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  ةإلوتغ ةلخصليليةإلوتغ ةلخصليلي

  لجغنتمز ةلخنصيش ةلهيكليلجغنتمز ةلخنصيش ةلهيكلي

  

  بن زعرور شكريبن زعرور شكري

  

  

  

  

بإلطبر التحميمي لةرنبنج التعريل الهيلمي و الغرض ننه وضع النفبهيم األسبسية نن ةالةحث  هذا يهتم ::ملخصملخص

خالل التطرق إلى تقريم تعريف لهذا الةرنبنج، ثم اإلطبر الفلري الذي استقى ننه خةراء الصنروق و نهمـوا  

ـف تعـبليم النـرارس    . ننه و نن خالل األسبس النعري، نتعرض إلى النقبرةبت التي انصهرت فيهب نختم

  .نقبرةة االنتصبص، النقبرةة النقرية و نقبرةة سعر الصرف: النهيننة االقتصبرية

  

لـري  االسبس الف, نةبرئ ةرانج التعريل , الصنروق النقري الرولي,ةرنبنج تصحيح هيلمي :القلماة األزازية

 .نقبرةة االنتصبص، النقبرةة النقرية و نقبرةة سعر الصرف ,لةرانج التعريل

                           

ABSTRACT: this present study aims at describing the analytical 
framework of the IMF and WB structural adjustment programs 

(SAP).It focuses on the theoretical foundation of the SAP and 

reviews the absorption approach, the monetary approach and 

the exchange rate approach. 

 

Keywords: structural adjustment, absorption approach, monetary 

approach, exchange rate approach. 
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1الةعريغ ببرنامث الةعديل الهيقلى 1.
  :  

ـل العـبلني    )التصحيح الهيلمي(  تعريلاليتضنن ةرنبنج    الذي يرعنه لل نن الصنروق النقري الرولي و الةن

ـي نيـزان    نجنوعة نن إجراءات السي بسبت االقتصبرية النعرة لتحقيق أهراف اقتصبرية لمية نثل تحسـين ف

  . النرفوعبت، و استعنبل أفضل لمقررة اإلنتبجية، و ارتفبع في نعرل الننو الطويل األجل

و غبلةب نب تلون هذه األهراف نرتةطة فينب ةينهب، فتحقق نعرل ننو نستقر يتطمب، ضنن أشيبء أخرى، ةنيـة  

  . زان النرفوعبتنرعنة لني

و تطةيق نثل هذا الةرنبنج إننب يلون الرافع إليه وجور اختالالت توازنية ةين العرض اللمي و الطمب اللمي، 

  .األجنةي االقتراضأو الحبجة إلى نستويبت أعمى نن /و التي تنشا ضغوطبت تضخنية و

النحمـي، أو التقييـر النفـرط    ضعف النشبط االقتصبري (و في ةعض الحبالت يلون العجز الخبرجي لبننب 

، و هو يعلس ضعفب ةنيويب في االقتصبر يعوق التحقيق النتزانن لمتوازن )لمتجبرة الخبرجية  و نعبم الصرف

و في لال نن هذه الحبالت ةإنلبن الرول النعنية طمب نصـباح خةـراء   . اللمي و نعرل ننو اقتصبري نالام

  .التصحيحيةالصنروق و نسبعرتهم أثنبء إعرار الةرانج 

فأهم هرف تصةو إليه ةرانج التعريل التي يرعنهب الصنروق النقري الرولي، هو تحقيـق تعـريل و تصـحيح    

لإلختالالت االقتصبرية اللمية و الهيلمية ةطريقة تشجع الننو في الوقت نفسه الذي يعبر فيه تحسين وضـعية  

  .نيزان النرفوعبت ةشلل نرعوم في األجل النتوسط

و تخضـع  . يأخذ ةرنبنج التعريل شلل إجراءات سيبسة اقتصبرية التي ينوي الةمر النعني القيبم ةهبو غبلةب نب 

لتقييم الصنروق إلجبزة رعنه النبلي، لنب أن فهم نيلبنيزنبت تأثير السيبسة النقرية و النبلية عمى النتغيـرات  

ولقر لبنت القبعرة األسبسـية لهـذه   . يةاالقتصبرية اللمية الرايسية يمعب رورا نهنب في هذه الةرانج التصحيح

تم رعنهب ةسيبسبت أخرى نثل سيبسة  -لنب لبن الحريث عن سيبسبت التثةيت–الةرانج سيبسبت تسيير الطمب  

سيبسة األسعبر، سيبسبت النراخيل، السيبسة التجبرية أو سيبسبت اإلنفـبق  : سعر الصرف و سيبسبت ةنيوية 

  ).السيبسة الضريةية(العنوني 

  :  2يقورنب هذا التحميل إلى اعتةبر ةرانج التعريل الهيلمي تتلون نن شقين نتلبنمين و

                                                           
1  IMF (2), "Analitical Aspects of the design of fund-supported adjustement programs", Washington,                             

ed. IMF, occasional papers, n : 55 (87) PP 01-02.  
2  FLEMING, LARSEN, Michael Wottleworth,  "Les réformes structurelles dans les pays industriels", Finance et 

Développement, N° 3, Sep. 89, P 20. 
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و التي تهتم ةنتغيرات اقتصبرية لمية، لنيزان النـرفوعبت و نعـرالت التضـخم،           :  إجراءات لمية •

  …و التوازن النيزاني، 

ـي  و هي التي تهتم ةتحسين فعبلية االقتصبر ةتقميص :  إجراءات جزاية • أو إلغبء تشوهبت السوق، الت

تنس قطبعبت ننه، نن خالل زيبرة النبتج النحمي، أو ةتخفـيض خسـبرة اإلنتـبج         

  .و التشغيل، و تحسين توجيه النوارر

  

1برامث الةعديل الهيقلى ه الزيازاة اإلفةشادية القلية2. 
  :  

هرفهب تغيير و إزالة تشوهبت عرفية في السيبسبت االقتصبرية اللمية هي نجنوعة نن اإلجراءات االقتصبرية 

  :ةعض األسواق في األجل القصير، أهنهب 

و هي في األسبس وسيمة لتسيير الطمب، و تحقيق استقرار األسـعبر، الـذي يضـنن     :النقريةالسيبسة  •

  . تحقيق ننو راام

ـى   : السيبسة الضريةية  • نعـرل  و هي لذلل تؤثر نةبشرة  عمى نستوى الطمب اللمي، و ةبلتـبلي عم

  .استعنبل الطبقبت

  :و تتشبةه السيبسبت اللمية نع ةرانج التعريل في النقبط التبلية 

  لونهنب يؤثران عمى نجبعة االقتصبر، •

يهرفبن إلى تحقيق نعرل ننو نرتفع و نستوى توازني في نيزان النرفوعبت نستنر، و نعرل تضـخم   •

  ننخفض،

  .ل الطبقة اإلنتبجيةيهرفبن أيضب إلى الحفبع عمى نستويبت استعنب   •

  :و يختمفبن فينب يمي 

  

ـي األجمـين النتوسـط             • أن سيبسبت التصحيح تهرف إلى الحفبع عمى نستوى ننو اقتصبري نرتفـع ف

  و الةعير،

أن السيبسبت اللمية، تقةل التحليم ةين التشغيل و التضخم، في حين تستهرف السيبسبت التصحيحية قنع  •

  ية،التضخم و لو ةأثبر إنلنبش

أن نن أهم السيبسبت التصحيحية، رعم نرونة االقتصبر طويمة األجل و تحسـين طريقـة إسـتجبةته     •

  لمصرنبت الخبرجية،

                                                           

 1 Ibid, PP 21-22. 

Robert Alan, FELDMAN, "Les réformes structurelles dans les pays industrialisés", Finance et Développement, N° 3,       

Sep. 89, PP 24-25.  
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  طويمة نسةيب في سيبسبت التصحيح عنهب في السيبسبت اللمية، *أن أوقبت رر الفعل •

  .عالهأن سيبسبت التصحيح تتضنن ةبإلضبفة إلى السيبسبت اللمية، سيبسبت جزاية لنب ورر أ •

  

  

  :  األضار الفقرى لبرامث الةعديل الهيقلى ه مبادئها3. 

  :  األضار الـفقرى 3. 1.

و إن لبن يةرو أن سيطرة النعرية النقرية عمى ةرانج التصحيح الهيلمي، و رغم اإلختالفبت النذهةية، إالّ أن 

نرلةة ننزوجـة نـن السيبسـبت    الرراسبت التحميمية النعنقة تؤري ةنب إلى اإلعتراف أنهب نعرة انطالقب نن 

  .االقتصبرية نبةعة نن فلر نجنوعة نن النرارس االقتصبرية

فإحرى األفلبر األسبسية في ةرانج الصنروق، و نعني ةهب تحقيق نعرالت ننو نرتفعة نرتةط ةنرى تحريـر  

يعيـق  ) تخمفـة أي اقتصبرت ن(للن وجور رول نتخمفة . التجبرة الخبرجية اللفيمة ةتحقيق الرواج االقتصبري

  . الننو و الرواج

هذا األنر أيضب نرتةط ةنـرى احتلـبم األعـوان    : لذا ال ةر نن إيجبر ةرانج تنهض ةبلطمب اللمي العبلني 

فبلنيولالسيل أو النذهب اليةيرالي، الذي تعور جذوره إلى آرم سـنيث     . االقتصبريين إلى آليبت السوق الحرة

  : 1قواعر أسبسية) 4(لة تحقيق النزير نن الثروة إذا نب اتةعت أرةعة و ريلبررو، يرون أنه ةإنلبن أي رو

  ،)النملية الفررية(وجور القطبع الخبص  .1

  ،)…رعه يعنل: الننبفسة الحرة (وجور األسواق  .2

  ،)الير الخفية(قررة جهبز األسعبر عمى تحقيق التوازن التمقباي  .3

  ).رعه ينر …(حرية التجبرة راخميب و خبرجيب  .4

مى اعتنبقهم نذهب الحرية و نذهل الفررانية، فقر رعوا الرولة ألن ال تترخل في النشبط االقتصبري،   و ةنبءا ع

.    عن تحقيق ننو نعتةر إننب يعور إلى اإلخالل ةرلن نن األرلبن السبةقة أو ألثـر  -أي الرولة–و أن عجزهب 

