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البرمجة المالية كأحد برامج االصالح االقتصادي لصندوق النقد الدولي
أ .د .كامل عالوي كاظم
جامعة الكوفة /كلية االدارة واالقتصاد
تاريخ استالم البحث1122/22/12 :

*

م .ميامي صالل صاحب
جامعة القادسية /كلية االدارة واالقتصاد
تاريخ قبول النشر1126/2/28 :

المستخلص:
يعد إنموذج البرمجة المالية ( )Financial Programmingواحد من نماذج االصالح االقتصادي
التطبيقية االكثر استخداما من قبل صندوق النقد الدولي( )IMFفي حل مشاكل االقتصاد الكلي .لذا فهي
تصنف كأحد أدوات االصالح االقتصادي قصيرة األجل  -التثبيت واالستقرار االقتصادي على وجه
الخصوص  -التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول التي تلجأ اليه للتخلص من مشاكلها
االقتصادية .والهدف االساسي للبرمجة المالية هو التوفيق بين ما هو متوفر من موارد وما هو مطلوب
منها بالشكل الذي يحافظ على االسعار عند المستوى المرغوب به والذي ال يحمل أية سمة من سمات
التضخم وتحقيق معدالت مستدامة من النمو واستقرار اوضاع ميزان المدفوعات ،وهذا هو الغرض
نفسه الذي تنشده سياسات االستقرار االقتصادي اذ تربط هذه السياسات حل مشكلة المديونية الخارجية
بأجراء مجموعة من السياسات المالية والنقدية ذات الطابع القصير االجل الكفيلة بالعودة الى حالة
التوازن في ميزان المدفوعات.
Financial programming as one of the economic reform programs of the
International Monetary Fund
Abstract
The financial programming models one of Applied Economic reform models
most frequently used by the International Monetary Fund (IMF) in solving
macroeconomic problems. So it ranks as one of the tools of economic reform
and short-term - installation and economic stability, in particular-imposed by
the IMF to countries that resort to him to get rid of its economic problems
started. The primary objective of the financial programming is to reconcile the
available resources and required a way that keeps the prices at the desired
level, which does not carry any attribute inflation attributes and sustainable
rates of growth and stability of the conditions of the balance of payments, this
is the same purpose it seeks economic stability policies They link these
policies to solve the problem of external indebtedness conducted a range of
short-term nature to ensure fiscal and monetary policies to return to
equilibrium in the balance of payments.
المقدمة:
تعاني البلدان النامية الكثير من المشاكل واالختالالت االقتصادية المزمنة مثل العجز في الموازنة
العامة  ،زيادة الدين العام الداخلي والخارجي ،زيادة الضغوط التضخمية ،ضعف القدرة على التصدير
نتيجة المغاالة في سعر الصرف المحلي ،العجز في ميزان المدفوعات وغيرها .وفي المحصلة النهائية
لهذه االختالالت وجود آثار سلبية على معدالت النمو االقتصادي وبالتالي تقويض عوامل االستقرار
االقتصادي .وتسعى البلدان النامية الى التخلص من هذه المشاكل ومعالجتها عن طريق اتباع برنامج
اصالح اقتصادي ( )Economic Reformوهناك اسلوبان لإلصالح االقتصادي هما :االسلوب االول
اعتماد الدول ع لى مواردها وامكاناتها الذاتية في تنفيذ مهمة االصالح دون التنسيق مع المؤسسات
المالية الدولية  .أما االسلوب الثاني يتم بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية وبإشرافها وبالتالي
خضوعها للشروط التي تضعها هذه المؤسسات لتنفيذ االصالح .وبما ان البلدان النامية ال تمتلك موارد
وامكانات ذاتية كافية وخبرة لتنفيذ هذه البرامج لذا فهي كثيرا ما تلجأ الى االسلوب الثاني والخضوع
* بحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الثاني
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لشروط المؤسسات الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .وفي هذا البحث سيتم تناول
برامج االصالح قصيرة االجل وخاصة إنموذج البرمجة المالية الذي بدأ صندوق النقد الدولي بتطبيقه
لألول مرة عام .9111
مشكلة البحث Search Problem
تتركز مشكلة البحث حول معرفة ماهي االسباب التي تؤدي الى تفاقم االختالالت والمشاكل االقتصادية
في البلدان النامية ؟ وماهي االساليب أو البرامج التي من المفترض تطبيقها لمعالجة هذه المشاكل
والتي تتناسب مع الظرف االقتصادي لكل بلد؟
هدف البحث Search Target
يهدف البحث الى محاولة التعرف على ماهية إنموذج البرمجة المالية والكشف عن السياسات التي
تتبعها والصعوبات التي تواجه تطبيق هذا اإلنموذج وبيان قدرتها على معالجة االختالالت والمشاكل
االقتصادية في البلدان النامية.
فرضية البحث Search Hypothesis
يستند البحث على فرضية مفادها :ان تطبيق إنموذج البرمجة المالية كإنموذج لإلصالح االقتصادي
قصير األجل يساعد البلدان النامية في التغلب على المشاكل االقتصادية ومعالجة االختالالت
االقتصادية ألنها مرنة في التطبيق.
منهج البحث Search Methodology
اعتمد البحث اسلوب التحليل الوصفي لعرض مشكلة البحث الرئيسة ومن اجل الوصول الى اهداف
البحث واختبار ما جاء في فرضيته.
هيكلية البحث Search Structural
لغرض الوصول الى هدف البحث تم تقسيمه على ثالثة مباحث فضالً عن مجموعة من االستنتاجات
والتوصيات.
تناول المبحث االول االطار النظري والمفاهيمي للبرمجة المالية وعالقتها بصندوق النقد الدولي
فيما تناول المبحث الثاني صعوبات تطبيق إنموذج البرمجة المالية في البلدان النامية .
أما المبحث الثالث فقد تناول الشكل الرياضي إلنموذج البرمجة المالية باالعتماد على إنموذج بوالك.
المبحث األول :البرمجة المالية  :اطار نظري
المطلب األول :البرمجة المالية :المفهوم والنشأة Financial Programming: Concept and
Evolution
 -2مفهوم البرمجة المالية
إن مصطلح البرمجة المالية (  )Financial Programmingيشير الى إتباع طريقة ممنهجة منظمة
ومبرمجة في استخدام الموارد المالية المتاحة للبلد من أجل تحقيق أهداف منشودة تم وضعها مسبقا ً .
وقد وردت تعريفات مختلفة للبرمجة المالية وإن كان هناك توافق في بعض مضامينها منها-:
 تعريف صندوق النقد الدولي الذي عرف البرمجة المالية بأنها- :ماهي إال مجموعة من السياسات
المصممة إلزالة االختالل بين الطلب الكلي والعرض الكلي بهدف الموائمة بين الموارد المتاحة
في االقتصاد القومي واحتياجاته بما يكفل اقصى مدى ممكن من االرتفاع في المستوى العام
لألسعار المحلية وتحسين ميزان المدفوعات.1
 كما عرفت أيضا بأنها -:مجموعة شاملة ومنسقة من إجراءات السياسة الهادفة الى تحقيق
األهداف االقتصادية المرغوبة في مدة زمنية محددة.2
 في حين عرفها (  )Bolinckبأنها  -:استخدام األسلوب الكمي لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية
التي توائم بين األهداف االقتصادية الكلية والفروض المتعلقة ببنية وأداء االقتصاد للدولة وذلك
على المدى القصير والمتوسط والتي مددها (من  91الى  91شهرا). 3
 وعرفها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بأنها- :مجموعة من السياسات الشاملة المصممة لتحقيق
مجموعة من االهداف االقتصادية الكلية وهذه االهداف تكون بسيطة من أجل الحفاظ على األداء
االقتصادي المستمر وهذه السياسات مصممة باألساس للتخلص من االختالل بين الطلب الكلي
4
والعرض الكلي.
