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تقديــــم

�ضعار، وهو من اأهم  كما هو معروف، فاإن معدل الت�ضخم هو معدل ارتفاع امل�ضتوى العام لالأ  

املوؤ�ضرات االقت�ضادية الكلية التي تتمحور حولها عملية �ضياغة ال�ضيا�ضات االقت�ضادية الكلية. وعادة ما 

تهدف مثل هذه ال�ضيا�ضات االقت�ضادية الكلية اإىل حتقيق اال�ضتقرار االقت�ضادي.

وميكن اعتبار معدل الت�ضخم، مثله يف ذلك مثل عدد من موؤ�ضرات اقت�ضادية اأخرى، موؤ�ضرًا   

�ضر من خالل هياكل ميزانيات  فراد واالأ له دالالت �ضيا�ضية مبا�ضرة؛ ملا له من انعكا�ضات اآنية على رفاه االأ

على حوافز  تاأثري  من  له  وملا  من جانب،  ال�ضلع  على خمتلف جمموعات  اإنفاقها  واأمناط  �ضر،  االأ هذه 

اال�ضتثمار من جانب اآخر.

وقد اجتاحت العامل يف ال�ضنة املا�ضية موجة من الت�ضخم، تركزت على ارتفاع اأ�ضعار ال�ضلع   

ولية، خ�ضو�ضًا منها ال�ضلع الغذائية واأ�ضعار الطاقة، وعلى وجه اخل�ضو�ص اأ�ضعار النفط. وقد ترتب  االأ

ثار ال�ضلبية على م�ضتويات معي�ضة  على هذه التطورات اأن قامت احلكومات باتخاذ اإجراءات الحتواء االآ

فراد، خ�ضو�ضًا ذوي الدخول املحدودة. االأ

ومثلها يف ذلك مثل بقية دول العامل، فقد تعر�ضت دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية   

اأحدث  وتو�ضح  قريب.  وقت  حتى  فيها  الت�ضخم  معدالت  تدين  من  الرغم  على  هذه  الت�ضخم  ملوجة 

معلومات �ضندوق النقد الدويل ما يلي:

 %3 بحوايل  �ُضّجل  قد   2004-2000 للفرتة  الت�ضخم  ملعدل  �ضنوي  متو�ضط  اأعلى  اأن  اأواًل:  

مارات العربية املتحدة؛ بينما �ُضّجل اأدنى متو�ضط له ل�ضلطنة ُعمان وبلغ حوايل  لدولة االإ

�ضالب .%30.

اأن املتو�ضط ال�ضنوي ملعدل الت�ضخم يف دولة الكويت لنف�ص الفرتة قد بلغ %1.2. ثانيًا: 

اأنه ويف ما عدا مملكة البحرين التي حافظت على معدل متدن يقل عن 3% حتى عام  ثالثًا: 

2007، فقد �ضهدت باقي دول جمل�ص التعاون ارتفاعًا ملحوظًا يف معدالت الت�ضخم خالل 

الفرتة منذ عام 2000.

حوايل  املجل�ص  دول  يف  الت�ضخم  معدل  متو�ضط  بلوغ  تتوقع   2008 لعام  التقديرات  اأن  رابعًا: 

خالل  مرة   576 يعادل  مبا  اأي   ،2004 لعام   %1.7 حوايل  من  مرتفعًا   ،%11.5

اأربعة اأعوام.



خام�ضًا: اأن معدل الت�ضخم لعام 2008 يف دول املجل�ص يتوقع تراوحه من اأدنى قيمة له يف مملكة 

%(، اإىل اأعلى قيمة له يف دولة قطر بنحو )15%(، ويتوقع بلوغه  البحرين بنحو )4.5 

يف دولة الكويت حوايل %9.

�ضعار قد �ضكلت حتديات حقيقية  ولعلنا ل�ضنا بحاجة اإىل مالحظة اأن مثل هذه التطورات يف االأ  

ل�ضناع القرار يف هذه الدول، ويرى �ضندوق النقد الدويل اأن التحكم يف الت�ضخم بوا�ضطة احلكومات 

خذ بعني االعتبار الظروف اخلا�ضة لكل دولة على حدة، اإال اأنه يتوقع اأن ت�ضتمل  ينبغي اأن يتم بعد االأ

ال�ضرف.  �ضعر  زيادة مرونة  نحو  وتوجه  تو�ضعية،  ومالية غري  نقدية  �ضيا�ضات  التحكم على  اإجراءات 

تقييدية،  �ضيا�ضات مالية  باتباع  مريكي  االأ بالدوالر  التي تربط عمالتها  الدول  تلك  ال�ضندوق  ويو�ضي 

حمفزات  وبني  ناحية،  من  الت�ضخمية  بال�ضغوط  التحكم  هدف  حتقيق  بني  التوازن  تراعي  بحيث 

العديد  قامت  فقد  التقليدية،  واملالية  النقدية  ال�ضيا�ضات  اإىل  �ضافة  باالإ اأخرى.  ناحية  من  اال�ضتثمار 

ا�ضتهداف  ب�ضيا�ضة  ُتعرف  اأخذت  نقدية  �ضيا�ضة  باتباع  النامية،  الدول  وقليل من  املتقدمة،  الدول  من 

الت�ضخم.

لقد جاء اختيار املعهد ملو�ضوع احللقة النقا�ضية اليوم �ضمن اهتمامه بت�ضليط ال�ضوء على اأهم   

االعتبارات االقت�ضادية واالجتماعية املتعلقة بالت�ضخم النقدي و�ضيا�ضة ا�ضتهدافه ونتائج تطبيقها.