التجبرة الخبرجية، إذ يقوم هذا العبنل  و لتجبوز العقةة، يرلزون ألثر عمى رور السوق و ترالم رأس النبل و

لذا ) La théorie de la croissance transmise( -و هو نب يعرف ةنعرية الننو الننتقل –األخير ةعنمية نقل الننو 

  .فبنرنبج الةمران النبنية في السوق العبلنية ال ينلن إال أن يلون نفيرا

                                                           
و النؤسسبتي التي يتطمةهب أي إصالح، و وقت رر الفعـل   ننيز ةين وقت رر فعل راخمي نتعمق ةنواقيت ذات الطبةع القبنوني *

  . الخبرجي، و النتعمق ةبلوقت النستغرق ةين ةراية اإلصالح و نهبيته
1  IRMA. ADELMAN, "Theories of Economic growth and developpment", UK. Ed. Standford University Press,       

1967, P 25. 
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تفنير األطروحة الميةيرالية التي تؤلر عمى أن السوق الحـر          ) Structuraliste(و لقر حبول تيبر التحميل الةنيوي 

و التجبرة الرولية الحرة يضننبن الننو، و يضع هذا التحميل، الفبرق ةين الةنى التحتية لمرول النتقرنة و الرول 

نية تعتةـر نصـررة   فهذه األخيرة تعبني نن ةنية اقتصبرية تحتية نتخمفة، و ةنب أن نععم الرول النب. النبنية

لمنوار األولية، في غبلب األحيبن نبرة أو نبرتين و سعر هذه النوار ال تنمل تحريره، فإن التجـبرة الخبرجيـة   

ةبعتةبر أن الفبرق ةين أسعبر التصرير و اإلسـترار أعـبر توجيـه    : لصبلح الرول النصنعة  -حتنب–ستلون 

السبارة في طريق الننو ةبنتاللهب أسواقب ضعيفة و نجـزأة  لنب أن تنيز الرول . األرةبح نحو الرول النتطورة

. و وضعية نترهورة لمهيبلل القبعرية، و عرم قررتهب عمى توجيه النوارر النبررة نحو القطبعبت األلثر أهنية

  .هذه العوانل تةرر في رأيهم ترخل الرولة في الحيبة االقتصبرية

ـى نسـتوى   ل اللنزيالتحمي، عهر 1929و ةعر أزنة الرأسنبلية لسنة  ، و الذي ألّر عمى أن النشلل يقع عم

و أن نراخيل جريرة ال تؤري إلى خمق الطمب . الطمب، إذ ةبإلنلبن تصور حبلة طمب غةر لبف ةصورة راانة

و ةبلتبلي فـإن ضـعف النشـبط    . النتوخى فيهب ةسةب إنب خمل في السوق أو لعرم نرونة األسعبر و األجور

  .1مي غير لبفاالقتصبري سةةه طمب ل

  و ةنب أن العرض تحرره عرة عوانل، فال ينلن لمرولة أن تتحلم فيهب ةواسطة سيبستهب االقتصبرية، و نن ثـم

فبلرولة ةبستطبعتهب رفع الطمب ةتقميص الضرااب أو . أن العنل يجب أن يتم عمى نستوى الطمب" لينز"رأى 

  .زيبرة اإلنفبق العبم عن طريق العجز النيزاني

اإلعتقبر الجبزم ةوجور عالقة علسية ةين تحسين اإلنتبج و التشغيل نن جهة و التضـخم نـن جهـة     لنب أن

ـى   " Phillips"أخرى، و هو نب يعةر عنه ةننحنى  ـب عم لبنت الرعبنة األسبسية لنقةل قوة تأثير سيبسبت الطم

  .حسبب سيبسبت العرض

ففي عل الفرضـيبت  . حبجة إلى سيبسبت تثةيتيةو ةرقة ألةر، فإن الجرير في الفلر اللينزي هو استخالصه ال

السبةقة، فإن عرم نرونة األجور تننع نن إحراث التغيير النطموب في العرض الحقيقي لمنقور، و اإلنخفـبض  

و ةذلل، فإذا لبن عرض النقور ثبةتب، فإن التوازن األولي يتـرل نلبنـه لمتـوازن    . النالزم في سعر الفبارة

  .ل و انخفبض غير إراري في حجم التشغيل، سةةه عرض نقري غير لبفالجرير، يتنيز ةنبتج أق

و للن، . هذا التحميل يقورنب لمقول ةأن عرضب ثبةتب لمنقور ال يتضنن استقرارا في نستويبت األسعبر و اإلنتبج

قي عمى ةبلنقبةل، ينلن تجنب عرم اإلستقرار هذا ةبتةبع سيبسة نقرية نرنة لمتطبةق نع التغير في الطمب الحقي

  .2النقور

                                                           
1 Argo, KLMER, "Les théories de la crise". 
2  Franco, Modigliani, "The Monetarist controversy or should we forsake stabilization policies", American Economic 

Review, N° 2, March 77, PP 01-02.    



      

5 

شلل في التحميل اللينزي،  و ذلل ةبإلشبرة إلى أنه يعتنر عمى فرط تقرير سوء عنـل   1التحميل النقراويللن 

ـت   السوق، و فرط تقرير جورة السيبسبت الحلونية، و الواقع في رأيهم، أنه ال يجب الثقة لميب ةسيبسبت التثةي

.   فة شةه نقتصرة عمى نتباج التقمةبت الخبضعة لعرض النقـور إذ عرم اإلستقرار االقتصبري يعور غبلةب و ةص

  .و ةبلتبلي فإن السيبسة النقرية التي تتةعهب الحلونة هي السةب في حروث ضغوط تضخنية

إذن فبلنقراويون يرون أن سيبسة نقرية توسعية ليس ةإنلبنهب تقميص نعرالت سعر الفبارة و الةطبلة في األجل 

لنب أن األثر التوسـعي لسيبسـة   . نن ذلل، ستؤري إلى الرفع نن نعرالت التضخم الطويل، ةل عمى العلس

نيزانية توسعية سيزول ةفعل انخفبض الطمب الخبص النبجم عن ارتفبع أسعبر الفبارة، و استنرار العجز في 

لعجـز  و جبنب نن هذا ا. األنر الطويل يؤري إلى إحراث تشوهبت سوقية، و إخالل ةأنثمية تخصيص النوارر

نرره إلى رور الرولة االقتصبري الذي يحتبج إلى تنويل، و هو نب يقمص أيضب نن نصيب القطبع الخبص نن 

  . النوارر النتوفرة

و ةذلل و ةنبءا عمى نب سةق، فإن أفضل نب تقوم ةه الرولة، أن تقمل نن رورهب االقتصبري، الـذي سـينعلس   

قوم   ةنراقةة صبرنة لننو اللتمة النقرية لأفضل سيبسـة  نةبشرة في شلل تخفيض العجز النيزاني،  و أن ت

  ".X %قبعرة : "ـة " فريرنـبن"اقتصبرية تتةعهب و هو نب عةر عنه 

و يرى النقراويون أيضب، أنه ةبلرغم نن النعبهر، فإن األجور في الحقيقة نرنة تنبنب، و عطفب عميه ال وجور 

إال وهنب إحصبايب نبتج عن عرم التفرقة ةين تغيـرات األسـعبر       ليس " Phillips"لةطبلة إجةبرية، و أن ننحنى 

  . و تغيرات األسعبر غير النتوقعة

ـت، إال     ـى سيبسـبت تثةي و عمى ذلل يلون هذا الننحنى عنوريب، و ةبلتبلي يلون االقتصبر في غير حبجة إل

  .ي العرض الحقيقي لمنقورلنعبلجة تشوهبت انتقبلية، و أن األلية الهيلسية تستنر قوتهب نن التغيرات ف

و نع نطمع السةعينيبت، وجر الفلر االقتصبري نفسه عبجزا عن تفسير تزانن الةطبلـة و التضـخم، أو نـب    

ـي   يعرف ةبلرلور التضخني، نحبولة إيجبر نخرج لهذا النأزق، سنح ةةروز آراء جريرة و نررسة جريرة ه

فلرة إرخبل التوقعبت العقالنية   R. J. Lucasشلل استعنل إذن و ةغية تحميل الن. 2نررسة   التوقعبت العقالنية

  .في الننبذج االقتصبرية في إطبر ننوذج نيولالسيلي

  :أنب األفلبر األسبسية لهذه النررسة ينلن تمخيصهب فينب يمي 

  اإلرتفبع غير النتوقع في النستوى العبم لألسعبر يؤري إلى ارتفبع نستوى التشغيل، •

                                                           
1   Ibid, PP 04 ; 7 ; 10.  

     ,C.L.F. Attfield, ed Al. "Rational expectation in Macro-economics), U.K. ed. Basil Blackwell, 1985:  أهم النراجع  2

   PP 15-17.  
R.J. Barro, 'unanticipated money growth and unemployment in the U.S.A" American Economic Review, N° 2,       

March 1977, PP 100-115      
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  اللتمة النقرية تنعلس عمى األسعبر،أي زيبرة نتوقعة في  •

ـي   • أي زيبرة غير نتوقعة في اللتمة النقرية تؤري إلى ارتفبع النبتج النحمي في األجل القصير، و للن ف

يعور التوازن إلى نستواه التوازني األول في عـل نسـتوى    -وةعر نراجعة التوقعبت–األجل الطويل 

  ).خبصية عرم التأثير الحقيقي(أسعبر أعمى 

ـى   و ةصفة عبنة، فإن نب تنخض عنه فلر هذه النررسة، أن أي سيبسة نعبنية سوف ينعلس أثرهب لميب عم

  .األسعبر، في حين إذا لبنت غير نتوقعة فستلون ذات أثر انتقبلي يزول ةنجرر نراجعة التوقعبت

ال تقةل فلـرة التوقعـبت   و أنبم هذه الهجنة القوية عمى التحميل اللينزي و اتةبعه، لم يلن أنبم النيولنزيين إ

العقالنية، و استغاللهب إلثةبت نجبعة السيبسبت االقتصبرية اللينزية في تحقيق التوسع االقتصبري أو تحقيـق  

فبلسيبسبت الحلونية سواء تخفيض نعرالت الضرااب أو زيبرة اإلنفبق العبم أو عرض النقـور أو  . استقراره

FPT) 77( و ننوذج  Mc Callum)  77 78(ج  تخفيضهنب لمهب ذات آثبر طويمة األجل ننوذ
1.  