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 وتعرف أيضا بأنها -:مجموعة من التدابير واالجراءات االقتصادية الهادفة الى ازالة االختالل بين
الطلب المحلي والعرض الكلي في االقتصاد وعادة ما يظهر االختالل في صورة ارتفاع في
االسعار وعجوزات في ميزان المدفوعات مقرونة بانخفاض في معدالت النمو االقتصادي.5
ومن المالحظ ان التعريفات الواردة آنفا للبرمجة المالية تتضمن عدد من العناصر المشتركة مثل كونها
مجموعة برامج شاملة أي انها حزمة شاملة متشابكة ومنسقة من البرامج وهذا يعني انها تتضمن
الحسابات االربعة لالقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي ،القطاع الخارجي ،القطاع المالي ،القطاع النقدي)
وكل شيء يحدث في االقتصاد الكلي يضبط من خالل تلك الحسابات .وهذه البرامج تستخدم اجراءات
مالية ونقدية على حد سواء  -ليس اجراءات مالية فقط كما يتبادر الى الذهن عند سماع مصطلح
البرمجة المالية – فضال عن سياسة سعر الصرف .وهي بذلك تكون بمثابة إنموذج تنبؤ عكسي أي انها
تقوم بوضع أهداف معينة (مثل النمو االقتصادي والتضخم واالحتياطي األجنبي ) وتعمل على وضع
سياسات اقتصادية تتالءم مع األهداف الموضوعة أو تحقق القيم المستهدفة للمتغيرات المذكورة  ،وفي
هذه الحالة فهي تختلف عن نماذج التنبؤ االعتيادية التي تقوم على فكرة وضع السياسات االقتصادية
أوالً ثم دراسة أو التنبؤ باآلثار االقتصادية الناجمة عن تطبيق هذه السياسات ،ومن ث ًم فان اعداد
البرامج المالية يكون من خالل استهداف(  )Targetأهداف اقتصادية طموحة لكنها واقعية في الوقت
نفسه يرافقها حزمة من السياسات االقتصادية الكلية التي يجب اتباعها لتحقيق تلك االهداف.6
والنتيجة المستخلصة من التعريفات المذكورة آنفا تذهب الى عد البرمجة المالية كأحد أدوات االصالح
االقتصادي قصيرة األجل – التثبيت أ واالستقرار االقتصادي على وجه الخصوص-التي يفرضها
صندوق النقد الدولي على الدول التي تلجأ اليه للتخلص من مشاكلها االقتصادية.
فالهدف من البرمجة المالية هو التوفيق بين ما هو متوفر من موارد وما هو مطلوب منها بالشكل الذي
يحافظ على االسعار عند المستوى المرغوب فيه والذي ال يحمل أية سمة من سمات التضخم وتحقيق
معدالت مستدامة من النمو واستقرار اوضاع ميزان المدفوعات ،وهذا هو الغرض نفسه الذي تنشده
سياسات االستقرار االقتصادي اذ تربط هذه السياسات حل مشكلة المديونية الخارجية بأجراء مجموعة
من السياسات المالية والنقدية ذات الطابع القصير االجل الكفيلة بالعودة الى حالة التوازن في ميزان
المدفوعات.7
 -1مراحل تطور البرمجة المالية وعالقتها بصندوق النقد الدولي ()IMF
يهتم صندوق النقد الدولي وكما جاء في بيانه التأسيسي في إشرافه على السياسات االقتصادية للبلدان
األعضاء بأداء االقتصاد ككل وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء االقتصاد الكلي ( Macroeconomic
 .)performanceويركز الصندوق أساسا ً على السياسات االقتصادية الكلية أي تلك السياسات المتعلقة
بالموازنة العامة وإدارة النقد واالئتمان وسعر الصرف ،وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم
البنوك والمؤسسات المالية األخرى والرقابة عليها ،فضال عن ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماما ً
كافيا ً للسياسات الهيكلية التي تؤثر في أداء االقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر
في سلوك التوظيف واألجور ،ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في
هذه المجاالت بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة،
وانخفاض التضخم ،وتحقيق النمو االقتصادي القابل لالستدامة  -أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير
أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكالت ميزان المدفوعات -وعندما يجعل الصندوق موارده متاحة
لبلد عضو من أجل مساعدته وتقديم الدعم له في تصحيح ميزان مدفوعاته وتحقيق االستقرار
االقتصادي فأنه يفعل ذلك تحت ترتيبات متفق عليها (أو برنامج) يحدد الشروط التي تحكم ذلك الدعم،
وتعرف هذه الشروط بمشروطية صندوق النقد الدولي ) )IMF Conditionalityوالتي تتضمن كل
السياسات التي يجب على البلد العضو تنفيذها قبل المصادقة على الترتيبات وصرف الدفعة األولى من
الدعم ،فضال عن تعهدات السياسة بااللتزام بالترتيبات األخرى لضمان صرف الدفعات الالحقة من
الدعم ومدتها عادة من سنة الى ثالث سنوات .8وهذه الترتيبات القصيرة األجل تسمى ببرامج االستقرار
االقتصادي  )Economic stabilization) programsومنهج صندوق النقد الدولي لالستقرار
االقتصادي يحمل مالمح كمية مميزة ،وتقوم هذه الطريقة على وضع توقعات لمتغيرات االقتصاد الكلي
الرئيسة مثل( الناتج القومي  ،مستوى األسعار  ،ميزان الحساب الجاري ،التضخم وغيرها) والعنصر
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األساسي في المشروطية هو ان برامج الصندوق تحتوي معايير أداء كمية Quantitative
) )Performance Criteriaللمتغيرات الرئيسة التي تتعلق بالسياسة االقتصادية الكلية ،و تتضمن
وضع سقوف للعجز المالي و صافي االئتمان المحلي للبنك المركزي وصافي االحتياطات الدولية.
ويجب تقبل معايير األداء من السلطات الحكومية وصندوق النقد الدولي .وتحسب هذه المعايير أو
المؤشرات باستخدام إنموذج كمي يسمى البرمجة المالية (  .9)Financial Programmingان ما
يربط إنموذج البرمجة المالية بصندوق النقد الدولي هو وجود الكثير من الدراسات النظرية التي تطلق
اسم إنموذج البرمجة المالية على السياسات المتبعة من قبل البلد المعني في اطار سياسة اصالح
االختالالت االقتصادية وخاصة سياسات االستقرار االقتصادي (التثبيت االقتصادي Economic
 )stabilizationالذي يتبناها صندوق النقد الدولي وكأنهما وجهان لشيء واحد أو إنموذجان
مترادفان .10ألن الصندوق عادة ما يستخدم البرمجة المالية للتعبير عن عملية ايجاد قيم كمية لمتغيرات
السياسة االقتصادية التي من شأنها ان تحقق المستويات المرغوبة للمتغيرات المستهدفة ،وهناك عدة
مسوغات ألطالق اسم البرمجة المالية على سياسات االصالح هذه منها-:11
 -9ان السياسات المالية غير المالئمة المتبعة في العديد من الدول النامية كانت سببا رئيسا لالختالل
في ميزان المدفوعات وظهور مشكالت اخرى تتعلق باألداء االقتصادي لذلك تركزت المعالجة
على اتخاذ اجراءات مالية من اجل اصالح االختالالت الهيكلية.
 -1محاولة السلطات الحكومية التأثير في الجانب الحقيقي لالقتصاد مثل االنتاج ،االسعار ،الصادرات،
الواردات من خالل قدرتها على التحكم في المتغيرات المالية والنقدية .اذ ان تخفيض العجز في
الموازنة العامة وتقييد االئتمان المحلي يعمالن على تخفيض الطلب الكلي ومن ثم الحد من
الضغوط التضخمية وتقليص االستيرادات وكل ذلك ينعكس ايجابا على وضع التوازن الداخلي
والخارجي لالقتصاد.
 -3وجود عالقة غير مستقرة بين المتغيرات المالية والنقدية مثل (االنفاق ،الضرائب ،االئتمان
المحلي ،حجم النقد المتداول) والمتغيرات غير المالية مثل (الناتج الكلي الحقيقي ومستوى
األسعار).
ٌ
وهذا اإلنموذج اتبعه الصندوق منذ عام  9110وأطلق عليه منهج الصندوق للتثبيت والتعديل قصير
األجل تتراوح مدته ( )3-9سنة وتتركز أهم أهدافه على هدف استقرار االقتصاد الكلي والحفاظ
عليه .12ويعد إنموذج بوالك حجر الزاوية لبرامج صندوق النقد الدولي في تصميم سياسات التثبيت
والذي يركز على تقليص حجم االقراض المقدم لالقتصاد في معالجة اختالل ميزان المدفوعات.13
وإنموذج بوالك يعكس الطريقة النقدية لميزان المدفوعات الذي طور من قبل صندوق النقد الدولي
