الى السماح لعمالتها باال
رات المرشحة مثل االنفتاح وإنكشاف الميزانيات العمومية أوثق من بقية المتغي اتاالحتياطيالعالتقة بين 

التجاري وحجم المطلوبات الخارجية وحرية إنتقال رأس المال والتدفقات المالية عبر الحدود وما إليها. 
ً وهو المتوتقع أن البلدان التي تعتمد كثيراً على الصادرات االولية أكثر ميالً إلى إستخدام  ولوحظ أيضا

 تها في مواجهة الصدمات.اسعار صرف عمال انخفاضاحتياطياتها لتفادي 
أكثر هشاشة أيام  االجماليلكن ذلك اليعني إن البلدان عالية المطلوبات الخارجية نسبة الى الناتج المحلي   

مما جعلها تقبل خفض  اتاالحتياطيأألزمات المالية. لكن نشأت مشكلة أخرى يمكن تسميتها الخوف من فقد 
 تياطيات جيدة تقبل االزمة.في أسعار صرف عمالتها مع انها راكمت اح

 2008التي غطت الفترة بين تموز   Aizenmen and Huatchisonومن جهة اخرى اكتشفت دراسة 
ً في اسعار الصرف الحقيقية لعمالتها تقبل االزمة وكانت ارتفاعإن البلدان التي لم تشهد  2009و آذار  ا

 عالية واجهت ضغوطاً اتقل في سوق الصرف ايام االزمة.  االجمالياحتياطياتها نسبة الى الناتج المحلي 
سعر صرف العملة وفقد  انخفاضويعرف ضغط سوق الصرف في تلك الدراسة بأنه حاصل جمع 

 .اتاالحتياطيوذلك على اساس ان نقص تقيمة العملة بديل الستخدام  اتاالحتياطي
وتغير سعر  اتاالحتياطيبين استخدام يستفاد من هذه التجربة الموثقة ان الدول، على االغلب، تجمع 

اذ اجتمع لديها   اتاالحتياطيالصرف الستبعاد الضغوط. وتمثل شيلي في هذه العينة موتقف الخوف من  فقد 
. والبرازيل سمحت بتدهور شديد في سعر صرف عملتها اتاالحتياطيسعر الصرف مع زيادة  انخفاض

بالمائة منها في الثمانية أشهر موضوع البحث. بينما  8 اذ لم تستخدم اال اتاالحتياطيوتجنبت التضحية ب
ً في مقابل استخدام  بالمائة من احتياطياتها وشهدت  23استطاعت فنزويال الحفاظ على سعر الصرف ثابتا

 .and Turner )  (Mohanyاتاالحتياطياالردن والصين ثبات سعر الصرف مقترناً مع زيادة 
 
 

 خدصمة الفصل

الكلي المفتوح، اصال، هو توسيع لنموذج التوازن السلعي النقدي الكينزي، وبذلك يشمل  تقتصاداالنموذج 

بجميع التحفظات التي وردت من تقبل. كما يقوم على مبدأين هما تعادل أسعار الفائدة وتعادل القوة الشرائية، 

خيرة ومنطقة اليورو. و لم تؤكد البيانات سريانهما بين بريطانيا والواليات المتحدة أألمريكية وبين أأل

واختبرت تلك المبادئ في دول أخرى ولم يتأكد انسجامها مع الوتقائع. ولذلك ما يستنتج من التنظير، في 

إطار ذلك النموذج، بشأن عدم فاعلية السياسة النقدية مع ثبات سعر الصرف وفاعليتها مع التعويم الحر تبقى 

عن تعادل أسعار الفائدة واألسعار،  االنحرافيات للسماح بضنية إلى حد كبير. واتقترحنا إرخاء تلك الفرض

. وطالما يتحرك المستوى العام لألسعار تصبح العبرة بسعر الصرف االتجاهويمكن متابعة التحليل بهذا 

الحقيقي وليس النقدي والذي تصعب السيطرة عليه ألن ذلك يقتضي استهداف التضخم وسعر الصرف معا. 

كما أن سعر الصرف الحقيقي يعكس بالنتيجة األسعار النسبية للسلع غير المتاجر بها إلى المتاجر بها دوليا، 

النفطي يرتفع السعر النسبي، هذا ، لضغط الطلب والمرونة الواطئة للعرض المحلي. والعالتقة  تقتصاداالوفي 

و التضخم موجودة، لكن اتجاه السببية ليس تقطعيا. في تجربة اليابان وجد  االسميبين سعر الصرف 

يات المتحدة األمريكية انحراف عن تعادل القوة الشرائية، وإلى حد كبير ينسجم تفاوت أسعار الفائدة عن الوال



 
 

334 
 

مع اتجاه تحسن سعر صرف الين و حركة الفائض الياباني. بينما في التجربة الكورية كان الميل أتقوى 

 للحفاظ على ثبات سعر الصرف الحقيقي.

الدولية في البلدان النامية والناهضة  تجاوزت حجومها  اتاالحتياطيوجدت مباحث هذا الفصل أن          

تقترحها المعايير المتداولة مثل نسبتها إلى: االستيرادات ، النقود بالمعنى الواسع ، الديون  الحدود التي

تقصيرة أألجل، أتقصى عجز متوتقع في ميزان المدفوعات، ... ولذلك  تفسر بنمط التنمية الذي يقتضي الحفاظ 

ية  محدودية القدرة على على سعر صرف منخفض للعملة الوطنية في البلدان اآلسيوية ، وفي البلدان النفط

االستيعاب. وتبين اختالف انماط التدخل في سوق الصرف وتخشى الدول، على األغلب، التضحية بنسبة 

الدولية للحفاظ على سعر الصرف، بل تستجيب للضغوط بحزمة من اإلجراءات  اتاالحتياطيكبيرة من 

الدولية، وال  اتاالحتياطيية في إدارة ومنها السماح بتغير سعر الصرف. السيولة و األمان ضوابط أساس

 زال العائد له أهمية ثانوية في سياسات الدول وإدارتها  ألحتياطياتها الدولية.

تواجه دول الصادرات الطبيعية المرض الهولندي، ومنها متقدمة مثل أستراليا وكندا، ولم تتبلور بعد   

ويبدو واضحا ان السياسة النقدية ضمن النطاق استراتيجية  ذات تقبول واسع للتعامل مع هذه المشكلة. 

 اتاالحتياطيالمتعارف عليه ال تكفي لوحدها للوصول إلى نتيجة مرضية. وهناك ارتباط بين استمرار نمو 

الدولية والحاجة إلى سياسة التعقيم. والحظت بعض الدول الحاجة إلى تقييد حركات رأس المال عبر الحدود 

إلى حد السيطرة المباشرة. بل توسلت بالضريبة واحيانا فرضت احتياطيات واستخدمت إجراءات ال تصل 

إلزامية على التدفقات الداخلة. وتتحسب الكثير من الدول النعكاس التدفقات والذي يؤدي عادة إلى أزمة 

عملة، ثم ازمة مالية، إذا كانت تلك التدفقات كبيرة الحجم، وهو، إضافة على نمط التنمية، يفسر تصاعد 

الدولية  اتاالحتياطيالدولية في البلدان اآلسيوية. وتفاوتت الدول في البعد المؤسسي إلدارة  اتاالحتياطي

والتدخل في سوق الصرف، وبشكال عام تكون مشاركة أو هيمنة  الحكومة في هذا المجال أكبر مما هي 

 عليه في بقية أنشطة السياسة النقدية. 
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 النقو  وسوق الصرف: وتقدئع وصحليل :  الفصل السد س

بالمقارنة بين العراق ودول  االئتمانيتناول الفصل تغيرات النقود والفائدة والودائع المصرفية و            
أخرى في األنماط التي تكشف عنها البيانات المنشورة على مستوى العالم. ان تركيز االنتباه على العالتقات 

، ويساعد ايضا على تقدير أولي لفاعلية السياسات ضمن المدى الحالي إلمكانات الكمية يضيّق نطاق الجدل
، االستثمارتقطاع المال في العراق. والذي ال يتناسب في حجمه ومؤسساته، والتنوع  المحدود ألدوات 

الوطني. ومن بين المسائل الرئيسة عالتقات الميزانية العمومية للبنك المركزي  تقتصاداالمتطلبات النهوض ب
السيولة. والشك أن  واحتياطيات المصارف وسياسات التعقيم وتيسير االئتمانوسعر فائدته مع الودائع و

ي على المستوى الكلي تحددان فرص التغيير في تقتصاداالخصائص الوضع األبتدائي واليات عمل النظام 
المستقبل المنظور وال يتوتقف األمر فقط على مدى استعداد السلطات العامة التخاذ تقرارات جريئة كما 

 سيتضح. 
العراق عند تمويل االستيرادات، سلعا  اتقتصادال ينتهي دور النقد االجنبي من المصدر النفطي في    

نقود إلى تشكل األسعار النسبية بأكمله. من خلق ال تقتصاداالوخدمات، وصفقات أخرى، بل يتعدى ذلك إلى 
في االمد المتوسط والبعيد، وبالتالي  االستثمارعبر  االنتاجوالتكاليف، وتخصيص الموارد وتحوالت بنية 

على النفط، وآفاق انتقال العراق إلى دولة متقدمة. وهذه الدراسة ليست شاملة لمضامين  االعتمادفرص تقليل 
ل االجابة على بعض االسئلة التي دارت في خضم الجدل الذي أثاره الموضوع وإبعاده كافة، إنما تحاو

. وهي مناسبة للتذكير بالحقائق 2012افتراق سعر الصرف بين السوق والبنك المركزي منذ بداية عام 
تعتمد موازنته العامة على صادرات النفط وهي المصدر الوحيد، تقريبا، لتمويل  تقتصاداالساسية ال

 .األستيرادات والمدفوعات الخارجية األخرى
إن مالحظة الصلة بين إيرادات النفط ومبيعات النقد االجنبي إلى القطاع الخاص تقدم إضاءة حول مقومات  

. بيد أن التحليل الكمي تقيّد بالمناسب من البيانات المتاحة التي تناولها مبحث دورة الدخل واالنفاق ستقراراال

والتي ال تغطي جميع المتغيرات ذات العالتقة نظريا مثل الناتج المحلي واالنفاق الحكومي ومكونات ميزان 

إضافة على  ستقراراالالمدفوعات. ولذلك اهتم التحليل بفهم سلوك المتغيرات المفردة ووجد أنها تميل إلى 

 تقة بين السعر ومبيعات النافذة.العال

وتوزعت مادة هذا الفصل بهدف تغطية التجربة العراتقية تحليال ومقارنة في مبحثين رئيسيين: العمليات  

 والسياسة النقدية؛ و تدفقات العملة األجنبية وسوق الصرف. االئتمانالنقدية و

            

 ال ولية: العراق في ضوء الصجربة االئصمدنالسيولة و    

 حركة المصغيرات النق ية

 

المالي والكلي عبر أدوات السياسة النقدية عن  ستقراراالالنقدي وسياسات  تقتصاداالال ينفصل البحث في 

المراجعة الدائمة للنظام المالي والمصرفي، في محاولة الكتشاف النسق المؤسسي األكثر مالئمة لخصائص 

الحر الذي أختاره العراق، حسب الدالالت المتعارف  تقتصاداالالوطني وأدائه التنموي. ألن نظام  تقتصاداال

عليها لهذا التعبير، ال يعني الشيء نفسه في كل زمان و مكان. كما ان مسارات تحول تقطاع المال من 
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كان يناسب اليابان أو مصارف وأسواق ومسؤوليات البنوك المركزية وأدائها تقد اختلفت من بلد آلخر، فالذي 

كوريا الجنوبية أو تقبل ذلك أي من دول  أوربا الغربية أو أمريكا الشمالية تقد يناسب أو ال يناسب العراق أو 

دول الخليج والمشرق العربي األخرى. ويمكن القول إن الهيمنة النفطية تابعة لمرحلة العراق في التطور 

ً هذه الخاصية تثير التساؤل حول نوع النظام ي بداللة الناتج المحلي غير النفتقتصاداال طي للفرد. وأيضا

ي في العراق وإحباط محاوالت تقتصاداالالمالي والمصرفي األكثر مالئمة لمنع النفط من اإلمساك بالتخلف 

 التنويع والنمو المستدام. 

ي، في العراق، تحوالت الكلي الحقيق تقتصاداالولقد شهدت العالتقة بين السيولة والمالية العامة ومتغيرات   

عدة يمكن وصفها باالستثنائية واالنقطاع واعادة التأسيس. و ثمة عامل مشترك في جميعها أال وهو مورد 

النفط وانعكاسه في المالية العامة، صعودا ونزوال وغيابا في زمن الحصار، وعودة في ظل برنامج النفط 

ورد النفطي تعيد الى األذهان سبعينات القرن الماضي بدأت دورة جديدة للم 2003مقابل الغذاء. وبعد عام 

 وربما تقبلها اتفاتقية مناصفة األرباح.

 ومثلما تُقرأ تلك التحوالت في الموازنة المالية العامة للدولة وتمويلها وحجم أألنفاق ومكوناته كذلك يظهر  

في الميزانية العمومية للبنك المركزي وكشوفات تقطاع المال. ان مورد النفط، في ظل انحسار مصادر 

الدولية للبنك المركزي وأألساس النقدي ومتغيرات  اتاالحتياطيالتمويل المحلي في الموازنة العامة، يحدد 

لوتقت يعين عرض النقد النقود أألخرى. ومورد النفط الذي يعين سقف أألنفاق الحكومي هو في ذات ا

 اتاالحتياطياألجنبي في سوق الصرف. ويتراكم ما يفيض منه عن الطلب، مع سعر الصرف المعتمد، في 

ايرادات النفط الى الدينار، يتعين سعر الصرف الحقيقي للدينار  االسميالدولية. ومثلما يُترجم سعر الصرف 

لدولية للعراق. وهذه ال بد أن تظهر في النشاط بالتفاعل مع التضخم ويرسم تغير القدرة التنافسية ا

ي الذي تحكم دوافعه العوائد والمخاطر المتوتقعة، وهنا تلعب مستويات وبنية التكاليف واألسعار االستثمار

 ومساراتها المحتملة دورا كبيرا. 

دات األجنبية باألسعار الجارية والموجو االجمالي( نالحظ تقد بلغت متغيرات الناتج المحلي 1في الجدول )
إرتباطا مع إيرادات النفط. بينما واصلت النقود  2113للبنك المركزي وأالساس النقدي ذروتها عام 

والعملة في التداول تزايدها. وتقد تفاوتت معّدالت نموها ، األوطأ للناتج  M2والواسع  M1بالتعريف الضيّق 
المحلي واألسرع للنقود، بالتعريف الضيق ثم الواسع، وتحركت العملة في التداول خلف النقود ما يعني ان 

( 1)  ( بارتقام تقياسية بيانات الجدول1ويصّور الشكل ) الودائع كانت أعلى نموا بخالف االنطباع الشائع.
ومدة تراجع المورد  2113وبين هذه وعام  2112لتسهيل متابعة إختالف معدالت التغير السنوية تقبل عام 

اما األساس النقدي فهو وثيق  2112بعد عام  نخفاضويبدو ان وتيرة نمو النقود تميل الى االالنفطي بعدها.  
ا ارتفاعار النفط والتي تعتمد حركتها، الدولية للبنك المركزي بعد هبوط اسع اتاالحتياطيالصلة بتقلص 

ا على شراء النقد األجنبي من وزارة المالية وبيعه الى القطاع الخاص مقابل الدينار العراتقي. ويبين انخفاضو
سلوك المتغيرات نمط الترابط بين جانبي الميزانية العمومية للبنك المركزي، وبتعبير آخر ان األساس النقدي 

يُمول حيازة البنك المركزي لموجوداته، ومنها يفهم لماذا تعتمد سياسة البنك المركزي في جانب المطلوبات 
 في التوسع النقدي على حيازة موجودات أكبر اما احتياطيات دولية او اتقراض للحكومة.
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 (1الشكل رتقم )

 
 المتغيرات النقدية بالقوة الشرائية الجاريةو االجماليالناتج المحلي 

 

 المصدر: اعداد الباحث  من بيانات البنك المركزي ، الموتقع األلكتروني.  

 MBالعملة في التداول؛   cicالنقود بالتعريف الضيق؛  M1النقود بالتعريف الواسع؛  M2مالحظة: 

 .االجماليالناتج المحلي  gdpإجمالي األصول األجنبية؛  gfaاألساس النقدي؛ 

عندما ترتفع تقيمة صادرات النفط تبيع الحكومة نقدا أجنبيا للبنك المركزي أكبر من تقدرة السوق على 
استيعابه ولذلك تنطوي هذه العملية على حركتين االولى توسيع االساس النقدي بقيمة النقد األجنبي الذي 

طاع الخاص منه ويضاف الفرق اشتراه البنك المركزي والثانية تقليص االساس النقدي بمقدار مشتريات الق
إلى الموجودات الدولية للبنك المركزي وبذلك يزداد االساس النقدي. والخوف من االفراط في السيولة بدفع 
البنك المركزي الى التعقيم لتعطيل جزء منها. وجرى هذا في العراق  من خالل نافذة ايداع المصارف لدى 

ولدى  2114لها. ولم تقترض الحكومة من الداخل تقبل عام البنك المركزي بفائدة و/أو بيع حواالته 
المصارف سيولة فائضة فال تتوفر بيئة مالئمة لعمليات السوق المفتوحة، التي تقدم شرحها في الفصل 

 الثالث، واجراءات السياسة النقدية المرتبطة بها. 
كامل ايرادها النفطي في البنك وهذه الهيمنة النفطية على خلق السيولة ال تتغير لو ان الحكومة اودعت 

المركزي وظهرت في ميزانتيه العمومية زيادة في الموجودات بالنقد األجنبي في مقابل زيادة في الودائع 
الحكومية.  إذ بعد السحب من تلك الودائع لألنفاق ستكون النتيجة نفسها، ولكن سيكون الفائض المالي 

يم التام يعني ان البنك المركزي عندما يبيع عملة أجنبية للسوق للحكومة احتياطيات للسلطة النقدية. التعق
يعمد بطريقة أو أخرى، الى اعادة مبلغ الشراء الى السوق عن طريق اتقراض المصارف أو خصم أوراق 
بحوزتها بما يعادل المبلغ. واذا اشترى عملة أجنبية يستعيد المبالغ التي دفعها لشراء العملة بعكس الوسائل 
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ذكر. لكن التعقيم التام، بهذا المعنى، غير ممكن في بلد مثل العراق طالما ان العملة االجنبية هي آنفة ال
المصدر الوحيد لخلق السيولة اصالً ويكون التعقيم أسهل كلما كانت إضافة الموجودات االجنبية الى االساس 

 النقدي أتقل.
دات أألجنبية غطاءا للعملة المحلية المصدرة وتقد في التقاليد القديمة للصيرفة المركزية  كانت تسمي الموجو

ألزم القانون العراتقي عند اصدار العملة العراتقية أول مرة، و فيما بعد عند تأسيس البنك المركزي العراتقي، 

 100أال تنخفض صافي الموجودات أألجنبية عما يعادل تقيمة العملة المصدرة أو ما يسمى التغطية الكاملة  

بالمائة. و في المملكة العربية السعودية يوجب القانون  70مدة انخفض اإللزام الرسمي  الى بالمائة. وبعد 

 بالمائة عام 222و  2008بالمائة عام  275التغطية الكاملة بالحد أألدنى.  في العراق كانت هذه النسبة 

2011 . 

 (1)جدول رتقم 

 والمتغيرات النقدية بالقوة الشرائية الجارية ترليون دينار االجماليالناتج المحلي 

 النقود
M2 

 النقود
M1 

 العملة
 في

 التداول

 األساس
 النقدي

 إجمالي
 الموجودات 

 األجنبية 

 الناتج 
 المحلي

 االجمالي
 الجاري

السنة 
 والمعلومات

12.3 10.1 7.2 12.2 10.1 53.2 2004 

14.7 11.4 9.1 13.8 17.8 73.5 2005 

21.1 15.5 11.0 17.5 26.2 95.6 2006 

27.0 21.7 14.2 28.8 38.4 111.5 2007 

34.9 28.2 18.5 42.9 59.0 157.0 2008 

45.4 37.3 21.8 45.3 52.2 130.6 2009 

60.4 51.7 24.3 53.8 59.3 162.1 2010 

72.2 62.5 28.3 58.7 71.1 217.3 2011 

77.2 67.6 30.6 70.5 81.3 254.2 2012 

89.5 78.3 35.0 82.8 90.1 273.6 2013 

93.0 77.6 36.1 71.5 77.0 266.4 2014 

84.5 69.6 34.9 63.0 63.4 207.9 2015 

90.5 75.5 42.1 68.7 53.1 196.5 2016 

92.9 77.0 40.3 65.7 57.9 221.6 2017 

95.4 77.8 40.5 67.2 76.0 254.9 2018 

103.4 86.8 47.4 78.3 79.9 264.1 2019 

 معدل النمو 9.5 10.1 12.0 12.5 15.3 14.9

إعداد الباحث ، مصدر البيانات: البنك المركزي العراتقي ، الموتقع األلكتروني. معدل النمو   السنوي من معادلة                  

 األسي وهو يختلف عنه بين السنتين األولى واألخيرة. االتجاه

وهو تعبير آخر عن الهيمنة النفطية اتقترنت بامتناع  البنك المركزي عن إتقراض الحكومة وعدم حاجتها 

لالتقتراض منه أصال، وأيضا لم يقرض المؤسسات المالية بل يقترض منها في سياق سياسة التعقيم. وبذلك 

ودات محلية موجبة، بل ال تتضمن الموجودات في الميزانية العمومية للبنك المركزي، آنذاك، صافي موج

 سالبة، فأصبحت فقرة صافي الموجودات أألجنبية أكبر من أألساس النقدي بالنتيجة.



 
 

339 
 

، الناتج المحلي الى النقود؛ والمضاعف Velocity of Money( سرعة دوران النقود 2يرسم الشكل )

المضاعف النقدي ميال . وتقد أظهر M2وكالهما للنقود بالتعريف الواسع  Money Multiplierالنقدي 

العام ، وهو متوتقع، في حين تراجعت سرعة دوران النقود ، ما يعني ان المستوى  االتجاهفي  رتفاعنحو اال

يب للنمو النقدي وبنفس المضمون ان ذات المقدار من النقد يتكيف ألنجاز مقادير جالعام لألسعار ال يست

ها دراسة البيانات الدولية لمدة طويلة وال بد من أخذها متفاوتة من حجم المعامالت. وهذه إستنتاجات ايدت

 باألعتبار عند النظر في تعبير النماذج النظرية عن الوتقائع.

، 2114( منذ عام 3الكلي والسياسة النقدية يراجعه الشكل ) تقتصاداالونظرا لما للتضخم من مكانة في   

وتقد شهد العراق موجتين للتضخم األولى في السنوات األولى للحصار حيث تصاعد عنيفا مع انقطاع مورد 

العملة األجنبية ثم انهارت األسعار مع اإلعالن عن مذكرة التفاهم للنفط مقابل الغذاء.  والموجة الثانية بعد 

 .2111لتنحسر الى معدل منخفض للتضخم تقريبا ما عليه الحال في الدول المتقدمة بعد عام  2113عام 

 (2الشكل رتقم )

 سرعة دوران النقود والمضاعف النقدي في العراق : أرتقام تقياسية

 

 . M2المصدر : إعداد الباحث ، مصدر البيانات موتقع البنك المركزي. النقود بالتعريف الواسع     

بالنقود  لالحتفاظ( جدير بعميق االهتمام  والذي يدل على العالتقة العكسية بين التضخم والميل 4والشكل )   

 رتفاعحيث انخفضت األرصدة النقدية الحقيقية على نحو الفت للنظر في سنوات الحصار األولى لتستأنف اال

( هي حسابية ألن 4ي اظهرها الشكل رتقم )مع مذكرة التفاهم. وتقد يتبادر الى الذهن ان العالتقة العكسية الت
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ة تنقسم على مستوى عام لألسعار اعلى بينما من جهة اخرى ان المستوى األعلى لألسعار االسميالنقود 

يتطلب نقودا أكثر بالتناسب لوال زيادة سرعة دوران النقود. أي ان التخلي عن النقود بسبب التضخم يعوض 

تقة بين سرعة دوران النقود والتضخم القت تجربة العراق ضوءا كاشفا بزيادة سرعة دورانها. وهذه العال

 الشديد بعد انحسار موجة التضخم الثانية. نخفاضعليها وخاصة اال

لكن هذه األنماط من السلوك تتطلب المزيد من االستقصاء باإلضافة الى ما توصلت اليه دراسات سابقة.  

ضوعية ألعاده طرح االنطباعات الشائعة للبحث وتعريض والقصد من هذه المالحظات بيان الحاجة المو

بالنقود يعتمد على المفاضلة بين مزايا السيولة وتكاليف  االحتفاظالفرضيات المتعارف عليها لالختبار. ألن 

ية البديلة. وألن  المفاضلة بين األخيرة  االستثماربها ومنها التضخم اضافة على كلفة الفرصة  االحتفاظ

يولة  مستقرة في األوضاع االعتيادية يبقى التضخم مؤثرا في حيازة النقود ويمكن القول انه من ومزايا الس

محددات الطلب عليها بحكم الدور الكبير لمجرياته في توتقعه وبناء على تلك التوتقعات، من بين عوامل 

 بهذا المقدار او ذاك من النقود.  االحتفاظاخرى، يتقرر 

 (3الشكل رتقم )

 العراقمعدل التضخم السنوي في 

 

 المصدر: اعداد الباحث و البيانات من موتقع البنك المركزي العراتقي.    

وباإلمكان مالحظة التناظر شبه التام بين حركة التضخم وسرعة دوران النقود  ومما يغري في المزيد        

ر ما يستنتج من هذه البيانات، اوثق بها، وعلى تقد االحتفاظمن البحث ان سرعة دوران النقود وبالتالي 

ارتباطا بمعدل التضخم من سعر الفائدة حقيقيا او اسميا. وطالما تبقى النقود مكونا مهما في الثروة يبرز دور 

التضخم في اعادة تشكيل محفظة األصول لألفراد والمستثمرين.  وعندما يراد من سعر الفائدة المرتفع 
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بها. ومما تقدم، ورغم ان  االحتفاظفان التضخم المنخفض يقوي ميول  التشجيع على التخلي عن النقود

النظرية النقدية المدرسية تدور على عدد تقليل من المتغيرات وابرزها النقود وسعر الفائدة والتضخم  فهي 

 الزالت تنتظر المزيد من األسهامات الجادة، ألستيعاب الوتقائع التجريبية في تقوام نماذج التنظير.

 (4رتقم ) الشكل

 1661االرصدة النقدية الحقيقية منذ عام 

 

 المصدر: اعداد الباحث ومصدر البيانات موتقع البنك المركزي العراتقي.           

مع تراكم التضخم عبر  االسميومما له اهمية فائقة، وبالعالتقة مع التضخم، سعر الصرف والذي بثباته 

 السنين انفصم عن بنية التكاليف واألسعار ما ادى الى تآكل القدرة التنافسية الدولية للعراق.

العراتقي بناءا عليها، تظهر واضحة في التحليل  االنتاجومن المعلوم ان بنية التكاليف واألسعار، وتنافسية   

حو تقطاع السلع والخدمات غير المتاجر بها هروبا من ، ولذلك يتجه اكثر فأكثر ناالستثمارالمالي لفرص 

 المنافسة الدولية. 