للن اإلهتنبم ةهذا الجبنب لم يعط . و قر تعرضت النررستبن النقراوية و اللالسيلية الجريرة إلى رور العرض

  .2و عمى قوة آليبت السوق" سـبي"حقه إال نع ةروز نررسة العرض، و التي ترلز عمى أهنية قبنون 

تضخني، ينصحون ةبتةبع سيبسة اقتصبرية تهرف إلى التأثير عمى العـرض  و لمخروج نن وضعية الرلور ال

  : 3اللمي نن خالل

  

  تقيير ننو الطمب عن طريق تخفيض اإلنفبق الحلوني، و تخفيض نعرل ننو اللتمة النقرية، •

ـى النـرخرات     • تحيير و تقميص العراقيل التي تسةةهب الضريةة عمى النشبط في األسواق الحـرة، و عم

  .لإلستثنبرالنوجهة 

ـى انخفـبض     و الجبنب الةبرز في هذا التحميل، هو أن هذا اإلقتراب ال يقر ةأن لةح الطمب سيؤري حتنـب إل

و تحميل . 4اإلنتبج، ةل يذهب إلى اإلرعبء أن هذا األنر يسبعر عمى زيبرة التشغيل و اإلنتبج و خفض التضخم

ص النجـبنيع     -لجزايالتحميل ا-هذه النررسة، نب هو إال تطةيق لنعرية السعر  ـي تـخ لرراسة النشبلل الت

  .5-التحميل اللمي-االقتصبرية اللمية 

                                                           
   .Fisher-Phelps-Taylor: ننوذج  1

2 A. Klamer, opt. Cit. P 28. 
3 NORMAN, B. Ture, "Théorie de l'Economie de l'offre", In L'économie de l'offre, éditeur D. G. Raboy, Paris, 

ed.Economica, 1984, PP 01-02. 
4 Ibid, P 13. 
5 Ibid, P 14. 
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و أهم نب ينيز هذه النررسة، أن ترخل الرولة ذو أثر عمى األسعبر النسةية، و نن تم إعبرة توجيـه النـوارر   

  .1و غبلةب نب يلون األثر سمةيب. اإلنتبجية و زيبرة أو خفض اإلنتبج

ةبعتةبر أن . غم اإلختالفبت النذهةية ةين هبته النرارس، فإنه ال يصح تغميط واحرة ننهبو عمى لل حبل، و ر

لل نررسة تنمل جبنةب نن الحقيقة، و ليس لمهب ؛ هذا نن جهة، و نن جهة أخرى، إذا أخذنب ةعين اإلعتةبر نب 

؛ و ذلل نن ةبب تلبنل " نقراويونلمنب " : "نورقميبني"، أو نب قبله " نحن األن، لمنب لينزيون" : "فريرنبن"قبله 

  .التحبليل النعتنرة عمى زوايب نعر نختمفة

ـى عميهـب    نستطيع القول أن الجنع ةين هذه األفلبر ننلن، و تطوير تحميل نعنق يقور إلى نةبرئ عبنة تةن

  .الةرانج اإلصالحية

  

2مبادإ برامث الةشحيج  3. 2.
  :  

  :نةبرئ رايسية  )3(تقوم ةرانج التعريل الهيلمي عمى ثالثة 

  

  :  الةفةج علو الزهف العالمية 3. 2. 1.

النزايب النقبرنة، و حرية تنقل عوانل اإلنتـبج، و حريـة سـعر    :  و الذي يقوم أيضب عمى النةبرئ اليةيرالية

نـب عـرا لـةعض النـوار     (فإلغبء أو تخفيض النراقةة عمى التةبرل، و إلغبء الحنبية الجنرليـة  . الصرف

، و تصحيح سعر العنمة تعنل عمى إلغبء التشوهبت القطبعية،  لنب تقوم ةإحراث عنميـة نقـل     )اإلستراتيجية

لنب يفترض هذا النةرأ . التةبرل و عوانل اإلنتبج نن القطبع النحني نن الننبفسة إلى القطبعبت النعرضة لهب

بية التبنة، و الةياة النالانة، أيضب، أن يلون قبنون اإلستثنبرات نشجعب لرأس النبل األجنةي، و يوفر له الحن

لنب يفترض أن يشجع النةبررة الفررية،  و يفسح الطريق أنبنهـب، و أن ينـزع لـل العراقيـل اإلراريـة          

و يتضنن هذا النةرأ أيضب، إلغبء القيور اللنية في قطبعي التصرير و اإلسترار،  لسعر الصرف . و القبنونية

  .رخص النسةقة ةبلنسةة لموارراتاإلراري، و نعبم الحصص و ال

  :هذه اإلجراءات ستسنح ـة 

  تجنب التأخر النبجم عن النراقةة، •

  إلغبء التشوهبت النبجنة عن التسيير اإلراري، •

  تقميص حجم السوق النوازية لسعر الصرف، •

                                                           
1 Ibid, PP 15-32. 

 2 X. Greef, et al.. opt. Cit. PP 2021-2027. 
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  .تفضيل نعيبر النررورية عمى حسبب اإلعتةبرات اإلجتنبعية، و التوجهبت النسةقة لمرولة •

  

ــلى 3. 2. 2.   :  الـةحرير الداخ

و يتعمق األنر ةتحرير التجبرة، و تقميص رور الرولة ". قبنون السوق"و تهرف هذه التراةير إلى الوصول إلى 

في النشبط االقتصبري،  و إلغبء الحنبية و الرعم و لـذا نؤسسـبت اإلسـتقرار ،و عقمنـة القطـبع العـبم          

  :تحقيق هذه اإلجراءات، ستسنح ة. و خوصصته

  لمقطبع الخبص،)   Effet d'éviction(فعبلية اقتصبرية ألةر، و إلغبء األثر اإلةعبري  •

  لنب أن العورة إلى حقيقة األسعبر، يسنح ةتحقيق التعريل ةين الطمب و العرض، •

و أن الخوصصة ستسنح ةتوجيه أو تخصيص أفضل لمنوارر، و أن القطبع الخـبص سـوف يحقـق     •

  ن اللفبءة،ةبلضرورة ررجة أعمى ن

، و التي لمنب آل إليهب االقتصبر ةررجـة ألةـر، لمنـب أصـةحت     )التبنة(اإلقتراب نن حبلة الننبفسة  •

النؤسسبت االقتصبرية نرفوعة لمضغط ألثر  عمى تلبليفهب ننب يرفع نن ررجة أرااهب، و تـزيح عـن   

 .طريقهب النؤسسبت التي ال تمتزم ةبلنعبيير اإلنتبجية الرولية

  

  

  :  ةخفيص النفقاة ه أعادب هيقلةها 3. 2. 3.

  : و يتضنن هذا النةرأ 

نـن وجـه نعـر    (، أو اإلقتراض الـراخمي  )نن وجهة نعر الترفقبت الحقيقية(تخفيض اإلنتصبص  •

  ،  يقوم ةإعبرة التوازن في نيزان الحسبب الخبرجي،)نقراوية

  النوار النحنية نن الننبفسة، إعبرة تخصيص النفقبت، و إحالل إنتبج النوار النعرضة لمننبفسة، نلبن •

، )ةإلغبء الرعم عمى النوار الغذااية ةبلخصوص و الوصول إلى حقيقة الرسوم(تخفيض العجز النيزاني  •

اإلصالح الضريةي،   الرفع نن الرسوم الخبصة ةبلنحروقبت، تـأثير تخفـيض   (و الرفع نن النوارر 

  ).العنمة

  

  :  األزار النضرى لبرنامث الةعديل الهيقلى 4.

ـي  Financial programmingترجع أصول نقبرةة الصنروق لمتثةيت االقتصبري إلى الةرنجـة النبليـة    ، و الت

ـث أن     ) 3(تتنحور حول ثالثة  أوراق عنل، إحراهب غير ننشورة، و يؤلر خةـراء الصـنروق ةـراارة الةح
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وجور عرر قميل نـن اللتبةـبت    -و  ةبلتبلي. Oral traditionالةرنجة النبلية تعتنر عمى أسس و تقبلير شفهية 

  .1حول األسس النعرية لهذه الةرانج -و التي ينلن اإلطالع عميهب–النمنوسة      

،      1987لذلل سأعتنر في رراسة األسس النعرية لةرانج التعريل عمى الورقة الصبررة عن الصـنروق سـنة   

تةقى النقبرةة النشروحة في هـذه الورقـة،    في نعر اللثير نن النالحعين: "و التي قبل عنهب أصحبةهب أنهب 

  .2"الرعبنة األسبسية لجنيع الةرانج التصحيحية التي يرعنهب الصنروق النقري الرولي

اةتراء نن السةعينبت، عرفت ةنية ةرانج التعريل تطورات و توسعبت ةسةب تغير الفهم لمتطورات الهيلمية    

أنب نب حرث آنذال، فهو . -تمل التي تطمب نعونة الصنروق و خبصة–التي حرثت في اقتصبريبت رول العبلم 

الذهبب نحو سعر الصرف العبام و وقوع تذةذةبت واسعة في األسعبر العبلنية، و اإلرتفبع الحبر في نعرالت 

   …الفبارة في أسواق اإلقراض، و تةبطؤ نعرالت الننو في أسواق التصرير، 

ـي النعريـة االقتصـبرية اللميـة            ةبإلضبفة إلى نب سةق، فإن هذه الةرانج ا ستوعةت اللثير نن التطورات ف

  .و االقتصبر الرولي

ض    ـى ةـع و قةل أن أنطمق في استعراض النقبرةبت النعرية التي تنثل أسبس ةرانج التعريل، أور اإلشبرة إل

  :النقبط النهنة 

لنـب  –تنر عمى نعرية واحرة  نقبرةة الصنروق في إعرار الةرانج التصحيحية نقبرةة انتقباية و ال تع . أ

و أن نب لصق ةهب ةوصفهب نقراوية،  ال يعرو إال أن يلون جزءا نن الحقيقة، و أن الترليز  -قيل سبةقب

فنيـزان النـرفوعبت عـبهرة نقريـة،            . عمى الترفقبت النقرية فيهب ينلن أن يةرر عمى عرة نستويبت