( )IMFفي عام  ،9110بل ان بعض الكتاب االقتصاديين يرون ان بداية استخدام اإلنموذج النقدي
للصندوق كان منذ عام  9197عندما فتح صندوق النقد الدولي األبواب للدول االعضاء لكي تأتي لبحث
االئتمان أو االقتراض خاصة تلك البلدان التي تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها وتجد صعوبة في
التمويل من احتياطاتها الخاصة.14
ثم تطورت البرمجة المالية بالتزامن مع التطورات التي حدثت في االقتصاد العالمي في مدة السبعينيات
بعد انهيار نظام بريتون وودز وحاجة الدول النامية الى اجراءات تصحيحية لتحقيق التوازن الداخلي
(الطلب الكلي يكافئ العرض الكلي وتحقيق هدف معدل التضخم ومعدل النمو) والتوازن الخارجي
(تحقق شروط توازن ميزان المدفوعات وتحسن حالة االحتياطيات واستقرار سعر الصرف).15
كان االستخدام االول للبرمجة المالية من قبل الصندوق في عام  9111وكانت تسمى ترتيبات
االستعداد األئتماني 16وكانت هذه الترتيبات محدودة في وسائلها وقصيرة في مدتها فقد كانت برنامج
مالي لمدة سنة واحدة اقتصرت على التركيز على التوسع في االئتمان المحلي واعتماد الحكومة على
االئتمان المصرفي المحلي واالقتراض من الخارج وادارة صافي االحتياطات االجنبية.17
أما في حقبة السبعينيات فقد ازدادت حاجة الدول االعضاء للجوء الى البرامج المالية؛ نتيجة لحدوث
تغيرات في هيكل االقتصاد العالمي بانهيار نظام بريتون وودز وتوقف العمل بنظام سعر الصرف
الثابت بعد توقف تحويل الدوالر الى ذهب .االمر الذي عمق مديونية البلدان النامية التي ترتبط عمالتها
بالدوالر وتدهور حالة موازين مدفوعاتها عند ذلك عمد صندوق النقد الدولي الى اطالة المدة الزمنية
910
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لتطبيق البرنامج الى ثالث سنوات؛ بسبب عمق التشوهات التي كانت تعاني منها البلدان االعضاء مما
يتطلب وقتا اطول للتصحيح .فضال عن زيادة الموارد المالية المقدمة ضمن هذه البرامج  ،من جهة
اخرى اصبحت ال تقتصر على السياسة االئتمانية فقط بل اصبحت تشمل السياسة المالية واالئتمان
والقروض الخارجية وسعر الصرف والقيود التجارية .
وحتى مطلع الثمانينيات كانت شروط صندوق الدولي لإلقراض تركز بشكل كبير على السياسات
االقتصادية الكلية لكن في منتصف الثمانينيات وبعد تزايد مشاكل الدول النامية واصبحت االختالالت
هيكلية واصبح الوضع االقتصادي حرج للغاية بسبب ضعف النمو االقتصادي بشكل عام وتدهور
معدالت التبادل الدولي والعجز عن الوفاء بخدمات الدين ،فضال عن ارتفاع معدالت التضخم العالمية
وهروب رأس المال .18لذا كانت السياسة المتبعة تركز على سياسات جانب العرض (Supply Side
)  *Policiesوكانت هذه السياسات تركز على معالجة المشاكل االقتصادية البحتة دون االلتفات الى
القضايا االجتماعية المرافقة لتطبيق هذه السياسات .ومنذ عام  9111اعتمد الصندوق اجراءات موازية
لتخفيف آثار تطبيق هذه البرامج على الفئات الفقيرة من السكان مثل شبكات الضمان االجتماعي
) (Social Safety-netsكما تم اطالة أمدها بسبب طبيعة االختالالت الهيكلية التي تحتاج الى وقت
اطول للمعالجة.19
وفي السنوات الالحقة – مدة التسعينيات وما بعدها – ونتيجة لتسارع االحداث والتطورات االقتصادية
العالمية اعطى الصندوق مرونة أكبر في تعاونه مع البلدان االعضاء في قضايا االصالح االقتصادي.
ففي عام  1001قام صندوق النقد الدولي بتعديل شروط الصندوق لمنح التمويل للبلد المعني بما يتماشى
مع الظرف القائم للبلد كما تم في عام  1001تحديث آخر لهذه الشروط وركزت هذه التحديثات على
الشروط الهيكلية وتطويعها حسب السياسات والظروف االقتصادية لكل عضو ،وفي إطار اإلصالحات
واسعة النطاق في مجموعة أدوات الصندوق اإلقراضية خالل عام  1001تم استحداث عدد من
التسهيالت التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الشرطية المسبقة .واشتملت هذه التسهيالت خط االئتمان
المرن ( ) Flexible Credit Line – FCLالذي يتضمن معايير صارمة لألهلية تتحدد في الحصول
على التمويل .ويمكن أن يقدم الصندوق مساعداته المالية من خالل "أداة التمويل السريع"* ( Rapid
 )Financing Instrument –RFIوخط االئتمان السريع ( )Rapid Credit Facility –RCFفي
الحاالت التي يكون فيها اتباع برنامج اقتصادي كامل إما غير ضروري أو غير ممكن .أما خط الوقاية
والسيولة" ( ،)Precautionary and Liquidity Line –PLLالذي استحدث في عام ،1099
فيجمع بين عناصر من الشرطية المسبقة وعناصر من الشرطية الالحقة.20
المطلب الثاني -:االطار النظري للبرمجة المالية
في إطار سعي البلدان النامية الى معالجة االختالل في موازين مدفوعاتها وعلى اختالف أسباب هذا
االختالل توجهت الى البحث عن مداخل حديثة للتصحيح* أو التعديل من اجل التغلب على الصعوبات
والتعقيدات المرافقة للمداخل القديمة وليس إللغاء تلك المداخل بل وان ال تتعارض معها وانما تركز
على جوانب معينة من جوانب آليات التصحيح .21وفي االطار نفسه يستخدم صندوق النقد الدولي ثالثة
مناهج (مداخل) حديثة في تصميم برامج المساعدات المالية المشروطة التي يقدمها للبلدان األعضاء
لتصحيح االختالل في موازين مدفوعاتها وهذه المداخل هي-: 22
 -9منهج المرونات لميزان المدفوعات The Elasticities Approach to the Balance of
Payments
 -1منهج االمتصاص لميزان المدفوعات The Absorption Approach to the Balance of
Payments
 -3المنهج النقدي لميزان المدفوعات The Monetary Approach to the Balance of
Payments
هذه المناهج الثالثة تطرح االطر النظرية المختلفة للمشاكل المتعلقة بتسوية ميزان المدفوعات ويعتمد
صندوق النقد الدولي على المنهج النقدي بشكل كبير في تحقيق االستقرار االقتصادي للبلدان األعضاء
بدال من المنهجين اآلخرين ألنه أكثر سعة وشمولية في تناول مكونات ميزان المدفوعات من منهج
المرونات أو منهج االمتصاص ألنه يتناول الميزان الكلي ( الحساب الجاري وحساب رأس المال) بدال
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من االقتصار فقط على الميزان التجاري وهذا التوسع يسمح له بالتعامل مع ميزان المدفوعات على
أساس عرض وطلب النقود وليس على أساس عرض السلع والخدمات والطلب عليها .23وسيتم التركيز
في هذه الدراسة على المنهج النقدي لميزان المدفوعات كونه يتالءم مع ما تصبوا اليه الدراسة.
 المنهج النقدي لميزان المدفوعات The Monetary Approach to the Balance ofPayments
ً
طور صندوق النقد الدولي  IMFفي منتصف القرن الماضي عددا من طرق أو مناهج التعديل من
أجل المساعدة في فهم أفضل لألحداث االقتصادية التي يمكن أن تسبب المشاكل في موازين المدفوعات
و أدوات السياسة التي يمكن ان تمنع أو تصحح هذه المشاكل .ومن هذه المناهج هو المنهج النقدي الذي
طور بين عامي  9110و 9190في قسم البحوث والدراسات في صندوق النقد الدولي على يد
Jaques J.Bolakوباالشتراك مع  Robert a.Mundelو  Harry G.Johansonوطالب في
جامعة شيكاغو ،وينسجم هذا المنهج كثيراً مع أفكار وطروحات النقديين من أنصار مدرسة شيكاغو.24
وهنا يتضح ان المنهج النقدي يستند على الفكر النظري للنقوديين الذي يفسر ميزان المدفوعات على انه
ظاهرة نقدية(  )Monetary Phenomenaيسببها االختالف بين عرض النقود والطلب عليها ويمكن
توضيح وجهة نظر النقوديين في العالقة بين التوازن في سوق النقود والتوازن في ميزان المدفوعات
من خالل المخطط ( )9االتي-:
مخطط ( )2العالقة بين التوازن النقدي والتوازن الخارجي
حدوث خلل نقدي
الطلب على النقود
 عرض النقود