سعر الصرف الحقيقي للدينار  رتفاعتقيمة الدوالر بدنانير ثابتة القوة الشرائية هو الوجه اآلخر ال انخفاضان 

ويتطلب السلعي غير النفطي.  االنتاجالعراق وفرص تنمية تقطاع  اتقتصادالعراتقي. وهذه الحقيقة كبيرة في 

التعامل الجاد مع هذا التحدي انتهاج التقصي عن تدابير تعويضية تساعد على ازالة األضرار التنموية لثبات 

في السنوات السابقة وحاليا. وتلك التدابير ممكنة بيد انها في نفس الوتقت بعيدة المنال  االسميسعر الصرف 

العراق وفي سياتقها األوسع  اتقتصادخصائص  لغلبة التبسيط والتسرع في مواجهة األسئلة التي تثيرها
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اجتماعيا وسياسيا. ومن المؤسف القول ان الفسحة المتاحة امام التفكير المنهجي والتحليل المنضبط  

 موضوعيا محدودة للغاية في األوساط التي تصنع الراي العام او تحظى في الترحيب لدى دوائر القرار.

 (2الشكل رتقم )

 2111بدنانير عام سعر صرف الدوالر 

    

 المصدر: اعداد الباحث والبيانات من موتقع البنك المركزي.

وربما يصح القول ان نقطة البدء المالئمة تتمثل في التوافق على تقدر من المعرفة األساسية بالقضايا   

كاديمي دون الكبرى التي تشكل المحور الناظم للتطور االتقتصادي، وهو ما لم يحصل الى اآلن في الوسط األ

 االتقتصادية.  االدارةعموم المهتمين والمشتغلين في 

ان المحور العملي للسياسة النقدية في العملة األجنبية وسوق الصرف ، الذي يمليه الواتقع، ليس الحفاظ على 

سعر صرف الدينار العراتقي، كما كان شائعا، ألن هذا المطلب مضمون بحكم خصائص االتقتصاد العراتقي 

لمالي. بل كيف يمكن التنسيق بين حركة سعر الصرف الحقيقي ومتطلبات النهوض االتقتصادي ونظامه ا

ومقاومة الخاصية الريعية نحو إصالح بنية االنتاج  بتخليق مصادر للنمو المستدام الى جانب المورد 

سعر النفطي. إن ثبات أو تناتقص سعر صرف العملة األجنبية في الماضي مع تراكم آثار التضخم رفع 

الصرف الحقيقي للدينار العراتقي الى مستويات عالية  تجاه الدوالر و اليورو و يستمر االرتفاع بحكم الفرق 

بين معدل التضخم في العراق والعالم الخارجي وثبات سعر الصرف االسمي . وبذلك تزايدت التكاليف نسبة 

ار االنتاجي ما يؤدي في حالة استمراره الى اسعار السلع والخدمات المتاجر بها حتى تآكلت جدوى االستثم

الى ضمور االنتاج الوطني خارج النفط الخام. والعمل على تغيير هذا النمط غاية في الصعوبة ويتطلب 

سياسات معقدة في مضامينها الفنية واحتياجاتها التنسيقية. والمقدمة المنطقية تقبل المباشرة بهذا النوع من 

 التي غيبها عن الوعي  طغيان الثقافة الريعية والمطلبية.السياسات االعتراف بالمشكلة 

201520102005200019951990

20000

15000

10000

5000

0

Year

Ex
ch

an
g

e 
R

at
e 

in
 2

0
0

7
 I

Q
D

US$ in 2007 IQD



 
 

343 
 

 االئصمدنالو ائع و

من الضروري االنتباه الى حجم الودائع الخاصة، من الجمهور والشركات، في المصارف في مقابل   

المقدم للقطاع الخاص، ألن النمو المستدام لألخير يعتمد على أألول.  كما ان  معدل العائد المتوتقع  االئتمان

الذي يناسب تقطاع األعمال  االتقراضفي النشاط الحقيقي هو المرجع للحكم على سعر فائدة  االستثمارعلى 

لمقبول على نشاطها. و في والعائد ا االئتمانالخاص، اما المصارف فتنظر الى السعر من زاوية مخاطر 

الخاص من خالل الجهاز المصرفي هذا  االستثمارواتقع الممارسة تواجه السياسات التي تهدف الى تنشيط 

التعارض في المصالح وزوايا النظر وتحاول الوصول الى تسوية.  لكن السياسة النقدية، من جهة أخرى، 

دة التشغيل في القطاع الخاص. الودائع هي تبقى مقيدة ضمن شروط المفاضلة بين خفض التضخم وزيا

النقود مطروحا منها العملة في التداول وعلى فرض ان األخيرة مكونا ثابتا  او متناتقصا من النقود والودائع 

فأن هذه المتغيرات تتحرك سويا. لذا عندما يكون العمق المالي، مقاسا بنسبة النقود الى  لالئتمانمحددة 

ي المنخفض بداللة نسبته الى الناتج. إن حضور مثل االئتمانفهو يفسر ايضا النشاط  الناتج المحلي، واطئا

ي للجهاز المصرفي ودور البنك المركزي فيه، االئتمانهذه العالتقات  في الذهن ضروري تقبل تقييم األداء 

 خاصة وان العمق المالي في العراق واطئ بالمقارنة الدولية كما سيتضح في حينه. 

مشكوك فيه تقدرة السياسة النقدية بوسائلها السعرية و الكمية  المتعارف عليها من السيطرة على ومن ال   

السيولة ما لم تخضع ايداعات الحكومة و المؤسسات العامة في المصارف الى ترتيبات جديدة. ومن المناسب 

ارصدة للموازنة العامة التذكير ان ودائع الحكومة المركزية في المصارف ليست ضمن مفهوم النقود بل هي 

لها صلة بالتعريف المعاصر للخزانة وهي شبكة الحسابات المصرفية التي تدار بها أموال الموازنة العامة 

وتخضع ألدارة نقدية الموازنة. وباألنتفاع من التطورات التقنية أخذت الكثير من الدول بنظام الحساب 

، في البنك المركزي وبموجبه تبقى جميع ارصدة Single Treasury Accountالوحيد للخزانة 

( نالحظ ان ودائع الحكومة 2الموازنة في المصارف متصلة به وتنتهي إليه نهاية يوم العمل. في الجدول )

.  وكانت سببا لما 2111المركزية، وهي فوائض متراكمة للموازنة بلغت ذروتها من مجموع الودائع عام 

( 1. ومن دراسة بيانات الجدولين )االئتمانف، أي ودائع لم تستوعب في سمي حينها خطأ فوائض المصار

( نجد ان مجموع الودائع من القطاع الخاص والمنشآت العامة تقد نما بأسرع من 9( ومالحظة الشكل )2و)

نسبة العملة في التداول. وتقد تراجعت كثيرا األهمية النسبية لودائع الحكومة في  انخفاضنمو النقود عبر 

موع السيولة المصرفية. ويقتضي استخدام المصارف التجارية للودائع الحكومية التدتقيق بدءا بالكشف مج

عن تلك الودائع و مصادرها من الدوائر والشركات والهدف من وضعها في المصارف. و الفصل واعادة 

دية وتخصيصات تصنيف الودائع بين التي وضعت لتسهيل عمليات الدفع في سياق ادارة الموازنة االتحا

المالية التشغيلية للشركات العامة، وأخرى وصلت المصارف لغرض  االدارةالوزارات لنفقات المركز، و

. وحتى الصنف أألخير تقابل للمناتقشة ألن الشركات العامة ليست صناديق ادخار تستثمر أموالها االستثمار

المصدر الحكومي المركزي بصفتها فوائض  ودائعا تحاشيا للمخاطر. وليس من الخطأ النظر الى الودائع من

 نقدية للموازنة العامة، على أألغلب، و ليست فوائض ايرادات على النفقات.

كون الودائع الجارية في  االئتمانوبقيت الصفة الجارية مهيمنة على الودائع وهي ميزة لخفض كلفة تمويل 

عَد من مصادر التمويل متوسط وبعيد األجل. العراق ال تستوفى عنها أسعار فائدة لكن من جهة أخرى ال تُ 
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المقدم للقطاع الخاص. و تفسر هذا الحقائق بعض  االئتمانويصنف العراق ضمن المجموعة منخفضة 

اسباب عدم اكتشاف التحليل الكمي أثرا جوهريا لسعر الفائدة وعرض النقد على المستوى العام لألسعار. ما 

 .الكلي لحد اآلن تقتصاداالمتغيرات يدل، أيضا، على ضآلة تأثيرهما في 

 (2الجدول رتقم )

 حركة الودائع المصرفية في العراق حسب النوع والقطاع

 
 األسهام في مجموع الودائع %

 مجموع
 الودائع
 ترليون

 دينار

 كانون
 الثاني

 الحكومة سنة
 المركزية

 القطاع
 الخاص

 المؤسسات
 العامة

 الجارية الثابتة التوفير

33.4 49.1 17.6 23.3 4.4 72.3 4.2 2004 

47.1 38.1 14.8 14.0 3.8 82.2 8.5 2005 

53.1 37.4 9.5 13.0 4.4 82.5 12.0 2006 

56.8 28.8 14.4 9.9 2.9 87.2 17.8 2007 

53.9 35.4 10.7 10.3 1.7 88.0 26.8 2008 

51.6 33.7 14.7 12.2 2.0 85.8 35.9 2009 

37.7 32.4 29.9 14.0 2.0 84.0 40.2 2010 

22.5 30.1 47.3 13.0 2.4 84.7 47.3 2011 

18.1 33.9 47.9 13.1 2.2 84.7 52.0 2012 

24.9 35.4 39.7 13.2 6.0 80.7 60.6 2013 

22.0 35.6 42.4 14.1 5.1 80.8 69.4 2014 

26.1 34.7 39.3 14.1 11.8 74.0 70.8 2015 

22.0 36.7 41.3 14.7 13.4 71.9 62.6 2016 

21.0 38.0 41.1 15.4 14.3 70.4 62.5 2017 

21.8 38.7 39.5 15.9 13.4 70.7 66.5 2018 

27.1 36.6 36.2 15.8 13.1 71.1 74.4 2019 

31.6 36.7 31.7 15.3 11.5 73.2 80.9 2020 

 لكتروني للبنك المركزي.المصدر: إعداد الباحث ، البيانات من الموتقع اال
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 (9الشكل رتقم )

 المصرفية في العراق حسب القطاعات الثالثة ، ترليون دينار الودائع

 

 prsdالحكومة المركزية ؛  cegdلكتروني للبنك المركزي العراتقي؛ المصدر : إعداد الباحث، البيانات من الموتقع اال     

 ية العامة.تقتصاداالتقطاع المنشآت  puedالقطاع الخاص؛ 

ية وخاصة تقتصاداالالى المستويات المنتظرة للنهضة  االئتمانال تكفي مجموع الودائع الخاصة لدفع 

مستواه مقارنة بالمستوى المطلوب  انخفاضرغم  االئتمانعلى نطاق واسع وتقد تجاوزها حجم  االستثمار

. وفي نفس الوتقت ال تصلح الودائع الحكومية، من الشركات و المؤسسات االجمالينسبة الى الناتج المحلي 

 لإلتقراضتقروض بعيدة أألمد. اما أرصدة  الموازنة العامة فهي ليست من األموال المعدة  العامة، لتمويل

 لإلتقراضي أوال من زيادة الموارد المعدة االئتمانأصال لألسباب المبينة آنفا. لذلك ينطلق السعي للتوسع 

، ألن خفض االئتمانية كي تنخفض أسعار الفائدة على القروض ويزداد الطلب على االئتمانوتقليل المخاطر 

 كلفة التمويل يحسن الجدوى المالية للمشاريع التي يراد تمويلها. 

، رغم بقاءه منخفضا بمقاييس المقارنة الدولية، فقد ارتفعت لالئتمان( تطورا سريعا 3يبين الجدول )    

ة مع تصحيح . وتزامنت هذه العملي 2121و  2113سريعا بين عامي  االجمالينسبته الى الناتج المحلي 

عميق لبنية مصادر السيولة المصرفية فبعد ان كان إعتمادها على أموال الموازنة الحكومية صارت ودائع 

الجمهور والمنشآت االتقتصادية العامة مصدرها الرئيس. لكن حصة القطاع الخاص من مجموع االئتمان 

الحكومة من مجموع  % من ودائعه. لقد تزايدت حصة11أصبحت ال تتجاوز النصف وهي بحوالي 

 . 2111االئتمان كثيرا منذ عام 

بفيد النظر في بيانات المقارنة الدولية بوضوح انخفاض حجم االئتمان المقدم للقطاع الخاص في العراق. و  

 – 2112% بالمتوسط للسنوات 6.2بالمائة،  10على  االجماليوالذي ال يزيد نسبة الى الناتج المحلي 
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انات موتقع البنك الدولي. وهذه النسبة ال تتناسب مع متوسط الناتج المحلي للفرد كما إستنادا الى بي 2112

 .(4(.  وخالصة البيانات يعرضها الجدول المختصر رتقم )1يوضح الشكل التالي رتقم )

 (3الجدول رتقم )

 وتوزيعه القطاعي في العراق االئتمانالعالتقة بين الودائع و

 االئتمانحصة القطاع % من مجموع  
 النقدي

 

 إئتمان
 القطاع الخاص

 الى
 ودائعه

% 

 مجموع
 النقدي االئتمان

 إلى
 ودائع القطاع

الخاص 
 والمؤسسات

 العامة%

 مجموع
 االئتمان
 النقدي
 ترليون

 دينار

 كانون
 الثاني

 سنة

 الحكومة
 المركزية

 القطاع
 الخاص

 المؤسسات
 العامة

18.21 52.26 29.53 18.79 26.48 0.74 2004 

1.52 73.17 25.31 19.23 18.94 0.85 2005 

4.95 58.16 36.89 22.34 30.63 1.73 2006 

0.95 71.62 27.42 38.41 35.74 2.75 2007 

0.82 69.70 29.48 25.66 28.24 3.50 2008 

0.91 86.26 12.83 34.00 27.42 4.76 2009 

6.47 84.05 9.48 45.98 28.42 7.12 2010 

20.12 73.53 6.36 60.36 31.93 11.69 2011 

35.82 55.99 8.19 66.59 49.30 20.98 2012 

22.48 54.67 22.85 68.88 59.43 27.05 2013 

21.36 56.55 22.08 68.43 55.27 29.91 2014 

29.56 48.50 21.94 72.14 69.79 36.55 2015 

32.05 47.12 20.84 77.92 77.74 37.98 2016 

31.06 49.18 19.76 76.28 74.52 36.80 2017 

29.51 51.48 19.01 75.46 72.53 37.70 2018 

40.15 52.88 6.97 74.45 70.76 38.35 2019 

43.77 49.91 6.32 70.98 76.27 42.22 2020 

 لكتروني للبنك المركزي.المصدر: إعداد الباحث ، البيانات من الموتقع اال                

في  االجماليلقد شهد العالم في السنوات السابقة لألزمة تسارع االئتمان بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي   

بالمائة للعالم   130تقريبا االجماليالعالم المتقدم والبلدان النامية والناهضة. و بلغ نسبة الى الناتج المحلي 

اليات المتحدة أألمريكية، مكان انطالق األزمة المالية ولمجموعاته الدولية كما بينها الجدول أعاله. وفي الو

وهو ثقل كبير بكل المقاييس. و في بريطانيا،  االجماليبالمائة من الناتج المحلي  194.4الدولية األخيرة، 

. و تقد توسع االئتمان في االجماليبالمائة من الناتج المحلي  187المركز المالي الثاني للعالم، حوالي 

 Hardyن شحيحا عليها من تقبل مع تناتقص االكتراث بالمخاطر في أجواء نادرة من التفاؤل )تقطاعات كا

and Thiemann ومتوسط الناتج  االجمالي(. وتوجد عالتقة طردية بين نسبة االئتمان الى الناتج المحلي

التقتصاد صعودا أو نزوال. و ذلك تبعا لخصائص ا االنحرافللفرد. وأيضا ، ال يخفى  االجماليالمحلي 
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المعني و الحجم النسبي للقطاع المالي والميول المصرفية للجمهور والمخاطر االئتمانية ودور المؤسسات 

 التي تساعد المصارف على تحويل تلك المخاطر أو التامين ضدها والسياسات االتقتصادية و النقدية.

 (4جدول رتقم )ال

 بالمتوسط للسنوات االجماليالمقدم للقطاع الخاص % من الناتج المحلي  االئتمان

 ألف نسمة 311للدول التي يزيد حجم سكانها عن  2112-2112

 الربع الوسيط المتوسط المعلومات
 األول

 عالرب
 الثالث

 االنحراف األعلى األدنى
 المعياري

الى  االئتماننسبة 
 الناتج %

29.42 42.12 22.24 12.12 2.3 212.1 44.11 

الناتج للفرد الف 
 دوالر

14.14 2.32 1.24 19.16 1.26 111.4 16.12 

 دولة.  194. عدد الدول WDIالمصدر: إعداد الباحث والبيانات من موتقع البنك الدولي 

 (1الشكل رتقم )

  باللوغاريتمات الطبيعية  ومتوسط الناتج للفرد االجماليالمقدم الى القطاع الخاص % من الناتج المحلي  االئتماننسبة 

 للمتغيرين 2112 -2112 ، للسنوات  ألف نسمة 033يزي  سكدنهد عن لل ول الصي 

 

 .دولة 194 ؛WDIالمصدر : إعداد الباحث ، والبيانات من موتقع البنك الدولي 
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أي ان ما يناسب العراق من إئتمان للقطاع الخاص حسب متوسط الناتج المحلي للفرد حتى مع إستبعاد النفط 

 . 2121هو أعلى من الوضع نهاية عام 

العام بين  االتجاه( الذي يعرض التجربة الدولية حيث العالتقة طردية متصاعدة في 1ويوضح الشكل )

مان الى الناتج المحلي. وتقد أظهر الشكل موتقع العراق وهو منخفض متوسط الناتج المحلي للفرد ونسبة االئت

كثيرا دون خط األنحدار الذي يعبر عن المستوى المناسب بالمتوسط وال شك ان إنتشار الدول حول الخط 

 واسعا ما يعني ان التفاوت من طبيعة الظاهرة.  

مذكور لمجموعة البلدان متوسطة الدخل المتوسط ال 2011وتقد تجاوز الناتج المحلي للفرد في العراق عام 

لبلدان الشرق  االئتمانبالمائة. ويالحظ ،مثال، ان  75.2الى الناتج المحلي فيها  االئتمانوالتي بلغت نسبة 

أألوسط وشمال أفريقيا أدنى من البلدان متوسطة الدخل ويقارب النسبة المتحققة لبنغالديش حيث الناتج 

. االجماليبالمائة من الناتج المحلي   127في الصين  االئتمانر. بينما بلغ دوال  1000المحلي للفرد دون 

بالمائة من الناتج المحلي  84.4لديها  االئتمانوهي دون الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل التي بلغ 

 . االجمالي

في سياق دفع القطاع  االئتمانويفهم من تلك البيانات الحاجة الى مواصلة البحث للكشف عن و سائل لتنشيط 

خوفا من  االتقراضالخاص نحو مزاولة دوره المنتظر في التنمية. وعادة تتردد المصارف الخاصة عن 

معالجة ألزالة تلك المخاوف. وذلك عبر محاوالت  ية وهي موجودة بالفعل، في إنتظاراالئتمانالمخاطر 

ية و النجاح االئتمانل معها في العراق، لخفض المخاطر االنتفاع من الوسائل المعروفة، والتي  يمكن التعام

. والعمل على هذه الجبهة لم االئتمانفي هذا السبيل ضروري لتقليل  أسعار الفائدة على القروض وتيسير 

يبدأ بعد، فهناك حاجة الستحداث مؤسسات جديدة لضمان القروض وشراء الديون، اضافة على تحسين بيئة 

لقانون السترجاع الديون من الضمانات، وكذلك تحسين ادارة المخاطر في المصارف األعمال ومنها فرض ا

باالنتفاع من الخبرة الدولية لالرتقاء  باألداء المصرفي. ويحتاج هذا التوجه الى إحداث تقفزة في أشراف 

ة البنك المركزي على المصارف و من بعض متطلباتها اإلسراع في اكمال انظمة المعلومات المحاسبي

والرتقابية. ولحد اآلن  تصل المعلومات الى البنك المركزي متأخرة، وينطوي هذا النقص على  مخاطر جمة  

في الوتقت الحاضر. في النهاية، يقتضي األشراف الكفوء والرتقابة الوتقائية امكانية متابعة المراكز المالية 

ات بين البنك المركزي والمصارف للمصارف يوميا، ومن بين النواتقص الشبكة الفورية لتبادل المعلوم

 وتطوير إعداد تقارير المركز المالي وتحليل األداء الكترونيا. 

اذ تسمح الفوائد على  لإلتقراضومن الممكن للمصارف العراتقية، مبدئيا، اجتذاب الودائع أألجنبية ودفعها 

السكني  االستثمارنطاق تمويل في  االئتمانالودائع والقروض بتسهيل هذه العملية. لكن تقد يبقى الطلب على 

المعمرة في القطاع العائلي. والعوائل ليس لديها االستعداد لتحمل فوائد مرتفعة  واألخرىوأألصول العقارية 

على المساكن مع األتقساط ولهذا تبقى المصارف الخاصة ال تستطيع التوغل في هذا القطاع الذي اعتاد على 

والسوق المالية في العراق ال يتوتقف فقط على مصادر تمويل  االئتمانالتمويل الرخيص. ولذلك فان مستقبل 

الحقيقي ومستقبله في الصناعة و الزراعة والتجارة السياحة والنقل والخدمات  االستثمارالقروض بل على 

ي، االستثمارغير الحكومية . بيد ان سياسات تقطاع المال البد ان تسعى لتخفيف تقيد التمويل على النشاط 
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وتنتهي مهمتها تقريبا عند هذا الحد. وعندما ال يكون تقطاع األعمال غير المالية مؤهال لالنطالق فان  

التيسير النقدي يصل الى عدم التأثير بعد مدة ليست طويلة، وربما مع زيادة في مشاكل الديون المتعثرة و 

 العاطلة.

ؤسسات أكفأ لتقديم خدمات استشارية في تقطاع ، بهذا القدر أو ذاك، عبر ايجاد ماالئتمانوتقد يمكن تطوير 

األعمال وتحسين عالتقة أصحاب األعمال مع المصارف وتدعيم النزاهة. ان نقص المعلومات  الموثوتقة لدى 

المصارف عن المستثمرين المحتملين يُضيّع بعض الفرص لتقديم ائتمان ناجح.  وهذه الفرضية تنسجم مع 

ارف، كي يسيطر البنك المركزي على التوسع النقدي أو التحجيم في تنسيق تنظيم الودائع الحكومية في المص

الوطني على االستيعاب وتنمية تلك القدرة عبر برامج  تقتصاداالمع الضبط المالي ضمن حدود تقدرة 

صريحة واضحة المقاصد. أما ودائع الشركات العامة والمؤسسات أألخرى المستقلة عن الموازنة فحجمها 

الى فحص وتدتقيق وتصنيف وبعد ذلك تنظيم. فهذه ليست صناديق ادخار يعاد استثمار أموالها  كبير وبحاجة

في المصارف. كما ان االستقالل  المالي للشركات والمؤسسات العامة ال يخفي حقيقة وحدة المركز المالي 

 طاع العام.للدولة، والبد من اعادة االعتبار لهذا المبدأ خاصة في ظل الشكوى من عدم كفاءة الق

 أسعدر الفدئ ة والصضخم

مارات ثوحواالت البنك المركزي في العراق ، وال تحتجز إست االيداعلقد تضاءلت أهمية تسهيالت 

المصارف في البنك المركزي سوى الجزء القليل من السيولة الفائضة أصال لدى بعض المصارف. وحينما 

على الطلب الكلي حتى في حالة الفاعلية التامة للنقود. فهي تبقى هذه المبالغ المحتجزة ثابتة ينقطع تأثيرها 

في جانب الموجودات من الموازنة العامة للبنك المركزي ائتمان محلي سالب وعندما ينخفض يؤدي الى 

زيادة أألساس النقدي اما عندما يثبت يصبح محايدا تجاه حركة السيولة، علما ان زيادة أألساس النقدي في 

( آنفا. وليس 2كما بين الشكل ) االئتماني زيادة عرض النقد بالضرورة إذ يتقلب مضاعف العراق ال تعن

داللة مهمة  في العمليات النقدية   2114لسعر الفائدة على ايداعات المصارف في البنك المركزي بعد عام 

 .Policy Rateومن الناحية العملية ال يمكن وصفه بسعر السياسة 

ال يختلف سلوك المتغيرات النقدية في األمد القصير عما كشفت عنه البيانات السنوية آنفا، لكن النظر في    

العام يفيد التعرف على مديات الذبذبة دون التقلبات اوالتحوالت الدائمة.  االتجاهحركات األمد القصير حول 

على األسعار، أي  صير ألنها تراكمية لذا نركزواألرصدة مثل النقود ومكوناتها ال تهتز عنيفا في األمد الق

اسعار الفائدة والتضخم وعالتقات اسعار الفائدة فيما بينها وارتباطها بالتضخم. وعادة وكما اشير في مناسبات 

بهامش مرتفع في العراق. كما يختلف بانتظام سعر  االيداعوسعر  االتقراضاخرى ان ثمة ارتباط بين سعر 

ليست واضحة بعد في  االتقراضستة اشهر، عن السنتين. لكن البنية الزمنية لسعر فائدة  ايداع األمد القصير،

. وال تنسجم اسعار الفائدة على القروض مع اسعار الفائدة التي يتعامل بها البنك المركزي، االئتمانسوق 

لمصارف في وهذه ليس من الصعب معرفة اسبابها مثل تقدير المصارف للمخاطر من جهة وان استثمارات ا

البنك المركزي تقتصر على السيولة الفائضة، في الغالب، فضال عن عدم اتقراض البنك المركزي للمصارف 

 االسميالنقدي وهي الصلة بين سعر الفائدة  تقتصاداالإال نادرا. وثمة مسألة اخرى في صميم انشغاالت 
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الفقرة السابقة من ضعف الصلة بين والتضخم، وما الحظناه في البيانات الشهرية ال يختلف عما تقيل في 

 التضخم واسعار الفائدة.

التضخم يكون على حساب سعر الفائدة الحقيقي، وعندما ينخفض يبقى  ارتفاعوأظهرت بيانات العراق ان 

الحقيقي.  تقتصاداالفي  االستثمارسعر الفائدة الحقيقي مرتفعا فوق المتوسطات  المتعارف عليها للعائد على 

ة لألسعار االسمييكترث اوال بالمستويات   Financial sectorول ان القطاع المالي بل يمكن الق

وتناسباتها، أي ان اسعار الفائدة ال تقدم وتقاية كافية من التضخم. ولكن اسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة 

سعار منتجات تقطاع تساعد على تمويل رخيص لألستثمار بيد ان هذا األثر األيجابي لم يظهر جليا ربما الن ا

بها هي بدورها لم تنتفع من المستوى العام لألسعار، ما يقتضي دراسة االسعار النسبية  السلع المتاجر

كان ( 2ية في المرحلة موضوع البحث. من الجدول )تقتصاداالالذي تتحيز نحوه بحكم الخصائص  االتجاهو

( و 1.624عكسيا بمقدار ) االتقراضبين معدل التضخم وكل من سعر الفائدة الحقيقي لأليداع و االرتباط

 . 1.111( على التوالي وبمستوى داللة 1.612)

 (2الجدول رتقم )

 التضخم ومعدالت أسعار الفائدة وإنتشارها في العراق

 معدل
سعر 

 االيداع
 بالدينار

 إنتشار
فائدة 

 االيداع
 بالدينار

 معدل
سعر 

 االيداع
 بالدوالر

 إنتشار
فائدة 

 االيداع
 بالدوالر

 معدل 
 سعر

 االتقراض
 بالدينار

 إنتشار
 سعر

  االتقراض
 بالدينار

 معدل
 سعر

 االتقراض
 بالدوالر

 إنتشار
 سعر

 االتقراض
 بالدوالر

 معدل
 التضخم

 السنة

7.4 1.5 3.8 1.0 13.0 0.8 8.6 1.5 31.7 2004 

6.5 1.6 3.4 1.7 14.2 0.8 10.2 1.9 31.6 2005 

7.1 1.7 4.0 2.3 15.7 1.1 12.6 1.4 64.8 2006 

11.4 2.3 4.7 2.9 21.0 1.3 16.1 1.8 4.7 2007 

10.2 2.3 5.0 3.7 18.0 0.3 16.0 1.4 6.8 2008 

7.2 2.1 3.9 2.5 14.9 0.8 14.5 1.3 -4.4 2009 

6.2 1.4 3.4 1.8 13.9 1.1 12.8 1.7 3.3 2010 

6.3 1.7 3.4 1.4 13.9 0.4 13.0 0.3 6.0 2011 

6.1 1.8 3.6 1.7 13.4 0.9 12.7 0.5 3.6 2012 

5.8 1.7 3.4 1.4 13.4 0.7 12.4 0.5 3.1 2013 

5.3 1.7 2.9 1.2 12.6 0.6 11.8 0.6 1.6 2014 

5.2 1.1 3.2 1.5 12.2 0.4 11.7 0.6 2.3 2015 

5.1 1.4 3.1 1.5 12.2 0.5 11.8 0.6 -0.7 2016 

4.8 1.5 2.9 1.5 12.4 0.4 11.7 0.6 0.8 2017 

4.6 1.4 2.8 1.5 12.0 0.3 11.6 0.6 -0.1 2018 

4.5 1.6 2.8 1.7 12.1 0.4 12.0 0.7 0.1 2019 

  المصدر: إعداد الباحث، والبيانات من موتقع البنك المركزي. والمشاهدات لشهر كانون األول من السنة.