ألةر نن النعمونبت، و هي ألثر رقة و آنية ألثر نن و النعطيبت حول النتغيرات النقرية توفر حجنب 

  .غيرهب

إلى أن الصنروق نرعو إلعتنبر سيبسبت إصالحية في الرول التي تريـر  " وورز-ةريتون"تشير اتفبقية  . ب

و حتى ال يمجـأ الةمـر   . لرعم نيزان النرفوعبت -في وقت نعقول–أو تطمب نسبعرته، و التي تؤري 

ضر ةبإلزرهبر الوطني أو الرولي تتم إعبرة جرولة النريونية و اإلستفبرة نن النعني، إلى اتخبذ تراةير ت

  .قروض جريرة

  

ــاربة األمةشاش 4. 1. 3مق
  :  

                                                           
1 IMF (2), opt. Cit. P 01. 
2 Ibid, P 2. 
3 Ibid, PP 04-06. 
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عنر رراسة اختالل نيزان النرفوعبت، ال ةر نن التفرقة ةين اختالل عرفي ينلن علسه خالل سنة أو سنتين،         

ـي األجـل   و اختالل هيلمي نزنن في تأثيرهنب عمى النن و االقتصبري و تطور وضعية النريونية الخبرجية ف

تحميل الصنروق يفترض ثةبت الطبقة اإلنتبجية و إلعبرة التوازن في نيزان النرفوعبت ينطمق نـن  . القصير

  :النعبرلة التعريفية التبلية 

CA = Y – A  … )1(  

  ينثل الحسبب الجبري  CA: حيث 

  Y  اإلنتبج النحمي  

  A  الذي يسبوي نجنوع اإلستهالل و اإلستثنبر اإلنتصبص،  و.  

ـس   هـذه  . فبلحسبب الجبري، يحقق فباضب لنب يفوق الرخل اإلنتصبص،  و يسجل عجزا عنر حصـول العل

النالحعة تشير إلى أهم نةرأ، و هو أن العجز في الحسبب الجبري ينلن أي يقمص ةتخفـيض اإلنتصـبص   

  ).ة إلى اإلنتصبصةبلنسة(، أو ةرفع الرخل )ةبلنسةة إلى الرخل(

إال أن الننوذج ةهذا الشـلل  ". نقبرةة اإلنتصبص: "فتحميل السيبسة االقتصبرية اللمية نن هذه الزاوية تسنى 

  .ةسيط لمغبية، و ال يررج تعقيرات الواقع و ال تشبةلبته،  إنه ننوذج في عل اقتصبر نغمق

نوال استقةبال أو تزويرا رورا نؤثرا عمى للن، في عل اقتصبر نفتوح، تمعب اإلستثنبرات و حرلة رؤوس األ

و عميـه  . وضعية الحسبب الجبري، هذه الحرلة نرتةطة ةنرى صالةة وضعية النريونية في الةمر النسـتقةل 

فتعريل نيزان النرفوعبت يعني التخمص نن العجز في الحسبب الجبري و الوصول إلى وضعية ترفق نرعوم 

  .لرؤوس األنوال

  :، نأخذ النعبرلة التعريفية لنيزان النرفوعبت إلرراج هذا التحميل

  

∆R = CA + ∆FI  … )2(  

  التغير في صبفي األصول الخبرجية  R∆: حيث 

  ∆FI  التغير في صبفي النريونية الخبرجية  

  :، نحصل عمى )2(و ) 1(ةبلنزاوجة ةين النعبراتين 

∆R = Y – A + ∆FI  … )3(  



      

11 

ـي   و التي تشير إلى أن أي زيبرة في اإلنتصبص عمى حسبب الرخل، رون تنويل خبرجي تؤري إلى نقص ف

األصول الخبرجية، و ةنب أن نخزون هذه األصول نحرور، فإن تنويل اإلنتصبص ةهذه الطريقة يةقى نحرورا 

  .جرا

  . و في ةعض الرول، يتحول هذا النقص إلى ترالم في نتأخرات الريون

ص ةطـريقتين إنـب تخفـيض     ، تشير إلى أ)1(نثمهب نثل النعبرلة) 3(النعبرلة  • ن العجز ينلن أن يقـم

  .اإلنتصبص أو زيبرة اإلنتبج

و غبلةب نب يلون تقميص اإلنتصبص أسهل نن زيبرة اإلنتبج، لذا يوضع هذا اإلجراء أوال، و في نثـل   •

لذا فتخفـيض النفقـبت   . هذه الحبالت نجر أن اإلتفبق العنوني هو النسؤول األول عن فرط اإلستهالل

الرفع نن نوارر الرولة يلونبن الطريقة األنثل لتقميص الطمب النحمي، و هو نـب يسـنح    العنونية و

ةإةراز رور الرفع نن الرسوم، في تخفيض لال نن اإلستهالل و اإلسـتثنبر، ةبعتةبرهنـب النلونـبن    

  .الرايسيبن لإلنتصبص

ية التي تعتةـر أسـبس   و عميه فإن سيبسبت تسيير الطمب يجب أن تعتنر ةبلتأثير عمى النجنعبت النقر •

نثل اإلجراءات النقمصة لحجم القروض النوجهة نحـو القطـبع   (الطمب النحمي، و نيزان النرفوعبت 

  ).الخبص

  .و تؤثر سيبسبت تسيير الطمب نةبشرة عمى اإلنتصبص،  و ةبلتبلي عمى التوازن الراخمي

ي إلى ارتفبع األسعبر إلى غبية ففي حبلة تفوق الطمب اللمي عمى القررة اإلنتبجية عنر سعر نعين سيؤر •

  .إلغبء هذا التفوق

أنب في حبلة انخفبض الطمب عن القررة اإلنتبجية فسيؤري إلى انخفبض األسعبر في حبلة نرونتهب، للن  •

  .األغمب أن تلون النتيجة تقمص نستويبت التشغيل رون تقمص األسعبر ةنفس النستوى

  

  

  

  :  1ةالمقاربة النقدية لميذام المدغهعا 4. 2.

ـي نيـزان     و تنص هذه النقبرةة عمى أن التغيرات في نيزان النرفوعبت هي عبهرة نقرية، و أن العجـز ف

ـى  . النرفوعبت يعور أسبسب إلى فباض عرض النقور تحويل نقبرةة اإلنتصبص إلى التطةيق العنمي يحتبج إل

ــن          و قــر حــبو. نعرفــة طةيعــة التراةطــبت ةــين القطــبع النقــري و نيــزان النــرفوعبت ل لــل ن

                                                           
1 IMF (2), opt. Cit.  PP 12-15. 

M. Rafinot, opt. Cit, PP 127-128. 

P.  cook, opt, cit, PP 135-137. 
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Robichek & Polak  و التغيرات في )اإلقراض النحمي(اشتقبق العالقة ةين النرلةة النحمية لنخزون النقور ،

  .اإلحتيبطبت الخبرجية الستخرانهب في السيبسة االقتصبرية

. و نرلةتيه M∆خزون النقور ينطمق ننوذج الةرنجة النبلية نن النعبرلة التعريفية التي ترةط ةين التغير في ن

ـي (و األصول النحمية لمنعبم الةنلي  R ∆التغير في األصول الخبرجية ةبلعنمة النحمية  ، D∆) اإلاتنبن النحم

  :حيث 

∆M = ∆R + ∆D  … )4(  

  .و تنثل هذه النعبرلة نيزانية النعبم الةنلي

  :يستخرم الننوذج رالة الطمب عمى النقور 

∆M
d
 = ƒ(∆y, ∆p, …)  … )5(  

M∆: حيث 
d  هو التغير في الطمب عمى النقور  

  ∆y  هو التغير في الرخل الحقيقي  

  ∆p  هو التغير في نستوى األسعبر النحمية  

  :لنب يمي ) 5(و إذا اعتةرنب أن الطمب عمى النقور ال ينثل إال جزءا نن الرخل الحقيقي تصةح النعبرلة 

∆M
d
 = K.∆Y  … )6(  

  )عة تراول النقورنقموب سر(        = Kحيث      

  : أنب القسم الثبلث نن الننوذج، فيعةر عن التوازن في السوق النقرية 

∆M
d
 = ∆M  … )7(  

  تشير إلى عرض النقور  Mحيث  

  :، نحصل عمى صيغة التغير في األصول األجنةية )7(و ) 5(، )4(و ةرنج النعبرالت 

∆R = ∆M - ∆D = ƒ(∆y, ∆p) - ∆D … )8(  

األصول الخبرجية أو في نيزان النرفوعبت نب هو إال الفرق ةين التغير في نخزون النقور        و عميه، التغير في 

  .و التغير في حجم اإلقراض النحمي

ـي اإلحتيبطـبت    و أن تغير   اإلاتنبن النحمي ةشلل يفوق اإلرتفبع النرغوب فيه نن النقور يقبةمه انخفبض ف

روالر في اإلاتنبن النحمي، تـؤري   1فإن زيبرة قررهب ) One for one(و حسب قبعرة واحر لواحر . األجنةية

روالر أيضب، و هذا يعني أن نرونـة نتغيـر اإلاتنـبن     1إلى انخفبض اإلحتيبطي في األصول األجنةية ـة 

؛ و ذلل في عل توفر شروط نعينة، اقتصبر نفتـوح، و نتغيـر    1–النحمي في النعبرلة النقرية يسبوي إلى 

v

1
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رجي، و نتغيرا سعر الفبارة و األسعبر خبرجيبن في األنر الطويل، ننب يؤري إلى اعتةبر أن الرخل نتغير خب

  .1الطمب عمى النقور نتغيرة نستقمة عن اإلاتنبن النحمي

  : و ينلن رةط العالقة ةين تأثير اإلنتصبص و تغير حجم اإلاتنبن النحمي لنب يمي 

ري و الذي يسـبوي أيضـب الفـرق ةـين الصـبررات          الفجوة ةين الرخل و اإلنتصبص تنثل الحسبب الجب

  :و الواررات نن السمع و الخرنبت، أي 

CA = Y - A … )9(  

و صبفي النريونية الخبرجية   R∆لنب يتطبةق الحسبب الجبري نع التغير في األصول األجنةية لمنعبم الةنلي 