انخفاض العرض النقدي
الى المستوى المرغوب
لتحقيق التوازن النقدي
أو قد يتعداه ليصبح

انخفاض الطلب على السلع
والخدمات واالصول المالية
المحلية واالجنبية

تدفق االحتياطيات الخارجية
وانخفاض المكون االجنبي للقاعدة
النقدية بفرض ثبات سعر الصرف

التدفقات الداخلة 
التدفقات الخارجة

حدوث عجز خارجي

حدوث فائض خارجي

تدفق االحياطيات للداخل وارتفاع
المكون االجنبي للقاعدة النقدية بفرض
ثبات سعر الصرف

التدفقات الداخلة 
التدفقات الخارجة

زيادة العرض النقدي الى
المستوى المرغوب لتحقيق
التوازن النقدي وقد يتعداه
ليصبح الطلب على النقود 
عرض النقود

زيادة الطلب على السلع
والخدمات واالصول
المالية المحلية واالجنبية

المصدر :د .عادل محمد أحمد المهدي ،تفسير المنهج النقدي للتوازن الخارجي في مصر ،مجلة االقتصاد والتجارة،
كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،العدد الثاني ،ابريل ،1000ص.1

ويشير المخطط الى ان االختالل النقدي في ظل افتراض ثبات سعر الصرف – سواء كان فائض أو
عجز -يؤثر على التوازن الخارجي أي توازن ميزان المدفوعات من خالل تأثيره على االحتياطيات
الخارجية التي بدورها تعكس وضع ميزان المدفوعات .
فعندما يكون هناك فائض في الطلب على النقود يؤدي الى ارتفاع األسعار المحلية مقارنة باألسعار
الخارجية مما يقلل الطلب على السلع والخدمات واألصول المالية المحلية واألجنبية والنتيجة تنعكس
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بحصول فائص خارجي  ،وهذا الفائض يؤثر على زيادة عرض النقد نتيجة تدفق االحتياطات األجنبية
الى الداخل فتتوسع القاعدة النقدية وهنا نكون امام حالتين الحالة األولى تكون زيادة عرض النقد
بالمستوى المرغوب الذي يحقق التوازن مع الطلب على النقود عندها يكون هناك توازنا ً نقديا ً ،أما
الحالة الثانية أن يكون الفائض النقدي أعلى من المستوى المرغوب به فيعمل على تآكل الفائض في
ميزان المدفوعات ويحدث العجز وتبدأ الحالة من جديد وهكذا..
ويقوم المنهج النقدي على مجموعة فروض منها-:25
 -9ان ما يحدد سلوك ميزان المدفوعات هو عرض وطلب النقود ،وان الطلب على النقود هو دالة
مستقرة في الدخل وسعر الفائدة واالسعار وهي عوامل مستقلة عن العوامل المحددة للعرض
النقدي .وبما ان دالة الطلب على النقود مستقرة فأن الذي يؤثر على ميزان المدفوعات بصورة
مباشرة هو عرض النقود.
 -1عدم وجود ظاهرة الخداع النقدي ( .)Money Illustrationأي ان الطلب على النقود يعتمد على
القيم الحقيقية للمتغيرات االقتصادية مثل الدخل باألسعار الثابتة وسعر الفائدة الحقيقي.
 -3عرض النقد متغير خارجي ويقع تحت سيطرة السلطة النقدية ،وهذا يشير الى عدم وجود سياسة
التعقيم ( )Sterilization policyألثر التدفقات الرأسمالية الداخلية والخارجية على عرض النقد
وفي حال استخدام السلطة النقدية لهذه السياسة يسقط هذا الفرض.
ً
 -9ال يعطي هذا المنهج أهمية لألسعار النسبية او يكون عملها ثانويا ،اذ ان تأثيرات عرض النقود
تكون على االنفاق الكلي (بما في ذلك االنفاق على السلع والخدمات واألصول المالية المحلية
واألجنبية) وهذا يأتي من تبني افتراض حرية التجارة وإلغاء القيود الكمركية.
 -1على الرغم من ان المنهج نقدي ،اال انه لم يغفل تأثير العوامل الحقيقية على ميزان المدفوعات
كالدخل واالستهالك واالستثمار لكن هذا التأثير يكون من خالل القنوات النقدية أي من خالل
تأثيرها على عرض وطلب النقود.
 -9يفترض هذا المنهج ان الطلب على النقود هو رصيد  Stockوليس تدفق  Flowبما في ذلك
األصول المالية.
 -7ثبات أسعار الصرف .
,
أما الشكل الرياضي لهذه الطريقة فيتجسد في إنموذج بوالك ) ( Polak s Modelالذي وضعه في عام
 9117ويعد إنموذج بوالك النقدي االساس ألغلب الدراسات والتطبيقات التي جاءت بعده ألنه أول من
استخدم الطريقة النقدية أو ما تسمى المقاربة النقدية لميزان المدفوعات ويعتمد عليه الصندوق بشكل
كبير كونه من أكثر االسهامات تأثيراً في الحياة االقتصادية بعد كتاب كينز حول النظرية العامة
( )General Theoryواصبح هذا اإلنموذج حجر الزاوية في مقترحات الصندوق في مجال
السياسات االقتصادية.26
المطلب الثالث -:مناهج قياس البرمجة المالية Financial Programming measurement
methods
عند وضع برنامج للتعديل أو لإلصالح االقتصادي فان الهدف منه يكون للقضاء على خلل أو تشوه
موجود في االقتصاد أو التخفيف منه  ،ولكي يحقق البرنامج مبتغاه البد من وضع أهداف محددة (
أهداف نهائية ) تتناسب مع عمق الخلل المراد تصحيحه ويسلك في سبيل تحقيق ذلك سبال معينة أو ما
تسمى أدوات السياسة ( أهداف وسيطة ) ومن ثم تبدأ عملية تقييم النتائج المرجوة .ولتقييم برنامج
اإلصالح االقتصادي ومعرفة مدى دقة وتحقق األهداف المحددة البد من اعتماد مناهج للتقييم وللبرمجة
المالية باعتبارها احد اشكال برامج اإلصالح االقتصادي عدد من مناهج أو طرق لقياس فاعليتها
منها-:27
 -2منهج ما قبل البرنامج وما بعد البرنامج Approach pre-program and post-program
يرتكز هذا المنهج على عملية المقارنة الزمانية لألداء االقتصادي للبلد المعني  ،المدة األولى قبل
تطبيق البرنامج بمدى معين يحدد مسبقا ً والمدة الثانية بعد تطبيق البرنامج .ويمتاز هذا المنهج
بسهولة تطبيقه من الناحية العملية ألنه يتلخص بمقارنة مجموعة من متغيرات األداء االقتصادي
لبلد ما خالل مدة ما قبل تطبيق البرنامج وبعده .
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ويفترض هذا المنهج ثبات الظروف االقتصادية خالل زمني المقارنة ،أي أن كل المؤثرات
األخرى في األداء االقتصادي تبقى على حالها خالل زمن تطبيق البرنامج .وهذا االفتراض يمثل
أهم نقاط الضعف في هذا المنهج ألنه ال يعطي تقديرات لآلثار المستقلة للبرنامج على األداء
االقتصاد ي .كما ان هذا االفتراض يكون غير دقيق وذلك الن هذه العوامل تتغير بشدة مثل تقلبات
شروط التبادل ومعدالت النمو العالمية وتغيرات أسعار الصرف وأسعار الفائدة العالمية وتطور
اإلنتاجية المحلية أو حتى الظروف المناخية .مما يترتب على تغير هذه الظروف وتأثيرها على
األداء االقتصادي أن تصبح التقديرات متحيزة وغير منتظمة مع الوقت.
 -1منهج مع البرنامج ومن دون البرنامج Approach the Program with and Without
the Program
جاء هذا المنهج لتالفي الثغرات التي رافقت منهج ما قبل-وما بعد تطبيق البرنامج .ويستند هذا
المنهج الى المقارنة المكانية لألداء االقتصادي للبلدان التي طبقت البرامج مع األداء االقتصادي
للبلدان التي لم تطبق البرامج .ويفترض هذا المنهج ان مجموعة البلدان الداخلة في المقارنة
