---

ﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺑﻮﺿﯿﺎف اﳌﺴﯿ
ﳇﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم "ﻗ ﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺔ وﻠﻮم اﻟﺴﯿﲑ
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم "ﻗ ﺼﺎدﯾﺔ

ﳏﺎﴐات ﻣﻮ%ﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲣﺼﺺ اﻗ ﺼﺎد ﻧﻘﺪي وﺑﻨﲄ
ﰲ ﻣﻘ5ﺎس:

$ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘﺪي و اﳌﺎ اﳌﻌﻤﻖ
ا(ﺰء $ول

إﻋﺪاد اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﺑﻮﺧﺮص ﻋﺒﺪ اﻔﻴﻆ

اﻟﻔﺼﻞ $ول :أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻤﻮ*ﻞ $ﻗﺘﺼﺎد
اﳌﻄﻠﺐ 0ول :اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ
ﻌﺮف اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ﻋ أﻧﮫ "ﺗﺠﻤﻊ )ﺳﻮاق وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺋﺘﻤﺎن اﺘﻠﻔﺔ ،و6ﺸﻤﻞ 4ـﺬﻩ اﻟ0ﻴﺎ/ﻞ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ /ﺎﻓﺔ
اﻟﻈﺮوف و>ﻟﻴﺎت اﻟ=< ﺗﺘﺤﻜﻢ @ 8ﻧﺘﺎج ،اﻟﺘﺒﺎدل وﺣﻴﺎزة )ﺻﻮل و)دوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺘﻠﻔﺔ" ،وIﺘHﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ﻣﻦ
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ )ﺳﻮاق واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و)دوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ=< ﺗﻨﻈﻢ وﺗﻀﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﮫ.
اوﻻ  -ا:ﺪﻣﺎت 0ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ
ﺗXYاﻳﺪ أ4ﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ   8اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﺎﺻﺮ /ﻠﻤﺎ /ﺎن أﻛ6 PQﻌﻘﻴـﺪا ،وHIﻮن ﻓﻴﮫ دور اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ﻓﻴﮫ
أﻛ PQأ4ﻤﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 4ﺬا )ﺧ\ Pﻻ ﻳﻘـﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑ\ن )ﻋـﻮان ﻗﺘﺼﺎدﻳ\ن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪ`aﻢ ﻗـﺪرة وﺣﺎﺟﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮIﻞ ،ﺑﻞ ﻳﺆدي ﺧـﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻛﺘ ﻄـﻮIﺮ ﻗﺘﺼﺎد  8ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  اﳌﻌـﻮﻟﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ )ﺳـﻮاق
واﻟﻮﺳ ﻄﺎء ،ﻳﺘﻮﻗﻒ أﺛﺮ4ﺎ  8ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎد ﻋ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم  8ﺗﺄدﻳﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اjﺪﻣﺎت اﻟ=<
ﻳﺆد`aﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  :8



ﺗﺤﻮ*ﻞ اﳌﻮارد > اﻟﺰﻣﻦ واﳌ<ﺎن.:



ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮ*ﺾ واﻟﺪﻓﻊ.



$ﺷGHاك > اﳌﻮارد وﺗﺠﺰﺋﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ.



ﺗﻮﻓGKاﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.



اﳌﺸﺎرﻛﺔ > ﺗﺤﻤﻞ ا:Mﺎﻃﺮ.



ﺗﺠﻤﻴﻊ وﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻘ ﻄﺎع اﳌﺎ  ﻣHﺎﻧﺔ 4ﺎﻣﺔ ﺑ\ن اﻟﻘ ﻄﺎﻋﺎت )ﺧﺮى ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣHﻮﻧﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻗﺘﺼﺎدي ،وIﺘﻔﺮع ﺑﺪورﻩ إ  ﻋﺪة
ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻓﻖ ﺗﺼpﻴﻒ دﻟﻴﻞ @ﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ:
 -1اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎ :Rﻳsﺸﻜـﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺘﺼﺎدي ﻷي ﺑﻠـﺪ ﻣﻦ ﻣﺠـﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣـﺪات اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌ0ﺎ
 8ﻗ ﻄﺎﻋﺎت ﺗﻀﻢ وﺣﺪات ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ اjﺼﺎﺋﺺ ،وﺗﻘﺴﻢ اﻟﻮﺣـﺪات اﳌﻘﻴﻤﺔ  8ﻗﺘﺼﺎد ﺣﺴﺐ دﻟﻴﻞ @ﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2000ﺿﻤﻦ اﻟﻘ ﻄﺎﻋﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

•

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ؛

•

اHzjﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛

•

اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏ\ Pاﳌﺎﻟﻴﺔ؛

•

)ﺳﺮ اﳌﻌ|ﺸﻴﺔ؛

•

اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏ\ Pاﻟ0ﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮ~ﺢ واﻟ=< ﺗﺨﺪم )ﺳﺮ اﳌﻌ|ﺸﻴﺔ.
وﺗﻤﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺰءا 4ﺎﻣﺎ  8اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ،واﻟ=< ﻳﻤﻜﻦ 6ﻌﺮIﻔ0ﺎ ﻋ أ`ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗpﺸﻂ :8



ﺣﻴﺎزة )ﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮوض و)وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛



ﻗﺒﻮل اﻟﻮداﻊ واﳌﺪﺧﺮات ﺑﺄﻧﻮاﻋ0ﺎ اﺘﻠﻔﺔ؛



ﺗﺆدي ﻣ0ﺎم اﻟﺴﻠ ﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ؛



6ﺴsﺜﻤﺮ ) 8وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛



ﺗﻘﺪﻳﻢ 6ﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﻣ\ن؛



6ﻌﻤﻞ داﺧﻞ أﺳﻮاق ﻗﺪ ﺗHﻮن ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻏ\ Pﻣﻨﻈﻤﺔ.
و6ﻌﺘ Pاﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮا ﺣﻴﻮIﺎ  8ﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر4ﺎ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑ\ن ﻋﺎر< )ﻣﻮال وﻃﺎﻟﺒ`ﺎ ،إذا ﺗﻤﺜﻞ

ﺧﺼﻮﻣ0ﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪﻓـﻊ واﳌﻌﺎﻣﻼت ،أﻣﺎ أﺻﻮﻟ0ﺎ ﻓ< ﻣﺼﺪر رﺋ|< ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن ﻟHﻞ اﻟﻮﺣﺪات ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﺗﺘﻌﺪد اﻟﺘﺼpﻴﻔﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ إ  أﺧـﺮى وﻣﻦ ﻓPYة إ  أﺧﺮى ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠـﺪ أن دﻟﻴﻞ
@ﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺧ\ (2000)Pﻗﺪم 6ﻌـﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻜـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدة  8دﻟﻴﻞ ﺳﻨﺔ  1984ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺑﺘHﺎرات
اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﺎ ( اﻟ=< ﺗﺘ ﻄﻮر ﺴﺮﻋﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺴﺘﺪ اﻟﺘﻐﻴ\ 8 Pﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺘﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ 4ﺬﻩ
ﺑﺘHﺎرات ،وﻇ0ﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ `ﺬﻩ )دوات اﳌﺒﺘﻜﺮة.
ﺗﺼUﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ :ﻳﻘﺴﻢ دﻟﻴﻞ @ﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺒﻨﻜﻴﺔ )ﻃﺒﻌﺔ  (1984اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إ 

-1

ﻣﺠﻤﻮﻋﺘ\ن ﻓﺮﻋﻴﺘ\ن 4ﻤﺎ:
•

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ VWﺗXYZUء وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ > $ﻗﺘﺼﺎد :وﺗﻀﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ=< ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺷﺘﻘﺎق اﻟﻨﻘﻮد  8ﻗﺘﺼﺎد.
ُ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 0ﺧﺮى :وﺗﻤﺜﻞ  8اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏ\ Pاﻟﻨﻘـﺪﻳﺔ اﻟ=< ﻻ ﺗﻘـﺒﻞ اﻟXYاﻣﺎ`ﺎ أو وداﻌ0ﺎ /ﻮﺳﻴﻠﺔ

•

ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺪﻓﻊ  8ﻗﺘﺼﺎد.
أﻋـﻴﺪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ اﻟﻘ ﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘـ ﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  8دﻟـﻴﻞ @ﺣﺼﺎءات ﺳﻨﺔ  ،2000ﻟﻴﻌﻜﺲ اﻟﺘ ﻄـﻮر
اﻟﺬي ﺣﺪث  8اﳌﺆﺳﺴﺎت) ،ﺳـﻮاق و)دوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻗـﺴﻢ ﻗـ ﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إ  وﺳ ﻄﺎء ﻣﺎﻟﻴ\ن وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪة.
 -2اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  "ﺸﺎط إﻧﺘﺎ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﮫ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﺘﺪﺑ\) Pﻣﻮال ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺒﺪ
ﺧﺼﻮﻣ0ﺎ ﻋ ﺣﺴﺎ`ﺎ اﻟﺬا6ﻲ ،ﻐﺮض ﺗﻮﺟﻴﮫ 4ﺬﻩ )ﻣﻮال إ  وﺣﺪات ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ اﻣﺘﻼك أﺻﻮل
ﻣﺎﻟﻴﺔ".
ﻳﻘﻮم اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺎ  ﺑﺪور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑ\ن اﻟﻌﺎرﺿ\ن واﻟ ﻄﺎﻟﺒ\ن ﻟﻸﻣﻮال ،وIﺘﻤ\ Xﺑﻤﺎ ﻳ:
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋ اﻟXYاﻣﺎت zjﺴﺎﺑﮫ اjﺎص؛
6 ﺴ0ﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت @ﻗﺮاض و ﻗPYاض؛
 ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ دورﻩ ﻓﻘﻂ ﻋ ﻣﺠـﺮد اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻨﻘـﻞ )ﻣﻮال ﻓ0ﻮ ﺴﺘ ﻄﻴﻊ 6ﻐﻴ\ Pﻃﺒﻴﻌﺔ )ﻣـﻮال اﻟ=< ﻳﺮIﺪ4ﺎ
)ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺎرIﺦ ،ﺳﺘﺤﻘﺎق...ا(¥j؛
 ﺴﺘ ﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ )ﺧ ﻄﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺴﺘ ﻄﻴﻊ أن ﻌﺪل 4ﺬﻩ )ﺧ ﻄﺎر.
واﻟﻘ ﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘ ﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺼﻨﻔ0ﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ إ  ﻣﺆﺳﺴﺎت @ﻳﺪاع واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﺧﺮى.

 – Iﻣﺆﺳﺴﺎت aﻳﺪاع :وﺗﻀﻢ /ﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨـﻚ اﳌﺮﻛﺰي أو اﻟﺒﻨـﻮك اﳌﺮﻛﺰIﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت @ﻳﺪاع )ﺧـﺮى ،ﺑﺤﻴﺚ
أﺻﺒﺢ ﻣﺼ ﻄ§¦ اﻟﻮداﻊ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﻟ0ﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﺸPYﻛﺔ:
• اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي4 :ﻮ اﻟﺴﻠ ﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟ=< ﺗﻤﺎرس اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  8اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺎzjﺼﻮل ﻋ
اﻟﻮداﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﳌﻘﺎﺻﺔ ﺑ\ن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و@ﺷﺮاف ﻋ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،و ﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ وªﺻﺪارﻩ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻛﺒﻨﻚ ﻟ§Hzﻮﻣﺔ.
• ﻣﺆﺳﺴﺎت aﻳﺪاع 0ﺧﺮى :ﻳﺘﺄﻟﻒ 4ﺬا اﻟﻘ ﻄﺎع ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻘﻴﻤﺔ اﻟ=< ﺗﻤﺎرس ﺸHﻞ أﺳﺎ«<
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟ=< ﺗﺼﺪر ﺧﺼﻮﻣﺎ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ  8اﻟﺘﻌﺮIﻒ اﻟﻮﻃ¬< ﻟﻠﻨﻘﻮد ﺑﻤﻌﻨﺎ4ﺎ اﻟﻮاﺳﻊ.
وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﻄﺎع اﻟﻔﺮ ﳌﺆﺳﺴﺎت @ﻳﺪاع )ﺧﺮى ﻣﻦ دوﻟﺔ إ  أﺧﺮى ،ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺘﻌﺮIﻒ
اﻟﻮﻃ¬< ﻟﻠﻨﻘﻮد ﺑﻤﻌﻨﺎ4ﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟHﻞ دوﻟﺔ ،أي ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ /ﻮ`ﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ ﺑﻨﻚ أم ﻻ ،ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺒﻨﻮك اjﺎرﺟﻴﺔ
) (Offshoreﻳﺘﻢ ﺗﺼpﻴﻔ0ﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﺮ/ﺎت @ﻳﺪاع ،إذا أﺻﺪرت ﺧﺼﻮﻣﺎ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ 6ﻌﺮIﻒ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻤﻌﻨﺎ4ﺎ اﻟﻮاﺳﻊ،
وﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺳ ﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴ\ن >ﺧﺮIﻦ ،إذا ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﺧﺼﻮﻣﺎ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ 4ﺬا اﻟﺘﻌﺮIﻒ.
وﻣﻦ ﺑ\ن اﳌﺴﻤﻴﺎت اﳌﻌ ﻄﺎة ﳌﺆﺳﺴﺎت @ﻳﺪاع )ﺧﺮى:
 اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرIﺔ؛ ﺑﻨﻮك )ﻋﻤﺎل و ﺳsﺜﻤﺎر؛ ﺑﻨﻮك دﺧﺎر ،ﺟﻤﻌﻴﺎت دﺧﺎر واﻟsﺴﻠﻴﻒ ،وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺮ4ﻦ اﻟﻌﻘﺎري؛ اﺗﺤﺎدات ﺋﺘﻤﺎن وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟsﺴﻠﻴﻒ اﻟﻌﻘﺎري؛ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮIﻔﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ؛ ﺷﺮ/ﺎت إﺻﺪار اﻟﺸﻴHﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟ=< ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠ0ﺎ )ﺳﺎ«<  8أﺸ ﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. – IIاﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 0ﺧﺮى :وIﺘﻀﻤﻦ 4ﺬا اﻟﻔﺮع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ=< 6ﺸﺘﻐﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ:
ُ
• ﺷﺮeﺎت اﻟﺘﺄﻣKن وﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ :ﺗﻤﺜﻞ ﺷـﺮ/ﺎت اﻟﺘﺄﻣ\ن ﻛﻴﺎﻧﺎت ذات ·ﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرIﺔ،
وﻇﻴﻔ¸`ﺎ اﻟﺮﺋ|ﺴﻴﺔ ﺗﻮﻓ\ Pﻋﺪة أﺷHﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣ\ن :ﻋ اzjﻴﺎة ،ﺿﺪ اﻟHﻮارث ،اzjـﺮIﻖ....ا ،¥jأﻣﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋـﺪ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗpﺸﺄ ﻷﻏﺮاض ﺗﻮﻓ\ Pﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻔﺌﺎت ﻣﺤـﺪدة ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨ\ن ،ﻛﻤﺎ أ`ﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ zjﺴﺎ`ﺎ
اjﺎص  8اﻟﺴﻮق.
• اﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴﻮن fﺧﺮ*ﻦ ﻣﺎﻋﺪا ﺷﺮeﺎت اﻟﺘﺄﻣKن وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ :وºﺸﻤﻞ اﻟpﺸﺎط اjﺎص `ﺎ
ﻋ ﺗﻠﻘﻲ )ﻣﻮال وªﻋﺎدة ﺗﻮزºﻌ0ﺎ ﻟﻐﺮض آﺧﺮ ﻏ\ Pاﻟﺘﺄﻣ\ن أو ﺗﻮﻓ\ Pﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺪﺑ\P
)ﻣﻮال ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ ﻗـﺒﻮل أﻧـﻮاع ﻣﻦ اﻟﻮداﻊ ﻃﻮIﻠﺔ )ﺟـﻞ أو ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺜﻞ ﺳsﺜﻤﺎر ) 8وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،أو اﻟﺘﺄﺟ\P
اﻟﺘﻤﻮ ،Iاﻟﻘﺮوض اﳌﻮرﻗﺔ...ا.¥j
وﻣﻦ ﺑ\ن اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺳ ﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴ\ن >ﺧﺮIﻦ ﻣﺎ ﻳ:
 ﺷﺮ/ﺎت اﻟﺘﻤﻮIﻞ؛ ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺳsﺜﻤﺎر اﳌﺸPYك؛ -ﺿﺎﻣﻨﻮ ﻛﺘﺘﺎب ) 8وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺠﺎر )وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛

 اﻟﺸﺮ/ﺎت اﻟﻮﺳﻴ ﻄﻴﺔ؛ وﺳ ﻄﺎء اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ اﻟﻮﺳ ﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴﻮن اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن. اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة :ﺗﻘﻮم 4ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺄﺸ ﻄﺔ ﺗﺘﺼﻞ اﺗﺼﺎﻻ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ،
وﻟﻜ½`ﺎ ﻻ ﺗﺆدي دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻌﺪ ﺗﺪﺑ\) Pﻣﻮال أو ﻣﻨﺢ ﺋﺘﻤﺎن zjﺴﺎ`ﺎ اjﺎص ﺿﻤﻦ أﺸ ﻄ¸`ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،أي
أ`ﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺸﺎء أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ `ﺎ ﻟHﻲ ﻳﺼﺒﺢ دور4ﺎ وﺳﻴﻂ ،وªﻧﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻤﺮIﺮ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺻﺪرت ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى.
وﻣﻦ ﺑ\ن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻧﺠﺪ:
 اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺳﻮاق )وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة واﻟﻮﻛﻼء؛ ﺷﺮ/ﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ؛ ﺷﺮ/ﺎت اﻟﺘﺄﻣ\ن وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة؛ -اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة )ﺧﺮى.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎiﻲ :أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻤﻮ*ﻞ $ﻗﺘﺼﺎد
6ﻌﺘ Pداﺋﺮة اﻟﺘﻤﻮIﻞ  8ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﻣﺰIﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻏ\ Pاﳌﺒﺎﺷﺮ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻌﺾ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺗﺘﻤ\ Xﺴﻴ ﻄﺮة أﺣﺪ4ﻤﺎ ﻋ >ﺧﺮ ،ﻣﻦ 4ﻨﺎ ﺟﺎء اﻟﺘﻤﻴ\ Xﺑ\ن ﻧﻮﻋ\ن ﻣﻦ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت و)ﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ=<
6ﺴﻮد4ﺎ.
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  أداة ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻔﺎﺋﺾ إ  وﺣﺪات اﻟ¿¾ﺰ ،وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮIﻘﺔ 4ﺬا ﻧﺘﻘﺎل
ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل 4ﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘ ﻄﺮق إ  أﺷHﺎل اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻋ Pاﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ،وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻤ\ Xﺑ\ن ﻧﻮﻋ\ن ﻣﻦ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت.
اﳌﻄﻠﺐ $ول :أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻤﻮ*ﻞ $ﻗﺘﺼﺎد
أوﻻ -ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮ*ﻞ اﻟﺪاﺧk
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺪاﺧ اﻧ ﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اjﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ و اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ورأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺗﻘﻮم
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻤﻮIﻞ ﻧﻔﺴ0ﺎ ﺑﺎﻟ ﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺷ<ﻞ رﻗﻢ 01 :ﻃﺮق ﺗﻤﻮ*ﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﺗﻤﻮIﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﺳﺘﺪاﻧﺔ
 اﻟﺴﻨﺪات -اﻟﻘﺮض @ﻳﺠﺎري

ﺷﺒﮫ رأس اﳌﺎل اjﺎص
 ﻗﺮوض اﳌﺸﺎرﻛﺔ -أوراق ﺗﺎﻌﺔ T .Subordonnés

)ﻣﻮال اjﺎﺻﺔ
 اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ )ﻣﻮال. -رﻓﻊ رأس اﳌﺎل.

 ﻋﻼوات وﻣﺴﺎﻋﺪات.Source : Jean barreau et jacqueline delahaye, gestion financier, Dunand, Paris, 3
Ed, 1994, P:351 .

وºﻌﺘ PاﻟﺘﻤﻮIﻞ ﺑﺎﻷﻣﻮال اjﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟ ﻄﺮق اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮIﻞ و اﻟﺼﻮرة اﳌﺘﺠﺪدة ﻟﻠﺘﻤﻮIﻞ ،أي أن اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻤﻮل ﻧﻔﺴ0ﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة )ر~ﺎح و ﺣﺘﻴﺎﻃﺎت.
وºﻌﺘ PاﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ﻣﻦ أ4ﻢ اﳌﻌﺎﻳ\ Pﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ إﺣﺪاث ﻗﻴﻤﺔ ،و4ﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﳌﺪى ﻧﻤﻮ ﻗﺪرة
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ إﺣﺪاث وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ  8أﻣﻮاﻟ0ﺎ اjﺎﺻﺔ ،و/ﻠﻤﺎ زادت ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ /ﻠﻤﺎ زادت
درﺟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴ¸`ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻗﺪر`ﺎ ﻋ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗﺄﻣ\ن ﻧﻤﻮ ﺳsﺜﻤﺎرات دون اﻟ§¾ﻮء إ  )ﻃﺮاف اjﺎرﺟﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺑ\ن اﳌﺰاﻳﺎ )ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳ:
• ﻳﻤﻨﺢ ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وIﺰIﺪ ﻣﻦ ﻗﺪر`ﺎ ﻋ ﺳﺘﺪاﻧﺔ؛
• اﻌﺪام ﺗHﻠﻔﺔ 4ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮIﻞ؛
• ﻳsﻴﺢ 4ﺎﻣﺶ ﻣﻦ اzjﺮIﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﺳsﺜﻤﺎر دون ﻗﻴﻮد وﺷﺮوط ﺋﺘﻤﺎن .و4ﻨﺎك ﻌﺾ
>ﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻧsﻴﺠﺔ ﻻﺗﺒﺎع 4ﺬﻩ اﻟ ﻄﺮIﻘﺔ  8اﻟﺘﻤﻮIﻞ ،ﻣﻦ ﺑﻴ½`ﺎ:
• ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ إ  ارﺗﻔﺎع )ﺳﻌﺎر؛

• ﻗﺪ ﻻ ﻳHﻮن 4ﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ ﺑ\ن اﳌﺴﺎ4ﻤ\ن واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟ=< 6ﺴ Éإ  ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ4ﺎ اﳌﺎ  ﻋ ﺣﺴﺎب
ﺗﻮزºﻊ )ر~ﺎح.
وºﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ﻋ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ )ﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ،و4ﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋ اﻟ ﻄﺎﻗﺔ
@ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻌﺘﻤﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋ أﺷHﺎل اﻟﺴﻮق ،وIﺮﺗﺒﻂ ﻛﺬﻟﻚ ﺑ ﻄﺮIﻘﺔ ﻏ\ Pﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة 8
اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺳﻮق رأس اﳌﺎل وﻣﺪى ﻣﺮوﻧ¸`ﺎ وﻗﺪر`ﺎ ﻋ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌﺪﺧﺮات وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘÊﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة  8ﻗﺘﺼﺎد،
وIﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺘﻤﻮ*ﻞ اﻟﺬاoﻲ= ﻣﺨﺼﺼﺎت s$ﺘﻼeﺎت +اﳌﺆوﻧﺎت ذات اﻟﻄﺎwﻊ $ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ0 +ر|ﺎح ﻏGKاﳌﻮزﻋﺔ.
واﻟ ﻄﺮIﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮIﻞ ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ )ﻣﻮال اjﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ  8اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﻧﻘﺪا ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض )ﺳ0ﻢ
أو ﺷ0ﺎدات اﺳsﺜﻤﺎر  8ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮض اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟ§zﺼﻮل ﻋ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮ/ﺎء أو اﻟﻌﻤﺎل أو ﻣﺴﺎ4ﻤ\ن
ﺟﺪد.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت و@دارات ﻓﺈن ﻣﻔ0ﻮم اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ﻓ|ﺸ\ Pإ  إﻣHﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت أو @دارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋ
ﺗﻤﻮIﻞ ﻧﻔﺴ0ﺎ ﺑﻨﻔﺴ0ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺑﺤﻮز`ﺎ ﻣﻦ ادﺧﺎرات ،وHIﻮن ﻣﺼﺪرﻩ ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت 4ﻮ اﻟﺪﺧﻞ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ
ﻟﻺدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺪاﺧ اjﺎص `ﺎ ﻳﺘHﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﻮارد4ﺎ اjﺎﺻﺔ اzﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﳌ\Xاﻧﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮ*ﻞ ا:ﺎر}
ﺸ\ PاﻟﺘﻤﻮIﻞ اjﺎر إ  ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻣﻦ )ﻋﻮان ﻗﺘﺼﺎدﻳ\ن >ﺧﺮIﻦ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﺨﺎﻃﺐ
اﻟﺒﻨﻮك ،اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،أو إﺻﺪار )ﺳ0ﻢ واﻟﺴﻨﺪات ،و4 8ﺬا اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﻌﻮن ﺻﺎﺣﺐ اzjﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮIﻞ ﻳHﻮن أﻣﺎم
ﺧﻴﺎرIﻦ:
-

ﺗﻔﺎق )ول ﻳHﻮن ﻣﻊ اﻟﻮﺳ ﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴ\ن ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑ\ن أzÍﺎب اﻟ¿¾ﺰ وﻋﺎر< اﻟﻨﻘﻮد و4ﻨﺎ ﻧﺘHﻠﻢ ﻋﻦ
اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﻨﻘﺪي ،ﺣﺎﻟﺔ @ﺸﺎء اﻟﻨﻘﺪي؛

-

ﺗﻔﺎق اﻟﺜﺎﻲ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ أي ﻳﺘﻮاﺟﺪ )ﻋﻮان  8اﻟﺴﻮق.
وIﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اjﺎر إ  ﺗﻤﻮIﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وآﺧﺮ ﻏ\ Pﻣﺒﺎﺷﺮ:

 -1اﻟﺘﻤﻮ*ﻞ ا:ﺎر} اﳌﺒﺎﺷﺮ
وIﻤﻜﻦ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ )ﺷHﺎل:
•

ﻗPYاض  8ذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار أوراق ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض  8اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي؛

• إﺻﺪار أوراق ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻃﻮIﻠﺔ )ﺟﻞ )اﻟﺴﻨﺪات( وªﺻﺪار )ﺳ0ﻢ.
وºﻌ Pﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑ\ن أzÍﺎب اﻟﻔﺎﺋﺾ وأzÍﺎب اﻟ¿¾ﺰ  8اﻟﺴﻮق دون ﺗﺪﺧﻞ أي وﺳﻴﻂ ﻣﺎ .
وºﺴ ÎÏﻧﻤﻂ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬي ﻌﺘﻤﺪ ﻋ )ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة و4ﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻴHﺎﻧ\Xم ﻟﻠﺘﻤﻮIﻞ ،أي
ﺗHﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑ\ن )ﻋﻮان أzÍﺎب اzjﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮIﻞ )اﳌﺆﺳﺴﺎت و@دارات( و)ﻋﻮان أzÍﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺾ وﻃﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت ،اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮ/ﺎت اﻟﺘﺄﻣ\ن ،وIﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﻮIﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ )ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،أي ﻳﺘﻢ
@ﺻﺪار واﻟﺘﻔﺎوض ﻋ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ )أﺳ0ﻢ وﺳﻨﺪات(.
وIﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى /ﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﻌﺎﺋﻼت و@دارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳ:

• اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت

ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :وIﺘﻢ )ﺧﺬ ﺑ ﻄﺮIﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋ

ﻣﺴﺘﻮ\Iن 4ﻤﺎ:


ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﺣﺼﻮﻟ0ﺎ ﻋ اﻟﻘﺮوض واﻟsﺴ0ﻴﻼت @ﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ؛



ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ دﻋﻮة ا¾jﻤ0ﻮر ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺪﺧﺮاﺗﮫ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺪرﻩ ﻣﻦ أﺳ0ﻢ وﺳﻨﺪات.

• اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت :وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ اﻟﻘﺮوض اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟ=< ﺗﺘﻢ ﺑ\ن اﻟﻌﺎﺋﻼت أو ﺑ\ن
اﻟﻌﺎﺋﻼت واﳌﺆﺳﺴﺎت.
• اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸوراق اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :ﺣﻴﺚ 6ﺴﺘ ﻄﻴﻊ اHzjﻮﻣﺔ اzjﺼﻮل ﻋ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ`ﺎ اﻟﺘﻤﻮIﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺳsﺜﻤﺎرIﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮوض اﻟ=< ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠ`ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎﺋﻼت واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻏ\ Pاﻟ0ﻴﺌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
ﻓﺘﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﻌﺪدة وذات ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﻣﺪد اﺳ¸`ﻼك ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
/ﺄذوﻧﺎت اjﺰاﻧﺔ.
وﻣﻤﺎ ﻳPYﺗﺐ ﻋﺎدة ﻋ ﻃﺮIﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ أ`ﺎ ﻻ ﺗﺆدي إ  زIﺎدة ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻤﻌ¬ Îﻋﺪم زIﺎدة ¾Ðﻢ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺪﻓﻊ ﻓ< ﺗﺆدي إ  ﺗﺤﻮIﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑ\ن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وªذا /ﺎﻧﺖ 4ﺬﻩ اﻟ ﻄﺮIﻘﺔ ﻣﺴﻴ ﻄﺮة 8
اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻧﺘHﻠﻢ ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت أﺳﻮاق رؤوس )ﻣﻮال.
 -2اﻟﺘﻤﻮ*ﻞ ا:ﺎر} ﻏGKاﳌﺒﺎﺷﺮ
وºﺴ ÎÏﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ادﺧﺎرات اﳌﻘﺮﺿ\ن وﺗﻘﺪﻳﻤ0ﺎ ﻟﻠﻤﻘPYﺿ\ن ،ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑ\ن
اﳌﻘﺮض واﳌﻘPYض ،إذا ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور ﺗﺤﻮIﻞ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أzÍﺎب اﻟﻔﺎﺋﺾ إ  أzÍﺎب اﻟ¿¾ﺰ
وﺗﻔﻌﻴﻞ اﺳsﺜﻤﺎرات )ﺸ ﻄﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺸHﻞ ﻋﺎم ،و6ﺴ4 ÎÏﺬﻩ اﻟ ﻄﺮIﻘﺔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏ\ Pاﳌﺒﺎﺷﺮة.
و4ﻨﺎ ﻧﻔﺮق ﺑ\ن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ اﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨHﻲ ،وHIﻮن ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ @ﺸﺎء اﻟﻨﻘﺪي
وºﺴ ÎÏﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﻨﻘﺪي ،و~\ن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺧﺮى ﻏ\ Pاﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،وﻻ ﻳHﻮن
4ﺬا اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ @ﺸﺎء اﻟﻨﻘﺪي ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻮان ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إ  أzÍﺎب اﻟ¿¾ﺰ وºﺴÎÏ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻏ\ Pاﻟﻨﻘﺪي.
و6ﺴﺘﻤﺪ 4ﺬﻩ اﻟ ﻄﺮIﻘﺔ أ4ﻤﻴ¸`ﺎ ﻣﻦ أzÍﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻳ¾Òﻤﻮن ﻋﻦ ﺳsﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻧsﻴﺠﺔ اﺎﻃﺮ،
ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ،وﺗﻔﻀﻴﻠ0ﻢ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﻳﺤﻮل اﺎﻃﺮ )ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة( وآﺟﺎل ﺳﺘﺤﻘﺎق.
وﻣﻦ أ4ﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﺮIﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻏ\ Pاﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ ﻳ:
• ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﻴ ﻄﺔ ﻋ ﺗﺤﻮIﻞ ﻛﺘﻨﺎز دﺧﺎري إ  ﺗﻮﻇﻴﻒ ادﺧﺎري؛
• ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴ ﻄﺔ )اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ( ﻋ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ¾Ðﻢ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺳsﺜﻤﺎري
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋ ﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ @دﺧﺎرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓ|ﺴﺘ ﻄﻴﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨHﻲ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ
اﻟﻨﻘﺪي ،وIﻤﻜﻨﮫ أن ﻳﻮﺟﮫ 4ﺬﻩ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺳsﺜﻤﺎري إذا /ﺎن 4ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮIﻞ 4ﻮ اﳌﺴﻴ ﻄﺮ
ﺴ4 ÎÏﺬا ﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد ﺳﺘﺪاﻧﺔ.
ﻌﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺎ  اzjﻠﻘﺔ اﳌﺮﻛﺰIﺔ ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻏ\ Pاﳌﺒﺎﺷﺮ ،إذ ﻳﻤﻜﻨﮫ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺣﻘﻮق
ُ
ُ
ﺗﻜﺘsﺐ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﳌﻘﺮﺿ\ن اﻟ½`ﺎﺋﻴ\ن ،أو ﻳﺠـﺬب وداﻊ 4ﺆﻻء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟXYاﻣﺎت ،و4ﺬﻩ اﳌﻮارد ﻳﻤﻜﻦ أن 6ﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻤﻮارد ذات
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﻘـﺪﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﺳ ﻄﺎء إﺸﺎؤ4ﺎ.

