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  مقدمـــــــة 

البنوك المرآزية بابقاء التضخم دون مستويات معينة ، لـذا من الطبيعي ان تهتم     
نجد البنوك المرآزية بنفسها مضطرة الى تحقيق االستقرار في االقتصاد ، اي ضمان معدالت 
بطيئة  لتغير مستويات االسعار ألن انعدامه يقود الى تسوية عملية صنع واتخاذ القرار من قبل 

  . بالسلطة النقدية وعرقلة النمو االقتصاديالوحدات االقتصادية وانعدام الثقة

لـذا تولدت قناعات راسخة لدى واضعي السياسة النقدية بأن استقرار االسعار يجب     
ان يكون الهدف طويل االمد للسياسة النقدية وآما تبين ومنذ نهاية الثمانيات من القرن الماضي 

 التقليدية القائمة على التحكم في بأن التأثيرفي التضخم بشكل غيرمباشر عن طريق المقاربة
آمعدالت الفائدة ،  سعـرالصرف ، )االستهدافات الوسيطة التقليدية (المتغيرات الوسيطة 

والمجاميع النقدية التي  لـم تكن فعالة في تحقيق الهدف المنشود في خفض التضخم مما دفع الى 
مباشرة للحد من التضخم سواء من تبني اسلوب حديث الدارة السياسة النقدية مبني على مقاربة 

قبل الدول المتقدمة او الدول النامية مع بداية التسعينات من القرن الماضي وعرف هذا 
 Inflation Targeting Policy" أستهداف التضخم "االسلوب لسياسة 

      يهتم هذا البحث الى التعريف بسياسة استهداف التضخم وتوضيح الظروف التي   
 آذلك يتطرق البحث الى متطلبات واجراءات تطبيق السياسة ، آما نتعرف الى تطورت فيها

تقييم  اداء سياسة استهداف التضخم وتختم الدراسة بعرض بعض تجارب الدول النامية التي 
  -:طبقت هذا االطار الدارة السياسة النقدية لذا قسمت  الدراسة الى المباحث التالية 

 اف التضخم مفهومها ، تطورها ومتطلبات تطبيقها سياسة استهد: المبحث االول  -1
 االنتقادات الموجهة لسياسة استهداف التضخم : المبحث الثاني  -2
 استعراض تجارب الدول النامية في استهداف التضخم : المبحث الثالث  -3

  
  واخيرا خلصت الدراسة بجملة من االستنتاجات والتوصيات
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    استهداف التضخم وطرق تطورهاسياسة   مفهوم -: المبحث االول 
  

اطار النتهاج " توصف سياسة استهداف التضخم في الكتابات االقتصادية بأنها   
وهي بذلك تعتمد على القواعد اذ يتطلب تبني اهداف  )1("سياسة نقديةفي ظل  ظروف مقيدة 

لبنك صريحة والتزام البنك المرآزي بأتباع سياسة متسقة وثابتة في الوقت نفسة يترك ل
المرآزي حرية اتخاذ القرار حول آيفية استخدام ادواته اآلمر الذي يسمح له ببعض 

  .المرونة في التصدي للصدمات المحلية والخارجية غير المتوقعة 
ومن الناحية العملية يقرر البنك المرآزي عادة المسار المقبل للسياسة النقدية بعد   

من عدة مؤشرات مثل توقعات التضخم التي تهيئها تقديم المعلومات التي يتم الحصول عليها 
له نماذج االقتصاد الكلي ، عمليات المسح القائمة على اساس توقعات التضخم  آما تنظر 
السلطة النقدية في تطورات المتغيرات المالية والنقدية الرئيسية مثل النقود واالئتمان ، 

وفي حالة انحراف . ف سوق العملوالهيكل الزمني  آلسعار الفائدة وأسعار اآلصول وظر
معدالت التضخم عن المعدل المستهدف فأن ذلك يشير الى تعديل السياسة بمعنى انتهاج 
سياسة نقدية تقييدية  اذا آان المعدل المتوقع للتضخم يتجاوز المعدل المستهدف او انتهاج 