  :، أي )خبرج النعبم النصرفي( FI∆لمنقينين 

CA = ∆R - ∆FI … )10(  

  :نحصل عمى العالقة التي ترةط اإلنتصبص ةبلتغير في اإلاتنبن النحمي ) 10(و ) 8(و ةجنع النعبرلتين 

CA +  ∆FI = ∆M - ∆D … )11(  

  :، نجر )11(في النعبرلة ) 9(و ةتعويض النبرلة 

Y - A +  ∆FI = ∆M - ∆D … )12(  

و اإلرخبرات ) الرخل(ع العرض اللمي لمنوارر سيفوق نجنو Aو التي تعني أن طمب النقينين عمى النوارر 

  .لنب يفوق التغير في اإلاتنبن النحمي نخزون النقور) تغير صبفي النريونية الخبرجية(األجنةية 

Mو عمى افتراض أن الطمب عمى النقور 
d    ـي اإلاتنـبن رالة لعرر نحرور نن النتغيرات نستقمة عن التغير ف

  .R∆ سيحرر تغير صبفي األصول الخبرجية  D∆ النحمي، فإن تحرير سقف أعمى ـل 

ـي األصـول   ) 8(و ينلن اإلستعبنة ةبلنعبرلة  و التي ترةط ةين التغير في اإلاتنبن النحمي و صبفي التغير ف

  :  2التبلية) 3(الخبرجية في تصنيم ةرنبنج نبلي، و ذلل وفق الخطوات الثالث 

  ،-عبم في األغمب–الل نرة نعينة تحرير نقرار نعين نن التغير في األصول الخبرجية خ .1

تقرير حجم الطمب عمى النقور خالل الفترة نفسهب عن طريق توقع قـيم نسـتهرفة لمـرخل الحقيقـي             .2

  و األسعبر،

  .يوضع هرف نعين لنيزان النرفوعبت ينلن نن خالله نعرفة حجم اإلاتنبن النحمي النحقق لذلل .3

  

  :  ة النقديةةهزيع األضار الةحليلى للمقارب 4. 2. 1.

                                                           
1 Stephen Magel, "The empirical evidence on the monetary approach to the Bop and E. R.", A.E.R; PP 163-168,      

May, 76.  
2 IMF (2), opt. Cit, P 14. 
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1البرمجة المالية غى أضار زهف مفةهج .1
 :  

ليف ةنلن تحسين وضعية نيزان النرفوعبت ؟ هل ةزيبرة الصبررات ؟ أم ةتقميص الواررات ؟ أم انطالقب نن 

  حسبب رأس النبل ؟

تهب، لتـبةع  لنقم أوال ةتقسيم نيزان النرفوعبت إلى نرلةبته األسبسية ، و لنعتةر رالة الواررات، في أةسط حبال

  :لمرخل الحقيقي 

IMV = α. y … )13(  

  ينثل حجم الواررات  IMV: حيث 

α  نعبنل  

        Y  الرخل الحقيقي  

تعةر عن حجم واررات نرتةط إيجبةب ةبلـرخل الحقيقـي، و عميـه تصـةح نعبرلـة نيـزان              ) 13(النعبرلة 

  : النرفوعبت 

∆R = X – IM +  ∆FI … )14(  

  قينة الصبررات و الواررات ةبلعنمة الوطنية  تنثل  IMو   X: حيث 

  ∆FI  التغير في صبفي النريونية الخبرجية  

ةإضبفة نعبرلة الواررات تصةح عنمية تحرير سقف اإلاتنبن النحمي ألثر تعقيرا و تلـون وفـق الخطـوات       

  : األتية 

  خالل نرة الةرنبنج، *R∆تحرير هرف نرغوب فيه لنيزان النرفوعبت  .1

نتعمقة ةسمول نيزان النرفوعبت و التي تعتةر خبرجية، و هي صبررات  -أو التنةؤ– وضع فرضيبت .2

يتم تقرير حجم نراخيل الصبررات . السمع و الخرنبت و ترفقبت رؤوس األنوال خبرج القطبع الةنلي

عن طريق التنةؤ ةنعرل الننو الحقيقي لمرخل في سوق صبررات ذلل الةمر، أو عن طريق التنةؤ ةننو 

  .ر النوار النصررة في الرول الننبفسةأسعب

  : أنب ترفق رؤوس األنوال، خبرج قطبع الةنول فيتم تقريره عمى أسبس 

ثم ال ةر . تقرير الحجم النالام لمنريونية، والنتنبسب نع القررة الحبلية و النستقةمية لمةمر عمى خرنة الرين •

  .سب و هذا النستوى النالامنن ضنبن أن اإلرتفبع في النريونية الخبرجية يجب أن يتنب

                                                           
1 Ibid, PP 15-16 
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و انطالقب نن تحرير قيم الصبررات، و حجم ترفق رؤوس األنوال، فإنه ةبإلنلبن اشـتقبق قينـة الـواررات    

  :النرغوب    فيهب 

IM*  = ∆R*  –                        … )15(  

  هو الهرف النرغوب فيه لمواررات  *IM: حيث 

  .هي القيم النقررة لمصبررات و ترفقبت رؤوس األنوال عمى التوالي   و               

  

  توقع الرخل الحقيقي و وضع هرف لألسعبر النحمية، .3

استعنبل هذه القيم لمحصول عمى حجم الزيبرة في الطمب عمى النقور، و حجم الزيبرة في الواررات نن  .4

  النعبرلتين السموليتين في النعبم،

حجم اإلاتنبن النحمي النتوافق نع التغير في األصـول الخبرجيـة النسـتهرف و اإلرتفـبع      اشتقبق .5

  النرغوب فيه في اللتمة النقرية،

و القينة النبتجة عـن نيـزان النـرفوعبت    ) 13(نقبرنة قينة الواررات النبتجة عن نعبرلة الواررات  .6

)15(،  

  :و هنب نجر أنفسنب أنبم أنرين 

  واررات في الحبلتين، و نلون قر انتهينب نن العنل،إنب أن تتسبوى قينة ال •

هذه العنمية . أو أن تختمف القينتبن، و هو الغبلب في لثير نن األحوال، لذا وجب األخذ ةةعض التعريل •

ـي   . تتم ةنعبلجة نتغيرات أخرى لنتغيرات راخمية و ةإجراء تعريل عمى النستويبت النرغوب فيهـب ف

أو في تقريرات الرخل الحقيقي . ، و األسعبر و ترفقبت رؤوس األنوالالتغيرات في األصول الخبرجية

  . و الصبررات

النحمي و الذي يتوافق في  االاتنبنو تتواصل هذه العنمية حتى تتقبرب القينتبن، ونن ثم ينلن اشتقبق سقف 

  .و أهراف القيم النتوقعة لنرلةبته R∆آن واحر نع هرف نيزان النرفوعبت 

  

1يذانية غى أضار البرمجة الماليةالزيازة الم .2
 :  

 االعتةـبر النوجه لمقطبع الخبص، و النوجه لمقطبع الحلوني، و لنأخذ، لذلل ةعين  االاتنبنو نفرق هنب ةين 

  .و لعل هذه النقطة تتضنن جوهر القرارات. العالقة ةين اإلنفبق الحلوني و حجم النريونية الخبرجية

                                                           
1 Ibid, PP 16-17 

( )IF  x ∆+

XIF∆
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فتحقيـق  . وازنية، لمتخمص ننهب، ال ةر نن إصالح السيبسـة النيزانيـة  فبلعجز النيزاني  يسةب اختالالت ت

نعرالت نرتفعة نن األراء االقتصبري يقتضي في لثير نن األحيبن إعبرة توجيه النوارر نن القطبع العبم إلى 

  . القطبعبت غير الحلونية

ـي الةرنجـة    و ةنب أن لمعجز النيزاني،  تأثير سمةي عمى نيزان النرفوعبت، فإن السيبسة ا لنيزانية تمحـم ف

  .النبلية ةطريقة نةبشرة

هو نجنوع التغير في صبفي النريونية الخبرجية  FI  ∆لنعتةر أن التغير في صبفي النريونية الخبرجية لمةالر 

  : ، أي FIg∆و لمقطبع العبم  FIp∆لمقطبع الخبص 

∆FI = ∆FIp + ∆FIg … )16(  

ـي النوجـه لمقطـبع الخـبص     و لنعتةر التغير في اإلاتنبن النحمي لنج          Dp∆نوع لمتغير في اإلاتنبن النحم

  :، أي Dg∆و التغير في اإلاتنبن النحمي النوجه لمقطبع العبم 

∆D = ∆Dp + ∆Dg … )17(  

النوجه لمقطبع العبم عمى أنه الفرق ةين القروض النقرنة لمحلونة و الورااع الحلونية لرى  االاتنبنو يعرف 

 االقتـراض ثم نضيف قير النيزانية الحلونية، ةحيث ينول العجز النيزاني إنب عن طريق . النعبم النصرفي

  :الخبرجي أو عن طريق اإلقتراض الراخمي نن النعبم النصرفي 

G - T = ∆Dg + ∆FIg … )18(  

  اإلنفبق الحلوني اللمي   G: حيث 

       T  النراخيل اللمية لمحلونة      

      G – T   يالعجز النيزان      

و تقرم الـرليل  . هذه العالقبت الثالث األخيرة، توفر العالقة ةين التوسع النقري و وضعية النيزانية الحلونية

العقالني عمى ضرورة تقميص تنويل العجز عن طريق النريونية الخبرجية أو عن طريق القطبع النصرفي، 

  .لحلونيهذا السقف ينةني عمى تضةيط لمعجز في القطبع ا. و وضع سقف لهنب

ـى لمقـروض    و ةنب أن اإلاتنبن النوجه لمقطبع الخبص، يشلل جوهر العنمية اإلستثنبرية،  فإن الحر األقص

  .الحلونية يصةح الفبرق ةين اإلاتنبن النحمي، و اإلاتنبن النوجه لمقطبع الخبص النرغوب فيه

  :لبألتي ) 18(تقنيب، نستعنل النعبرلة 
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رجية لمقطبع الحلوني إلى التغيير في اإلاتنبن النوجه لـه، فنتحصـل   يضبف التغير في صبفي األصول الخب

إذا تسبوى هذا العجز نع العجز النسطر، فبألنر نفروغ ننه، أنـب إذا  . عمى حجم نعين نن العجز النيزاني