وﺗﻤﺎرس اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ=< ﺗﺘﺪﺧـﻞ 4 8ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤـﻮIﻞ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟ=< ﺗﺄﺧﺬ ﺷHﻠ\ن إﻣﺎ وﺳﺎﻃﺔ
ﺳﻮﻗﻴﺔ أو وﺳﺎﻃﺔ ﻣ\Xاﻧﻴﺔ* ،ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ / 8ﻞ ﻣ½`ﻤﺎ:
ﻳﺘﻌﻠﻖ )ﻣﺮ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ  8ﺳﻮق )ﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ:
• ﺑﺘﻘﺮIﺐ /ﻞ ﻣﻦ اﳌﺸPYي واﻟﺒﺎﻊ  8ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻤﺴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاءﻩ @ﺻﺪار ﻟﺼﺎ ¦jز~ﻮن؛
• اﻟﺸﺮاء zjﺴﺎﺑﮫ اjﺎص ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اzjﺼﻮل ﻋ 4ﺎﻣﺶ؛
/ 8ﻞ 4ﺬﻩ اzjﺎﻻت إﺳ0ﺎم اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳPYﻛﺰ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪاول )ﺻﻮل ،وIﺮﻓﻊ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق.
وºﻌﻤﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ  8ﺣـﺎﻟﺔ وﺳﺎﻃﺔ ﻣ\Xاﻧﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮIﻞ ﻣﻤ\Xات )ﺻﻞ اﳌﺎ  ،ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﻘﻮم ﺸﺮاء أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أوﻟﻴﺔ وIﺤﺘﻔﻆ
`ﺎ  8ﺟﺎﻧﺐ )ﺻﻮل  8ﻣ\Xاﻧ|ﺘﮫ ،و 8اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪارات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ¾Ø6ﻞ  8ﺟﺎﻧﺐ اjﺼﻮم ،ﻓﻴﻘﻮم اﻟﻮﺳﻴﻂ 4 8ﺬﻩ
اzjﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﻮIﻞ اﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺟ0ﺔ وآﺟﺎل ﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻦ ﺟ0ﺔ أﺧﺮى.
و ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴ\ Xﺑ\ن ﻧﻮﻋ\ن ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ:
 – 1.1.2وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏGKﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺗﺘـﻢ 4ﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺎﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻷوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻟ ﻄﺎﻟ) <Ùﻣﻮال ،وﺗﺼﺪر ﺣﻘﻮق
ﻏ\ Pﻧﻘﺪﻳﺔ  8ﺷHﻞ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮIﺔ 6ﻌﺮﺿ0ﺎ إ  ﻋﺎر< )ﻣﻮال ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﻮد
ﺴ Éاﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺎ  4 8ـﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة ﻟ§zـﺼﻮل ﻋ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎ ﺑﺈﺻﺪار أﺳ0ﻢ وأوراق ﺣـﻘﻮق )أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ
أوﻟﻴﺔ( ﻣﺼﺪرة ﻣﻦ ذوي ﺣـﺎﺟﺔ اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣـﻮارد ﻣﺘﺤـﺼﻞ ﻋﻠ`ﺎ ﺑÚﻴﻊ أﺳ0ﻢ واﻟXYاﻣﺎت )أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮIﺔ( ﻟﺬوي
ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮIﻞ ،أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗـﺮوض ﻟ ﻄـﺎﻟ) <Ùﻣﻮال ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وداـﻊ ،وﺗﻤﺜﻞ اﻟXYاﻣﺎت اﻟﻮﺳ ﻄﺎء ﺗﺠـﺎﻩ اﳌﻘـﺮﺿ\ن اﻟ½`ﺎﺋﻴ\ن-
أzÍﺎب اﻟﻮداﻊ– أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أوﻟـﻴﺔ واﻟXYاﻣﺎت اﳌﻘـPYﺿ\ن اﻟ½`ﺎﺋﻴ\ن اﺗﺠـﺎﻩ اﻟﻮﺳ ﻄﺎء أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮIﺔ ،و4 8ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ُ
اﻟﻮداﻊ ﺗHﻮن اﻟﻘﺮوض ،وﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮIﻞ 4ﻨﺎ 4ﻮ ادﺧﺎر ﻣﺎ .
 – 2.2.2وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋ ﻗﻴﺎم اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺸﺮاء أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ )ﻋﻮان ذوي ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻤﻮIﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻨﻘﻮد اﻟ=< ﻟﺪﻳﮫ اﻟﻘـﺪرة ﻋ ﺧـﻠﻘ0ﺎ ،وﺗﻨﻔـﺮد اﻟﺒﻨﻮك ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻧﻘـﻮد اﻟﻮداﻊ ،ﺣﻴﺚ أﻧﮫ ﻻ ﺸﺎرﻛ0ﺎ ﻓ`ﺎ أي ﻣﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ،وsIﺴ¬ Îﻟﻠﺒﻨـﻚ 4ﺬا اﻟﺪور ﻣﻦ ﺧـﻼل إﻋ ﻄﺎء اﳌﻘPYض اzjـﻖ zÜ 8ﺐ ﻣﺒﺎﻟﻎ 8
ﺣﺪود ﻗﺮﺿﮫ.
وIﺘﻠﻘﻰ اﻟﺒﻨـﻚ وداﻊ )ﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ @ﻗﺮاض ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ ﺧـﻠﻖ اﻟﻮداﻊ و4 8ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ُ
اﻟﻘﺮوض ﺗHﻮن اﻟﻮداﻊ ،ﻋ ﻋﻜﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺧﺮى أﻳﻦ اﻟﻮداﻊ ﺗHﻮن اﻟﻘﺮوض.
وIﺘﻤ\ Xأﺳﻠﻮب اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻌﺪم ﺗﺪﺧﻞ دﺧﺎر ) 8ﻣﻮال اﻟ=< ﺗﻘﺮض ﻟﺬوي اﻟ¿¾ﺰ  8اﻟﺘﻤﻮIﻞ واﻟ=< ﻟﻢ
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﺮIﻦ ﺑﻞ  ﻣﻦ إﺻﺪار اﻟﺒﻨﻚ ،و4ﺬا ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ:
 ﺷﺮاء ﺳﻨﺪات ﺣﻘﻮق؛ ﺷﺮاء أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أوﻟﻴﺔ؛ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟXYاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ،وºﺴﺘﻌﻤﻞ  8ذﻟﻚ ﻧﻘﻮدﻩ اjﺎﺻﺔ أو ﻧﻘﻮداﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي )اﻟﻨﻘﻮد اﳌﺮﻛﺰIﺔ(.
 – 2.2دوراﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ > اﻟﺘﻤﻮ*ﻞ

ﻇ0ﻮر اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ /ﺎن ﻧﺘﺎج وﺟـﻮد ﻗﺼﻮر  8اﻟﻌـﻼﻗﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴـﻮق اﳌﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اjﺪﻣﺎت اﻟ=< ﻳﻘﺪﻣ0ﺎ اﻟﻮﺳ ﻄﺎء ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠ\ن ﻣﻦ أ4ﻤ0ﺎ:
• ﺗﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘ<ﺎﻟﻴﻒ :ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ اﳌﺎ  ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪة أﻧـﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘHﺎﻟﻴﻒ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮ ﺗﺠﻨ`Þﺎ إذا ﻗﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ  8اﻟﺴـﻮق اﳌﺎ  ،وﻗﺪرﺗﮫ ﻋ ﺗﺨـﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻳﺤـﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ0ﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ا¾ßjـﻢ،
ﺣﻴﺚ ﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻮﺳ ﻄﺎء ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ا¾ßjﻢ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻗـﺪر`ﻢ ﻋ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗHﺎﻟﻴﻒ اjـﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔُ ،ﺗ ََ Y
Pﺟ ُﻢ
4ﺬﻩ )ﺧ\Pة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺗHﺎﻟﻴﻒ @ﻧﺘﺎج ﺴÚﺐ أ4ﻤﻴﺔ اﳌـﻮارد اﻟ=< ﻳﺘﺼﺮف ﻓ`ﺎ اﻟﻮﺳ ﻄﺎء وﻗـﺪر`ﻢ ﻋ ﺗﺨﻔﻴﺾ
اﻟﺘHﺎﻟﻴﻒ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ  8ﺛﻼث أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘHﺎﻟﻴﻒ:
 ﺗ<ﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
 ﺗ<ﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت
 ﺗ<ﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺴﻌﺮ.
• ﺗﺤﻮ*ﻞ آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق 0ﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ :ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﺗﺤﻮIﻞ أﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق )وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺈﺻﺪار أوراق
ﻣﺎﻟﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ذات أﺟـﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق أﻗﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق )وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮIﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ا¾ßjﻢ اﻟﻜﺒ\P
ﻟﻠﻤﻜﺘsﺒ\ن ) 8وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ،ﺸHﻞ ﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺘﻘـﺪﻳﻢ ﻗﺮوض ﻃﻮIﻠﺔ )ﺟـﻞ ﻟﻠﻤﻘPYﺿ\ن اﻟ½`ﺎﺋﻴ\ن ،و8
ﻧﻔـﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻴـﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺿ\ن اﻟ½`ﺎﺋﻴ\ن ،وذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرﺗﮫ  8اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴ\ 8 Pأﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة أو ﻣﺨـﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺘﻤﻮIﻞ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻮداﻊ ذات ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻗﺮوض ذات ﻣﻌﺪل ﻣﺘﻐ\.P
• اﻟﺘﺄﺛ > GKاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ  8اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻗـﺪرة اﻟﻮﺳ ﻄﺎء اﻟﻨﻘﺪﻳ\ن ﻋ إﺸﺎء
اﻟﻨﻘـﻮد ،و~ﺎﻟﺘﺎ  زIﺎدة ¾Ðﻢ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻓﻤﻌﺮوض 4ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣHﻮن 4ﺎم ﻟﻠﻤﻌﺮوض ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﻮد واﻟ=< ﺗﺆﺛﺮ ﻋ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘÊﻢ ،و~ﺎﻟﺘﺎ  6ﻌﺘ Pاﻟﺒﻨـﻮك  اﻟ ﻄﺮIﻖ اﻟ=< ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘ ﻄﺎع اﳌﺎ  ﻋ ﻗﺘﺼﺎد ﻛHﻞ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻧﻤﺎذج أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻤﻮ*ﻞ $ﻗﺘﺼﺎد
ﻗﺎم

ﻗﺘﺼﺎدي اﻟPﻳ ﻄﺎﻲ ) (J-HICKSﺑﺎﻟﺘﻤﻴ\ Xﺑ\ن اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎد )ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻗﺘﺼﺎد

اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛ ﻄﺮIﻘﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮIﻞ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋ ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮض ﻋﻜﺲ اﻗﺘﺼﺎد )ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻔﺮد ﺑ ﻄﺮIﻘﺔ
ﺗﻤﻮIﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﺮﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋ إﺻﺪار أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض،

وIﻤﻜﻦ ﺗﺼpﻴﻒ ﻧﻤﺎذج أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻤﻮIﻞ ﻗﺘﺼﺎد إ  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺳﺘﺪاﻧﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ:
اوﻻ – اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ )$ﺳﺘﺪاﻧﺔ(
ﻌﺮف اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻋ أﻧﮫ ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﺮ 8 8ﺗﻤﻮIﻞ اﻟpﺸﺎط ﻗﺘﺼﺎدي وIﺘﻤ\X
ﺴﻴ ﻄﺮة اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻏ\ Pاﳌﺒﺎﺷﺮ ،اﻟﺬي ُﺴﻨﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨHﻲ ﻓﻴﮫ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ )و   8ﺗﻤﻮIﻞ ﻗﺘﺼﺎد ،وIﻨﻌﻜﺲ 4ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻋ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ،ﻓ0ﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ  أﻳﻦ 6ﺴﻴ ﻄﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏ\ Pاﳌﺒﺎﺷﺮة ،ﺗﺤﺖ ﺷHﻞ اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ
اﻟﻘﺮض ،و4ﺬا ﻳﻔPYض ﺳ\Pورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ  8ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑ\ن اﻟﺒﻨﻮك وز~ﺎﺋ½`ﺎ ،وﺗﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﻮك ﺧ ﻄﺮ
اﻟﻘﺮض ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮIﻞ واﻟ=< ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وºﺸﻤﻞ اﻟﻘﺮض ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮIﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮIﻞ )ﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠpﺸﺎط @ﻧﺘﺎ ،واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ=< ﻟ|ﺲ ﻟ0ﺎ ﻌﺪ ﻟﻠﺪﺧﻮل إ  ﺳﻮق )وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻮدة ﻋ ﻧﺤﻮ /ﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﺮض ،وºﻌﺘ Pاﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﻼذ )ﺧ\ Pﻻﻗﺮاض اﻟﺒﻨﻮك.
ﻳﺮﻛﺰ ﺗﻤﻮIﻞ ﻗﺘﺼﺎد 4 8ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋ اﻟﻘﺮض اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ،ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺿﻌﻴﻒ،
إﻋﺎدة ﺗﻤﻮIﻞ اﻟﺒﻨﻮك أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي إﺟﺒﺎرIﺔ وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ،و4ﺬا اﻟﻘﺮض ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮIﻞ ،وHIﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺛﺎﺑﺖ.
وﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل أ4ﻢ اjﺼﺎﺋﺺ اﻟ=< ﺗﺘﻤ\` Xﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ:
• ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮIﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ؛
• ﺗﺆدي اﻟﺒﻨﻮك دورا ﻣﺘﻤﻤﺎ  8ﺗﻤﻮIﻞ ﻗﺘﺼﺎد؛
• اﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرIﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي؛
• إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﺿﺮورIﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرIﺔ وªﺟﺒﺎرIﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي؛
• اﻟﻌﻤﻞ  8اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﺑ\ن اﻟﺒﻨﻮك و4ﻮ ﻣﻐﻠﻖ ﻋ اﳌﺆﺳﺴﺎت )ﺧﺮى؛
• ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻘﺪ؛
• ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺿﻌﻴﻒ ) 8ﺟﻞ اﻟ ﻄﻮIﻞ؛
• ﻣﻌﺪل دﺧﺎر ﺿﻌﻴﻒ وﻣﻌﺪل ﺳsﺜﻤﺎر ﻣﺮﺗﻔﻊ؛
• ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ رؤوس )ﻣﻮال اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ  8اﳌﺪى اﻟ ﻄﻮIﻞ؛
• 6ﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮIﻞ /ﻞ ﺧﺘﻼﻻت اﻟ=< ﺗﻈ0ﺮ  8ﺳﻮق
اﻟﻨﻘﻮد اﳌﺮﻛﺰIﺔ؛
• ﺳﻴ ﻄﺮة اﻟﻘﺮوض ﻋ 4ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،إذ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﺎﻃﺮ وﻋ ﺿﻮ`æﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺸﺎرºﻊ
اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﺮدودﻳ¸`ﺎ ،و~ﺎﻟﺘﺎ  6ﺸHﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﺸHﻞ )ﺳﺎ«< ﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟpﺸﺎط @ﻧﺘﺎ؛
• ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻋ ﺗﺤﻮIﻞ آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻮارد اﳌﻌﺒﺄة وªﻧﻤﺎ 6ﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋ إﺸﺎء وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﻤﻮIﻞ 6ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺮﻏﺒﺎت واzjﺎﺟﺎت اjﺎﺻﺔ ﺑHﻞ ﻋﻮن اﻗﺘﺼﺎدي؛
• 6ﺴ0ﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺠﺰء ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪي ،وHIﻮن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي
ﻓ`ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرIﺔ )إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮIﻞ(؛

• ﻳHﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﺮﻏﻤﺎ ﻋ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ اzjﺎﺟﺔ إ  اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮIﺎت أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة؛
• أﺳﺎس @ﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻤﻠﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋ ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 4ﻮ اﻟﻘﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد؛
• ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌ ﻄﺒﻘﺔ  ﻣﻌﺪﻻت إدارIﺔ ،ﻣﺤﺪدة ﺑ ﻄﺮIﻘﺔ ﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق؛
• ﺗﺄﻃ\ Pاﻟﻘﺮض ﻳﻤﺜﻞ ﻃﺮIﻘﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠpﺸﺎط اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺒﻨﻮك؛
• اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ  8اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻷن اﻟﺴﻮق ﺸHﻞ ﻋـﺎم ﻟ|ﺲ ﻣﻔﺘﻮح إﻻ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﺧﺰIﻨ¸`ﺎ ﻟﺬوي اﻟ¿¾ﺰ.
• ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑ\ن )ﻋﻮان ﻗﺘﺼﺎدﻳ\ن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪ`aﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻤﻮIﻞ وﻃﺎﻗﺔ ﺗﻤﻮIﻞ ﺗpﺘ< إ  @ﺻﺪار
اﻟﻨﻘﺪي ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺮض ﻌﺘ Pوﺳﻴﻠﺔ ﺗﻤﻮIﻞ ﻗﺘﺼﺎد و 8اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،و ﻗﺮوض
ﻏ\ Pﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول.
وأ4ﻢ ﻣﺎ ﻳﻤ\ Xاﻟﻨﻈﺎم  8ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻇﺎ4ﺮة اﻟﻜﺒـﺢ اﳌﺎ  واﻟ=< 6ﻌ Pﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﺗﻔﻊ ﺴÚﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﻮد
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋ اﻟﻘ ﻄﺎع اﳌﺎ  واﻟﺒﻨHﻲ ،و6ﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳ\ PإدارIﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ )ﺳﻌﺎر و¾Ðـﻢ وﺗﺨﺼﺺ ﺋﺘﻤﺎن ،واﻟﻐﺮض ﻣﻦ 4ﺬﻩ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﻤﻜ\ن اHzjﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ﻛﻤﺼﺪر ﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﻌﺎم ،وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻋﺪم وﺟﻮد أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ؛
 ﺳﻴ ﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋ ا0¾jﺎز اﻟﺒﻨHﻲ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻳﻠﻴﮫ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى دﺧﺎر
اﻟﺪاﺧ؛
 ﺿﻌﻒ اﺳﺘﻘـﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﺧﻀﻮﻋﮫ ﻟ§ﺰIﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ=< ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻳﻘ <çﻋ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺳﻌﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ؛
 ﺗﺰاﻳﺪ ¾Ðﻢ وﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮ`ﺎ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻷ`ﺎ ﺑﻨﻮك ﻣﺴ\Pة ﻣﻦ ﻃﺮﻓ0ﺎ وﺗﺎﻌﺔ
ﻟ0ﺎ؛
 ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻒ؛
 إﻣHﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎ  ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ )أي دﺧﺎر اﳌﻌﺮوض ﺿﻌﻴﻒ( ﻧsﻴﺠﺔ ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي
واﳌﺎ ؛
 إﻣHﺎﻧﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏ\/ Pﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﺰIﻨﺔ اﻟﺒﻨﻮك وﻟ0ﺬا ﺗ§¾ﺄ اﻟﺒﻨﻮك
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إ  اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي؛
 ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺿﺮوري ﻟsﺴﻴ\ Pا0¾jﺎز اﳌﺎ  وﻟ§zﺼﻮل ﻋ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟHﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
)ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي 4ﻨﺎ ﻣﻘﺮض `ﺎﻲ وﻣﻠXYم(.
ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻧﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﳌﺎ
ﻌﺮف  J .HIKSﻧﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﳌﺎ  ﺑﺄﻧﮫ اzjﺎﻟﺔ اﻟ=< ﺗHﻮن ﻓ`ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت و)ﻓﺮاد ﻗﺎدرة ﻋ 6ﻌﺒﺌﺔ
ادﺧﺎر /ﺎف ﻟﺘﻤﻮIﻞ ﺳsﺜﻤﺎر ﺸHﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬا6ﻲ أو ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وIﺘﻤ\ Xﻧﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﳌﺎ  ﺑﺪور 4ﺎم ﻟﺴﻮق اﳌﺎل  8ﺗﻤﻮIﻞ اﻟpﺸﺎط ﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد
اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي ﻓﻴﮫ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣ0ﻤﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑ\ن اzjﺎﺟﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋ اﻟﺘﻤﻮIﻞ ،وﺗﻤ\Xﻩ `ـﺬا اﻟﺪور ﻻ ﻌ¬<
`ﻤ|ﺶ دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ  8اﻟﺘﻤـﻮIﻞ ،واﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪورﻩ ﻋ ﻧﻮع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘـﺪﻳﺔ اﳌ ﻄﺒﻘﺔ 4 8ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،ﻓ0ﻮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻤﻮIﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻳﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓ`ﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة  8اﻟﺪاﺋﺮة.
ﻳﻈ0ﺮ ﻧﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﳌﺎ  ﻛﻨﻈﺎم ﻣﺎ  أﻳﻦ ﺗﺤﺼﻞ )ﻋﻮان ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋ ﻣﻮارد ﺑﺈﺻﺪار )وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
) 8ﺳﻮاق ،وIﺘﻤ\4 Xﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وºﺴﻤﺢ ﺸﺎط )ﺳﻮاق ﻌﺮض وﻃﻠﺐ رؤوس )ﻣﻮال ﺑﻤﻮاﺟ0ﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ودون وﺳﺎﻃﺔ )وﺳﻴﻂ ﻣﺎ ( ،وIﻈ0ﺮ اﻟﻮﺳ ﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴﻮن ﺑﻤﺎ ﻓ`ﺎ اﻟﺒﻨﻮك ) 8ﺳﻮاق ﻣﺮة ﻛﻌﺎرﺿ\ن وﻛ ﻄﺎﻟﺒ\ن ﻟﻸوراق
اﺘﻠﻔﺔ وﻟ|ﺲ  8ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮدﻳﺔ /ﺎﻟﻘﺮض اﻟﺒﻨHﻲ ،واﻟﺬي ﻻ ﻌﺘ Pاﻟpﺸﺎط )ﺳﺎ«< ﻟﻠﺒﻨﻚ إﻻ ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻮان اﻟﺬﻳﻦ
ﻟ|ﺴﺖ ﻟ0ﻢ أﻌﺎد /ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻗPYاض  8أﺳﻮاق )وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وIﻈ0ﺮ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ 4 8ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ وºﺴﻤﺢ
ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻤﻮIﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼﺳsﺜﻤﺎر ،وﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﺑsﻨﻮºﻊ أﺸ ﻄ¸`ﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮز ﻋ أﺻﻮل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺆﻟﻒ ﺑﺪرﺟﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑ\ن اﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﺋﺪ.
وﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل أ4ﻢ اjﺼﺎﺋﺺ )ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻤﻮذج اﻗﺘﺼﺎد )ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ:
• اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﻔﻊ )أﻛ PQﻣﻦ (90%؛
• 4ﻴﻤﻨﺔ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ،إذ ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺮض واﻟ ﻄﻠﺐ ﻋ رؤوس )ﻣﻮال ﻣﺒﺎﺷﺮة دون اzjﺎﺟﺔ إ 
اﻟﻮﺳ ﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴ\ن؛
• ﻳﻮﻇﻒ )ﻋﻮان أzÍﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻮارد4ﻢ  8ﻛﺘﺘﺎب  8إﺻﺪار )ﺳ0ﻢ ،اﻟﺴﻨﺪات ،أذون اjﺰاﻧﺔ،
وﺷ0ﺎدات @ﻳﺪاع..؛
• دور اﻟﺒﻨﻮك 4 8ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﻤﺜﻞ  8أداء اjﺪﻣﺔ )وﺳﻴﻂ ﻋﺎدي( وﻟ|ﺲ  8إﺸﺎء اﻟﻨﻘﺪ؛
• ﻋﺪم اﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻟﺒﻨﻮك أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻟ|ﺴﺖ أﺳﺎﺳﻴﺔ؛
• ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮIﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ )ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
• ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة 4 8ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻮازن ﺑ\ن ﻋﺮض وﻃﻠﺐ رؤوس )ﻣﻮال وﺗHﻠﻔﺔ اﳌﻮارد
@ﺿﺎﻓﻴﺔ؛
• ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺒﻨﻮك  8ﻇﻞ 4ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺮوﺿ0ﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪة )ﻋﻮان ﻏ\ PاﻟﻘﺎدرIﻦ ﻋ ﻗPYاض ﻣﻦ اﻟﺴﻮق
اﳌﺎ  )/ﺎﻟﻌﺎﺋﻼت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ=< ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺸﺮوط اﻟﻘﻴﺪ  8اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ( أو 6ﻐ ﻄﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﺼ\Pة اﳌﺪى ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒ\Pة واﻟ=< ﺗ§¾ﺄ  8ﺗﻤﻮIﻠ0ﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرºﻊ ﺳsﺜﻤﺎرIﺔ إ  إﺻﺪار )ﺳ0ﻢ واﻟﺴﻨﺪات؛
•

ﻧﻔﺘﺎح ﻋ )ﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛

• ﻣﻨﺢ دﺧﺎر ا¾ﻤﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت )ﻛ PQﻣﺮدودﻳﺔ وﺗﻮﺟ`0ﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻘ ﻄﺎﻋﺎت )ﻛ PQإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛
• ﻳ§¾ﺄ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي 4 8ﺬا اﻟﻨﻈﺎم  8اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إ  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟsﺴﻮIﺔ ﺧﺘﻼل 8
اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي؛
• ﻌﺘﻤﺪ @ﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي ﻋ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﻓﺄﺳﺎس ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 4ﻮ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻼت )ﺟﻨÚﻴﺔ واﻟﺬ4ﺐ؛

• 6ﺴﻤﺢ ﺗﻨﻤﻴﺔ )ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إ  رؤوس )ﻣﻮال اjﺎﺻﺔ اﻟ=< 6ﻌﺘ Pاzﺮك ﺳPYاﺗﻴ éﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛
• ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺧﺮى وﺗﻮرIﻖ اﻟﺪﻳﻮن وªﻟﻐﺎء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ
اﻟﺼﺮف وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺴﻘﻮف ﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ دور ﺛﺎﻧﻮي 4 8ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻗﺘﺼﺎد؛
• دور اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺎ  4 8ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻜﻤﻦ أﺳﺎﺳﺎ  8ﺗﺤﻮIﻞ آﺟﺎل ﺳﺘﺤﻘﺎق ،وأداء اjﺪﻣﺎت وﻟ|ﺲ 8
اﻟﻘﺮض وﺧﻠﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ؛
• ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣ0ﻤﺔ ﺟﺪا ،واﻟﻘﺮض ﻳﻠﻌﺐ دور ﺗﻜﻤﻴ  8ﺗﻤﻮIﻞ )ﻋﻮان؛
• اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺜ\Pة ﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻷن ﻣﻦ ﺧﻼل 4ﺬﻩ )ﺳـﻮاق ﺗﻤﻮل دﻳﻮ`ﺎ ﻋﻜـﺲ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺘﺪاﻧﺔ أﻳﻦ ﺗﻤﻮIﻞ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد؛
• ﺗﺆدي ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻇﻴﻔﺔ اﻟsﺴﻮIﺔ  8ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮازﻧﺎت وﻋ 4ﺬا )ﺳﺎس ﻓﺈﻧﮫ 4 8ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ُﻌP
ﻣﻌـﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة  8ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻮازن ﺑ\ن اﻟﻌﺮض واﻟ ﻄﻠﺐ ﻋ رؤوس )ﻣﻮال وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺗHﻠﻔﺔ اﳌﻮارد؛
• اﻟﺒﻨﻮك ﻳﻤﻜ½`ﺎ ﻗPYاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي دون ﻗﻴﻮد ﻟﺬﻟﻚ ﻳ ﻄﻠﻖ ﻋﻠ`ﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﺧﺎرج اﻟﺒﻨﻚ؛
• اﻟ§¾ﻮء إ  إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨـﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻗـﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ،ﻧﺎدرة وﻋﺎﺑﺮة ﻓﻘﻂ  8ﻌﺾ ﻗـﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﺜﻞ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة )ﻣﺮIﻜﻴﺔ؛
• اﻟﻮﺳ ﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴﻮن ﻳﻤﻜ½`ﻢ اzjﺼﻮل ﻋ اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ  8ﺳﻮق اﳌﺎل ﺑﺈﺻﺪار أﺳ0ﻢ وﺳﻨﺪات؛
• وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑ\ن اﳌـﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إ  وﺟـﻮد أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋـﺪة ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق
)ﻳﺤﻜﻤ0ﺎ اﻟﻌﺮض واﻟ ﻄﻠﺐ(؛
• ﺗﻤﻮIﻞ ﺳsﺜﻤﺎرات ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﺎﻣﻞ ر~ﺤﻴ¸`ﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋ )ﻗﻞ أن ﻳﻔﻮق ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة؛
• اﻟﺘﺤﺮIﺮ اﳌﺎ  ﻳﺠـﻠﺐ ﻣﺪﺧـﺮات ا¾ﺘﻤﻊ ﺑﻮﺿﻊ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﻮﺟﺒﺔ 6ﺴﺎﻋﺪ ﻋ 6ﻌﺒﺌﺔ
اﳌﺪﺧـﺮات وﺗﻮﺟ`0ﺎ ﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛
• اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺒ\) 8 Pﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وIﺘﻢ اﻟﺘﻤﻮIﻞ  8ﻇﻞ 4ﺬﻩ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 8
)ﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ=< ﺗﺼﺪر4ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول  8اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮIﺔ ،واﻟ=< ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ0ﺎ ﺗﺤﻮIﻞ
اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
• ﺗﺘﻤ\ Xاﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏ\ Pاﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،وHIﻮن اﻟﺪاﻓﻊ
ﻟﻠﺪﺧﻮل إ  )ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ 4ﻮ إﻳﺠﺎد اﳌﻮارد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ؛
• دور اﻟﻮﺳ ﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴ\ن 4 8ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻜﻤﻦ أﺳﺎس  8ﺗﺤﻮIﻞ آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻮارد اﻟ=< ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌ0ﺎ
ﻣﻦ ا¾jﻤ0ﻮر؛
• اﻟ§¾ﻮء إ  إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻧﺎدر ﺟﺪا ،وﻻ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي إﻻ إذا ُ4ﺪد ﻛﻴﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨHﻲ؛
• ﻳﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﳌﺎ  ﺳﻴﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اzjﺮة وﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﺮض واﻟ ﻄﻠﺐ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة؛
• 6ﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك  8ﻇﻞ 4ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋ ﺗﻨﻮºﻊ أﺸ ﻄ¸`ﺎ وذﻟﻚ ﺑsﺴﻴ\4Pﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋ أﺳﺎس اﳌﺮدودﻳﺔ،
ﻓ< ﺗﻘﻮم ﺑsﻨﻮºﻊ 6ﺸﻜﻴﻠﺔ أﺻﻮﻟ0ﺎ `ﺪف زIﺎدة اﳌﺮدودﻳﺔ وﺗﻮزºﻊ اﺎﻃﺮ؛

• ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑsﺴﻮIﺔ ﺧﺘﻼﻻت  8اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻠﮫ  8اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻔﺘﻮح.
وIﻤﻜﻦ ﺗ§ﻴﺺ اﳌﻔﺎ4ﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﳌﺎ   8ا¾jﺪول اﻟﺘﺎ :

اﻟﺎن
ﻧﺎم اﻟ ﻞ

اﻗ ﺎدﺎت اﻷﺳاق اﻟﺎﻟﺔ

اﻗ ﺎدﺎت اﻻﺳ اﻧﺔ

! اﻟ ﻞ ﻏ اﻟﺎﺷ )ﻋ $# %اﻟﺳﺎ#ﺔ( ! اﻟ ـﻞ اﻟﺎﺷـ )ﻋـ# %ـ $اﻷﺳـاق( دون
وذﻟ -ﻋ $# %اﻟﺳ,ﺎء اﻟﺎﻟ %واﻟ)ك

وﺟــد وﺳــﺎ#ﺔ و! ـ اﻟ6ــق اﻟ)ﻘ ـ  Fوﺳــق رأس

ﻘــم ﻋﻠــﻰ اﻟ)ــﺔ اﻟ4)/ــﺔ :ﺣــ 8ﻌ ــ اﻟ6ــق اﻟﺎل واﻷوراق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ ﻔﺎوض.
اﻟـﺎﻟﻲ ﻣ?ـﻞ ﻟﻠ)ـﺎم اﻟ)/ـﻲ ﻓﺎﻟـ ور اﻷﺳﺎﺳـﻲ ;ــﻪ وﻘـ ــم ﻋﻠـ ــﻰ اﻟ)ــ ـة اﻟ)Lﻼﺳـ ــ?ﺔ ﻓـ ــﻲ اﻷﻫـ ــﺔ
اﻻﻗ ـ ـ ــﺎدﺔ ﻟﻸﺳ ـ ـ ـاق اﻟﺎﻟـ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـ ـ ور اﻟLـ ـ ــF4

ﻟﻠﻘض.

ﻟﻠ ﺧﺎر
ﻣﺎد Pاﻟ ﻞ

اﻻﺳ Qﺎر

اﻻدﺧﺎر )اﻟ)ة اﻟ4)/ﺔ(

ﺗﻞ ذاﺗﻲ ﺿ STﻟﻠRﺳ6ﺎت )ﺣاﻟﻲ (%65

ادﺧﺎر

اﺳ Qﺎر )اﻟ)ﺔ اﻟ)Lﻼﺳ?ﺔ(

ﺗﻞ ذاﺗﻲ ﻣﺗﻔﻊ ﻟﻠRﺳ6ﺎت )ﺣاﻟﻲ (% 90

اﻟﻘــض ﯾــRد Fدور ﻣWــك :وﻫ)ــﺎك ﻣوﻧــﺔ ﻣﺗﻔﻌــﺔ ﻻ ﯾــRد Fاﻟﻘــض إﻟــﻰ دور ﻣـ  أو ﻣ?ــﻞ وﺗﻌ ــ
ﻓــﻲ ﻋ ــض اﻟﻘــض وﻗـ ـ ﯾــRد Fﻫ ــ[ا إﻟــﻰ ﺣـ ـ وث اﻟﺳﺎ#ﺔ ﻓع ﻓﻲ اﻷﺳاق وﻟ a6ﻣﻬﺔ.
ﺿﻐ] ﺗ!\ﺔ.
اﻟ ,ـ ــرات اﻟ)ﻘ ـ ــﺔ ﻋض اﻟ)ﻘد اﻟ اﺧﻠﺔ
اﻹﻧcﺎء اﻟ)ﻘ F

ﻋﻼﻗﺔ اﻟ /ﻠﺔ اﻟ)ﻘ ﺔ

ﻣﻘ 6اﻟﻘض
اﻟﻘﺎﻋ ة اﻟ)ﻘ ﺔ

ﻋض اﻟ)ﻘد اﻟ\ﺎرﺟﺔ

ﻣ!ﺎﻋﻒ اﻟﻘض

ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻋ ة اﻟ)ﻘ ﺔ اﻟ /ﻠﺔ اﻟ)ﻘ ﺔ

اﻹﻧ cـ ــﺎء اﻟ)ﻘـ ـ ـ  = Fﺗ ,ـ ــر  #ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﻋﻠ ـ ــﺎت اﻹﻧcــﺎء اﻟ)ﻘــ  = Fﺗــر ﻗ ــ وﻣﺎﺷــ ﻷﻧــﻪ ﯾـ ـ

إﻋﺎدة اﻟ ﻞ

اﻟﻘض اﻟ\ﺎﺻﺔ

ﺗWﻞ اﻷوراق اﻟﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﻘد ﺧﺎﺻﺔ

اﻹﻧcﺎء اﻟ)ﻘ  Fاﻟ اﺧﻠﻲ

اﻹﻧcﺎء اﻟ)ﻘ  Fاﻟ\ﺎرﺟﻲ

ـ ـ ﻣ ﯾﻧ ــﺔ ?iﻠ ــﺔ ﻟﻠ) ــك اﻟ hﺎر ــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ أﻣ ــﺎم ـ ـ ـ ـ ـ ﻋ ـ ـ ـ م اﺳ ـ ـ ـ اﻧﺔ اﻟ)ـ ـ ــك اﻟ hﺎرـ ـ ــﺔ أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ)ـ ـ ــ-
اﻟ) -اﻟF4L؛

اﻟF4L؛

ـ ـ ﻣ?cﻠﺔ إﻋﺎدة اﻟ ﻞ ﻻ ﻣ)ﺎص ﻣ)ﻬﺎ؛

ـ ـ ـ ﻣ?cﻠﺔ إﻋﺎدة اﻟ ﻞ ﻟ a6أﺳﺎﺳﺔ؛

ـ ـ اﻟﻌدة أﻣﺎم اﻟ) -اﻟ F4Lﻧﺎﻣﺔ؛

ـ ـ اﻟﻌدة إﻟﻰ اﻟ) -اﻟ F4Lﺟ4ﺋﺔ؛

ـ ـ إﻋﺎدة اﻟ ﻞ ﺿورﺔ ﻟﻠ)ك اﻟ hﺎرﺔ وlﺟﺎرـﺔ ـ ـ إﻋﺎدة اﻟ ﻞ اﻣ ﺎ از ﻟﻠ)ك اﻟ hﺎرﺔ وﺣ $ﻟﻠ)ـ-
ﻟﻠ) -اﻟF4L؛

اﻟF4L؛

ـ ـ ـ ـ اﻟ6ـ ـ ــق اﻟ)ﻘ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــ %اﻟ)ـ ـ ــك وﻣﻐﻠﻘـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ـ ـ اﻟ6ق اﻟ)ﻘ  Fﺧﺎرج اﻟ) -وﻣﻔ ح؛
اﻟRﺳ6ﺎت اﻟﺎﻟﺔ اﻷﺧm؛

ـ ــ اﻟ ﯾﻧــﺔ اﻟﻌﻣــﺔ ﻟﻠ\)4ــﺔ ﯾـ ﺗر ـ ﻗ 6ـ ﻣﻬ ـ

ـ ـ ﺿ $اﻟ6ق اﻟﺎﻟﺔ.

ﻣ)ﻬـ ــﺎ rـ ــﺎﻷوراق اﻟﺎﻟـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـ ــﺔ ﻟﻠ ﻔـ ــﺎوض وﺗcـ ــ?ﻞ
اﻟﻘﺎﻋ ة اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟ6ﻟﺔ اﻻﻗ ﺎد.