بمعنى ان معدل التضخم يكاد يتحكم بتغيرات سعر الفائدة الحقيقي ، او تقريبا ال توجد محددات لسعر الفائدة 

( ان سعر الفائدة الحقيقي تراوح بين  2الحقيقي مستقلة عن سعر الفائدة االسمي والتضخم. ويوضح الشكل )
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ة أخفق سعر الفائدة في % لإلتقراض. فمن جه21.2%( و 26.2% لأليداع ؛ وبين )12.1%( و 32)

مهمة الوتقاية من التضخم ومن جهة أخرى مبالغة في سعر الفائدة الحقيقي ليتجاوز أعلى معدالت عائد 

 حقيقي ممكنة. 

في الدينار تراوحت بين  االيداعإلى  االتقراضويستنتج من دراسة إنتشار أسعار الفائدة أن:  نسبة سعر فائدة 

% . 326% والمتوسط 426% و229وفي الدوالر بين ؛ %224والمتوسط % 296% إلى 119

 مرتفع عند نطاتقه األعلى في سوق إئتمان الدينار، ولسوق  الدوالر دائما.    االتقراضو االيداعبين  االنتشارف

 (2الشكل رتقم )

 في العراق االتقراضسعر الفائدة الحقيقي لأليداع و

 

 (.2) المصدر: إعداد الباحث ، البيانات من الجدول

اما البنية الزمنية ألسعار الفائدة فلم تتبلور بعد ألن اآلماد الزمنية للقروض ال زالت أتقرب الى األمد القصير 

والطرف األدنى لطيف األمد المتوسط عدا تقروض المصارف الحكومية المتخصصة والتي تخضع أسعار 

واألعلى حسب المدد الزمنية محدودة  الفائدة عليها لتحديد إداري بقصد األعانة. والفروتقات بين الحد األدنى

بالدينار والدوالر حسب  االتقراض( إنتشار أسعار الفائدة لأليداع و2مقارنة بالتجربة الدولية. ويبين الجدول )

 المديات الزمنية .   

الكلي غض النظر عن التضخم خاصة مع سعر الصرف الثابت. ألن  تقتصاداالال يسمح منطق سياسات  

المحلي عن المعدل العالمي مع سعر الصرف الثابت يعني استمرار تدهور القدرة التنافسية افتراق التضخم 
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الدولية للعراق وتآكل مقومات التنمية مع التراجع المستمر في الجدوى المالية لالستثمار كما يراها تقطاع 

أألتقل من وجهة األعمال. اذن أصبحنا، مرة أخرى، أمام مهمة السيطرة على التضخم وأثبت البحث، على 

نظر الكاتب، ان وسائل السياسة النقدية ال تقوى في التأثير عليه جوهريا في ظل الهيمنة النفطية على تكوين 

الدولية للبنك المركزي، وانفرادها تقريبا في  تحديد النفاق الحكومي وعرض النقد، وضحالة  اتاالحتياطي

 تقتصاداال) ادوات الدين و القروض و أألسهم ( الى حجم  القطاع المالي بداللة مجموع تقيمة أألصول المالية

العراتقي. ومن الواضح تماما ان عرض النقد ال يؤثر جديا في المستوى العام لألسعار، وال تتطلب تلك 

(.  ولذلك ال بد أن 2( و)1المسألة تحليل معقد إذ تتضح هذه الخاصية بمجرد النظر في بيانات الجدولين )

العام ثانيا المسؤولية أألولى  في السيطرة على  االستثمارالية أوال وأدارة التنمية من خالل تتحمل السلطة الم

 التضخم. 

ويفهم من معدل التضخم المنخفض ان الجزء الحقيقي  في جميع أسعار الفائدة أصبح موجبا وكبيرا في سعر 

صول والسلع التي مولها الفائدة على القروض. ومفاده ان المقترض ال ينتظر زيادات في اسعار أأل

 بالقروض لتحمل تكاليف التمويل وبذلك تزداد أعباؤها. 

في األسواق المالية توجد عالتقة بين  التضخم واسعار الفائدة و لكنها معقدة من خالل التوتقعات ألن        

لألسواق. وتحتاج  اسعار الفائدة ثم تنعكس في المستويات التوازنية ارتفاعالتضخم يقترن بتوتقع  ارتفاعتوتقع 

التوتقعات الى تعزيز كي تتحقق ومن جملة مصادر التعزيز ان توتقع التضخم في تقطاع األعمال غير المالية 

يدفع نحو حيازة أألصول العينية والسلع لالنتفاع من عوائد زيادة األسعار أو الوتقاية من التضخم. وتقد يتغير 

ه معززة بردود فعل انخفاضوعندما يتزايد، ينشئ توتقعات بنمط التوتقعات في التأثير ألن استمرار التضخم، 

السياسات النقدية في الدول الناضجة ماليا ... وهكذا. بيد ان المتعاملين في أسواق المال، مع ذلك، تحكم 

تقراراتهم الفرص البديلة ولهذا تظهر البيانات أسعار فائدة أدنى من معدل التضخم أحيانا. بل ان بعض 

بها رغم تآكل تقوتها الشرائية بالتضخم ألنهم يتحاشون المخاطر بخالف  االحتفاظيفضلون   حائزي السيولة

المقرضين والمقترضين الذين ُجبلوا على تقبل المخاطر. هذا التنوع في الطبيعة البشرية يصنع النظام الذي 

 وع أنماط االستجابة.نحاول فهمه ونواجه الكثير من الصعوبات في هذا المسعى لكثرة العوامل الفاعلة وتن

الوطني   تقتصاداالالحقيقي في ظروف تكون تقدرة  االستثمارويحتدم االندفاع نحو  تقتصاداالوعندما ينهض  

ما يغذي الطلب  االستثمارمحدودة على استيعاب انفاق اضافي تنطلق موجة التضخم وتغري بالمزيد من 

. ويواجه االنتاجومنها تكاليف المشاريع و تكاليف  بفوائد مرتفعة في مقابل ازدياد التكاليف االئتمانعلى 

تقيمة اصولهم المالية بعد تجاوز السوق ألسعار الفائدة عليها وأيضا صعوبات اعادة  انخفاضالمقرضون 

التمويل عندما اعتادوا على الودائع ومصادر التمويل تقصيرة أألجل لتمويل تقروض بعيدة أألجل. وندما 

أن تنحسر في نهاية المطاف، ليواجه المقترضون صعوبة التسديد . ولذلك ال  تنحسر موجة التضخم، والبد

األسعار. نعم توجد بلدان شهدت معدالت عالية من التضخم واستطاعت  استقرارغنى عن االهتمام الجدي ب

مع التضخم  تقد  تقتصاداالية نشطة وناجحة معها. بيد ان التدابير والمرونة المطلوبة ألداره اتقتصادادامة حياة 

بأدوات السيولة  االستثمارال نتمكن منها جيدا في العراق. وال تتعلق هذه المخاوف بالقروض تقصيرة أألجل و

ألن مدتها ال تكفي لالستمرار في دورة كاملة للتضخم. ومن المتوتقع ان يقبل المستثمر بأسعار فائدة متدنية 
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بالسيولة في انتظار أسعار فائدة، او  االحتفاظرغبته دون معدل التضخم على استثمارات أألمد القصير ل

 عوائد،  أعلى ألمد أبعد يتوتقعها.

تفيد الحقائق النمطية والتنظير استنادا الى الفرضيات المقبولة منطقيا أن يكون الجزء الحقيقي من أسعار 

ة يتزايد مع بعد أجل بصفة عامة موجبا. هذأ باالتقتران مع مبدأ ان سعر الفائد االستثمارالفائدة وعائد 

االسترداد ألسباب عديدة منها ان المخاطر تزداد مع أألمد البعيد وعدم التأكد بصفة عامة. و من تلك 

المخاطر تغيرات سعر الفائدة ذاتها وما يمكن أن تفعله بقيم األصول المالية كما تقدم. وأخذت الدول منذ العقد 

وتقد توفرت في منطقة  Indexedلب فقدمت السندات المقيسة أألخير من القرن الماضي تستجيب لهذا المطا

اليورو والمملكة المتحدة والواليات المتحدة أألمريكية. وهذه السندات تعد عائمة على التضخم وسعر الفائدة 

عليها يتكون من مقدار ثابت، يمثل الجزء الحقيقي، مع اضافة معدل التضخم. وألنها تضمن الوتقاية  االسمي

التضخم تتجاوز الثابتة  ارتفاعم  تكون  تقابلة للتسويق بأسعار فائدة أدنى من الثابتة ابتداءا وعند من التضخ

بحكم التقييس. ويختار المستثمر بين هذه وتلك حسب توتقعاته عن التضخم من جهة وأألفق الزمني لالستثمار 

ستثمار تتضمن التخلي عنها بعد من جهة أخرى. فهو تقد حاز اآلن على سندات ألمد بعيد لكنه اعتمد خطة لال

بالمئة فائدة حقيقية اضافة على غطاء  2مدة ليست بعيدة. وفي أدوات دين حكومية خالية من المخاطر فان 

 االتجاهالتضخم تعد مرضية في نظر الكثيرين. ولذلك فأن اصدار سند حكومي عراتقي اآلن يتساوق مع هذا 

العراتقية إلى  أسعار فائدة  مرجعية واسترشاديه لألمد البعيد.  اما يعد بمثابة معالجة لمشكلة افتقار السوق 

الجمهور فمن المتوتقع ان يقبل بفائدة  منخفضة  لحيازة أدوات دين خالية من المخاطر وبدرجة معقولة من 

السيولة. وهذه تحتاج إلى المباشرة بتأسيس سوق ألوراق الدين يبدأ حكوميا ويتطور لتمويل الشركات، 

 ي للمصارف.االئتمانيسهم بعقلنة األداء  وبذلك

. 

 العراتقي تقصصد االسوق الصرف وخصدئص 

من المنطقي محاولة فهم توليد الدخل واالنفاق على المستوى الوطني انطالتقا من إيرادات النفط  والتصرف 

الحكومي بها، وفي ضوء ذلك كيف يتحدد الطلب الكلي وما يترتب عليه من طلب مشتق على العملة 

األجنبية. وبعد ذلك مراجعة تنظيم سوق الصرف في العراق ونافذة البنك المركزي لبيع العملة االجنبية، 

ومفاهيم عدم المالئمة وضغوطات سوق الصرف، ومحاولة االتقتراب منها بالبيانات اليومية والشهرية 

مصارف والوظيفة الرتقابية والسنوية تقدر االمكان. وأيضا العالتقة، وتقسيم العمل، بين البنك المركزي وال

للبنك المركزي وصعوبات تنسيقها مع أهداف السياسة النقدية. لقد أوضحت البيانات ومعالجتها أن سوق 

الصرف لم يتعرض إلى ضغوطات بالمعنى الدتقيق للكلمة إنما هي مشكالت ذات طابع إجرائي. 

معنى الضيق والواسع وهي ، لحد اآلن، تفوق الدولية للبنك المركزي كبيرة نسبة إلى النقود بال اتاالحتياطيو

التغطية التامة، وادة تتغير تبعا لتغيرات أسعار النفط ومدة مكوثه في مستويات عالية او واطئة تقياسا 

 بمستوى التجاه العام.

سعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي  ارتفاعفقد تراكم أثره في  2009وألن التضخم كان جامحا تقبل عام 

ية الوتقوف عندها مليا ومحاولة التخفيف من أضرار المرض تقتصاداالإلى مستويات تستدعي من السياسة 
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الهولندي على التنمية في العراق. إن إزالة الفرق بين سعر السوق والسعر الرسمي ال شك يقتضي، وهذه 

بيعات إضافية. وهناك مسألة غاية في االهمية وهي كيفية بديهية، االستجابة لطلب القطاع الخاص بم

 االستثمارالتصرف بالعملة االجنبية سواء في القطاع الخاص أو العام. وال بد من العناية بمدى انتفاع 

ي منها، والبداية المنطقية لهذا التوجه، بعد تهيئة البيانات التفصيلية، معرفة االدوات المالية والنقدية االنتاج

ات. وهو معنى سياسة االنتفاع األفضل االستخدامتي تؤثر فعال في تخصيص النقد األجنبي  بين مختلف ال

 من موارد النفط .

 والطلب على العملة أألجنبية في العراق واألنفدق ورة ال خل 

عندما إيرادات النفط تحكم أألنفاق العام الذي يعين الطلب الكلي الفعال بالتناسب عبر إلية المضاعف. ف 

يتحرك أألنفاق العام إلى أألعلى، كما هو الحال في العراق مع تعاتقب الموازنات المالية العامة، يرتفع الطلب 

الحكوميين. ويوزع الحجم الجديد من الطلب الكلي على  االستثمارو االستهالكالكلي الفعال لينسجم مع 

ستورد. ويمكن النظر إلى المسألة انطالتقا مختلف أصناف السلع والخدمات، منها تنتج في الداخل وأخرى ت

دا او نزوال حسب تذبذب ومن الدخل الوطني ) القومي( والذي يشكل مورد النفط الخام حوالي نصفه، صع

السعر، ويتولد الجزء اآلخر في بقية األنشطة العامة وفي القطاع الخاص. ويخصص الدخل الوطني عبر 

في  االستثمارألنفاق ) الطلب ( فهو استهالك واستثمار. وتقد يكون آلية معقدة إلى ادخار واستهالك، أما أ

 االدخار. ويكون أعلى من  2114وهو وضع بلدان الفائض ومنها العراق حتى عام  االدخارالداخل أتقل من 

في البلدان التي تستقبل استثمارات أو تقروض أجنبية صافية. إذن الدخل الوطني الذي يهيمن النفط الخام 

على تحديد مستواه بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر أألنفاق الحكومي يعين الطلب على المستوردات 

لب الكلي يتجه إلى الداخل في الخارج مع مالحظة الوجه اآلخر لهذه اآللية. فهناك جزء من الط االستثمارو

والبد من وجود أنشطة محلية لتلبيته مثل خدمات النقل وتجارة الجملة والمفرد والبناء والتشييد والمنافع 

العامة، الماء وخدمات الصرف الصحي واغلب الكهرباء، والتعليم والصحة  والخدمات أألمنية والحكومية 

سلع والخدمات غير المتاجر بها دوليا،  ينمو الطلب عليها الصرفة أألخرى، هذه المجموعة التي تسمى ال

بانسجام مع نمو الدخل الوطني والطلب الكلي، وكانت محور الشكوى والمالمة في السنوات السابقة بسبب 

ضعف القدرة على توسيعها و تدني كفاءة االداء. أما المجموعة أألخرى من السلع و الخدمات وهي القابلة 

ية القائمة تعين ما يصدر منها ) صادرات غير نفطية ( وما يستورد. وهي االنتاجة فان طاتقاتها للتجارة الدولي

ية من السلع المتاجر بها دوليا تتراجع مع االنتاجموضوع اصطالح المرض الهولندي وخالصته أن الطاتقات 

ت تجاوزها إلى تعاظم المورد النفطي وهيمنته في ظل سياسات فشلت الدول النفطية، عادة، في محاوال

غيرها. ولذلك يتزايد االستيراد في العراق بمعدالت ربما تفوق نمو الطلب الكلي مع تراجع الصادرات غير 

 على النفط لتمويل المستوردات . االعتمادالنفطية وهكذا يتركز 

مضافا إليها هامش الربح أالعتيادي، مقارنة  االنتاجتكاليف  ارتفاعيبدأ المرض الهولندي في العراق ب

باألسعار الدولية، عندما تترجم بالعملة أألجنبية، وهو ما يعني تدهور القدرة التنافسية الدولية للصناعة 

وتقد يتوتقف بالكامل في بعض األنشطة  االستثماروالزراعة العراتقية وسواها.  هذه الخاصية تضعف دوافع 

نخفض أو السالب.  التضخم المرتفع في الداخل مقارنة بنظيره الدولي وتراكم الفارق نتيجة لمعدل العائد الم

وهو ما  2003نسبة تكاليف المنتج المحلي إلى بديله أألجنبي أضعاف ما كان عليه عام  ارتفاعأدى إلى 
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سعر  اعارتفسعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي . وعادة تخشى الدول، وخاصة الناهضة،  ارتفاعيعنيه 

في األنشطة المتجهة للتصدير، والتي تقود  االستثمارالصرف الحقيقي لعمالتها الوطنية للحفاظ على زخم 

ي في تجارب النجاح أآلسيوي بدءا من اليابان وصوال إلى الصين حاليا. المهم االنتباه إلى تقتصاداالالنمو 

وتقدير معدل  االستثمارتحليل جدوى  ي ألنه المدخل أألساس فياالستثماردور سعر الصرف في القرار 

 تقتصادية لالاالنتاجالعائد الداخلي وهو ما أهمل في تفسير تراجع الصناعة في العراق وانحسار القاعدة 

الوطني خارج النفط الخام. وتقد أهمل مبحث العالتقة بين سعر الصرف والتنمية في العراق على أساس عدم 

من غير المجدي بحث الموضوع أصال وهو موتقف عجيب إذ كان  وجود تقدرة إنتاجية للتصدير وبالتالي

نتيجة لعدم جدواه في ظل البنية  االستثمارية وذلك لغياب االنتاجأألولى السؤال عن أسباب غياب القدرة 

 الحالية لألسعار النسبية والعنصر أألهم في هذه البنية هو سعر الصرف.

الداخلي. بتعبير آخر  االستثمارال تنفصل عن ضعف جدوى  في الخارج والتي االستثماروهنا تتضح مسألة 

تراجع دوافع ← سعر صرف العملة أألجنبية انخفاض← هي منظومة متسقة : مورد نفطي مرتفع 

على المستوردات . ومن جهة أخرى : مورد نفطي  االعتمادزيادة ← في تقطاع السلع المتاجر بها  االستثمار

توليد ضغوط تضخمية بسبب محدودية ← زيادة الطلب الكلي الفعال ← زيادة أألنفاق الحكومي ← مرتفع 

الثابت  االسميبالعملة المحلية مع سعر الصرف  االنتاجتكاليف  ارتفاع← ية المحلية االنتاجالطاتقة 

ثم  االستثمارتنخفض القدرة التنافسية وينحسر ← بالعملة أألجنبية  جاالنتاتزداد تكاليف ← والمتناتقص 

في الخارج. وعندما حصلت تقناعة لالهتمام بدعم  االستثماريزداد الميل لالستيراد و← يةاالنتاجالقاعدة 

المحلي وتقادت المناتقشات إلى تقانون التعرفة الجمركية أهمل أيضا سعر الصرف، ومن لدن  االنتاج

ن أنفسهم، رغم النظر منهجيا إلى التعرفة الجمركية بصفة  النائب المالي عن تغير سعر الصرف ييتقتصاداال

Fiscal proxy وفي العراق وطالما إن الحكومة تحتكر، طبيعيا، النقد أألجنبي فان زيادة سعر صرف .

ت فرض التعرفة العملة أألجنبية تحقق الهدف المالي للتعرفة الجمركية وعلى نحو أكفا بكثير من إجراءا

وتعقيدات جبايتها وما يكتنف ذلك من فساد إداري ومالي. وأيضا ال يميز تغير سعر الصرف بين طالب النقد 

في الخارج، بينما تعاتقب التعرفة الجمركية المستهلك وتحابي  االستثمارأألجنبي لغرض االستيراد أو 

ألمر من زاوية أخرى وهي أن سعر الصرف المستثمر في الخارج. لكن دعاة السياسة الجمركية ينظرون ل

أألخرى  ال يميز بين األنشطة التي تريد الحكومة توفير الحماية لها بسياج مرتفع من الرسوم الجمركية و

التي ال تهتم بتعرضها للتنافس أألجنبي أو التي تتمتع أصال بميزة نسبية وال تحتاج إلى دعم. بيد أن 

التمويل للموازنة والسلع أألساسية للمستهلكين. وبذلك ال تلتزم المعيار السياسات الجمركية تراعي حصيلة 

ة للتمييز غير مؤكدة. ومع ذلك فهذا ال يبرر إبعاد سعر االجماليالتنموي إلى أألخير فتصبح الحصيلة 

 الصرف عن الصورة كليا سواء في أروتقة صنع القرار أو في الوسط المهني.

ية في العراق بالعالتقة مع السيطرة على تقتصاداالالبد من القول إن أألنفاق الحكومي أهم أدوات السياسة 

المستوى العام لألسعار وبلوغ أهداف النمو والتشغيل. وهنا يكون لحجم أألنفاق دور ال يستهان به ألنه منشأ 

يبحث عن عرض يكافئه بالقيمة النقدية. الحركة التي تنتهي بتعيين مستوى الطلب الكلي، كما تقدم، والذي 

فان كانت ثمة طاتقة إنتاجية عاطلة تستوعب زيادة الطلب الكلي بإنتاج إضافي من السلع والخدمات ويرتفع 

مستوى تشغيل العمل وتنخفض البطالة. أما إذا واجهت الزيادة في الطلب الكلي تقيودا على العرض فان أكثر 

 ر وهكذا يتولد التضخم.األسعا ارتفاعالزيادة تظهر في 
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وال تقل المكونات النسبية لألنفاق الحكومي أهمية فهي التي تعين شدة ضغط أألنفاق الحكومي المباشر على 

، على سبيل المثال، 2013األنشطة المجهزة للسلع والخدمات غير القابلة لالستيراد. وإن تحليل موازنة عام 

الدخل العائلي من خالل مجموع الرواتب للمنتسبين  يبين كيف يؤثر أألنفاق الحكومي مباشرة في

الحكومي الممول من الموازنة  االستثماروالمتقاعدين وكذلك التحويالت النقدية بصور مختلفة. وأيضا، يلعب 

الدورالمنتظر في استكمال وتطوير البناء التحتي للمدن وأبنية الخدمات الحكومية وتجهيزاتها والكهرباء 

ي تطويرالموارد أألساسية لألرض والمياه والنفط والغاز. وعليه فان الموازنة المالية وغيرها، ويسهم ف

 ية للحكومة وأكثرها فاعلية.تقتصاداالالعامة هي الحقيبة التي تضم أغلب أدوات السياسة 

وثمة صلة بين أألنفاق الحكومي وسوق الصرف غاية في األهمية، وهي أيضا نابعة من الخاصية النفطية. إذ 

يعتمد تمويل الموازنة على مورد النفط، وهو بالنقد األجنبي، وألن أألنفاق العام الداخلي بالدينار العراتقي 

لذلك تبادل الحكومة دوالرات النفط بالدينار لدى البنك المركزي وبهذه الطريقة يحصل أألخير على ما يعادل 

ذا يصبح أألنفاق  الحكومي الداخلي محددا أألنفاق الحكومي الداخلي السنوي، تقريبا، مقدا أجنبيا. وهك

لعرض النقد األجنبي في سوق الصرف عبر البنك المركزي الذي يستجيب لطلب القطاع الخاص حينما 

يصل إليه بواسطة المصارف. الفرق بين مشتريات البنك المركزي من وزارة المالية ومبيعاته للقطاع 

إليها الزيادة ويستكمل منها العرض عند عدم كفايته.  الدولية، تضاف اتاالحتياطيالخاص ينتهي إلى 

ويتراكم الفرق في صافي الموجودات أألجنبية للبنك المركزي وهي احتياطياته الدولية في وضع العراق 

ال يشترط في تعريفها أن تكون مملوكة  اتاالحتياطيوعادة تكون الثانية أكبر من أألولى في أغلب الدول ألن 

لمركزي. المهم إن صافي الموجودات أألجنبية هو أحد مكوني أألساس النقدي حيث المكون بالكامل للبنك ا

المحلي. وألن البنك المركزي العراتقي ال يُقرض للحكومة والمؤسسات المالية  بل  االئتمانالثاني هو صافي 

أألساس النقدي. بالعكس يقترض من األخيرة عبر سياسة التعقيم، فان صافي الموجودات أألجنبية أكبر من 

المضاعف النقدي. وهكذا تبين كيف أن  ويعتمد عرض النقد ) السيولة المحلية ( على أألساس النقدي عبر

أألنفاق الحكومي وطلب القطاع الخاص على النقد األجنبي يعينان عرض النقد وكالهما ال سلطة للبنك 

الطلب الكلي الفعال وبالتالي الدخل النقدي  أألنفاق الحكومي في تكوين المركزي عليه. وتقد سبق وبيّنا دور

النقدي  -ومنه دخل القطاع الخاص، وبما إن أألنفاق الحكومي يقرره مورد النفط أصبح عمل النظام المالي 

 في العراق واضحا.

أدوات السياسة النقدية في مثل هذه األوضاع ليست فاعلة إلى حد التأثير على طلب القطاع الخاص للنقد    

المصرفي . فقد  االئتمانفي الخارج أو استثمار أألجانب في العراق أو حتى  االستثمارنبي أو دوافع أألج

كان تأثير سعر الفائدة ضئيال على جميع هذه المتغيرات لذلك تنفرد السياسة المالية في الدور المحتمل 

ال يتعلق، كما هو الواتقع، بمؤسسة الكلي بما فيها تلك التدابير التي تستهدف التضخم. هذا  تقتصادااللسياسات 

له وفلسفته في السياسة النقدية. بل هو أألمر الواتقع الذي فرضته الهيمنة الالبنك المركزي والموتقف من إستق

(  االئتمانيفتقر إلى العمق المالي بداللة تقيمة أألصول المالية ) أألسهم وأوراق الدين و اتقتصادالنفطية في 

. كما إن تقطاع األعمال الخاص المنظم ال يشكل الثقل الذي يستطيع تحريك االجمالينسبة إلى الناتج المحلي 

 الوطني والقطاع المالي معا على النحو المتعارف عليه في البلدان الناهضة. تقتصاداال
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وامل أخرى، ونعيد نعود إلى سعر الصرف لنشير إلى دوره في تحديد الطلب على النقد األجنبي، من بين ع

إلى األذهان المبادئ المتعارف عليها في توازن السوق. فعندما يكون العرض من النقد أألجنبي معطى، في 

هذه الحالة، ينفرد الطلب في تعيين سعر الصرف. أما إذا كان السعر محددا، كما هو الحال في العراق، فان 

يساويه تماما مع السعر المعين لكي يستقر. وهذا ما العرض من النقد  أألجنبي والذي  الطلب يعين مقدار

. البنك المركزي يقرر السعر ويقبل كل الطلب بموجب  2003درج عليه البنك المركزي منذ نهاية عام 

ذلك السعر كي يستقر أي أن العرض تام المرونة مع السعر المعين. وألن النقد أألجنبي كان دائما كافيا لم 

لى رفع سعر صرف الدوالر كي يتكيف الطلب مع العرض. ومن الناحية المبدئية يضطر البنك المركزي إ

، وليس كما Adjustable Pegكان البنك المركزي، ولم يزل، يعتمد سعر الصرف المثبت القابل للتعديل 

 يشاع نظام التعويم المدار. واختيار البنك المركزي لهذا النظام ليس بحكم القانون بل في واتقع الممارسة

Defacto  ويبدو إن هذا النظام هو األنسب لبلد نفطي مثل العراق ألن الحكومة هي المصدر الرئيس للنقد .