 

             د. عي�ضى الغزايل

                   مدير عام املعهد العربي للتخطيط - الكويت
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اأواًل: ملحة تاريخية  لل�سيا�سات النقدية وعالقتها بالت�سخم النقدي

ال�ضكل  العربية من ت�ضخم نقدي كما هو وا�ضح يف  التعاون لدول اخلليج  تعاين دول جمل�ص   

اأدناه. هناك يف وقتنا احلا�ضر اأكرث من ع�ضرين دولة ت�ضتخدم نظامًا نقديًا ي�ضمى »ا�ضتهداف الت�ضخم 

�ضباب التاريخية لهذا النظام وتو�ضيح ال�ضيا�ضة  النقدي«. يف هذه املحا�ضرة �ضوف يتم ا�ضتعرا�ص االأ

النقدية، فقد يكون يف ذلك بع�ص الفائدة.

�ضكل رقم )1(

CPI Annual Inflation Rates
IMF / IFS Statistics
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لقد كان الهدف الذي اتبعته احلكومات الغربية بعد احلرب العاملية الثانية هو اإمناء الناجت   

القومي اأو تخفي�ص معدالت البطالة اإىل م�ضتوى معني. يف عام 1958 ن�ضر بل فيلب�ص )Phillips( بحثًا 

مهمًا مفاده اأن هناك عالقة �ضلبية م�ضتقرة بني معدل البطالة ومعدل الت�ضخم النقدي، وف�ضرت على 

اأنها تعني اأن هناك نوع من املقاي�ضة، حيث ت�ضتطيع احلكومة ا�ضتغالل هذه العالقة لتخفي�ص معدالت 

جور والعك�ص هو ال�ضحيح.  البطالة عن طريق زيادة الت�ضخم النقدي اأو ت�ضخم االأ

 )Friedman( ورقة مهمة يف هذا املجال، وقام )Phelps( ويف عام 1967 ن�ضر ادموند فيلب�ص  

مريكيني مفادها اأن العمال ال  باإلقاء كلمة يف منتدى االقت�ضاديني االأ  1968 عام  يف  فريدمان  ميلتون 

جور احلقيقية اأو القدرة ال�ضرائية، لذا فان العالقة بني  جور اال�ضمية، بل ما يهمهم هو االأ يكرتثون لالأ

نه  البطالة، الأ جور( ال ت�ضلح لو�ضع �ضيا�ضات لتخفي�ص معدالت  البطالة والت�ضخم )ت�ضخم االأ معدل 

العمال من �ضاعات  العمال مزيدًا منه، كلما قلل  توقع  البطالة كلما  الت�ضخم لغر�ص خف�ص  كلما زاد 
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العمل كونها غري جمدية اإقت�ضاديا. واإذا ما اأ�ضرت احلكومة على حتفيز االقت�ضاد عن طريق املقاي�ضة 

الت�ضخم  على  اإال  البعيد  املدى  يف  حت�ضل  ال  فاإنها   )Phillips Curve( فيليب�ص  منحنى  ميليها  التي 

النقدي، واأن الفجوة بني الناجت القومي االإجمايل والناجت القومي االإجمايل املتوقع اأو الفجوة بني معدل 

البطالة ومعدل البطالة يف املدى البعيد Natural Rate of Unemployment = �ضفر. مبعنى اآخر، 

اإن ال�ضيا�ضة النقدية غري قادرة على تخفي�ص معدل البطالة اأو رفع منو الناجت القومي االإجمايل دون اأو 

�ضمن احلدود الطبيعية التي ينتجها االقت�ضاد، يالحظ اأن النظرية مل تتنباأ باأن لهذه احلدود الطبيعية 

والدميوغرافية  االقت�ضادية  العوامل  بتغري  اأخرى  اإىل  زمنية  مرحلة  من  تتغري  قد  بل  ثابتة،  حدود 

وال�ضيا�ضية واالجتماعية.
                                                                       

 Potential( يبني ال�ضكل اأدناه الفجوة بني الناجت القومي احلقيقي الفعلي وبني الناجت املتوقع  

النقدي على  فقي والت�ضخم  االأ حداثي  )Output Gap(على االإ الناجت  Output( والذي ي�ضمى فجوة 

حداثي العامودي، والبيانات ماأخوذة من نيوزيلندة. نالحظ انه يف املدى البعيد عندما تكون الفجوة  االإ

املدى  يف  املتغريين  بني  عالقة  من  هناك  لي�ضت  اإذًا  موجب.  النقدي  الت�ضخم   ،)y=yp
( �ضفر   =

البعيد. 

�ضكل رقم )2(
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جور( غري  االأ النقدي )ت�ضخم  والت�ضخم  البطالة  العالقة بني معدل  اأن  وا�ضحًا  اأ�ضبح  لقد   

م�ضتقرة، وقد تبخرت يف عامي 1970 و 1980. ويالحظ يف ال�ضكل رقم )3( و�ضوح العالقة ال�ضلبية يف 

 Fat( عام 1960 وكيف تغريت هذه العالقة يف عامي 1970 و 1980، واأ�ضبحت عبارة عن حلقات متينة

Loops( تعك�ص تدخل احلكومة عن طريق البنك االحتياطي الفيدرايل، لتخفي�ص معدل البطالة عن 

طريق زيادة الت�ضخم النقدي بوا�ضطة زيادة عر�ص النقد ومن ثم امل�ضاريف احلكومية.
  