ﻣﻌ ﻻت اﻟﻔﺎﺋ ة

ﻣﻌ ﻻت اﻟﻔﺎﺋ ة ﻗﻠﻠـﺔ اﻟوﻧـﺔ وـ ﺗ Wﯾـ ﻫﺎ إدارـﺎ ﻣﻌ ﻻت اﻟﻔﺎﺋ ة ﻣﻧﺔ و ﺗ Wﯾـ ﻫﺎ Wrـﺔ ،وﺗﻌ ـ
ﺗQــﻞ rﻌــ tﺷــو] اﻷﺳ ـاق اﻟﺎﻟــﺔ ،وﺣ ــﻰ ﻓــﻲ ?crﻞ ﺟ ﻋ %اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـ %اﻟﻌـض و#ﻠـ wرأس
اﻻﻗ ـ ــﺎد اﻟﻔ ـ ــح ﻓﻬـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎ ﺗﺎrﻌـ ــﺔ ﻟﻠﻌ ـ ـ ﻻت اﻟﺎل
اﻟ وﻟﺔ

ﻫ)ـ ــﺎك ﻋ ـ ـ م ﺗاﻓـ ــ $ﺑـ ــ %اﻟWﻘـ ــﻞ اﻟuWﻘـ ــﻲ واﻟWﻘـ ــﻞ

rــﺎﻟازاة ﯾـ ﺗ)ــ Lــﻞ اﻷﺳـاق اﻟuuWــﺔ واﻟﺎﻟــﺔ اﻟـ ــﺎﻟﻲ ،ﺣـ ــ 8ﯾ ـ ـ ﺗ)ـ ــ اﻟWﻘـ ــﻞ اﻟuWﻘـ ــﻲ Lـ ــﺎ
ﻛﺎ وﻫ)ﺎك ﺗ)ﺎﺳ$
اﻟ6ﺎﺳﺔ اﻟ)ﻘ ﺔ

واﻷﻧ,cﺔ اﻟﺎﻟﺔ ﻋ $# %ﺗ) اﻷﺳﻌﺎر

اﻟﻗﺎrــﺔ ﻣ?)ــﺔ ﻓﻘــ xﻓــﻲ ﺷــو] #ﻠــ wاﻟﻘــض ﻋــ %ﻣاzــﺔ ﻧﻘ ــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺷــو] ﻋــض اﻟ)ﻘــد ﻋــ%
 $#اﻷﻋان ﻏ اﻟﺎﻟﺔ ،و ﺗ Wﯾ اﻟﻌ ﻻت  $#اﻷﻋان اﻟﺎﻟﺔ
إدار ــﺎ ﺑ  ,ــ $ﺳﺎﺳ ــﺔ ﺗ ــﺄ #اﻟﻘ ــض واﻟ6ﺎﺳ ــﺔ ﯾ اﺳ \ ام ﺳﺎﺳﺔ اﻟ6ق اﻟﻔ ﺣﺔ
اﻻﻧ ﻘﺎﺋ ــﺔ ﻟﻠﻘ ــض ،و? ــن اﻟ) ــ ﺣ 6ــ wاﻟﻘ ــض
وﻫـ ــ اﻟhﻬـ ــﺔ اﻟﺣ ـ ـ ة اﻟـ ــ[ Fﯾـ ــ) اﻟ /ﻠـ ــﺔ اﻟ)ﻘ ـ ــﺔ
وﻣاzﺔ اﻟﻘض

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاwﻊ :ﻧﻈﺮ*ﺔ اﻟﺘﺤﺮ*ﺮاﳌﺎ
ﻇ0ﺮ ﻣﺼﻄ§¦ اﻟﺘﺤﺮIﺮ اﳌﺎ  ﻷول ﻣﺮة ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت  8ﻛﺘﺎﺑﺎت /ﻞ ﻣﻦ  R. Micknnon 1973و
 ،E.Shaw 1973وﻗﺪ اﻋﺘ4 Pﺬان ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎن أن ﺗﺤﺮIﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎ  4ﻮ اzjﻞ ﻟ§ﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  اﻟﺬي
ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓ`ﺎ )ﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﻓﻊ وﺗ\Pة اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي.
وﻟﻘﺪ أﺳﺲ /ﻞ ﻣﻦ  8 (1973) R.Mckinnonﻛﺘﺎب ﻌﻨﻮان "اﻟﻨﻘﻮد ورأس اﳌﺎل  8اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ،و
 8 1973 E.shawﻛﺘﺎﺑﮫ "اﻟﺘﻌﻤﻖ اﳌﺎ   8اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ﳌﻨ õöﺟﺪﻳﺪ و4ﻮ ﻣﻨ õöاﻟﺘﺤﺮIﺮ اﳌﺎ ؛ ﺣﻴﺚ أو4 ¦ôﺬان
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎن أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  اﻟ=< اﺗﺒﻌ¸`ﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻌﺪ اzjﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،واﻟ=< ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋ أﻧﻈﻤ¸`ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ أداة 4ﺎﻣﺔ ﻣﻦ أدوات إﺳPYاﺗﻴﺠﻴ¸`ﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻟﻢ ﺗﺆدي ﻻ إ  ﺗﺤﺴ\ن
ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل وﻻ إ  اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي.
اﳌﻄﻠﺐ 0ول :ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ
اوﻻo :ﻌﺮ*ﻒ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ
ََ 6
ﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺘﺼﺎدﻳ\ن ﳌﻔ0ﻮم اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳ ﺳﻨﻮﺟﺰ ﻌﻀﺎ ﻣ½`ﺎ:
ﻋﺮﻓﮫ  Mc kinnonو :(1973) shawﻋ أﻧﮫ اﻌHﺎس ﻟﺘﺪﺧﻞ اHzjﻮﻣﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪ  8ا¾ﺎل ﻗﺘﺼﺎدي
واﳌﺎ  ،وIﻈ0ﺮ 4ﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟsﺸﺮºﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧ\ن اjﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟpﺸﺎط اﻟﺒﻨHﻲ واﻟ=< `ﺪف إ  اzjﺪ ﻣﻦ ﺣﺮIﺔ
ا0¾jﺎز اﳌﺼﺮ.8
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣ Gرات اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ
ً
إن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺒﺤﺎ ﻟﻠpﺸﺎط اﳌﺎ  ﻟﻢ ﻳﻜﻦ دون ﻣPرات واﻟ=< ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤ0ﺎ إ  أرøﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ )ﺳﺒﺎب
اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟ0ﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ:
 -1أوﺿﺎع اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  8اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟ0ﺎ :ان.
 -2أﺛﺮ ﻗﻮاﻧ\ن اﻟﺮ~ﺎ.:
 -3ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  8اjﻤﺴﻴpﻴﺎت واﻟﺴﺘ|ﻨﻴﺎت ﺑﺎﻵراء اﻟﻜﻴXùﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ً
 -4اzjﺎﺟﺔ إ  ﺗﻤﻮIﻞ ¾úﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜPى اﻟ=< ﺗﻘﻮم `ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﻮIﻼ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘHﺎﻟﻴﻒ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﺷ<ﺎل اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ
ً
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﺪة أدوات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  اﻟ=< اﺗﺒﻌ¸`ﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وøﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ﻗﺎم ﺑﺘ§ﻴﺼ0ﺎ 4ﺎﺴﻮن وﻧﻴﻞ  (1986) Hanson and Nealوﻓﺮاي  (1995) Fryوﻣﻮرºﺲ وآﺧﺮون (1990) Morris et al
ﻓﻴﻤﺎ ﻳ:
• اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ @داري ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ؛
• دﻋﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋ اﻟﻘﺮوض اﳌﻮﺟ0ﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت؛
• اﻟﺘﺪﺧﻞ  8ﺗﻮﺟﻴﮫ ﺋﺘﻤﺎن ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ وﺿﻊ ﺣﺪ أﻗ Îﻟﻼﺋﺘﻤﺎن اﳌﻮﺟﮫ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺪ أدﻰ
ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى؛

• ﻓﺮض ﻣﻌﺪل ﺿﺮ <ÙIﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋ اﻟﺮ~ﺢ اzﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ  8ﻗﺘﺼﺎد ،و`ﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻟ§zﺼﻮل ﻋ ﻣﻮرد ﻣﺎ  ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت  8ﻣﻮازﻧﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ  اzjﺪ ﻣﻦ ﺸﺎط اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
• رﻓﻊ ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ @ﺟﺒﺎري اﳌﻔﺮوض ﻋ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرIﺔ؛
• وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﺻﺎرﻣﺔ ﻋ ﺣﺮIﺔ اﻟﺪﺧﻮل إ  اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎ  ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺒﻨHﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ؛
• إﻟﺰام اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺸﺮاء )وراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اHzjﻮﻣﻴﺔ وøﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ؛
• ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋ ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﳌﺎل؛
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺳﻌﺮي ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،و~ﺎﻟﺘﺎ  ﺗﺜÚﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة @ﺳ <Ïﺗﺤﺖ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن
ﺑ\ن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋ )ﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
• ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﺑﻨﻮك أﺟﻨÚﻴﺔ إ  اﻟﺴﻮق اz؛
• ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮIﺔ اﻟﺪﺧﻮل إ  اﻟﺴﻮق اﳌﺎ  ﺳﻮاء ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴsﺜﻤﺮIﻦ اzﻠﻴ\ن أو اﳌﺴsﺜﻤﺮIﻦ )ﺟﺎﻧﺐ ،وﺳﻮاء /ﺎﻧﻮا
ﻳpﺸﻄﻮن  8اﻟﻘﻄﺎع اzjﻘﻴﻘﻲ أو )ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
• * ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋ ﺣﺮﻛﺔ رؤوس )ﻣﻮال ﻣﻦ و  ªاjﺎرج ﺳﻮاء  8ﺷHﻞ ﻗﺮوض ،اﺳsﺜﻤﺎرات ﻣﺤﻔﻈﺔ ،ﺗﺤﻮIﻼت أو
أر~ﺎح ...؛
• ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
وIﻤﻜﻦ ﺗ§ﻴﺺ أﺷHﺎل اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  ) 8ﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳ:
ا(ﺪول) :(2/1أﺷ<ﺎل اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ > 0ﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ
ـ ـ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ وﺗﺪﺧﻞ  8ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺪاﺋﻨﺔ؛
اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎ  اﻟﺪاﺧ

ـ ـ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮÚIﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ؛
ـ ـ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻘﺮوض؛
ـ ـ ارﺗﻔﺎع ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ @ﺟﺒﺎري.

اﻟﺴﻮق اﳌﺎ 
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل

ـ ـ اﳌﺴsﺜﻤﺮون )ﺟﺎﻧﺐ ﻟ|ﺲ ﻣﺴﻤﻮح ﻟ0ﻢ ﺑﺘﻤﻠﻚ أﺳ0ﻢ ﻣﺤﻠﻴﺔ؛
ـ ـ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ\ن ﺗﻤﻠﻚ أﺳ0ﻢ أﺟﻨÚﻴﺔ.
ـ ـ وﺟﻮد ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﺧﺎص ﻋ اﻟﺘﺤﻮIﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت؛
ـ ـ وﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺧﺮوج رأس اﳌﺎل.

Source : Saoussen ben gamra, Michaèl clévenot, libéralisation financière et crises bancaires dans les
pays émergents la prégnance du rôle inslitution, université Paris Xll,2005, P11

راwﻌﺎ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ
ﺗﺨﺘﻠﻒ >راء ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  ﻋ ﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﻤ½`ﺎ ﻣﺎ ﻳﺮى ﺑﺄن 4ﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻣ½`ﺎ ﻣﺎ ﻳﺮى ﺑﺄ`ﺎ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳ ﻧﺤﺎول ﺣﺼﺮ أ4ﻢ 4ﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤ0ﺎ إ  ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وأﺧﺮى ﺳﻠﺒﻴﺔ.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ aﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ ﻋ$ kﻗﺘﺼﺎد
ﻳﻤﻜﻦ ﺗ§ﻴﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ @ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ   8اﻟﻨﻘﺎط >ﺗﻴﺔ:
• 6ﺴﻤﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  ﻌﻘﻠﻨﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﻘPYﺿ\ن ؛
• ﺗﻤﻜ\ن اHzjﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎ ¦jﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 6ﺴ¸`ﺪف اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﻄﻮIﺮ4ﺎ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؛
• ﺗﺘﻤﻜﻦ اHzjﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻮIﻞ اﻟ¿¾ﺰ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي 6ﻌﺎﻧﻴﮫ ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ   8ﻇﻞ ¾úﺰ أو ﻗﺼﻮر
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮ <ÙIﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻩ.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ ﻋ$ kﻗﺘﺼﺎد
ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  ﻋ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي ،وﻋ ﺗﻄﻮIﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳ أ4ﻢ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ:
• ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮا4ﺎ اﻟﺘﻮازﻲ ﻳﺆدي إ  ﺗﺪﻲ ¾Ðﻢ اﳌﺪﺧﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ  8اﻟﻨﻈﺎم
اﳌﺎ  ،و~ﺎﻟﺘﺎ  ﺗﻘﻠﻴﺺ )ﻣﻮال اﳌﻮﺟ0ﺔ ﻟﻼﺳsﺜﻤﺎر؛
• ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺄﻃ\ Pاﻟﻘﺮوض وﺗﻮﺟ`0ﺎ /ﺎن ﻟﮫ أﺛﺮ ﺳﻠ <Ùﻋ ﺗﻮزºﻊ اﻟﻘﺮوض  8ﻗﺘﺼﺎد ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
واﻟpﺸﺎﻃﺎت ﻏ\ Pاﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻋ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات @ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﺒ\Pة ،وﺗﺰاﻳﺪت اﻟﻘﺮوض
ﻏ\ PاﳌﺴPYدة؛
• أzÍﺒﺖ )ﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اzﻠﻴﺔ  8ﻇﻞ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  أﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻣﻦ )ﺻﻮل )ﺟﻨÚﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ 
ا6ﺴﺎع ¾Ðﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎ  ﻏ\ Pاﻟﺮﺳ<Ï؛
• اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎ  ﻟﻠﺘﻨﻮºﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﻤ\ Xﺴﻴﺎدة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮ 8وﺗﺮاﺟﻊ أ4ﻤﻴﺘﮫ )ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
• ﻧﺪرة  8دﺧﺎر و~ﺎﻟﺘﺎ  ﺿﻌﻒ  8ﻣﺴﺘﻮى ﺳsﺜﻤﺎرات و 8إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس اﳌﺎل؛
• ﻏﻴﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻌﻴﻖ وIﻤﻨﻊ ﺑﺘHﺎر و@ﺑﺪاع  8ا¾ﺎل اﳌﺎ  وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷدوات دﺧﺎرIﺔ وأﺷHﺎل
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛
• أدى اﻟﺘﺤﻜﻢ @داري  8أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻘﻮف ﻋﻠ`ﺎ  8اﻟﺪول ذات ﻣﻌﺪﻻت ﺗÊﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إ  ﺟﻌﻞ ﺳﻌﺮ
ً
اﻟﻔﺎﺋﺪة اzjﻘﻴﻘﻲ ﺳﺎﻟﺒﺎ ،وﻗﺪ أدى 4ﺬا إ  دﻓﻊ ﻌﺾ اﳌﺪﺧﺮIﻦ اzﺘﻤﻠ\ن إ  ﺗﻮﺟﻴﮫ ﻣﺪﺧﺮا`ﻢ إ  ﻣﺸﺮوﻋﺎت
ً
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻳﻘﻮﻣﻮن `ﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴ0ﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﺟ`0ﺎ ﻟﻼﺳsﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ ادﺧﺎر4ﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎ ؛

• أدى ﻧﺨﻔﺎض اﳌﻔﺘﻌﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮIﻞ اﳌﺼﺮ ،8ﺴÚﺐ ﺳﻘﻮف أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،إ  اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل
ً
 8ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت /ﺎن )و  `ﺎ أن ﺗﺘﺠﮫ إ  ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﳌﺰاﻳﺎ4ﺎ اﻟpﺴÚﻴﺔ 4 8ﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
وﻓﺮﺗﮫ؛
• ﻳPYﺗﺐ ﻋ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘÊﻢ  8ﻇﻞ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﳌHﻮﻧﺎت اzﺎﻓﻆ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻮل
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺪﺧﺮات واﺳsﺜﻤﺎر4ﺎ ﻣﻦ )ﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ اzjﻘﻴﻘﻲ اﻟﺴﺎﻟﺐ إ  أﺻﻮل ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻐ\ Pأﺳﻌﺎر4ﺎ
ﺑﻤﻌﺪل ﺴﺎوي أو ﻳﺰIﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘÊﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻌﺮف ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮ  ﻣﻦ اﻟﺘÊﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات وøﻌﺾ
اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﻤﺮة واﻟﺬ4ﺐ؛
• ﻳﺆدي اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  إ  ﺗﺪ4ﻮر اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋ )ﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اzﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إ  اﻟXùوع إ  اﻟﺘﺨ
ﻋ½`ﺎ ﻛﻤﺨﺰن ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ،ﺑﻞ و/ﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻟﺔ ،وﻟ§¾ﻮء إ  اﻟﻌﻤﻼت )ﺟﻨÚﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻌﺮف ﺑﺈﺣﻼل اﻟﻌﻤﻼت؛
ً
ً
• ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  اﻟ§¾ﻮء إ  أﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎ  ﻏ\ Pاﻟﺮﺳ <Ïإﻗﺮاﺿﺎ واﻗPYاﺿﺎ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻤ\ Xﺑﮫ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ
ً
اﺎﻃﺮة ،وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﺷHﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ أﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎ  ﻏ\ Pاﻟﺮﺳ ،<Ïﻛﻨﻈﺎم ا¾jﻤﻌﻴﺎت
واﳌﻘﺮﺿ\ن اPYzﻓ\ن أو اﳌﺮاﺑ\ن ،وﻧﻈﻢ ﺋﺘﻤﺎن ﻏ\ Pاﻟﺮﺳ <Ïاﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻌﻘﻮد ﻋﻤﻞ أو إﻳﺠﺎر رﺳﻤﻴﺔ.
• أﺳ0ﻢ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ  ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى4 8،ﺮوب رؤوس )ﻣﻮال ﻣﻦ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
ً
ً
ً
ً
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إ  أﺳﻮاق اﳌﺎل )ﺟﻨÚﻴﺔ اﻟ=< ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺎﺋﺪا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ و~ﻤﺨﺎﻃﺮة أﻗﻞ ﺴÚﻴﺎ ﻣﻤﺎ 4ﻮ ﻗﺎﺋﻢ 8
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ=< ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﳌﺸﻮﻩ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق واﻟ=< ﺗﻔﺘﻘﺮ إ  اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  8إﺟﺮاء اﳌﻌﺎﻣﻼت؛
• أدى ارﺗﻔﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺴﺘPYة ﻋ اﻟﻮداﻊ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪل ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻲ وﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓ`ﺎ ،إ  ارﺗﻔﺎع 4ﺎﻣﺶ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﺪﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
ً
• 6ﺴÚﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ  8ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺋﺘﻤﺎن وﺗﻮﺟ`ﮫ إدارIﺎ واﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏ\ PﺳﻌﺮIﺔ  8اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
إ  ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸHﻠﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏ\ Pاﳌﻨﺘﻈﻤﺔ أو اﻟﺮاﻛﺪة واﻧﺨﻔﺎض ر~ﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك؛
• اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺬا6ﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻇﺎ4ﺮة ﺳﺎﺋﺪة  8ﻗﺘﺼﺎد ،وIﻠ  ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
• ﻧﻘﺺ ﻛﺒ\) 8 Pﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳsﺜﻤﺎر ﻧsﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮداﻊ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،وﺿﻌﻒ أو اﻌﺪام اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اjﺎرج إ  اﻟﺪاﺧﻞ؛
• أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮوض إ  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرIﺔ ذات اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺴﺘﻘﺮة ،أو ﺗﻠﻚ اﻟ=< ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌ0ﺎ،
ﺑ|ﻨﻤﺎ ﺗﻘﻠﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض اﳌﻮﺟ0ﺔ ﻻﺳsﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اzjﻘﻴﻘﻲ و ﺳsﺜﻤﺎرات ا¾jﺪﻳﺪة ،ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك
ﺗÚﺘﻌﺪ أﻛ PQﻋﻦ اﺎﻃﺮة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ  8ﻇﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ  ﻣﻘﻴﺪ؛
• ﺗﺪ4ﻮر  8ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺳsﺜﻤﺎر ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ=< ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻻﺳsﺜﻤﺎرات ﺿﻌﻴﻔﺔ
@ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة  8اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎiﻲ :ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺮ*ﺮاﳌﺎ
أوﻻo :ﻌﺮ*ﻒ اﻟﺘﺤﺮ*ﺮاﳌﺎ

ﻋﺮﻓﮫ /ﻞ ﻣﻦ  Mc kinnonو :(1973) shawﻋ أﻧﮫ اzjﻞ )ﻣﺜﻞ ﻟ§ﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  ،ووﺳﻴﻠﺔ ﺴﻴﻄﺔ
وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟsﺴﺮºﻊ وﺗ\Pة اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي  8اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
و ﻟﻠﺘﺤﺮIﺮ اﳌﺎ  ﻣﻔ0ﻮﻣ\ن أﺣﺪ4ﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ و)ﺧﺮ ﺿﻴﻖ ،اﳌﻔ0ﻮم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎق @ﺟﺮاءات اﻟ=<
ﺗﺘﺨﺬ4ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﻟﻐﺎء أو ﺗﺨﻔﻴﻒ درﺟﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  `ﺪف رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﮫ وªﺻﻼﺣﮫ ،أﻣﺎ اﳌﻔ0ﻮم
اﻟﻀﻴﻖ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﺗﺤﺮIﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  8اﻟﺴﻮق اﳌﺎ  وذﻟﻚ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎ 
واﳌﺼﺮ 8وﻋ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷHﺎل رؤوس )ﻣﻮال ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟ0ﺎ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﺣﺘHﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟ0ﺎ ،وﺗﺤﺮIﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق و6ﻌﺰIﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 4ﺬا )ﺧ\.P
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻋﻨﺎﺻﺮاﻟﺘﺤﺮ*ﺮاﳌﺎ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﺮIﺮ اﳌﺎ  ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗHﻮن ﻣﺆﺷﺮا ﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺮIﺮ اﳌﺎ   8ﻗﺘﺼﺎد واﻟ=< ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺤ0ﺎ ﻛﻤﺎﻳ:
-1ﺗﺤﺮ*ﺮاﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ اﻟﺪاﺧ) kا :(kMﺗﺤﺮIﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎ  اﻟﺪاﺧ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋ ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﻴﺔ:
• ﺗﺤﺮIﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ :ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺴﻘﻮف اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠ`ﺎ ،ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 8
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺧﺎﺿﻊ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﻘﻂ.
• ﺗﺤﺮIﺮ اﻟﻘﺮوض :واﻟ=< ﺗﺘﻤﺜﻞ  8اﻟﺘﺨ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ اﻟﻘﺮوض ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أي ﻋﺪم
اﻟﺘﺄﺛ\ 8 Pﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪام ﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮ ،8وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻐﺎء:
 ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻘﻒ ﻗﺮوض ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻘﺮوض؛ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟHﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض ﻗﺼ\Pة ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮIﻠﺔ )ﺟﻞ.• ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ @ﻟﺰاﻣﻲ )@ﺟﺒﺎري( :وºﻌ¬< ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل ﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻲ اﳌﻔﺮوض ﻋ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﺠﺎرIﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.
• ﺗﺤﺮIﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ :وIﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ  8إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻮد ﻋ إﺸﺎء اﻟﺒﻨﻮك اzﻠﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك )ﺟﻨÚﻴﺔ.
• إﻟﻐﺎء ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺟﻨÚﻴﺔ :ﻳﺘﻤﺜﻞ  8إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺟﻨÚﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺸﺎط اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ) ،ﻣﺮ اﻟﺬي ﻌﺰز اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ .
-2ﺗﺤﺮ*ﺮ 0ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ :ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮIﺔ اﳌﺴsﺜﻤﺮ )ﺟﻨ <Ùﻋﻨﺪ ﺣﻴﺎزﺗﮫ أو اﻣﺘﻼﻛﮫ ﻟﻸﺻﻮل و)وراق
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﺑﺎﺳﻢ ﺟ0ﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ  8ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ،واzjﺪ ﻣﻦ إﺟﺒﺎر ﺗﻮﻃ\ن رأس اﳌﺎل وأﻗﺴﺎط )ر~ﺎح واﻟﻔﻮاﺋﺪ
أي إﻟﻐﺎء اzjﻮاﺟﺰ أﻣﺎم ﺧﺮوج )ﻣﻮال )ﺟﻨÚﻴﺔ اﳌﺴsﺜﻤﺮة  8اﻟﺪاﺧﻞ و)ر~ﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋ½`ﺎ.
-3ﺗﺤﺮ*ﺮ ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل :وIﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ اzjﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳌﻄﺒﻖ ﻋ اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎzjﺴﺎب ا¾jﺎري وﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل ،وﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  8ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اzﻠﻴﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺮIﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷHﺎﻟ0ﺎ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟ§zﺪود.
و~ﻨﺎء ﻋ درﺟﺔ ﺗﺤﺮIﺮ /ﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ا¾jﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ )ﺗﺤﺮIﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮ 8اﻟﺪاﺧ ،ﺗﺤﺮIﺮ
)ﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﺮIﺮ ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل( ،ﻳﻤﻜﻦ اzjﻜﻢ ﻋ درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺮIﺮ اﳌﺎ   8ﻗﺘﺼﺎد ﻛHﻞ ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ ﻟHﻞ دوﻟﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﺮ*ﺮاﳌﺎ
اﺧﺘﻠﻒ ﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن  8ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻋﺪد اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ=< ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣ0ﺎ ﻟﻘﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺮر اﳌﺎ 
وﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ،وﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق إ  اﺑﺮز ﻣﺎﺗﺪاول ﻣ½`ﺎ  8اﺑﺤﺎث ﻗﺘﺼﺎدﻳ\ن –
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺟﺔ  8اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺮÚIﻴﺔ -ﻓﻴﻤﺎ ﻳ:
(¢ -1ﻢ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ " :"M2/PIBوIﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﮫ أﻳﻀﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ،واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻜﺘﻠﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )اﻟﻮداﻊ ﻷﺟﻞ ،واﻟﻮداﻊ ا¾jﺎرIﺔ واﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ( ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ اjﺎم ) ،(PIBوIﺮى
ﻣﺎﻛﻴﻨﻮن أن ﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ 4ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗPYﺟﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻠﻜﺒﺢ اﳌﺎ  ،وارﺗﻔﺎع 4ﺬﻩ اﻟpﺴﺒﺔ
ﻌ Pﻋﻦ دور ﻛﺒ\ Pﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 -2ﻣﻌﺪل إﺟﻤﺎ اﻟﻮدا§ﻊ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ إ إﺟﻤﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ kا:ﺎم :ﻳﺠﻤﻊ 4ﺬا اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻮداﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ
واﻟﻮداﻊ اﻟﻄﻮIﻠﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ﺟﻞ ،و4ﻮ ﻳﻘ|ﺲ ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮ 8ﻋ 6ﻌﺒﺌﺔ دﺧﺎر ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
أﺟﻠﮫ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﺆﺷﺮ )ول " "M2/PIBﺑﺄﻧﮫ ﺸﻤﻞ /ﻞ أﻧﻮاع اﻟﻮداﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ،ﺑﺎﺳﺘﻨﺎء
اﻟﻨﻘﻮد اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺧﺎرج اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮ ،8وارﺗﻔﺎع ﺴﺒﺔ 4ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺗﺪل ﻋ دور ﻛﺒ\ Pﻟﻠﺒﻨﻮك 6 8ﻌﺒﺌﺔ
دﺧﺎر وﺗﻤﻮIﻞ ﺳsﺜﻤﺎرات ﺑﻤﺎ ﻳHﻮن ﻟﮫ أﺛﺮ إﻳﺠﺎøﻲ ﻋ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي.
 -3ﻣﻌﺪل إﺟﻤﺎ أﺷﺒﺎﻩ اﻟﻨﻘﻮد إ (¢ﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ kا:ﺎم :ﻳﻘ|ﺲ 4ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮ 8ﻋ
ﺟﺬب اﳌﺪﺧﺮات اﻟﻄﻮIﻠﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ﺟﻞ ،واﻟﺬي ﻌ Pﻋ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋ ﺗﻮﻓ\ PاﻟﺘﻤﻮIﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺳsﺜﻤﺎرIﺔ ﻃﻮIﻠﺔ )ﺟﻞ ،و4ﻮ ﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻟXYام اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻤﻮIﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
i -4ﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض اﳌﻮﺟ©ﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ا:ﺎص إ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ kا:ﺎم :ﻳﻘ|ﺲ 4ﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﺪى إﺳ0ﺎم اﻟﺒﻨﻮك
اzﻠﻴﺔ  8ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض و6ﺴ0ﻴﻼت ﻟﻠﻘﻄﺎع اjﺎص ،ﺣﻴﺚ أﻧﮫ /ﻠﻤﺎ زادت ﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟ=< ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ½`ﺎ
اﻟﻘﻄﺎع اjﺎص ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ اjﺎم ،ﻓﺈن 4ﺬا ﻳﺪل ﻋ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮ 8ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺪورﻩ 8
ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺪﻳﺮIﻦ ،ﺗﻨﻮºﻊ اﺎﻃﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ  6ﻌﺒﺌﺔ دﺧﺎر ،و6ﺴ0ﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل
ﺑﺄﻛ PQﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﺗﺰIﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎ4ﻤﺘﮫ  8ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي.
راwﻌﺎ :ﻧﻤﻮذج "ر .ﻣﺎﻛﻴﻨﻮن"" -إ .ﺷـﻮ:
إن ﺳ0ﺎم اﻟﺮﺋ|< ﻟﻨﻈﺮIﺔ  Mckinnonﻳﺘﻤﺜﻞ  8إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋ اﻟﻨﻘﻮد ﻟﺘﺘﻼءم ﻣﻊ وﺿﻌﻴﺔ
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﻣﻲ ﻳﺘﻤ\ Xﺑﻀﻌﻒ 4ﻴﺎ/ﻠﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺨﻠﻒ ﻧﻈﺎﻣﮫ اﳌﺼﺮ ،8وIﻨﻄﺒﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ  MCKINNONﻋ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﺰأ
) ،(Fragmenteeﺣﻴﺚ ﻳﻔPYض أن اﻟﻨﻘﻮد  )ﺻﻞ اﳌﺎ  )ﻛ PQأ4ﻤﻴﺔ  8اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،و~ﺎﻟﺘﺎ   )داة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟ=<
6ﺴﺘﺨﺪم  8ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل ،أو ﻣﺎ ﺴﻤﻴﮫ " MckinnonﺗHﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ورأس اﳌﺎل''.
و 8ﺳﻨﺔ  1973ﺸﺮ ﻛﺘﺎب ﻌﻨﻮان اﻟﺘﻌﻤﻖ اﳌﺎ   8اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻗﺪ اﻋﺘPت ﻣﺴﺎ4ﻤﺘﮫ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﳌﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ
 (1973) McKinnonﺣﻮل دور اﻟﺘﺤﺮIﺮ اﳌﺎ   8ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮIﺎت أﻛ Pﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي  8اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،وﺟﺎء 8
ﻛﺘﺎب  Shawﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋ أن اﻟﺘﻌﻤﻖ اﳌﺎ  4ﻮ ﺷﺮط ﺿﺮوري  8ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي ،وأن )ﺛﺮ ﻳﺠﺎøﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮIﺮ اﳌﺎ 

ﻋ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي ﺸPYط ﺗﺤﺮIﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اzjﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟ=< ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻀﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ4ﺎ إ  ﻗﻮى اﻟﺴﻮق وIﺘﻮﻗﻒ
ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ ﻋ ﻋﺮض وﻃﻠﺐ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺸHﻞ ﻌﻜﺲ اﻟﻨﺪرة اﻟpﺴÚﻴﺔ ﻟﻼدﺧﺎر ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إ  أن زIﺎدة دﺧﺎر ﻟﻦ ﺗﺘﺄ6ﻰ
إﻻ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺆدي ﺑﻄﺮIﻘﺔ ﻏ\ Pﻣﺒﺎﺷﺮة إ  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ )ﺣﺴﻦ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓPYﺗﻔﻊ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي.
وIﻤﻜﻦ ﺗ§ﻴﺺ أﻓHﺎر  Shawﻟﺘﺄﺛ\ Pﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋ دﺧﺎر و ﺳsﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي 8
اﻟﺸHﻞ اﻟﺘﺎ :

ﻳﻔPYض  Shawأن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑ\ن اﳌﺪﺧﺮIﻦ واﳌﺴsﺜﻤﺮIﻦ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮIﺎت دﺧﺎر ﺑﻤﻌﺪﻻت
اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي.
وﻛﻤﺎ 4ﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟpﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻼﺳﻴﻚ  Shawﻌﺘ Pأن ﺳsﺜﻤﺎر ) (Iداﻟﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ  8ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اzjﻘﻴﻘﻲ ) (rو دﺧﺎر
) (Sداﻟﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ  8ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي ) (gوﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اzjﻘﻴﻘﻲ ).(r
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻳ ، g1< g2< g3أي أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي  g3اﻛ Pﻣﻦ  g2و g2اﻛ Pﻣﻦ.g1
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة  r2 r1ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت و أدﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازﻲ  8اﻟﺴﻮق.
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اzjﻘﻴﻘﻲ اﻟﺘﻮازﻲ  8اﻟﺴﻮق 4ﻮ * rاﻟﺬي ﻳsﺴﺎوى ﻋﻨﺪﻩ دﺧﺎر و ﺳsﺜﻤﺎر أي.I*=S* :
ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺘﺪاﻲ  g1ﻋﻨﺪ ) r1ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اzjﻘﻴﻘﻲ ﻋ اﻟﻮداﻊ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ( اzﺪد ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺬي ﻳHﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﺎر ﻣﺴﺎوIﺎ ﻟـ  I1وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ أﻧﮫ ﻋﻨﺪ 4ﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ  r1ﻓﺎن /ﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت
دﺧﺎر و ﺳsﺜﻤﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أﻣﺎ إذا /ﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك 6ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋ اﻟﻘﺮوض ،ﻓﺎﻧﮫ ﺳﻮف ﻳHﻮن
ﻋﻨﺪ ) r1ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﺳsﺜﻤﺎر  (I1ﻓﺘﺤﺼﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻋ 4ﺎﻣﺶ ر~ﺢ ﻣﺴﺎوIﺎ ﻟﻠﻔﺮق ) ،(r1-r3و~ﻤﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎ  ﻣﻘﻴﺪ ﻓﺎن
4ﺬا اﻟ0ﺎﻣﺶ ﻣﻦ اﻟﺮ~ﺢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك أن 6ﺴﺘﻌﻤﻠﮫ  8اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ\ PاﻟﺴﻌﺮIﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

إن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اzjﻘﻴﻘﻴﺔ )اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺪاﺋﻨﺔ(  r1أدﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮا4ﺎ اﻟﺘﻮازﻲ  8اﻟﺴﻮق ،ﻳﺆدي إ 
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮIﺎت دﺧﺎر و ﺳsﺜﻤﺎر وIﺠﻌﻞ دﺧﺎر ﻏ\/ Pﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳsﺜﻤﺎر ،و4ﺬا ﻣﺎ ﻳﻈ0ﺮ  8اﳌﻨﺤ¬Î
ﺣﻴﺚ أن ا¾jﺰء  ABﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋ ﺳsﺜﻤﺎر ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋ اﻟﺘﻤﻮIﻞ اﻟﻼزم ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ دﺧﺎر.
إن رﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ  r1إ   r2ﻳﺆدي إ  زIﺎدة دﺧﺎر ،و~ﺎﻟﺘﺎ  زIﺎدة ﻣﺴﺘﻮى ﺳsﺜﻤﺎر ¾Ðﻤﺎ
وﻧﻮﻋﺎ ،ﻷﻧﮫ ﺣ= Îﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻤﻮIﻞ اﺳsﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗHﻮن ﻣﺮدودﻳﺘﮫ اﻛ Pﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اzjﻘﻴﻘﻲ  ،r2و`ﺬا
ﻳﻤﺘﻨﻊ اﳌﺴsﺜﻤﺮون ﻋﻦ ﺗﺒ¬< اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟ=< ﻳﻘﻞ ﻓ`ﺎ ﻋﺎﺋﺪ رأس اﳌﺎل ﻋﻦ  ،r2و4ﺬا ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ أن ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺳsﺜﻤﺎر ﺑﺨﺮوج اﳌﺸﺮوﻋﺎت اjﺎﺳﺮة ذات اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﺪﻲ ﻋ ﺳsﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﺗﺒﻘﻰ ﻓﻴﮫ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺳsﺜﻤﺎر اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ

ﻗﺘﺼﺎدي إ  ﻣﻌﺪل أﻋ  g2اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻀﻞ

ﻟﻼدﺧﺎر) S(g2و~ﺎﻟﺘﺎ  ﻳﺰداد ¾Ðﻢ ﺳsﺜﻤﺎر ﻣﻦ  I1إ   ،(CD>AB) ،I2و~ﺎﺳﺘﻤﺮار رﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﻔﺎﺋﺪة إ  )ﻋ ﺣ= Îﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎﺋﮫ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺼﻞ إ  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازﻲ * rاﻟﺬي ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻋﻨﺪﻩ داﻟﺔ دﺧﺎر ) S(g1ﻣﻊ ﻣﻨﺤ¬ Îﺳsﺜﻤﺎر  ،Iو4ﺬا ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻤﻮ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻊ  g1وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺼﻞ ¾Ðﻢ ﺳsﺜﻤﺎر إ  * Iو`ﺬا ﺗﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ /ﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋ ﺳsﺜﻤﺎر و4ﺬا ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪل
ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻮازﻲ * ،rو4ﻮ اﻟﻮﺿﻊ )ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻌﺪﻻت أﻋ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ أ¾Ðﺎم دﺧﺎر
و ﺳsﺜﻤﺎر وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ 4ﺬا )ﺧ\.P
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺤ¬ Îاﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ أي أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮا4ﺎ اﻟﺘﻮازﻲ
ﻳﺆدي إ  ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﺎر  8اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  و~ﺎﻟﺘﺎ  اﻧﺨﻔﺎض ¾Ð 8ﻢ ﺳsﺜﻤﺎرات ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
ﻗﺘﺼﺎدي.
وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ >ﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ )ﺧﺮى ﻋ ﻗﺘﺼﺎد واﻟ=< ﺣﺪد4ﺎ
:8 M.J.Fay
• ¾ﻊ ﺳ¸`ﻼك اzjﺎ  و4ﺬا ﻟﮫ اﺛﺮ ﺳﻠ <Ùﻋ دﺧﺎر؛
• ¾ﻊ أzÍﺎب اﻟﻔﺎﺋﺾ اﳌﺎ  ﻋ اﻣﺘﻼك أﺻﻮل ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻏ\ Pﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﺜﻞ ))را<،اﳌﺒﺎﻲ (...وﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﮫ 4ﺬا
اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻠﺒﻨﻮك أو ﺷﺮاء أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ؛
• ¾ﻊ اHzjﻮﻣﺔ ﻋ زIﺎدة اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ و6ﻌﻤﻴﻖ اﻟ¿¾ﺰ  8ﻣ\Xاﻧﻴ¸`ﺎ وªﺟﺒﺎر اﻟﺒﻨﻮك ﻋ ﺗﻤﻮIﻠﮫ و~ﺄﻗﻞ ﺗHﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ؛
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﻋ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺳsﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮIﻖ 6ﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و4 8ﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺆﻛﺪ " "shawأن
اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻤﻨﺢ ﻣHﺎن ﻣﻤ\¾Ð 8 Xﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎ`ﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﻘPYﺿ\ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺴﻤﻌﺔ ﺟﻴﺪة ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺸﺎرºﻊ
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ=< 6ﻌﺮف اﺳﺘﻘﺮار ﳌﺪة ﻛﺒ\Pة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ) ،ﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ اﳌﺸﺎرºﻊ ا¾jﺪﻳﺪة.
وIﺘ ¦Êﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ  Shawاﻧﮫ ﻣﻦ >ﺛﺎر اﳌPYﺗﺒﺔ ﻋ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺒﺢ اﳌﺎ  4ﻮ ﺗﺨﻔﻴﺾ دﺧﺎر و¾6ﻴﻊ
ﺳ¸`ﻼك ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆدي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺟﻴﮫ ﺋﺘﻤﺎن إ  اﻟﺘﺄﺛ\ Pاﻟﺴﻠ <Ùﻋ ﺳsﺜﻤﺎرات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﳌﺮدودﻳﺔ و  ªﺗﺨﻔﻴﺾ @ﻧﺘﺎج.
وºﻌ" Pﻣﺎﻛﻴﻨﻮن" ﻋﻦ داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋ اﻟﻨﻘﻮد واﻟ=< ﻳPز ﻓ`ﺎ دور ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻤﺎ ﻳ:
MD / P = f ( y , I /y ,I ,Pe ) -1
ﺣﻴﺚ :MD/P :اﻟﻄﻠﺐ ﻋ )رﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اzjﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮIﻒ .M2

 :Yاﻟﺪﺧﻞ اzjﻘﻴﻘﻲ.
 :I/Yﻣﻌﺪل ﺳsﺜﻤﺎر اzjﻘﻴﻘﻲ إ  اﻟﺪﺧﻞ اzjﻘﻴﻘﻲ.
 :Iﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة @ﺳ ÎÏﻋ اﳌﺪﺧﺮات واﻟﻮداﻊ ﻷﺟﻞ.
 :Peﻣﻌﺪل اﻟﺘÊﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ.