األحنبي والبنك المركزي هو بائع صافي له وعلى نحو مستمر، في المقابل القطاع الخاص في حالة عجز 

عويم المدار والذي يفترض دور دائم للنقد أألجنبي. وفي مثل هذه األوضاع ال تتوفر األسس الموضوعية للت

في حين يمثل البنك المركزي طرفا رئيسيا في السوق  اتاالحتياطيسلطة إدارة  التدخل  للسلطة النقدية أو

وهو جانب العرض وبذلك أصبحت نافذة بيع العملة أألجنبية في البنك المركزي هي السوق وليست الجهة 

جهة المتدخلة عن جانبي العرض والطلب. ولو أراد البنك المتدخلة فيه. ألن التدخل يفترض استقالل ال

المركزي استخدام سعر الصرف للتأثير على طلب القطاع الخاص للعملة أألجنبية فالبد من معرفة مرونة 

الطلب السعرية والتي من الصعب اكتشافها على نحو يعتد به إال بالتجربة، أي يحرك سعر الصرف ويالحظ 

لب، وعلى أألغلب  يكون تأثير الدخل هو الحاسم في الطلب على العملة أألجنبية الحركة على الط تأثير

ألغراض االستيراد وتأثير سعر الصرف ثانوي أي أن مرونة الطلب السعرية واطئة. ما يعني رفع سعر 

الصرف بنسبة تفوق نسبة الخفض المتوخاة في الطلب على النقد األجنبي. المهم دائما يكون السوق إزاء 

عر صرف حدده البنك المركزي و يتعهد بتوفير عرض من النقد أألجنبي مساويا للطلب عليه مع ذلك س

 السعر وهو النظام المعتمد في العراق و دول أخرى.

في الخارج  فيكتنفه الغموض ولم تتهيأ بعد القاعدة  االستثمارأما الطلب على النقد أألجنبي بدوافع  

ة فاعلية المتغيرات النقدية وتفاضل العوائد بين الداخل والخارج ودور التوتقعات المعلوماتية والتحليلية لمعرف

والعوامل السياسية وأألمنية في هذا الطلب، الذي اهملته السياسات المالية والنقدية  على نحو غريب.  وألن 

بح الطلب عليه، ايرادات النفط  المصدر الرئيس لعرض النقد أألجنبي في العراق فلقد تبين من تقبل كيف اص

بالتصاعد  االيراداتمن نافذة البنك المركزي، متناسبا بالضرورة مع ايرادات النفط، طالما استمرت تلك 

سعر الصرف فورا في الطلب إال جزئيا و ذلك الستمرار نفاذ  ارتفاعوتبعا لذلك انفاق الحكومة. وال ينعكس 

العقود السابقة والوتقت المطلوب لظهور البدائل المحلية أما فعله في الصادرات فيقتضي مرور زمن يتناسب 

ي من المبادرة في التأسيس لحين االكتمال و التشغيل. ومن الضروري االنتباه االستثمارمع دورة المشروع 

تغير سعر الصرف الحقيقي وهو التغير في سعر الصرف أألسمى مطروحا منه الفرق بين معدل إلى  مدى 

التضخم المحلي ونظيره الدولي. وذلك يعني إن ثبات سعر الصرف الحقيقي يتطلب زيادة سعر الصرف 

رف الفرق بين معدل التضخم الداخلي والخارجي. ويتجلى تغير سعر الص للعملة أألجنبية بمقدار االسمي

 الحقيقي في تغير األسعار النسبية للسلع المتاجر بها إلى غير المتاجر بها دوليا وهي مهمة صعبة.
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يمكن القول أن الدخل الوطني وسعر الصرف الحقيقي يحددان الطلب على النقد األجنبي ألغراض االستيراد 

إذ تعمل في العراق  من السلع و الخدمات، وهناك أغراض أخرى للطلب منها تحويالت الدخل للخارج

شركات أجنبية وتقوى عاملة من دول أخرى ولذلك تنشأ تحويالت دخل للخارج، وإلى جانب هذه التحويالت 

في الدول أألخرى، والعبرة في محصلة هذه التدفقات دخوال وخروجا. وتحويالت الدخل من  االستثمار

ية أألجنبية االستثمارإلى العراق والتدفقات العراق واستثمارات العراتقيين في الخارج تفوق تحويالت الدخل 

 االستثماراليه، وصادرات القطاع الخاص من السلع والخدمات محدودة. وربما من المناسب إيضاح مفهوم 

المباشر في الصناعة  االستثمارالوطني في الخارج ولهذا ال يقتصر على  االدخارأألجنبي وهو توظيف 

ة في الخارج، بل شراء أألسهم وأوراق الدين، الحكومي والخاص والعقار وسواها لحيازة أصول عيني

في مصارف الدول أألخرى وحتى حيازة العملة أألجنبية داخل البلد يعد استثمارا في  االيداعأألجنبيين، و

 الدولة المصدرة لتلك العملة األجنبية.

الطلب على العملة أألجنبية بوتيرة ي غير النفطي من المتوتقع أن ينمو االنتاجمع التقلص النسبي للنشاط    

المبيعات اليومية من البنك المركزي مع  تفوق نمو الدخل الوطني )القومي(. ومن المنطقي مقارنة مقدار

المتوسط اليومي لدخل القطاع الخاص ) تقطاع األعمال الخاص وأألسر ( ألن مشتريات القطاع الخاص للنقد 

تبين إن السؤال من أين تأتي هذه األموال التي تتجه إلى البنك األجنبي تمول من الدخل المتجدد. كي ي

المركزي يتبادر الى الذهن بسبب عدم وضوح العالتقة بين نوعين من التدفقات، عرض النقد أألجنبي والدخل 

 الخاص، و كالهما ذو طبيعة مستمرة بالتعريف.

موازنة في جانب األنفاق ونسبة يعتمد الجزء الحكومي من الطلب على النقد األجنبي على مكونات ال

المحتوى أألجنبي من تلك المكونات. وتحتاج الحكومة العملة أألجنبية لتمويل مستورداتها من السلع 

والخدمات بما فيها خدمات تنفيذ المشاريع ومدفوعات للشركات أألجنبية ووفاءا بالتزامات خارجية مثل 

 ربية ودولية وغيرها.الديون و تعويضات الحرب ومساهمات في منظمات ع

 ومن المعلوم إن الجزء الحكومي من الطلب على العملة أألجنبية يمول مباشرة من أرصدتها في الخارج

وتعني هذه العملية إن جزءا من عرض العملة أألجنبية والطلب عليها ال يدخل سوق الصرف في العراق، 

. وبما ان صافي تدفق العملة أي أن سوق الصرف خاص من جانب الطلب وحكومي من جانب العرض

أألجنبية من جميع المصادر عدا النفط هو سالب يصبح البنك المركزي هو الجهة التي تتحكم بعرض العملة 

أألجنبية في سوق الصرف بالكامل. وهو معنى االحتكار الطبيعي الحكومي للعملة أألجنبية المتجهة للقطاع 

 رات تصدير كبيرة في القطاع الخاص.الخاص، ويستمر هذا االحتكار لحين ظهور تقد

 صوازن سوق الصرف: األنمدط العدمة وصجربة العراق 

ينظر إلى مستوى تعادل القوة الشرائية لسعر الصرف على أنه يمثل الكفاءة، كفاءة سوق الصرف وسياسة  

عن هذا المعيار واسع النطاق وفي كثير من األحيان يتعذر إثبات وجود  االنحرافسعر الصرف معا. لكن 

للتوازن في   Benchmarkميل متأصل للعودة إلى مستوى تعادل القوة الشرائية وهو المقياس المرجعي

أألمد البعيد. وابتعد سعر الصرف في العراق  كثيرا عن هذا المستوى كما بيّنا في دراسات سابقة تجاه 
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واليورو. وكما يتضح في الحساب التالي لسعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي، ان التباعد واسع. الدوالر 

والمعيار اآلخر وهو تعادل أسعار الفائدة أيضا غير متحقق. وثمة مفهوم آخر لدراسة أداء سوق الصرف 

 لصرف وسياسة سعر الصرف ويركز خاصة على أوتقات فجوة العرض والذي يطلق عليه ضغوط سوق ا

Exchange Market Pressure  الدولية لتثبيته. وتقد  اتاالحتياطيلتغيير سعر الصرف أو استنزاف

او  Currency Crisesاتسع االهتمام بمفهوم ضغوط سوق الصرف نتيجة الرغبة لتحاشي أزمات العملة 

المضاربة والذي الخوف من انهيار أسعار الصرف. وكثيرا ما يعزى انهيار العمالت إلى ما يسمى هجوم 

 العملة. انخفاضيسمى" الهجوم الناجح " اصطالحا عندما يقود إلى 

وفي المقابل تقد تتمكن السياسة النقدية من مقاومة المضاربة عندما تسمح برفد عرض العملة األجنبية من 

سعر الصرف. وهذا الطراز من التدخل يعتمد،  استقرارب اتاالحتياطيالدولية أي تقايض  اتاالحتياطي

الدولية وفائض الطلب والمدة الزمنية الستمرار الفائض. والمقياس الشائع  اتاالحتياطيمنطقيا، على حجم 

الدولية. وتفيد دراسة بيانات  اتاالحتياطيتقيمة العملة وتغير  انخفاضلضغوط سوق الصرف مركبا من 

ليس من النوعين آنفي الذكر. فعندما تحرك سعر    2012ل منذ بداية عام العراق ، في اآلتي، أن الذي حص

السوق فوق سعر الصرف الرسمي، ما يدل على حصول فائض في الطلب، لم تنخفض معدالت عرض 

الدولية في نفس الوتقت. وفي سياق مفهوم ضغوط سوق  اتاالحتياطيالعملة األجنبية في السوق، وتزايدت 

الدولية، حسب المنهج النقدي، بالعالتقة مع األساس النقدي وعرض  اتاالحتياطي الصرف ينظر إلى تغير

مرآة لوضع ميزان المدفوعات. وتقد تثار  اتاالحتياطيالنقد. أما منهج االستيعاب فيركز على كون تغير تلك 

العملة مع تراجع حجم  انخفاضوسعر الصرف. ويدل تزامن  اتاالحتياطيبين  تغير  االرتباطمسالة 

على الفائض الكبير في الطلب مع صدمة عرض عنيفة في سوق الصرف أوصافي تدفقات   اتاالحتياطي

وسعر الصرف لقياس  اتاالحتياطيالفائدة إلى تغير  رأسمالية خارجة بمعدالت كبيرة. وتقد تضاف أسعار

ولمرونة  (.Jie, P8ضغوطات سوق الصرف. وتقد يختلف بشأن أوزان مدخالت المقياس والمساواة غالبة )

مع سعر الصرف معنى عملي لكن األصل في مرونة السعر للعرض ومرونة الطلب للسعر.  اتاالحتياطي

ولو استبعدنا القطاع الحكومي من سوق الصرف العراتقي يكون السوق  دائما في حالة فائض طلب كما في 

طاع الحكومي يعمل زمن الحصار الذي يمثل تجربة متكاملة عن ضغوطات سوق الصرف. وعند إضافة الق

النفطي. الطلب على  تقتصادالعراق مع فائض عرض في العملة األجنبية وهو النموذج النمطي لال اتقتصاد

العملة األجنبية في العراق للتجارة الخارجية، سلعا وخدمات ، يعتمد على الدخل واألسعار بما فيها سعر 

وحفظ القيمة والتحوط فقد يجوز تناوله  االستثمارالصرف . أما طلب العملة األجنبية ألغراض أخرى مثل 

في سياق توازن المحفظة، وبذلك تكون المفاضلة بين النقود العراتقية واالجنبية ليست بعيدة عن الواتقع أما 

استخدام العملة االجنبية ألجراء المبادالت  في الداخل  فتمنعه تقوانين الدول، عادة ، والعراق لم يتشدد في 

إذ ال توجد أسباب موضوعية للقلق من الدولرة ومن المفيد تأكيد االتقتصار على الدينار العراتقي هذا النطاق 

 في الداخل. 

تفضل دراسة ضغوطات سوق الصرف، عادة، بواسطة منظومة دوال للتوازن السلعي النقدي. وألن  

الدولية، من هنا  اتحتياطياالالمحلي و االئتمانعرض النقود يعتمد على األساس النقدي. واألخير يتشكل من 

، الذي يعكس ضغوطات سوق الصرف بعرض النقود الذي يقابل الطلب عليه. اتاالحتياطييرتبط تغير 

والطلب على النقود دالة بالناتج والمستوى العام لألسعار وسعر الفائدة، أو بتعبير آخر الطلب على االرصدة 
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ة  طرديا مع الناتج االسميفائدة. ويتحرك الطلب على النقود النقدية الحقيقية دالة بالناتج الحقيقي وسعر ال

مفتوح يرتبط  تغير سعر الصرف بعالتقة  اتقتصادومستوى االسعار وعكسيا مع سعر الفائدة. ونظريا،  في 

معروفة مع أسعار الداخل والخارج حسب تعادل القوة الشرائية. ويتساوق تغير سعر الفائدة مع تغير سعر 

دأ تعادل أسعار الفائدة، وهنا أيضا تنعكس ضغوطات سوق الصرف في جانب الطلب على الصرف تبعا لمب

الن الناتج يعتمد طرديا على سعر صرف العملة  تقتصاداالالنقود . ويستمر التفاعل بين سوق الصرف وبقية 

متصاص االجنبية بثبات أثر العوامل االخرى وعكسيا مع سعر الفائدة الذي تقد ترفعه السلطة النقدية ال

ضغوطات سوق الصرف. ومع نظام سعر الصرف الثابت، والن التغيرات ال تفسر بالثوابت فكأن سعر 

الصرف يختفي من النظام ليندمج في بقية ثوابت الدوال، لكن هذا ال يلغي مفهوم سعر الصرف الحقيقي 

بنظام التعويم النقي، ومعياره مستوى تعادل القوة الشرائية. وفي الطرف االخر عندما يعمل سوق الصرف 

الدولية ثابتة لتنعكس ضغوطات سوق الصرف كليا بسعر الصرف، بينما عند  اتاالحتياطينظريا ، تبقى 

إلى جانب احتمال تقييد حركات رأس المال.  اتاالحتياطيتثبيت سعر الصرف تظهر الضغوطات في تغير 

ي الميزانية العمومية للبنك المركزي هو المصدر المحلي ف االئتمانثابتة يفيد أن  اتاالحتياطيوالقول ببقاء 

الوحيد لتغير االساس النقدي. وتقريبا حل مصطلح ضغوطات سوق الصرف محل عدم المالئمة 

Misalignment   عن تعادل القوة الشرائية بحجة أن التعويم الحر ال يسمح  االنحرافالذي يدور حول

 ,Hall)أصال بعدم المالئمة إذ سرعان ما يتغير سعر الصرف ليستوعب فائض الطلب على العملة االجنبية )

et al ال تكفي . لكن هذه االطروحة ليست واتقعية تماما فعدم المالئمة موجود ألن تغيرات سعر الصرف

وة الشرائية. وربما من الصحيح القول أن عدم المالئمة محوره عالتقة سعر الصرف القللوصول إلى تعادل 

بالمستويات العامة لألسعار، في الداخل والخارج، بينما يهتم مفهوم الضغوطات بالمقايضة بين حركة سعر 

دخل . ويراد أحيانا تقدير التغير المطلوب في سعر الصرف على فرض عدم تاتاالحتياطيالصرف وتغير 

السلطة النقدية على أنه المقياس الدتقيق لفعل فائض الطلب. وعندما تكون التدفقات الرأسمالية دخوال 

وخروجا محدودة يستقر الطلب على العملة االجنبية، وتقد تأتي الصدمات من جانب العرض مثلما حصل عام 

النموذج يكون فائض الطلب ويحصل مع التقلبات الحادة في أسعار الصادرات بصفة عامة. وفي هذا  2009

نفطي يتمثل في ربط سعر الصرف  اتقتصادالوجه اآلخر لنقص العرض. آن مضمون  التعويم الحر في 

بسعر النفط، أي عرض كامل العملة االجنبية المتحصلة من صادرات النفط في السوق اوال بأول، وال توجد 

قد اختارت أغلب دول العالم نظاما تقوامه تغير ضرورة لهذا وال جدوى وهو لم يعتمد في أية دولة نفطية. ل

 من أجل أسعار صرف مستقرة أو مرنة في نطاق محدود. اتاالحتياطي

كانت  2008بالمائة أو أكثر تقبل عام  20عندما رفع البنك المركزي العراتقي أسعار الفائدة إلى حوالي  

السياسة وليس لتقليل الطلب على العملة  تربط تلك السياسة بالسيطرة على التضخم وتسهيل التعقيم لدعم تلك

االجنبية. بل على العكس أدرج صندوق النقد الدولي مقترحه لخفض سعر صرف العملة االجنبية في 

العراق، ايضا، ضمن سياسة مواجهة التضخم . نالحظ في الجدول أدناه مشتريات البنك المركزي من العملة 

 .االجنبية ومبيعاته السنوية للقطاع الخاص

نسبة المبيعات إلى المشتريات وعند استمرار هذا  رتفاعو الشك أنها تزايدت بمعدالت سريعة. ويوجد ميل ال

الدولية للبنك المركزي، غير ان الوضع أبعد ما يكون عن  اتاالحتياطييتناتقص تدريجيا معدل نمو  االتجاه

ألدامته. بيد أن  اتاالحتياطيوصفه بالضغوطات التي تستدعي لذاتها تغيير سعر الصرف أو استنزاف 
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األسعار النسبية تتغير نحو زيادة الطلب على العملة األجنبية، من جهة استمرار معدالت التضخم في العراق 

. 2007أعلى من نظيراتها في الخارج، مع أن الفرق بين التضخم الداخلي والخارجي تقد انخفض بعد عام 

ومطلع عام  2007بالمائة بين عام  41في العراق تقارب ولكن تراكمت زيادات على أسعار المستهلك  

التضخم  انخفاض، وهي أعلى من المتوسط العالمي لزيادة األسعار لنفس الفترة، آخذين باالعتبار 2013

يفيد استمرار سعر الصرف الحقيقي  االتجاهعلى أثر الركود الذي سببته األزمة المالية الدولية األخيرة. وهذا 

زايد. وزيادة سعر الصرف الحقيقي للدينار تؤدي إلى زيادة الطلب على العملة األجنبية إضافة للدينار بالت

على الزيادة االعتيادية استجابة لزيادة الدخل. لكن عامل الدخل بذاته يبقي على التناسب الذي كان تقائما بين 

النفط تحدد مستوى الطلب الكلي  إيرادات النفط وطلب القطاع الخاص على العملة األجنبية طالما أن إيرادات

مضاعف األنفاق الحكومي، وبالتالي الدخل الوطني. وطلب القطاع الخاص على العملة األجنبية  الفعلي، عبر

 دالة بالدخل الوطني وسعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي.

الستثمار في الخارج وال يقتصر أثر زيادة سعر الصرف الحقيقي على المستوردات فقط ، بل يزداد الميل ل

، كما نخفاضكلما أصبحت العملة األجنبية أرخص نسبيا. بيد أن نمو الطلب على العملة األجنبية تقابل لال

المجزي  واآلمن في العراق. أو حينما ينتعش إنتاج بدائل للمستوردات  االستثمارتقدم، عند تكاثر فرص 

مجاالت التعليم والصحة والسياحة وحتى النقل  وهذا ال ينصرف إلى السلع وحسب بل الخدمات أيضا، في

والتأمين فالقطاع الخاص يستورد أيضا هذه األصناف من الخدمات. وثمة عنصر أخرى يتدخل في نسبة 

مبيعات البنك المركزي للعملة األجنبية إلى مشترياته منها أو إلى إيرادات النفط وهو تدفق العملة األجنبية 

األجنبي بأشكاله المختلفة، وهذا المصدر يسد جزءا من طلب القطاع الخاص  ثماراالستإلى داخل العراق من 

على العملة األجنبية. وأيضا عندما ينجح القطاع الخاص في تصدير سلع وخدمات ذات محتوى محلي 

 مرتفع. تعكس البيانات في الجدول التالي تجربة سوق الصرف تقبل افتراق السعر الرسمي عن سعر السوق.

بالسنوات التي تلت  فقد استحدثت نافذة بيع العملة األجنبية في األشهر األخيرة منه   2003رن عام ال يقا

وكانت تقد تدفقت عملة أجنبية كثيرة إلى السوق العراتقية تغني القطاع الخاص عن طلبها من البنك المركزي. 

ص مع تباين وبصفة عامة كانت مبيعات وزارة المالية إلى البنك المركزي تفيض عن طلب القطاع الخا

واضح في نسبة العملة األجنبية الداخلة إلى الخارجة. وتبدو مشتريات القطاع الخاص أكثر انتظاما في 

، والتي تُظهر الدور 2010و  2008صعودها من العملة الداخلة للبنك المركزي  وخاصة  بين عامي 

الشهرية ومالحظة التفاوت، كما  المحتمل لالحتياطيات الدولية في انتظام العرض ، وعند دراسة البيانات

 الدولية مع نظام سعر الصرف الثابت على وجه الخصوص و الذي ال اتاالحتياطيسيأتي، تتضح وظيفة 

، التي تجاوزت فيها 2009يسمح بالتعريف بتغير السعر المتصاص إهتزازات العرض. والسنة الوحيدة، 

دوالر بعد أن تجاوزت  33ار النفط بداية العام إلى مبيعات البنك المركزي ما دخل اليه عندما انخفضت أسع

. أي أن مبيعات البنك المركزي ليست مرنة، نحو أألسفل، تجاه تدفقات 2008دوالر منتصف عام  140

ازدادت مبيعات البنك   2006العملة أألجنبية الداخلة إليه، ولذلك ظهرت المبيعات أكثر انتظاما . في سنة 

بالمائة،  61.9أصبحت هذه النسبة  2008مائة عن السنة السابقة، بينما في عام بال 6.8المركزي بنسبة  

بالمائة وهي السنة التي تراجعت فيها العملة أألجنبية الداخلة الى نصف  31.4كانت  2009وفي سنة 

. أي أن عرض العملة أألجنبية في سوق الصرف أصبح مستقال إلى حد كبير عن  2008مقدارها عام 

 دات النفط  وما يباع منها للبنك المركزي، وهو عنصر إيجابي يسمح بتثبيت سعر الصرف. حركة إيرا
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انخفض سعر صرف الدينار العراتقي مقابل الدوالر أألمريكي للمشتري أألخير،  2012ومنذ بداية عام       

وسعر  في السوق، مع بقاء سعر الصرف الرسمي على حاله. وأصبح الفرق بين السعر الرسمي للدوالر

المشتري أألخير كبيرا نسبيا، ويمثل أرباحا احتكارية ليست مبررة للجهات التي تستطيع الحصول على 

 العملة أألجنبية من البنك المركزي.

الدولية للبنك المركزي ناتج عرضي لتيارين ال يتحكم بأي منهما، مبيعات وزارة  اتاالحتياطيان       

المالية إليه ومشتريات القطاع الخاص منه، طالما يلتزم بسعر صرف ثابت، أي تكون المبيعات تابعة كليا 

اختار  .  وإذا2003الدولية وهو المتبع منذ عام  اتاالحتياطيلمقتضيات تثبيت السعر وتبعا لذلك حركة 

الدولية  فالبد، في هذه الحالة من تقبول تحرك السعر حسب  اتاالحتياطيالبنك المركزي سياسة استهداف 

وال جدال أن الدولة  شروط التوازن في سوق الصرف. ،أي  يحدد كمية المبيعات ويترك السعر حرا،

دوالر وسعر المشتري دينار لل 1170مسؤولة عن هذا الفرق الكبير بين السعر الرسمي الذي يقل عن 

دينار للدوالر او  1260إلى  1210األخير الذي تفاوت حسب فجوة الطلب والتوتقعات بين أتقل من  دينار

بية  نتيجة تقييد المبيعات دون إمكانية التأثير جننحو ذلك . ما يدل على استمرار الطلب الزائد على العملة األ

ية تدابير استنادا الى تقوانين أو تقواعد تنظيم او أ Policyعلى مصادر الطلب بأدوات السياسة 

Regulations ولذلك سعت الجهات التي لم تحصل على العملة أألجنبية من نافذة البنك المركزي الى .

شرائها من حائزيها اآلخرين إلمضاء الصفقات التي ارادوا. اذ تقد ال يكون تقييد المبيعات، في نهاية المطاف 

ويل االموال ذات المنشأ الباطل او استثمارات القطاع الخاص غير المرغوبة  وبالضرورة، على حساب تح

في الخارج. وربما ال تمنع، تلك القيود،  تمويل أنشطة يحرمها القانون بسبب عدم المباشرة في بناء 

 المنظومة المطلوبة للتحري والتدتقيق واإللزام في كافة القنوات ومنافذ التبادل مع الخارج.

كل األحوال يمكن تقليص فجوة السعر كي ال تتجاوز مقدار العمولة االعتيادية، إذ نشأ هذا الخلل  وفي      

نتيجة إجراءات اتخذت في سياق الحديث عن التوثيق غير الدتقيق لمبررات الطلب على العملة أألجنبية و 

 شبهات غسل أموال عبر التحويل للخارج .

أنفقت اموال بالعملة أألجنبية كانت كبيرة نسبة الى الطلب، آنذاك، فانخفض  2003بعد نيسان من عام  

دينار والذي اعتمدته سلطة االئتالف المؤتقتة و  1500دينار الى   2000سعر صرف الدوالر من حوالي 

سمي سعر صرف الموازنة. ثم استحدثت نافذة البيع من البنك المركزي، في تشرين أألول من نفس العام. 

دينار الى ان تدخل صندوق النقد  1460يت اسعار الصرف بين البنك والسوق منسجمة تدور حول وبق

، وطلب خفض سعر الدوالر لتقليص التضخم  عبر خفض أسعار المستوردات. 2006الدولي، أواخر عام 

لعام وتقد بينت دراسات تجريبية لبلدان مختلفة أن خفض سعر صرف العملة األجنبية ينعكس في المستوى ا

بالمائة  60لألسعار بنسب متفاوتة من دولة ألخرى، ويحتاج زمن طويل نسبيا كي يظهر منه ما ال يتجاوز 

من التخفيض حسب حاالت دراسية مختلفة . وأحيانا ال تتجاوز، تلك النسبة، الثالثين بالمائة حتى في األمد 

( Alyahyaaei,pp 38-42قوة الشرائية ) البعيد في دول الخليج النفطية، ربما لعدم سريان مبدأ تعادل ال

، رغم أن العوامل الخارجية مهمة في مسار التضخم لتلك البلدان. وانخفض سعر الدوالر تدريجيا الى ان 

. وهو إجراء ترد عليه مالحظات كثيرة اهملت ولم يتسع المجال 2009دينار مطلع عام  1170وصل 

لمناتقشتها.  وتصادف انهيار أسعار النفط، مع هبوط حاد في معدل التضخم في النصف الثاني من عام 
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، ولم تدرس اسبابه بعناية في الدوائر الرسمية، التي لم تكترث بمحاوالت البحث الموضوعي عن 2008

ية مع صندوق النقد الدولي، وتقد انشغل االتفاتقتضخم. وفي نفس الوتقت انتهى امد الية توليد وتراجع ال

باألزمة المالية الدولية، فبقي سعر الصرف على حاله. السعر لم يكن سوتقيا ال في البداية وال فيما بعد، بل 

سعر و من المناسب ازالة الفرق بين ال Adjustable Pegيسمى سعر الصرف المثبت القابل للتعديل 

الرسمي و سعر المشتري أألخير وهو ممكن، وال يوجد سبب لترك سعر الصرف على تلك الحال. وال 

 تقتصاداالسعر الصرف. وال زال  استقرارالعراق، االن، اسس موضوعية لمشكلة تسمى   اتقتصادتوجد في 

سعر المشتري العراتقي بعيدا عن عجز العملة أألجنبية. واذا حدث اضطراب في سعر الصرف، أو ابتعد 

أألخير عن السعر الرسمي، فهذه تعزى ألخطاء إدارية. ومن المناسب إعالن نظام سعر الصرف الثابت 

ة الرئيسية أو االحتياطيالقابل للتعديل، رسميا، ويجوز لهذا الغرض تعريف الدينار بداللة سلة العمالت 

احدة من عملة أجنبية. ويعدل سعر عملة الدوالر، ويعلن السعر بوحدات من العملة العراتقية لوحدة و

الصرف بمبادرة مسببة من البنك المركزي أو وزارة المالية ودراسة مشتركة منهما ترفع إلى مجلس 

الوزراء الذي تكون له صالحية التعديل استنادا إلى تقانون يشرع لهذا الغرض. ويجوز أن يطلب مجلس 

لتعديل سعر الصرف مع مراعاة: متطلبات التوازن في الوزراء الى وزارة المالية أو البنك إعداد مذكرة 

الحقيقي في ضوء القدرة التنافسية الدولية للعراق وصلتها المعروفة بسعر  االستثمارسوق الصرف، و

 الصرف، والمستوى المناسب من التضخم.