  .مستهـدف سياسة نقديـة توسعية اذا آان المعدل المتوقع للتضخم يقل عن المعدل ال
  

  تعريف سياسة استهداف التضخم  -:المطلب االول 
  

 استهداف التضخم بأنه نظام للسياسة النقدية يتميز  EserTurer) 2002(يعرف   
لمعدل التضخم لفترة زمنية ) رقمي (بأالعالن عن الهدف الرسمي آمجاالت او هدف آمي 

لتضخم في المدى الطويل هو واحدة او اآثر مع االعالن الظاهر بأن تحقيق واستقرار ا
  استهداف التضخم بأنه يبدأ Stone As Career ويعتبر )2(الهدف االول للسياسة النقدية 

) أستهداف سعر الصرف (بالتسليم بأن أي بنك مرآزي يفتقر لسياسة سعرصرف واضحة 
ضيف انه يطبق سياسة أستهداف التضخم وي" يعد تلقائيا) أستهداف نقدي ( او قاعدة نقدية 

  .) 3(بأن هذا الصنف ملتزم بوضوح لسياسة استهداف التضخم 

 في تصنيف البنوك المرآزية هل  Truman ) 2003(من قبل " لقي هذا التعريف انتقادا
هي على اساس أستهداف التضخم ام ال فأذا لم يكن هناك أعالن صريح فأنه ال يعتبر 

يف واي البلدان يمكن ان تعتبر أستهداف التضخم قائم ومع استمرار الجدل حول التعر
  .  سنة من تواجده20مستهدفة له حتى بعد 

الى وجود طريقتين للتفكير في  )Kenneth N .kuthner LZOAL) 4يخلص   
  -:تعريف استهداف التضخم 

 .تتعلق الطريقة االولى بالخصائص المالحظة او الظاهرة الطار سياسة األستهداف     -
  . بمدى أمثلية هذه السياسة آقاعدة الدارة السياسة النقدية   تتعلق الطريقة الثانية  -
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ويترتب على الطريقة االولى في التفكير الى ان الطريق األسهل لتمييز استهداف   
التضخم يكون بالطبع باالعالن  الصريح ، فأذا اعلن البنك المرآزي عن اهداف التضخم 

ا التعريف العملي ألستهداف التضخم وقد يقال انه يطبق سياسة أستهداف التضخم ويسمى هذ
يكون االعالن الصريح نقطة بداية جيدة لألستهداف لكن دون الجزم  بذلك لذا ينتقد هذا 

  :التعريف في وجهتين 
  
ان التعريف بهذه الطريقة من خالل األعالن عن هدف التضخم ال يعتبر شرط آافي -      

يطبق سياسة أستهداف التضخم بعض وضروري لكي يؤهل البنك المرآزي على انه 
البنوك المرآزية لها اهداف للتضخم مثل البنك المرآزي االوربي وتفتقر الى المميزات 

  .اآلخرى لذا ال نقول أنها تطبق سياسة أستهداف التضخم 
 بعض البنوك المرآزية مثل االحتياطي الفدرالي االمريكي على انها ليست على نظام صرت    -

غلب وفي بعض االحيان لكل المميزات اآلخرى م بالرغم من امتالآها ألأستهداف التضخ
ستهداف اذا آان التعريف العملي أل، وللبنوك التي اعلنت صراحة عن أستهداف التضخم 

 بأنه افضل   Bernake)1999( أمثال اضعيهالتضخم يأخذ نموذجه من وجهة نظر و
يتزعمها عدد آبير من "  ظهرت جهودامنه آقاعدة فقد" وصف آأطار للسياسة النقدية بدال

   .)Lars Sevenssen )1997-  1999االقتصاديين امثال 
 

   . Policy Ruleيعرف أستهداف التضخم على انه قاعدة مثالية لسياسة نقدية   
  

توجــــه لهذا التعريف مجموعة من االنتقادات من قبل عدد من االقتصاديين أمثال   
)2002 (Mish kin   و)2003 (Truman  الذي يرى ان أستهداف التضخم آأطـــار 