اﻟﻔﺼﻞ ا:ﺎﻣﺲ :اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ
ﻌﺎﻧ ــﻲ اﻟﻜﺜ\ Pﻣ ــﻦ )ﻓ ـﺮاد واﻟﺸﺮ/ﺎت ﺻﻌﻮ~ﺔ  8اﻟﻮﺻﻮل إﻟ ــﻰ اjﺪﻣ ــﺎت واﳌﻨﺘﺠ ــﺎت اﳌﺎﻟﻴ ــﺔ؛ ﻛﻔﺘﺢ اzjﺴ ــﺎﺑﺎت
اﻟﺒﻨﻜﻴ ــﺔ أو ﺳ ــsﺜﻤﺎرIﺔ أو ﻗﺘ ـﺮاض أو اﺳ ــﺘﺨﺮاج ﺑﻄﺎﻗ ــﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ــﺔ أو اﻟﻘﻴ ــﺎم ﺑﺘﺤﻮIﻞ ﺑﻨﻜ ــﻲ أو اzjﺼﻮل ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺄﻣﻴ ــﻦ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻮا  1.8ﻣﻠﻴﺎر ﺷ ــﺨﺺ ﺑﺎﻟ ــﻎ )15( +ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟ|ﺴ ــﺖ ﻟﺪ`aﻢ ﺣﺴ ــﺎﺑﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ.
أوﻻ :ﻣﻔ©ﻮم $ﺷﺘﻤﺎل اﳌﺎ

ﺑــﺪأ 4ﺘﻤــﺎم ﺑﻤﻔ0ــﻮم ﺷــﺘﻤﺎل اﳌــﺎ  ﻣﻨــﺬ أواﺋــﻞ ﻋــﺎم  2000م ﺣﻴــﺚ ﻛــﺎن 4ــﺪﻓﺎ ﻣﺸــ/PYﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اHzjﻮﻣﺎت
واﻟﺒﻨـﻮك اﳌﺮﻛﺰIـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ .ﺣﻴﺚ 6ﻌﺮIـﻒ ﺷـﺘﻤﺎل اﳌـﺎ  ﻓـﻲ اواﺋـﻞ ﻇ0ـﻮرﻩ ﻋﻠـﻰ أﻧـﮫ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻘـﺪﻳﻢ اjـﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ
اﻟـﻲ اﻟﻔﺌـﺎت ذات اﻟـﺪﺧﻞ اﳌـﻨﺨﻔﺾ ﻓـﻲ ا¾ﺘﻤـﻊ ﺑﺘHﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
و4ﻨﺎك 6ﻌﺎرIﻒ ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺸﻤﻮل اﳌﺎ  ﻧﺬﻛﺮ ﻣ½`ﺎ:
6ﻌﺮIﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،OCDEﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓـﺖ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﳌﺎ  اﳌﻨÚﺜﻘﺔ ﻋ½`ﺎ اﻟﺸـﻤﻮل اﳌـﺎ  ﺑﺄﻧـﮫ " :اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟـ=< ﻳـﺘﻢ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟ0ـﺎ 6ﻌﺰIـﺰ اﻟﻮﺻﻮل إ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اjﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واjﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗـﺖ واﻟﺴـﻌﺮ اﳌﻌﻘـﻮﻟ\ن و~ﺎﻟﺸHﻞ اﻟHﺎف،
وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﺳﺘﺨﺪام 4ﺬﻩ اjﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاﺋﺢ ا¾ﺘﻤﻊ اﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺎ õﻣﺒﺘﻜﺮة
واﻟ=< ﺗﻀﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﳌﺎ  وذﻟﻚ `ﺪف 6ﻌﺰIﺰ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﳌﺎ  و ﻧﺪﻣﺎج ﺟﺘﻤﺎ و ﻗﺘﺼﺎدي".
6ﻌﺮIﻒ ﻣﺮﻛـﺰ ﺷــﺘﻤﺎل اﳌــﺎ  ﻓــﻲ واﺷــﻨﻄﻦ واﻟــﺬي ﻳــﻨﺺ ﻋﻠـﻰ أن ﺷــﺘﻤﺎل اﳌـﺎ  4ـﻮ "اzjﺎﻟـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻜـﻮن ﻓ`ـﺎ
ﺟﻤﻴـﻊ )ﻓـﺮاد ﻗـﺎدرIﻦ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺻـﻮل اﻟـﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ /ﺎﻣﻠـﺔ ﻣـﻦ اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات ا¾jﻮدة و~ﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ و~ﺄﺳﻠﻮب ﻣﺮIﺢ
ﻳﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء".
6ﻌﺮIﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪو  :ﻌﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪو  اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ   8ﺗﻘﺮIﺮﻩ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم  2014ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻘﺮIﺮ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟ <Ïﻋ أﻧﮫ " ﺴﺒﺔ )·ﺎص أو اﻟﺸﺮ/ﺎت اﻟ=< 6ﺴﺘﺨﺪم اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ "
6ﻌﺮIﻒ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪو  :ﺸ\ Pاﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ  ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮIﺮ اﳌﺸPYك ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪو  وا¾ﻤﻮﻋﺔ
ﺳsﺸﺎرIﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء ا  "ﺗﻤﺘﻊ )ﻓﺮاد ،ﺑﻤﺎ ﻓ`ﻢ أzÍﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ ،واﻟﺸﺮ/ﺎت ،ﺑﻤﺎ  8ذﻟﻚ أﺻﻐﺮ4ﺎ،
ﺑﺈﻣHﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل و ﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ )ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ( ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ذات
ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ،ﺗﺤﻮIﻼت ،ادﺧﺎر ،اﺋﺘﻤﺎن ،ﺗﺄﻣ\ن … ،ا ،(¥jﻳﻘﻊ ﺗﻮﻓ\4Pﺎ ﺑﻄﺮIﻘﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  8ﺑ|ﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ".
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أsﺪاف اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ
ً

ً

ﺣﺪدت )ﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أ4ﺪاف اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ  ﻋ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎ :
ٌ
 ﺗ|ﺴ\ Pﺣﺼﻮل )ﺳﺮ ﻋ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ /ﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘHﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋ أن 6ﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اjﺪﻣﺎت:ٌ
ٌ
ٌ
واﻟﺘﺄﻣ\ن.
واﻟﺘﺤﻮل ،ﺋﺘﻤﺎن
دﺧﺎرIﺔ ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﻮداﻊ
ٌ
ٌ
 اﻟﻮﺻﻮل إ  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋ درﺟﺔ ٌﺟﻴﺪة ﻣﻦ ٌاﳌ0ﻨﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺪار ﺑﻘﻮاﻋﺪ واzôﺔ وﻣﻌﺎﻳ\ Pﻟﺘﻘﻴﻴﻢ داء.
ٌ
اﳌﺰIﺪ ﻣﻦ ٌ
6ﻌﺰIﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ٌﺑ\ن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻤﺎ ﻳsﻴﺢ ٌ
 ٌاjﻴﺎرات ﻟﻠﻌﻤﻼء ٌوIﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗHﻠﻔﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت واjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ.
 6ﺴ0ﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إ  ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮIﻞ ` ،ﺪف ﺗﺤﺴ\ن اﻟﻈﺮوف اﳌﻌ|ﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮا ﻃﻨ\ن.ﺛﺎﻟﺜﺎ :أsﻤﻴﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗ§ﻴﺺ ا4ﻤﻴﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ   8اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
6 ﻌﺰIــﺰ ﺟ0ــﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ

ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑ\ن ﻣﺴﺘﻮIﺎت اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ  وﻣﺴﺘﻮIﺎت اﻟﻨﻤﻮ

ﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﻖ اﻧsﺸﺎر واﺳﺘﺨﺪام اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮIﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  8ا¾ﺘﻤﻌﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

ﻟﻸﺛﺮ @ﻳﺠﺎøﻲ ﻋ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ .ﻛﻤﺎ ﺴ0ﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻧsﺸﺎر اﺳﺘﺨﺪام اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟ`ﺎ  8اﻧﺘﻘﺎل اﳌﺰIﺪ ﻣﻦ
اﳌpﺸﺂت اﻟﺼﻐ\Pة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐ\ Pاﻟﺮﺳ <Ïإ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳ.<Ï
6 ﻌﺰIــﺰ اﺳــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  :إن زIﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴHﺎن ﻟ§ﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳ|ﺴ0ﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ 6 8ﻌﺰIﺰ اﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ،وﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﺈن ﻣﺰIﺪا ﻣﻦ ﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺎ  اﻟﺮﺳ <Ïﺳ|ﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻮداﻊ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮIﺎت اﻟPYﻛ\ Xﻓ`ﺎ و~ﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ 4ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت .ﻛﻤﺎ ﻌﺰز 4ﺬا اﻟﺘﻨﻮºﻊ ﻣﻦ
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول ،ﺣﻴﺚ أﻇ0ﺮت دراﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪو  أن اﻟﺪول ذات ﻣﺴﺘﻮIﺎت اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ  )ﻛ Pأﻗﻞ
ﻋﺮﺿﺔ zjﺪوث اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
6 ﻌﺰIﺰ ﻗﺪرة )ﻓﺮاد ﻋ ﻧﺪﻣﺎج واﳌﺴــﺎ4ﻤﺔ  8ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ`ﻢ :أﻇ0ﺮت اﻟﺪراﺳﺎت أن ﺗﺤﺴ\ن ﻗﺪرة )ﻓﺮاد ﻋ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ﺳﺘﻌﺰز ﻗﺪر`ﻢ ﻋ ﺑﺪء أﻋﻤﺎﻟ0ﻢ اjﺎﺻﺔ ،و ﺳsﺜﻤﺎر  8اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺤﺴ\ن ﻗﺪر`ﻢ ﻋ
إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ4ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐ\Pات اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 أﺗﻤﺘﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  :ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻧsﺸﺎر اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وزIﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣ0ﺎ اﳌﺰIﺪ ﻣﻦ أﺗﻤﺘﺔ 4ﺬﻩ
اjﺪﻣﺎت و~ﻤﺎ ﻳﺠﺬب اﳌﺰIﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣ\ن ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  8ﻣﺠﺎل ﺗﺼﺎﻻت و ﻟﻜPYوﻧﻴﺎت اﻟ=< ﺸ0ﺪ4ﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮIﻦ ،إن زIﺎدة ﻋﺘﻤﺎد ﻋ اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ @ﻟﻜPYوﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
ﺳﻴﻔﻴﺪ /ﻞ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ=< ﺗﻘﺪم 4ﺬﻩ اjﺪﻣﺎت ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﻞ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺴﺮﻋﺔ أﻛP
و~ﺘHﻠﻔﺔ أﻗﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻔﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴ\ن اﻟﻘﺪرة ﻋ ﻣﺘﺎﻌﺔ ﺣﺮﻛﺔ )ﻣﻮال وﻣﺮاﻗﺒ¸`ﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮIﺎت
ا¾jﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻐﺴﻴﻞ )ﻣﻮال وﺗﻤﻮIﻞ @ر4ﺎب ،ﻛﻤﺎ أن أﺗﻤﺘﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﺘﻠﻔﺔ ﺳﺘﺨﻠﻖ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﺪﺧﻮل اﳌﺰIﺪ ﻣﻦ )ﻓﺮاد  8ﻋﺪاد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎ  اﻟﺮﺳ.<Ï
راwﻌﺎ :ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ
ﻧﻈﺮا ﻟﻸ4ﻤﻴﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ  ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ال G20ﻋﺎم  2010ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ 6ﺴﺎ4ﻢ  8ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻤﻮل
اﳌﺎ  اﻃﻠﻖ ﻋﻠ`ﺎ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺸﻤﻮل اﳌﺎ  ،اﻟ=< ﺗﺘ§ﺺ :8
-

اﻟﻘﻴﺎدة :ﺿﺮورة اﻟXYام ا0¾jﺎت اHzjﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ  ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة  8ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ.

-

اﻟﺘﻨﻮع :ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت 6ﻌﺰز اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓ\ Pﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.

-

ﺑﺘHﺎر/اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ¾6 :ﻴﻊ ﺑﺘHﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر4ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ و6ﺴ0ﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إ  اjﺪﻣﺎت

اﳌﺎﻟﻴﺔ .
-

اzjﻤﺎﻳﺔ :ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎع ﻧ õöﺷﺎﻣﻞ zjﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴ¸`ﻠHﻲ اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي اﻟﺘﻄﻮر و ﺑﺘHﺎر  8اjﺪﻣﺎت

وﻣﺰودي اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إ  زIﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ 6ﻌﺮض اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻼﺣﺘﻴﺎل أو إﺳﺎءة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو وﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﺸﺮIﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎء
ﺗﻘﺪﻳﻢ اjﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت.
-

ﺗﻤﻜ\ن اﻟﻌﻤﻼء :ﻟﺘﻤﻜ\ن اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺘﻔﺎدة اﳌﺜ ﻣﻦ اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮIﺮ ﻗﺪرا`ﻢ

وﺛﻘﺎﻓﺎ`ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

-

اﻟﺘﻌﺎون :ﺿﺮورة اﻳﺠﺎد ﺑ|ﺌﺔ ﻋﻤﻞ واzôﺔ و~ﻤﺤﺪدات ﺗﻘﻮم ﻋ اﻟﺘpﺴﻴﻖ اﻟﻮا ¦ôداﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اHzjﻮﻣﻲ

و¾6ﻊ ﻋ ﺳsﺸﺎرة واﻟﺸﺮاﻛﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اHzjﻮﻣﻲ وﻣﻊ اﻟﺸﺮ/ﺎء >ﺧﺮIﻦ ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺎع.
-

اﳌﻌﺮﻓﺔ :ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓ\ Pﺑﻴﺎﻧﺎت /ﺎﻓﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣ0ﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﻔﺎذ ﻟ§ﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.

-

اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ :وﺿﻊ واﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ و6ﺸﺮºﻌﺎت ﺗsﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎjﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة،

ﺑﺤﻴﺚ ﺗHﻮن ﻣﺒpﻴﺔ ﻋ أﺳﺲ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة وﺗﺬﻟﻴﻞ اﳌﻌﻮﻗﺎت  8اﻟsﺸﺮºﻌﺎت اzjﺎﻟﻴﺔ.
-

@ﻃﺎر اﻟﻌﻤ :ﻳﺠﺐ أن ﺴsﻨﺪ @ﻃﺎر اﻟﻌﻤ اﻟﻌﺎم ﻋ اﳌﻌﺎﻳ\ Pواﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﻀ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ

ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳ\ PﺑﻄﺮIﻘﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗsﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﺪول اﺘﻠﻔﺔ.
ﺧﺎﻣ ﺴﺎ :أwﻌﺎد اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻌﺎد اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ  ﺣﺴﺐ ﻣﻨ¾öﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪو   8ﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ُاﻟﺒﻌﺪ 0ول :اﺳﺘﺨﺪام ا ﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
• ﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐ\ن اﻟﺬﻳﻦ ﻟ0ﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ   8اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك ،وﻣHﺎﺗﺐ اﻟPﻳﺪ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮIﻞ
اﻟﺼﻐﺮى.
• اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اzjﺴﺎﺑﺎت )·ﺼﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرIﺔ(.
• ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻣﻼت )@ﻳﺪاع واﻟzØﺐ(.
• ﻃﺮIﻘﺔ اﻟﻮﺻﻮل إ  اzjﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ )ﻣﺜﻞ أﺟ0ﺰة اﻟﺼﺮاف >  ،ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ(
ُ
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎiﻲ$ :دﺧـﺎر
• اﻟpﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮIﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐ\ن اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎدﺧﺎر ﺧﻼل  12ﺷ0ﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔا )ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك
وﻣHﺎﺗﺐ اﻟPﻳﺪ وﻏ\4Pﺎ(.
• اﻟpﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮIﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐ\ن اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎدﺧﺎر ﺧﻼل  12ﺷ0ﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻓ\ Pﻏ\ Pرﺳ <Ïأو أي ·ﺺ
ﺧﺎرج )ﺳﺮة.
• اﻟpﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮIﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐ\ن اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎدﺧﺎر ﺧﻼف ذﻟﻚ )ﻋ ﺳÚﻴﻞ اﳌﺜﺎل 8 ،اﳌXùل( ﺧﻼل 12ﺷ0ﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
 ُاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ$ :ﻗGHاض
• اﻟpﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮIﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐ\ن اﻟﺬﻳﻦ اﻗPYﺿﻮا  12 8ﺷ0ﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ.
• اﻟpﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮIﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐ\ن اﻟﺬﻳﻦ اﻗPYﺿﻮا  12 8ﺷ0ﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻏ\ Pرﺳﻤﻴﺔ( ﺑﻤﺎ  8ذﻟﻚ ﻗPYاض ﻣﻦ
)ﺳﺮة و)ﺻﺪﻗﺎء(.
 ُاﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاwﻊ :اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
• اﻟpﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮIﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐ\ن اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﺣﺴﺎب رﺳ <Ïﻟﺘﻠﻘﻲ )ﺟﻮر أو اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اHzjﻮﻣﻴﺔ  12 8ﺷ0ﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
• اﻟpﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮIﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐ\ن اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﺣﺴﺎب رﺳ <Ïﻟﺘﻠﻘﻲ أو إرﺳﺎل )ﻣﻮال إ  أﻓﺮاد )ﺳﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻌ|ﺸﻮن 8
أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﺧﻼل  12ﺷ0ﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
• اﻟpﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮIﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐ\ن اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟ0ﺎﺗﻒ اzﻤﻮل ﻟﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺗ\ Pأو إرﺳﺎل أو ﺗﻠﻘﻲ أﻣﻮال 12 8ﺷ0ﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
 اﻟ ُﺒﻌﺪ ا:ﺎﻣﺲ :اﻟﺘﺄﻣKن• اﻟpﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮIﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐ\ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺄﻣ\ن أﻧﻔﺴ0ﻢ.

• اﻟpﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮIﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐ\ن اﻟﺬﻳﻦ ﻌﻤﻠﻮن  8اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت أو ﺻﻴﺪ )ﺳﻤﺎك وIﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺄﻣ\ن أﺸﻄ¸`ﻢ )ﻣﺤﺎﺻﻴﻠ0ﻢ
وﻣﻮاﺷ`ﻢ( ﺿﺪ اﻟHﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )4ﻄﻮل )ﻣﻄﺎر واﻟﻌﻮاﺻﻒ(
ﺳﺎدﺳﺎ :ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ
أﻗﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮIﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ  )ﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻤﻮل اﳌﺎ  ،و4ﺬﻩ
اﳌﺆﺷﺮات ﺗﻘ|ﺲ ﺛﻼث أﻌﺎد رﺋ|ﺴﺔ :
 اﻟﻮﺻﻮل إ  اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. اﺳﺘﺨﺪام اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. ا¾jﻮدة  8إﻧﺘﺎج وﺗﻘﺪﻳﻢ اjﺪﻣﺎت.وºﻌــﺪ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﺸــﻤﻮل اﳌﺎﻟــﻲ اﻟﻌﺎﳌــﻲ وﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗــﮫ ﻣــﻦ أ4ــﻢ اﳌﺆﺷ ـﺮات اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ
اﻟﺸــﻤﻮل اﳌﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺪول .وIﻘــﺪم 4ــﺬا اﳌﺆﺷــﺮ ﻗ ـﺮاءات ﻣﺘﻌــﺪدة )ﻌــﺎد ﺣــﻮل اﻣﺘــﻼك اzjﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴــﺔ ،واﻟﻘﻴــﺎم ﺴــﺪاد
اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت و دﺧــﺎر و ﻗﺘ ـﺮاض وªدارة اﺎﻃــﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ.
ﺳﺎwﻌﺎ :ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ
ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺸPYﻛﺔ اﻟ=< 6ﻌﻮق اﻧsﺸﺎر أو ا6ﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎ   8اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وأ4ﻢ 4ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ:
 ﻋﺪم اﻣﺘﻼك )ﻣﻮال اﻟHﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ اzjﺴﺎب  8اﻟﺒﻨﻚ أو أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ 4ﻮ أﺣﺪ أ4ﻢ )ﺳﺒﺎب ﻟﻌﺪماﺳﺘﺨﺪام اjﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ .إن اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋ 4ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اzjﻮاﺟﺰ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣ½`ﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻮزºﻊ اﻟﺪﺧﻞ
وﻣﺴﺘﻮIﺎت اﻟﻔﻘﺮ داﺧﻞ ا¾ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻔﻘ\Pة ،إﻻ أﻧﮫ ﻳﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟ=< ﺗsﺒﻌ0ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮ4ﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻤﻠHﻮن ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ أو اzjﺪ )دﻰ ﻻﻣﺘﻼك اzjﺴﺎب.
 ﻳﺮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ )ﻓﺮاد ﻋﺪم اzjﺎﺟﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮ 8 8أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ. أﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘHﻠﻔﺔ و@ﺟﺮاءات ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪم اﻣﺘﻼك اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮ~ﺔ ﻻﻣﺘﻼك اzjﺴﺎب أو أن اzjﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ6ﻌﺘ PﻣHﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺴÚﺐ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠ`ﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ  ﻃﻮل اﻟﺪورة اﳌﺴsﻨﺪﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ `ﺎ.
 -اﻋﺘﺒﺎرات دﻳpﻴﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺣﺼﻮل اﻟﺒﻌﺾ ﻋ ﺣﺴﺎب  8ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ،أو ﻋﺪم ﺛﻘ¸`ﻢ  8اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎ 

---

جامعة محمد بوضياف املس يةل
لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يي
قسم العلوم الاقتصادية

حمارضات موهجة لطلبة الس نة الثالثة ختصص اقتصاد نقدي وبنيك
يف مقياس:

االقتصاد النقدي و املالي املعمق
الجزء الثاني

إعداد الدكتور :بوخرص عبد الحفيظ

الفصل السادس :النقود والفائدة
املطلب األول :القطيعةالكينزية.
رغم اتساع مدخل كمبردج في مجال الطلب على النقود بالنسبة إلى مدخل فيشر ،إال أن مدخل كمبردج
شأنه شأن مدخل فيشر ظل يعاني إغفال دور النقود كمخزن للثروة ،وقد ذهب كينز إلى أبعد مما ذهب إليه فريق
كمبردج ،حيث بدأ تحليله للطلب على النقود بنفس السؤال الذي طرحه أصحاب مدرسة كمبردج ،وهو ملاذا يرغب
الناس في االحتفاظ بالنقود؟.
يفترض كينز أن هناك أسباب ثالثة لالحتفاظ بالنقود؛ دافع الصفقات (املعامالت) ،دافع االحتياط ،ودافع
املضاربة أو املحفظة.
أوال :دافع املعامالت :يقصد بدافع املعامالت (املبادالت) رغبة األفراد في االحتفاظ بنقود سائلة للقيام بالنفقات
الجارية خالل فترة املدفوعات ،أي الفترة التي يتقاض ى فيها الشخص راتبه الدوري ،ورغبة املشروعات في االحتفاظ
بالنقود السائلة لدفع نفقات التشغيل من ثمن املواد األولية وأجور العمال والنفقات الضرورية لسيرورة املشروعات
كإيجارات العقارات وغير ذلك (تمويل رأس املال العامل).
ويعتبر هذا الدافع أكثر عوامل الطلب على النقود شيوعا ،حيث يعتبر العامل الرئيس ي الذي يحفز األفراد
واملشروعات على االحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة.
ومنه فاللجوء إلى االحتفاظ بكمية من الرصيد النقدي لغرض املعامالت إنما يدخل في نطاق إحداث التوازن
– عبر الزمن – بين تدفقات النفقات وتدفقات املداخيل ،باعتبار أن هذه األخيرة تدفقات دورية واألخرى تدفقات
تتسم باإلنفاق املستمر للفرد أو املشروع.
أما العوامل التي تحدد كمية األرصدة النقدية التي يتم االحتفاظ بها ألغراض املعامالت في الظروف العادية
هي املستوى العام لألسعار ،ومستوى العمالة ،إال أن العامل املهم واألساس ي الذي يعتمد عليه الطلب على النقود
لهذا الغرض هو الدخل ،باعتبار أن العوامل األخرى ال تتغير في العادة في األجل القصير ،فالطلب على النقود لغرض
املعامالت هو دالة ملتغير الدخل حيث ( )Yالدخل و( )dTالطلب على النقود لغرض املعامالت.dt = f (Y) :
في التحليل الكالسيكي ،ترتبط فكرة قيام األفراد باالحتفاظ بالنقود لقيامها بدور وسيط التبادل يستخدم
لتسوية املعامالت الحاضرة واآلجلة ،وقد تأثر كينز بالفكر الكالسيكي مؤكدا على وجود ارتباط بين الطلب على النقود
بدافع املعامالت وبين مستوى املعامالت التي يجريها أفراد املجتمع ،فإذا كانت املعامالت ترتبط بالدخل على نحو من
التناسب ،فإن الطلب على النقود بدافع املعامالت البد وأن يرتبط بالدخل تباعا على غرار ذلك النحو من التناسب،
إال أن كينز ذاته قد واجه حقيقة أن سعر الفائدة يدخل ضمن العوامل املؤثرة على الطلب على النقود بدافع
املعامالت ،ولم يعول عليه كثيرا نظرا لضآلة أثره في هذا املجال.
ثانيا :دافع االحتياط :يقصد بدافع االحتياط (الحيطة) رغبـة األفـراد (املشروعات) في االحتفاظ بالنقود في صورة
سائلة ملواجهة الحـوادث الطارئة وغير املتوقعـة كاملـرض والبطالة ،أو االستفادة من الفرص غير املتوقعة كانخفاض
أسعار بعض السلع ،أما املشروعات فهي تهـدف من خالل هـذا اإلجـراء إلى مواجهة ما قد يحدث من طوارئ أو كوارث
تتطلب القيام بنفقات إضافيـة متعلقة باإلنتاج أو االستفادة من فرص صفقات رابحة.

ويتوقف الطلب على النقود لغرض االحتياط على مستـوى الدخل باإلضافة إلى عوامل أخرى أقل أهمية
كطبيعة الفـرد والظـروف النفسية املحيطة بـه ودرجة عـدم التأكد السائـدة في املجتمع (فترة األزمات) ودرجة نمو
وتنظيم رأس املال ،ومدى استقرار ظروف قطاع األعمال الخ ،..إال أن العامل األساس ي الذي يتوقف عليه هذا الدافع
هو مستوى الدخل ،باعتبار العوامل األخرى ال تتغير عادة في املدة القصيرة وعلى ذلك فالطلب على النقود بدافع
االحتياط هو دالة ملتغير الدخل.
ذهب كينز إلى أبعد مما ذهب إليه الكالسيك بإدراكه أن الحاجة إلى النقود قد تتجاوز حد إجراء املعامالت
املتوقعة أو املؤكدة وأنه قد تنشأ الحاجة لالحتفاظ بالنقود ملواجهة أي احتياجات طارئة أو غير متوقعة (مثل املرض،
فقدان العمل ،السرقة) ،كما رأى كينز أن هناك تناسب طردي بين األرصدة النقدية التي يحتفظ بها األفراد بدافع
االحتياط وبين حجم املعامالت التي يودون إجرائها في املستقبل ،هذه املعامالت تتناسب مع الدخل ،إذا فاألرصدة
النقدية التي يحتفظ بها األفراد بدافع االحتياط ترتبط بالدخل بنفس الشكل من التناسب ،وتحدث كينز عن وجود
أثر لسعر الفائدة على الطلب على النقود بغرض االحتياط ،إال أن أثره ضئيل باملقارنة بأثر الدخل الحقيقي ،و لو أنهى
كينز تحليله عند هذا الحد لصار الدخل هو العنصر الوحيد املحدد للطلب على النقود في نظريته التي لن تكون قد
أضافت الكثير ملعادلة كمبردج.
ثالثا :دافع املضاربة :رأى كينز أن النقود -باإلضافة إلى دورها كوسيط للمبادلة -تقوم بدور مخزن الثروة ،ولقد أطلق
كينز على الدافع إلى احتفاظ االفراد بالنقود كمخزن للثروة اسم دافع املضاربة ،أما الطلب على النقود بدافع
املضاربة فإنه يشير إلى األرصدة النقدية التي يحتفظ بها األفراد أمال في تحقيق ربح من جراء تكوين صورة (أو توقع)
أفضل عن األجواء املستقبلية للسوق ،فاألفراد يحتفظون بأرصدة نقدية بالبنوك انتظارا للفرص السانحة التي
تحقق لهم أرباحا نتيجة التغير في أسعار األوراق املالية في البورصات(األسواق املالية) ،حيث ترتفع قيمتها أو تنخفض
وفقا لتغيرات أسعار الفائدة في السوق النقدي.
وبناء على التحليل الذي قدمه كينز يؤدي سعر الفائدة السوقي دورا حاسما في تحديد أسعار السندات،
وبالتالي في الطلب على النقود بدافع املضاربة.
واملشكل املطروح هنا هو :كيف يتوقع املضارب أن سعر الفائدة سوف يتغير؟
ومن أجل ذلك يقترح كينز انه توجد أربعة أسعار للفائدة:
 سعر الفائدة على السندات وهو ثابت؛ سعر الفائدة الجاري؛ سعر الفائدة املتوقع؛ سعر الفائدة السوقي السائد حاليا؛فإذا كان سعر الفائدة السوقي أكبر من سعر الفائدة الجاري هذا يعني أن أسعار السندات منخفضة يؤدي هذا
إلى توقع املضارب انخفاض في سعر الفائدة املتوقع ،حيث يميل املضارب إلى شراء السندات وبالتالي انخفاض الطلب
على النقود.
أما إذا كان سعر الفائدة السوقي أصغر من سعر الفائدة الجاري هذا يعني أن أسعار السندات سوف تنخفض
وبالتالي زيادة الطلب على النقود لغرض املضاربة.

إن الطلب على النقود بدافع املضاربة سيكون شديد املرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة –انظر الشكل -
()1-2ج -بحيث تقوم عالقة عكسية بين دالة الطلب على النقود لغرض املضاربة وبين سعر الفائدة ،ويمكن كتابة
ذلك رياضيا ،فإذا رمزنا ب )ds(:للطلب على النقود لغرض املضاربة نحصل على العالقة التاليةds = f( R) :

R1
R0
R2
Q

Q2

Q0

Q1

منحنى الطلب على النقود لغرض المضاربة

من الشكل )2-1(-ج -نالحظ أنه عند مستوى مرتفع جدا لسعر الفائدة يتجه األفراد (املشروعات) إلى
استثمار كل األموال التي بحوزتهم في شراء سندات ،ومن ثم يكون الطلب على النقـود لـدافع املضاربة عنـد هـذا
املستوى عديم املرونة فيعبر عنه بخط مستقيم منطبقا على املحور الرأس ي.