لنـب ينلـن تقييـر    . لبن العجز ألةر، فال ةر نن تغيير الضرااب أو اإلنفبق الحلوني أو لميهنب لسر الفجوة

  .اتنبن النحمي النوجه لمقطبع الخبص عنب لبن نسطرااإل

  

1القةلة النقدية ه البرمجة المالية .3
 :  

ـي  .   و هنب نستعنل الةرنجة النبلية لهرف التغير في األصول النحمية لمةنل النرلزي، ةرال نن اإلاتنبن النحم

  ) :جية و الراخميةصبفي األصول الخبر(و أصوله  Hو لتلن العالقة ةين خصوم الةنل النرلزي  

∆H = ∆R + ∆DCB … )19(  

  اإلحتيبطبت النقرية ذات القوة العبلية  H: حيث 

       DCB      لمةنل النرلزي) صبفي الورااع(صبفي نخزون األصول النحمية  

  :ةواسطة عالقة النضبعف، أي  Hنرتةط ةبإلحتيبطبت النقرية  Mالعرض اللمي لمنقور 

M = m . H … )20(  

  النضبعف النقري  m: حيث 

. و النضبعف النقري في حر ذاته، هو رالة لنسةة الورااع النقرية، و نسةة احتيبطبت الةنول األولية إلى الورااع

اإلحتيبطي اإلجةبري (و ةذلل فهو يتحرر جزايب نن قةل الجنهور، و الجزء األخر نن قةل السيبسبت الحلونية 

ـى الةرنجـة   فإذا لبن النضبعف النقري ن) و نعرل الخصم ستقرا، و قبةال لمتنةؤ ةه، لبن ةبإلنلبن المجوء إل

، و إرخبل عبنـل التغيـر          )20(في ) 19(و ةتعويض النعبرلة ). 20(و ) 15(النبلية، انطالقب نن النعبرلتين 

  :يلون لرينب   ∆

∆M = m . (∆R + ∆DCB) … )21(  

ةرال  H∆يؤري إلى التغير في اإلحتيبطبت النقرية  R ∆و لنالحع هنب، أن التغير في صبفي األصول الخبرجية 

  .لنب في السبةق  M∆نن التغير في النقور  

                                                           
1  IMF (2), opt. Cit. PP 17-18 
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ةبلنعر إلى نـرى تطـور   (النقرية  السيبسةو يتم اإلختيبر ةين استهراف نختمف أشلبل اإلقراض حسب عنل 

ا لـبن سـمول   أو حسب سمول النضبعف النقـري، فـإذ  ) السوق النبلي، و نرى تأثير اإلحتيبطي اإلجةبري

  .النضبعف النقري نتذةذةب فإنه يفضل استهراف اإلاتنبن اللمي ةرال نن اإلاتنبن الذي يقرنه الةنل النرلزي

  .  1"نعريب نن الصعب إن لم يلن نستحيال اختيبر شلل نحرر لإلقراض النحمي"للن 

 

ـشرغ 4. 3.   :  مقاربة زـعر ال

و النعـوض  ) IS-LM(التحميل اللينزي اعتنبرا عمى ننحنى  ال ينلن تطةيق السيبسة االقتصبرية النبتجة عن

، و ذلل لوجور عرة اختالفبت ةين الرول النصنعة Mundell-Flemingتحت فرضية االقتصبر النفتوح ةننوذج 

، لذا فإن )…رور سعر الفبارة في اإلستثنبر و حرلة رؤوس األنوال، ةنية إنتبج غير نرنة، (و الرول النبنية 

ـى عـرة أشـلبل نعريـة ذات     الصنروق ال نقري الرولي يمجأ عنر إعرار اقتراحبته في السيبسة االقتصبرية إل

ونن ثم لبن اعتنبر نقبرةة اإلنتصبص و النقبرةة النقرية ةبعتةبرهنـب يتوافقـبن و طةيعـة    . صالحية جزاية

، و هي عرم إرنبجهنب للن لميهنب يعبني نن نقيصة. االقتصبريبت النبنية و يتلبنالن خبصة في األجل القصير

  .2النةبشر لسعر الصرف الةبلغ األهنية في ةرانج التعريل

و تعتنر هذه النقبرةة  3لذا فإن نب يتعمق ةهذا الجبنب هو نوضوع نقبرةة خبصة، و هي نقبرةة سعر الصرف

لنسـةة  ةبألسبس عمى نعرية تعبرل القوة الشرااية، و التي تنص عمى أن سعر الصرف التوازني يسبوي إلى ا

أو هي تمل النعرية التي تنص عمى أن سعر الصرف يتحرل . ةين سعري سمة نن السمع الننثمة في الرولتين

أو ةصـفة   4لنتيجة لتغير سمول نستوى األسعبر في رولتين نختمفتين ةطريقة تةقي عمى نعرل التةبرل ثبةتـب 

  .لتينأخرى تحرل سعر الصرف يعلس أوال اإلختالف في نعرالت التضخم ةين رو

؛ فإن سعر  *سعر الصرف اإلسني eنستوى األسعبر الخبرجي، و  Pƒنستوى األسعبر النحمي، و  Pفإذا لبن 

      . R = e : يتغير ليةقى عمى القينة  eفإن  Pأو   Pƒ، و عميه فإنه لنب يتغير      . R = e: الصرف الحقيقي 

  .ثبةتة

ي حبلة وجور فبرق تضخني لةير ةين الرول، أي تلـون  و تلون هذه النعرية نفسرة لسمول سعر الصرف ف

  .ذات نصراقية لنب يزرار نخزون النقور

                                                           
1 Ibid,  
2 M. Rafinot, opt. Cit. P 127. 
3 Ibid, PP 129-131. 
4 R. Dornbush, S. Fisher, "Macroeconomics", 6th ed. USA, Macgrowthill, 1994, P 621. 

* e  هو عرر وحرات العنمة األجنةية النقبةمة لوحرة واحرة نن العنمة الوطنية.  

P

Pf

P

Pf
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  :هذه النقبرةة تنلننب نن الحصول عمى اإلستنتبجبت التبلية 

إذا لبن اإلرتفبع في األسعبر النحمية ألةر نن اإلرتفبع في األسعبر األجنةية النعرلة ةواسـطة سـعر    •

فإن سعر الصرف الحقيقي يرتفع و ةبلتبلي نلون ةصرر فرط ). ة التنبفسيةفقران القرر(الصرف اإلسني 

تقرير لمعنمة الوطنية و لتجنب نثل هذا التشوه، نقسم السمع إلى سمع نتبجر ةهب روليب و سمع لإلستهالل 

  :النحمي فقط، و ليلن 

Pt   نستوى األسعبر النحمي لمسمع النتبجر ةهب روليب و النرجع ةبلنعبنلa   

Pn  ستوى األسعبر النحمي لمسمع النوجهة لإلستهالل النحمي فقط و النرجح ةبلنعبنل ن(1- a)  

  :و عميه يصةح النستوى العبم لألسعبر النحمي هو 

P = Pt
a
 . Pn

1-a  

  :             لنضع  

P =         . Pt :في        فنحصل عمى   Pنضرب
a
 . Pn

1-a
 =                        =                       

  :                  و ننه 

  :و ةبلنطبةقة، نحصل عمى : و ةتطوير العالقبت نفسهب ةبلنسةة لنستوى األسعبر الخبرجية 

  

  :، أي )Pt = e Ptƒ(و ةذلل نحصل عمى قينة سعر الصرف الحقيقي تحت فرضية السعر الوحير 

  

  

    :                    ، و ننه Pt = e Ptƒ: للن 

و عميه، لتفبري أي فرط تثنين لمعنمة الوطنية، فال ةر نن اإلةقبء عمى نسةة تـراةط نالانـة ةـين األسـعبر     

  .1الراخمية لمسمع النتبجر ةهب روليب و غير النتبجر ةهب روليب

  

2اعةباراة آخره مةعلقة ببرنامث الةعديل 5.
  :  

  :  ةعارص األهداغ اإلفةشادية ه غير اإلفةشادية .5. 1

                                                           
1 M. Rafinot, opt. Cit. P 130. 

2 IMF (2), opt. cit.  PP 07-11.  

Pn

Pt
q =

Pn

Pt
Pt

Pt
a-1

-a

Pn

Pt .Pt 
Pt a-1

a-1

Pn

Pt
Pt

a-1qPt  P =

fa-1
qPt  P fff =

a-1

a-1

f

qPt

q Pt . e

P

P
 . e  R

f

ff ==

fa-1

a-1

q

q
  e

f

=
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لز الصنروق النقري الرولي في ةرانجه التعريمية عمى أهراف جوهرية لتحقيق التوازنبت اللةرى الراخميـة          ير

  .و الخبرجية، و نعرل نالام في الننو

ـي   و النسألة التي تطرح، هي ليف ترتةط هذه األهراف فينب ةينهب نع أهراف أخرى لمسيبسبت االقتصبرية الت

  .حلونة عبرة نب تتةع سيبسبت اقتصبرية نتعررة، نن الننلن أن تتعبرض أحيبنبفبل. تنتهجهب الحلونة

ـي       ـت، نجـر وعيفت ـى سيبسـبت التثةي و لنب نعمم أن الحلونة تنبرس ثالثة وعباف أسبسية، فةبإلضبفة إل

  .التخصيص و التوزيع، أنلن توقع حروث تعبرض ةين نختمف اإلجراءات النتضننة في لل وعيفة

  

تضم هذه الوعيفة عرة أعنبل غير اقتصبرية نـن ةينهـب الـرفبع و العرالـة،           : لنوارر وعيفة تخصيص ا

ـي    و لميهنب يتطمب نفقة نن النيزانية، و ةذلل فهي تمعب رورا غير نةبشـر ف

صنبعة القرارات االقتصبرية ةبلنعر إلى حجم اقتطبعبتهب نن النيزانية، و هو نب 

  .يتعبرض نع وعيفة التثةيت

هنبل أهرافب أخرى ذات طةيعة اقتصبرية خبصة في رول العبلم النـبني،  لنب أن 

ـب نـن      …نثل التعميم، الصحة، ةنبء السرور و الجسور،  فتوسـيع هـذا الجبن

ص  : اإلعبنبت أرى إلى قيبم جهبز ضريةي نعقر  تنييز ضريةي، إعبنبت، رـخ

ض هـذه   . اإلسترار،  نراقةة األسعبر، اإلقـراض اإلنتقـباي   ـت ةـع  و إن لبن

  .اإلجراءات تحنل ةعرا تننويب فإن ةعضهب األخر، ذا طبةع توزيعي

و عنر النراجحة ةين هذه األهراف، يواجه لل نن الصنروق النقري الـرولي و الحلونـة النعنيـة ةتطةيـق     