مريكية �ضكل رقم )3(: العالقة بني البطالة والت�ضخم يف الواليات املتحدة االأ

للفرتة 1983-1963

 GDAE, Tufts University :امل�ضدر       

 Barro and( و  بري�ضكوت  و  كيدالند   )Kydland and Prescett, 1977( لقد مثل كل من   

Gordon, 1983(  بارو و كوردون منطًا جديدًا يف التفكري يف النظرية النقدية. هناك جمموعة من 

تنفذ  وال  تعد  التي  احلكومة  اأن  وتعني   )Time Consistency( الوقت  ات�ضاق  جدلية  اأهمها  فكار  االأ

مثل لال�ضتقرار  نها تفقد م�ضداقيتها، و�ضمعتها، وفعاليتها. يتمثل احلل االأ تزيد من الت�ضخم النقدي الأ

االقت�ضادي يف هذه النظرية بااللتزام بقاعدة للحفاظ على اأقل معدل للت�ضخم النقدي ولي�ص باتباع 

 .!
)1(

�ضيا�ضات متغرية وتقديرية ح�ضب املوقف

“Rule” خذ  و   ”Commitment“ اأي  اأعاله مبداأي »االلتزام« و »القاعدة«  تت�ضمن الفكرة   

م قاعدة تربية اأطفالهما وااللتزام بها. والقاعدة هي حتديد موعد نوم الطفل  ب واالأ مثاًل، عندما يقر االأ

بال�ضاعة الثامنة وعدم احلياد عنها. اإن اأي تدخل اإ�ضتثنائي تلبية لرغبة الطفل بعدم النوم يف الوقت 

بوين. اإن كل ال�ضيا�ضات النقدية التي  املحدد يعني عدم االلتزام بالقاعدة، ويعني اأي�ضا ف�ضل �ضيا�ضة االأ



- 10 -

ت�ضعى اإىل زيادة معدل منو الناجت القومي اأو تقليل معدالت البطالة توؤدي اإىل ت�ضخم نقدي يف امل�ضتقبل 

.)Inflation Bias(

 Rules Versus( املقيدة  ال�ضيا�ضة  مقابل  بالقواعد  ُيعرف  �ضار  ما  دبيات  االأ ت�ضمنت  لذا   

Discretion(، اإال اأن اأغلب البنوك املركزية مل تتقبل مو�ضوع االلتزام بقواعد نقدية ثابتة Rules بحجة 

اأن القواعد الثابتة تكبل يد �ضانع القرار وتلغي احلاجة اإىل البنك املركزي. كما اأن بع�ص االقت�ضاديني مل 

 )Constrained Discretion( »يتقبلوا فكرة القواعد النقدية فاأتوا بفكرة »ال�ضيا�ضة التقديرية املقيدة

 .)Flexible Inflation Targeting( نظمة وا�ضتهداف الت�ضخم النقدي »املرن« هو واحد من تلك االأ

يعتمد ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي على نوع من منحنى فيلب�ص ي�ضمى منحنى فيلب�ص للتوقعات   

املزادة )Expectations Augmented Phillips Curve( حيث اأن الت�ضخم النقدي احلايل يعتمد 

�ضافة اإىل الفجوة يف الناجت القومي االإجمايل.  على ما يتوقع اأن يكون عليه الت�ضخم يف ال�ضنة القادمة باالإ

والت�ضخم النقدي هو ظاهرة نقدية  ناجمة من زيادة التوقعات حول الت�ضخم، التي قد تنجم بدورها 

هذه  وتوؤدي  املحتمل،  اأو  املمكن  نتاج  االإ من  اأعلى  م�ضتويات  اإىل  الفعلي  نتاج  االإ م�ضتوى  يف  زيادة  عن 

الزيادة اإىل زيادة يف الطلب وزيادة يف اال�ضتهالك واال�ضتثمار. اإذًا ي�ضمل ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي 

اأي�ضا اإ�ضتهداف ا�ضتقرار الناجت القومي االإجمايل اأو معدل البطالة!! لذا اأطلق عليه »اال�ضتهداف املرن 

للت�ضخم«.

ثانيا:  اآلية ا�ستهداف الت�سخم

ي�ضتخدم يف الوقت احلا�ضر حوايل ع�ضرين بنك مركزي يف العامل �ضيا�ضات نقدية ت�ضتهدف   

هو  اإليه  �ضارة  االإ متت  كما  النقدي  )الت�ضخم  اال�ضتهالكية.  �ضعار  االأ م�ضتوى  ولي�ص  النقدي  الت�ضخم 

�ضعار العام(. ويو�ضح ذلك يف ال�ضكلني التاليني: التغري امل�ضتمر يف م�ضتوى االأ
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�ضكل رقم  )4(: ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي

�ضكل رقم )5(: ا�ضتهداف م�ضتوى ال�ضعر
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انحراف اخلط  اأو  مليل  النقدي م�ضاٍو  والت�ضخم   P0 وىل  االأ الفرتة  ال�ضعر يف   )4( رقم  ال�ضكل  يف   

P0. بافرتا�ص اأن االقت�ضاد قد اأ�ضيب ب�ضدمة مفاجئة على الطلب وارتفع ال�ضعر ب�ضببها، فاإن  املمتد من 

�ضيا�ضة ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي ت�ضعى اإىل اإبقاء الت�ضخم، وهذا ما ميثله ميل اأو انحراف اخلط الثاين 

�ضعار ارتفعت ولكن معدل الت�ضخم ثابت. اأما يف ال�ضكل  ول. اإذًا االأ املوازي وامل�ضاوي مليل اأو انحراف اخلط االأ

�ضعار، لذا فاإن ال�ضلطة النقدية تعيد م�ضتوى ال�ضعر اإىل ما  رقم )5( فان ال�ضيا�ضة هي ا�ضتهداف م�ضتوى االأ

كان عليه قبل ال�ضدمة.
   

تعترب نيوزيلنده اأول دولة يف العامل تبّنت �ضيا�ضة نقدية ا�ضتهدفت ت�ضخمًا نقديًا �ضنويًا بني 0     

ملاين وال�ضوي�ضري.  �ضا�ضية كانت قد نبعت يف البنك املركزي االأ و 2 باملائة يف عام 1989، اإال اإن الفكرة االأ

بعد ذلك اتبعت البنوك املركزية لكل من اأ�ضرتاليا، بريطانيا، كندا وال�ضويد هذه ال�ضيا�ضة... ثم تبعها 

�ضافة اإىل دول اأخرى مثل اأفريقيا اجلنوبية وت�ضيلي. قد يكون �ضبب تبني هذه الدول  وربي باالإ االحتاد االأ

لهذه ال�ضيا�ضة اأنها راأت اأهمية هذه ال�ضيا�ضة وجناحها ال�ضريع يف نيوزيلنده. 