املطلب الثاني :النظرية الكينزية لسعر الفائدة
بعد أن وجه كينز انتقاداته لنظرية التقليديين – خاصة – ما تعلق بدافع الطلب على النقود ،حيث حصرت
النظرية الكمية أغراض الطلب على النقود على دائرة املعامالت واالحتياط ،وأنه ال مجال الكتناز النقود أو استعمالها
في أغراض املضاربة ،وبذلك أقصت نهائيا وبشكل غير مباشر أي دور للنقود في إحداث التوازن في سوق السلع
والخدمات مكتفية فقط بقانون املنافذ "لساي" ،وإذا ما كان للنقود من أثر ،فإنه يبقى محصورا في التأثير على
األسعار فقط (معادلة التبادل لفيشر ومارشال).
بدأ كينز تحليله بالبحث عن السبب الذي يمكن أن يدفع شخصا ما لتفضيل حيازة ثروته في شكل ال يحقق
له أي فائدة أو عائد بسيط عن حيازتها في شكل يحقق له فائدة وبإدخال عامل عدم التأكد لسعر الفائدة في
املستقبل فإن شكل حيازة النقود يكون له أهمية ،ومن هنا تظهر أهمية تفضيل السيولة في بناء نظرية جديدة
ستكون لها انعكاسات ذات أهمية بالغة على التحليل النقدي واالقتصادي ،وقبل الدخول في تفاصيل ذلك البد من
اإلشارة إلى مفهوم وطبيعة الفائدة في التحليل الكينزي.
إن مفهوم الفائدة عند كينز ليست جزاء االدخار أو نظير الحرمان واالنتظار ،أو هي ثمن للتفضيل الزمني كما
يعتقد التقليديون ،وإنما هي ثمن التنازل عن السيولة أو ثمن عدم االكتناز ،ومنه يعرف كينز الفائدة على أنها "الثمن
الذي يجب دفعه لحث حاملي األموال للتنازل عن أصول سائلة في صورة نقدية ،أو الحصول على أصول أخرى تحمل
مخاطر أكبر ،إذا فالفائدة هي ثمن إقراض النقود".
أما عن تحديد سعر الفائدة ،فإن كينز يرى أن سعر الفائدة يعتبر ظاهرة نقدية وليس ظاهرة حقيقية كما
تفترض النظرية التقليدية ،ويتحدد سعرها في السوق النقدي على أساس تفاعل العوامل النقدية ،وهي عرض

النقود والطلب عليها ،ومنه يرى أنه يمكن حيازة املدخرات في صورة نقود ال ينتج عنها أي عائد ،ولكن التخلي
والتضحية بالسيولة هو الذي يحقق العائد ،فسعر الفائدة هو ثمن التوازن بين الرغبة في حيازة الثروة في شكل
نقدي .إذا فالعامل األول لتحديد سعر الفائدة هو عرض النقود والعامل الثاني هو تفضيل السيولة (الطلب على
النقود).
يقصد كينز بتفضيل السيولة "الدوافع التي تدفع الفرد (املشروع) على االحتفاظ بالثروة في شكل سائل
(نقود)" ،ويعبر عنها بالدوافع النفسية للسيولة ،وهي أن رغبة األعوان االقتصاديين في حيازة أرصدة نقدية يرجع إلى
كون النقود بمثابة األصل األكثر سيولة ،نظرا ألنها تمثل األصل الوحيد الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر في أقصر
مدة دون خسارة.
وقد كتب كينز في النظرية العامة » :إن نقاط النقص األساسية الثالث التي يجدر بنا تالفيها في معارفنا
الحالية هي؛ تحليل امليل إلى االستهالك ،تعريف الفعالية الحدية لرأس املال ،ونظرية معدل الفائدة ،وحين يتحقق
ذلك سيبدو لنا أن املحل الحقيقي لنظرية األسعار يأتي في مقام الحق بنظريتنا العامة ،وسنالحظ في نظريتنا في معدل
الفائدة ،أن العملة تقوم بدور أساس ي ،ولسوف نسعى لتوضيح الخصائص التي تميزها عن الثروات األخرى« وفي حين
يربط كينز الطلب على السيولة أو تفضيل السيولة بمعدل الفائدة  ،فإنه -باملقابل -يعتبر عرض النقد متغيرا محددا
سلفا من طرف السلطة النقدية ،وبالتالي فهو عديم املرونة بالنسبة لسعر الفائدة ولذا فهو موضع في النموذج
الكينزي كمتغير خارجي ،أي يتحدد تبعا ملتغيرات خارج النموذج.
وقبل أن تناول كيفية تحديد سعر الفائدة التوازني ،من الضروري إعطاء الصيغة الرياضية لدالة الطلب
الكلي على النقود:
 دالة الطلب على النقود بدافع املعامالت واالحتياط:-

)dA =f (y

دالة الطلب على النقود بدافع املضاربةds = f(R) :

ومنه يمكن كتابة دالة الطلب الكلي على النقود (  )dGكما يلي:
 dG =dA+dsأيdG = f(Y,R ) :
أما التمثيل البياني للطلب على النقود فهو يظهر في الشكل ادناه .
( DSR = F )R

(DgR= F)Y. R
(DAR=F)Y
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منحنى دافع املضاربة

منحنى األرصدة النقدية بدافع املعامالت واالحتياط

أما عن كيفية تحديد سعر الفائدة التوازني من خالل التحليل الكينزي ،فإنه يتحدد عند نقطة تقاطع
منحنى الطلب الكلي على النقود (– )dGمنحنى تفضيل السيولة – ومنحنى عرض النقود (،)OO
الطلب على النقود – تفضيل

سعر الفائدة

السيولة
عرض النقود

سعر الفائدة التوازين

كمية النقود

ولعدم التأكد والتوقعات دور كبير في تحديد سعر الفائدة ،ومن ثم التأثير في مستويات الدخل وغيرها من
املتغيرات االقتصادية.
يرى كينز أنه إذا كانت قيم السندات مرتفعة حاليا بالنسبة إلى توقعات األفراد ملا ستكون عليه أسعارها في
املستقبل ،فسيبادرون إلى بيع ما لديهم من سندات واالحتفاظ بثمنها في صورة نقود سائلة حتى ال يضطروا إلى بيعها
بخسارة في املستقبل ،نتيجة توقع انخفاض أسعار السندات.
أما في حالة توقع انخفاض قيمة السندات حاليا بالقياس إلى املستقبل ،فإنهم سيخصصون جزءا من
دخولهم النقدية لشراء املزيد من السندات بغية بيعها في املستقبل وتحقيق األرباح املتوقعة من ارتفاع أسعارها.
ومنه فان تقلبات الطلب على النقود تبعا لدافع املضاربة في السوق من أهم األسباب التي تؤدي إلى تقلبات
أسعار الفائدة ،واعتبر دافع املضاربة بمثابة دالة لسعر الفائدة ،وإن العالقة بينهما هي عالقة عكسية.
ويذهب كينز إلى اعتبار أن الشرط األساس ي لتحقيق هذا النوع من املضاربة هو عدم التأكد من تحركات
أسعار الفائدة ،فاملضارب ال يعرف على وجه التحديد ما هي القيمة املستقبلية لسعر الفائدة على السندات املصدرة،
ومن ثم فهو ال يعرف على وجه الدقة السعر الذي يمكن أن يبيع به ما بحوزته من سندات.
وعليه فإذا كانت تحركات أسعار الفائدة في املستقبل معلومة ،ملا كان هناك دافع لالحتفاظ بالنقود عاطلة،
وعدم استثمارها في األوراق املالية ،ولكن عدم التأكد من تغير تلك األسعار في املستقبل هو املبرر لالحتفاظ بالنقود
بدافع املضاربة.
إذا فاملضارب يقوم باالختيار بين نوعين فقط من أنواع األصول ،أصول مضمونة هي النقود ،وأصول غير
مضمونة تنطوي على مخاطر معينة وهي األوراق املالية (السندات) ،ويتحدد هذا االختيار عن طريق األخذ بعين
االعتبار التوقعات املتعلقة بتغير سعر الفائدة.

ومنه فإن مؤشر العنصر االقتصادي سيفصل في أمر االختيار ،فيفضل األصول املضمونة وهي النقود بشكل
أوسع عندما يعتقد أن سعر الفائدة سوف يرتفع ،ومن ثم سوف ينخفض سعر السندات ،ويختار النقود بشكل أقل
حين يعتقد أن سعر الفائدة سينخفض ،وترتفع أسعار السندات ،فيسمح له ذلك بتحقيق أرباح رأسمالية على
السندات التي يملكها.
إن كينز يطرح تساؤال أكثر أهمية يتمثل في :ما هو املتغير الذي يحدد متى وكيف سيتغير سعر الفائدة؟،
ويجيب على ذلك أن العامل الحاسم عن هذا التساؤل هو سعر الفائدة الجاري ،فقد وضح أنه يوجد في كل لحظة
حدود معينة يسود االعتقاد بأنها تمثل الحدود الطبيعية لتغيرات سعر الفائدة ،وتعتبر من جانب العناصر االقتصادية
بمثابة سعر عادي أو معقول للفائدة ،وعليه فكل فرد سيقوم بإجراء توقعاته املستقبلية عن طريق املقارنة بين السعر
الحالي (الجاري) وبين السعر الخاص بالفترة الطويلة (سعر عادي) ،ويحدد بالتالي اختياره بين النقود والسندات.
فإذا كان سعر الفائدة الحالي يعتبر مرتفعا بالنسبة للسعر العادي ،فإن الفرد سيتوقع انخفاض سعر الفائدة
في املستقبل وعودته إلى الحدود الطبيعية له ،وهكذا ومن البديهي وجود اختالف في تقدير األفراد للمستقبل،
فحدوث تغير في سعر الفائدة ينتج عنه توقعات متفاوتة في التفاؤل والتشاؤم حول املستقبل ،فهناك من يتوقع
انخفاض أسعار األوراق املالية ،ومن ثم ارتفاع أسعار الفائدة ،وهناك من تكون توقعاته على العكس ،ويتوقف األثر
النهائي على متوسط التوقعات املتشائمة واملتفائلة –انظر الشكل (.)2-2
سعر الفائدة الجاري (الفائدة)

االتجاه العام لسعر الفائدة العادي
R

(Tالزمن)
شكل :منحنى سعر الفائدة الجاري يتذبذب حول سعر الفائدة العادي
ويخلص التحليل الكينزي إلى أنه عندما يكون سعر الفائدة مرتفعا بشكل مبالغ فيه (بالنسبة لسعر الفائدة
العادي) فسوف يدفع األفراد واملشروعات استثمار أموالهم في شراء سندات متنازلين بذلك عن السيولة ،انتظارا منهم
حدوث انخفاض في أسعار الفائدة في املستقبل ،ومن ثم سيادة سعر مقبول بالنسبة للسندات مما يمكنهم من تحقيق
ربح من عملية املضاربة ،وعلى العكس من ذلك فإذا ساد االعتقاد أن سعر الفائدة الجاري في السوق يعد منخفضا
عن السعر العادي بشكل ملحوظ ،وهو ما يعني ارتفاع قيم األوراق املالية في السوق علما أن االرتفاع إذا تم سيترتب
عليه حدوث خسارة في قيمة رأس املال بالنسبة لحائز السندات ،فيمتنع عن شراء السندات نظرا لخطر ضياع رأس
املال مقابل عائد يعتبر بسيطا.

املطلب الثالث :التطورات الالحقة للفكر الكينزي
بعد كينز ،و في فترة ما بعد الحرب العاملية الثانية ،صار التطور في النظرية النقدية في اتجاهات مختلفة.
أحد هذه االتجاهات كان العمل على تطوير و تصحيح و تفسير دوافع االحتفاظ بالنقود علي نحو أدق مما قام به كينز
 .اإلضافات في هذا االتجاه يمكن تصنيفها وترتيبها علي الصورة التالية :
النقطة األولئ  ،وتتعلق بالطلب علي النقود بدافع املعامالت واالحتياط و كيفية تأثرهما بسعر الفائدة و
تطوير نموذج لتحديد القدر األمثل من األرصدة النقدية التي يجب االحتفاظ بها بدافع إتمام املعامالت  .هذه النماذج
تم تطويرها علي يد كال من توبن وبيمول .
النقطة الثانية تتعلق بالطلب علي النقود بدافع املضاربة وتطوير نظرية محفظة األوراق املالية علي يد
توبن
أوال :نموذج وليام بومول
أطلق وليام بومول على منهجه في تحديد الكمية املثلي من األرصدة النقدية التي يتعين علي الفرد االحتفاظ
بها بغرض إتمام املعامالت اسم املدخل النظري للمخزون
يهدف هذا النموذج إلى تفسير نقطتين أساسيتين في النظرية الكينزية "دالة الطلب على النقود" واملتمثلتين
في أن الطلب على النقود لغرض املعامالت يتأثر بتغير سعر الفائدة وليس بالدخل فقط كما افترض كينز ،وأن الفرد
أو املؤسسة يستطيع تنويع املحفظة املالية من خالل الجمع بين النقود والسندات.
يرتكز الطلب على النقود لدى بومول على تكاليف املعامالت التي تنشأ عند تحويل النقود إلى سندات ،فمن
خالل تحليله يمكن إيجاد قيمة النقود املطلوبة التي تعظم دخل األفراد بعد تحديد مبلغ النفقات ،معدل الفائدة،
وتكلفة املعامالت ،حيث يفترض أن:
• يدرس سلوك العون االقتصادي (العوائد أو املؤسسات) ،ويفترض أن هذا العون يتحصل على دخل خالل
فترة زمنية معينة؛
• يفترض بومول أن التكلفة ثابتة ،والناتجة عن عملية تحويل السندات إلى نقود ،حيث أن كل ما تخلى العون
االقتصادي على السندات فإنه يدفع نفقات الوساطة أي (السمسرة) والتي سماها بتكلفة االنتقال
لسحب النقود ،ومن جهة أخرى إذا فضل الحيازة على النقود بدال من السندات فإنه سيتخلى على فوائد
وتعتبر بدورها تكلفة؛
• عند كل عملية انتقال لسحب النقود أو تحويلها يسحب العون االقتصادي قيمة نقدية  ،Mومنه تكون
الكمية املتوسطة املحتفظ بها .M/2
الطلب على النقد وفق النموذج
يتحمل العون االقتصادي نوعين من التكاليف:
• يدفع مصاريف السمسرة أو الوساطة  bعند كل تحويل ،علما أنه في كل مرة يسحب الفرد القيمة  Mمن
مجموع دخله ،Yأي أنه ينتقل  nمرة لسحب أو لتحويل السندات إلى نقود ،ومنه تكون التكلفة الحقيقية
لجميع املستويات هي:

n.b= (b.Y)/M………………………………..1
وهي تكلفة متناقصة مع .M
• النقود التي يحتفظ بها ال تجلب للفرد أي فائدة بعكس السندات ،أي أنه كلما كان عنده نقود أقل كلما ربح
فائدة أكثر ،وهو ما يسمى بتكلفة الفرصة الضائعة.
إن القيمة املتوسطة للنقود املحتفظ بها في الفترة هي  Y/2أي نصف اإليرادات الناتجة عن تحويل السندات
وبالتالي فالقيمة النهائية في كل سحب هي:
C=M.I/2………………………………………2
وهي تكلفة متزايدة مع .M
بجمع املعادلتين نتحصل على مجموع التكاليف:
V=b.Y/M+M.I/2………………………….3
تتمثل إشكالية "بومول" في تدنية التكاليف ،حيث بتدنيتها يعظم دخله:
Dv/dM=bY/M2+I/2=0………………………………4
bY/M2=I/2
M2=2.bY/I
M=(2.bY/I)1/2…………………………………….5
وبما أن كمية النقود املتحصل عليها في فترة لها متوسط " ،"M/2تكون دالة الطلب على النقود الناتجة عن
التحليل هي:
Md/p=M/2=1/2.(2b.(Y/I))1/2………………………….6
وتبين الدالة أن الطلب على األرصدة للمعامالت ،ال لقيم الحقيقية يتناسب طرديا مع جذر حجم املعامالت
وعكسيا مع جذر معدل الفائدة.
يمكن كتابة املعادلة السابقة كما يلي:
Md= ½. (2b(Y/I))-1/2.P=K.(Y.I)1/2.P…………………….7
إن أهم ما قدمته نظرية بومول هو أنها افترضت بأن النقود وسيلة للتبادل في االقتصاد ،وأن هناك تكلفة
ناتجة عن تحويل األصول املنتجة للفوائد إلى نقود ،إضافة لوجود تكلفة الوساطة.
فإذا كانت  b=0ستكون املعادلة منعدمة ،أي أنه إذا كانت عملية بيع السندات ال تحمل تكاليف فإن الطلب
على النقود سيختفي ،أي تكون النقود الوسيلة للتبادل.
تشكل تكلفة الوساطة متغير رئيس ي في نموذج بومول شأنها شأن الدخل ،حيث أن الطلب على النقود يتبع
في آن واحد توزيع الدخول ومستواها ،أي أن نموذج بومول يقوم على تحليل تكاليف ومنفعة الطلب على النقود
لغرض املعامالت واالحتياط ،ويعتمد في ذلك على أن الفرد يقوم بإنفاق جزء من دخله وادخار الجزء املتبقي على
فوائد رأسمالية ،ويمكن تفسير ذلك في أن الفرد يتحصل على دخل سنوي ( ،)yويقوم بإنفاقه بطريقة منتظمة خالل
السنة.

الحالة األولى :الفرد يقوم بعملية تحويل واحدة أو رحلة واحدة إلى البنك ،في هذه الحالة يقوم بسحب كامل الدخل
في بداية السنة لينفقه بطريقة منتظمة.
ومنه متوسط تفضيل السيولة املحتفظ بها خالل السنة = .y/2
الشكل :الفرد يقوم بعملية تحويل واحدة
y

y

0

1

T

من خالل الشكل الفرد يبدأ السنة بـ  yدينار وينتهي بـ  0دينار.
الحالة الثانية :الفرد يقوم بعمليتي تحويل أو رحلتين إلى البنك في بداية السنة يقوم بسحب نصف الدخل y/2
لتغطية نفقاته خالل السداس ي األول ،ثم يدخر الجزء املتبقي لينفقه في السداس ي الثاني.
إذن متوسط تفضيل السيولة خالل السنة =.y/4
الشكل :الفرد يقوم بعمليتي تحويل
y

T

0
1

في هذه الحالة الفرد يحقق أرباح خالل الفصل األول نتيجة ادخار نصف املبلغ أو تخفيض نسبة تفضيل
السيولة.
الحالة الثالثة (العامة) :الفرد يقوم بـ  nعملية تحويل،أي  nرحلة إلى البنك ،وفي هذه الحالة يقوم الفرد بسحب
 y/nمن الدخل في كل عملية تحويل.
ومنه متوسط تفضيل السيولة = y/2n
شكل :الفرد يقوم بـ  nعملية تحويل.
y

0
T
كلما زادت 1عدد التحويالت أوالسحوبات تزداد نفقات التحويل ،لكن تكلفة الفرصة البديلة تنخفض.

السؤال املطروح هنا :ما هو عدد التحويالت املالئمة لكي تنخفض النفقات إلى حدها األدنى؟.
نعتبر أن:
 :Iسعر الفائدة.
 :Bنفقات كل عملية تحويل.
 :y/2nمتوسط تفضيل السيولة.
 :Bnنفقات التحويل الكلية.
) :(y/2nتكلفة الفرصة البديلة.
التكاليف الكلية ( = )CTتكلفة الفرصة البديلة  +تكاليف التحويل الكلية

إذا كان * Mمتوسط تفضيل السيولة املثلى فإن:

ويمكن أن نعبر على هذه العالقة من خالل الشكل التالي:
الشكل :عدد التحويالت املالئمة
نفقات التحويل الكلية

التكاليف

n

0
*n

عدد التحويالت تكون عنده النفقات في حدها األدنى

يبين الشكل أعاله أنه عند زيادة نفقات التحويل يسمح هذا بانتقال املنحنى  bnإلى األعلى مما يؤدي إلى
انخفاض عدد السحوبات .n
أما عند ارتفاع سعر الفائدة يدفع باملنحنى  CTإلى األعلى ،يعني هذا عدد السحوبات  nأي كلما كان سعر
الفائدة مرتفع يكون من مصلحة الفرد زيادة عدد السحوبات أو التحويالت ،وبهذا نصل إلى أن الطلب على النقود
لغرض املعامالت ذو عالقة عكسية مع سعر الفائدة
من خالل ما تقدم نستنتج أن الطلب على النقود لغرض املعامالت يزداد مع زيادة الدخل وزيادة النفقات
الخاصة بإجراء املعامالت ،وينخفض عند ارتفاع سعر الفائدة.
ثانيا  :نموذج "توبين "Tobbin
بتقديم وظيفة النقود كمخزن للثروة علي ساحة التحليل النقدي ،قدم كينز سعر الفائدة كواحد من
العوامل التي تؤثر علي الطلب علي النقود  .رغما عن ذلك ،فان التحليل الكينزي للطلب علي النقود بدافع املضاربة
كان مجاال لنقد واسع متعدد ،فقد أوضح كينز أن الناس يحتفظون بالنقود كمخزن للثروة عندما يكون العائد
املتوقع على السندات اقل من العائد املتوقع على النقود ويحتفظون بالسندات عندما يكون العائد املتوقع علي
السندات اكبر من العائد املتوقع على النقود .في التحليل الكينزي ،تبعا لذلك ،ليس هناك مجال لالحتفاظ بمحفظة
أوراق مالية متنوعة تضم كال من السندات والنقود في وقت واحد إال في حالة واحدة نادرة الحدوث ،ذلك عندما
يتساوي العائد املتوقع علي كال من السندات والنقود ،وحيث أن قيام الناس بتنويع محافظهم املالية هو األمر األكثر
قبوال ألنه األكثر عقالنية ،لذا فان نظرة كينز إلي فكرة التنويع بوصفها أمرا نادر الحدوث يعد عيبا خطيرا في صلب
نظرية الطلب علي النقود بدافع املضاربة ( هذا األمر تمت معالجته فيما بعد من قبل هاري ماركوز و جيمس توبن ) .
كما جاء تحليل توبين فيما يتعلق بالطلب على النقود بدافع املضاربة ،تحليال أكثر دقة لسلوك وتصرفات
األفراد ،فهؤالء ال يحتفظون بثروتهم إما في شكل نقود أو في شكل أصول حسب تحليل كينز ،بل أشار أنه في حالة
عدم التأكد فإن سلوك األفراد االقتصاديين سينصرف إلى تحقيق الوضع القائم على موازنة سلبية املخاطر مع
إيجابية عوائد حيازة السندات في اختيار بنية محفظته املالية على شكل تركيب أمثل بين األصول املالية والنقدية.
ويمكن القول أن نظرية "توبين" القائمة على السلوك العقالني للفرد االقتصادي الذي يسعى في مواجهة
عدم التأكد إلى تجنب املخاطرة ،هي نظرية الطلب على النقد من أجل السيولة على املستوى الجزئي.
ويوضح توبين أنه بسبب الخوف من املخاطرة التي تنجم من حدوث خسارة في بيع السندات ،يفضل الفرد
املضارب تنويع محفظته من أصول نقدية أو أصول أخرى تحمل نوعا من املخاطرة ،علما أن األصول أواألرصدة
النقدية لها مردود معدوم إضافة إلى ذلك فهو يهمل تأثير املستوى العام لألسعار.
فرضيات النموذج
هناك مجموعة من الفرضيات يمكن توضيحها فيما يلي:
 يفترض أن االقتصاد يتوفر على معلومات ناقصة ،كون حامل السندات ال يعرف العائد الحقيقي املستقبلي؛ بناءا على الفرضية السابقة ،تكون هناك مخاطرة كبيرة عند استثمار األصول املوجودة أو لشراء السنداتاملعروضة؛
 -األصول غير املستثمرة لها عائد قدره صفر بمخاطرة معدومة؛

 أن األصول أو األرصدة النقدية لها مردود معدوم ،كما أنه يهمل تأثير املستوى العام لألسعار.دالة الطلب على النقود
إذا كان شخص لديه ثروة قدرها " "Wيستثمرها في السوق أين سعر الفائدة يقدر بـ " ،"iفتكون قيمة ثروته
في نهاية الفترة تقدر بـ ") ،"W0(1+iويمكن تمثيل العالقة بين القيمة املنتظرة من املحفظة ودرجة املخاطرة وفق
املنحنى التالي:
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تطور الطلب على النقود بداللة سعر الفائدة
تمثل املنحنيات  I2،I1،I0املنفعة أو القيمة املنتظرة من املحفظة فكلما زاد سعر الفائدة ،زاد الطلب على
النقود من أجل املخاطرة حيث يمثل  PRnأعظم مخاطرة للمحفظة ،وتمثل النقاط  B ,C,Dنقاط تمثل التوازن لدى
املخاطر بالنسبة لقيد امليزانية املمثل بخط مستقيم.
تمثل النقطة " "Aالتوازن عند احتمال املضارب أكبر مخاطرة ،وإلظهار كيفية اختيار النقود والسندات
يفترض "توبين" أن العائد الناتج عن املدخرات يتأثر إيجابا بالعائد املتوسط " "rوسلبا بانحرافه املعياري " "sوالذي
يقيس في نفس الوقت درجة املخاطرة التي تنخفض من ضمان املحفظة.
وتكون دالة الطلب على النقود وفق هذا النموذج كالتالي:
M=(1-S/sa).A………………………41
يكون الطلب على النقود دالة خطية لألصل الكلي املستثمر ،ومنه يمكن القول أن النسبة املطلوبة تتأثر
خاصة بدرجة املخاطرة والتي يتم حسابها عن طريق متوسط وتباين العائد املخاطر ب

الفصل السابع :النقود االنتاج
املطلب األول :نموذج LM-IS
انصب بحث بعض االقتصاديين على العمل الذي يسمح بتحديد سعر الفائدة من خالل إدماج النظرية
التقليدية و النظرية الكينزية ،أي العمل على تجميع العناصر املختلفة املحددة لسعر الفائدة في شكل نموذج يوضح
التوازن العام في االقتصاد الوطني كما يسمح في نفس الوقت بتحديد مدى فعالية السياسة النقدية و السياسة
املالية في ظل األوضاع والظروف االقتصادية املختلفة ،وفي هذا اإلطار قام االقتصاديان "هيكس" و"هانس" في خضم
الدفاع عن أراء و مبادئ "كينز" بوضع نموذج سمي باسم "نموذج هيكس و هانس "أو نموذج توازن االقتصاد الكلي
( ،)IS-LMوقد أطلق عليه كذلك " نموذج النظرية الكينزية الجديدة ".
ولكى نتعرف على املقصود بالتوازن الكلى وشروطه فى النظام االقتصادي يفضل أن نبدأ بالتفرقة بين
قطاعين هامين داخل النظام االقتصادي هما :القطاع الحقيقي القطاع والقطاع النقدي
ويتضــمن القط ــاع الحقيق ــى األنش ــطة الحقيق ــة مث ــل ال ــدخل ،االس ــتثمار ،االدخ ــار ،االس ــتهالك ،بينم ــا يتض ــمن
القطاع النقدى الطلب على النقود وعرضها ،باالضافة لسعر الفائدة.
ً
ويتحقق التوازن الكلى فى النظام االقتصادى فى كال القطاعين معا فى آن واحد وذلك كما يلي:
 -1توازن القطاع الحقيقى
يمكن بيان مكونات القطاع الحقيقى من خالل نظام املعادالت اآلتى:
y =C+I
)(1
C = C0 + my
)(2
)(3

I =A – r

حيث:
 = yالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتج أو ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخل  = C ،االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالك  = I ،االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار  = r ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر الفائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،
 = mامليل الحدى لالستهالك   ، A ، C0 ،ثوابت
 املعادلة ( )1تبين شرط التوازن ،واملعادلة ( )2تبين دالة االستهالك باعتبار أن االستهالك يتوقف على الـدخل ،أمـااملعادلة ( )3فتبين دالة االستثمار الذى يتوقف على سعر الفائدة.
من نظام املعـادالت السـابقة نالحـظ أنـه يتكـون مـن ثـالث معـادالت بأربعـة مجاهيـل (  ،) r ، I ، C، yحيـث أن
سعر الفائدة ( ) rمتغير خارجى أي يتحدد خارج النموذج ،وهذا يعنى أنه باختالف قيم ( ) rيختلف حـل هـذا النمـوذج،
وبالتــالى فــإن التغيـرات فــى الــدخل ال تنــتج نتيجــة تغي ـرات تلقائيــة فــى االســتثمار بــل مــن خــالل التغيـرات فــى ســعر الفائــدة،
بمعنى أن ميكانيزم النموذج يبدأ بسعر الفائدة إلى االستثمار ،ثم الدخل واالستهالك في النهايـة  ..ويمكـن بيـان ذلـك مـن
خالل التعويض بقيم  Cو Iفى املعادلة ( )1فنحصل على املعادلة التالية:
B
1-m

A + C0
1-m

)(4

)r

-

( =y

وبالتعويض بقيمة ( ) yفى املعادلة ( )2فى املعادلة ( )4فنحصل على الصيغة التالية:
)(5

B
) rc0
1-m

A + C0
1 -- m

(y=m

ونالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ أن ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل النم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج يتوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى قيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املتغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارجى ( ،) rومل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ً
( ) rليست كمية ثابتة بل متغيرة ،فإن قيم  yو Cستكون متغيرة أيضا.
وتعبــر املعادلــة ( )4عــن املســتوى التــوازنى للــدخل كدالــة فــى ســعر الفائــدة ،ومــن النمــوذج الســابق يمكــن القــول
بأن املعادلة ( )4تربط السبب ( ) rبالنتيجة ( )yمباشرة.
فمن هذه املعادلة نجد أن انخفاض ( )rيؤدى إلى زيادة االسـتثمار ،ممـا يعنـى زيـادة املسـتوى التـوازنى للـدخل،
والعكس صحيح ،فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما انخفض املستوى التوازنى للدخل.
ويمك ــن بي ــان ت ــوازن القط ــاع الحقيق ــى وش ــروطه باس ــتخدام الرس ــوم البياني ــة والش ــكل ( )1يص ــور بي ــان ح ــل
مشكلة التوازن فى القطاع الحقيقى.
فالشكل (أ) يصور دالة االستثمار معادلة ( ،)7والشكل (جـ) يصور دالة االدخار والتـى تنـاظر دالـة االسـتثمار،
والتعادل بين االدخار واالستثمار هو شرط التوازن والذى يوضحه الشكل (ب) ،أما الشكل (د) فيعطى حل النظام من
خالل عرض املنحنى .IS
ولتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ميكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيزم العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا النمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج نفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رض أن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر الفائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل
(أ) هــو (  ،) r1مقابــل ســعر الفائــدة هــذا يتحــدد مســتوى االســتثمار املنــاظر (  ،) I1وحتــى يتحقــق التــوازن يجــب أن يكــون
االدخار على نفس مستوى االستثمار (  ) S1فى الشكل (ب).
من الشكل (جـ) نجد أن االقتصاد قادر على توليد هذا االدخار فى حالة مستوى دخل ( .) y1
مـ ــن الشـ ــكل ( د ) نج ـ ــد النقطـ ــة (  ) mالت ـ ــى يحـ ــددها  ( r1 ،y1أي مسـ ــتوى ال ـ ــدخل وسـ ــعر الفائ ـ ــدة ) واللـ ــذان يتس ـ ــاوى
عنـدهما كــل مـن االدخــار واالسـتثمار ،وبتكـرار هـذه العمليــة السـابقة نحصــل علـى النقطــة (  ) mوالتـى يحــددها  y2و، r2
وبتوصيل النقاط  n ،mنحصل على منحنى االدخار واالستثمار ( .) IS
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شكل (: )1التوازن فى القطاع الحقيقى

r1
r2

 -2التوازن فى القطاع النقدي
يمكن بيان أو عرض القطاع النقدى فى االقتصاد القومى من خالل نظام املعادالت اآلتى :
= K0 + m1 y – m2 y

))10

Dm
P

حيث أن:
Dm
P

m1
m2
k0

= الطلب على النقود لألغراض املختلفة.
= امليل لالحتفاظ بالنقود ألغراض دخلية.
= امليل لالحتفاظ بالنقود ألغراض املضاربة.
= ثابت.
وملا كان الطلب على األرصدة الحقيقة يساوى املعروض منها فإن:
)(11

Sm
P

Dm
= P

والنمـ ـ ـ وذج السـ ـ ــابق يتضـ ـ ــمن خمـ ـ ــس متغيـ ـ ـرات هـ ـ ــى؛  ،r ،y ،P ،Sm ،Dmوبـ ـ ــافتراض أن املتغيـ ـ ـرين  SmوP
يتحددان خارج النموذج ،فتبقى ثالث متغيرات فى معادلتين ،وهذا يعنى أنه فى الظروف العاديـة ،ال يمكـن الوصـ ول إلـى
حـل وحيـد لهـذه املتغيـرات ،لـذا مـن األفضــل اختصـار هـذا النظــام فـى معادلـة واحــدة تتضـمن متغيـرين ،وذك بــالتعويض
فى املعادلة ( )11لنحصل على الصيغة التالية:
)(12
Sm = K0 = m1 y – m2 r
P

بافتراض قيمتين للمتغيرين الخارجين وليكونان  P ،Smتؤول املعادلة السابقة إلى اآلتى:
= K0 + m1 y – m2 r
)(13

Sm
P

والت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن  r ،yكمجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولين ،وبح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه املعادل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ( )rبدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
( )yنحصل على الصيغة التالية
K0 r = Sm/pm1+ y
)(14
m2

m2

m2

ً
وتعبــر املعادلــة ( )14عــن ســعر الفائــدة التــوازنى كدالــة فــى مســتوى الــدخل ،ويمكــن اشــتقاق املنحنــى  LMبيانيــا
كما هو موضح بالشكل ( )2التالى حيث رسمت معادالت القطاع النقدي فى أربع أجزاء كالتالى:
الجـزء ( أ ) ،الجـزء (جــ)  يصـوران الطلـب علــى النقـود لغرضـ ى املضـاربة والـدخل ،أمــا الجـزء (ب) فيصــور
شرط التوازن فى السوق النقدى (تعادل  Dmمع .)Sm
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ب

جـ

n1

n1

n2

n2

y

طلب على
النقود لمضاربة

سعر الفائدة

أ

y1

y2

سعر الفائدة

د

M
r1

A

•

r2

r1

•

B

r2
L

y
الطلب على النقود
للمضاربة

n2

n1

شكل (: )2التوازن فى القطاع النقدى

y1

y2

 تبدأ عملية االشتقاق إما من الجزء (جـ) بافتراض مستوى معين من الدخل أو من الجزء (أ) بافتراض سعر فائدةمعين.
ً
 الشـكل (د) يصـور النقطـة  Aالتـى تبـين كـال مـن الـدخل وسـعر الفائـدة والـذان عنـدهما الطلـب علـى النقـود يســاوىً
عـرض النقــود ،وأيضــا إذا كــان مسـتوى ادخــل (  ،) y2فــإن ســعر الفائــدة يجـب أن يكــون (  ) r2حتــى يتــوازن القطــاع
النقدى وهذا ما تصوره النقطة (  ) r2على املنحنى .LM
 -3التوازن الكلى فى النظام االقتصادى
ً
ً
إن أي نقط ــة عل ــى املنحن ــى  LMتمث ــل مس ــتوى معين ــا لل ــدخل ومس ــتوى مح ــددا لس ــعر الفائ ــدة عن ــدها يتحق ــق
ً
التوازن فى السوق النقدية ،حيث يتساوى الطلب على النقود مع عرض النقـود ،وأيضـا بالنسـبة للمنحنـى  ،ISحيـث أن
ً
ً
أي نقط ــة علي ــه تمث ــل مس ــتوى معين ــا لل ــدخل ومس ــتوى مح ــددا لس ــعر الفائ ــدة يناظره ــا ت ــوازن ف ــى القط ــاع الحقيق ــى م ــن
االقتص ــاد ،حي ـ ث يتع ــادل االس ــتثمار م ــع االدخ ــار ليتحق ــق الت ــوازن الكل ــي ف ــى االقتص ــاد عن ــدما يح ــدث الت ـ وازن ف ــى ك ــال
القطــاعين فــى آن واحــد ،وبالتــالى يجــب علينــا البحــث عــن النقطــة التــى يتعــادل عنــدها املنحنــين  LMو ISوالتــى يتحقـ ق
عندها التوازن فى كال القطاعين.
ً
ويمكن توضيح ذلك بيانيا من خالل إيجاد التوازن الكلى بتقاطع املنحنين  LM -ISفى شكل واحد (:)3

سعر الفائدة
LM

n
r0

IS
y

y0

0

شكل ()3
ً
حيـ ــث  = r0سـ ــعر الفائـ ــدة الت ـ ــوازنى بالنسـ ــبة للقطـ ــاعين الحقيقـ ــى والنق ـ ــدى معـ ــا ،وكـ ــذلك  :yتمثـ ــل املس ـ ــتوى
التوازنى للدخل فى كال القطاعين فى آن واحد.