فبتةبع أهراف تخصيصية و توزيعية،  تعرقل إقبنة اإلجراءات الالزنـة  . الةرنبنج اإلصالحي تعبرضب ةينهب

ـي   (زان النرفوعبت لتصحيح ني الزيبرة في األجور لتعويض اإلنخفبض في القررة الشرااية أو عرم الزيـبرة ف

  ).…أسعبر الوقور 

  

*ةعارص األهداغ اإلفةشادية 5. 2.
  :  

  :نشلمة التعبرض ال تنةع فقط نن وجور أهراف توزيعية و غير اقتصبرية 

  ألسعبر،فتحقيق توازن نيزان النرفوعبت ال يعني تحقيق استقرار ا •

لنب أن اإلصالح النقري، ال ينلن أن يننع حروث تضخم خبصة إذا لبن لبننـب، رون فتـرة تقمـيص     •

  لمنشبط االقتصبري،

                                                           
  . ةغية التوسع في هذه النقطة ينلن نراجعة لل نب يتعمق ةبلنرةع السحري ألهراف السيبسة االقتصبرية *
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و في  حبلة أجواء نن التضخم النرتفع، يحرث تثةيط لعنميتي اإلرخبر و اإلستثنبر، و تفسير جزء نن  •

  ذلل يعور إلى التقمةبت اللةيرة في األسعبر النسةية،

و التي تعم األجـور، أسـعبر الفباـرة        (برةة التضخم، قر يمجأ الةعض إلى عنمية تأشير األسعبر و لنح •

  ، و التي تتحول في لثير نن األحيبن إلى وقور لمتضخم،)و سعر الصرف

  لنب أن حصول تحسن لةير حبر في الحسبب الجبري قر يؤري إلى حروث ضغوطبت تضخنية، •

  ، )تحرير األسعبر(ة ذو أثر تضخني أولي إنجبز أهراف السيبسة االقتصبري •

حصول  ننو نعتةر، للن غير نوجه لقطبع الصبررات أو إحالل الواررات ينلن أن ال يسنح ةتحقيـق   •

  .أهراف التضخم، أو يخرق قيور نيزان النرفوعبت

ـي  لذا يفضل تجنب فرط حسن آراء النتغيرات ةعينهب و الننبوةة ةين األهراف، و لنب يحرث فـرط األر " اء ف

  . 1"هرف نعين يرجى أو نن األصمح إعبرة النعر في تصنيم الةرنبنج

  

  :  مسقلة اسةقاف األهداغ الهزيضة 5. 3.

يرى نصننوا ةرانج التعريل، أن أصعب جزء فيهب يقع عنر اشتقبق األهراف الوسيطة نن خـالل األهـراف   

  .ية، و التي يصعب رةطهب نةبشرة ةأروات السيبسة االقتصبر2النهباية

و نعموم نن ةنية أي ننوذج، أو في ةنيته التحميمية، أن األهراف الوسيطة ترةط ةين األهراف النهباية و أروات 

. السيبسة االقتصبرية، و في ةعض األحيبن يتم اإلعتقبر أن أروات السيبسة االقتصبرية هي في حر ذاتهب هـرف 

أنهب نوجورة ضننيب في القيم النرغـوب فيهـب    و قر يعرل عن وضع األهراف النهباية ةوضوح، عمى اعتةبر

هذا النشلل الواقع عمى نستوى تصنيم السيبسة االقتصبرية نن سـمةيبته عـرم   . ألروات السيبسة االقتصبرية

  .و ةذلل يصعب أيضب في نهنة تقييم نجبح أو فشل الةرنبنج. تحرير النشلل الذي نن أجمه يصنم الةرنبنج

  

  :  ةأخربمسقلة الةأتيراة الم 5. 4.

ـل   إال أنهـب ال تـوفر   . توفر النعرية االقتصبرية الطريق إلى تحقيق التوازنبت األسبسية، و ليف ينلـن ذل

  .النعمونبت حول الوقت الالزم الذي تأخذه التغيرات في النتغيرات الخبرجية لمتأثير عمى النتغيرات التبةعة

  لنرفوعبت يأخذ وقتب،فتأثير السيبسة النقرية عمى الطمب اللمي أو عمى نيزان ا •

  و هنبل وقت ةين تخفيض سعر الصرف و تحسين النيزان التجبري، •

  .لنب أن سيبسبت العرض تتطمب وقتب أطول حتى يحصل أثرهب عمى زيبرة النبتج •

                                                           
1 IMF (2), opt. Cit. P 09. 
2 Ibid. 
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  :  زعة الةعديل ه برمجةن 5. 5.

. وليته، و سـرعته نحبولة إزالة التوترات االقتصبرية يطرح ثالثة أسامة عنمية تتعمق ةنرى اإلصالح، و شن

و لذلل فإن أثر إصالح جزاي ذو . فحسب النعرية االقتصبرية، تحقيق الرفبهية يلون ةإزالة جنيع التوترات

أثر نةهم ةبعتةبر ارتةبط القطبعبت، خبصة إذا لبنت ةعضهب تعبني نن توترات نعبلسة لمـةعض النعـرض   

  .لإلصالح

ة، للن ينصح ةأن يلون  اإلصالح الهيلمي شبنال إذا أرير و رغم أن تحرير سوق نعينة قر ينمل آثبرا إيجبةي

هنب، ال ةر نن اإلشبرة أن لل تعريل تصبحةه تلمفة نةبشرة تنفّـر  . له تحصيل نتباج نشجعة في النرى الطويل

  .الجنهور نن نسبنرته و تقةمه

ي هـذا النوضـوع،   لذا، في نثل هذه الحبالت، يجب أن نعرف ليف نةرنج التحرير، فةبلنعر إلى نب لتب ف"

ينلن أن نقول أن عمى الرول الةرء في تحرير األسواق التي تلون أسعبرهب األةطا استجبةة نثل سوق العنل، 

  .1"و الذي يجب أن يحرر قةل السوق السمعي، و في النرتةة الثبلثة يأتي السوق النبلي

النعبلجـة السـريعة لتـوترات     ثم يأتي نستوى أعمى نن التحميل، ليف نؤري اإلصالح ؟ فيرافع الةعض عن

السوق ةبعتةبرهب الوسيمة األقل تلمفة ألن الهيلل الجرير لألسعبر و ةعض النؤشرات االقتصـبرية األخـرى   

ـل  . تسنح ةوضع حر لسوء تخصيص النوارر و نن جهة أخرى، فإجراءات إصالحية سريعة تنقص نن الش

ين إلى اتخبذ قراراتهم نةلـرا، أي سـرعة اسـتجبةة    في إنلبنية التراجع عنهب، ننب يرفع األعوان االقتصبري

  .االقتصبر لإلصالحبت

في حين يرى الةعض األخر ضرورة اتةبع النعبلجة النتررجة ألنهب توزع تلمفة التعريل عمى عرة سـنوات،     

  .و تسنح ةترناة تلمفة تصحيح األخطبء النحتنمة

لل طريقة، هراهم تفليرهم إلى طريقة  نرنة في  و ةعر وزن خةراء الصنروق النقري الرولي لنزايب و عيوب

ـي   . 2ليفية قيبرة نثل هذه اإلصالحبت، فلبنت أفضل استراتيجية أن يعمن عن رزنبنة اإلجراءات ننـب يعط

الفرصة لمنستثنرين لمحصول عمى نعرة إجنبلية عن النحفزات النوضوعة و نرة لبفية لوضع استراتيجيتبهم 

ـي  للن هذا يةقى غير. النالانة ـي   . لبف، إذ تتطمب فعبلية اإلصالح وجور ثقة في النسعى السيبس ننـب ينف

                                                           
1 F. Larsen, M. Wattleworth, opt. Cit. P. 21. 
2 Ibid, P 22. 
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احتنبل توقع تأجيل اإلصالح أو ةعض إجراءاته، و هو نب ينلـن أن نعةـر عنـه ةبلنصـراقية السيبسـية      

  .   1لإلصالح

  

  :  ةضهر األضار الةحليلى لبرامث الشندهف6.  

يح الهيلمي صبلحة، للونهب تعتنر عمى ةسبطة تنثيل الننـوذج  لقر ةقيت القبعرة التي تةني عميهب ةرانج التصح

  .2االقتصبري الننطةق عمى وضعية الرول النبنية، للن ةبلنقبةل استنرت الترتيةبت في التوسع و التعنق

في هذا الصرر يعترف النرير العبم التنفيذي لمصنروق أن التغيرات في النشهر االقتصبري رفعت إلى توسـيع  

و ةذلل لـبن نـن   . 3إلرنبج عنبصر أخرى نهنة ،هي أيضب، ةبلنسةة لمننو االقتصبري -يبتالتوص–نجبل 

ـت تواجـه    الالزم رفع النشروطية إلى أةعر نن اإلعتنبر التقميري عمى تقيير الطمب، فةبلنسةة لمةمران التي لبن

إلجراء التصـحيح  تشوهبت هيلمية عنيقة و ليس نجرر عيوب رورية، لبن اإلعتنبر عمى تقيير الطمب وحره 

و هلذا أصةحت السيبسـبت النتعمقـة   . النطموب سيحتبج إلى ضغط لةير و غير نقةول عمى الطمب الراخمي

  .ةجبنب العرض التي تهرف إلى ترعيم التننية جزءا نهنب نن ترتيةبت الةرنبنج

" وورز-ةريتـون "و ألثر نتباج الةياة السيبسية و االقتصبرية الجريرة وضوحب لألعين هو انشغبل نؤسسـبت  

ـي      …، 4ةنسبال نعم اإلرارة، اإلنفبق العسلري، الفسبر، اإلنصبف و ينلن جنع هـذه الشـواغل الجريـرة ف

  :النجنوعبت التبلية 

  

  

  

  

  :  محاربة الفقر ه األنشاغ 6. 1.