تختلف ال�ضيا�ضات النقدية يف الدول التي ت�ضتهدف الت�ضخم النقدي من دولة اإىل اأخرى ب�ضكل   

طفيف من حيث الهدف بحد ذاته. فمثال اإختارت حكومة نيوزلنده يف البداية اإ�ضتهداف معدل ت�ضخم 

و 3%، ويف اأ�ضرتاليا اإ�ضتهدفت احلكومة  نقدي بني 0% و 2% ثم غري يف عام 1996 لي�ضبح بني %0 

رقام اإعتباطية ولكنها تت�ضابه يف  2.5% خالل الدورة االقت�ضادية وهكذا. اإن معظم االأ معدل ت�ضخم 

هداف مل يتم اختيارها من قبل البنوك املركزية واإمنا  �ضارة اإىل اأن هذه االأ كونها منخف�ضة. وجتدر االإ

من قبل ال�ضا�ضة )عادة وزير املالية(.

يبني اجلدول رقم )1( معدالت الت�ضخم ومعدالت النمو االقت�ضادي ملجموعة من الدول التي   

تتبع �ضيا�ضة ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي ودول ال ت�ضتهدف الت�ضخم النقدي كاليابان واأمريكا.

جدول رقم )1(: متو�ضط معدل الت�ضخم النقدي والنمو االقت�ضادي %

الدولة
�ضعار  الرقم القيا�ضي الأ

امل�ضتهلك

الناجت املحلي االإجمايل 

مريكي احلقيقي بالدوالر االأ

6.85.4ت�ضيلي
2.092.4ال�ضويد

2.543.3اأ�ضرتاليا
2.103.2كندا

*

0.381.15اليابان
2.052.5نيوزلندة

2.902.5اململكة املتحدة
*

مريكية 2.752.8الواليات املتحدة االأ

 دول ال ت�ضتهدف الت�ضخم النقدي
 *                                          
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للت�ضخم  وم�ضتقرة  التي حتافظ على معدالت منخف�ضة  الدول  اأن  اإىل  ي�ضري  ما  لي�ص هناك   

النقدي لديها معدالت منو اإقت�ضادي عال! فال�ضيا�ضة النقدية ال توؤثر على النمو االقت�ضادي ولكن لها 

معدالت  على  حافظت  التي  الدول  من  تعتربان  وال�ضويد  فنيوزيلنده  القريب.  املدى  يف  حقيقي  تاأثري 

منخف�ضة وم�ضتقرة للت�ضخم النقدي كما هو مو�ضح يف اجلدول اأعاله، اإال اإن معدالت النمو االقت�ضادي 

لهما هي اأقل كثريًا من اأ�ضرتاليا اأو كندا على �ضبيل املثال واأقل كثريًا من ت�ضيلي.

معدالت  تخفي�ص  باأن  تفيد  فيها  الوثوق  معتمدة وميكن  عملية  اأدلة  من  هناك  لي�ص  اأنه  كما   

العالقة غري خطية،  كون  اأدلة خمتلفة حول  ولكن هناك  االقت�ضادي  النمو  زيادة  توؤثر على  الت�ضخم 

حيث يبداأ النمو االقت�ضادي بالتاأثر �ضلبيًا عند و�ضول الت�ضخم النقدي اإىل معدالت بني 10% و %40. 

اإذًا، معدالت الت�ضخم املنخف�ضة وامل�ضتقرة ال ت�ضبب النمو االقت�ضادي، ولكن التاأكد من احلفاظ على 

النتائج ال�ضلبية على النمو االقت�ضادي.  معدالت ت�ضخم منخف�ضة وم�ضتقرة �ضيكون مبثابة وقاية من 

.Levine and Renelt )1992(و Fisher )1993(

عندما بداأت نيوزيلنده عملية تطبيق �ضيا�ضة ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي يف عام 1989، اأعطت   

حكومتها البنك االحتياطي مدة �ضنتني للو�ضول اإىل الهدف 0 اإىل 2%، ولكن املذهل هو حتقق الهدف 

خرى التي حلقت بنيوزيلنده نف�ص التجربة. ال�ضوؤال هو  خالل �ضنة واحدة. وعليه فقد مار�ضت الدول االأ

مور االقت�ضادية اأن الت�ضخم  كيف يحدث ذلك؟ واجلواب هو اأنه عندما يتوقع جميع النا�ص املعنيون باالأ

�ضينخف�ص، يح�ضل ذلك. اأي ينخف�ص الت�ضخم النقدي عندما توجد ثقة بالنظام وال�ضيا�ضة النقدية. 

اإن اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية ملحاربة الت�ضخم النقدي هي: )1( خف�ص وتثبيت معدل منو النقد   

املوجود يف التداول، اأو )2( تغيري اأ�ضعار الفائدة، اأو )3( تثبيت �ضعر ال�ضرف. وال ي�ضتطيع البنك املركزي 

موال ب�ضكل حر  حتقيق: )1( تثبيت �ضعر ال�ضرف و)2( اأن يكون م�ضتقال و)3( ي�ضمح بحركة روؤو�ص االأ

بيئة متتاز  النقدي ممكن يف  الت�ضخم  ا�ضتهداف  فاإن  املقد�ص( يف وقت واحد. ولذلك  )الثالوث غري 

ف�ضل اأن يكون البنك املركزي م�ضتقاًل  ب�ضعر �ضرف عائم حر، وهناك اأدبيات كثرية تعتقد باأنه من االأ