لسياسة نقدية يسبق في البداية تطبيق قواعد مثالية للسياسة النقدية فال يمكن ان يتعارض في 
االدب االقتصادي االطار النظري مع ما هـــو عملي ويذآر بأن تبني اآلستهداف آأطار 

او العمـــل الالحق لـ  )4(1993 آان بستة سنوات قبل ظهور المقالة المشهورة لتايلور
)1997 (Sevensson  الذي يربط أستهداف التضخم بالقواعد المثالية للسياسة النقدية ال 

 طريقة او اداة لتخفيض المعدل  Hanziro lan) 1999(يعد استهداف التضخم حسب 
   )5(الجاري للتضخم بعد فترة ازالة التضخم بصفة شاملة 

هداف التضخم اسلوب جديد وحديث الدارة البنوك المرآزية واخيرًا تعد سياسة است  
اما . لسياستها النقدية مرآزة على معدل التضخم مباشرة آاستهداف وسيط للسياسة النقدية

الهدف النهائي لها هو تحقيق استقرار االسعار في االجل الطويل ظهر هذا االسلوب في 
    .1990بداية التسعينات وبالضبط في نيوزلند عام 
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   ظروف نشأة سياسة استهداف التضخم - :المطلب الثاني

  
أول تجارب أستهداف التضخم آنظام الدارة السياسية  النقدية في عدد متزايد بدأت   

 ومن ثــم في 1991 ثــم في آندا عام 1990من الدول المتقدمة بـدأ بنيوزلندة في عام 
   . 1993خرى آااستراليا والسويد  تلتها الدول الصناعية اال1992المملكة المتحدة في 

ان تحقيق هذه الدول لمعدالت منخفضة ومستقرة للتضخم شجع عدد من الدول   
 ، وآولولمبيا وآوريا وجنوب 1999النامية على تبني هذه السياسة مثل شيلي وبولندا 

 والفلبين وبيــرو عام 2002 وهنكارية وايسلندا والمكسيك عام 2000افريقيا في عام 
2002.   

 بلد استهدف الوصول الى مستوى  متدني ومستقر من التضخم 40تعد اآثر من   
بلــدًا منها فقط هي التي تصنف آبلدان مستوفية بالكامل لشروط استهداف 18لكــن 

   )6(التضخــم 
  
  

  تطور سياسة أستهداف التضخم  -:ثانيًا
ربط الهدف النهائي ان تحقيق أهداف السياسة النقدية يرتبط بمدى العالقة التي ت  

باالستهدافات الوسيطة في المرحلة التي سبقت فترة الثمانينيات حيث آان االعتقاد السائد 
بصحة الفرضية القائمة على قدرة البنوك المرآزية على التحكم في االستهدافات الوسيطة 

  .وان هناك عالقة وثيقة بينها وبين االهداف النهائية 
دوز في اوائل السبعينيات جعل اسعار الصرف غير فعالة أن أنهيار نظام بريتون و  

آأستهدافات وسيطة فظهرت  المجاميع النقدية آأستهدافات وسيطة يمكن التحكم فيها 
وتعكس بصفة جيدة الهدف النهائي خاصة مع االتجاه المتصاعد الفكار النقوديين  في تلك 

يتعلق بالتناقض بين ) تهداف النقدياالس( ويوجد سببان لتعثر األستهدافات الكمية ,الفترة 
أهداف السياسة النقدية، مما يخلق عدم ثقة لدى الجمهور في اولوية االهداف المراد تحقيقها 
ويتعلق السبب الثاني بضعف قوة االرتباط وتأثير األستهدافات على الهدف النهائي للسياسة 

د نتيجة لالبتكارات النقدية خاصة في ظل ظروف عدم أستقرار دالة الطلب على النق
المستحدثة في االسواق المالية وعدم أعطاء استقاللية آبيرة للبنوك المرآزية هذا ما سمح 
باالنتقال الى استهدافات لمعدل التضخم آأستهدافات وسيطة وتحقيق االستقرار في االسعار 

  .في المدى الطويل آهدف نهائي 
نذ نهاية الحرب العالمية الثانية نستخلص من ذلك  ان االستهداف الوسيط انتقل م  