متشابهة في أوضاعها االقتصادية الداخلية وتتعرض للصدمات الخارجية نفسها وبعد اجراء
المقارنة في مؤشرات األداء بين البلدان حسب هذا المنهج يتم الغاء آثار العوامل الخارجية وتبقى
المقارنة فقط في مؤشرات األداء الداخلية التي تعكس تطبيق البرنامج.
تتلخص الفكرة األساسية لهذا المنهج "ان البلدان التي لم تطبع البرامج هي انعكاس للبلدان التي
طبقت البرامج" بمعنى البلدان التي لم تطبق البرامج هي الوضع البديل للبلدان التي طبقت البرامج.
لكن هناك صعوبات تواجه تطبيق هذا المنهج منها:
 من الصعب إيجاد مجموعتين متجانستين من البلدان وتختلفان فقط في تطبيق البرامج منعدمه ،28اذ توجد اختالفات جوهرية بين البلدان التي تطبق البرامج والبلدان التي ال تطبقها.
 العينة المختارة من البلدان ال يتم اختيارها عشوائيا ً وهذا يعني ان تقدير تأثير السياسات أوالبرامج على األداء سيكون متحيزاً احصائيا ،أي ان المنهج يعاني من سوء االختيار Adverse
. Selection
 -3منهج التقييم المعمم Generalized Evaluation Approach
دفعت التعقيدات والمشاكل التي رافقت تطبيق المنهجين السابقين الى ظهور منهج" التعميم
 " Generalizedالذي هو باألساس تطوير للمنهج الثاني على وجه الخصوص .اذ يقوم على
تعديل منهج " مع وبدون" لمعالجة الثغرات التي جاء بها هذا المنهج وهذه المعالجة كانت
باتجاهين :األول التعرف على االختالفات بين المجموعتين من البلدان وخاصة االختالفات في
الظروف االبتدائية واخذها بنظر االعتبار عند المقارنة بين المجموعتين .واالتجاه الثاني هو
احتواء آثار البرامج مع مراعاة االختالفات في حال غياب تطبيق البرامج.
يقوم هذا المنهج على معرفة الظروف األولية لكال المجموعتين من البلدان الداخلة في المقارنة.
وثم تقدير دوال اقتصادية باستخدام طرق قياسية فيتم تقدير عدة دوال منها دالة تربط بين أدوات
السياسة االقتصادية والمتغيرات الخارجية وبين مؤشرات األداء ودالة أخرى تربط أدوات السياسة
االقتصادية مع تغير االوضاع االقتصادية الداخلية .وتقديرات هذا المنهج يكون أقل تحيزاً من
المناهج السابقة على الرغم من احتياجه لمعلومات أكثر تعقيدا لتطبيقه.
 -4منهج المحاكاة Simulation Approach
المحاكاة هي عبارة عن منهج أو إنموذج قياسي يصور حالة افتراضية لالقتصاد ويجري عدة
تجارب للوصول الى القيم المستهدفة للمتغيرات قبل تطبيقها على ارض الواقع .وعمل هذا المنهج
على مقارنة األداء أيضا لكن المقارنة هنا ليست بين دول أو بين مدة وأخرى وانما تتم المقارنة بين
تطبيق حزم مختلفة من السياسات اي مقارنة األداء في حالة تطبيق البرامج مع األداء في حالة
تطبيق سياسات بديلة .ولهذا المنهج ثالث إيجابيات األولى هي مرونة أكبر في تجارب التعديل ألنه
ال يعتمد على التجارب التي طبقت البرامج نفسها .أما الثانية ال يقوم بالتطبيق الفعلي على ارض
الواقع بل انه يستخدم آلية المحاكاة للوصول الى النتائج المرجوة .والثالثة تتمثل في طبيعة إنموذج
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المحاكاة نفسه الذي يربط مباشرةً بين أدوات السياسة وأهدافها ومن ث ًم يعطي معلومات أفضل حول
عمل السياسات .
 -2اإلنموذج التطبيقي العام .
المطلب الرابع  -:شروط تطبيق البرمجة المالية
لكل برنامج مقومات نجاح تسمى الشروط ( )Conditionsيجب توافرها لضمان نجاح تطبيق
البرنامج وتوفير البيئة السليمة لزيادة فاعليته ومن هذه الشروط الواجب توفرها لتطبيق البرمجة المالية
هي-:
 -9تقسيم االقتصاد على اربعة قطاعات رئيسة وهي القطاع المالي والقطاع النقدي والقطاع
الحقيقي والقطاع الخارجي ،ومقابل هذه القطاعات البد من توافر نظام للحسابات االقتصادية
الكلية كحسابات المالية الحكومية والمسح النقدي وحسابات الدخل القومي وحسابات ميزان
المدفوعات .وهذه العالقة بين القطاعات توضح أي القطاعات لديه عجز أكبر ويمول
بمدخرات القطاعات األخرى وان العجز في جانب االقتصاد بأكمله يمول عن طريق
االقتراض من الخارج.29
 -1أجراء تقويم عام لحالة االقتصاد ودراسة تطوره األخير ألنه يعطي فكرة واضحة عن الوضع
االقتصادي السائد وتشخيص نقاط الضعف والخلل ومكامن القوة فيه .ومن ثًم امكان تجاوز
نقاط الضعف هذه وتحفيز مكامن القوة على ان تأخذ أثرها في قيادة االقتصاد .ويتم ذلك عن
طريق وضع توقعات للمؤشرات االقتصادية الرئيسة في ظل السياسات القائمة لمعرفة درجة
االختالل التي من الممكن ان تحدث.30
 -3لتجنب أو للتخفيف من اآلثار السلبية المصاحبة لتطبيق برامج اإلصالح االقتصادي البد من
اتخاذ بعض اإلجراءات أو الوسائل التي تخفف هذه اآلثار وتوفر القدرة ألصحاب القرار على
تنفيذ هذه اإلجراءات وهي على سبيل المثال تأسيس شبكات أمان اجتماعي ( Social Safety
.31)Nets
 -9اإلرادة السياسية للسلطات الحكومية في تنفيذ إجراءات البرمجة المالية والتي تعتمد بالدرجة
األولى على مدى وعي المواطن وتفهمه لإلجراءات التي ستطبق والتي ستكون لها آثار
انكماشية وتؤثر في شرائح مختلفة من المواطنين .لذا على الحكومة ان تتسم بالشفافية في
التعامل مع المواطن في شرح وتوضيح النتائج المرجوة على المدى البعيد وقدرتها على اقناع
المواطن بتقبل هذه النتائج على المدى القريب.
 -1تحديد فيما اذا كان باإلمكان تطبيق البرمجة المالية باالعتماد على االقتراض الداخلي او
الخارجي وهذا يعتمد على حجم البرامج المراد تنفيذها وسرعة تنفيذها فكلما كان التنفيذ اسرع
واالهداف اعمق احتاج البلد الى مساعدة خارجية وبشروط ميسرة لتجنب المزيد من القيود
على المدفوعات وفوائد الدين المتعلقة بالعالم الخارجي.32
 -9عند تنفيذ البرمجة المالية يجب مراعاة عدم التعارض بين األهداف المراد تحقيقها  .تأسيسا ً
على ان البرمجة المالية مجموعة من األهداف وتستخدم مجموعة من السياسات لتحقيقها فقد
ينشأ تعارض بينها .لذا البد من التركيز على االتساق واالنسجام بين تلك األهداف اجراء
التنبؤات للوصول الى افضل مزيج للسياسات المحققة لألهداف.
المبحث الثاني  -:صعوبات البرمجة المالية وصعوباتها The Effects of Financial Of
Programming
يواجه تطبيق إنموذج البرمجة المالية الكثير من الصعوبات منها-:
أوالً- :صعوبة اشتقاق األهداف الوسيطة
كما بينا سابقا ان البرمجة المالية هي عبارة عن مجموعة من األهداف النهائية التي تتحقق باشتقاق
اهداف وسيطة لذا يرى مصممو البرامج المالية ان أصعب جزء في تصميم هذه البرامج هو اشتقاق
األهداف الوسيطة من خالل األهداف النهائية .33والصعوبة تكمن في حلقة ربطها بأدوات السياسة
االقتصادية .اذ من المعروف ان كل هدف نهائي يتحقق بأداة معينة من أدوات السياسة االقتصادية