ية تحريك سعر ولو بقي سعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي تجاه الدوالر، ثابتا أي تعتمد السياسة النقد

صرف الدوالر بالفرق بين معدل التضخم في العراق و نظيره في الخارج، سوف يتغير الطلب على العملة 

 األجنبية بأثر الدخل، وألن الدخل مرتبط بالنفط تبقى ضمانات التوازن تقائمة في سوق الصرف.

الصرف في الكثير من االلتباس في فهم الموضوع.  وسعر اتاالحتياطيوتسبب عدم وضوح العالتقة بين 

خزين متراكم وهو محصلة لتاريخ الفجوة بين عرض العملة أألجنبية  اتاالحتياطيومن المفيد التذكير أن 

ونقص العرض يستكمل منها. وبما أن العالتقة بين  اتاالحتياطيوالطلب عليها. فالعرض الزائد يضاف على 

العوامل أألخرى، إذن تؤدي زيادة سعر  الطلب عليها عكسية، بثبات أثرسعر صرف العملة أألجنبية و

عراتقية إلى زيادة فائض العرض من العملة أألجنبية ) أو تقليل نقصه( بمعنى  الدوالر معبرا عنه بدنانير

والعكس صحيح. وعندما ينظر للعالتقة من زاوية سعر صرف الدينار العراتقي فان  اتاالحتياطيتعزيز 

 والعكس صحيح.  اتاالحتياطيصرفه يعزز خفض سعر 

 مبيعدت العملة األجنبية من المص ر الرسمي وإ ارصهد

يتولى البنك المركزي العراتقي بيع العملة األجنبية للقطاع الخاص من نافذة يديرها استحدثت أواخر عام 

ابات المفتوحة . وتجري هذه العملية في نطاق عالتقة البنك المركزي بالمصارف وتنفذ على الحس 2003

لتلك المصارف لديه. والبنك المركزي هو المشرف على المصارف والذي له سلطة إصدار القواعد 

 التنظيمية لعملها. وهو مسؤول أيضا عن تنفيذ تقانون مكافحة غسل األموال . 
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 (1الشكل رتقم )

 2121والشهر الخامس من  2114بين بداية  مبيعات النقد األجنبي من نافذة البنك المركزي مليون دوالر

 

 للبنك المركزي. اإللكترونيالصدر: إعداد الباحث ، البيانات من الموتقع 

 استقراروالبنك المركزي يزاول هذه المهام إضافة على  سلطته النقدية والتي تركز في سياستها على هدف 

م والتعارض بين األسعار وبالعالتقة مع سعر الصرف. وفي هذا المبحث نحاول دراسة مدى االنسجا

 الوظيفتين للبنك المركزي العراتقي وفي سياق النظام االتقتصادي الجديد وفي ظل الهيمنة النفطية.  

 ،مفسرة بمتخلف المتغير المستقل  Lnfxsaleمعادلة إنحدار مبيعات العملة األجنبية من البنك المركزي 

Laglnsale  ومتخلف المشتريات من وزارة المالية ،Laglnpur ف الواسع ي، والنقود بالتعرLnm2 ،

، وسعر الصرف في السوق Tmonth، والزمن باألشهر Laglnm2ومتخلف النقود بالتعريف الواسع 

Lnmaer .البيانات شهرية .    
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 (2الشكل رتقم )

 2121والشهر الخامس  2114بين بداية  مبيعات البنك المركزي ومشترياته من وزارة المالية مليون دوالر 

 

مشتريات البنك  fpur؛  salesللبنك المركزي. المبيعات  اإللكترونيالمصدر: إعداد الباحث ، البيانات من الموتقع     

 المركزي من وزارة المالية.

 معادلة إنحدار مبيعات العملة األجنبية:

Coefficients 

 

Term            Coef   SE Coef  T-Value  P-Value      

Constant        7.18      3.37     2.13    0.035 

laglnsale     0.3442    0.0542     6.35    0.000     

laglnpur      0.0226    0.0142     1.59    0.114     

lnm2          -1.791     0.588    -3.04    0.003   

laglnm2        2.298     0.578     3.98    0.000   

TMonth     -0.001678  0.000830    -2.02    0.045    

lnmaer        -1.543     0.362    -4.27    0.000     

 

 

Regression Equation 

 

lnfxsale = 7.18 + 0.3442 laglnsale + 0.0226 laglnmof - 1.791 lnm2 + 2.298 laglnm2 

             - 0.001678 TMonth - 1.543 lnmaer 

 

 R-sq  92.23%     R-sq(adj)  91.94%  NO. of Observations 166 

 

Durbin-Watson Statistic =  1.99457 
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(3الشكل رتقم )  

 االنحدارمبيعات النقد األجنبي الفعلية والمقدرة من معادلة 

 

 المصدر: إعداد الباحث.      

 الرتقدبيالبنك المركزي بين وظيفة السيدسة النق ية وال ور 

عندما توكل السلطات الرتقابية على المصارف إلى البنك المركزي إضافة على مهامه النقدية ينشأ تعارض 

النقدي من تقبل وعاد اليه بعد األزمة المالية الدولية أألخيرة. ولم يكترث  تقتصاداالبين الوظيفتين تناوله 

ن حظي بالعناية في دول أخرى. فالوظائف النقاش حول عمل البنك المركزي العراتقي لهذا التعارض في حي

الرتقابية والمهام النقدية للبنك المركزي تختلف أهدافها وأدواتها. ضوابط عمل المصارف واألشراف عليها 

جزئية في منهجها تهتم بسالمة أداء المصرف ورصانة مركزه المالي والسيولة  والمخاطر بأنواعها، 

ة وأسعار الصرف، ومخاطر التشغيل وما يتصل منها بالحوكمة، وأسعار الفائد االئتمانوخاصة مخاطر 

وكفاية رأسماله، والودائع ومصادر التمويل أألخرى ألنشطته، ومدى التزامه بالضوابط التفصيلية في 

المحاسبة وأنظمة البيانات المالية والمصرفية واإلفصاح، والرتقابة الداخلية ووظيفة االمتثال، والتحوط 

موال، وأنظمة  المدفوعات، وعالتقته بالسوق المالية وغيرها كثير. بينما المهام النقدية كلية لعمليات غسل األ

ال تعبأ بالتفاصيل و كذلك أهداف وأدوات السياسة النقدية التي كانت تركز على التضخم وتعتمد سعر الفائدة 

تأثير في مستوى السيولة )عرض أألساسي في المقام أألول، وتتخذه دليال لتنظيم عمليات السوق المفتوحة لل

بجزء من السيولة في البنك المركزي،  االحتفاظالنقد( بانسجام مع سعر الفائدة. أو تركز على التعقيم أي 

كما في تجربة البنك المركزي العراتقي وبنوك مركزية أخرى، في البلدان حيث تكون السيولة الفائضة من 

النقدي. وال شك أن للرتقابة بعدا آخر في عملها يتجاوز المستوى الجزئي إلى  -خواص عمل نظامها المالي
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 Financialالمالي  ستقرارااله لكن أهدافها الحفاظ على القطاع المصرفي أو حتى المالي بأكمل

Stability  والذي ينصرف عمليا إلى العناية بالتدابير التي تحول دون حدوث خسائر وانهيارات في

مؤسسات كبيرة تنتشر وتتفاعل لتنتهي إلى أزمة مصرفية أو مالية. لكن هذا الدور للوظيفة الرتقابية نشا 

النقدي بأطروحات كانت  تقتصاداالنذ تفاتقم األزمة المالية الدولية أألخيرة اهتم متأخرا وبقي ضعيفا. وم

األوساط المعنية ال ترغب في الترويج لها وهي لماذا ال تتصدى السياسة النقدية مباشرة لألزمة في القطاع 

لم يصل إلى النفوذ  المالي ومنذ البدء في تكوين الفقاعات. ويكتسب هذا التوجه تأييدا في المدة أألخيرة لكنه

الكافي لتغيير تقاليد العمل في السياسة النقدية، التي كان مبدؤها عدم التدخل في مجرى الفقاعة تفاديا 

 ألضرار أكبر، وشعارها ننتظرها تنفجر ثم ننظف المكان.

، خاصة يعني هناك نطاق مشترك بين السياسة النقدية والرتقابة على المصارف والقطاع المالي             

وأن البنك المركزي هو الملجأ أألخير لتوفير سيولة اإلنقاذ. وله دور رئيسي في سوق ما بين المصارف 

لتداول السيولة الفائضة ما بينها. وكان للبنوك المركزية إسهام خطير في سياسات اإلنقاذ خالل األزمة 

كزية تجاوزت وظائفها التقليدية في أألخيرة وفي إعقابها، على رغم االنتقادات من أن تلك البنوك المر

السعري و النقدي، وانخرطت في مجاراة للحكومات تنتقص من استقاللها، بل وتراكمت سيولة  ستقراراال

عبر إجراءات اإلنقاذ تقد تظهر لها آثار ضارة فيما بعد. ومع ذلك ال تنفي تلك االنتقادات ثمة ميدان مشترك 

المصارف. وتبقى مشاكل التعارض بين الرتقابة والسياسة النقدية تنطوي بين السياسة النقدية والرتقابة على 

على احتماالت أن تكون أحداهما على حساب أألخرى وينشأ تناتقض مصالح بينهما عندما تجتمعان في 

مؤسسة واحدة. ويالحظ تغير اهتمام دول العالم بوظيفتي الرتقابة على المصارف والسياسة النقدية، إذ كان 

في السنوات  االتجاهل الرتقابة عن البنك المركزي تقويا حتى اندالع األزمة أألخيرة ثم انعكس الميل لفص

 القليلة الماضية.

في العراق يتحمل البنك المركزي مسئولية تنفيذ تقانون مكافحة غسل األموال وتمويل األجرام               

ا. وتصادف تغيير النظام السياسي في إلى جانب إصدار الضوابط لتنظيم عمل المصارف واألشراف عليه

العراق و إصدار القانون الجديد للبنك المركزي مع تراجع االهتمام بالرتقابة على المصارف ودور البنك 

المركزي فيها. وأيضا انخراط البنك المركزي في برنامج إعادة هيكلة المديونية الخارجية للعراق وما ترتب 

اسات النقدية المتعارف عليها في وصفات الصندوق، والمدعومة من على هذه المهمة من التزامه السي

الواليات المتحدة أألمريكية ونادي باريس للدول الدائنة، والتي ال تكترث بالخصوصية النفطية وخصائص 

العراق بطبيعة االمر. وفي أعقاب األزمة المالية الدولية أألخيرة اختلف الموتقف بشأن الضوابط  اتقتصاد

ة والرتقابة في الدول المتقدمة. وجاء التغيير نتيجة لما بينته الكثير من الدراسات التي ربطت بين التنظيمي

الوصول لألزمة وعدم كفاية التعليمات التفصيلية ونقص الشمول، إذ بقيت مؤسسات مالية تقاوم األشراف 

بالقواعد التنظيمية تلك،  الحكومي ونجحت مستفيدة من نفوذها في النخب الجديدة. كما تسبب ضعف االلتزام

على نقص حاكميتها، وفتور األجهزة الرتقابية عن تجاوز المصارف لشروط األداء السليم وركوب المخاطر 

نحو االنهيار. ومن نتائج تلك المراجعة أعادت بعض الدول ربط الرتقابة بالبنوك المركزية، بعد فصلها، 

المصارف  وتحميل البنك المركزي أألوربي مسئوليات  وتحركت منظومة اليورو باتجاه تشديد الرتقابة على

رتقابية و منحه صالحيات لم تكن له من تقبل. وطالما تعد الممارسة الدولية معينا تستمد منه تقواعد عمل 
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البنوك المركزية فال بد من االنتباه إلى التحوالت المؤسسية التي نتجت عن األزمة األخيرة، أو ساعدت 

 مع مناهج في التفكير والتنظيم لم تجد فرصا سانحة في الماضي.  أجواءها على التعامل

إن عدم االنسجام بين مسئوليات البنك المركزي في إدارة العمليات، والسياسات، النقدية ودوره الرتقابي    

محتمل في مناسبات متكررة. فقد يتطلب التوسع النقدي لتقليص البطالة في أوضاع التضخم المنخفض غض 

ن كثير من االعتبارات التي تهتم بها تقواعد العمل في األشراف على المصارف. وأحيانا تقد تقتضي النظر ع

بتكاليف  االضافيةالسيطرة على التضخم المبالغة في التشدد النقدي وتضييق فرص الحصول على السيولة 

لخطر االنهيار. معقولة في وتقت تعاني فيه المصارف من نقص التمويل إلدامة نشاطها ويعرضها التعثر 

وعندما يشرف البنك المركزي على المصارف تقد يتسامح معها على حساب مقتضيات األداء القويم ألنه 

راعي القطاع المصرفي. وتقد يقال أحيانا أن البنك المركزي توسع في التعقيم ليس خدمة ألهداف السياسة 

ون هذا الحكم صحيحا ولكنه مع ذلك يثير النقدية بل لدعم المصارف التي تعاني فائض السيولة. وتقد ال يك

الشكوك حول مصداتقية البنك المركزي. هذا المنحى من االهتمام يلقي الضوء على مسائل كانت مهملة 

 تقتصاداالومنها اتهام البنوك المركزية بالتحيز ألصحاب المصالح في القطاع المالي على حساب مصالح 

الفدرالي بمثل هذا من لدن اليسار الكينزي وآخرين. ومع ربط الرتقابة على  االحتياطيالكلي، وتقد اتهم 

 المصارف بالبنك المركزي تتزايد هذه الشكوك واالتهامات وتضعف المصداتقية بأداء الوظيفتين.

إن التناحر بين السياسة النقدية والوظائف أألخرى للبنوك المركزية في األدوات واألهداف                  

ا يكتنفها من تناتقض المصالح شهد العراق طرفا منه وبما يتناسب مع الحجم الصغير للقطاع المالي. وم

رجح  2011خاصة والبنك المركزي تحمل مسئولية مكافحة غسل األموال وما إليها. وحتى أواخر عام 

سب القواعد سعر الصرف ومتابعة إجراءات التعقيم و استخدام سعر الفائدة ح استقرارالبنك المركزي 

المتعارف عليها للسيطرة على التضخم. وكان اهتمامه بضبط أداء المصارف وتطويرها وما يتعلق بمكافحة 

غسل األموال اتقل من السياسة النقدية. ولم يواجه البنك المركزي موتقفا نقديا من داخل الدولة أو مجلس 

وأخذت جهات حكومية و غيرها تركز  النواب أو صندوق النقد الدولي على منهجه. لكن األجواء تغيرت

على نافذة بيع العملة أألجنبية من زوايا لم تكن موضع عناية مثل: أين تذهب هذه العملة أألجنبية التي باعها 

البنك المركزي للقطاع الخاص، وفيما إذا كانت تمول مستوردات فعال أو تستثمرفي الخارج وماهي مصادر 

أألجنبية ... وهذا يعني بالعرف المهني التحول من االهتمام بالسياسة النقدية  تلك األموال التي اشترت العملة

إلى الضوابط التنظيمية والرتقابية. ولم يفسح المجادلون الفرصة لتناول هذه المسائل بمنطقها الفني وفي 

ى، في سياتقها لبيان أبعاد التخصص وتقسيم العمل داخل البنك المركزي وبينه والمصارف والجهات أألخر

مهمات فرض الضوابط والرتقابة. وما تتطلب تلك المهام من تقدرات إدارية وتنظيمية، وتوثيق وأنظمة 

معلومات، وتقيود وتقواعد محاسبية وتقارير، في المصارف والبنك المركزي وجهات أخرى خاصة ما يتعلق 

 بمكافحة غسل األموال.

السياسة النقدية، وهو مطلوب من كافة الجهات  إن الحفاظ على سعر الصرف مستقرا هو الهدف الرئيسي في

الرسمية في العراق، ويتطلب احترام هذا الهدف إشباع كافة الطلب على العملة أألجنبية بالسعر الرسمي كي 

يبقى مستقرا وسائدا في السوق. فكيف يمكن تحقيق هذا الهدف وفي ذات الوتقت ضمان االلتزام بضوابط 

من فتح حساب للزبون في المصرف لحين وصول العملة أألجنبية إلى المكان  تطال العملية بجميع مراحلها
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المقصود في الخارج والتصرف بها هناك حسب القواعد المفروضة، وما هي األساليب الفعالة للتحقق وكل 

ذلك مع بقاء سعر الصرف مستقرا. أي ال تؤدي إجراءات التحقق إلى تقليل غير مقصود للمبيعات ينعكس 

 الف سعر السوق عن السعر الرسمي بسبب فجوة الطلب التي تسببت بها اإلجراءات.في اخت

للبنك المركزي صالحيات واسعة على المصارف إضافة على إصدار الضوابط التنظيمية تشمل         

ها. وهي ئإجازة المصارف وأنشطتها و تحديد رؤوس أموالها  وتعيين أعضاء مجالس إداراتها ومدرا

تيش من جهاز الرتقابة للبنك المركزي إضافة على اإلجراءات المكتبية. والزالت المصارف خاضعة للتف

ضعيفة وبعيدة عن الكفاءة بالمقاييس المتعارف عليها وتحتاج جهودا كبيرة ومستمرة لتأهيلها. وكثرة 

لصرف سلبيا النواتقص في البناء أإلداري و التنظيمي للمصارف وإدارتها لعملياتها جعل إسهامها في سوق ا

 على أألغلب. إن التنظيم أألفضل لسوق الصرف ينتظر تنظيما وتقسيما للعمل بين البنك المركزي 

. وبذلك صار التعارض بين الدور الرتقابي للبنك المركزي 2011والمصارف غير الذي كان تقائما عام 
هذا التعارض أوال والعمل ووظيفته في السياسة النقدية مفهوما. وسوف يتطلب  تحسين األداء االعتراف ب

على اكتشاف أو ابتكار الوسائل التي يمكن معها مزاولة فرض الضوابط التنظيمية و الرتقابة على تنفيذها 
دون التفريط بأهداف السياسة النقدية. وهي مهمة غاية في الصعوبة ولكن من الضروري العمل على 

 .عر السوق والسعر الرسمي دون إطالق المبيعاتإنجازها، وإلى  أن يتحقق ذلك يتعذر ردم الفجوة بين س
لقد استطاع البنك المركزي الحفاظ على سعر الصرف منسجما مع سياسته بإطالق مبيعات العملة أألجنبية   

للقطاع الخاص عبر المصارف التي تأتي بطلبات زبائنها إلى نافذة بيع العملة أألجنبية من البنك المركزي، 

الحر  تقتصاداالمن مصادر إيراداتها الرئيسية. ورغم اعتماد العراق لنظام  وتحصل على الهامش وهو

واالنفتاح المالي لكن الكثير من الجهات في الوسط الرسمي ليست مؤمنة تماما بحرية التدفقات المالية عبر 

الحدود، وبقيت هذه المسألة محاطة بالغموض. وكانت التصريحات ملتبسة منها على سبيل المثال القول أن 

ية التي االتفاتقس المال وحسب مواد صندوق النقد الدولي فرض على البنك المركزي ضمان حرية حركة رأ

تنظم العالتقة بين الصندوق والدول األعضاء. بينما ال يوجد أساس لهذا الكالم ألن اتفاتقية الصندوق ال تلزم 

ية، تقدر تعلق أألمر بالعالتقات المالية االتفاتقالبلدان بتحرير شامل لميزان المدفوعات. بل إن محور مواد 

اري وما يرتبط بها. وحتى في العمليات الجارية يمكن للبلدان، وبموجب مواد الدولية، صفقات الحساب الج

ية ذاتها، فرض تقيود لمعالجة عجز الحساب الجاري عندما يتعذر تحقيق التوازن بالوسائل أألخرى. االتفاتق

نون، إلغاء تقانون البنك المركزي السابق، وعدم و جود تقا 2003أساس االنفتاح المالي في العراق بعد عام 

أو نصوص في تقانون نافذ، تلزم أو تخول جهة ما، أو جهات، بفرض تقيود على حركة رأس المال. وعلى 

هذا أألساس ألغيت المديرية العامة لمراتقبة التحويل الخارجي في البنك المركزي. ومن زاوية أخرى، وعلى 

وليس كما يتداول من الحاجة إلى  فرض إن اإلباحة هي المبدأ، ال بد من سند تقانوني لتقييد حركة رأس المال

تشريع يجيز حركة رأس المال عبر الحدود. إن تقييد أو إطالق التدفقات المالية من وإلى الخارج يعتمد على 

السوق. وفي نفس  اتقتصادية للدولة، وليس االنفتاح المالي التام من المكونات الثابتة لنظام تقتصاداالالسياسة 

ن منع تمويل الصفقات الرأسمالية من نافذة البنك المركزي ال يعني منع حركة الوتقت ال بد من االتقرار با

رأس المال ذاتها. بل يلجأ المستثمر إلى شراء العملة أألجنبية من السوق. ويحافظ سعر الصرف السوتقي 

على انسجامه مع السعر الرسمي طالما بقى حجم رأس المال المنتقل إلى الخارج، غير الممول من نافذة 

البنك المركزي، في نطاق ال يتعدى مجموع التدفقات الداخلة للعراق، من غير المورد النفطي والتي يستطيع 
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في الخارج هذا النطاق تظهر فجوة الطلب على  االستثمارالقطاع الخاص الوصول إليها. وعندما يتعدى 

وة إلى مجموع الطلب الخاص العملة أألجنبية ويبتعد سعر السوق عن السعر الرسمي تبعا لنسبة حجم الفج

 على العملة أألجنبية.

إن تقييد حركة رأس المال تقتضي إصدار تقانون جديد ، أو رأي راجح يجيز تقييد رأس المال استنادا إلى 

تقانون نافذ. علما إن تقييد حركة رأس المال ال تعني حصرا بالوسائل أإلدارية فقد تكون عن طريق الضريبة 

الحر حركة رأس المال عبر الحدود  تقتصاداالشريع جديد. ولقد تقيدت دول تعتمد نظام وهذه ال تحتاج إلى ت

عندما تطلب أألمر. ومن الطريف إن أغلب مبادرات التقييد التي اطلعت عليها في السنوات القريبة الماضية 

ولة انعكاسها كانت للتدفقات الداخلة وليست الخارجة. ألن التدفقات الداخلة عندما تكون كبيرة تخشى الد

تقد اعتاد عليها وتكيف معها. وهذا االنعكاس المفاجئ  تقتصاداالالمفاجئ عندما تتغير التوتقعات في وتقت يكون 

كان من أتقوى أسباب األزمة أألسيوية الشهيرة في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي .وأيضا تقد 

ف عملتها الوطنية وهي ال ترغب بذلك حفاظا على تلجأ الدول لتقييد التدفقات الداخلة ألنها ترفع سعر صر

ها الوطني تقتصادتقدراتها التنافسية الدولية. هذا من أجل االنفتاح على تجارب الدول وفهمها للمصالح العليا ال

 في الزمن الحاضر.

، نتيجة االلتزام الضعيف بقواعد التعامل المثلى في سوق الصرف ومع البنك المركزي، وهو شائع         

مع أألسف، في تقطاع األعمال، أدلى التجار وطالبو العملة اآلخرون بمعلومات مزورة حول أسباب طلبهم 

للعملة أألجنبية ظهرت عند التدتقيق الالحق. وربما لم تدتقق المصارف بما يكفي في أوراق زبائنها أو 

لي، في حين ال تعني تلك المفاهيم ية واالنفتاح الماتقتصاداالتغاضت مأخوذة  بااللتباس الشائع في فهم الحرية 

غياب التنظيم وعدم تقدير الحاجة للمعلومات الدتقيقة من أجل السياسات المالية والنقدية والتي ال بد أن تستند 

 ي.تقتصاداالإلى بيانات يقدمها المزاولون للنشاط أنفسهم في كل العالم وبغض النظر عن طبيعة النظام 

لبنك المركزي شديدا تقياسا على ما اعتادت عليه المصارف في مجاراة وإزاء هذا الوضع جاء رد فعل ا

زبائنها. وكان التركيز على نافذة بيع البنك المركزي للعملة أألجنبية حتى كأن النافذة هي الميدان ألحصري 

 للرتقابة على المصارف وتطبيق تقانون مكافحة غسل األموال.

فذة البنك المركزي وهي المصدر الرئيس؛ ومن صادرات تعرض العملة أألجنبية في سوق العراق من نا 

القطاع الخاص وهي محدودة وال تتوفر تقديرات دتقيقة عنها؛ ومن المستثمرين أألجانب، اشخاص وشركات، 

وهو مصدر تقد تتزايد تدفقاته في المستقبل القريب وال تتوفر تقديرات منهجية ومنتظمة عنه، وال نعلم  حجم 

أألجنبي وتحويالت العراتقيين في   االستثمارتي تصل القطاع الخاص من مجموع أنشطة العملة أألجنبية ال

 الخارج الى ذويهم في الداخل، أو لشراء عقارات وما إلى ذلك.

أما الطلب على العملة أألجنبية، فيمكن تصنيفه الى: استيرادات القطاع الخاص للسلع بمختلف أنواعها؛ 

ات، والتي يدخل ضمنها النقل و التأمين، في نطاق ضيق، وخدمات السفر واستيرادات القطاع الخاص للخدم

والسياحة والعالج والتعليم؛ تحويالت الدخل، أي دخل عمل أألجانب وارباح استثماراتهم؛ تحويالت 

العراتقيين دون مقابل إلى ذويهم في الخارج وما في حكمه؛ استثمارات القطاع الخاص العراتقي في الخارج: 

، استثمارات الحافظة في أألسهم و السندات، الودائع في المصارف أألجنبية ،و العملة FDI المباشرة
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أألجنبية المحتفظ بها والتي تعد بموجب النظام المحاسبي لميزان المدفوعات بمثابة استثمارات خارج 

 العراق.

ية لتغطية تجارة السلع و الخدمات وبقية العمليات الجارية ال االعتماداالفتقار الى البيانات الشاملة وذات  

وال تتوفر لدى الجهات المعنية، لحد االن، امكانية شك فيه، وعلى نحو اشد التدفقات الرأسمالية عبر الحدود. 