 الى Exchange Rate Targetingالى بداية التسعينات من استهداف سعر الصرف 
   .  Inflation Targeting  ثـم الى استهداف التضخم Monetary Targetingاالستهداف النقدي 
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   أسباب تبني سياسة أستهداف التضخم -:ثالثًا
  -: ظهور هذه السياسة نذآر منها عدة عوامل ساعدت علىهناك   

على معدل النمو االقتصادي وعلى " أرتفاع التضخم في عقد الثمانينات قــد أثر عكسيا  -1
 .تخصيص الموارد االقتصادية 

عدم استقرار العالقة بين المجاميع النقدية والتضخم مما خلق مشكلة في الغالب لسياسة نقدية   -2
ا نتج عن ذلك التقليل من تلك السياسة  والتخلي عنها لصالح تستهدف المجاميع النقدية مم

سياسة استهداف التضخم ،ان عدم استقرار هذه العالقة ال يعطي نتائج غير مرضية على 
تحقيق تضخم منخفض عالوة على ذلك فأن سياسة االستهداف النقدي ال تزود البنك 

 آانت هناك صدمات نقدية فأن هذه المرآزي بأشارات آافية حول موقف السياسة النقدية فأذا
السياسة ال تساعد على تثبيت معدالت التضخم المتوقعة آي تكون دليًال جيدًا لمساءلة البنك 
المرآزي اضافة الى ذلك ال يساعد االستهداف النقدي على زيادة شفافية السياسة النقدية 

  . )7(ووضع البنك المرآزي امام المساءلة لدى الجمهور 
  

طلب االمر ضرورة وجود استهداف وسيط للسياسة النقدية يؤدي الى زيادة لذا يت  
  .فعاليتها في التأثير على استقرار معدل التضخم 

ناك مشكلة في التحديد االحصائي الدقيق للمجاميع النقدية آأستهدافات وسيطة وان ايجاد ه  -3
 المالية المستحدثة في تاالبتكارافي محيط يتميز بأتساع " حل لهذه المشكلة أصبح مستعصيا

  .الى جانب عدم االتفاق حول المجموع االآثر داللة وارتباط  بالتضخم االسواق المالية 
يحدد البنك المرآزي معدل او مجال التضخم في فترة محدودة حتى يتفادى مشكلة تضارب   -4

دالت من ان تحديد هذه المع) آأستهداف سعر الصرف او المجاميع النقدية ( االستهدافات 
  .شأنها ان تضع قيود امام السلطة النقدية في ادارة السياسة النقدية 

تطرح سياسة أستهداف المجاميع النقدية مشكلة الحافظة المالية للوحدات االقتصادية نتيجة   -5
تغيرات في اسعار الفائدة قصيرة االجل وطويلة االجل مما يؤدي الى اختالف في تشكيل 

لواسعة والضيقة من حيث الحجم آأنخفاض أسعار الفائدة قصيرة االجل المجاميع النقدية ا
مقارنة بأسعارها في االجل الطويل مما يؤدي  الى تضخيم المجاميع الواسعة الن الوحدات 
االقتصادية غير المالية تلجأ الى توظيف اموالها في شكل سندات اآثر مما في شكل ودائع 

جاميع النقدية نتيجة لصدمات معينة ال يعطي فعالية ألجل ان هذا االختالف في تطور الم
  . أستقرار االسعار في المدى الطويل " اآبر لها بأن تكون استهدافات وسيطة تعكس جيدا

      ان تأثير االستهداف النقدي على معدل التضخم يمكن مالحظتها عادة خالل فترات تأخر -6
م أستقرار االستهدافات الوسيطة  تكون غير محدودة نتيجة لعد Time Lagsزمنية 

للسياسة النقدية وآذلك نتيجة لطبيعة الصدمات التي يتعرض لها الطلب الكلي والعرض 
الكلي في النشاط، لذا تضعف قدرة السياسة النقدية في بلوغ اهدافها بشكل دوري مما ينتج 