ـى     يرى النرير العبم التنفيذي أن نسؤولية الصنروق اتجبه أعضبءه أةعر نن وعيفة النراقةة، ةـل تتعـراه إل

ـى    …ترنية الفقر، : نجبالت أوسع  تعتةر لبفة الرول األلثر فقرا، و طةقبتهب األلثر عوزا الخطر األلةـر عم

  .  1النعبم

                                                           
1 Ibid. 

، 34، م 1997، التنويل و التننية، ريسنةر "نخطط جريء و نعنر: النوذج النقري لمصنروق النقري الرولي "ةوالل، . جبل ج 2

ص 04ع  ص   ،16-19 .  
3 FMI Bulletin, 30 Mars, Vol 27, N° 6, 1998, PP 88-90. 

ص . جبل ج 4   . 17ةوالل، النرجع السبةق الذلر، 
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ـي النعـزز    "و في إطبر نحبرةة الفقر، عوض الصنروق النقري الرولي نيلبنيزم  " FASRالتصـحيح الهيلم

ـي و تحقيـق     FRPC"2تسهيالت تقميص الفقر و رعم الننو "ةنيلبنيزم تنويمي جرير  فبستقرار االقتصـبر اللم

أنور تتلبنل .اإلصالحبت الهيلمية نن جهة، و الننو االقتصبري و تقميص الفقر و الالنسبواة نن جهة أخرى

هرف الصنروق هو ضنبن أن يؤخذ نةرأ تقميص الفقر لهرف أصمي و واضح عنر إعرار الةـرانج  . فينب ةينهب

  .تنمل الوسبال و الرعم الالزنين لتحقيق أهرافهب التصحيحية، و التألر نن أن الرول

نبةع نن وجـور اتفـبق    3اإلهتنبم ةبإلضبفة حسب رأي الصنروق. و تقميص الفقر، نسألة نرتةطة ةبإلنصبف

جنبعي في الرأي عمى أن التفبوت الةبلغ في الرخل أو الفرص وضع غير عبرل، و أنه ينةغي ةـذل جهـور   

  .تنع فقرالزيبرة رخول ألثر أفرار النج

نسألة نعقرة الرتةبطهب ةبلقيم اإلجتنبعية، يتعين عمى صبنعي السيبسة االقتصبرية إيالءهب عنبية  *و اإلنصبف

*ألثر * :  

إذ تنعر ةعض النجتنعبت إلى اإلنصبف عمى أنه هرف جرير ةبإلهتنبم في ذاته و لذاته ةسةب راللتـه   •

  األخالقية و ارتةبطه ةبلعرالة و العرل اإلجتنبعي،

ينلن أن تسبعر السيبسبت التي تعزز اإلنصبف ةصورة نةبشرة و غير نةبشرة عمى الحر نـن الفقـر،    •

  لنب ترعم الننو تمل النتعمقة ةبإلستثنبر في رأس النبل الةشري،

  .  لنب أن السيبسبت النعززة لإلنصبف تزير نن التراةط اإلجتنبعي و تحر نن الصراعبت السيبسية •

  

  

  

  : ـادمحاربة الفـز 6. 2.

شهرت السنوات األخيرة، اهتنبنب نتزايرا و اعترافب عبنب نتنبنيب ةنشلمة الفسبر، ةل ةعـرر نعتةـر و نتنـبم    

ـي   . 4ةسرعة نن األرةيبت النعرية و التطةيقية و نحبرةة الفسبر تقوم عمى نحبرةة التشوهبت و التلـبليف الت

  .تنتج عنه

                                                                                                                                                                                                 
1 FMI Bulletin, 14 Fév. Vol 29, N° 03, 2000, PP 30-32. 
2 FMI Bulletin, 14 Fév. Vol 29, N° 03, 2000, PP 30-32. 

ص 3، ع 35، م 1998التنويل و التننية، سةتنةر " اإلنصبف. "هياة العبنمين ةبلصنروق 3 ص   ،2-5.  

النعر إلى اإلنصبف ةبعتةبره نجرر قضية تتعمق ةتوزيع الرخل فقط، فهو نفهوم نتعرر األةعبر ال ينلن قيبسه ةنؤشر ال يجب  *

  .فلل ةمر حبلة فريرة و يجب عميه أن يتصرى لنؤشرات الفقر الخبصة ةه. لمي واحر ألفضل السيبسبت

* استهراف الفابت األلثـر احتيبجـب و القـررة اإلراريـة             رون إغفبل العقةبت النبتجة عن ذلل نن حيث التنويل النطموب، و  *

  و اإلرارة السيبسية

ص 01، ع 35،  1998التنويل و التننية، نبرس " الفسبر و التننية"، لوفنبن، .، جراي و.ت.و.شريل ت 4 ص   ،07-10.  
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رعم الحلوني، و اإليرارات العنونية، لنب يرفع نن تلبليف فهو يؤثر عمى تنفيذ العقور الحلونية، و وجهة ال

ـى  . الصفقبت و نن عرم التيقن االقتصبري و يعيق اإلستثنبرات األجنةية و النحمية الطويمة األجل، و يرفع إل

  …النشبريع الريعية 

لنـب أن  . نرتةبتفبلحبفز عمى التسبب الرخل قوي لمغبية و يتفبقم ةفعل الفقر و انخفبض ال 1و حوافزه نتعررة

و نن الراجح أن يحـرث  . نع افتقبر آليبت توزيعهب يرفع أيضب) النرض، اإلصبةبت، الةطبلة(ارتفبع النخبطر 

  .الفسبر حيث تؤري القيور و الترخل الحلوني إلى وجور الريع

افز أن يضعف الفسبر نن الننو االقتصبري،  إذ  يخفض نـن حـو   2و نن النتوقع طةقب لمنعرية االقتصبرية

لنب يضـعف  . اإلستثنبر و قر يعنل الفسبر ةبعتةبره ضريةة و يهةط ةجورة الةنية األسبسية و الخرنبت العبنة

  .نن شرعية الرولة

  

  : أعادب النضر غى دهر الدهلة 6. 3.

تواجه الرولة تحريبت جريرة نن جراء اإلنتشبر الواسع لمتلنولوجيـب و الضـغوط الرينوغرافيـة النتزايـرة            

  …ترهور الةياة و عولنة األسواق،  و

إن التننية تتطمب . و لم تعر نسألة اإلنتقبل نن الشيء إلى نقيضه أي نن الرولة النهيننة إلى رولة الحر األرنى

رورا فعبال لمرولة، فهي ةبستطبعتهب أن تقوم ةرور النحفز و أن تشجع نشبط األفرار و أنشطة رواار األعنـبل  

عنرنب ال توجر النؤسسبت العبنة الضرورية أو تغيب الحوافز قر تصـةح الحلونـة    و. الخبصة و تستلنمهب

فبلنستهرف نن النشبط الحلوني ةبألسبس تـوفير النحـيط النالاـم لمنشـبط     . عقةة أنبم النشبط االقتصبري

  ".الخبص"االقتصبري 

القضبيب النتعمقة ةرور الحلونبت         لنب أن العولنة النتزايرة الراعنة إلزالة القيور، ترفع إلى صرارة اإلهتنبنبت

و عمى هذا األسبس يقع عمى عبتق الحلونبت وضع . 3و السيبسبت الحلونية في تحريل االقتصبرات النحمية

  . القواعر و األحلبم التي ينلن أن تلون أسبسب لتوافق آراء رولي

ية إرارة النريونية و القطبعـبت النبليـة   و يةرز رور الرولة أيضب في أهنية النعمونبت و الةيبنبت و استراتيج

ـي إرارة النخـبطر،          . السمينة و نعم اإلرارة النضةوطة و هو نب يرفع إلى األنبم الرور النحوري لمرولـة ف

                                                           
ص 1، ع 35، م 1998التنويل و التننية، نبرس " األسةبب و النتباج: الفسبر "نورا، . ب 1 ص   ،11-14.  

ص 1، ع 35، م 1998التنويل و التننية، نبرس " األسةبب و النتباج: الفسبر "نورا، . ب 2 ص   ،11-14.  

،           02، العـرر  36، م 1999، التنويـل و التننيـة، يونيـة    "التصور االقتصبري و الرور النتغيـر لمحلونـة  "فيتو تبنزي،  3

ص    .23-20ص 
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و الذي يعني الحيمولة رون أن تشلل النشبلل النبلية نخبطر نفرطة عمى األسواق النبلية، و يقبس تعـرض  

ةوجه عبم، ةنقرار ريونهب العبنة الخبرجية النعرضة لنخبطر سعر الصرف، و أسعبر  الةمران النبنية لمنخبطر

و تتطمب إرارة النخبطر خةـرة تقنيـة و تلنولوجيـة نتطـورة لمنعمونـبت               . الفبارة، و نواعير االستحقبق

الشفبفية و سـيولة  : و إجراءات لإلرارة الراخمية يتم التحلم فيهب ةرقة، و هو نب جعل الصنروق يتةنى نةرأي 

  :و يتةنى الةنل العبلني استراتيجية ةشقين  1النعمونبت لإطبر عبم في تسيير النوارر النبلية العنونية

  النواانة ةين رور الرولة و قرراتهب، •

  .زيبرة قررة الرولة ةإعبرة تنشيط النؤسسبت العبنة •

ايرا لنسألة رنقرطة الحيبة السيبسة، نن نتز -الصنروق و الةنل–" وورز-ةريتون"لنب أصةح اهتنبم نؤسستي 

ـى أن   2خالل الةحوث التطةيقية التي ينوالنهب، ففي رراسة لمةنل الرولي أشبر الةبحث إلى توفر أرلة جريرة عم

ـي  . هنبل ارتةبطب ةين ليفية اتخبذ الحلونة لقراراتهب و نرى نجبحهب في تنفيذهب و لبنت أهم نتيجة لمرراسة ه

  .ن التراةير النتعمقة ةنطبق الحريبت النرنية قي ةمر نب و آراء النشروعبتوجور راةطة قوية ةي

  

  

  

  

  

                                                           
1 FMI Bulletin, Mai 1998, Vol 27, N° 8, PP 113-140. 

،   1998، التنويل و التننية، نبرس "الحريبت النرنية و الرينوقراطية و آراء النشروعبت الحلونية"لوفنبن، . ةريتشت، ر. ل 2

ص 1، ع 35م  ص   ،26-29 . 
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