)بنك ي�ضتطيع اختيار اأدواته واأن يكون �ضعر ال�ضرف حرًا(. )Obstted and Taylor )2005. لذا فان 

اختيار الهدف يجب اأن يتخذ بقرار �ضيا�ضي )على اأ�ضا�ص اأن احلكومة خمتارة من ال�ضعب( اأوال اأال وهو 

�ضعار الداخلية اأو املحلية!   اخليار بني ا�ضتقرار ال�ضعر اخلارجي اأي �ضعر ال�ضرف اأو االأ
  

نظريًا، يفرت�ص النموذج االقت�ضادي امل�ضتخدم اأن البنك املركزي لديه خيارات موزعة بني   

معدل الت�ضخم النقدي والنمو االقت�ضادي، لذا فهو نظام »مرن« ولي�ص نظامًا »جامدًا«، وهذا ناجم عن 

قناعة مفادها اأن ال�ضيا�ضة النقدية »ال�ضيقة« التي ت�ضتهدف الت�ضخم فقط ترفع �ضعر الفائدة، وتقل�ص 
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من كمية النقد املتداول ب�ضكل كبري، وتوؤدي بالتايل اإىل ركود اإقت�ضادي. فالفكرة اإذا اأن البنك يتو�ضل 

دنى النحراف الت�ضخم النقدي عن الهدف، والنحراف الناجت القومي االإجمايل عن قيمته  اإىل احلد االأ

اأي  املتوقعة.  الطبيعية  القيمة  البطالة عن  انحراف معدل  اأو رمبا  املمكنة،  اأو قيمته  البعيد،  املدى  يف 

مبعنى اآخر هو حفظ الت�ضخم النقدي قريبًا من الهدف من دون التاأثري �ضلبيًا على النمو االقت�ضادي. 

:Loss Function ويو�ضف ذلك بدالة ت�ضمى بـ

...(1)     )()(
1

2
2

2
1min ∑

=

-+-=
T

i
tt yyl λππλ ... )1(

الت�ضخم  اأوال،  ب�ضيئني:  املحافظ  يهتم  هنا  املركزي.  البنك  رغبة حمافظ  الدالة عن  وتعرب   

 π النقدي وثانيا، الناجت القومي احلقيقي. يهتم املحافظ بتقلي�ص مربع الفجوة بني الت�ضخم النقدي 

1λ يعرب عن مدى اأهميتها. ويهتم املحافظ اأي�ضًا بتقلي�ص مربع الفجوة  π ولهذه الرغبة وزن  والهدف 

2λ يعرب عن مدى اأهميتها.  خرى لها وزن  y وهذه الرغبة االأ y واملتوقع  بني الناجت القومي الفعلي 

همية. وعلى املحافظ  وزان قد تكون، مثاًل، 0.5 لكل منهما، وهذه تعني اأن الهدفني مت�ضاويان يف االأ االأ

املوازنة بني هاتني الرغبتني. حيث يقوم بحل هذه املعادلة �ضوية مع منحى فيليب�ص الذي تكلمنا عنه 

. minl دنى  �ضابقًا لكي ي�ضل اإىل احلد االأ
  

ن بقاعدة تايلور )Taylor Rule(، وهي عبارة عن معادلة تعتمد  جاء جون تايلور مبا ي�ضمى االآ  

مريكي بخ�ضو�ص �ضعر الفائدة يف  على ما تقدم، وتبدو قادرة على تف�ضري ردود فعل البنك االحتياطي االأ

معادلة رقم )2(. حيث ي�ضعى البنك املركزي اإىل ال�ضيطرة على انحرافات الت�ضخم النقدي عن الهدف 

جمايل عن قيمته يف املدى البعيد. اإن هذه املعادلة هي  )هنا افرت�ص 2%( وانحراف الناجت القومي االإ

حماولة لتف�ضري ما يفعله البنك االحتياطي الفيدرايل ولي�ضت ما يفعله البنك يف الواقع. يقوم املحافظ 

1% عن الهدف،  بـ  1.5% عندما يزداد الت�ضخم النقدي  الفائدة مبقدار  يف هذه املعادلة برفع �ضعر 

ويرفعها ½% اإذا ما ارتفع الناجت القومي بـ 1% عما هو متوقع. يو�ضح �ضكل رقم )6( اأدناه متانة العالقة 

بني �ضعر الفائدة الناجم عن املعادلة اأعاله و�ضعر الفائدة )Feveral Fund Rate, FFR(يف الواليات 

مريكية.      املتحدة االأ

    ... )2(  
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�ضكل رقم )6(
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            امل�ضدر: رزاق 2003.

  tS∆ ت�ضتطيع البنوك املركزية من الناحية النظرية ورمبا العملية اأي�ضا اإ�ضافة �ضعر ال�ضرف   

اإىل املعادلة.

 ... )3(  

ثالثًا: ماذا لو اتبعت دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية ا�ستهداف الت�سخم النقدي؟

اإن �ضعر ال�ضرف ثابت يف دول جمل�ص التعاون، لذا فان الوزن يف املعادلة اأعاله ل�ضعر ال�ضرف   

)?( �ضيكون اأقرب اإىل واحد، كذلك فاإن اأوزان الت�ضخم النقدي والناجت القومي االإجمايل هي اأي�ضًا 

وزان. فبيانات �ضعر الفائدة لكل من قطر  اأقرب اإىل �ضفر، لي�ضت لدينا بيانات كافية لقيا�ص هذه االأ

مارات ق�ضرية جدًا منذ منت�ضف 1990، والكويت لديها �ضعر �ضرف مقابل �ضلة من عمالت  وعمان واالأ

�ضكال التالية لكل من اململكة العربية ال�ضعودية، والبحرين، والكويت  وزان تقريبيًا. االأ مما يجعل قيا�ص االأ