ليه لتحديد معدل عنه انحرافات في معدالت التضخم مما يستدعي من  السلطة النقدية ايجاد آ
التضخم عند مستوى معين فاالنحراف في معدل التضخم المحقق عن المعدل المستهدف 
يتطلب ضرورة تدخل السلطة النقدية الزالة هذا االنحراف من خالل ادوات السياسة النقدية 

  .المناسبة مما يمكنها من التحكم في تقلبات معدل التضخم والناتج عند المستوى المستهدف 
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   متطلبات تطبيق سياسة أستهداف التضخم:لمبحث الثاني ا
فعالية السياسة النقدية التقليدية في الحد من التضخم تنصرف الى الكيفية اذا آانت   

التي تستطيع من خاللها السلطة النقدية التأثير في مستوى النشاط االقتصادي لتحقيق هدف 
ضخم تتعلق بمدى امكانية السلطة النقدية فأن فعالية سياسة استهداف الت.استقرار االسعار 

  .للتحكم في المعدل او المدى المستهدف آهدف اساسي للسياسة النقدية في المدى الطويل 
ولضمان فعالية هذه السياسة يجب توفر نوعين من الشروط العامة والشروط االولية 

  .ألستهداف التضخم ) االساسية (
  

  لتضخم الشروط العامة الستهداف ا   -:اوال 
 المعايير او الخصائص التي يجب ان تتميز بها الدولة تعد الشروط العامة تلك  

المعنية حتى يمكن ان نقول انها تستهدف التضخم فأذا نقص شرط من هذه الشروط في اي 
 خمسة شروط   F.S.Mihkinبلد النستطيع الحكم على انه يستهدف التضخم ، يحدد

  - :)8(ي ضرورية لقيام أستهداف التضخم وه
االعالن الصريح عن اهداف رقمية لمعدل التضخم في االجل المتوسط تلتزم بموجبه    -1

بتحقيق معدل تضخم او مدى مستهدف محددين في اطار " صريحا" السلطة النقدية التزاما
 .زمني محدد 

وتستخدم هذه البلدان عدة وسائل لنشر المعلومات الخاصة بتحديد معدل التضخم     
و مدى مستهدف والفترة الزمنية التي يتعين فيها الوصول الى هذه المعدالت وتتمثل الرقمي ا

وبيانات صحفية وخطابات رسمية ففي , في شكل دوريات وتقارير رسمية عن التضخم 
البرازيل على سبيل المثال يجري نشر قرارات لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المرآزي 

بعد اجتماعها وينشر محضر االجتماع في ظرف اسبوع " يع فوراالتي تجتمع آل خمسة اساب
)9(.   

التزام مؤسساتي بأن استقرار االسعار هو الهدف االول للسياسة النقدية في المدى الطويل مع   -2
  .االلتزام او التعهد بتحقيق هذا الهدف 

تعلق هذه المتغيرات استراتيجية المعلومات الشاملة التي تحتوي على العديد من المتغيرات ت  -3
بالفترة المستقبلية في معدل التضخم ليس فقط المجاميع النقدية واستعمالها في اتخاذ قرارات 
السياسة النقدية بل يجب ان تتوفر لدى البنك المرآزي أليات  فنية متقدمة للتنبؤ بمعدل 

  .)15(التضخم المحلي 
دف التضخم آهدف اساسي للسياسة النقدية اخضاع البنك المرآزي للمساءلة اآثر في انجاز ه  -4

  .في المدى الطويل 
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   الشروط االولية الستهداف التضخم   -:ثانيا
تتمثل الشروط االساسية في تلك المعايير التي يجب ان تتوفر في دولة ما حتى   

   .)11(تكون لسياسة استهداف التضخم فعالية اآبر في تطبيقها وهي 
  

 -:مرآزي استقاللية البنك ال  -1
يعد من المتطلبات االساسية ألستهداف التضخم من خالل اعطاء استقاللية آاملة   

للبنك المرآزي للتعديل الحر ألدواته النقدية للوصول الى هدف التضخم المنخفض وتعني 
االستقاللية الكاملة اعطاء قدر اآبر للسياسة النقدية بتوجيه األدوات بشكل فعال لبلوغ 