عات التغطية المعلوماتية لتدفقات العملة أألجنبية الداخلة للعراق، او الخارجة منه سوى ايرادات النفط ومبي

يضاف على ما تقدم إن البيانات أإلحصائية عن التجارة الخارجية والتدفقات أألخرى في جانبي ميزان النافذة 

وحتما تفسر  .المدفوعات تفتقر إلى الدتقة ومن بين أسباب ذلك ما تبين من اإلدالء بمعلومات ليست واتقعية

زي بمدى وصول عملة أجنبية من غير بعض تغيرات الطلب على العملة أألجنبية من نافذة البنك المرك

ة للميزان الخارجي أما  االجماليالمصدر النفطي إلى السوق. أي أن المعلومات الموثوتقة ال تتجاوز التقديرات 

ي الدولي للعراق، لنفس األسباب وأهمها االستثمارمكوناته  فهي ضنية بمدى و اسع، وأيضا المركز 

ليه تبقى عالتقة سعر الصرف بتلك التدفقات ومدى استجابة كل منها الضعف الشديد في توثيق العمليات. وع

 ألدوات السياسة المالية والنقدية يشوبها الغموض.

 الص فقدت عبر الح و  وصنظيم  سوق الصرف

يتصف سوق الصرف في البلدان النامية واالنتقالية بخضوعه إلى تقواعد تفصيلية تبين الشروط المطلوب 

مصادر العملة األجنبية و استخداماتها . وتحاول البنوك المركزية من جانبها تقليل  دور توفرها بالمتعاملين و

تجار العملة أألجنبية في تغيير اسعار الصرف. ويذكر أن العديد من البلدان النامية لديها أسواق صرف آجلة 

إال أن تعاتقدات غير رسمية  والعراق يفتقر إلى هذه الترتيبات رسميا، و كذلك األسواق المستقبلية والخيارات.

تنشأ لمبادلة الدينار العراتقي بالدوالر آجال، لكن مضمونها ائتماني، وعلى أألغلب للتخلص من القيد الشرعي 

 بفائدة. االتقراضعلى 

ومع ذلك يعد السوق الفوري للعملة أألجنبية هو السائد في البلدان النامية وهو الوحيد في العراق. ويمكن 
سعر الصرف عبر عقلنة التوتقعات. ويوجد عدد تقليل من البلدان الناهضة  استقرارلألسواق اآلجلة دعم 

ان البرازيل و المكسيك وروسيا تسمح لعمالتها بالمبادلة خارج الحدود وليس منها العراق. ومن تلك البلد
وجنوب أفريقيا. لكن يمكن لألجنبي  إيداع دنانير عراتقية في المصارف المقيمة في العراق، ومن الناحية 

 المبدئية يسمح له إعادة مبادلتها بالعملة األجنبية و تحويلها.
إذ يبادل المستوردون  ومثلما يستخدم الدوالر عملة وسيطة في البلدان أألخرى كذلك الحال في العراق،

والمستثمرون الدينار العراتقي بالدوالر ثم يستخدم األخير للحصول على عمالت أخرى. والدوالر هو العملة 
الوحيدة التي تتعامل بها نافذة البنك المركزي. وال مانع من فتح حسابات بعملة أخرى في المصارف على أن 

 تقوانين الدولة، أو المنظومة، التي أصدرتها. تكون من العمالت المسموح بتبادلها دوليا حسب
تبادل العملة األجنبية ما بين المصارف محدود في العراق مقارنة مع بلدان نامية أخرى. أما في البلدان 

 المتقدمة فالتبادل ما بين المصارف هو الغالب.
س للعملة أألجنبية هو وربما يعود عدم التعامل بالعملة أألجنبية ما بين المصارف ألن المصدر الرئي  

الحكومة. ولذلك كأنها تتحرك بخط واحد من البنك المركزي إلى المستخدم األخير. وبينت الدراسات 
(. بل حتى Canales-Kriljenkالمسحية تنوع أشكال تنظيم أسواق الصرف في البلدان النامية والناهضة )

مركزية دورا رئيسيا في التنظيم، وفي أغلب يصعب تصنيفها في مجموعات متماثلة. وعموما تلعب البنوك ال



 
 

372 
 

الحاالت يوجد نظام موحد يدار الكترونيا لمقابلة العروض بالطلبات والخروج بسعر موحد عند اعتماد نظام 
السعر المرن. وربما يقوم البنك المركزي بدور البائع للعملة األجنبية الحكومية نيابة عنها، وهو المعتمد في 

أن يتولى البنك المركزي دور البائع ) المشتري ( أألخير في نظام سعر الصرف  العراق أيضا. ويمكن
الثابت أو المدار، وبذلك تقوم جهة أخرى بمهمة بيع العملة األجنبية الحكومية بانتظام للقطاع الخاص. ومن 

عة  عبر بين التجارب المعروفة إدارة التدخل في سوق الصرف باحتياطيات الحكومة والبنك المركزي مجتم
تنسيق تتواله لجنة مشتركة. ومع أن المصارف هي المؤسسات الرئيسية في سوق الصرف إال ان البنك 

 المركزي تقد يتعامل مع مؤسسات أخرى مجازة منه.
المصارف، عادة، تقوم بدور مزدوج فهي تشتري وتبيع لصالحها ولزبائنها في نفس الوتقت. لكن المصارف 

لعملة أألجنبية من البنك المركزي لزبائنها على األغلب ألن مصدر العملة العراتقية تقتصر على شراء ا
أألجنبية حكومي. في العراق يبقى سوق الصرف بسيطا، أي القطاع الخاص يشتري من الحكومة عن طريق 
المصارف. ومن المستبعد حيازة العملة أألجنبية في العراق بقصد المضاربة، أي تحسبا لتغيرات السعر، بل 

يوجد من يشتري العملة أألجنبية بقصد إعادة البيع بسعر أعلى ألن المستفيد النهائي تقد ال يستطيع تقد 
 الحصول على العملة أألجنبية من مصدرها.

صدر تقانون مكافحة غسل األموال وتمويل األجرام من سلطة االئتالف المؤتقتة وعين البنك المركزي 

اإلدارية وشبكات االتصال واالستعالم المالي دون المطلوب للممارسة مسؤوال لتنفيذه. والزالت اإلمكانات 

الفعلية. واذا حصلت القناعة بأهمية ردع السلوك الذي استهدفه القانون البد من العمل كثيرا وعلى جبهة 

واسعة لتأسيس، أو إعادة تأسيس، الدوائر واألتقسام المطلوبة، في البنك المركزي والمصارف وجهات أخرى 

عالتقة، وتوفير أدلة عمل تفصيلية وتوزيع األدوار بين تنفيذ القانون واألشراف على التنفيذ والرتقابة  ذات

على كليهما. ومن الضروري البحث عن تدابير تضمن تطبيق القانون بأساليب ال تعيق عمليات التمويل 

األشخاص وتصميم أنظمة العمل والعالتقات المالية الدولية للعراق. وهذا يقتضي العناية الفائقة في اختيار 

بحيث ال تسمح بالممانعة السلبية واالبتزاز. ولهذه الغاية يستحسن استشارة المشاركين في سوق الصرف 

وأصحاب األعمال، والنظر في التجارب الفعلية للدول األخرى، أيضا، ومالحظة كيفية التنسيق بين سلطة 

مؤسسات المالية ووظيفته في تنفيذ تقانون غسل األموال األشراف للبنك المركزي على المصارف و بقية ال

 وكيفية التنسيق مع وزارة التجارة والسلطات الجمركية ودوائر أألمن ذات االختصاص المناسب.

ويفتقر العراق الى وضوح تقانوني وتقواعد لتنظيم الصفقات الخارجية دخوال وخروجا. كما ال يوجد فهم   

ل المباح والممنوع في المبادالت العابرة للحدود سوى تجارة السلع، والتي مشترك لدى األوساط الرسمية حو

 أيضا عليها تحفظات بشأن المواصفات والنوعية والصالحية الصحية وغيرها.

واصبح من المفيد المباشرة بتشريع تقانون شامل لتداول العملة أألجنبية و العمليات الخارجية الجارية   

االسترشاد بالتجارب المناسبة لدول أخرى. إن مثل هذا التشريع يقدم أألساس والرأسمالية، وال بأس من 

 للوثائق والتقارير المطلوبة وتعريف المخالفات ويدعم أجهزة الرتقابة بالصالحيات.

كانت على هيئة مزاد   2003عندما استحدثت نافذة بيع العملة أألجنبية في البنك المركزي أواخر عام  

Auction جنبية. وكانت اإلجراءات تقتضي تقديم عروض شراء ازاء أسعار صرف. وعادة يتقدم للعملة أأل

المصرف بثالثة عروض يكون أألخير بأكبر مبلغ وأوطأ سعر. ويعتمد السعر أألوطأ ،على أألغلب، لكل 

خاص الصفقات، فهو مزاد بسعر واحد. وفيما بعد، وعندما اتضح ان العملة أألجنبية أوفر من طلب القطاع ال

عليها، لم تعد حاجة للمزاد، ودرج البنك المركزي على تلبية الطلبات بسعر يعلن مسبقا. وتقد لوحظ منذ 
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البداية، والى االن، عدم رغبة المصارف في تحمل أعباء الشراكة ألداره المبيعات. فهي ال تشتري لحسابها، 

ة طلبات زبائنها وزبائن شركات التحويل فعال، اال القليل. بل تستخدم حساباتها لدى البنك المركزي لتلبي

المرتبطة بها ومكاتب الصرافة. وتطلب المصارف الشراء للزبون والتحويل، له، أو سحب العملة الورتقية  

نيابة عنه في معاملة واحدة. وهذه الممارسة أعاتقت تطور سوق الصرف  وتدرجه المنطقي من المتعاملين 

خطوط التالية والى الحائز أألخير. واختزلت العملية الى جلب األوراق الكبار على مستوى الجملة مرورا بال

 مباشرة الى المصدر أألول المتمثل بنافذة البنك المركزي.

الطريقة المتبعة في ايصال العملة أألجنبية من مصدرها الحكومي النفطي الى القطاع الخاص عبر نافذة 

 فضل وفرض القانون، وكانت العملية تفتقر إلى دور أكبرالبنك المركزي ليست مالئمة لمتطلبات األداء أأل

للمصارف والمؤسسات المماثلة.  فهي التي تتعامل مع زبائنها وتتحمل مسؤولية االمتثال للقوانين ومنها 

تقانون مكافحة غسل األموال، ألن المبدأ أألساس في هذا القانون " اعرف زبونك ". والمصارف أعرف 

 وطالبي العملة أألجنبية االخرين، من البنك المركزي.  ستثمرين،بزبائنهم التجار والم

 االدارةالمسألة في ادارة هذه العملية والوضع التنظيمي لسوق الصرف ودور المصارف التي نقلت  عبء 

واوراتقهم اليه. هذا مع تعطيل دور مصرفي الرافدين والرشيد  على البنك المركزي، وتكتفي بإيصال الزبائن 

فوعات الدولية والذي يعني أن العراق يدير عالتقاته المالية الدولية ومدفوعاته الخارجية بأتقل من في المد

مجموع إمكاناته المصرفية التي يشكل مصرفا الرافدين والرشيد الجزء االكبر منها علما إن مجموع هذه 

نفتاح ودور أوسع العراق في وضعه الحالي خاصة مع اال اتقتصاداالمكانات أصبحت ال تكفي لمتطلبات 

زبائن البنك المركزي هي المصارف المجازة منه والحكومة، وليس التجار والمستثمرين،   للقطاع الخاص.

وهو جهة اصدار اللوائح التنظيمية للمصارف والمؤسسات التي على شاكلتها . يشرف ويدتقق ويوجه وينذر 

المصارف وتقانون مكافحة غسل األموال ويعاتقب بصالحياته وصالحيات القضاء لتنفيذ تقانونه وتقانون 

وتمويل األجرام. وال زال اداء هذه المهمات الحيوية، بذاتها، متدنيا. وكان ضروريا طرح هذه المشكالت 

ولقد أكدت التجربة الحاجة الملحة الى اعادة النظر بعموم النظام المتبع  على بساط البحث الموضوعي

. ومن بين المقترحات تقيام المصارف بشراء العملة أألجنبية من البنك  إليصال العملة أألجنبية للقطاع الخاص

المركزي على مسؤوليتها، وتتولى بيعها الى الخط الثاني في السوق مع تنشيط عمليات ما بين المصارف 

وبينها والزبائن . ومع هذا التوجه تقتصر عملية البيع على تحريك حسابات المصارف، بخفض الجاري 

قيمة الشراء وتعزيز جاري الدوالر بالمبلغ المشترى. وبهذا تنفصل عمليتا التحويل وسحب العملة الديناري ب

الورتقية أألجنبية عن عملية الشراء. وعلى اساس ان كال منها تستند الى مقومات ومتطلبات تقائمة بذاتها. 

الى لجنة للبيع. وتؤسس  وتدار العمليات بيسر ومن خالل األتقسام المختصة في البنك المركزي دون الحاجة

في المصارف بأشراف البنك المركزي، وبمعرفة الخبراء، أتقسام رصينة متكاملة فنيا لعمليات العملة 

أألجنبية، مع تطوير أتقسام االمتثال لألشراف والتحقق، ودعم الرتقابة الداخلية في المصارف المعنية. ويجري 

 الشيء نفسه في الخط الثاني للسوق وهكذا.

الغرض تهيأ أدلة عمل تفصيلية لتسهيل األشراف والتحقق و التدتقيق. ويساعد اصدار التشريع الجديد  ولهذا

لصفقات العملة أألجنبية والعمليات الجارية والرأسمالية الدولية، واكتمال البنية اإلدارية والتنظيمية لتطبيق 

رف وسوق الصرف. ويفضل تقانون مكافحة غسل األموال و تمويل األجرام على تحسين أداء المصا
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 اتاالحتياطياستحداث حساب، أو حسابات، لنافذة بيع العملة أألجنبية من البنك المركزي باستقالل عن ادارة 

الدولية. وبهذا تستلم العملة أألجنبية المباعة من وزارة المالية للبنك المركزي في النافذة، وتجري تحويالت 

. هذا لتسهيل اتاالحتياطيزيد عن الرصيد المطلوب الى حسابات القطاع الخاص كليا منها، ويحول ما ي

 متابعة الصفقات الخاصة عند الحاجة، ويساعد لخدمة أهداف أخرى.                          

 

 صغيرات سعر الصرف والصضخم: وتقدئع وصحليل

ينصرف هذا المبحث إلى التحليل اإلحصائي لسلوك سعر الصرف والمستوى العام لألسعار بالعالتقة مع 

إيرادات النفط وخلق النقود ويحاول اإلجابة عن تساؤالت حول أسباب التضخم زمن الحصار . ويركز على 

عرض الوتقائع  واالنفصام بين حركتي المستوى العام لألسعار وسعر الصرف . وأيضا يحاول االرتباط

ومعالجتها للكشف عن آلية عمل سوق الصرف في العراق، وظهور الفرق بين سعر الصرف الرسمي و 

، وعالتقته بالتزاحم بين الدور الرتقابي للبنك المركزي ووظيفته األساسية في 2011السوتقي منذ أواخر عام 

 إدارة العمليات النقدية والسياسات التي تقوم عليها.

ية للعراق وينصرف تقتصاداالحصار أضواءا كاشفة على أهمية العملة االجنبية في الحياة تلقي تجربة ال

التحليل أدناه إلى معدل سعر الصرف في تلك السنوات والمنشور في الوثائق الرسمية وهو أدنى من  سعر 

وزعة الصرف في السوق الموازية، آنذاك. ولصعوبة توفر بيانات دتقيقة عن تجارة العراق الخارجية م

حسب البلدان يعتمد هذا التحليل سعر الصرف الحقيقي الثنائي بين العراق والواليات المتحدة األمريكية. 

وطالما يعّرف سعر الصرف بوحدات من العملة العراتقية مقابل الدوالر االمريكي كذلك يدخل الرتقم القياسي 

ة لحساب هذا المؤشر. ويستخدم  سعر العام لألسعار في العراق ومثيله في الواليات المتحدة االمريكي

الصرف الحقيقي الثنائي، هنا، لقياس مدى االبتعاد عن تعادل القوة الشرائية والذي لو تحقق  يبقى سعر 

الصرف الحقيقي ثابتا. وهذا المؤشر هو سعر صرف الدينار تجاه الدوالر اي معكوس القراءة المتعارف 

 الشرائية ويحسب بالمعادلة التالية:عليها لسعر الصرف وبوحدات ثابتة القوة 

                                                                      /CPIUSA ) Re = (1/E) (CPI Iraq 

 للدوالر بالدينار العراتقي ، االسميسعر الصرف  Eسعر الصرف الحقيقي للدينار تجاه الدوالر،  Reحيث 

CPI Iraq  ، الرتقم القياسي لألسعار في العراقCPIUSA  الرتقم القياسي لألسعار في الواليات المتحدة

األمريكية. و ذلك بعد توحيد سنة األساس لألرتقام القياسية لألسعار في الدولتين، ويكون سعر الصرف 

ستوى الحقيقي بأسعار سنة األساس. وجرت العادة على عرض سعر الصرف الحقيقي برتقم تقياسي أي م

 0و  tحيث ترمز الهوامش    x100% (Ret /Re0)سعر الصرف الحقيقي نسبة إلى سنة األساس :  

لسنتي المقارنة و األساس على التوالي.  ويقدم الجدول أدناه سعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي بسنوات 

التنافسية الدولية  .  ومادام سعر الصرف الحقيقي يعبر عن القدرة 2007، 1991، 1988أساس ثالث: 

للعراق فإن زيادته تفيد تدهور القدرة التنافسي، أي كلما تجاوز سعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي 

الوطني من السلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية يعجز عن  االنتاجمستوى تعادل القوة الشرائية أصبح 

منافسة السلع والخدمات األجنبية في الداخل ويواجه صعوبات متزايدة في اتقتحام األسواق الخارجية. وفي 
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نفس الوتقت كلما ارتفع سعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي صارت المستوردات من السلع والخدمات 

ي في الداخل االنتاجي االستثمارسعر الصرف الحقيقي  يضعف النشاط  ارتفاعأن  أرخص نسبيا. أي

على خلق فرص عمل جديدة وهذه من عوارض المرض الهولندي. ولكن ، أيضا،  تقتصاداالوبالتالي تقدرة 

ينتفع المستهلك من أسعار منخفضة للسلع والخدمات المستوردة وهذا االنتفاع ملموس فورا وبصورة مباشرة 

الوطني ومجموع المجتمع وبصفته  تقتصاداالي تصيب االستثمارشامل لجميع األفراد، بينما ثمار النشاط و

الكلية وأغلب  تلك الثمار مؤجلة. ولذلك يتواطأ األفراد بصفتهم الفردية ومتخذو القرارات الذين يسعون إلى 

 القادمة. إرضائهم على تكريس المرض الهولندي على حساب مستقبل العراق وأجياله 

في زمن الحصار ارتفع سعر الدوالر بالدينار على نحو سريع ومعجل، لكن من جهة أخرى كان التضخم   

يقلل القوة الشرائية لسعر صرف الدوالر بالدينار، والمحصلة يعبر عنها سعر الصرف الحقيقي للدينار 

أساسا لألرتقام القياسية. وأوطأ ما  1988العراتقي. وتبين الحسابات التي أجريناها أنه تراجع عند اعتماد سنة 

بالمائة من مستوى عام  39.7الذي بلغ   1994وصل اليه سعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي عام 

.أي ان التبادل  2007بالمائة من مستوى عام   8.92و  1991بالمائة من مستوى عام  62.18و 1988

لعراق كثيرا، وفي نفس الوتقت ارتفعت تقدرة العراق بين العراق والعالم في تلك السنوات كان يبخس ا

التنافسية السعرية الدولية. ولم ينتفع العراق من هذه الفرصة إلرساء مقومات تقدرة وطنية مستقلة في 

التكنولوجيا والتصنيع. إنما ظهرت دالئل على مراكمة مهارات في إدارة وتنظيم عمليات بناء وتشيد كبيرة 

مجاالت أخرى على نطاق محدود. وبحساب سعر الصرف في السوق الموازية، كما وعالية المتطلبات وفي 

ا، وما يقال أو يستنتج عن تأثير سعر انخفاضهو، سيظهر سعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي أكثر 

 الصرف في بقية المتغيرات يكون أشد مع سعر الصرف الموازي. 

مثل فرصة مناسبة لتعويض المستوردات واالنفتاح نحو سعر الصرف الحقيقي أيام الحصار ي انخفاضكان 

التصدير ربما ضيعتها أجواء الحصار ذاتها والشحة المتطرفة في العملة االجنبية. ألن الندرة الشديدة في 

العملة االجنبية لها سلبياتها على التنمية مثل الوفرة الزائدة. ورغم أن المباشرة الفعلية بتنفيذ برنامج النفط 

، بين العراق واألمم المتحدة، عام االتفاق، فإن التوتقعات المتفائلة على أثر 1997الغذاء بدأت عام  مقابل

 نخفاضللعملة االجنبية في تلك السنة كثيرا. وتقدم  ذلك اال االسميالصرف  أدت إلى خفض سعر 1996

دينار للدوالر إلى حوالي  3000مثاال صارخا على دور التوتقعات في تغيير اسعار الصرف من حوالي 

العراتقي  وإغنائها  تقتصاداالدينار للدوالر. وثمة مسألة أخرى لها مضامين عميقة في فهم تجربة   400

ية اال وهي الحركة الفورية ألسعار السلع كافة خلف سعر الصرف. وبدأ العراق يستعيد تقتصاداالللمعرفة 

لم يسترجع العراق سعر الصرف   2003تى عام النفطي االعتيادية. وح تقتصاداالتدريجيا خصائص 

دينار للدوالر وهو أعلى من سعر الصرف الرسمي بكثير.  2والمحسوب على أساس  1988الحقيقي لعام 

والمالحظ أن التضخم خفض الكثير من القيمة الحقيقية لسعر الدوالر بالدينار، فقد أصبح سعر الصرف 

لكن سعر الصرف  1988بالمائة مما كان عليه عام  4.4 حوالي 1994العراتقي عام  للدينار االسمي

 .1988بالمائة من مستواه لعام 39.7الحقيقي، كما تقدم ، 

وفي تجربة ما بعد الحصار من الضروري االلتفات إلى أثر التضخم في رفع سعر الصرف الحقيقي للدينار 

حصار فإن المبالغة في القيمة التبادلية العراتقي، وبينما كان أثر التضخم، من هذه الزاوية، إيجابيا زمن ال
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العراتقي أصبحت سلبية في السنوات االخيرة بسبب التضخم. لقد تحرك سعر الصرف  الدولية الحقيقية للدينار

، ومنذ عام 1995وحتى عام 1988 للدوالر تجاه الدينار بأسرع من معدل التضخم بين عام  االسمي

 1995ما وصل اليه عام  1998تسارع معدل التضخم ولم يتجاوز سعر الصرف  حتى عام   1996

 1930متقاربا بين   2003و 1999بسبب الصدمة االيجابية التفاتقية النفط مقابل الغذاء، و بقي بين عامي 

ا ترابط دينار للدوالر وانخفض فيما بعد، كما سيأتي. لقد بينت تجربة الحصار مقارنة بما بعده 1963و

من هذا  تقتصاداالتحت تقيد ميزان المدفوعات وما أن يتحرر  تقتصاداالالتضخم وسعر الصرف عندما يعمل 

بينهما. ولذا يبدو أن سعر الصرف هو الذي تقاد  التضخم على األرجح، بداية الحصار،  االرتباطالقيد ينفك 

مع التغير  delcpقياسي ألسعار المستهلك كما تفيد المعادلة أدناه والتي ربطت التغير السنوي في الرتقم ال

و الزمن   delex-1والمتغير المتخلف  لسعر الصرف   delexالسنوي في سعر الصرف ) دنانير للدوالر( 

t .ولو يتعذر إثبات التكامل المشترك لصغر العينة، أي يبقى هناك شك إذ تقد يكون االنحدار غير حقيقي .

 الذاتي: االرتباطوأنه بالفروتقات لتحاشي مشكلة الجذر األحادي و ولكن االختبارات تؤيد سالمته خاصة

delcpt = - 0.345 + 0.929 delext + 0.209 delex-1 + 0.0435 t                  
         

R-Sq = 98.8% ; R-Sq(adj) = 98.3%  ; Durbin-Watson statistic = 2.03764 
 

، 16.53،   -2.56للثابت ومعامالت االنحدار على التوالي من اليسار إلى اليمين  tوندرج اختبارات 

 0.01، 0.01، 0.00، 0.04والتي تدل على أن التقديرات معنوية وبمستويات داللة:   3.27،  3.83

 على التوالي ما يؤكد سالمتها.

التوسع النقدي كان علة التضخم لقد تداول المهتمون  باالتقتصاد النقدي زمن الحصار أن االفراط في    

وتدهور سعر صرف الدينار العراتقي، لكن المؤشرات في أدناه تفيد انخفاض االرصدة النقدية الحقيقية في 

 1995، دون النصف، وفي عام 1991اتقل مما كانت عليه عام   2002تلك الفترة. فقد أصبحت عام 

حوالي الخمس بمعنى أن الزيادة في عرض النقد كانت أتقل من معدل التضخم بفارق كبير. وليس من 

المألوف انخفاض األرصدة النقدية الحقيقية مع ثبات حجم الدخل الحقيقي أو زيادته  و" غير المألوف هذا" 

علة التضخم في األمد والذي وجدته في بيانات دول أخرى، من الحجج التي ساتقها رومر لبيان أن النقود 

الحقيقي مدتققة ونهائية  فهذا  االجمالي. ولو فرضنا أن التقديرات حول الناتج (Romer ,p 515 )البعيد 

يعني زيادة كبيرة في سرعة دوران النقود كما يبين الجدول أدناه. إال أن القفزة في سرعة دوران النقود التي 

المجدد لصادرات النفط الخام والتي رفعت الناتج المحلي تتصل، ربما، بالظهور   2000ظهرت في السنة 

باألسعار الجارية. والتفسير المرجح لحركة المتغيرات النقدية في زمن الحصار التي تستحق  االجمالي

المزيد من الدرس : أن سعر الصرف تقاد التضخم ، وكانت استجابة الموازنة العامة متثاتقلة  وجزئية، ولهذا 

د مجاريا للتضخم بل متخلفا عنه، ألن األنفاق الحكومي الذي كان يمول بقروض من البنك لم يكن عرض النق

المركزي هو المحدد لعرض النقد. والطريف أن األنفاق الحكومي بقي محددا لعرض النقد : في زمن 

جنبية الحصار عبر فقرة صافي االئتمان المحلي في األساس النقدي ، وما بعد الحصار صافي الموجودات األ

 للبنك المركزي والتي بينا كيف تتراكم بفعل االنفاق الحكومي الممول من المورد النفطي.
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 (1الجدول رتقم )

 ونهاية الحصار 1988تطور سعر صرف الدينار العراتقي بين عام 

 المتغيرات  
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة
 

 سعر
 صرف

 الدوالر 
 بالدينار

 
 
 
 
 
 
1 
 

 الرتقم
 القياسي
 ألسعار

 المستهلك
 في

 العراق
 
 
 
 
2 

 الرتقم
 القياسي
 ألسعار

 المستهلك
 في 

 الواليات
 المتحدة

 األمريكية
 
 
3 

األسعار 
 النسبية
 2نسبة 
 3إلى 

 بالمائة
 
 
 
 
 
4 
 

سعر 
 الصرف
 الحقيقي 

 للدينار
 
 
 
 
 
 
5 

 الرتقم
 القياسي
لسعر 

 الصرف
الحقيقي 

 للدينار
سنة 

 أألساس
1988 

 
6 

 الرتقم 
 القياسي 

 لسعر
 الصرف
 الحقيقي 

 للدينار
 سنة

 األساس
2007 

 
7 

1988 2 21.6 68.9 31.35 156.8 100.0 22.5 

1991 10 100.0 100.0 1.00 100.0 63.8 14.4 

1992 21 183.3 
 

103.0 1.78 84.7 54.1 12.2 

1993 74 555.6 106.1 5.24 70.8 45.1 10.2 

1994 458 3100.0 108.9 28.48 62.2 39.7 8.9 

1995 
 

1674 14594.4 111.9 130.41 77.9 49.7 11.2 

1996 1170 12455.6 115.2 108.13 92.4 59.0 13.3 

1997 1471 15327.8 117.9 130.02 88.4 56.4 12.7 

1998 1620 17594.4 119.7 146.97 90.7 57.9 13.0 

1999 1972 19805.6 122.3 161.89 82.1 52.4 11.8 

2000 1930 20794.4 126.5 164.44 85.2 54.4 12.2 

2001 1929 24194.4 130.0 186.09 96.5 61.5 13.8 

2002 1957 28872.2 132.1 218.58 111.7  71.3 16.0 

2003 1963 38577.8 135.1 285.49 145.4 92.8 20.9 

  الفدرالي األمريكي،   االحتياطيالمصدر: أعداد الباحث، البيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء وتقنيات المعلومات، و   

 والبنك المركزي العراتقي.
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ولكون المورد النفطي واالنتفاع منه بقي خارج الموازنة  بسبب نظام التمويل من برنامج النفط مقابل الغذاء 

 وظروف الحصار فيما عدا ذلك، فقد أثرت تلك االوضاع االستثنائية على البيانات ذاتها فيما يبدو. 