ويحتاج هذا الهدف الى حلقة وصل تربطه باألداة وتعد األهداف الوسيطة هي حلقة الوصل .لكن في
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بعض األحيان تعد أدوات السياسة االقتصادية بحد ذاتها هدفا ً وتحل محل األهداف النهائية على
افتراض انها موجودة ضمنا ً في القيم المرغوب بها ألدوات السياسة االقتصادية .وهذا يسبب غموض
في تحديد الهدف الذي صمم من اجله البرنامج وبالتالي يصعب عملية تقييم نجاح او فشل البرنامج.34
35
ثانياً - :تعارض األهداف االقتصادية
تسعى البرمجة المالية الى تحقيق مجموعة من األهداف االقتصادية الكلية وكل هدف يتحقق باتخاذ
اجراء مناسب له لذا البد من وجود التعارض بين هذه األهداف المتحققة منها مثال:
 -9تحقيق توازن ميزان المدفوعات ال يعني تحقيق استقرار األسعار.
 -1كما ان استهداف التضخم بالسياسة النقدية قد ال يتم دون حدوث انكماش اقتصادي.
 -3قد يكون في بعض األحيان األثر عكسي الستخدام أدوات تحقيق األهداف ،فمثال عند القيام
بمحاربة التضخم من خالل التأثير على األسعار(األجور ،الفائدة ،الصرف) قد تتحول الى قوى
دافعة للتضخم أو قد يكون سبب التضخم هو التحسن الكبير في ميزان الحساب الجاري .
 -9عند السعي لتقليص العجز المالي بتخفيض االنفاق أو زيادة الضرائب على األرجح سيكون
على حساب زياد ة البطالة او ارتفاع أسعار السلع األساسية وانخفاض االستهالك.
فمن األرجح المناوبة بين األهداف وعدم االعتماد على حسن أداء متغيرات بعينها.
ثالثاً - :تعارض األهداف االقتصادية وغير االقتصادية
ان جوهر البرامج التي يتبعها صندوق النقد الدولي هو تحقيق التوازنات الداخلية والخارجية ومعدل
نمو مستدام مالئم .وان السياسات االقتصادية المتبعة لها اهداف متعددة بعضها اقتصادي وبعضها غير
اقتصادي قد تتعارض فيما بينها .فمثال قد تطبق السياسات االقتصادية لتحقيق االستقرار فضال عن
التخصيص والتوزيع وهي من الوظائف األساسية للدولة فمن المتوقع حدوث تعارض بين مختلف
األهداف المتضمنة في كل وظيفة .
وعند المفاضلة بين هذه األهداف تواجه الحكومة هذه الصعوبة فاتباع اهداف تخصيصية وتوزيعية
تعرقل اإلجراءات الالزمة لتصحيح ميزان المدفوعات مثل الزيادة في األجور لتعويض االنخفاض في
القدرة الشرائية.
رابعاً- :إشكالية فترات االبطاء
من المعروف ان تطبيق السياسات االقتصادية المعينة ال تأتي نتائجها اال بعد مرور مدة زمنية قد تطول
او تقصر حسب السياسة المتبعة وهذه ما تسمى بمدة االبطاء .وهذه المدة تكون أطول في السياسة
المالية وتأثيرها يكون أكبر مما هو عليه في السياسة النقدية .أي انه ال تتوفر معلومات دقيقة حول
الوقت الذي تأخذه التغيرات في المتغيرات الخارجية للتأثير على المتغيرات التابعة .فتأثير السياسة
المالية والنقدية على الطلب الكلي أو ميزان المدفوعات يحتاج وقتاً ،وهنالك وقت بين تخفيض سعر
الصرف وتحسين الميزان التجاري وغيرها من العالقات.
المبحث الثالث  -:الشكل الرياضي إلنموج البرمجة المالية
 إنموج بوالك Polak's Model 2521كما مر سابقا ً بان إنموذج صندوق النقد الدولي لتحقيق االستقرار االقتصادي يسمى بالبرمجة المالية
( )Financial Programmingوهي تعتمد بشكل كبير على التجارب العملية التي حصلت من خالل
عمل البلدان في مجال االصالحات االقتصادية .لذلك من المالحظ ان البرمجة المالية تعتمد على اسس
وتقاليد شفهيه ( )Oral Traditionوان هناك عدد قليل من الكتابات والدراسات حول االسس النظرية
لهذا االنموذج.36
ان جوهر التحليل لبرامج صندوق النقد الدولي هو ما يطلق عليه بالبرمجة المالية وهو يعرف أيضا ً
اإلنموذج النقدي لصندوق النقد الدولي (  (The IMF Monetary Modelأو إنموذج بوالك
( )polak's model 1957ويعد أول من عرض الشكل النقدي لميزان المدفوعات ،37كان الغرض
منها هو تحقيق التكامل في التحليل بين القطاع النقدي والدخل وميزان المدفوعات  ،واصبحت من
الشروط االساسية للحصول على ائتمان من الصندوق.38
قدم جاك بوالك إنموذجا ً لالقتصاد الكلي سمي باسمه ( ) polak's modelفي عام  9117في ورقة
بعنوان :التحليل النقدي لتكوين الدخل ومشاكل المدفوعات ( Monetary analysis of income
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 ) formation and payment problemsوركز هذا اإلنموذج على فكرة أساسية على شكل تساؤل
مفاده ماهي السياسات االقتصادية الكلية المطلوبة إلعطاء مجموعة من النتائج المستهدفة ؟ وبعبارة
أخرى ماهي السياسة المستهدفة المتناسبة مع االهداف االقتصادية الكلية الواضحة.39
يقوم إنموذج بوالك على مجموعة من االفتراضات منها-:40
) يكون مساويا
 -9التوازن في سوق النقود .ذلك يعني ان أي تغير في الطلب على النقود (
) وحسب المعادلة االتية :
للتغير في عرض النقد (
 -1التغير في الطلب على النقود نسبة من التغير في الدخل االسمي .
 -3ثبات سعر الصرف وهذا يعني انه في ظل اقتصاد مفتوح على العالم الخارجي فأن عرض
النقد ال يقع تحت سيطرة السلطات النقدية الن جزء من عرض النقد وهو االحتياطيات االجنبية
( ) FSتكون تابعة لحركات ميزان المدفوعات .ألنها في هذه الحالة ستعكس ميزان مدفوعات
البلد ومجموع عالقاته المالية بباقي دول العالم.41
وهناك صيغتان إلنموذج بوالك الصيغة األولى اإلنموذج البسيط والصيغة الثانية اإلنموذج الموسع
الصيغة األولى وضعها جاك بوالك في عام  9117وكانت بسيطة ومقتصرة على عدد من المتغيرات
وهذا ما ساعد على تطبيقه في اغلب الدول النامية ألنه ال يتطلب سوى بيانات بسيطة وقليلة ومتوفرة
في جميع هذه البلدان مثل اإلحصاءات المالية واحصاءات التجارة ،كما انه مرن في التطبيق وسهل
بالنسبة لصناع السياسة مع قلة الخبرة في النمذجة والتحليل .وهو اشبه بالتكامالت النقدية ويضم اربع
معادالت رئيسة اثنتان منها معادالت سلوكية وهما دالة الطلب على النقود ودالة الطلب على
االستيرادات ،واثنتان منها متطابقات هما عرض النقد وميزان المدفوعات .
والشكل الرياضي لإلنموذج يبدأ من الفرض القائل بتوازن سوق النقود الذي يترجم على شكل تساوي
بين كمية النقود المعروضة والكمية المطلوبة منها وكما يأتي -:
) (
ويكون عرض النقود كاآلتي :
) (
حيث ان  Ytالدخل االسمي( )Nominal Incomeفي الزمن  ، tو  vهي سرعة دوران النقود
الدخلية ( .42 )Income Velocity of money
وان ( ) معكوس سرعة الدوران الدخلية وهي المدة الزمنية التي يحتفظ بها الفرد بالوحدة النقدية
الواحدة خالل السنة وهي اإلضافة التي جاءت بها مدرسة كامبردج على نظرية كمية النقود وميزتها
عن الصيغة الكالسيكية لنظرية كمية النقود.43
وباالعتماد على الشرط القائل بثبات سرعة دوران النقود فان التغير في عرض النقد يصبح بالشكل
اآلتي :
) (