 -4التوازن في سوق اإلنتاج وسوق النقد ( ) I S = LM
بعد أن قمنا بتحليل شرط التوازن في سوق السلع والخدمات ،وقمنا باشتقاق منحنى  ،ISوبعدها شرط
التوازن في سوق النقود بتعادل الطلب على النقود مع عرض النقود ،واشتققنا منحنى  ،LMفإن شرط التوازن
االقتصادي العام يتم من خالل توازن سوقي اإلنتاج والنقد في نفس الوقت ،أي الجمع بين املنحنى  ISواملنحنى  LMفي
رسم بياني واحد.
ومن إحداثيات التقاطع نحدد مستوى الدخل التوازني ومستوى سعر الفائدة التوازني كما هو مبين في
الشكل أدناه:
R

LM
IS3
IS2
IS1

C
B
A
Y

Y2

Y3

R3
R2
R1

Y1

الشكل  :نموذج التوازن العام
هناك ثالثـة احتماالت لتحقيق هذا التوازن ،فان رجعنا إلى الشكل اعاله نالحظ أنه قد يتحقق التوازن في
منطقة مصيدة السيولة ،بتقاطع ( )IS1مع ( )LMفنحصل على ( ،)Aحيث مستوى الدخل ( )Y1مقابل سعر فائدة
توازني ( ،)R1وهذا أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه سعر الفائدة.
وقد يتحقق التوازن في املنطقة الوسطى بتقاطع ( )IS2مع ( )LMفي النقطة ( ،)Bوعندها يكون الدخل
التوازني ( )Y2وسعر الفائدة التوازني (.)R2
أما عند املنطقة الكالسيكية فيتحقق التوازن بتقاطع املنحنى ( )IS3مع ( )LMفي النقطة ( )Cوعندها يكون
سعر الفائدة التوازي ( )R3و الدخل التواني (.)Y3

املطلب الثاني :الكينزيون ما بعد الكينزية )(post keynesian
تعتبر مدرسة الكينزيين ما بعد الكينزية من أصغر املدارس من حيث عدد أتباعها باملقارنة مع املدارس األربعة
الكبرى ،ويسميهم البعض بالكينزيين املتطرفين ،ويدعي هؤالء بأنهم الورثة الحقيقيون لكينز ،وأن اسم (كينزي ما بعد
الكينزية) قد أعطي إلى مجموعات مختلفة من االقتصاديين الذين ينظرون إلى النظرية العامة لكينز لإللهام ،لكنهم
يرفضون املساعي لدفع أفكار كينز إلى اإلطار الكالسيكي ،كما حدث مع التركيب النيوكالسيكي ،وأنهم مهتمون بتطوير
نظرية اقتصادية كلية مالئمة للسوق الرأسمالية املعاصرة مع اتجاهها القوي نحو تركيز القوة االقتصادية في عدد
قليل نسبيا من الشركات العمالقة ،وأن أبرز أعضاء املجموعة االقتصادية هذه كانوا من ) (cambridgeفي إنجلترا،

وهم كل من )(Piereo) (Sraffaو ) (Nocolas Kaldorو ) )Joan Robinsonو ) (Luigi Pasinettiو (John) Kenneth
) ،)Galbaraithوآخرين من الواليات املتحدة األمريكية ،والعديد من هؤالء االقتصاديين استندوا على أفكار
االقتصادي البولندي الشهير ) (Michael Kaleckiالذي عرض في عام  1933نظرية شبيهة بنظرية كينز في التشغيل
وذلك قبل نظرية كينز العامة.
إن أعضاء هذه املدرسة هم من أشد املعارضين للمدرسة النقدوية) وملدرسة الكالسيكيين الجدد ،وهم
يختلفون في أوجه عديدة ومهمة عن كل املدارس االقتصادية الفكرية األخرى ،حيث أنهم يرفضون كليا محاوالت
إحياء االقتصاد الكلي ،على اعتبار أنها غير عملية وغير واقعية ،وأن النقطة األساسية التي يختلفون عندها عن
اآلخرين هي ما يعتبرونه إهمال من بل التفسيرات الكينزية ملا بعد الحرب العاملية الثانية ،لعناصر مهمة في أفكار كينز
موجودة في النظرية العامة له ،ويذهبون أبعد إلى أنهم يسعون لتطوير رؤى نظرية جديدة لعمل أنظمة معاصرة
لرأسمالية السوق ،وهي اقتصاديات بعيدة جدا زمنيا وهيكليا عن النماذج التنافسية البسيطة التي ّ
تميز أفكار
الثورات املضادة الكالسيكية .

ّ
إن اقتصاديي هذه املدرسة يشكلون مجموعات متباينة اآلراء واملواقف أكثر من أي مدرسة أخرى ،ففي

مجموعة رئيسية نجد اقتصاديين مثل ) (Robert Clowenوفي مجموعة ثانية والتي تتمركز في جامعة )(cambridge
ّ
انجلترا نجد ) (Jeoffrey Harcourtو ) (Roy Harrodو ) (Nicolas) Kaldorو ) ،(Joan Robinsonوهذه املجموعة ركزت
كثيرا على ديناميكية تحقيق النمو الذي يضمن التشغيل التام ،وأعطوا اهتماما خاصا إلى الروابط التي تربط بين
توزيع الدخل والنمو االقتصادي ،وهناك املجموعة الثالثة التي تضم ) (Paul Davindsonو )(Hyman Munskyو
) ( Golbraith) (Joh Kennethوالذين انصب اهتمامهم على عمل وأداء اقتصاد السوق في العالم الواقعي وليس
الرؤيا املثالية للسوق كما نجدها لدى االقتصاد الكالسيكي الجديد.
تعد أفكار أصحاب مدرسة ما بعد الكينزية أمثال  A.P.davidson, G.harcourt, Eichnerمن أهم االنتقادات
التي وجهت إلى النقدويين والنيوكالسيك.
والواقع أن أصحاب هذه املدرسة قد نهضوا بما كان يزعم "جون كينز" القيام به ،وهو دراسة تأثير سلوك
الوحدات الفردية على االقتصاد الكلي ،إضافة لذلك فقد قام أصحاب هذه املدرسة ببحث العديد من املسائل التي
لم يتطرق إليها التحليل الكنزي ،مثل نظرية التوزيع ونظرية النمو املصحوب بالتقلبات.
وفي تفسيرهم للركود التضخمي في االقتصاد الغربي اعتمد أصحاب مدرسة ما بعد الكينزية على ما يعرف
بفرضية االقتصاد املزدوج  ،ووفقا لهذه الفرضية ينقسم االقتصاد إلى نوعين من األسواق :األول؛ ويمثل الجزء
األصغرح يعرف باسم األسواق التنافسية والتي فيها تتحدد أسعار السلع بحسب قوى العرض والطلب ،كما تتمتع
األسعار واألجور فيها بمرونة تامة وغالبا ما تنتمي معظم السلع التجارية مثل الغذاء واأللياف الصناعية إلى هذا
السوق ،أما النوع الثاني للسوق؛ ويضم الجزء األكبر من االقتصاد فيعرف باسم األسواق املبادرة  ،وتتميز هذه
األسواق بوجود التكتالت االقتصادية الضخمة  ،كما أن البائعين واملشترين في هذه األسواق يتمتعون بدرجة معينة
من النفوذ ،وبالتالي يمكنهم التحكم في األسعار واألجور.

ويرى أصحاب هذه املدرسة أن أسعار السلع في األسواق املدارة تتحدد على أساس التكلفة العادية  ،وهي
التكلفة املعتادة للقيام باإلنتاج ،أو أن هذه األسعار تتحدد – كما يرى البعض اآلخر -عن طريق أرباب األعمال في
األسواق املدارة بإضافة نسبة معينة إلى متوسط التكاليف املتغيرة أي أن

)P = AVC(1+m

حيث أن  AVCهي متوسط التكاليف املتغيرة P ،هي أسعار املنتجات في األسواق املدارةm ،هي مقدار الزيادة
كنسبة مئوية .markup
ويرى أصحاب مدرسة ما بعد الكينزية أن األسعار في األسواق املدارة عديمة املرونة بالنسبة للتقلبات التي
تحدث في الطلب ،ولكنها عكس ذلك أمام التغيرات التي تحدث في التكاليف ويقرر "إكنر " Eichnerأن املشروعات
الكبرى التي تتمتع بنفوذ احتكاري تقوم برفع أسعار منتجاتها بهدف تمويل االستثمار والسبب في ذلك هو أن تكلفة
التمويل الخارجي – أي االقتراض  -عادة ما تكون أعلى عندما يتم االعتماد على األرباح املحتجزة في املقابل.
وفيما يتعلق باألجور يرى أصحاب مدرسة ما بعد الكينزية أن أرباب األعمال في األسواق املدارة يقومون
بتحديد معدل األجور الذي بحافظ على أرباحهم الحدية ،وسوف يقبل العمال هذا األجر ما دام ال يختلف كثيرا عن
التطور السابق لألجور ،وأيضا ما دام الدخل الحقيقي للعمال ينمو بذات القدر الذي كانوا يتوقعونه من قبل.
وبصفة عامة يعتبر األجر الحالي دالة في ثالثة متغيرات أساسية هي معدل األجر السابق وأسعار املنتجات،
واألسعار الخارجية ،وهي عبارة عن أسعار الواردات التي يحصل عليها القطاع املدار ويقرر أصحاب هذه املدرسة أن
األسعار واألجور تكون عديمة املرونة في االتجاه النزولي في أوقات الكساد ،ولهذا السبب يصبح منحنى فيليبس أكثر
تفرطحا.
وفي ضوء التحليل السابق نجد أن املستوى العام لألسعار يتحدد بثالثة عناصر أساسية:
* مقدار الزيادة في السعر  Markupالتي تحددها املشروعات املحتكرة؛
* معدل البطالة والذي يمكن الحصول عليه من معادلة األجور؛
* مستوى األسعار في األسواق التنافسية.
وعند مستوى ّ
معين للناتج ومن ثم التوظيف – البطالة  -يمكن أن ينشأ التضخم بسبب لولب األسعار-
األجور ،وينشأ هذا اللولب التضخمي نتيجة حدوث ارتفاع مبدئي في األسعار وذلك بسبب ارتفاع األسعار في األسواق
التنافسية ،ومن ثم ارتفاع التكاليف ومن ثم األسعار في األسواق املدارة ،أو بسبب قيام الشركات املحتكرة بداءة برفع
السعر ،ويمكن توضيح وجهة النظر هذه من خالل الصيغة التالية:
)I = Sw(WN/P)+Sp(y-WN/p)………………………(1
وتعبر العالقة السابقة عن شرط التوازن في سوق السلع ،وهو تساوي كل من االدخار واالستثمار املخطط،
حيث تعبر )(Iعن حجم االستثمار الحقيقي ،وتعبر ) (P,Wعن حجم التوظف والناتج على التوالي ،أما ) (Sp, Swفتعبر
عن امليول املتوسطة لالدخار لدى العمال وأرباب األعمال على التوالي ،وحيث يفترض أن .SpSw
ويرى أصحاب مدرسة ما بعد الكينزية أن التوظيف يتحدد بنسبة معينة من الناتج أي أن:
 N = nYوهو ما يعني ضمنا ثبات املعامالت الفنية لإلنتاج.
وبالتعويض بقيمة  Nفي املعادلة ( )1يمكن أن نحصل على العالقة التالية:
I = YSp+nW/p(Sw-Sp)

أوال :األفكار األساسية للكينزيين ما بعد الكينزية
✓ إن الفكرة األساسية ألعضاء هذه املدرسة جميعا هي رفضهم لنظرية ) (Walrasبخصوص التوازن العام
باعتبارها أساس االقتصاد الجزئي لنظرية االقتصاد الكلي ،وهذا معناه أنهم يرفضون الفكرة القائلة بأنه عند
وجود سوق املنافسة فإن نظام السوق يصحح نفسه بنفسه ،ويقود بشكل أوتوماتيكي إلى االستغالل الكامل
للموارد االقتصادية (بما فيها العمل) ،وبهذا فإن فكرة اليد الخفيةهي مجرد وهم بالنسبة لهم ،األمر الذي يفرض
تدخل الحكومة في النشاط االقتصادي؛
✓ يؤكد هؤالء االقتصاديين على عدم اليقين الذي يسود معظم النشاطات االقتصادية ،وأن هذا طعن في نظرية
التوقعات الرشيدة التي تتشكل على أساس املعرفة غير املؤكدة والتي ال يمكن إخضاعها إلى حسابات االحتماالت،
وهذه تمثل ظاهرة أساسية في العالم االقتصادي الذي نعيش فيه (وليس العالم املثالي الذي تفترضه نظرية
التوازن العام) ،وعليه فإن معظم القرارات يتم اتخاذها بواسطة الخبرة والبداهة ،وهذا ينفي كون االقتصاد
يتجه نحو التوازن أو نحو املعدل الطبيعي في األمد الطويل ،وبالنسبة لهم فإن عدم اليقين هذا بنفي فرضية
التوقعات الرشيدة؛
✓ األسعار اإلدارية :إن األسعار ال تعكس شروط الطلب الجارية ،ذلك أن األسعار تحددها الشركات الكبيرة ،ولهذا
فإن فرضية وجود البائعين واملشترين املستقلين ال تتفق مع حقيقة األمور ،فالعالم الحقيقي تسيطر عليه
الوحدات اإلنتاجية الكبيرة ،مما يجعل السوق أقرب إلى سوق احتكار القلة ،وبالتالي فإن األسعار تحدد من قبل
الشركات على أساس التكلفة زائدا هامش ربح ،ذلك ألن هذه الشركات تمول استثماراتها بشكل رئيس ي من خالل
األرباح املحتجزة ،ولتحقيق املستويات املرغوبة من األرباح (وبالتالي تحقيق خططها االستثمارية) ،فإنها تقوم
بتحديد األسعار فوق مستوى التكاليف الجارية ،لهذا فإن األسعار تعكس متطلبات املنشآت من األموال ألغراض
االستثمار ،وعندما ترتفع التكاليف فإن املنشآت اإلنتاجية تزيد من أسعارها بما يزيد على تكاليفها وذلك للحفاظ
على هامش ربحها؛
✓ النقود متغير داخلي  :يعتبر هؤالء االقتصاديون بأن خزين النقود هو باألساس متغير داخلي في االقتصاد ،وذلك
على عكس ما يعتقد به كل من ) (Fisherو ) ،( Fridmanويتغير خزين النقود استجابة للتغيرات في مستوى
األجور ،وأن حاجة التجارة للنقود هي التي تحدد حجم عرض النقود ،وبالنسبة إليهم فإن التضخم النقدي
يحدث بسبب الصراع على توزيع الدخل ،فالزيادة في األجور تسبب زيادة في تكاليف اإلنتاج ،وهذا يخلق طلبا
أكبر لدى املنشآت على رأس املال التشغيلي لتمويل السلع غير املكتملة واملخزون والتي تزداد تكلفتها ،األمر الذي
يزيد من اقتراض الشركات وبالتالي زيادة عرض النقد ،وعليه فإن جذور التضخم تكمن في سلوك املؤسسات
الرئيسية في االقتصاد مثل نقابات العمل ،وكذلك الشركات الكبيرة ،حيث لهاتين املؤسستين تأثير كبير وقوي على
األجور النقدية واألسعار؛
✓ التقلبات الناتجة عن الدورات االقتصادية (رواج-كساد) الدورية الكبيرة وعدم االستقرار :يؤكد كينزيو ما بعد
الكينزية بأن االقتصاد بطبيعته غير مستقر ،واالستثمار يجب أن ينمو بالقدر املطلوب لكي يسمح للناتج القومي
واإلنتاج بالنمو بمعدل مستقر ،وبسبب موجات التشاؤم والتفاؤل فإن مثل هذا ال يحدث ،وعندما تكون

االستثمارات أقل من املستوى املطلوب للحفاظ على معدل مستقر من النمو فإن االقتصاد يتراجع وتتزايد
البطالة؛
✓ املوقف من نظريات اإلنتاج والقيمة والتوزيع :طبقا إلى االقتصادي ) (Sraffaفإن نمط الطلب ال يؤثر على نمط
األسعار ،وبدال من ذلك يؤثر فقط على حجم اإلنتاج في كل صناعة ،ويستنتج ) (Sraffaبأن مستوى اإلنتاج
مستقل كليا عن كيفية توزيعه بين األجور واألرباح ،وقد قامت ) (Joan Robinsonوكذلك أعضاء آخرين من
هذه املدرسة بتوسيع موضوعة ) ،(Sraffaحيث أكدوا بأن توزيع الدخل الفعلي بين األجور واألرباح سوف يعتمد
على الصراع الطبقي ،وعلى السياسات العامة التي تغير التوزيع ،وعلى معدل االستثمار (املعدالت األعلى من
االستثمار تزيد من حصة األرباح) ،وتؤكد ) (Robinsonبأنه من املمكن بل واملرغوب به للمجتمع أن يسيطر على
توزيع الدخل ،ولهذا فقد وصفت نفسها كينزية من الجناح اليساري؛
✓ الحاجة إلى سياسة اقتصادية لضبط وتوزيع الدخل  :إن الصراع حول توزيع الدخل ،وكذلك التسعير املستند
على هامش الربح من قبل شركات احتكار القلة ،يفرض الحاجة إلى اتباع سياسة دائمة لتنظيم الدخول ويتفق
جميع هؤالء االقتصاديين التابعين لهذه املدرسة الفكرية على أن التضخم النقدي ال يمكن السيطرة عليه من
خالل الوسائل التقليدية للسياسة النقدية واملالية ،ألنهم يعتبرون أن التضخم ال ينتج بالضرورة عن زيادة
الطلب على السلع ،بل من الصراع على توزيع الدخل واإلنتاج ،ولهذا السبب فإنهم ال يسألون عما إذا كانت
سياسة ضبط الدخول ضرورية أم ال وإنما كيف يمكن جعل هذه السياسة تعمل بكفاءة وعدالة؛
السيناريو الخاص بكينزيي ما بعد الكينزية :رغم أن أعضاء هذه املدرسة يترددون في استخدام نموذج الطلب
الكلي والعرض الكلي لكنهم مع ذلك يستخدمونه في تحليالتهم ليوضحوا بأن تخفيض األجور من املحتمل أن يؤدي إلى
تخفيض الناتج ،ذلك أن التخفيض الناجم عن تخفيض األجور سوف يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب الكلي إلى
الداخل ،في نفس الوقت الذي يتحرك فيه منحنى العرض الكلي إلى الخارج.
ولهذا فإن كينزيي ما بعد الكينزية يؤكدون على أهمية السياسة املالية (الضرائب واإلنفاق الحكومي) إلخراج
االقتصاد من حالة الركود االقتصادي ،كما أنهم متشائمون بشأن تأثير التوقعات كما هو حالهم مع توازن السوق،
وهم يعتقدون بأن األسواق ال تتوازن ،ال في األمد القصير وال في األمد الطويل ،وأن البطالة ظاهرة دائمة وأن التدخل
مطلوب عن طريق السياسات االقتصادية املالية والنقدية.
ثانيا :نموذج KALDOR-WEINTRAUB
وأهم االختالفات بين نموذج  IS-LMونموذج  KALDOR-WEINTRAUBتتمثل في العناصر التالية:

نموذج IS-LM

نموذج KALDOR-WEINTRAUB

-1عرض النقود

متغير خارجي

متغير داخلي

-2سعر الفائدة

متغير داخلي

متغير خارجي

-3نظام التمويل

اقتصاد السوق املالي

اقتصاد املديونية

الفصل الثامن :النقود واالسعار
املطلب األو ل  :التيار التقليدي
لقد كان الكتشاف العالم الجديد في القرن الخامس عشر وتدفق املعادن النفيسة نحو أوروباوخاصة
اسبانيا (القوة االستعمارية آنذاك) أثر في انهيال الكثير من املفكرين في البحث عن العالقة املوجودة بين وصول هذه
السبائك وارتفاع االسعار ،الذي شمل اسبانيا ثم توسع الى كل انحاء أوربا.
ومن أشهر هؤالء املفكرين نجد االقتصادي جون بودن Jean BODINوالذي يعتبر من االوائل الذين قاموا
بصياغة النظرية الكمية للنقود ،إذ حاول طرح مشكلة توازن االسعار والبحث في العالقة بين حجم النقود واالسعار.
وفي منتصف القرن الثامن عشر ظهرت عدة كتابات لباحثين آخرين مثل االقتصادي دافيد هيوم DAVId
HUMEواملصرفي ريشاردكانتليوم ،RichardCANTLLONحيث قام االول بطرح مشكلة أساسية في النظرية الكمية
تتمثل في اآلثار الناجمة عن التغيرات التي يمكن أن تحدث لو ارتفع تداول النقود ،بينما تعرض الثاني ألول مرة لفكرة
سرعة تداول النقود ،كما أعطى فكرة الزمن الكلي الذي تستغرقه النقود في تداولها لتعود الى نقطة بدايتها ،باإلضافة
الى ذلك فإنه أشار الى فكرة تغيرات سرعة التداول ،اذ يقول "إن ارتفاع سرعة تداول النقود تعادل قيمتها قيمة
النقود".
أما في القرن التاسع عشر ،وعلى اثر اكتشاف مناجم الذهب في كاليفورنيا سنة 1850م وفي افريقيا الجنوبية
سنة 1895م الحظ الباحثون أن منحنى ارتفاع االسعار يتبع نفس االتجاه والتوسع الذي يتبعه منحنى مخزون الذهب
ومن أبرز باحثي هذه الفترة ،نذكر كل من االقتصادي جون ستوارت ميل JohnSTUARTMILLواالقتصادي دافيد
ريكاردو ،DAVIdRICARDOهذا االخير عمم تحليل السابقتين على النقود الورقية ،واعتبر أن حالة ارتفاع االسعار التي
عرفتها انجلترا أثناء الحروب النابليونية كانت نتيجة زيادة االصدار النقدي ،وكانت النتيجة النهائية التي توصل اليها هي
أن "أي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي الى زيادة االسعار والعكس صحيح".
وقد الحظ هؤالء الباحثين ،أنه كلما زادت في بلد ما عدم قابلية التحويل الى الذهب ووسعت من دائرة منح
القروض كلما تزامن ذلك مع فترات ارتفاع هائل لألسعار ،وبالتالي ظهور ما عرف بالتضخم وقد برز على إثر ذلك
بعض املتحفظين من استعمال النقود الورقية ،اذ دعوا الى التعامل بنظام قابلية التحويل الى ذهب لكون الذهب هو
أفضل حارس لقيمة النقود.
تعد النظرية الكمية للنقود من أهم النظريات التي سادت في الفكر االقتصادي الكالسيكي ،وقد تزامن ظهور
هذه النظرية مع التحوالت االقتصادية التي عرفتها الدول األوربية ،والتي تمثلت في التحول من النظام اإلقطاعي
القائم على االكتفاء الذاتي ونظام املقايضة إلى النظام الرأسمالي القائم على أساس اإلنتاج املوجه نحو السوق
واملعتمد على استخدام النقود.
ولقد قام بوضع هذه النظرية وتطويرها كل من االقتصادي االنجليزي جون لوك ( )1704–1632()Jean.Lو
دافيد هيوم ()1776 -1711()Davidhumeثم ميل ()1836 -1773()Millواالقتصادي الفرنس ي
مونتسكيو(.)1755 -1689()Montesquieu
لقد أدت النظرية الكمية للنقود دورا رئيسيا في تفسير التقلبات في قيمة النقود ومن ثم في تحديد هذه
القيمة ،ذلك كإحدى العوامل النقدية التي اعتمد عليها الفكر الكالسيكي في تفسير هذه التغيرات واآلثار الناتجة عنها،

وتفسير الظواهر التضخمية وتحليلها وخاصة منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى ما بعد الحرب العاملية األولى ،فقد
كانت محورالدراسات الفكرية الكالسيكية للظواهر االقتصادية املختلفة ،وتحليل هذه الظواهر وتفسير نشوئها ومنها
الظواهر التضخمية وارتفاعات األسعار ،وتنقل الثروات وتوزيعها وغيرها من اآلثار.
ويعتبر قانون املنافذ لجين باتست ساي()Jean.B.Say1803من أهم مبادئ النظرية الكالسيكية ،فحسب
ساي النقود ليست إال حجابا يخفي حقيقة املبادالت وعملية التبادل التي تتم بين املنتجات ،فهو بذلك يبعد النقود
عن عملية التبادل ،ويعتبر أن كل سلعة هي منفذ لسلعة أخرى وأن العرض يخلق طلبه الخاص ،أما
ريكاردو( )Ricardo,1817فإنه يعتبر أن القيمة التبادلية للمنتجات متناسبة مع العمل الالزم إلنتاجها ،وأنه إذا كانت
األسعار النسبية معرفة بكمية هذا العمل فإن األسعار املطلقة دالة لكمية النقود ،أي أن الزيادة في كمية النقود ليس
لها تأثير على اإلنتاج والتجارة لكنها تؤثر على املستوى العام لألسعار ،فهو يرى أن قيمة النقد ترتبط بعالقة عكسية
مع كميته ،شأنه شأن باقي السلع وهذا يتطابق مع مبدأ النظرية الكمية للنقود ،وعلى عكس ذلك إذا عمدت الدولة
إلى التخفيض من كمية العملة فسوف يؤدي ذلك إلى رفع قيمتها.
أما جين ستيوارت ميل ()J.S.Mill .1817فقد اعتمد على أفكار ريشارد كونتيون (،)Richardcantillonحيث
أنه يرفض فكرة أن الفائض في النقود يؤدي إلى ارتفاع فوري وتناسبي لألسعار ،فالتأثير التضخمي ال يمكن أن يظهر
إال عند استعمال هذه النقود اإلضافية.
ومع ساي( )J.B.Sayوريكاردو( )Ricardoوميل (،)J.S.Millوضع االقتصاد الكالسيكي عالقة ميكانيكية بين
كمية النقود ومستوى األسعار ،فالنظرية الكمية للنقود ترتكز على التفريق بين االقتصاد الحقيقي والظواهر النقدية
املحضة التي تؤثر على االقتصاد ،أي أن للزيادة في مخزون النقود تأثيرا أوتوماتيكيا على األسعار دون التأثير بعمليتي
اإلنتاج والتبادل.
جين بودان ):)1596-1530( (jean.Bodinاستطاع بودان أن يقدم ألول مرة تفسيرا جديدا لظاهرة ارتفاع
األسعار التي حدثت في أوربا بشكل كبير ،على أثر االكتشافات الجغرافية وتدفق الذهب والفضة إلى اسبانيا ،ومن
خاللها إلى جميع دول البلدان األوربية والتي عرفت ب"ثورة األسعار".
قام بودان بوضع املبادئ األولى لنظرية كمية النقود ،ويرى أن ارتفاع األسعار كان حقيقيا ناتجا عن تدفق
املعادن النفيسة إلى أوربا بكميات كبيرة أي زيادة عرض النقد محاوال في ذلك الكشف عن وجود عالقة متينة بين
كمية النقود ومستوى األسعار على أساس أن ارتفاع كمية النقد ستؤدي دائما وأبدا إلى ارتفاع مماثل في مستوى
األسعار وانخفاض القوة الشرائية بنفس القدر.
يقدم بودان خمسة أسباب الرتفاع األسعار:
-

وفرة الذهب والفضة؛

-

االحتكار؛

-

ندرة العرض من السلع بسبب التصدير؛

-

تبذير امللوك واإلقطاعيين؛

-

التخفيض الرسمي لقيمة العملة (تزييف النقود).

وكمحاولة لتفسير هذه األسباب يرى بودان أن وفرة الذهب والفضة هي السبب الرئيس ي لظاهرة ارتفاع
األسعار ،أي وفرة النقود بسبب التجارة الخارجية ،ال سيما بعد اكتشاف بلدان أمريكا الجنوبية الغنية باملعادن

النفيسة ،ويعتبر االحتكار سببا غير رئيس ي ألنه يعمل على رفع األسعار بصورة مصطنعة نتيجة لندرة املنتوج ارتباطا
بكمية النقود ،ويرى أن زيادة اإلنفاق الحكومي يعد تبذيرا.
دافيد هيوم :)1776-1711( David Humeأدخل هيوم فكرة العالقة السببية بين كمية النقد ) (Mوالسعر
الوسطي للسلع ) (Pمن خالل قوله":حجم التبادالت )(Tوسرعة تداول النقد )(Vغير حساسان للتغيرات التي تطرأ على
كمية النقود ،في حين أن تلك الكمية من النقد والسعر الوسطي للسلع يتغيران نسبيا أحدها قياسا لآلخر ،ويمكن
إثبات أن )(Pتتغير نسبيا بالتوازي التام مع ) (Mإذا كان االقتصاد في حالة توازن بين بداية ونهاية الفترة ،وهذه هي
الصياغة الحديثة (العصرية) للنظرية الكمية للنقد استنادا إلى ما يعرف ب "السكون املقارن.
الحظ هيوم أن تدفق النقد يؤثر تدريجيا على األسعار ،ففي البداية ال يالحظ أي تغير( ،األسعار ترتفع
تصاعديا وتباعيا) ،أي يرتفع سعر سلعة ثم يرتفع سعر سلعة أخرى حتى يتوازن في النهاية هذا االرتفاع مع الكمية
اإلضافية من النقد ،وبرأي هيوم فقط خالل هذا الحيز الزمني الذي يفصل بين لحظة حيازة النقد ولحظة ارتفاع
األسعار ،يكون نمو مخزون الذهب والفضة مواتيا للصناعة (يشجع النمو االقتصادي).
وانتقد هيوم الفكر التجاري القائم على تحقيق أكبر قدر ممكن من الثروة عن طريق تدفق الذهب والفضة
وتحقيق فائض قي امليزان التجاري ،فهو يرى من خالل نظريته في التجارة الدولية أن العوامل التي تحكم توزيع الذهب
بين الدول هي عوامل تلقائية ،فكل دولة تحصل على كمية كبيرة من املعادن ترتفع فيها أسعار السلع مقارنة بأسعار
سلع الدول األخرى ،مما يحقق التعادل في قيمة الصادرات والواردات ،فإذا حدث فائض في امليزان التجاري نتيجة
لدخول كمية أكبر من الذهب والفضة ترتفع األسعار بنسبة أكبر بينما تنخفض األسعار في الدول األخرى ،فيقوم
املستهلك بشراء السلع األجنبية (من الخارج) وبالتالي تزيد الواردات وتنخفض الصادرات ،ويتحول الفائض إلى عجز في
ميزان املدفوعات ،ويتدفق الذهب إلى الخارج وتنخفض كمية النقود واألسعار (وتستمر الدورة) ،إنه حسب هيوم ال
يمكن املحافظة على فائض في ميزان املدفوعاات باستمرار وملدة طويلة.
ريتشارد كونتيلون :)1734-1680( Richard Cantillonلقد كان كونتيلون سباقا في إزالة الغموض حول
حقيقة أن ارتفاع سرعة تداول النقد ) (Vيكون مواز الرتفاع الكتلة النقدية بمفردها ،فقد أثبت أن أثر الزيادة في
كمية النقود على األسعار واملداخيل إنما يرتبط بالكيفية التي يرتفع بها النقد في االقتصاد من خالل قوله ":رأى لوك
بوضوح أن وفرة النقد تتسبب في غال كل ش يء ،لكنه لم يتصور كيف يحدث ذلك ،فالصعوبة الكبرى تتمثل في
معرفة الكيفية والنسبة التي ترفع فيها زيادة النقد األسعار".
وأشار كونتيلون إلى أن زيادة إنتاج مناجم الذهب تؤثر في البداية على املداخيل في هذا القطاع اإلنتاجي ،من
ثم يتوسع هذا التأثير إلى السلع االستهالكية وبعدها السلع الغذائية رافعا بذلك األرباح في قطاع الزراعة ،ومخفضا
مستوى األجور الحقيقية ،مما يؤدي إلى الضغط باتجاه دفع مستوى األجور اإلسمية (وهكذا دورات جديدة من
ارتفاع التكاليف واألسعار).
كما يوضح كونتيلون أن ارتفاع كمية النقود )(Mال تؤدي فقط إلى ارتفاع األسعار ،بل إلى تغيير هيكل األسعار
حسب األطراف املستفيدة من هذا االرتفاع في النقد ،ولطلبهم على السلع ،هذا التأثير التبايني لعرض النقد يسمى
ب"أثر  ،"cantillonولقد قدم كينز تحليال وتفسيرا مشابها لتحليل كونتيلون حول ارتفاع مستويات األسعار سنة 1930

عندما قال":أن التغيرات النقدية تؤثر على جميع األسعار ،إنما ليس على نفس النحو وبنفس الحدة ،وال في نفس
الوقت أيضا".
لقد أخذ كونتيلون في االعتبار آلية تدفق املعدن النفيس ،مقدما نقدا منطقيا لقول ( Lawالنقد ينشط
األعمال) ،هذا القول يكون صحيحا إذا كانت الزيادة في النقد مصدرها زيادة الصادرات ،أما إذا كان مصدرها ارتفاع
إنتاج مناجم الذهب في الداخل ،سوف يؤدي ذلك دون شك إلى ارتفاع األسعار بدون أن يرتفع اإلنتاج ،ومع ذلك
شجع كونتيلون وفرة املعدن (النقد) في الدولة ألنه يمثل القوة بالنسبة لها في قوله":إن البلد الذي لديه كم إضافي من
النقد أو فائض من النقد قيد التداول باملقارنة مع جيرانه يحظى بميزة عليهم ،طاملا أنه يحافظ على هذه الوفرة"،
حيث يرى كونتيلون أن زيادة النقد تدفع إلى ارتفاع األسعار ولكن ذلك ليس من أجل األفضل (فائض في امليزان
التجاري) ،إذا كانت مرونة الطلب الداخلي على الواردات وكذلك مرونة الطلب الخارجي على الصادرات كالهما أصغر
من واحد.
وبغض النظرعن مدى صحة االدعاءات والتفسيرات التي أحاطت بالنظرية الكمية للنقود ملختلف الظواهر
التضخمية ،خاصة التضخم الذي حصل سنة  1923في أملانيا حيث شكل مادة خصبة وأساسا مؤيدا ألنصار النظرية
الكمية ،إثر التوسع في اإلصدار النقدي ،وكثرة التداول النقدي في األسواق األملانية حتى كانت األسعار ترتفع بشدة بين
لحظة وأخرى ،حيث هبطت القوة الشرائية لتلك النقود املتداولة لدرجة أنها فقدت قيمتها كوسيط للمبادلة.
وهنا يطرح التساؤل :إلى أي مدى يمكن االعتماد على هذه النظرية كإحدى الدعائم التي ارتكز عليها الفكر
الكالسيكي في تفسير الظواهر االقتصادية املختلفة ،وعلى رأسها الظواهر التضخمية.
وتقوم النظرية الكمية للنقود على عدة أسس وافتراضات يمكن ترتيبها كما يلي:
-1ارتباط تغير املستوى العام لألسعار بتغير كمية النقود :تقوم النظرية الكمية للنقود على افتراض أساس ي
مفاده أن أي تغير في كمية النقود املتداولة سيحدث تغير بنفس النسبة واالتجاه في املستوى العام لألسعار ،أي أن
هناك عالقة طردية بين كمية النقود ومستوى األسعار  ،ويسمى هذا الشكل للنظرية بالجامد ،وذلك بافتراض ثبات
حجم املعامالت وسرعة دوران النقود عند مستوى التشغيل الكامل لالقتصاد.
يستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الزيادة في كمية النقود إنما تعني في واقع األمر زيادة في وسائل الدفع،
وحيث أن النقود ال تطلب لذاتها وإنما إلنفاقها على شراء السلع والخدمات التي ستخدم في إشباع الحاجات ،فإذا
كانت كمية السلع والخدمات التي تستعمل هذه النقود في تبادلها ثابتة سوف يترتب على زيادة وسائل الدفع هذه
ارتفاع في األسعار ،نظرا لوجود كمية أكبر من النقود لشراء نفس الكمية الثابتة من السلع والخدمات.
ومنه ترى النظرية الكمية للنقود أن املستوى العام لألسعار السائد في فترة زمنية معينة هو نتيجة وليس
سببا ملقدار وكمية النقود ،أي أن كمية النقود هي دالة حيث كمية النقود متغير مستقل واملستوى العام لألسعار
متغير تابع.
 -2ثبات حجم املعامالت :تقوم النظرية الكمية للنقود في تحليلها على فرضية أن حجم املعامالت ومستوى
النشاط االقتصادي يتم تحديدهما بعوامل موضوعية مثل :تخصيص املوارد ،حجم القوى العاملةومستواها الفني،
التكنولوجيا ،ومدى توفر رؤوس األموال.
وأن النقود ليس لها أي تأثير في تحقيق التوازن االقتصادي في األجل الطويل باعتبارها وسيط للمبادلة ،وهو
ما يعبر عنه بمبدأ "حيادية النقود" وبذلك فهي مجرد حجاب يخفي الحقيقة ،لكن ال تؤثر على عمل القوى
االقتصادية الحقيقية،وهذا التحليل إنما يستند إلى قانون العرض والطلب وعلى ذلك فإن حجم املعامالت يعد وفقا
للنظرية الكمية للنقودبمثابة متغير خارجي.