�ضلية )½ الت�ضخم  تبني )1( التغري يف �ضعر الفائدة، )2( التغري يف �ضعر الفائدة طبقًا ملعادلة تايلور االأ

النقدي + ½ الفجوة يف الناجت االإجمايل( والتغري يف �ضعر الفائدة طبقًا ملعادلة تايلور املعدلة التي ي�ضع 

فيها البنك املركزي كل طاقاته لتثبيت �ضعر ال�ضرف، بحيث تكون اأ�ضعار الفائدة م�ضاوية ل�ضعر الفائدة 

يف الواليات املتحدة - عدا الكويت ب�ضبب �ضلة العمالت.
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يالحظ يف �ضكل رقم 7 و 8 و 9 وجدول رقم 2 اأن التغري يف �ضعر الفائدة الناجم عن ال�ضيا�ضات   

النقدية للدول اخلليجية الثالث )وهو اخلط املقطع( له تباين ظاهري �ضعف قيمة التباين الظاهري 

ل�ضيا�ضة ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي )اخلط النحيف( فيما لو كانت قد اتبعت تلك ال�ضيا�ضة. ماذا يعني 

ذلك؟ يدل التباين الظاهري املرتفع على زيادة عدم التاأكد يف االقت�ضاد )Uncertainty( مما يوؤدي 

اإىل تلكوؤ القرارات االقت�ضادية اال�ضتثمارية واال�ضتهالكية والتنموية .  

�ضكل رقم )7(
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�ضكل رقم )9(

Kuwait

-6

-4

-2

0

2

4

19
82
19

83
19

84
19

85
19

86
19

87
19

88
19

89
19

90
19

91
19

92
19

93
19

94
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07

TR (1/2 inflation,1/2Output)
Change Interest Rate
TR(0 inflation,0 output, 1exchange rate)

variance=2.1variance =2.7
average= -0.54 average= -0.10

جدول رقم )2(: املتو�ضط واالنحراف املعياري للتغري يف اأ�ضعار الفائدة

الدولة

�ضيا�ضة تثبيت �ضعر ال�ضرف

)ال�ضيا�ضة احلالية(

ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي

حتت قاعدة تايلور

Variance
التباين الظاهري

Mean
املتو�ضط

Variance
التباين الظاهري

Mean
املتو�ضط

081.070.15.-2.05ال�ضعودية

01.-051.85.-2.75البحرين

10.-2.70.542.1الكويت
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رابعًا: مالحظات نقدية ختامية

1. اإن ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي املرن لي�ص نظامًا مثاليًا، وميكن اأن تنتج عنه م�ضاكل جمة، 

ولكنه فعال يف خف�ص معدالت الت�ضخم النقدي وب�ضرعة.

2. اإن عدم املعرفة التامة لكيفية عمل االقت�ضاد قد يوؤدي اإىل ا�ضتخدام مناذج اإقت�ضادية رمبا 

غرا�ص التنبوؤ  قد تكون غري �ضحيحة. من اأهم امل�ضاكل االعتماد على منوذج اإقت�ضادي واحد الأ

مر اإىل حد بعيد و�ضع كل البي�ص  االقت�ضادي، وا�ضتخدامه لو�ضع ال�ضيا�ضات النقدية. ي�ضبه هذا االأ

يف �ضلة واحدة. ما الذي يحدث عندما تبداأ دورة العمل بجرف االقت�ضاد اإىل الركود؟ يزداد 

خطاأ تنبوؤ النماذج االقت�ضادية عادة يف هذا الوقت، وين�ضاب اخلطاأ من النموذج اإىل ال�ضيا�ضة 

ف�ضل ا�ضتخدام البنك املركزي لعدد من النماذج املختلفة  النقدية املرتكزة عليه. لذا فاإنه من االأ

كليا لتفادي الوقوع يف اأخطاء كبرية ي�ضعب اإ�ضالحها.

3. يف هذا ال�ضدد، جند اأن العالقة بني الت�ضخم النقدي والفجوة بني الناجت القومي االإجمايل 

والناجت القومي االإجمايل املتوقع يف املدى البعيد )كمقيا�ص للطلب( قد انعدمت واختفت كليا 

يف الدول التي جنحت يف احلفاظ على معدالت ت�ضخم منخف�ضة وم�ضتقرة لفرتات زمنية طويلة 

ن�ضبيا. اأي اأن منحنى فيلب�ص اأو منحنى فيلب�ص للتوقعات املزادة قد اأ�ضبح اأي�ضا كما يف عامي 

اإقت�ضادي لي�ص له  1980 يف خرب كان! فكيف ميكن الوثوق بنظام يعتمد على منوذج  1970 و 

اأدلة  ت�ضتند على  اأن  فال�ضيا�ضة االقت�ضادية )مهما كانت( يجب  التجريبية؟  الناحية  دعم من 

جتريبيةPolicy  Evidence-Based وهذا �ضلب ر�ضالة اأدموند فيلب�ص بعد فوزه بجائزة نوبل 

لالقت�ضاد. 

تاأثريها  دميومة  ومدى  االقت�ضاد  ت�ضيب  التي   )Shock( ال�ضدمة  نوع  ت�ضخي�ص  عدم  اإن   .4

)Permanency( هي م�ضاألة غاية يف اخلطورة. حيث اأن اأهم وظيفة القت�ضاديي البنك املركزي 

ن ال�ضيا�ضة  هي مراقبة البيانات اليومية وحتليلها ملعرفة نوع ال�ضدمة ومدى دميومة تاأثريها، الأ

النقدية التي تت�ضدى ل�ضدمات الطلب غري تلك املعدة ل�ضدمات العر�ص! وكذلك اإذا ما كانت 

ال�ضدمة موؤقتة فاإن البنك املركزي ال يتخذ اأي اإجراء، يف حني اإذا ما كانت ال�ضدمة دائمة تتخذ 