)

(

وبما ان ( ) يمكن التعبير عنها بالرمز ( ) Kفان المعادلة ( )9يمكن كتابتها بالشكل اآلتي :
) (
أي ان التغير في عرض النقد هو نسبة من التغير في الدخل ( ) مقداره ( ).
والمعادلة السلوكية الثانية في االنموذج هي معادلة الطلب على االستيرادات Mtوتكون بالشكل
اآلتي_:
) (
هو دالة في الدخل في الزمن  ، tوان
وهذه المعادلة تشير الى ان الطلب على االستيرادات
هو الميل الحدي لالستيراد (نسبة التغير في االستيرادات الى التغير في الدخل االسمي) .ومن
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المعادلتين 7و 1تأتي خاصية االنموذج الديناميكية كونه يتضمن الدخل االسمي والتغيرات في الدخل
االسمي.44
اما المعادلة التعريفية لعرض النقد وهي ما تعرف بمعادلة البنك المركزي التي تعرف عرض
بأنه مجموع صافي االئتمان المحلي للنظام المصرفي ( Net Domestic Credit of the
النقد
) وصافي االحتياطات من العملة األجنبية ( Net Foreign Reserves
( )Banking System
) وان التغير في عرض النقد يؤدي الى تغير كال من صافي االئتمان المحلي وصافي
) (
االحتياطيات
) (
) (
هو التغير في صافي االئتمان
هو التغير في صافي االحتياطات الدولية  ،و
حيث ان
وصافي تدفقات رأس المال
بالتعريف تساوي صافي الصادرات t
المحلي .وان
للقطاع غير النقدي
) (
حيث أن هي الصادرات من السلع والخدمات  ،هي تدفقات رأس المال للقطاع غير النقدي.
فهي متغير داخلي
أما
و
ويتضمن هذا االنموذج عدد من المتغيرات الخارجية منها
ويتعوض المعادلة  7في المعادلة  90يصبح باإلمكان تحديد أثر التغير في صافي االئتمان المحلي على
صافي االحتياطيات من العملة األجنبية وكما في المعادلة 91
)

(

وهذه المعادلة تمثل التوازن في سوق النقود ،أي ان االحتياطيات ستكون مستقرة أذا كان التغير في
االئتمان المحلي مساويا للتغير في الطلب االسمي على النقود والذي بدوره يعتمد على التغير في الدخل
االسمي .وستخفض االحتياطيات اذا كانت الزيادة في االئتمان المحلي تفوق الزيادة في الطلب االسمي
على النقود .وبالتالي يصبح باإلمكان تقدير التغير المطلوب في االئتمان المحلي من اجل الحصول على
المستوى المرغوب من التغير المطلوب في الدخل االسمي والمستوى المستهدف من احتياطات العملة
األجنبية .ومن المعادلتين  1و 99يمكن الحصول على متطابقة ميزان المدفوعات:
(
)
) (
وبإعادة ترتيب المعادلة تصبح بالشكل اآلتي :
) (
ويمكن تمثيل إنموذج بوالك المبسط بالشكل البياني ( )9اآلتي الذي يوضح العالقة بين التغير بالدخل
والتغير في االحتياطيات  .الشكل(  )1يوضح العالقة بين التوازن في السوق النقدية (الذي تمثله
المعادلة  ) 91ويعكسه الميل الموجب للخط  MMوالتوازن في الخارجي (الذي تمثله المعادلة ) 99
ويعكسه الميل السالب للخط  BPوعند تقاطع الخط  MMمع الخط  BPيتحقق توازن ميزان
المدفوعات كما في النقطة ( ) Eوعند التوسع في االئتمان المحلي يؤدي الى انتقال الخط  MMالى
الخط  MMꞋوهذا يسبب خلل في ميزان المدفوعات وزيادة في الدخل فيحدث التوازن الجديد عند
مستوى منخفض من االحتياطيات بينما الدخل يزداد وكما في النقطة (. )EꞋهذا الشكل البسيط إلنموذج
بوالك استخدم في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية عندما هيمنت معدالت أسعار الصرف
الثابتة واالتجاه التصاعدي للطلب العالمي .45اال ان تفاقم مشاكل موازين المدفوعات بين الدول
األعضاء في الصندوق دفعت بوالك الى تطوير إنموذجه لكي يستطيع استيعاب االحداث والمشاكل
التي ظهرت الحقا ً فجاءت النسخة المطورة من االنموذج التي ميزت بين الناتج االسمي والناتج
الحقيقي ومصادر االئتمان المحلي.
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EꞋꞋ
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Ꞌ

∆Yt

**

*

∆Y

الشكل ( )2إنموج بوالك المبسط
Sources: Wioletta Nowak , Development of The Polak Model, Opt.Ct , p30.