 

 (2الجدول رتقم )

 الناتج والنقود زمن الحصار

 الناتج المحلي  السنة
  االجمالي

 باألسعار الجارية
 مليار دينار

 النقود بالمعنى 
 M1   الضيق

 مليار دينار

سرعة دوران 
 النقود

 الرتقم القياسي
للناتج المحلي 

 االجمالي
 الحقيقي

 الرتقم القياسي
لألرصدة النقدية 

 الحقيقية

1991 21.31 24.67 0.86 100.000 100.000 

1992 56.81 43.91 1.29 125.666 97.085 

1993 140.52 86.43 1.63 186.816 63.062 

1994 703.82 238.90 2.96 178.121 31.238 

1995 2252.26 705.06 3.19 145.582 19.583 

1996 2556.31 960.50 2.66 217.812 31.258 

1997 3286.93 1038.10 3.17 265.498 27.453 

1998 4653.52 1351.88 3.44 261.431 31.145 

1999 6607.66 1483.84 4.45 302.384 30.369 

2000 50213.7 1728.01 29.06 594.109 33.684 

2001 41314.57 2159.09 19.14 607.854 36.173 

2002 41022.93 3013.60 13.61 565.778 42.309 

                  المصدر: الموتقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء و تقنيات المعلومات ، والموتقع اإللكتروني للبنك المركزي العراتقي.              

(  كيف أن األرصدة النقدية الحقيقية بقيت دون زيادة بل وانخفضت عما كانت عليه عام 2يوضح الجدول )

. وهذا دليل ، على أن األنفاق الحكومي وعرض النقد تحركتا ببطيء خلف التدهور الحاد في سعر 1991

صرف الدينار العراتقي والذي كان تقائدا لألسعار حسب تحليل االنحدار والتجربة المعاش تلك السنوات، 

ة" بفتح الدال وسكون والتي سميت بالمفردات الشعبية  " الدوي 1996وحادثة انهيار األسعار بالتوتقعات عام 

 الواو والتي تعني االنهيار الصاعق.

اتساع الفجوة بين الناتج الحقيقي واألرصدة النقدية الحقيقية، تزايد سرعة دوران النقود ،كما يبين الجدول 

. ما يفيد أن سرعة الدوران بالنتيجة تتكيف لتنجز 13أنها ارتفعت من دون الواحد الصحيح إلى أكثر من 

 المعامالت بأسعار التوازن, وفي هذه الحالة ال ينفع التقييد النقدي.

للدوالر تجاه الدينار فقد  االسميواصل التضخم مستوياته العالية ، اما سعر الصرف  2113وما بعد عام 

ثم وصواله الى أتقل من  2113دينار عام  1211الى حوالي  2112نهاية عام  2111نخفض من حوالي ا

للدوالر. لقد شهد األنفاق الحكومي تقفزة مقارنة بأعلى مستويات زمن الحصار ثم تسارع الى دينار  1211

عوامل من جانبي العرض والطلب  فتضافرتجانب تعديل جذري في اسعار المنتجات النفطية واألجور 

سعر الصرف الحقيقي للدينار  ارتفاعنتيجتها  2112ونهاية عام  2114لتضخم جامح بين بداية عام 
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العراتقي . أي إفتراق متسع عن مستوى تعادل القوة الشرائية ال تبقى معه فرصة ألحتفاظ بقدرات للتنافس 

 ر(عب9( والشكل البياني )3السعري للعراق. هذه الظاهرة المعقدة وصفها الجدول ) –الدولي الكلفوي 

كي ، واليورو ، والباوند مريحساب أسعار الصرف الحقيقية الثنائية للدينار العراتقي تجاه الدوالر اال

األسترليني. إن سعر الصرف الحقيقي الفعال ال يختلف بفارق مهم عن المتوسط البسيط ألسعار الصرف 

 (.  3الحقيقية الثنائية المعروضة في الجدول )

 (3الجدول رتقم )

 المستويات العامة لألسعار وسعر الصرف الحقيقي الثنائي للدينار العراتقي

 2121 -2114من السنوات  في كانون الثاني

سعر 
 الصرف

سعر 
 الصرف

المستوى  
 النسبي

المستوى 
 النسبي

المستوى 
 النسبي

  

سعر  الحقيقي الحقيقي
 الصرف

   لألسعار لألسعار لألسعار

العراق  الحقيقي للدينار للدينار
 الى 

العراق 
 الى 

العراق 
 الى 

الرتقم 
 القياسي

 

  لألسعار منطقة  المملكة الواليات للدينار باألسترليني بالدوالر

في  اليورو المتحدة المتحدة باليورو   األمريكي
 العراق

 السنة

        
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2004 

138.8 136.3 134.8 137.0 138.5 138.2 140.9 2005 

160.4 170.5 171.2 161.0 165.8 164.9 172.3 2006 

294.1 280.7 293.5 262.6 268.9 269.5 286.7 2007 

307.3 296.9 273.3 255.0 265.9 264.4 290.5 2008 

321.8 410.8 314.2 256.8 259.7 262.8 292.1 2009 

318.7 364.4 293.7 255.8 259.0 266.2 298.7 2010 

331.6 382.0 324.2 266.2 265.1 275.3 316.1 2011 

333.6 390.1 338.9 272.3 270.8 282.6 333.1 2012 

331.3 374.0 325.7 275.2 271.7 284.8 342.3 2013 

340.5 371.9 329.6 281.9 277.8 294.0 356.1 2014 

340.2 401.2 387.5 281.4 275.3 294.6 354.6 2015 

333.0 415.6 409.8 278.6 274.1 294.5 355.7 2016 

307.9 449.8 389.7 269.5 266.7 287.0 352.6 2017 

314.0 408.0 349.1 265.0 260.8 284.4 354.0 2018 

324.4 450.4 385.8 262.6 257.6 282.2 356.0 2019 

316.1 435.9 391.0 257.5 254.3 279.7 357.7 2020 

 المصدر: إعداد الباحث.              
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( ان التضخم هو األكثر أهمية في تحديد سعر الصرف 1(، و )9( ، )2يستنتج من دراسة األشكال البيانية )

فهي ثانوية تماما. وتقد أهملت هذه الحقيقية في النقاشات التي  االسميالحقيقي أما تغيرات سعر الصرف 

ي، للمجموعة تقتصادالا. وهو نمط في التفكير 2121دارت ولم تزل حول سعر الصرف حتى أواخر عام 

المؤثرة في الرأي العام والقرار، مدعاة للقلق حول المستقبل. ومن المعلوم ان العامل الحاسم في تغير القدرة 

( يفيد ان التزايد المتسارع والمنتظم 2تغير سعر الصرف الحقيقي. النظر الى الشكل ) التنافسية الدولية هو

دينار للدوالر  3111دينار للدوالر الى أكثر من  2من حوالي  في سعر صرف العملة األجنبية  في السوق

ال يتناسب  2112دينار للدوالر عام  2111الى  رتفاعوعودة اال نخفاضثم اال 1669و  1622بين عامي 

 مع التغيرات في سعر الصرف الحقيقي ألن الدور األكبر كان للتضخم 

 (4الشكل رتقم )

 تجاه دوالر الواليات المتحدة األمريكية زمن الحصار سعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي

 

 المصدر: إعداد الباحث.       

% بين عامي 21( إذ لم يرتفع سعر صرف الدينار تجاه الدوالر بأكثر من 9ويتأكد هذا النمط في الشكل )

 .2114لكن سعر الصرف الحقيقي إزداد الى ثالثة أمثال  ما كان عليه عام  2116و  2114

مكانية التحكم اهذه التجربة نستدل على ان مستقبل القدرة التنافسية الدولية في العراق رهن بمدى  ومن

الوثيق بين سياسة  االرتباطبحركة التكاليف واألسعار. ثم ان حضور األخيرة في دائرة القرار هو ضمان 

 ية.تقتصاداالسعر الصرف والتنمية 
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 (2الشكل رتقم )

 العراتقي تجاه الدوالر واليورو واألسترليني سعر الصرف الحقيقي للدينار

 2121الى شباط  2114بين كانون الثاني 

 

 المصدر: إعداد الباحث.

. ومن الجلي  2121( تغيرات سعر الصرف الحقيقي منذ نهاية حرب الثمانينات وحتى عام 1يجمع الشكل )

ليه نقطة البدء بيد ان ضعف ما كان ع 1211الى  1111رغم تزايد سعر الدوالر زمن الحصار بين 

 االسميعندما بقي سعر الصرف  2113تغيرات سعر الصرف الحقيقي لم تكن أعنف مما آلت إليه بعد عام 

تقريبا الى ما كان عليه عام  2113يتحرك ضمن حدود ضيقة . بل كاد سعر الصرف الحقيقي يعود عام 

خالل مدة زمنية ال تعدو نصف عقد من السنين. ويثار  2116بينما تجاوز ثالثة أمثاله حتى عام  1622

التساؤل المشروع هل من الممكن تصحيح إنحراف سعر الصرف الحقيقي عن المستويات المناسبة للنهوض 

والجواب تقطعا ال يمكن تصور مثل هذا األجراء سياسيا أو  االسميبالقطاع السلعي بتغيير سعر الصرف 

. وال بد من االنحرافمحدودة مقارنة بحجم  االسميحتملة في سعر الصرف إجتماعيا. ان التغيرات الم

التفكير بمجموعة متكاملة من السياسات التعويضية تفضي في النتيجة الى تكاليف وأسعار نسبية مالئمة. إن 

ة بقو ةخذ بها من عدمه ذو عالتقة وثيقتلك السياسات التعويضية ، إلى اآلن، بعيدة المنال. والشك ان اال

 .  االدارةالتوجه التنموي في السياسة والدولة التنموية في 
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 (9الشكل رتقم )

 سعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي تجاه دوالر الواليات المتحدة األمريكية

1622- 2121 

 

 المصدر: إعداد الباحث.       

 ال ولية دتاالحصيدطيمكوندت محفظة 

الدولية. وفي   اتاالحتياطيان تنويع العمالت األجنبية من مبادئ درء المخاطر في ادارة   

الدولية   اتاالحتياطيواستنادا الى بيانات صندوق النقد الدولي كانت  2111الفصل الثاني من  عام 

مليار دوالر تسمى مخصصة اي تتوفر بيانات عن  6293.21مليار دوالر منها  11121.64

 94.  وكانت حصة الدوالر األمريكي اتاالحتياطيالعمالت التي  اختارتها السلطات المعنية لتلك 

بلغت . و2111والفصل الثاني من عام  2112بين بداية عام  اتاالحتياطيبالمائة تقريبا  من تلك 

بالمائة توزعت بين عمالت اخرى، منها الين  19بالمائة منها. والباتقي  21حصة اليورو حوالي 

بالمائة. ومن المالحظ ان مركب العمالت  4.4بالمائة والباوند األسترليني بنسبة   4.9بنسبة 

ومزايا اخرى، لألحتياطيات الدولية اكثر ميال للدوالر  لغلبة التعامل به في التدخل باسواق الصرف  
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اما ثقل الدوالر، والعمالت الرئيسية األخرى،  في مجموع العمليات المالية الدولية  فقد تعبر عنه  األوزان 

، والتي تستند الى  معايير اخرى الى جانب   SDRالتي اعتمدها الصندوق  لوحدات حقوق السحب الخاصة 

العملة في مجموع التداول عبر الحدود اي اجراء الصفقات التجارية  الدولية  منها : دور اتاالحتياطي

ية المالية بمختلف انواعها بتلك العملة ؛ ومجموع المطلوبات للمصارف الدولية بها ؛ وادوات االستثمارو

الدين العالمي المصّدر بالعملة المعنية. ولذا كانت اوزان العمالت في وحدة حقوق السحب الخاصة  في 

؛ عملة  31.63؛ واليورو  41.13بالمائة لكل منها : الدوالر  2119األول ، اكتوبر، من عام  تشرين

 . 2.16؛ الباوند األسترليني ) البريطاني(  2.33؛ الين الياباني  11.62الصين ) رنمنبي( 

األمريكي   تقتصاداالوالدور الكبير للدوالر امتداد لنظام بريتون وودز الذي كان تقد ارتكز على تقوة         

دوالر  32الهائلة عند نهاية الحرب العالمية الثانية، ويقوم ذلك النظام على  تقاعدة تبادل الدوالر بالذهب، 

ألونسة الذهب، و ترتبط عمالت مختلف الدول بالدوالر الذي تتعهد الواليات المتحدة بقابلية تحويله الى 

الحرب العالمية الثانية ومطلع سبعينات القرن الماضي عندما  الذهب.  واستمر ذلك النظام بالعمل بين نهاية

تخلت الواليات المتحدة االمريكية عن التزامها بتحويل الدوالرات الى ذهب واتجهت نحو تعويم الدوالر، 

ومن نتيجته  تعويم الذهب وباتقي عمالت الدول الكبرى. ونشأ فيما بعد تالزم بين عجز الحساب الجاري 

 اتاالحتياطيوعات األمريكي، والسيولة الدوالرية في العالم، والطلب على الدوالر لمراكمة لميزان المدف

 بالدوالر.  االستثمارالدولية للبنوك المركزية، ونمو حجم تقطاع المال األمريكي وتنوع ادوات 

المقاد ي لدول شرق وجنوب شرق آسيا باعتماد استراتيجية النمو تقتصاداالولقد اتقترن النجاح      

بالصادرات الصناعية ما جعل السوق األمريكية هدفا لسياسة ترويج صادراتها، ولذلك تحرص على اسعار 

الدوالرية  االستثمارباحتياطيات كبيرة ومتزايدة بادوات   االحتفاظصرف مستقرة لعمالتها تجاه الدوالر و

التصنيع والتنمية تلك بفائض ميزان وخاصة اوراق الدين الحكومي األمريكي. وايضا ارتبطت استراتيجيات 

العمليات الجارية يتجه الجزء األكبر منه نحو السوق المالية للواليات المتحدة األمريكية وهو عامل آخر 

 1614لتعزيز الطلب على الدوالر، يضاف الى ذلك تنامي  موارد النفط وفوائض الدول النفطية منذ عام 

 وهي بالدوالر ايضا.

، ومنها ما تقدم، لكن ثقله الكبير في اتاالحتياطيبدور العوامل المفسرة لهيمنة الدوالر في ورغم األتقرار   

ايضا زيادة اعتماد سعر صرف  الدولية يتضمن تركيز المخاطر والتي من اسبابها اتاالحتياطيمحفظة 

الدولية. ولذا ال ية المالية االستثمارالدوالر على الطلب عليه في احتياطيات البنوك المركزية والمحافظ 
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تستطيع البنوك المركزية اغفال الحاجة الى التنويع لخفض المخاطر، وكذلك ألن الديون الخارجية  تتوزع 

يا فضال عن  تنوع مناشئ األستيرادات وهذه من األسس الموضوعية اتقتصادعلى عمالت الدول الكبرى 

عندما تتجاوز المستوى األدنى الضروري تجد  والتنويع اذ اتاالحتياطيللتنويع. وربما ثمة عالتقة بين حجم 

من األهتمام   اتاالحتياطي. وال بد ألدارة االستثمارالبنوك المركزية فسحة لتخصيصها بين العمالت وادوات 

مقارنة مع بقية المستثمرين  بالعائد والسيولة والمخاطر، وتولي البنوك المركزية اهمية اكبر لخفض المخاطر

 الدولية. في السوق المالية 

وهذه األعتبارات  االستثمارارتفع الميل لتجنب المخاطر وتقصير امد  اتاالحتياطيوكلما انخفض حجم      

تؤثر في التنويع. وعموما هناك ميل تقوي نحو المحافظة على التخصيص المعتاد لألحتياطيات بين العمالت 

ة تشكيل المحفظة حسب مستويات اسعار مع ان تعظيم العوائد يتطلب األنخراط الفعال في السوق واعاد

 (.papaioannou, opcitالفائدة والتغير المتوتقع في اسعار الصرف)

ال شك ان عملة التدخل في سوق الصرف، عملة النافذة في مثال العراق، مؤثرة في اختيار عمالت      

 ، كما ال ينبغي اغفال مكونات الدين الخارجي وسلة المستورداتاتاالحتياطي

 (24 P ،McCauley  وطالما بقيت ايرادات صادرات العراق بالدوالر تنشأ عالتقة بين سعر صرف .)

الدوالر تجاه العمالت  األجنبية األخرى والقوة الشرائية الدولية لموارد الصادرات العراتقية.  ولذا يقترن 

الموجب بين  االرتباطسعر صرف الدوالر  بتحسن ميزان المدفوعات العراتقي وبالتالي ال بد من  ارتفاع

سعر صرف الدينار وسعر صرف الدوالر تجاه العمالت األخرى. وهذه العالتقة تبرر الربط الثنائي للدينار 

بالدوالر ، ولذا يصبح من المنطقي  عدم مصادرة ضرورة التنويع لمبررات الربط الثنائي بين الدوالر 

 الدولية . اتاالحتياطي والدينار بل الجمع بينهما في سياسة سعر الصرف وادارة

الدولية، وتعرف منطقة تأثير العملة )  اتاالحتياطيمنطقة تأثير العملة احد العوامل المفسرة لحصتها في      

الدول، التي  اتقتصادلمجموع  االجماليبالثقل النسبي مقاسا بالناتج المحلي    Dollar Zoneالدوالر مثال( 

ر، نسبة الى الناتج المحلي للعالم، سواء بالتثبيت او أألنسجام  في حالة ترتبط حركة عمالتها الوطنية بالدوال

التعويم، ويقال الشئ نفسه لليورو وسواه.  وتبيَّن ان منطقة تأثير العملة لها تقوة تفسيرية بداللة احصائية 

الدوالر في ية ليس لألحتياطيات الدولية وحسب بل والودائع الدوالرية المصرفية واهمية االعتمادعالية 

العالم  اتقتصادبالمائة من  21المالي. اي ان منطقة عملة الدوالر التي تتجاوز  االستثمارالقروض الدولية و
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األمريكي وتجارته  تقتصادالدولية من الحجم النسبي لال اتاالحتياطياكثر داللة على اهمية الدوالر في 

 (. PP  ،Mc Cauley, ibid 31-22الخارجية  في العالم وحتى حجمه المالي ) 

الدولية للبنوك المركزية من الذهب وادوات استثمار اجنبية بالعمالت الرئيسية وذات  اتاالحتياطيتتشكل     

 اتاالحتياطيالعالية في السوق المالية الدولية والتجارة الخارجية. وتناولت األدبيات األكاديمية تنويع  المزايا

لى وهي ال تتعدى كثيرا تعظيم العائد مع مستوى من المخاطر وتقيود الدولية في ضوء نظرية المحفظة المث

حسب اآلماد  االستثمارالعمالت ويمكن اضافة ضمان السيولة عند توزيع ادوات  المقادير الدنيا من الذهب او

ئما. الليلي والحواالت تقصيرة األجل القابلة للتسييل دا االستثمارتامة السيولة ب اتاالحتياطيبجعل مقدار من 

ومنها خاصة ادوات الدين تبعا لتغيرات اسعار  االستثماروعادة ما يقاس الخطر بتبذبذب اسعار ادوات 

 الفائدة في السوق اضافة على تذبذب اسعار الصرف واسعار الذهب.

الدولية بوسائل البحث التجريبي ألكتشاف  اتاالحتياطيفيما عدا نظرية المحفظة المثلى تدرس مكونات     

العوامل المحددة للتنويع. هذا رغم محدودية البيانات بسبب تحفظ البنوك المركزية عن كشف عمالت 

و تنشر  مؤشرات   اتاالحتياطيحتياطياتها. ولذلك تقتصر  نشرات  صندوق النقد الدولي على اجمالي ا

 لم حسب العمالت .في العا اتاالحتياطيتجميعية عن مكونات 

ومع األخذ باألعتبار المالحظة آنفا،  يفيد التحليل األحصائي من الدراسات المتاحة، ان من العوامل        

: نظام سعر الصرف، ونمط التجارة الخارجية للدولة، والتدفقات المالية  اتاالحتياطيالمؤثرة في تنويع 

(. وتقد يشتد فعل تلك العوامل ، كما PP  ، Beck, 2008  11-6العابرة للحدود، والدين األجنبي ) 

يالحظ من المجريات الفعلية للعالتقات المالية الدولية، عندما تضع الحكومة ارصدتها بالعملة األجنبية  على 

شكل ودائع في البنك المركزي لبلدها ،وتدير مدفوعاتها الخارجية بتحريك حسابات الودائع تلك، وايضا ألن 

ية الخارجية تكون عبر المصارف ومن ثم عبر حساباتها في البنك المركزي. وفي سياق ثماراالستالتدفقات 

ة ) الواليات المتحدة ، منطقة االحتياطيي لدولة العملة تقتصاداالهذا النمط من التحليل الكمي وجد ان الحجم 

ماضي القريب ، لها ا في الانخفاضا او ارتفاعاليورو ، ...( ولمعدل التضخم واتجاه سعر صرف العملة، 

 دور في اختيار البنوك المركزية لعمالت احتياطياتها الدولية. 

واليورو، وجد ان  فقط من الدوالر تتألفوعند مقارنة المحفظة المثلى لالحتياطيات، على فرض انها       

ما يشير الى  تقارب ادارة  .ليست بعيدة عن مستوياتها المثلى او دونها اتاالحتياطيحصة الدوالر في واتقع 

البنوك المركزية لألحتياطيات الدولية مع شروط المحفظة المثلى ، وان هيمنة الدوالر لها مقومات في 
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المبادئ المتعارف عليها لألسثمار المالي. لكن تعريف المخاطر في المحفظة المثلى ، حسب  طريقة 

 – Meanالتباين     -تسمى استمثال الوسط  المالي، والتي االستثمارماركوف الشائعة في دراسات 

Variance Optimization  العوائد الذي يقيسه التباين بينما يتسع مفهوم المخاطر  تذبذب، يقتصر على

 الدولية. اتاالحتياطيألعتبارات اخرى في ادارة 

 صجربة محدكدة لسعر صرف ال يندر المربوط بسلة عمالت  

ونظام سعر الصرف، وفي هذا  االسميالى التمييز بين  مستوى سعر الصرف  االشارةمن الضروري   

المبحث نتناول تحديد سعر الصرف ضمن المدى الذي اختارته السياسة النقدية للمفاضلة بين التثبيت الثنائي 

م الصارم ونظام بديل هو المتحرك حول مستواه األفقي عند ربطه بسلة من العمالت. ومن المعلوم ان تقيي

مستوى سعر الصرف للدينار العراتقي تقد تناولته دراسات اخرى وبينت بوضوح مديات ابتعاده عن المستوى 

، وهو ليس من موضوعات هذه المباحث.  ان تثبيت  2113التوازني بداللة تعادل القوة الشرائية بعد عام 

في العالم،  الى جانب الربط  العملة الوطنية بسلة عمالت موزونة من بين االنظمة المعتمدة  لسعر الصرف

اتقتراح ربط سعر صرف الدينار بسلة من العمالت الرئيسية،  الثنائي الصارم او المرن. ولذلك  يتكرر

ة الدولية، والمهيمنة في التجارة الخارجية واسواق المال الى جانب الدوالر االمريكي، االحتياطيالعمالت 

 ي تاريخه النقدي والى يومنا هذا. لكن العراق اعتاد  تفضيل الربط الثنائي ف

اليها، ومفادها ان  االشارةوال تخفى على المتابعين حجة الربط الثنائي وبالدوالر بالذات ،والتي سبقت        

الدولية الرسمية  اتاالحتياطيمورد العملة األجنبية للعراق  بالدوالر اوال ، وثانيا ال زال الدوالر غالبا في 

بالمائة في العالم، وثالثا اعتماد التجارة الخارجية للعراق على عملة الدوالر حتى  92ل وبنسبة تتراوح حو

مع الدول المجاورة واآلسيوية، ورابعا تعتمد اغلب دول العالم الدوالر للتدخل في سوق الصرف وتسمى 

 النافذة. عملة التدخل، وفي العراق ايضا تشتغل نافذة البنك المركزي بالدوالر ولذلك نسميه عملة 

انماط حركة سعر الصرف في ظل هذا  واكتشافومع ذلك ال بد من التفاعل مع مقترح سلة العمالت         

النظام، وألجله اجرينا تجربة المحاكاة هذه ليتسنى للمهتمين واهل القرار النظر في اداء هذا النظام وكيف 

 يختلف عن الربط الثنائي. 

للدينار العراتقي على اساس سلة من العمالت، باعتماد اوزان العمالت  ومن الممكن اتخاذ سعر صرف     

الدولية للبنك المركزي او في التجارة الخارجية، مرشدا لتعديل سعر الصرف   اتاالحتياطياألجنبية في 

(. و ايضا، تقد يضاف الفرق بين معدلي التضخم المحلي P ,2011, Zhang 3المثبت تجاه الدوالر،  ) 
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الذي يحافظ على ثبات سعر الصرف الحقيقي. اي ان حساب اسعار  االسميلمعرفة سعر الصرف والعالمي 

 الصلب بين الدينار والدوالر. االسميصرف تأشيرية للدينار العراتقي يساعد على تقييم سعر الصرف 

 اتاالحتياطيفي  األجنبيةالعمالت  بأوزانالمحسوب على اساس السلة،  االسميان سعر الصرف     

الدولية، من شانه ازالة اثر تغيرات اسعار صرف العمالت األجنبية تجاه الدوالر عند تقييمها بالدينار بعد 

من زاوية اخرى  االسميترجمتها بسعر صرف السلة. وكان األولى األهتمام بمدى مالئمة سعر الصرف 

يا، والذي يعبر اتقتصادوازني تتمثل في مدى انحراف سعر الصرف الحقيقي للدينار العراتقي عن المستوى الت

   .عنه تعادل القوة الشرائية وهو محسوب فعال

ان االرباح والخسائر المالية للبنك المركزي، الفعلية او غير المتحققة، توجب  األهتمام وامعان النظر       

صرف ي، الذي يعبر عنه سعر التقتصاداالسواء كانت واتقعية او نتيجة سياسات محاسبية. لكن الحساب 

الحقيقي في هذا المجال والمرتبط بمفهوم القدرة التنافسية الدولية، تقد يساعد السياسة النقدية على اداء دورها 

 ي بكفاءة. تقتصاداال

بين حدين حول سعر    Bandولقد رجحت بنوك مركزية اخرى  سعر الصرف المرن ضمن مدى        

ومؤشرات اخرى لتعيين السعر المحوري ومدى محوري ويسترشد بسعر الصرف الموزون بسلة العمالت 

او مثابة لمراتقبة حركة سعر الصرف  benchmarkالحركة اي ان سعر صرف السلة هو نقطة دالة 

 (. P   ،Zhang , opcit 2) االسمي

 االرتباطوتقد يفهم البعض ان تسعير العملة الوطنية بسلة عمالت اجنبية من بينها الدوالر يتضمن فك      

باألخير نحو تعددية العمالت األجنبية في سوق الصرف، ويستبعد هذا الطراز من التحول في العراق. اذ ان 

ية دخوال وخروجا، كلها منسجمة مع االستثماربيئة العمل المصرفي وتمويل التجارة الخارجية، والتدفقات 

 تجارية والمالية الدولية للعراق.الدوالر في التحويالت العابرة للحدود او عملة وسيطة في العالتقات ال

في تجربة المحاكاة هذه افترضنا  تكرار حركة اسعار صرف العمالت األجنبية تجاه الدوالر بين االول      

، لتستخدم اسعار  2111،  بداية  اليورو، وحتى مطلع العاشر من عام  1666من كانون الثاني عام 

 ار العراتقي بسلة من العمالت حسب ثالثة بدائل لألوزان هي:الصرف تلك في التجربة. ونفترض  ربط الدين

 % لكل منها.2% لليورو؛ و لألسترليني و السويسري والياباني  21%  للدوالر ؛ 92األول: 

 % لكل من السويسري والياباني.2% لألسترليني؛ و11% لليورو ؛ 21% للدوالر ؛ 91الثاني: 
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% لكل من السويسري 1.2% لألسترليني؛ 11% لليورو ؛ 22% للدوالر ؛ 21الثالث: 

 والياباني.