متثل  التي  العر�ص  �ضدمات  معاجلة  يف  االقت�ضاديون  اختلف  وقد  و�ضريعة.  م�ضددة  اإجراءات 

اأ�ضوء �ضيناريو للبنوك املركزية التي تتبع نظام ا�ضتهداف الت�ضخم.
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�ضكل رقم )10( 

اإذا انخف�ص العر�ص الكلي اإىل اخلط املنقط، ينخف�ص معه الناجت القومي االإجمايل ويرتفع   

الت�ضخم النقدي. ما الذي ميكن اأن يفعله البنك املركزي يف هذه احلالة؟ لي�ص هناك من جواب متكامل 

ملكافحة  الفائدة  �ضعر  رفع  اأن  يرى  من  فمنهم  احلل.  على  االقت�ضاديون  ينق�ضم  حيث  ال�ضوؤال،  لهذا 

الركود  تعميق  اإىل  وبالتايل  واال�ضتهالك،  اال�ضتثمارات  على  ال�ضلبي  التاأثري  اإىل  �ضيوؤدي  الت�ضخم 

االقت�ضادي. ولكن اإذا ما خف�ضت اأ�ضعار الفائدة فاإن الت�ضخم النقدي �ضريتفع. وهناك من يعتقد اأن 

عدم اتخاذ اأي �ضيا�ضة يف هذه احلالة هو اأف�ضل احللول الن انخفا�ص الناجت القومي االإجمايل �ضيوؤدي 

�ضعار. ولكن ال�ضوؤال الهام هنا هو كم من الوقت �ضياأخذ ذلك وكم من الوقت  يف النهاية اإىل هبوط االأ

اأعباء ارتفاع معدالت البطالة؟ هذه من ال�ضدمات التي ال يود اأي حمافظ بنك مركزي  ميكن حتمل 

جمابهتها.    
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خام�سًا: ملخ�س املناق�سات

اأ�ضئلة ومداخالت مهمة، قام املحا�ضر بالرد عليها وتو�ضيح ما التب�ص خالل  طرح احل�ضور   

هم ما جاء يف هذه املناق�ضات: املحا�ضرة، يف ما يلي تلخي�ص الأ

ا�ضتهل النقا�ص ب�ضوؤال عن ماهية احللول مل�ضكلة الت�ضخم النقدي يف دول اخلليج، الذي ذكر    

النقدي  الت�ضخم  عن  احلديث  ميكن  ال  باأنه   و�ضاح،  الدكتور  رد  فكان  م�ضتورد،  اأغلبه  باأن  املحا�ضر 

كم�ضكلة وهدف يف نف�ص الوقت. اإن هدف ال�ضيا�ضة النقدية هو احلفاظ على �ضعر ال�ضرف، وال ميكن 

�ضعر  تثبيت  مت  ما  فاإذا  الوقت.  نف�ص  يف  املحلية  �ضعار  االأ ا�ضتقرار  وعلى  ال�ضرف  �ضعر  على  احلفاظ 

�ضعار يف الدولة التي ترتبط العملة معه )الدوالر(، وعند  �ضعار تتغري عندما تتغري االأ ال�ضرف فاإن االأ

�ضعار املحلية، فاإنه يجب ال�ضماح ل�ضعر ال�ضرف باحلركة - التعومي. اإن  ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي لالأ

اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية ملحاربة الت�ضخم النقدي هي: )1( معدل منو النقد املوجود يف التداول اأو )2( 

اأ�ضعار الفائدة اأو )3( �ضعر ال�ضرف. وال ي�ضتطيع البنك املركزي حتقيق ثالثة اأهداف يف نف�ص الوقت 

موال )الثالوث  )1( تثبيت �ضعر ال�ضرف و)2( اأن يكون م�ضتقاًل و)3( واأن ي�ضيطر على حركة روؤو�ص االأ

عائم حر،  ب�ضعر �ضرف  بيئة متتاز  النقدي ممكن يف  الت�ضخم  ا�ضتهداف  فاإن  لذلك  املقد�ص(.  غري 

ف�ضل اأن يكون البنك املركزي م�ضتقاًل )بنك ي�ضتطيع اختيار اأدواته واأن يكون �ضعر ال�ضرف  ورمبا من االأ

حرًا(. لذا فان اختيار الهدف يجب اأن يتخذ بقرار �ضيا�ضي اأواًل اأال وهو بني ا�ضتقرار ال�ضعر اخلارجي 

�ضعار الداخلية اأو املحلية!  اأي �ضعر ال�ضرف اأو االأ

زمة املالية احلالية ملعاجلة الت�ضخم النقدي،  ويف اإجابته على �ضوؤال عن كيفية اال�ضتفادة من االأ  

�ضينخف�ص  الطلب  اأن  يعني  ما  وهو  االقت�ضادي،  بالركود  تنبيء  اليوم  املالية  زمة  االأ اأن  املحا�ضر  قال 

يف  النقدي  الت�ضخم  انخفا�ص  يتوقع  اأنه  يعني  هذا  الغرب.  يف  النقدي  الت�ضخم  �ضينخف�ص  وبالتايل 

دول اخلليج العربية لكون العملة ثابتة مقابل الدوالر، ولكن ال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه هو: هل �ضتنخف�ص 

زمة املالية والركود االقت�ضادي لي�ضا �ضبب الت�ضخم النقدي. فاأ�ضبابه يف اخلليج  �ضعار؟ االأ م�ضتويات االأ

زمة. كما اأدى ارتفاع �ضعر  مريكي، الذي كان قد بداأ منذ فرتة طويلة قبل االأ هو انخفا�ص قيمة الدوالر االأ

نفاق.  النفط اإىل زيادة يف الطلب املحلي )يف اخلليج( الذي كانت له تبعات ت�ضخمية ب�ضبب زيادة االإ

اإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن ال�ضيا�ضة النقدية املقيدة بهدفها تثبيت �ضعر ال�ضرف اأملت خف�ص �ضعر الفائدة، 

الذي بدوره يزيد كمية النقد واالئتمان، وبالتايل الت�ضخم النقدي. يبدو للمراقب اأن ال�ضيا�ضة النقدية 

�ضهم  االأ كاأ�ضواق  املالية  �ضواق  االأ بني  العالقة  اإن  ولكنها مفهومة.  ال�ضخ�ضية  انف�ضام  نوعًا من  لديها 
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اإذا كانت كذلك، فاإن  انعكا�ص للرثوة؟  النظرية. هل هي  الناحية  النقدي غري وا�ضحة من  والت�ضخم 

�ضواق املالية، اإذًا يجب انخفا�ص الت�ضخم النقدي، لذلك فان  الطلب الكلي ينخف�ص عندما تت�ضاقط االأ

نهما كانا خائفني من  اأموااًل هائلة الأ وربي...الخ �ضخا  االأ مريكي والبنك املركزي  االأ الفيدرايل  البنك 

الركود ولي�ص من الت�ضخم )رغم وجوده(.. فلي�ص هناك يف النماذج االقت�ضادية امل�ضتخدمة يف البنوك 

املركزية الغربية اأي قناة من اأ�ضواق البور�ضة اإىل الت�ضخم النقدي، ولكن لديهما مناذج ت�ضمى مناذج 

و منحنى   IS-LM يعرف  ما  لها يف اخللفية  ديناميكية،  كينزية  الع�ضوائية وهي مناذج  العام  التوازن 

ليات الكنزية فيها، ولكن من املوؤكد اأن هذا النماذج ال تعطينا فكرة  فيلب�ص والخ من امليكانيكيات واالآ

عما يح�ضل يف هذه احلالة عدا اإنخفا�ص الطلب العام وما ينتج عنه .  

وت�ضاءل اأحد امل�ضاركني عن كيفية تف�ضري ارتفاع الت�ضخم النقدي حتى يف ظل تعومي العملة كما   

يف دولة اليمن، وكانت اإجابة املحا�ضر باأنه ال ميكن ارتفاع الت�ضخم النقدي يف اقت�ضاد يكون فيه �ضعر 

ال�ضرف ثابتًا بنف�ص القدر الذي نراه يف اقت�ضاد يكون فيه �ضعر ال�ضرف حرًا اإال اإذا كان البنك املركزي 

يتبع �ضيا�ضة معينه ت�ضخمية.

باإتباع  باأنه ال ميكن ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي يف م�ضر  حد امل�ضاركني  ثم كانت مداخلة الأ  

جراء  الإ واملنا�ضبة  ال�ضحيحة  للبيانات االإح�ضائية  تفتقد  مثال  م�ضر  الن  الغرب  يف  اتبعت  �ضيا�ضات 

اأن يكون البنك املركزي م�ضتقال؟ فالبيئة  اأو تنبوؤات، ويف غياب احلرية كيف ميكن  بحوث اقت�ضادية 

مر، كيف ميكن روؤية ذلك؟  واملجتمع غري مهياأين لهذا االأ

واأجاب املحا�ضر باأن البيانات مهمة، ونوعيتها مهمة، واخلربة االقت�ضادية مهمة، والكفاءة العالية   

ن احلديث عن �ضيا�ضة نقدية غربية  لراأ�ص املال الب�ضري مهمة، واحلريات العامة والدميقراطية كلها مهمة الأ

مطبقة يف الغرب الدميقراطي املتطور. التكامل يف ال�ضيا�ضات مطلوب و�ضروري الإجناز الهدف. 

يف  الكويت  تختلف  بينما  اخلليجي  النقدي  االحتاد  اإمتام  كيفية  عن  �ضوؤال  على  اإجابته  ويف   

اإذا كانت كل دول اخلليج تتبع �ضيا�ضة تثبيت �ضعر  اأنه  �ضيا�ضتها عن بقية دول املجل�ص، قال املحا�ضر 

واأنهم  �ضيما  النوعية  الناحية  من  اختالف  من  هناك  فلي�ص  احتاد،  وكاأنها يف  فاإنها  للدوالر  ال�ضرف 

اإذا  اأما  نقدي،  احتاد  الو�ضع احلايل ميكن حتقيق  ويف  الثابت.  ال�ضرف  �ضعر  على  باحلفاظ  جادين 

هي  هذه  لي�ضت  الكويت.  �ضيا�ضة  الدول  بقية  اتبعت  اإذا  العك�ص  اأو  الدول  بقية  �ضيا�ضة  الكويت  اتبعت 

ن  امل�ضكلة، ولكن ال�ضوؤال املهم الذي يطرح نف�ضه هو: هل تكون كل دولة يف املجل�ص اأف�ضل حاال من االآ

اإذا ما ح�ضل االحتاد، وكيف ميكن تقدمي اأدلة مقنعه على ذلك؟ اإن ذلك يحتاج اإىل اإطالع كبري على 

الدرا�ضات اخلليجية.
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هوام�س

موال املطروحة للتداول = معدل  مثلة الب�ضيطة هو اإذا ما كان معدل منو �ضرعة دوران النقد يف االقت�ضاد ثابتًا فان معدل منو االأ )1( من االأ

منو الناجت القومي احلقيقي + معدل الت�ضخم النقدي. واإذا ما اأراد البنك املركزي حتقيق ت�ضخم نقدي م�ضاٍو لـ 3% مثاًل واإذا كان معدل 

منو الناجت القومي احلقيقي هو 5% فان على البنك املركزي جعل عر�ص النقد املطروح للتعامل ينمو مبعدل 8% �ضنويا واأن ال يغريه دون 

�ضباب الداعية لذلك. علم النا�ص اأو يف حالة تغريه يجب تو�ضيح االأ
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