الصيغة الثانية اعتبرت هذه الصيغة ان الدخل االسمي ( )متغير داخلي ويوصف بالشكل اآلتي:
) (
هو الدخل الحقيقي في السنة  tوهو متغير خارجي  ،و المستوى العام لألسعار
حيث ان
والتغير في الناتج االسمي يحسب بالشكل اآلتي :
) (
والنقاط المهمة التي جاءت بها هذه النسخة من اإلنموذج هو اهتمامها بخلق االئتمان الذي ينقسم على
( وبالتالي فان التغير في االئتمان يكون
( و االئتمان الحكومي )
االئتمان الخاص )
بالشكل اآلتي :
) (
) فيمكن التعبير عنها بالشكل اآلتي :
أما التغير في االحتياطيات من العملة األجنبية (
)

(

(

)

المعادلة  91تصف شرط التوازن في سوق النقود ،وبيانيا يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل
البياني( )3من خالل الميل الموجب للخط  MMوتحتوي المعادلة على متغيرين داخليين هما
.
و
اما متطابقة ميزان المدفوعات في اإلنموذج تأخذ الشكل اآلتي:
) (
(
العالقة بين التغير في االحتياطيات والتغير في السعر ( التضخم) يمكن تمثيلها بيانيا بالميل السالب
للخط  BPفي الشكل ()1
MM

MMꞋ

𝑡𝑅∆

BP
MMꞋꞋ

EꞋ
E
E

𝑡𝑃

*

∆R

*∆P

الشكل ( )1التوازن في إنموج بوالك المطور
Sources: Wioletta Nowak , Development of The Polak Model , opt.ci , p32 ..
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وعند تقاطع الخط  MMمع الخط  BPنحصل على مستوى للتوازن ميزان المدفوعات عند النقطة E
.والتغير في االئتمان المحلي سيحرك نقاط التوازن على طول خط  BPفقط .فعند حصول توسع في
االئتمان المحلي يتنقل الخط  MMالى  MMꞋويحصل توازن جديد عند النقطة  ، EꞋفي هذه النقطة
تزداد االحتياطيات عند مستوى منخفض من التضخم ويحدث العكس عند االنتقال الى نقطة التوازن
 .EꞋꞋاال انه ال يمكن االختيار بين استهداف االحتياطيات أو التضخم بشكل مستقل أحدهما عن اآلخر.
ومن اجل الحصول على الهدفين نحتاج الى اداتين من أدوات السياسة األداة األولى تمثلت في االئتمان
واالداة الثانية لتحقيق األهداف المطلوبة هي أداة سعر الصرف االسمي .46وبالتالي يصبح لدى
السلطات طبقا إلنموذج بوالك المطور اداتين تحت تصرفها يمكنها من استخدامها لتحقيق القيم
المستهدفة لكل من االحتياطيات (ميزان المدفوعات) والتضخم ( األسعار) وهما االئتمان المحلي وسعر
الصرف االسمي.47ويمكن ايجاز االختالفات بين الصيغتين (البسيطة والمطورة) إلنموذج بوالك
بالجدول اآلتي.
جدول ( )2هيكل إنموج صندوق النقد الدولي (إنموج بوالك أو إنموج البرمجة المالية)
األهداف

المتغيرات الداخلية

احتياطيات العملةاالجنبية

خزين النقوداالستيرادات منالسلع والخدمات

احتياطيات العملةاألجنبية
-األسعار المحلية

الدخل االسميخزين النقوداالستيرادات منالسلع والخدمات

متغيرات السياسة
المتغيرات الخارجية
الصيغة البسيطة إلنموج بوالك
الدخل االسميالصادرات من السلعوالخدمات
االئتمان المحليصافي تدفقات رأسالمال للقطاع غير
النقدي
الصيغة المطورة إلنموج بوالك
الدخل الحقيقياألسعار األجنبية الصادرات من السلعوالخدمات
صافي تدفقات رأسالمال للقطاع غير
النقدي

االئتمان المحليسعر الصرفاالسمي

المعلمات
سرعة دوران النقودالدخلية
-الميل الحدي لالستيراد

سرعة دوران النقودالدخلية
الميل الحدي لالستيرادحصة السلع والخدماتالمستوردة من الرقم القياسي
لألسعار
المرونة السعريةلالستيرادات

Resource: Wioletta Nowak , Development of The Polak Model , opt.cit p35

االستنتاجات
توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات التي جاء قسم منها متوافقة فرضية البحث واالهداف
المتوخاة من البحث وأهم هذه االستنتاجات هي-:
 -9تعد البرمجة المالية أحد أدوات االصالح االقتصادي قصيرة األجل( التثبيت أ واالستقرار
االقتصادي على وجه الخصوص) التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول التي تلجأ اليه
للتخلص من مشاكلها االقتصادية.
 -1ان ما يربط إنموذج البرمجة المالية بصندوق النقد الدولي هو وجود الكثير من الدراسات
النظرية التي تطلق اسم إنموذج البرمجة المالية على السياسات المتبعة من قبل البلد المعني في
اطار سياسة اصالح االختالالت االقتصادية وخاصة سياسات االستقرار االقتصادي (التثبيت
االقتصادي  )Economic stabilizationالذي يتبناها صندوق النقد الدولي وكأنهما وجهان
لشيء واحد أو إنموذجان مترادفان.
ٌ
 -3اتبع الصندوق إنموذج البرمجة المالية منذ عام  9111وأطلق عليه منهج الصندوق للتثبيت
والتعديل قصير األجل تتراوح مدته ( )3-9سنة وتتركز أهم أهدافه على هدف استقرار
االقتصاد الكلي والحفاظ عليه.
,
 -9يعد إنموذج بوالك ( )Polak s Modelحجر الزاوية إلنموذج البرمجة المالية الكمي ،ويعتمد
عليه الصندوق بشكل كبير كونه من أكثر االسهامات تأثيراً في الحياة االقتصادية بعد كتاب
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كينز حول النظرية العامة ( )General Theoryواصبح هذا اإلنموذج حجر الزاوية في
مقترحات الصندوق في مجال السياسات االقتصادية
 -1الشكل البسيط إلنموذج بوالك استخدم في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية عندما
هيمنت معدالت أسعار الصرف الثابتة واالتجاه التصاعدي للطلب العالمي .اال ان تفاقم مشاكل
موازين المدفوعات بين الدول األعضاء في الصندوق دفعت بوالك الى تطوير إنموذجه لكي
يستطيع استيعاب االحداث والمشاكل التي ظهرت الحقا ً فجاءت النسخة المطورة من االنموذج
التي ميزت بين الناتج االسمي والناتج الحقيقي ومصادر االئتمان المحلي.
التوصيات
 -9قبل البدء بعملية االصالحات االقتصادية الفعلية البد من القيام بتقييم االداء االقتصادي الحقيقي
وذلك الن نجاح أو فشل سياسات االصالح المتبعة انما تعتمد على التقييم الجيد لكل مركبات
االقتصاد الحقيقي وخاصة المؤشرات االقتصادية الكلية .
 -1بعد عملية تقييم الوضع االقتصادي يجب تحديد وبدقة األهداف االقتصادية المرجوة ومن ثم
وضع السياسات االقتصادية المالئمة لتحقيق هذه األهداف كالسياسة المالية والسياسة النقدية
وهذا يتطلب توفير مقومات لنجاح هذه السياسات مثل االمكانيات المالية والبشرية .
 -3على الدول النامية التي تعاني من مشاكل اقتصادية حادة والتي عادة ما تلجأ الى صندوق النقد
الدولي لمعالجة المشاكل عليها االطالع على تجارب الدول فيما يخص استخدام البرمجة المالية
ودراستها بشكل معمق واالستفادة من اجراءاتها من اجل تقويم أداءها االقتصادي وتجنب
مشاكل تطبيق هذا اإلنموذج.
 -9ينبغي على الدول التي تطبق إنموذج البرمجة المالية االهتمام بتوفير البيانات االحصائية
الدقيقة الالزمة بتطبيق هذا اإلنموذج ألنها تعد االساس في نجاح هذا البرنامج االصالحي
ويعطيها دوراً أكبراً في اصالح المشاكل االقتصادية.
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