ات الدولية  االحتياطيان اتقتراح األوزان ال يتقيد بالضرورة بالمكونات الفعلية لتلك العمالت في         

ية الدولية  في جانب المدفوعات للميزان الخارجي تقتصاداالللعراق، بل تقد يؤخذ باألعتبار مجموع العالتقات 

 وارد جديدة للعملة األجنبية من غير الصادرات النفطية. ومحفزات خلق م

الدولية وليس  اتاالحتياطيبتعبير آخر تقد تكون سلة العمالت لحساب سعر الصرف األرشادي دليال لتنويع     

 العكس. 

ثم جرى حساب ارتقام تقياسية لسعر صرف الدينار بموجب الربط بتلك السالل . وألجراء المحاكاة         

لكن ذلك ال يؤثر  االحتساب، ويمكن اختيار نقاط بدء اخرى واعادة  2112ضنا األنطالق من بداية عام افتر

في نمط الحركة صعودا ونزوال. المهم بيان نتائج األلتزام بسلة العمالت واوزانها في حساب سعر الصرف، 

العمالت الرئيسية في العالم.  وخالل مدة زمنية تكفي  لظهور التغيرات الدورية والتقلبات في العالتقة بين

دينار، اي في لحظة التحول  1211اي اليوم األول من الشهر األول للسنة كان الدوالر  االنطالقوعند نقطة 

من النظام الثنائي الى السلة. وتتغير اسعار صرف العمالت األخرى بالدينار حسب معدالت تبادلها بالدوالر. 

(. وتبين تجربة المحاكاة كم سيكون سعر الصرف ) دنانير / دوالر(  4والنتيجة مبينة في الجدول رتقم )

 بحسب سلة العمالت واوزانها المبينة تلك.   

ان مقترح اعتماد سلة عمالت  بدل الربط الثنائي يعني تغير سعر صرف الدوالر بالدينار تبعا         

(.  9لتغير اسعار صرف عمالت السلة تجاه الدوالر.  فكم ستكون مديات التغير، هذا ما يبينه الجدول رتقم )

ى اسعار الصرف بين تلك العمالت األسترليني بالدينار فذلك يعتمد  عل ومن البديهي عند تسعير اليورو او

والدوالر، مثال: دوالرات لليورو الواحد مضروبة بالدنانير للدوالر الواحد وهكذا. بحيث ان  المتعامل 

الذي حول الدنانير الى اليورو ثم الى الدوالر يستعيد المبلغ الديناري الذي استخدمه لشراء اليورو عند 

 اللحظة السوتقية. تحويل الدوالرات الى دنانير في نفس 

ويالحظ  من البيانات التاريخية ان سعر صرف اليورو مع الدوالر ذو طابع دوري، وعموما يستبعد            

 باإلنتاجيةالمزمن نزوال وصعودا لسعر صرف اي من العمالت الرئيسية  ألسباب تتعلق  االتجاه

لذلك. ولذا فإن اعتماد السلة ال يضمن  والتكاليف وبالتالي اسعار الصادرات وموازين المدفوعات تبعا

 اتجاها محددا لسعر صرف الدوالر، او اية عملة أخرى، بالدينار. 
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وعند اعتماد السلة فهذا ال يتطلب تغيير سعر الصرف يوميا بل يكفي اسبوعيا او شهريا او حتى            

مي للمسألة المطروحة للنقاش. ، ومعرفة النطاق الكلإليضاحفصليا. وهذه الحسابات وعروض البيانات 

 على العمالت و اوزانها ولماذا.    االتفاقوحين التحول للسلة يتطلب األمر 

واألوزان المفترضة في هذه المذكرة تقريبة  في  البديل األول من مكونات  السلة الوسطية             

مكن النظر في المكونات النسبية الحتياطيات البنوك المركزية ، في العالم، من العملة األجنبية.  وي

للعمالت في التجارة الخارجية او غيرها ألتقتراح األوزان. ومن التحليل آنف الذكر وما تبينه جداول 

 الملحق واشكاله البيانية نبين اآلتي:

سعر صرف الدوالر ازاء العمالت األجنبية  ارتفاعمع نظام سعر الصرف المثبت تجاه الدوالر : عند  -

الدولية ، وذلك ألن سعر الدوالر ثابت بالدينار واسعار  لالحتياطياتاألخرى تظهر خسائر اعادة تقييم 

سعر صرف الدوالر تجاه  انخفاضالعمالت األخرى بالدينار متغيرة تبعا لتغيرها بالدوالر. بينما عند 

الدولية للسبب المبين آنفا. ولذا  اتاالحتياطيظهر ارباح اعادة تقييم في ت األجنبيةاليورو وبقية العمالت 

إذ طالما  ان اكثر احتياطيات البنك  للمألوفمغايرة  وكأنهاتبدو ارباح وخسائر تغيرات سعر الصرف 

 البنك المركزي. الحتياطياتالمركزي بالدوالر فعندما يرتفع في السوق الدولية ترتفع القوة الشرائية 

الدولية  تختفي  اتاالحتياطيفي  األجنبية للعمالتعند اعتماد نظام التثبيت بالسلة وباألهميات النسبية  -

ثابتة القيمة ألن اسعار  اتاالحتياطيارباح وخسائر اعادة تقييم، بل تبقى الوحدة الواحدة من مركب 

مان هذا الثبات ) جدول رتقم صرف العمالت األجنبية، ومنها الدوالر، تجاه الدينار  هي التي تتغير لض

 في الملحق ( . 2والشكل رتقم  2

األخير تجاه  انخفاضمع نظام التثبيت بالسلة يرتفع  سعر صرف الدينار العراتقي  تجاه الدوالر عند  -

الدوالر في السوق الدولية تراجع  انخفاضالعمالت األخرى والعكس صحيح ، بينما في الواتقع يعني 

لموارد الصادرات  النفطية، وهي بالدوالر، وهذا من اسباب اتجاه ميزان  القوة الشرائية الدولية

 سعر صرف الدينار تجاه الدوالر مبدئيا. ارتفاعالمدفوعات نحو العجز ما ال يناسب 
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 (4جدول رتقم )ال

 المحاكاةالمتوسطات السنوية ألسعار صرف الدوالر بالدينار العراتقي  على اساس الربط بسلة عمالت  من تجربة  

 سعر الصرف السنة 

 الثابت

 دينار عراتقي

 للدوالر

 سلة العمالت

 األولى

 سلة العمالت

 الثانية 

 سلة العمالت

 الثالثة

1 1211 1211 1211 1211 

1 1211 1214 1232 1293 

2 1211 1241 1231 1294 

3 1211 1219 1211 1221 

4 1211 1122 1112 1129 

2 1211 1219 1219 1214 

9 1211 1212 1212 1216 

1 1211 1111 1112 1111 

2 1211 1213 1212 1213 

6 1211 1216 1216 1214 

11 1211 1211 1211 1212 

11 1211 1212 1214 1266 

12 1211 1212 1223 1311 

13 1211 1211 1222 1312 

    2112تكرار حركة اسعار الصرف بين بداية عام  افتراضحاكاة بمالمصدر: اعداد الباحث من تجربة ال                  

 .2111وتشرين األول من عام                    
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 (2جدول رتقم  )ال

 ةاالحتياطيتقيمة األصول األجنبية بالعملة المحلية مقارنة بين التثبيت تجاه الدوالر والربط بسلة العمالت  

المعلومات 

 والسنوات

سعر 

صرف 

األجنبي 

 الثاني

 بالدوالر

سعر صرف 

األجنبي الثاني 

بالعملة المحلية 

 عند

 الربط الثنائي

عملة محلية  2

 للدوالر

% لكل من األجنبي 21سلة 

 الثاني والدوالر

تقيمة 

الموجودات 

األجنبية 

بالعملة 

 المحلية

عند الربط 

 الثنائي

تقيمة 

الموجودات 

بالعملة 

 المحلية

مع نظام 

 السلة

سعر صرف 

الدوالر 

 بالعملة

 المحلية

سعر صرف 

األجنبي الثاني 

بالعملة 

 المحلية

  

1 1 2 2 2 4.1 4.1 

1 1.2 2.4 1.22 2.12 4.4 4.1 

2 1.3 2.9 1.14 2.29 4.9 4.1 

3 2.1 4.1 1.33 2.91 9.1 4.1 

4 1.2 1.9 2.22 1.12 3.9 4.1 

2 1.1 1.4 2.32 1.92 3.4 4.1 

9 1.9 1.2 2.2 1.2 3.2 4.1 

 من العملة األجنبية الثانية . 1دوالر و  1؛ األصول األجنبية هي لإليضاحالمصدر: اعداد الباحث ، مثال فرضي 
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 (9جدول رتقم )

 خالصة نتائج المحاكاة لسعر الصرف الشهري ) دنانير للدوالر( عند الربط بسلة عمالت

 2111من البداية الزمنية المفترضة حتى تشرين األول 

الفرضيات 

 والبيانات

 الربط الثنائي 2111من كانون الثاني  2112من كانون الثاني 

بالدوالر وهو  

 سعر األنطالق

 البديل

 األول

 البديل

 الثاني

 البديل

 الثالث

 البديل

 األول

 البديل

 الثاني

 البديل

 الثالث

 1211 1244 1232 1231 1231 1223 1222 المتوسط

 1211 1136 1122 1122 1136 1142 1122 األدنى

 1211 1342 1311 1262 1342 1311 1262 األعلى

 .حاكاةمالمصدر: اعداد الباحث من تجربة ال

 (1الشكل رتقم )

 المتوسط السنوي لسعر الصرف من تجربة المحاكاة

 

 .2111المصدر: اعداد الباحث على فرض تكرار نمط الحركة منذ بداية اليورو الى تشرين األول 
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 خدصمة  

تبعا ألجراءآت التأثير في السيولة.   ايرادات ونفقات البنك المركزي وعناصر ميزانيته العمومية تتغير

وادارة االحتياطيات الدولية الستقرار سوق الصرف، والتدخل في سوق اوراق الدين الحكومي بكيفية تنسجم 

المصارف للقطاع الخاص   مع المستوى المرغوب للطلب الكلي  وكلفة الدين العام،  واالئتمان المقدم من

 2113واسعار الفائدة وسواها. وشهدت الميزانية العمومية للبنك المركزي العراتقي تغيرات عميقة بعد عام 

ارتباطا مع تراكم االحتياطيات الدولية، ذات المصدر النفطي، واألنفاق الحكومي وادارة األرصدة النقدية 

 للموازنة العامة في الجهاز المصرفي. 

ن ذلك ال يمنع  النظر في  مالية البنك المركزي وخاصة مع ارباح او خسائر استثنائية في حجمها، ليس لك  

ألهميتها بذاتها بل لفهم العمليات والقرارات التي افضت الى تلك النتيجة والتأكد من كونها ضمن األطار 

 السليم لألداء.

تقيود مالية بالمطلق، ألن ضوابط السياسة النقدية ومن المبالغة القول ان البنك المركزي مؤسسة تعمل دون 

واهدافها تقيود ال يستهان بها. إذ ال يمكن للبنك المركزي األندفاع في االتقراض او األتقتراض الداخلي لسهولة  

خلق او توليد المطلوبات الكافية للتمويل ووسائل الوفاء باأللتزامات . كما ان عمليات العملة األجنبية، والتي 

ر من خاللها على سعر الصرف، مقيدة باحتياطياته الدولية، وهو ال يستطيع  التحكم بها  مثل النقود يسيط

المحلية.  وال يدل األداء المالي للبنك المركزي بذاته على فاعلية عملياته بل ان تنفيذ السياسات المالئمة تقد 

 تنجم عنه آثار سلبية على ماليته.

لة لألصول والخصوم وما يترتب على التزام المعايير الدولية  من شمول المكاسب ان مبدأ  القيمة العاد       

والخسائر غير المتحققة، بما فيها تغيرات اسعار الصرف والذهب في تقائمة الدخل ومنها الى راس المال، 

لية على  ات الدواالحتياطيخاصة مع هيمنة   االستقراركلها  تظهر المركز المالي للبنك المركزي بعيدا عن 

ولذا فان اعتماد راس المال الظاهر في الميزانية العمومية بصفته جانب الموجودات في الميزانية العمومية. 

لقد تناولت الدراسة   يفترض صحة كشوفات الدخل، ودتقة األرباح والخسائر.  ستحقاقصافي اال

المفسرة للتنويع وهيمنة الدوالر،  ات الدولية ومكوناتها في تجارب العديد من الدول   والعواملاالحتياطي

وذلك في  حوار بين وظائفها المعتادة وكيف تؤثر في مالية البنك المركزي، خاصة من جهة تغير اسعار 

ة فيما بينها  وسعر صرف العملة الوطنية تجاه تلك العمالت األجنبية. ونظرت في  االحتياطيصرف العمالت 
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سعر الصرف المربوط بسلة عمالت من خالل تجربة محاكاة واستعرضت النتائج . ولقد اتضح ان سعر 

 الصرف الذي تعينه السلة ينقل تذبذب اسعار صرف العمالت الرئيسية الى سعر صرف العملة الوطنية. 

كزية حتى للدول بنفس لقد بينت الدراسة ان بنية الموجودات والمطلوبات تتفاوت كثيرا بين البنوك المر      

المرحلة من التطور والمتماثلة في نظامها االتقتصادي والمالي، بمعنى ان كفاءة البنك المركزي في عمليات 

 الصيرفة المركزية والسياسة النقدية ال تتوتقف على نمط بعينه لميزانيته العمومية .
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 مالحق

  الصصنيف اإلئصمدني

 الوضعالتاريخ المالي للدولة المعنية وثقل مديونيتها  و احتمال فشلها في الوفاء بااللتزامات. و يعتمد

لتقييم الجدارة اإلئتمانية صلة باالعتبار. و ي وآفاق النمو. وتؤخذ المخاطر السياسية والتشريعية تقتصاداال

 .ة، وتقيم السندات الحكومية في األسواق المالي CDSأسعار ضمان الديون ب

 (1الجدول رتقم )

ي السيادياالئتمانأصناف التقييم   

 Fitch   شركة  S&Pشركة  Moodyشركة  مستوى الجدارة االئتمانية
 Aaa AAA AAA ممتاز
 Aa1 الدرجة العالية

Aa2 

Aa3 

AA+ 

AA   
AA- 

AA+ 

AA   
AA- 

 A1 المتوسط األعلى

A2 

A3 

 

A+ 

A   
A- 

A+ 

A    
A- 

 Baa1 المتوسط األدنى

Baa2 

Baa3 

BBB+ 

BBB   
BBB- 

BBB+ 

BBB   
BBB- 

إشكالي ) الوضع تقلق وبيئة ال 
المالي في  االستثمارتشجع على 

 الدين الحكومي(

Ba1 

Ba2 

Ba3 

BB+ 

 BB  
 BB- 

BB+ 

 BB  
 BB- 

 B1 مدعاة للقلق الشديد

B2 

B3 

B+ 

B   
 B- 

B+ 

  B    
 B- 

 Caa1 مخاطرة عالية

 

CCC+ 

 

CCC 

  Caa2 CCC بالغ الخطورة
 

 

الدائن في حالة فشل ائتماني 
 واحتمال التسديد منخفض

Caa3 

Ca 
CCC- 
CC    
 C   

 

 C D DDD فشل ائتماني تام

DD   
 D  

 .Countryeconomy.comالمصدر: 
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ومن األمثلة على الدول في الصنف الممتاز بريطانيا ، وألمانيا ، وأستراليا، وسويسرا ، وفلندا ،  وسنغافورة 

وفي الدرجة العالية بلجيكا، واألمارات العربية المتحدة ، وفرنسا ونيوزلندا. وفي المتوسط أألعلى  ، وكندا.

ماليزيا. وفي المتوسط أألدنى أذربيجان وبلغاريا ، والبحرين ، والبرازيل. , كوريا الجنوبية ، والتشيك ، 

 وإستونيا ، وشيلي مختلف عليها بين الدرجة العالية والمتوسط األعلى.

ي للشركات والديون االئتمانوتستخدم نفس األصناف أعاله للشركات والديون ونعرض في أدناه وتقائع الفشل 

 من بيانات ستاندرد اند بورز:

 (2الجدول رتقم )

 بالمائة S&Pي حسب تصنيف االئتمانمعدالت الفشل 

 المؤشرات
 
 الصنف
 

الشركات المالية و غير المالية للسنوات 
1981                     - 2008 

 الديون التركيبية للسنوات 
1978  - 2008 

 االنحراف المتوسط
 المعياري

المستوى األعلى   االنحراف المتوسط 
 المعياري

المستوى األعلى   

AAA 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 0.53 

AA+ 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.35 

AA 0.02 0.08 0.43 0.02 0.10 0.57 

AA- 0.03  0.10 0.40 0.05 0.23 1.15 

A+ 0.05 0.14 0.57 0.06 0.23 1.15 

A 0.06 0.13 0.49 0.08 0.24 1.04 

A- 0.08 0.20 0.78 0.14 0.35 1.42 

BBB+ 0.16 0.32 1.11 0.37 0.76 2.27 

BBB  0.28 0.36 1.40 0.16 0.29 1.26 

BBB- 0.28 0.43 1.33 0.38 0.78 3.45 

BB+ 0.68 0.96 3.70 3.56 12.39 57.14 

BB  0.89 0.84 3.06 0.81 1.02 4.21 

BB- 1.53 1.83 7.04 1.24 2.90 12.50 

B+ 2.44 2.02 8.72 1.22 2.20 8.53 

B   7.28 4.51 16.25 2.18 2.93 12.84 

B- 9.97 7.82 32.43 2.83 5.59 23.24 

CCC- C 22.67 11.93 44.55 16.73 16.60 56.92 

  www.standardandpoors.com/ratingsdirectالمصدر:      
 

،عادة، أن يدفع مشتري الضمان المبلغ بموجب السعر فصليا إلى الطرف  CDSيترتب على عقد المبادلة  

بالمائة سنويا و مبلغ الدين  6(  CDS Spreadاآلخر، أي بائع الضمان. فمثال كان سعر المبادلة )

مليون دوالر. ولو أخفق المدين بعد مدة و  1.5مليون دوالر تكون المدفوعات الفصلية  100المضمون 

بالمائة من دينه فسوف  70بالمائة أي ان الدائن يخسر  30فقط  Recovery Priceأصبح سعر اإلنقاذ 

يد مليون دوالر. وعلى الدائن ) مشتري الضمان( تسد 70يترتب على بائع الضمان تعويض الدائن بمبلغ 

 .المبلغ المستحق بموجب سعر المبادلة للفترة بين آخر دفعة ووتقت الفشل
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 صرصيبدت سعر الصرف

 (:3)بموجب الجدول يصنف صندوق النقدي الدولي ترتيبات سعر الصرف 

 (3الجدول رتقم )

 2112ترتيبات سعر الصرف لدول العالم عام 

 عدد الدول الوصف ترتيبات الصرف 

تعتمد هذه المجموعة من الدول عمالت دول أخرى وبالتالي تصنف  مستقلة عدم وجود عملة تقانونية
ضمن التثبيت الصلب. وهي حالة الدولرة التامة بالمعنى 

 االصطالحي 

13 

وهو النظام الذي يربط بالقانون عملة البلد المعني بعملة دولة  لجنة العملة
حسب مقتضيات التغطية الكاملة للعملة  االصدارأخرى ويقيد 

الوطنية المصدرة بالعملة االجنبية المعينة. وفي ظل هذا النظام 
تغيب الوظائف المعتادة للصيرفة المركزية مثل التحكم بعرض 
النقد او وظيفة مقرض الملجأ األخير التي يزاولها البنك المركزي 

 االعتيادي. وهذه الترتيبات ضمن التثبيت الصلب

11 

وهو ربط العملة الوطنية بعملة دولة أخرى ، أو سلة من العمالت  التثبيت التقليدي
سعر الصرف  مربطا ثابتا و يستند إلى تقانون. ومن الممكن ان يتحك

الفوري زيادة أو نقصانا بما ال يزيد على واحد بالمائة أو اثنين 
ا بالمائة في الحد األتقصى  كي يبقى البلد في هذا الصنف. وهذ

 التثبيت يقتضي انسجام السياسة النقدية مع متطلباته.

43 

وهو ال يختلف عن التثبيت عدا ان الدولة ليست ملتزمة تقانونا  ترتيبات مستقرة
 2بالتثبيت. وايضا ان ال يبتعد سعر الصرف في مدى حركته عن 

بالمائة زيادة او نقصانا خالل ستة أشهر. والعراق وضعه 
 الصندوق ضمن هذه الفئة

27 

وهي ترتيبات تستند إلى تقانون والتزام بتحريك سعر الصرف  التثبيت الزاحف
بمقادير بسيطة استجابة لفروتقات التضخم بين الدولة والشركاء 

تقاعدة  التجاريين أو مؤشرات أخرى. ويمكن أن يعتمد التعديل على
 مقرة مسبقا.

3 

وهي تماثل في وصفها الترتيبات المستقرة مع حركة لسعر  ترتيبات شبيهة بالتثبيت الزاحف
 الصرف تتجاوز تقليال الحدود المذكورة في الترتيبات المستقرة. 

15 

 1 وهي مثل الترتيبات المستقرة ولكنها تستند إلى تقانون التثبيت مع مدى للحركة

 13  هي ليست ضمن صنف التعويم وال تندرج تحت العناوين السابقة رة األخرىالترتيبات المدا

وهو مثل الترتيبات المستقرة لكن سعر الصرف يتحدد بالسوق. وتقد  التعويم
تتدخل السلطات لمنع التقلبات ولكنها ال تستهدف سعر صرف 

 محدد 

35 

الصرف إال  وهو مثل التعويم لكن السلطات ال تتدخل في سوق التعويم الحر
 نادرا في أوضاع استثنائية.

31 

  IMF, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange 2018المصدر:
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 مؤشرات مقدرنة وصحليل اإلئصمدن 
 

 (4) جدول  رتقمال

 االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في العالم نسبة الى الناتج المحلي االجمالي %

 2112 -2119للسنوات بالمتوسط 

االئتمان للقطاع الخاص الى الناتج  المجموعة الدولية
 المحلي االجمالي %

 مالحظات

بلغت هذه   2112( في عام 1)  32.2 أمريكا الالتينية
النسبة في سويسرا والصين وكوريا 

؛ و  113الجنوبية على التوالي: 
 . 141؛ و  123

(  وللفترة باكملها بالمتوسط  كانت 2)
في   122 – 111تلك النسبة بين 

دولة توفرت عنها  21دولة من  12
بيانات. ومن تلك الدول كان العراق 

 واألرجنتين في ادنى تقئة.
 ( المتوسطات بسيطة ليست مرجحة 3)

 42.1 جنوب آسيا

 11.9 الشريحة العليل للبلدان متوسطة الدخل

 23.3 المتوسط العالمي

 OECD 21.1مجموعة 

 62.1 البلدان عالية الدخل

 66.4 منطقة اليورو

 112.2 األتحاد األوربي

 112.1 شرق آسيا

 .WDI 2111ألمصدر: اعداد الباحث من بيانات البنك الدولي  تشرين الثاني 

 ( 2جدول رتقم )

 2112و  2114نسبة الديون المتعثرة الى مجموع االئتمان بالمائة بالمتوسط لسنتي 

 نسبة الديون المتعثرة  المجموعة
الى مجموع االئتمان 

% 

 مالحظات

( يالحظ ان نسبة التعثر كانت منخفضة في 1) 1.1 شرق آسيا والباسفيكي
شرق آسيا وامريكا الالتينية أي في اعلى 

نسبة إئتمان الى الناتج المحلي، وهذا  وأوطأ
المؤشر يضعف حجة ارتباط التعثر بحجم 

 االئتمان.
 6بالمائة و  2تعثر الديون ( كانت نسبة 2)

في العراق  2119و  2112بالمائة لسنتي 
 13لمجموع المصارف ؛ وللمصارف الخاصة 

 بالمائة على التوالي. 19بالمائة و

 2.2 امريكا الالتينية

 OECD 3.3مجموعة 

 3.9 الدول عالية الدخل

 3.1 الدول متوسطة الدخل

 4.1 العالم

 4.4 الدخلالدول واطئة ومتوسطة 

 9.4 اوروبا وآسيا الوسطى

  2.1 جنوب آسيا

 ، وبيانات العراق من النشرة  2111منتصف تشرين الثاني   WDI المصدر : اعداد الباحث من بيانات البنك الدولي          

 اإلحصائية السنوية للبنك المركزي العراتقي.            



 
 

399 
 

 (1الشكل رتقم )

 2119 -2111القروض في دول متقدمة ونامية  للسنوات  متوسط اسعار الفائدة على

 

 .WDIالمصدر : اعداد الباحث من بيانات البنك الدولي 

 (2الشكل رتقم )
 متوسط الفرق بين سعر فائدة االتقراض وسعر فائدة االيداع لدول ومجموعات دولية

 2119 -2111للسنوات 

 

 .2119 -2111للسنوات المصدر: اعداد الباحث من بيانات البنك الدولي 
 ا
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 (3الشكل رتقم )

 سعر الفائدة على االتقراض المصرفي طويل األمد بالدينار في العراق

 

 المصدر: اعداد الباحث والبيانات من موتقع البنك المركزي العراتقي.

 (4الشكل رتقم )

 العراقنسبة سعر الفائدة لإلتقراض طويل األجل الى سعر الفائدة على الودائع لمدة سنتين في 

 

 المصدر: اعداد الباحث ، والبيانات من موتقع البنك المركزي.
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 (2الشكل رتقم )

 فرق سعر فائدة االتقراض طويل األجل على سعر فائدة االيداع لمدة سنتين بالدينار في العراق

 

 المصدر: اعداد الباحث ، والبيانات من موتقع البنك المركزي.

 

 سعر الصرف ومبيعدت العملة األجنبية

 (9الشكل رتقم )

 هامش سعر الصرف للدوالر  في السوق

 

 ع البنك المركزي العراتقي.تقالمصدر: اعداد الباحث ، والبيانات من مو
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 (1الشكل رتقم )

 المبيعات الشهرية للعملة األجنبية من نافذة البنك المركزي العراتقي بماليين الدوالرات

 

 البنك المركزي العراتقي.المصدر: اعداد الباحث ، والبيانات من موتقع 

(2الشكل رتقم )  

2121والشهر الخامس  2114سعر الصرف الرسمي والسوتقي دينار للدوالر بين بداية   

 

 المصدر: إعداد الباحث ، البيانات من الموتقع االلكتروني للبنك المركزي.
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 (6الشكل رتقم )

 شهر بمليارات الدنانير 12هامش سعر الصرف لمبيعات العملة األجنبية لمدة  

 

 المصدر: اعداد الباحث ، والبيانات  من موتقع البنك المركزي العراتقي.

 (11الشكل رتقم )

النمو االتجاهي األسي للناتج المحلي االجمالي في العراق ماليين الدوالرات باألسعار الجارية

 

 لباحث ، والبيانات من موتقع البنك المركزي العراتقيالمصدر: اعداد ا
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