 -3ثبات سرعة دوران النقود :تقوم هذه النظرية على أساس أن سرعة دوران النقود ثابتة على األقل في
املدى القصير ألنها تحدد بعوامل بطيئة التغير ومستقلة عن كمية النقود مثل درجة نمو الجهاز املصرفي واملالي،
عادات السداد وتسوية املدفوعات ودرجة كثافة السكان وتوزيعهم ،ودرجة التكامل بين املؤسسات اإلنتاجية ،وهي
عوامل مستقلة وثابتة أو على األقل تتسم بقدر كبير من االستقرار النسبي في األجل القصير.
 -4تناسب كمية النقود عكسيا مع قيمتها :تعتبر كمية النقود العامل الرئيس ي والهام في التأثير على القوة
الشرائية للوحدة النقدية ،بمعنى أنه إذا زادت كمية النقود املتداولة انخفضت القوة الشرائية للنقود التي تمثلها.
 -5تناسب كمية النقود طرديا مع الطلب على السلع وعكسيا مع العرض :بمعنى أنه إذا زادت كمية
النقود املتداولة فإنه يترتب عليه ارتفاع في معدل الطلب على السلع ،ونقصه في العرض عليها.
 -6تفترض هذه النظرية التشغيل الكامل لعناصر اإلنتاج.
وقد وصلت النظرية الكمية للنقود الى صياغتها الكاملة في بداية القرن العشرين ،مع ظهور كتاب
االقتصادي افرينغ فيشر Irving FISHERبعنوان "القدرة الشرائية للنقود" وكذا مع التفكير النقدي الذي جاء به
االقتصادي ليون والراسLéonWALRASونظريته النقدية 1883م والفريد مارشال مؤسس مدرسة كمبردج 1890م
ثم اتبعه بيجو.
أوال :نظرية والراس "WALRAS
نلخص هذه النظرية في فقرتين أساسيتين هما :دور االسعار في تحقيق التوازن العام ،ومكانة النقود في
تحليل والراس.
أ -دور االسعار في تحقيق التوازن العام
قام االقتصادي ليون والراس  LéonWALRASبدراسة التوازن العام على أنه نتيجة التوازن كل عمليات
التبادل التي يقوم بها االفراد ،اذ أن تدفقات السلع والخدمات وكذا الطلب عليها تتوازن عن طريق االسعار وبالتالي
يمكن كتابتها رياضيا على شكل مجموعة معادالت آنية ،حلها الوحيد يعطي "أسعار التوازن" ،وتعرف هذه االسعار على
شكل أسعار نسبية ،فكل سلعة يمكن قياس قسمتها عن طريق سلعة أخرى ولتكن " "aتسمى بالعداد لتكتب وفق
الصيغة:
)1-1(………..
حيث  pc/aالسعر النسبي للسلعة  cبالنسبة للسلعة .a
حيث  pb/aالسعر النسبي للسلعة  bبالنسبة للسلعة .a
ب -مكانة النقود في تحليل والراس
يسعى كل فرد للحصول على حجم معين من النقود يسمى بـ "الرصيد املرغوب فيه"،وتكون هذه النقود
أساسا موجهة لإلنفاق وبالتالي فالطلب عليها هو في الحقيقة طلب غير مباشر للسلع التي يمكن التمتع بها ،ألن النقود
في حد ذاتها ليس لها أي منفعة ،كما يرى االقتصادي والراس أن "االحتياج للنقود ماهو اال احتياج الى السلع التي
يمكن شراؤها بهذه النقود".
وإذا رمزنا لألرصدة املرغوب فيها بـ " "Hفإن مجموع القيم لكل طلبات السلع تساوي:
)1-2(………..

حيث " "qmهو العداد و "1 = "pm
تسمح الكمية " "Hللنقود املطلوبة بتداول السلع ،ولكن ملا تكون النقود املتاحة " "Hاكبر من " "Hفتتعدد
االسعار وفق الصيغة:
)1-3(………..

وعليه ستتضاعف كل االسعار باملقدار " "mوهو نفس مقدار ارتفاع الكمية النقدية املتداولة ولكن نالحظ
ان النسب تبقى كما هي:
)1-4(……….
وهو تمثيل رياض ي ملفهوم حياد النقود.
ثانيا :معادلة التبادل وصياغة فيشر" FISHER
تعتبر النظرية الكمية أو معادلة التبادل خالصة تطور الفكر الكالسيكي جون بودن " JeanBODINفي القرن
السادس عشر حول زيادة النقود املتداولة ( الذهب والفضة) ،ومن هذا املنطق ميز االقتصادي االمريكي افرينغ فيشر
" "IrvingFISHERبين ثالث أنواع من النقود:
✓

النقود املعدنية الرسمية " "Mالتي تمثل حجم الذهب الذي تمتلكه البلدان املعنية؛

✓

حجم النقود االئتمانية القابلة للتحويل "'"M؛

✓

حجم النقود الكتابية "'."M

ولكل شكل من االشكال السابقة سلوكه وطريقة متداولة ،وبالتالي فرق فيشر بين ثالث أنواع من سرعة
النقود:
✓ سرعة تداول أو دوران نقود الذهب V؛
✓ سرعة تداول النقود االئتمانية 'V؛
✓ وسرعة تداول النقود الكتابية ".v
وعليه يمكن صياغة معادلة التبادل لفيشر وفق الصيغة:
")1-5(.............p.y = M.V + M'.V'+M".V
وتقرر هذه املعادلة تساوي قيم كل املبادالت التي تمت في االقتصاد خالل فترة من الزمن مع مجموع املبالغ
النقدية املتداولة والتي استخدمها املجتمع في تسوية املبادالت خالل نفس الفترة الزمنية.
وتكتب العالقة بين كمية النقود واملستوى العام لألسعار ،وذلك بالشكل املختصر:
)1-6(.........p.y = M.V
حيث " "Mمتوسط كمية النقود خالل الفترة من الزمن.
" "Vسرعة دوران النقود.

" "Pاملستوى العام لألسعار.
" "Yحجم املعامالت.
" "P.Yالقيمة النقدية لكافة العمليات.
" "M.Vالتيار النقدي.
وفق هذه املعادلة نجد ثبات حجم املعامالت " "Yوسرعة دوران النقود " "Mيترتب عليها ارتفاع في املستوى
العام لألسعار " "Pبنفس الوتيرة أي وجود عالقة طرديةبين املستوى العام لألسعار وكمية النقود ،ومنه فإن كل تغير
في قيمة النقود يتماش ى تماشيا عكسيا بنفس الوتيرة (النسبية) مع التغير في كميتها ،أي أن النتيجة التي توصلت اليها
النظرية الكمية في صورة معادلة التبادل أن الزيادة في كمية النقود هي العامل الرئيس ي في ظهور الضغوط
التضخمية ،ومنه ترجع هذه النظرية التضخم الى تزايد كمية النقود والظروف والعوامل التي ترتبط أساسا بعرض
النقود.
إذا رمزنا لقيمة النقود بـ " "Rنجد ابتداء من:

علما أن " "R= 1/pأي أن قيمة النقود هي مقلوب االسعار.
ومنه يكون لدينا:
)1-7(……….
أو بمعنى آخر تتأثر قيمة النقود مع كمية النقود وسرعة تداولها وعكسيا بالحجم الحقيقي للمبادالت.
ثالثا :مدرسة كمبردج ونظرية االرصدة الحاضرة
اعتمد أصحاب مدرسة كمبردج في تحليلهم على دور الطلب على النقود سواء عند اكتسابها أو عند انفاقها،
وتكاملت الصيغة النهائية للنظرية الكمية في صورتين:
•

صورة املبادالت التي وجهت اهتمامها نحو عرض النقود والتي صاغها فيشر؛

•

صورة األرصدة النقدية وتدعى بمدرسة كامبردج وقد أولت اهتمامها بالطلب على النقود (عند

اكتسابها أوإنفاقها).
فرق التقليديون املحدثون بين الطلب على النقود الذي يحدث نتيجة قيام النقود بوظيفتها كوسيط للتبادل
وتسكب بطريقة املبادالت ،كما قد ينشأ الطلب على النقود نتيجة الستعمالها كمخزون وتسمى بطرقة االرصدة
النقدية الحاضرة والتي استخدمها أساتذة مدرسة كمبردج ومن بين صيغ هذه املعادالت نذكر خاصة كل من
االقتصاديين الفريد مارشال AlfredMARSHALLوارثر بيجو .ArthurPIGOU
أ -معادلة مارشال MARSHALL
حاول االقتصادي الفريد مارشال البحث في دوافع احتفاظ االفراد بجزء من مواردهم على شكل صورة
نقدية سائلة فيقول في كتابه  MONEY? Crédit and commerceفي كل مجتمع توجد نسبة معينة من الدخل
الوطني التي يفضل أصحابها أن يحتفظوا بها في شكل نقد حاضر ،وقد تكون هذه النسبة  1من  5أو  1من  10أو 1
من  20من الدخل الوطني.

يصيغ مارشال عالقة مباشرة وخطية بين كمية النقود والدخل الوطني عن طريق ادخال وسيط " "Kوالذي
يقوم بتحديد نسبة االرصدة النقدية التي يعمل االفراد على االحتفاظ بها (أي االفراد تطلب النقود إما إلنفاقها في
الحصول على السلع والخدمات أو االحتفاظ بها في شكلها النقدي) وهذا استنادا ملعادلة التبادل لفيشر.
يفضل الحائزون على النقود في لحظة معينة االحتفاظ بنسبة معينة من دخولهم النقدية في صورة سيولة،
وإنهم بذلك يمنعون جزء معين من كمية النقود من التداول ملواجهة االنفاق لشراء السلع والخدمات ويترتب على
ذلك انخفاض االسعار ،وبالعكس نقصان هذه النسبة املخصصة في شكل نقدي معناه زيادة كمية النقود املخصصة
لشراء السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع االسعار.
يصيغ مارشال بذلك املعادلة كمايلي:
)1-8(..........M= K.Y
حيث " "Mكمية النقود.
" "Kنسبة االرصدة النقدية املطلوب االحتفاظ بها.
" "Yالدخل الوطني النقدي.
من أهم االضافات التي جاءت بها النظرية هي ربط الظواهر النقدية بالحقائق والوقائع االقتصادية وربطهما
خاصة بسلوكهم وميوالتهم الشخصية
ب -العالقة بين معادلة بيجو  PIGOUومعادلة التبادل
ابتداء من معادلة التبادل لفيشر ،نجد ما يرغب االفراد في االحتفاظ به من مواردهم الحقيقية في صورة
نقد سائل " "Mباستعمال سرعة تداول النقود ."V
أي أن:
M.V= P.Y
……………()1 -9
نذكر انها تمثل كمية النقود باألسعار الجارية ،فإذا أردنا كتابتها باألسعار الثابتة ،فإننا نكتب:

أي أن:
…………()1 -10
حيث " "Mتمثل كمية النقود باألسعار الثابتة.
وبمقارنتها مع صيغة مارشال " "M= k.yفإننا نجد أن:
)1 -11( …….
أي أن نسبة االرصدة النقدية املطلوب االحتفاظ بها هي مقلوب سرعة تداول النقود في االقتصاد.

ب 1-صيغة بيجو
تخضع قيمة النقود عند بيجو للظروف العامة املتعلقة بالطلب والعرض ،فهو يقابل طلب النقود بعرض
هذه النقود ويحدد قيمتها ،ويعتبر بيجو أن الفرد يحاول أن يوفق بين اعتبارات األمان والسيولة التي تدعوه لالحتفاظ
بالنقود لديه كاحتياطي ،فاملسألة عند بيجو في مقدار الدخل والجزء الذي يدخره األفراد من هذا الدخل ،وقد
استخلص بيجو من هذه الفكرة ما يطلق عليه بأثر األرصدة الحقيقية أو أثر  ،Pijouوهي الفكرة التي تطورت فيما
بعد من طرف )(PatinKinوتتمثل هذه الفكرة في أن ارتفاع األسعار يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية لألرصدة التي
يحتفظ بها األفراد ،لذلك يرغب األفراد في زيادة قيمة األرصدة الحقيقية لديهم لكي يعيدوا التوازن السابق قبل زيادة
األسعار ،أما في حالة انخفاض األسعار فسيحدث العكس ،إذ أن الطلب سيتوقف على القيمة الحقيقية لألرصدة
بحوزة األفراد ومن ثم يرتبط ذلك باملستوى العام لألسعار.
إن التعرف على األرصدة الحقيقية يتطلب التفريق بين أسباب زيادة كمية النقود التي تؤدي إلى ارتفاع
مستوى األسعار ،حيث أن ارتفاع األسعار يؤدي إلى زيادة اإلنفاق عند الدائنين وانخفاضه عند املدينين ،وبذلك يظهر
األثر الحقيقي لألسعار إذا كان األثر على الدائنين أكبر من األثر على املدينين.
وبالتالي إذا كان مصدر زيادة النقود هو اإلصدار النقدي للبنك املركزي (نقود خارجية) ،فإن أثر األرصدة
الحقيقية سيكون موجودا وواضحا ،إذا كان مصدرها هو مديونية القطاعات الخاصة ،فيما بينها (نقود داخلية) ،فإن
أثر األرصدة الحقيقية سيكون محدودا وغير واضح.
فحسب بيجو فإن االفراد مرغمون على االحتفاظ بجزء من مواردهم في شكل نقدي سائل ،نظرا لطبيعة
االقتصاد الحديث:
)1 -12( ...........Ms = H.S
حيث " "Sاملوارد الحقيقية للمجتمع منها املوارد االنتاجية الطبيعية والبشرية ،كما تتأثر بالعادات االجتماعية
والدينية ومدى استقرار النظام السياس ي.
" "Hنسبة املواد الحقيقية التي يرغب االفراد االحتفاظ بها سائلة ،وهي تتأثر بالعادات االنتقالية في تنظيم
وسائل الدفع وكذا بتوقعات االسعار املستقبلية ،و" "Msالطلب على النقود من اجل املعامالت.
وعلما أن قيمة النقود تتحدد عن طريق العرض والطلب كأي سلعة أخرى ،فإنه يمكن صياغتها على الشكل
التالي:
)1 -13(………..
حيث " "H.Sالطلب على النقود من اجل املعامالت والذي يتغير طرديا مع قيمة النقود.
و" "Fعرض النقود املخصصة للمعامالت ،والذي يتغير عكسيا مع قيمة النقود.
وقد أشار بيجو أن تحديد " "Sوتغيرها ال يتحكم فيها إرادة االفراد أو ميوالتهم على االقل في املدى القصير ،في
حين أن نسبة احتفاظ االفراد بالنقود السائلة يخضع مباشرة الرادتهم وبالتالي فهي املؤثر الفعال في قيمة النقود.
ب 2-العالقة بين صيغة بيجو وصيغة فيشر
تتغير العالقة عندما يرغب االفراد في االحتفاظ بمواردهم الحقيقية في صورة نقد سائل " "Hباستعمال
سرعة تداول النقود ""V

معادلة التبادل M.V =P.Y
نضع P= 1/Rو Y=S
فنجد M.V = S/R
ومنه يصبح لدينا العالقة:
)1 -14(………..
ووفق صيغة بيجو:

نضع " "F=Mأي عرض النقود = كتلة النقود ،فيكون:
)1 -15(………..
وبمقاربة املعادلتين االخيرتين ( )14 -1و ( )15– 1نجد أن:
…………()1 – 16
أي أن نسبة املوارد الحقيقية التي يرغب االفراد االحتفاظ بها في صورة سائلة هي مقلوب سرعة تداول
النقود املوجودة في االقتصاد.
وقد أشار بيجو الىأن صياغة املعادلة ليست سوى أخرى ملعادلة فيشر ،وأن الصياغتين متعادلتين تماما،
لكن بيجو أحرز تقدما بإرجاعه الظاهرة النقدية الى السلوك االقتصادي بإدخال اعتبارات الحساب املنفعي واملوازنة
الحدية.
من خالل ما سبق يتبين أن نظرية كمبردج تتميز عن نظرية كمية النقود بما يلي:
✓ تهتم بتوزيع الدخل على االستهالك واالدخار  Y=C+Sوتستند إلى أرقام نفقة املعيشة؛
✓ تركز االهتمام حول تقدريات األفراد وأعمال املشروعات عندما تبحث عن االحتياطي النقدي دون
اللجوء إلى الحديث عن سرعة التداول.

املطلب الثاني :التفسيرات غير النقدية للتضخم.
إذا رجعنا إلى التاريخ االقتصادي نجد أن أصل كلمةInflationالتيني واملقصود بها Influreوالتي تعني
املبالغة.
إال أن الواقع االقتصادي أثبت أن تعريف التضخم يحكمه ضوابط وأسس تتعدد عندها املفاهيم
الخاصةبالتضخم طبقا لتعدد واختالف هذه الضوابط واألسس وتعدد وجهات نظر االقتصاديين حيال هذه
الضوابط واألسس في تعريف وإظهار املقصود بالتضخم.
اوال :تعريف التضخم
من املتفق عليه بين خبراء املالية بصفة خاصة و خبراء االقتصاد بصفة عامة أنه ليس لكلمة التضخم
معنىواحد أو مفهوم محدد ،فبالرغم من استعماله الواسع ،سوف نتعرض ألهمتعاريف التضخم.
التعريف األول":كل زيادة في كمية النقد تؤدي إلى زيادة في املستوى العام لألسعار"بمعنى أنه كلما أضفنا في السوق
كميات من النقود كلما ارتفعت األسعار معبرة عن حصول ظاهرة التضخم وهذا بافتراض بقاء األشياءاألخرى على
حالها ،إال أنه يسهل مالحظة سطحية وعمومية هذا التعريف فهو يعوزه الدقة و الوضوحوصدق الشواهد الخاصة
به.
التعريف الثاني:يعرف بعض االقتصاديين استنادا إلى نظرية الدخل واإلنفاق التضخم كما يلي" :هو الزيادة في معدل
اإلنفاقوالدخل" ،حيث أن زيادة اإلنفاق النقدي ومن ثم الدخل النقدي يسبب ارتفاع األسعار وتضخمها على فرض
بقاء كمية السلع املوجودة في حالة ثبات.
إال أن ما يعاب على هذا التعريف أن الدخول النقدية قد تزداد دون إرجاع هذه الزيادة إلى عوامل نقدية
كارتفاع األجور العمالية أو إرجاع هذه الزيادة إلى الزيادة في معدل إنفاق النقودباإلضافة إلى أنه ال يمكن وصف
الرواج وازدياد الدخل النقدي في حالة االنتقال من الكساد إلى الرخاء بأنه حاالت تضخمية
التعريف الثالث :بالنظر إلى خصائص التضخم يمكن تعريف هذا األخير على أنه "االرتفاع غير املنتظم لألسعار" أو
"انه ارتفاع األسعار" أو "أنه حركة االرتفاع العام لألسعار"إال أنه يرد على هذه التعاريف ما يرد على غيرها ،فهي ال
تحدد متى يمكن اعتبار ارتفاع األسعار مستمرا أو مؤقتا ،وأيضاال يحدد معدل هذا االرتفاع كما أنه ال يوجد نسبة
للثبات معترف بها ومتفق عليها لدى جميع االقتصاديين ،وأهم ما يرد على هذا التعاريف النسبية على نظرية ارتفاع
األسعار أنها ليست كافية بمفردها كأساس يصلح بموجبه تحليل الظواهر التضخمية وتفسيرها وتبيان املقصود منها.
التعريف الرابع :التضخم "هو كل زيادة في التداول النقدي يترتب عليها زيادة في الطلب الكلي الفعال عن العرض
الكلي للسلع واملنتجات في فترة زمنية ،تؤدي إلى زيادة في املستوى العام لألسعار"
هذا التعريف يعبر عن الفجوة ما بين الزيادة في كمية النقد املتداول وبين كمية املنتجات والسلع املوجودة
في األسواق ،ومن ثم فإن التضخم هو نتيجة هذه الفجوة واملؤشر لها الفرق بين السلع والخدمات.
ثانيا :أسباب التضخم
إن معرفة أسباب أي مشكلة أمر في غاية األهمية ،ألن ذلك يساعد في تسهيل عالجها والتخلص منها،
وباعتبار التضخم مشكلة اقتصادية تعاني منها كافة اقتصاديات العالم ،وأنه يعبر عن تلك الحالة التي يكون فيها

الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي ،فإن له عدة أسباب يمكن تصنيفها في جانبين :األول الطلب الكي والثاني العرض
الكلي ،وفيما يلي تفصيل لكل منهما:
أ -العوامل الدافعة بالطلب الكلي إلى االرتفاع
يعزى االرتفاع في املستوى العام لألسعار (التضخم) ،إلى وجود فائض في الطلب الكلي ال يقابله زيادة في
العرض الكلي ،بمعنى أن الزيادة في الطلب سواء في سوق السلع أو في سوق عوامل اإلنتاج ال يقابلها زيادة في العرض
السلعي ،مما ينشأ عنها فائض طلب عن العرض ،بحيث ترتفع األسعار نتيجة إفراط الطلب على السلع والخدمات
سواء كان هذا األخير إنفاقا استهالكيا أو استثماريا أو حكوميا مع عدم إمكانية استجابة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد
الوطني للزيادة في الطلب ،وبالتالي تنعكس على ارتفاع األسعار.
وللتوضيح أكثر ،فإن هذا االرتفاع في الطلب الكلي له أسبابه ودوافعه والتي يمكن حصرها فيما يلي:
❖ زيادة اإلنفاق االستهالكي واالستثماري :يحدث التضخم عندما يزيد اإلنفاق الكلي وال تقابله زيادة مماثلة في
املنتجات والسلع املعروضة مع افتراض وجود التشغيل الكامل ،وبالتالي فإن حركات جهاز األسعار تكون نتيجة
لصدمات الطلب الكلي املؤدية إلى وجود اختالل بين الطلب والعرض ،ومن ثم فإن حجم اإلنفاق الكلي املتمثل
خاصة في اإلنفاق االستهالكي واالستثماري هو الحاسم كسبب من أسباب التضخم.
❖ العجز في امليزانية :هذه الطريقة تلجأ إليها الحكومات والدول من أجل تمويل مشروعاتها اإلنتاجية وتشغيل
العناصر اإلنتاجية املعطلة في املجتمع ،ويقصد بها زيادة النفقات العامة عن اإليرادات العامة ،والعجز في
امليزانية ال يحدث صدفة بقدر ما تتعمد الدول إحداثه لتمويل الخطط التنموية التي تقوم بها ،فهي وسيلة
معتمدة تلجأ إليها الحكومة من أجل إنعاش النشاط االقتصادي مستندة في ذلك على املنهج املالي الكينزي،
وعلى الرغم من علمها بآثارها السلبية فإذا كانت جميع العناصر اإلنتاجية مشتغلة فإن النفقات العامة في
هذه الحالة ال تجد لها منفذا سليما وتكون في هذه الحالة سببا في ارتفاع األسعار ومنه التضخم ،والذي حدث
كنتيجة لعدم التوازن ما بين فيض النقد املتداول املتمثل في ازدياد اإلنفاق العام واملعروض السلعي.
❖ تمويل العمليات الحربية:تعتبر الحروب من األسباب املنشأة للتضخم ملا يتخللها من نفقات عامة كبيرة ،ففي
هذه الحالة إذا ما رأت الدولة أن قدرتها املالية قد ضعفت تلجأ إلى أقرب مورد تمويلي واملتمثل في اإلصدار
النقدي لتمدها باملال الالزم ،والحقيقة أن الحاجة إلى التمويل تبدأ قبل اندالع الحرب لالستعداد لها وأثناء
الحرب لتسيير أمور البالد ،وكذلك ما بعد الحرب ملعالجة ما خلفته الحرب من ويالت تنصب معظمها على
االقتصاد.
❖ االرتفاع في معدالت األجور :يمثل السبب املباشر والفعال في ظهور التضخم ،بحيث يعني الزيادة في دخول
العمال ،االمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي ،وأمام ثبات العرض الكلي فإنه يظهر الضغوط التضخمية.
ب-العوامل الدافعة بالعرض الكلي إلى االنخفاض
كما أشرنا فالتضخم هو االرتفاع العام لألسعار الناجم عن االختالل بين الطلب الكلي والعرض الكلي ،وقد

ّبينا جانب الطلب الكلي ويبقى جانب العرض الكلي ،ومن الجدير بالذكر أن هناك حد أعلى يصله العرض الكلي،
وذلك عند مستوى التشغيل الكامل ،وفي هذه الحالة ال يستطيع العرض تلبية الزيادة في الطلب ،وبالتالي هذه الزيادة

تترجم إلى ارتفاع في املستوى العام لألسعار ،وهناك أسباب عديدة تقف أمام العرض الكلي لتلبية الزيادة في الطلب
الكلي ،نذكر منها ما يلي:
❖ عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي :يمكن للجهاز اإلنتاجي أن يكون معطال أو قليل املرونة بحيث ال يؤدي إلى تحقيق
زيادة في السلع والخدمات لكونه يعمل بكافة طاقاته القصوى أو لبلوغ االقتصاد إلى حالة التوظيف الكامل
لكل عناصر اإلنتاج ،وبذلك يسمح بارتفاع أسعار عوامل اإلنتاج التي تنعكس على ارتفاع أسعار املنتجات،
وتعود إلى عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي في مقابلة الطلب الكلي الفعال لبلوغ مرحلة االستخدام التام في
االقتصاد ،والتي تكبح االستجابة ملستوى الطلب الكلي املتزايد أو بسبب نقص الفن اإلنتاجي أو وجود عناصر
إنتاج غير مؤهلة.
❖ تناقص في العناصر اإلنتاجية :وهذا يشمل املواد األولية والخام ،باإلضافة إلى العمال واملوظفين املختصين،
أو نقص رأس املال العيني بسبب طبيعي كالزالزل أو غيرها كالحروب ،وقد يكون أحيانا السبب في األساليب
اإلنتاجية لعدم مرونتها وقدرتها على زيادة اإلنتاج أو قدمها أو عدم تطورها كذلك.
ج -االتضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف
إن ارتفاع نفقات اإلنتاج خاصة الناتجة عن ارتفاع أسعار املواد االولية واألعباء املالية والضربية واالجور
ينتج عنه تضخم في األسعار ويعرف هذا النوع من التضخم بتضخم التكاليف.
❖ الفجوة التضخمية لكينز :كان كينز أول من أدخل مفهوم الفجوة التضخمية في دراسته للتضخم ،وذلك
من خالل بحثه الذي أصدره عام  1940بعنوان "كيف تدفع نفقات الحرب" ،وقد أسهم هذا املفهوم في
تطوير نظرية التضخم ،حيث أصبح االهتمام منصبا على البحث عن مقياس كمي للضغط التضخمي
يساعد بذلك السلطات في وضع سياساتها (النقدية واملالية) ،بهدف تحقيق استقرار األسعار.
تمثل الفجوة التضخمية عند كينز الفرق بين الطلب الكلي على السلع والعرض الكلي لهذه السلع عند
مستوى العمالة الكاملة والذي يسمى فائض الطلب الكلي ،أو بمعنى آخر هو انخفاض كمية السلع املوجودة
في السوق عن القدرة الشرائية للمستهلكين "فائض في القدرة الشرائية" ،وبالتالي تنشأ فجوة تضخمية في
السوق وذلك من خالل اإلفراط في الطلب على السلع أو اإلفراط في عرض النقود.
الفجوة التضخمية = اإلفراط في الطلب على السلع  +اإلفراط في عرض النقود.
 :Dالطلب الكلي.
 :Yدخل العمالة الكاملة.
 :Cفائض في الطلب.
 :Bبطالة.
 : Aتوازن.
في النقطة  Aيكون االقتصاد في حالة توازن (الطلب = العرض) ،عند دخل التوازن (دخل العمالة
الكاملة) ،إذا زاد الطلب وأصبح ’ Dفينتقل من النقطة  aإلى النقطةcنتيجة لزيادة األسعار ،حيث أن زيادة
الطلب لن يؤدي إلى زيادة العرض ألن الدخل يكون في الحالة األقص ى له (كل الطاقات املستخدمة) ،وبالتالي
ترتفع األسعار ملواجهة االرتفاع في الطلب وتنشأ بذلك فجوة تضخمية.
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❖ تضخم األجور :ترجع الزيادة في تكاليف اإلنتاج غالبا إلى ارتفاع أجور العمال بهدف زيادة دخلهم ،ولقد أكد
بعض االقتصاديين على وجود عالقة بين تطور معدالت األجور ومستوى النشاط االقتصادي ،حيث تقوم
النقابات العمالية بالضغط على أصحاب العمل لرفع معدالت األجور عندما يرتفع مستوى النشاط ،وتقوم
الدولة واملشروعات باالستجابة ملطالبهم رغم أن هذه الزيادة في األجور تكون أقل من الزيادة في إنتاجية
العمل ولذلك تنعكس هذه الزيادة في التكاليف (أجور) على ارتفاع أسعار املنتوجات ،كما أن األسعار تزيد
بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع األجور ،مما يؤدي إلى انخفاض األجور الحقيقية ،وهذا يدفع النقابات إلى
املطالبة من جديد برفع األجور اإلسمية وذلك ألن العمال غير معرضين للخداع النقدي ،وبالتالي ارتفاع
األسعار أكثر وهذا ما يشكل التضخم اللولبي.

انخفاض نسبة األجور الحقيقية

ارتفاع أسعار المنتوجات

ارتفاع معدالت األجور

زيادة األرباح
ارتفاع األجور اإلسمية

ارتفاع جديد في تكاليف اإلنتاج

عدم وجود منافسة تامة في السوق هي أبضا عامل يساعد على ظهور هذا النوع من التضخم ،وذلك بوجود
مؤسسات كبيرة تسيطر على السوق وتقوم هي بتحديد األسعار بشكل يسمح لها بتحقيق أقص ى ربح ممكن حتى ولو
كان ذلك على حساب املستهلكين ،ويسمى هذا السوق.

❖ طريقة توزيع الدخل :يعتبر توزيع الدخل بين عوائد امللكية ،وعوائد العمل من أهم العوامل املؤدية إلى
وجود ضغوط تضخمية ،فأصحاب رؤوس األموال يرون أن زيادة األرباح تؤدي إلى تراكم رؤوس األموال
وإعادة استثمارها ،وهو شرط أساس ي لتحقيق النمو االقتصادي أما العمال فيطالبون بدخول مرتفعة
مقابل مساهمتهم في العملية اإلنتاجية ،فتوزيع الدخول لصالح الفئات العمالية سوف يزيد من حجم
االستهالك وما لم تواجه هذه الزيادة في االستهالك زيادة مماثلة أو مرتفعة في اإلنتاجية سيؤدي ذلك إلى
ارتفاع األسعار ،كذلك يمارس النظام الضريبي دورا أساسيا في عملية إعادة توزيع الدخل ،إذ أن النظام
التصاعدي يعني تخفيض الضرائب على الدخول البسيطة ورفعهاعلى الدخول املرتفعة ،وهذا من شأنه أن
يزود السوق بقوة شرائية تبحث عن االستهالك قبل االدخار.
❖ تضخم األرباح :من أهم األسباب التي تؤدي إلى ظهور تضخم األرباح هي تحديد أسعار السلع خارج قوانين
العرض والطلب في السوق ،حيث يمكن لهامش الربح أن يزيد بعيدا عن كل زيادة في الطلب أو األجور.
ولكن قد يتفق الجميع على أن زيادة األرباح لها تأثير أقل بكثير من زيادة األجور على األسعار ألن األرباح تمثل
جزء صغير من أسعار السلع وبالتالي تصبح دائرة (سعر-ربح) أقل أهمية وسرعة من دائرة (سعر-أجور) كما أنه يمكن
لزيادة األرباح أن تؤدي إلى رفع األجور.
ينتج أيضا تضخم األرباح بسبب قوة اتحادات أصحاب املشاريع التي تنجح في زيادة أسعار سلع االستهالك
بهدف زيادة أرباحهم أو نقل عبىء الزيادة في األجور إلى املستهلك ،لذلك يعتبر تضخم التكاليف خليط ببين تضخم
األجور وتضخم األرباح.
د -العوامل الهيكلية لنشوء التضخم
وتتمثل مظاهره فيما يلي:
❖ العوامل املؤسسية:يؤكد رواد املدرسة املؤسسية وعلى رأسهم جون كنت جالبريث Galbraithعلى دور
املؤسسة في االقتصاد ،إذ أن الحياة االقتصادية إنما تنظم من قبل املؤسسات االقتصادية وليس من قبل
القانون االقتصادي الذي افترض ثبات مؤسسات الدولة الرأسمالية واستقرارها ،أي أن هذه املدرسة ال
تفترض ثبات هذه املؤسسات ،إذ أن املجتمع ومؤسساته في ّ
تغير مستمر ،وعليه فإن مفكري هذه املدرسة
يعطون للمؤسسات بأنواعها ،سواء مؤسسات الدولة أم الشركات الكبرى أم النقابات العمالية أم
التنظيمات األخرى ،دورا خاصا ومحوريا في تحليل واقع الرأسمالية ومشكالتها الراهنة.
وفيما يتعلق بتحليل أنصار هذه املدرسة ملشكلة التضخم ،فإنهم يرون أن التضخم يعد املشكلة رقم اثنين
التي لم تجد حال بالنسبة ملجتمع الوفرة ،بعد املشكلة األولى املتمثلة بخلق الطلب االستهالكي الكافي وتحويله
وفي صدد تحديد أنصار هذه املدرسة لرؤيتهم حول مشكلة التضخم ،فإنهم يعطون أهمية خاصة لقوتين أو
مؤسستين على أنهما مسؤولتان مسؤولية كبيرة في إحداث التضخم ،هما قوة االحتكارات وقوة النقابات
العمالية.
ففيما يتعلق بالقوة األولى فإنهاترى بضرورة التفرقة بين قطاعين متمايزين في االقتصاد ،القطاع األول هو
ذلك القطاع الذي يوجد فيه عدد كبير من املنتجين – مثل القطاع الزراعي ،-وتتوفر داخله شروط املنافسة
الكاملة ،وال يستطيع منتج واحد أن يؤثر على األسعار ،بمعنى أن األسعار في هذا القطاع غالبا ما تتحدد في

ضوء آليات السوق ،أما القطاع الثاني فهو قطاع احتكار القلة الذي يسود في مجال الصناعات التحويلية،
إذ نجد أن عددا قليال من الشركات اإلنتاجية الضخمة هي التي تستطيع التحكم في تحديد األسعار ،وذلك
ملا لها من تأثير على جانب العرض ،األمر الذي يعني أن قوانين العرض والطلب املألوفة ال تنظم أسعار
منتج ات هذه الشركات ،إذ أن هذه الشركات لها إستراتيجية سعرية خاصة بها ،وفي صدد اإلستراتيجية
السعرية التي تتبعها هذه الشركات يفرق أنصار هذه املدرسة بين اإلستراتيجية الدفاعية ،واإلستراتيجية
الهجومية ،فلكي تتأثر هذه الشركات بالسوق وتقوم بطرد املنافسين واملنتجين الصغار ،فإنها تستخدم
اإلستراتيجية الدفاعية ،إذ تقوم بوسائل عدة مثل :حرب األسعار ،وذلك بتخفيض أسعار منتجاتها إلى
مستويات تجعل اآلخرين يحققون خسائر مطلقة ،وكذلك السيطرة على مصادر املواد الخام ،فضال عن
خلق طلب غير مرن على منتجاتها ،وذلك من خالل وسائل الدعاية واإلعالن والتأثير على نفسية املستهلك،
أما اإلستراتيجية الهجومية في تكوين األسعار ،فتتبعها الشركات حاملا تتحقق أهداف اإلستراتيجية الدفاعية،
إذ تسعى هذه الشركات بكل ما تملك من وسائل وطرق لتحديد األسعار التي تحقق لها أقص ى ربح ممكن،
ومن خالل هذه اإلستراتيجية تقوم هذه الشركات بدعم موقعها االحتكاري ،وعندئذ تكون في وضع يمكنها من
مواجهة أية زيادة تطرأ على تكاليف اإلنتاج ،إذ أن األسعار التي تحقق أقص ى ربح للشركات االحتكارية سوف
تثير في الوقت نفسه الدوافع ملطالبة العمال بزيادة األجور.
أما القوة الثانية والتي لها أهمية خاصة في تسير مشكلة التضخم في الدول الرأسمالية فهي قوة نقابات
العمال حيث تنجم عنها ما يسمى بالحركة التراكمية لألجور واألسعار ،أي السباق بين رفع أسعار املنتجات
النهائية من ناحية ،وزيادة األجور من ناحية أخرى بشكل متتال ،فعندما ترتفع أسعار السلع وتنخفض
القيمة الحقيقية لألسعار ،فإن العمال من خالل قوة النقابات يستطيعون فرض زيادات في األجور لتعويض
هذا االنخفاض ،لكن املؤسسات االحتكارية تكون في وضع يمكنها من نقل عبئ هذه الزيادة في األجور إلى
األسعار مرة أخرى ،أي أن التضخم هنا يعكس قوة املؤسسة ،فالحركة الصاعدة لألسعار تعكس القدرة على
تعويض األجور والزيادة في التكاليف األخرى غير الخاضعة لإلشراف كليا ،هذا ويكون لولب األجور واألسعار
قوي املفعول شديد التأثير حينما يكون االقتصاد في حالة االستخدام الكامل.
ومع ذلك فإن أنصار هذه املدرسة يعتقدون أن املؤسسات االحتكارية هي الرابحة في السباق التراكمي بين
األجور واألسعار ،إذ أن النقابات األكثر قوة واألشد تمرسا بأساليب النضال ال تستطيعبواسطة رفع األجور
أن تعوض الخسارة في الدخول الحقيقية الناجمة عن ارتفاع األسعار ،أما الشركات الكبيرة فمن األسهل
عليها كثيرا أن تحمل املستهلكين النفقات الناجمة عن زيادة األجور بواسطة زيادة أسعار منتجاتها ،وهي بذلك
ال تقتصر على التعويض عن هذه الزيادة فحسب ،وإنما تجني بفضل التضخم أرباحا إضافية.
ومما تقدم يتضح أن التضخم على وفق اعتقاد أنصار هذه املدرسة ليس ناجما عن نمو مفرط في كمية
النقود بشكل ال يتناسب واملعروض السلعي ،كما ذهب في ذلك معظم املدارس االقتصادية وإنما يعزى إلى
قوة املؤسسات االحتكارية في السيطرة على األسواق وعملية تكوين األسعار بعيدا عن قواعد السوق أوال،
وإلى ردود الفعل التي تمارسها نقابات العمال للدفاع عن مصالح أعضائها

❖ التوسع في فتح االعتمادات من قبل املصارف :يعتبر توسع البنوك التجارية في منح االئتمان واالعتمادات
عامال مهما في تزويد األسواق بمبالغ نقدية كبيرة ،فقد ترغب الدولة في تنشيط األعمال العامة وزيادة
اإلنتاج ،فتشجع املصارف على فتح االئتمان بوسائلها املعروفة كتخفيض سعر الفائدة ،فيزيد إقبال رجال
األعمال على االستثمار ،ومنه يزداد الطلب االستثماري ،وبالتالي الطلب الكلي ،وأمام ثبات حجم العرض إذن
ترتفع األسعار منبئة بذلك عن ظاهرة التضخم ،والتي كان سببها األول االعتمادات التي فتحتها البنوك
للمنتجين.
❖ التضخم املستورد :ويقصد به تأثير العوامل الخارجية على مستوى األسعار ،فكلما كانت هذه العوامل
مؤثرة في تشكيل املستوى العام لألسعار املحلية كلما كان تأثير التضخم املستورد كبيرا ،والبالد املتخلفة
تعاني كثيرا من هذا النوع من التضخم بحكم اندماجها في االقتصاد الرأسمالي العالمي وتعاظم درجة
انفتاحها على العالم الخارجي ،كما يرجع كذلك إلى القنوات التالية:
• درجة االنكشاف على العالم الخارجي ،وهي تعبر عن التعامل مع العالم الخارجي فكلما كانت كبيرة زادت
حساسية االقتصاد الستيراد التضخم؛
• امليل املتوسط وامليل الحدي لالستيراد فكلما ارتفع هذين امليلين وزادت األسعار العاملية للواردات كلما زاد
استيراد التضخم ،وذلك بسبب:
 زيادة االعتماد الغذائي على الخارج؛ االعتماد في عملية اإلنتاج على مواد مستوردة؛ ارتفاع نسبة املكون األجنبي في برامج االستثمار املحلية.• طبيعة التوجه الجغرافي للواردات ،فكلما كانت الواردات من البلدان املصابة بالتضخم كلما زادت درجة
استيراد التضخم عما لو كانت هذه الواردات من مناطق مختلفة (متطورة ومتخلفة)؛
• التغير في سعر الصرف ،حيث كلما تعرض سرع الصرف للعملة املحلية لضغوط التخفيض من جراء العجز
الهيكلي املتفاقم في ميزان املدفوعات (أو ضعف الدولة على االستيراد) كلما زاد تعرض االقتصاد الستيراد
التضخم ،حيث ترتفع األسعار املحلية املستوردة على األقل بنفس نسبة تخفيض قيمة العملة؛
• العالقة القائمة بين حصيلة الصادرات وعرض النقود املتداولة خاصة في أوقات زيادة أسعار الصادرات،
حيث عندما ترتفع هذه األسعار وتتزايد املداخيل النقدية وأرصدة الصرف األجنبي ينجم عن ذلك حركة
توسعية في االستهالك واالستثمار واإلنفاق الحكومي وملواجهة ذلك سوف يتزايد عرض النقود وترتفع األسعار
في ضوء عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي الوطني.

املطلب الثالث :التيار النقدوي
شهدت عشرية السبعينيات ميالد تيار اقتصادي جديد يعتقد بقوة النقد في عالج األزمات االقتصادية وهو
التيار املعروف باسم التيار النقدوي أو النقدوية ،بل وإن أنصار النقدوية أصبحوا اليوم أكثر دفاعا عن ضرورة اتباع
سياسة نقدوية حكيمة أكثر مما دافع عن ذلك املؤسس األول ميلتون فريدمان ،كما أننا نجد مناصرة لهذا التيار حتى
من التكنوقراطيين من حكومات ورؤساء منظمات مالية وطنية ودولية (أبرزها صندوق النقد الدولي)،فالجميع – من

هؤالء – أصبح يعتبر مواجهة التضخم هو أولوية األولويات ،وأن اعتماد كل سياسة مالية تعتمد على عجز املوازنة ما
هو إال زيادة في تفاقم للمشكلة (التضخم) في النهاية ،فرفع مستوى التحصيل الجبائي ،أو الزيادة في الدين العام ،أو
حتى التدخل الحكومي باإلنفاق العمومي ،وهو ما كان كينز والكينزيون يحثون به واضعي السياسات االقتصادية
ويعتبرونها بمثابة طرق فعالة للتقليص من حجم املشكلة (وهي البطالة لديهم) ،كلها تؤدي
حسب النقدويين -إلى رفع مستوى األسعار وكبح النمو االقتصادي ،وليس إلى دعم الطلب الفعال من خالل توزيعمداخيل جديدة كما يرى الكينزيون.
وفي الحقيقة ليس هناك تعريف موحد للمقصود بالنقدوية أو النقدية ،غير أن املقصود العام بهحسب
مايكل ايدجمان هو وجهة النظر القائلة بأن عرض النقد هو املحدد الرئيس ي ملستويات الناتج والعمالة في األجل
القصير ومستوى األسعار في األجل الطويل ،وقد بنيت مفاهيم النقدويين على الطلب على النقد وآلية انتقال اآلثار
النقدية.
ورغم ما قد يبدو من أن النقدوية هي في األصل رجوع إلى النظرية الكمية في النقد ،إال أننا نعتقد بأن ذلك
يبقى صحيحا من الناحية الشكلية فحسب ،حيث أن االختالف جوهريا يتمثل في النظرة إلى دور النقد ،ففي حين
تقوم النظرية الكمية على مبدأ "حياد النقد" ،يقوم التيارالنقدوي الحديث على مبدأ معاكس وهو "تأثيرية النقد" في
الحياة االقتصادية.
أوال :املبادئ االساسية للمدرسة النقدية
تقوم أفكار النقدويين على املبادئ التالية:
•

الطلب على النقود دالة مستقرة لعدد محدود من املتغيرات؛

•

الكمية االسمية للنقود املوجودة في وقت ما القتصاد معين محدد من طرف السلطات النقدية؛

•

يصحح األعوان االقتصاديون كل تباين يحدث بين العرض والطلب على النقود بإعادة تخصيص

محافظهم ألصول مالية وغير مالية؛
•

أحسن سياسة اقتصادية يمكن للحكومة إتباعها هي الحفاظ على معدل نمو وتوسيع استعمال

منتظم للنقود يتماش ى مع النمو غير التضخمي؛
•

عند توسع نقدي سريع فإن معدل الفائدة سيبدأ باالنخفاض وترتفع بعد ذلك وتفوق مستواها

السابق لكون معدالت الفائدة تضم تنبؤات ارتفاع األسعار الناتجة عن هذه السياسة النقدية؛
•

يوجد معدل طبيعي للبطالة الذي ال يتبع اال الشروط الهيكلية لالقتصاد ،وبالتالي ال يمكن االبتعاد

عنه طويال عن طريق سياسات ظرفية؛
•

النفقات الحكومية االضافية املمولة بالقروض أو الضرائب تنمو بسرعة بعزل القيمة نفسها عن

النفقات الخاصة ،أما الدخل الحقيقي فيبقى دون تغيير.
ثانيا :دالة الطلب على النقود لفريدمان.
في مقالته الشهيرة التي قدمها عام  1956تحت عنوان " ،" The Quantity Theory : ARestatementقام
فريدمان بتطوير نظرية الطلب علي النقود حيث يختلف املدخل الذي اتبعه فريدمان عن ذلك الذي استخدمه كينز،

فبدال من تحليل الدوافع التي تدفع الناس لالحتفاظ بالنقود كما فعل كينز ومن قبله أصحاب مدخل كمبردج ،رأى
فريدمان أن النقود شأنها شأن أي أصل آخر ،فالطلب عليها يتأثر بالعوامل التي تؤثر في الطلب على األصول األخرى،
هذا يعني أن فريدمان قام بتطبيق نظرية خيارات املحفظة علي النقود ،مستندا في ذلك إلي النظرية العامة للطلب
علي األصول.
وفقا لنظرية خيارات املحفظة ،يعتمد الطلب علي النقود على بعض العوامل مثل املوارد املتاحة لألفراد (
الثروة ) والعوائد املتوقعة على األصول األخرى بالنسبة للعائد املتوقع على النقود ،رغما عن ذلك فإن تحليل
فريدمان يقترب من تحليل كينز في بعض األحيان (على سبيل املثال تناول فريدمان الطلب على األرصدة النقدية
الحقيقية كما فعل كينز) ،ونقطة البدء لدى فريدمان هي معادلة األرصدة النقدية التي قدمها فريق كمبردج.
أ -املتغيرات األساسية املحددة للطلب على النقود
❖ الثروة الكلية :الثروة الكلية هي مقدار معين ثابت في نقطة زمنية معينة،ويعرفها فريدمان بشكل عام وموسع
بأنها مجموع مصادر الدخل أو الخدمات االستهالكية التي تحوزها العائالت أو األفراد ،وتتكون من:
✓ الثروة غير البشرية :وتتكون من األصول التي يمكن االحتفاظ بالثروة فيها وهي:
 األصول العينية كالسلع الرأسمالية الدائمة (املباني ،األراض ي ...إلخ)؛ األصول املالية (األسهم والسندات)؛ األصول النقدية (نقود قانونية ،ودائع تحت الطلب ،ودائع ألجل).✓ الثروة البشرية :وتتمثل في القدرة الشرائية لألفراد أو مقدرة األفراد الحصـول علـى الـدخل فـي شـكل
أجر وهو ما يسمى برأس املال البشري.
وك ــون أن تق ــدير مس ــتوى الث ــروة ن ــادرا م ــا يك ــون متاح ــا ل ــذلك يس ــتعمل متغي ــر ال ــدخل ال ــدائم كمؤش ــر للث ــروة ،وال ــدخل
الدائم عند فريدمان هو متوسط الدخول الجارية التي تعطيهـا عناصـر الثـروة الكليـة عبـر الـزمن والثـروة بوضـعها رصـيد
ترتبط بالدخل الدائم الذي هو متغير تدفق عن طريق سعر الفائدة  W = Yb / iحيث:
 :Wالثروة الكلية
 :Ybالدخل الدائم
 :Iمعدل الفائدة
وبـالرغم مــن عـدم إمكانيــة اإلحـالل بــين عناصـر الثــروة البشــرية وغيـر البشــرية بسـبب عــدم وجـود ســوق لـرأس
امل ــال البش ــري ،إال أن فري ــدمان ي ــرى إمكاني ــة اإلح ــالل بينهم ــا ،ك ــأن نتص ــور قي ــام ف ــرد باس ــتخدام مقدرت ــه عل ــى اكتس ــاب
دخل والذي يستخدمه.
في شراء ثروة غير بشرية (سكن ،سيارة) فهنا تم تحويل الثروة البشرية إلى ثروة غير بشرية.
لذا أخذ فريدمان بمتغير الثروة الكلية والذي هو نسبة الدخل من رأس املال غير البشري إلى الدخل من رأس
املال البشري.

❖ تكلف ــة الفرص ــة البديل ــة :وتعن ــي إمكاني ــة كس ــب عائ ــد والت ــي يتيحه ــا احتف ــاظ الف ــرد بمختل ــف األص ــول املالي ــة
والعينيـة بـدل االحتفـاظ بالنقــد ،وتتكونتكلفـة الفرصـة البديلــةمن املـ ردود الـذي ينجــر عـن االحتفـاظ بمختلــف
األصول (السندات ،األسهم ،األصول العينية) واملردود هو اآلخر يتكون من العناصر التالية:
* العنص ــر األول :ويتمث ــل ف ــي ال ــدخل ال ــذي ي ــدره األص ــل ف ــي ش ــكل مع ــدل فائ ــدة ،أوف ــي ش ــكل خ ــدمات بالنس ــبة لألص ــول
العينية والنقد نفسه.
* العنص ــر الثـ ــاني :يتمثـ ــل فـ ــي ال ــربح أو الخسـ ــارة فـ ــي رأس املـ ــال ال ــذي يترتـ ــب عـ ــن تغيـ ـرات أس ــعار السـ ــوق لهـ ــذه األصـ ــول
(السندات ،األسهم) وتغيرات املستوى العام لألسعار ،ويحسب مردود كل أصل كما يلي:
مردود السند = معدل الفائدة ( – )rEمعدل تغير سعر السند
مردود السهم = معدل الفائدة ( – )rBمعدل تغير سعر األصل  +معدل التغير في املستوى العام لألسعار
مردود األصل العيني = معدل التغير في املستوى العام لألسعار
حيث أن التغير في أسعار السندات والسهم ينجر عن تغيرات معدل الفائدة السوقي عن كل أصل ،لذلك يمكن قياسها
بمعدل تغير سعر الفائدة السوقي:
((1 / rB ( ×)drB /dtبالنسبة للسندات
( (1 / rE ( ×)drE /dtبالنسبة لألسهم
( : )drB /dtالتغير في معدل الفائدة السوقي ()drبالنسبة للزمن ()t
أما بالنسبة لتغيرات املستوى العام لألسعار والذي يمس األسهم واألصول العينية فـ:
بالنسبة لألسهم :فارتفاع املستوى العام لألسعار يعني ارتفاع القيمة السوقية للسهم وذلك يعني ارتفاع املردود االسمي
للسهم.
ونف ــس الء ـ يء بالنس ــبة لألص ــول العيني ــة فارتف ــاع املس ــتوى الع ــام لألس ــعار ي ــؤدي إل ــى ارتف ــاع ف ــي القيم ــة االس ــمية لألص ــل
وارتفاع مردوده.
ويمكن حساب معدل التغير في األسعار كما يلي:
( = )1/P( × )dP/dtمعدل التغير في املستوى العام لألسعار
❖ العائد على النقود :إضافة إلى السهولة واألمن واملالءمة التي توفرها النقود ،يتكون العائد على النقود من:
 الفائدة التي يدفعها البنك على الودائع ألجل؛ تكـاليف خـدمات البنـك املدفوعـة علـى الودائـع الجاريـة مثـل تكاليفخـدمات تحصـيل الشـيكات والـدفع الفــوريلإليصاالت املستحقة  ...إلخ.
❖ أذواق واختيــارات وتفضــيالت العــائالت :يمكــن تلخيصــها فــي متغيــر واحــد وهــو الــذوق هنــا قــد ال تقــوم الوحــدة
االقتص ــادية (العائل ــة) بتوزي ــع الث ــروة ب ــين أش ــكالها املختلف ــة عل ــى أس ــاس العوائ ــد املتأتي ــة منه ــا فحس ــب وإنم ــا
هنـاك اعتبـارات أخـرى ال تعتمـد علــى معـايير الفائـدة أو العائـد ،ففـي حــاالت الحـروب مـثال واألزمـات قـد يفضــل
األفراد االحتفاظ بثروتهم على شكل سائل.
ب -النموذج العام لدالة الطلب على النقود لفريدمان
بعد تحديد املتغيرات األساسية املؤثرة في الطلب على النقود والتي هي:

 الثروة الكلية W = Yb / i نسبة الدخل من رأس املال البشري إلى الدخل من رأس املال غير البشري ()W1 rB
 مردود السند سند قيمته واحد دينار
rB t
1 rE 1 p
مردود السهم سهم قيمته واحد دينارrE −

+ 
rE t
p t
rB −

1 p
 مردود أصل عيني قيمته واحد دينار
p t

 املستوى العام لألسعار األذواق ()µ معدل العائد على النقود rmفإذا اقتصرنا علـى النقـود القانونيـة فقـط فـإن معـدل الفائـدة يسـاوي الصـفر ومـن ثـم يمكـن اإلشـارة إلـى عائـد
النقود بمعدل التغير في القوة الشرائية (معدل التغير في األسعار) ،وبأخذ املتغيرات السابقة يكون لدينا النموذج العام
للطلب على النقود بالقيمة االسمية التالي:
1 rB
1 rE 1 P 1 P
 Yb

Md = f  ' rB −

' rE −

+ 
' ' ' P'  
rB t
rE E P t P P
 r


ويمكن اختصار هذا النموذج وذلك باالفتراضات التالية:
 أن ( )rBو ( )rEثابتان؛ أن معدل الفائدة السوقي ( )rما هو إال متوسط معدالت الفوائـد األخـرى ( )rE( )rBويتغيـر فـي نفـ س اإلتجـاه الـذي تتغيـرفيه وبالتالي يمكن االستغناء عليه
وهكذا يصبح النموذج كما يلي:
1 P


Md = f  Yb ' rB' rE' 
' p'  
P t



ولصياغة دالة الطلب األرصدة النقدية الحقيقة يفترض فريدمان أنها متجانسة من الدرجة األولى بالنسبة
ملستوى األسعار العام و ملستوى الدخل:
1
1 P


= f  Yb ' rB' rE' 
' p'  ' 
P
P t



Md

وهي دالة الطلب على النقود بالقيمة الحقيقية
ج -أثر مختلف املتغيرات على الطلب على النقود
بالنســبة ملؤشــر الثــروة :Ybهنــاك عالقــة ايجابيــة بــين الطلــب علــى النقــود والــدخل الــدائم باعتبــار النقــد ســلعة
عادية.
بالنسبة للمعدل  : هناك عالقة ايجابية بين الطلب على النقـود واملعـدل  ، أي كلمـا كانـت نسـبة الثـروة البشـرية إلـى
الثروة غير البشرية مرتفعة ارتفع الطلب على النقود.
1 P 

 rB' rE' 
معدالت املردود لألصول غير النقدية :
P t 


بموجــب مبــدأ اإلحــالل بــين النقــد وهــذه األصــول ،تكــون العالقــة عكســية بــين الطلــب علــى النقــود ومــردود هــذه
األصول.
بالنس ــبة لـ ـ  :µيعتب ــر متغي ــر مؤسس ـ ي معط ــى إال أن ــه ق ــد ينظ ــر إلي ــه بع ــين االعتب ــار فف ــي ح ــاالت الح ــرب واألزم ــات م ــثال ق ــد
يفضل األفراد االحتفاظ بثروتهم على شكل نقود أي يزيد الطلب على النقود.
1
1 P


= f  Yb ' rB' rE' 
بالنسبة للمستوى العام لألسعار وبالرجوع إلى العالقة ' p'  ' 
P
P t



Md

والتي تفيدنا بأن هناك تناسبا طرديا بين الطلب على النقود واملستوى العام لألسعار ،وبالنظر إلى أن بعض هـذه اآلثـار
سـ ــالب والـ ــبعض اآلخـ ــر موجـ ــب ،فإيجـ ــاد األثـ ــر الصـ ــافي لكـ ــل املتغيـ ـرات علـ ــى الطلـ ــب علـ ــى النقـ ــود يسـ ــتلزم مـ ــن الناحيـ ــة
التحليلية تحديد قيمة وأهمية كل أثر ،لذلك عمل فريدمان على تطوير نموذج لدالة الطلب على النقود قابل للتقـدير
واالختبار اإلحصائي.
حي ــث رت ــب املتغي ـرات ووض ــع متغي ــر ال ــدخل ال ــدائم ف ــي مق ــدمتها وأعط ــاه ال ــدور األساس ـ ي واس ــتبعد أث ــر مع ــدالت امل ــردود
(معدل الفائدة وتغيرات األسعار) وبرر ذلك في:
-

أن الوحــدات االقتصــادية قــد أخــذت فــي الحســبان معــدل الفائــدة عنــد تقــديرها للــدخل الــدائم وأن

هذا األخير يتغير في نفس االتجاه الذي تتغير فيه؛
-

ل ــم يأخ ــذ فري ــدمان العائ ــد املتوق ــع عل ــى النق ــود عل ــى أن ــه ثاب ــت وأن ــه يتح ــرك ف ــي نف ــس اتج ــاه تح ــرك

مع ــدالت م ــردود األص ــول األخ ــرى ألن ــه عم ــل عل ــى تق ـ دير نم ــوذج للطل ــب عل ــى املجم ــع النق ــدي املتك ــون م ــن (النق ــود
القانونية ،الودائع الجارية ،والودائع ألجل)؛
اعتبر  و  µثابتان في الجل القصير واستبعدهما من النموذج.

-

وهكذا اقترح فريدمان دالة الطلب على األرصدة النقدية بالقيمة الحقيقية لكل فرد وهي:


 Yb 
Md

=  
Np
 Np 

حيث:

 :Mdالطلب على النقد بالقيمة االسمية ( الرصيد النقدي املتداول).
 :Pمستوى األسعار العام.
 :Ybالدخل الدائم الكلي.
 :Nعدد السكان.
 : مرونة الطلب على األرصدة النقدية بالنسبة للدخل الدائم.
 : وسيط.
وقد أجرى التقدير مستعمال معطيات الواليات املتحدة األمريكية من  1870إلى  1959وأعطى النتائج التالية:
0.00323 = 
1.81 = 
وإذا ماعتبرنا

Yb
p

=Y

الدخل الدائم بالقيمة الحقيقية

Md
p

= M

الطلب على النقود بالقيمة الحقيقية

يمكننا أن نكتب املعادلة املقدرة لكل فرد كما يلي:
1.81

دالة الطلب على النقد لكل السكان

M
 Yb 
= 0.00323 
N
N

M = 0.00323Yb1.81  N −0.81

ثالثا :آلية النقل
فيما يتعلق بتأثير النقد على الدخل اإلجمالي ،يرى النقدويون أن نموذج  ،IS-LMوالذي يشرح مدى تأثير
معدل الفائدة على الدخل (وبطريقة غير مباشرة) ضيق النطاق ،بحيث ال يسمح بفهم آلية وسعة التأثير الذي يولده
النقد ،ولذا يقدمون ما يعرف في النظرية االقتصادية الكلية بآلية النقل ،أي نقل اآلثار الناتجة عن التغييرات في
عرض النقد على وجه التحديد.
إن مضمون آلية النقل هذه هو أن الزيادة في عرض النقد – بطريقة من الطرق املعروفة – له آثار
مضاعفة ،فإذا تم فرضا استخدام سياسة السوق املفتوحة ،وقام البنك املركزي بشراء سندات حكومية من السوق،
فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السندات وبالتالي انخفاض معدل الفائدة من جهة ،واضطراب ترتيب محفظة
األوراق املالية لدى الجمهور من جهة أخرى ،وحيث أن األفراد ال يرغبون في االحتفاظ بكمية نقد أكبر دون أن تدر
لهم عائدا ،فإنهم يتجهون نحو شراء سندات أخرى وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع في سعر هذه السندات ،وبالتالي انخفاض
في معدل الفائدة ،وهكذا يتجه األفراد لشراء أصول أخرى كاألسهم واألصواللعينية ،وهو األمر الذي يؤدي بدوره إلى
زيادة الطلب عليها فترتفع أسعارها ،كما أن زيادة الطلب على األصول العينية (مثال العقارات) تنتج عنه –حسب
فريدمان وشوارتز-تأثيرات إضافية ،إذ أن ذلك يؤدي إلى تنشيط إنتاج تلك األصول ،وبالتالي زيادة الطلب على املوارد
التي تدخل في إنتاجها ويؤدي ذلك أيضا إلى ارتفاع أسعار الخدمات ،فمثال إذا زاد الطلب على السيارات ارتفعت
أسعارها وكل املدخالت الالزمة إلنتاجها ،وكذا ترتفع معه أيضا أسعار استئجار السيارات ،حيث أن االفراد يتجهون
نحو كراء السيارات بدال من اقتنائها عندما ترتفع أسعارها.
وهكذا نستخلص أن الزيادة في عرض النقد تكون لها آثار متتالية على الطلب الكلي على مختلف األصول،
وحسب النقدويين فـإن أي زيادة في عرض النقد تتسبب في زيادة الناتج ومستوى األسعار في الفترة القصيرة ،بينما
تؤدي في الفترة الطويلة –وبشكل رئيس ي-إلى التأثير في مستوى األسعار.
إن فريدمان يعتقد بأن معدل النموطويل األجل للناتج يتحدد بالعوامل الحقيقية مثل معدل االدخار وهيكل
الصناعة ،ومن ثم فإن الزيادة السريعة في عرض النقد –في الفترة الطويلة -تتسبب في ارتفاع معدالت التضخم وليس
في ارتفاع معدل النمو في الناتج.
ومن خالل ما تقدم في شرح آلية انتقال اآلثار النقدية عند زيادة عرض النقد ،نستنتج أن كل زيادة في كمية
النقد تؤدي في النهاية –من خالل زيادة الطلب الكلي-إلى ارتفاع معدالت التضخم ،وهذا ما جعل فريدمان يقرر بأن
التضخم إنما هو وفي كل األحوال ظاهرة نقدية بحتة ،ويعتبر ذلك فرضية رئيسية في تحليله وبالتالي فإن أي عالج
لظاهرة التضخم إنما يبدأ من تقليص معدل نمو الكتلة النقدية ،وهذه الفرضية التي يقررها فريدمان ليست نتيجة

تحليالت نظرية خاصة ،بل هي مالحظة من الدراسات امليدانية للعالقة بين معدل التضخم ومعدل نمو العرض
النقدي في كثير من البلدان.
رابعا :التضخم ظاهرة نقدية
ختم فريدمان إحدى محاضراته حول التضخم والتنمية االقتصادية بأربعة مقترحات وهي:
-

أن التضخم هو دوما وفي كل مكان ظاهرة نقدية؛

-

أن التضخم ليس بظاهرة ال يمكن تجاوزها في مرحلة التنمية؛

-

أن التضخم في الظروف العادية ال يمكن أن يدعم التنمية ،وحتى لو كان األمر كذلك فإنه لن يكون

سوى عالجا مؤقتا؛
-

باعتبار أن التضخم ضريبة على رصيد السيولة ،فإنه قد يكون أقل سوءا في بعض الظروف،

ولكنه في معظم األحوال تكون له انعكاسات سيئة جدا.
وإذ نتحدث عن أثر زيادة عرض النقد على الدخل الكلي والطلب الكلي في تحليل النقدويينفال ينبغي أن
نغفل عن حقيقة أساسية يرتكز عليها هذا التحليل وتتمثل في اإلقرار باستقرار الطلب على النقد حسب ما تثبته
األبحاث والدراسات امليدانية ،وهذا االعتبار األخير هو الذي يفسر االختالل بين العرض من الكتلة النقدية وبين
املطلوب منها في حالة التوسع النقدي.
فاألصل إذا هو استقرار الطلب على النقد ،غير أن زيادة العرض النقدي يكون له أثر بالغ في حالة وضع
التشغيل الكامل – على اإلنفاق الكلي (االستثماري واالستهالكي) ،حيث يؤدي إلى توليد دخول جديدة وهو ما ينتج عنه
طلب إضافي على النقد ،وهكذا حتى يتحقق التوازن بين عرض النقد والطلب عليه ،وكل ذلك إنما يتم في الفترة
القصيرة –حسب النقدويين-حيث أنه في الفترة الطويلة ال أثر للنقد يذكر سوى إحداث معدالت مرتفعة من التضخم.
ويرى فريدمان أن ضبط معدل التغير في عرض النقد بما يتناسب مع معدل التغير االتجاهي في الدخل
الوطنيمع األخذ في االعتبار معدل التغير االتجاهي في سرعة دوران النقد أو طلب االحتفاظ بهشرط أساس ي لتحقيق
االستقرار في مستوى الدخل النقدي ،ومن ثم االستقرار في املستوى العام لألسعار ،وهذا يعني عودة إلى االهتمام
بالسياسة النقدية وإعطائها أهمية كبرى في مكافحة التضخم ،وهو مكمن أهمية السياسة النقدية في فكر مدرسة
شيكاغو.
وملا كان التضخم قرينا بالتوسع النقدي في املدى الطويل ،وبالتالي أصبحت مواجهة التضخم الهدف
الرئيس ي لكل سياسة نقدية ،فإن على السياسة االقتصادية أليحكومة أن تكون مزدوجة الهدف :هدف تحقيق النمو
في الدخل الوطني وهدف الحفاظ على حد أدنى من استقرار األسعار ،ولذا نجد مختلف السياسات الحكومية
مزدوجة األدوات :أدوات خاصة بالسياسة املالية (خفض برامج الضرائب وتقليص النفقات العمومية…) وأخرى
خاصة بالسياسة النقدية (خفض معدالت الفائدة وتقليص كل نشاط توسعي في الكتلة النقدية…).
خامسا :التحكيم الصعب :البطالة-التضخم
نجد في الواقع العملي برامج الحكومات مضطرة للتصدي إلى ظاهرتي البطالة والتضخم في نفس الوقت،
فمن جهة ترغب في التقليص من حجم البطالة إلى أدنى مستوياتها املمكنة ،وهو ما يحتم عليها التدخل لخلق مناصب
شغل جديدة على حساب عجز املوازنة العامة والتوسع النقديأي باعتماد أسلوب التمويل التضخمي ،ومن جهة أخرى

تسعى ملكافحة التضخم وكل مسبباته وأهمها التوسع النقدي ،وحسب النقدويين فإن كل تضخم هو ظاهرة نقدية،
ووراء كل تضخم زيادة مرتفعة في الكتلة النقديةولهذا فإن الحكومة تكون مضطرة ملواجهة هذا التناقض في
األهداف ،مما يجعل متخذي القرارات في مأزق حقيقي وهو كيف يمكن مواجهة ظاهرتي البطالة والتضخم في الفترة
الطويلة؟
ولقد انتقد النقدويون بشدة منحنى فيليبس الذي يعتبر بأن هناك عالقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل
التضخم وخاصة عقب ظاهرة الكساد التضخمي التي عرفتها اقتصاديات الدول الصناعية،حيث يرون أنه ال عالقة
تماما – في األجل الطويل – بين ظاهرتي التضخم والبطالة ،فالتضخم ظاهرة نقدية مستقلة عن ارتفاع األجور
وضغط نقابات العمال ،أما البطالة فترجع في رأيهم إلى زيادة تدخل الدولة في الحياة االقتصادية ،على النحو الذي
شل كفاءة آلية األسعار في سوق العمل ،وأن املسؤول عن ذلك هو تبني حكومات البلدان الصناعية الرأسمالية هدف
التوظيف الكامل.
ولقد كتب فريدمان وهو املمثل األول للنقدويين» :ال أظن أن هناك اختيارا بين التضخم والبطالة ،فاملشكل
يطرح في االختيار بين تفاقم البطالة والتضخم ،وهو ما يعني أن الرهان الحقيقي هو معرفة ما إذا كنا نفضل البطالة
عاجال أم بعد أجل«.
سادسا :سعر الفائدة في التحليل النقدي املعاصر
إن اإلمعان في معادلة الطلب على النقـود عند "فريدمان" نجـد أنها تشتمل على ثالثة أنواع من سعر الفائدة
وهي:
•

سعر الفائدة على السندات( )Rb؛

•

سعر الفائدة(العائد) على األسهم()Re؛

•

سعر الفائدة العام( .)R

فسعر الفائدة العام هو عبارة عن متوسط سعر الفائدة لكل من سعر الفائدة على السندات وسعر الفائدة
على األسهم ،باإلضافة إلى العائد الذي يقابل راس املال البشري وراس املال املادي( .)Rc
إذا سعر العائدة العام= R = Rb + Re / 2 +Rc
أما سعر الفائدة(العائد) على النقود فينظرية كمية النقود املعاصرة فهو نسبة العائد املتوقع للنقود ،ويمكن
قياسه كما يلي:
سعر فائدة النقود= سعر الفائدة الحقيقي للنقود +النسبة املئوية للتغير في األسعار
ومنه نستنتج أن "فريدمان" قـد توسع في تحليله ملفهوم وشكل سعر الفائدة وربطها بالعائد املحقق من
أشكال الثروة املختلفة.
تميز "فريدمان" عن غيره في طريقة تحديد سعر الفائدة ،حيث استخدم نظرية رأس املال كأساس لتحديد
سعر الفائدة ،و الطلب على رأس املال هو دالة ملتغير سعر الفائدة والعالقة بينهما عالقة عكسية ،أما عرض رأس
املال فهو دالة ملتغير سعر الفائدة والعالقة بينهما طردية.

إن ما أضافه "فريدمان" في البحث عن تحديد سعر الفائدة التوازني ،أنه فرق بين حالتين هما حالة التوازن
وحالة عدم التوازن ،ففي حالة التوازن يتقاطع منحنى طلب رأس املال مع منحنى عرض رأس املال فنحصل على كمية
التوازن لسعر الفائدة وكمية رأس املال وذلك خالل املدى الطويل املستقر.
أما في حالة عدم التوازن فيرى أنه من خالل التعامل مع الواقع العملي فإن كمية رأس املال يمكن أن ال
تكون هي كمية التوازن ،وهنا يطرح تساؤل مفاده :كيف سيتم تحديد سعر الفائدة في حالة عدم التوازن هذه؟
ولإلجابة فرق "فريدمان" بين حالتين،حالة عدم وجود حافز لإلنتاج وحالة وجود حافز لإلنتاج.
ففي حالة عدم وجود دوافع لزيادة اإلنتاج إذا كان أصحاب املشروعات االستثمارية ليس لديهم حافز لزيادة
أو تغير كمية رأس املال في أي مستوى من مستويات سعر الفائدة فإن سعر التوازن في هذه الحالة سوف يتحدد في
السوق ،لكن عند مستوى منخفض مما يدفع في املستقبل إلى أن يحفز املستثمرين إلى االقتراض وفي نفس الوقت
سوف ال يدفع املدخرين على اإلقراض.
أما في حالة وجـود دافع اإلنتاج ،فإذا قام املنظمين ورجال األعمال بإدخال وسائل وآالت ومعدات تكنولوجيا
جديدة ،فسوف يزيد ذلك في كمية رأس املال ،وهذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع في سعر الفائدة،مما يدفع املدخرين إلى
الرفع من مستوى مدخراتهم لإلقراض،في حين سيدفع املنظمين إلى األحجام واالمتناع عن زيادة كمية رأس املال حتى
ال يشجع ذلك على رفع سعر الفائدة.
إال أن "فريدمان" في تحليله لتحديد سعر الفائدة التوازني يعترف بأن عامل استقرار أو دافع الزيادة في
اإلنتاج ليس هو وحده الذي يؤثر في تغير وتحديد سعر الفائدةولكن أيضا يجب أن نأخذ متغيرات أخرى بعين االعتبار،
كدافع ميل األفراد لالدخار أو االستثمار.
ويرى "فريدمان" أنه من املمكن أن يكون سعر الفائدة التوازي سالبا،حيث يقوم هذا االفتراض ممكن
الحصـول في املـدى الطويل،عندما ال يوجد عناصر رأسمالية يمكن أن تحقق دخال اقتصاديا دائما ،وبتقابل ذلك مع
رغبة مالكي الثروة وتمسكهم بإبقاء الحال على ما هو عليه،و لكن يجب أن يكون ملالكي الثروة مصادر رأسمالية أخرى
تمكنهم من الحصول على املبالغ التي يقومون بدفعها ،وفي هذه الحالة يكون املجتمع في حالة استقرار،ولكنه سيكون
متجها إلى االنهيار ،ويعقب "فريدمان"على سعر الفائدة التوازني السالب أنه نادر الحدوث ،وهو أن يكون هناك حالة
توازن ناتجة عن الوصول إلى حالة التوظيف الكامل،وأن يستمر هذا التوازن ملدة طويلة ،ومن ثم ينتهي تحليل
فريدمان إلى ما يلي:
✓ في حالة االقتصاد غير النقدي (الطبيعي) يمكن تصور سعر فائدة توازني سالب؛
✓ في حالة االقتصاد النقدي ال يمكن تصور سعر فائدة سوقي سالب والنتيجة أنه ال يمكن حدوث
سعر فائدة توازني سالبـ لسبب بسيط أنه ال يمكن الوصول إلى مستوى التوازن الناتج عن التشغيل الكامل.