 ضمنيًا الى عدم تمويل البنك المرآزي لعجز الميزانية الحكومية من خالل اهدافها وتشير
التوسع النقدي وفي نفس الوقت عدم التقيد بالتمويل الالزم للقطاع العام بأسعار فائدة 
منخفضة او االبقاء على سعر صرف اسمي معين آما يجب ان ال يكون هناك ضغط 

 االقتصادي بطريقة تتعارض مع تحقيق سياسي على البنك المرآزي لرفع معدل النمو
  .استقرار االسعار في االجل الطويل 

  
وفي الوقت نفسه يجب ان اليكون هناك تمويل مباشر للقطاع العام من قبل البنك   

المرآزي آما اليجب اعطاء ثقل آبير للقطاع العام في التمويل من الجهاز المصرفي بل 
  . لتغطية النفقات الحكومية يجب ان تكون االيرادات الحكومية آافية

ان انعدام هذا الشرط يضعف فعالية السياسة النقدية في بلوغ االستهدافات          
  . الموضوعة مع اجبار البنك المرآزي للتكيف مع سياسته النقدية حسب الظروف السائدة 

يرى بعض االقتصاديين  انه ليس هناك تعريف تحليلي او تجريبي للحد من   
 الذي عنده تفقد السياسة النقدية فعاليتها وتصبح عندها متكيفة مع االوضاع السائدة التضخم

لمدة ثالث او خمس % 25-15منهم يرى ان الدولة التي لها معدالت تضخم تتراوح بين 
  . )12(سنوات ال يمكنها االعتماد على سياسة نقدية تستهدف معدل تضخم منخفض ودائم 

  
 النقدية وجود هدف واحد للسياسة  - 2

يتمثل الشرط الثاني لتبني سياسة استهداف التضخم انعدام استهدافات اسمية اخرى   
مثل االجور او مستوى التشغيل او سعر الصرف االسمي تتعارض وتحقيق استقرار 

  .االسعار في المدى الطويل 
فعندما تختار الدولة نظام لسعرالصرف الثابت تكون غير قادرة على بلوغ معدل   
  .دف للتضخم وسعر الصرف الثابت في الوقت نفسه مسته
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آذلك اذا آان االقتصاد يتميز بوجود حرآة آبيرة النتقال  رؤوس االموال فتحقيق   
هدف استقرار سعر الصرف يكون على حساب تحقيق معدل منخفض  للتضخم مما يؤثر 

لى صانعي على مصداقية السياسة النقدية ، فأذا حدث تضارب في االهداف يصعب ع
السياسة النقدية اعطاء االولوية لهذين الهدفين وتوضيحها  للجمهور بطريقة موثوقة ولتفادي 
هذا التضارب يتطلب تبني نظام سعر الصرف مرن الى الحد الذي يكون فيه التضخم له 

لتفادي تلك المشاآل " االولوية  في حالة حدوث اي تعارض لذا يكون الطريق االآثر أمانا
تكون اي متغيرات اسمية مستهدفة مع النظر الى هدف التضخم المنخفض  في المدى ان ال 

  .الطويل هو الهدف الوحيد واالساسي للسياسة النقدية 

  وجود عالقة مستقرة بين ادوات السياسة النقدية ومعدل التضخم -3

عالقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها بين ادوات السياسة النقدية يجب ان تكون هناك   
  .ومعدل التضخم 

 انه يجب ان تكون السلطة النقدية قادرة على تشكيل Jonsson) 1999(يعتقد   
للمعلومات " نموذج ديناميكي للتضخم وتقديره عند مستوى يمكن تحققه والتحكم فيه وفقا

المستقبلية المتاحة لذا يجب على السلطة النقدية ان تكون لها القدرة على التأثير بأدواتها 
أن "  بفعالية في حالة انحراف المعدل عن قيمته او مداه في المستقبل والبد ايضاالمتاحة

تكون هناك اسواق مالية لرأس المال متطورة لالستخدام االنجح لتلك االدوات لتنتقل  أثارها 
على النشاط االقتصادي اذا حدثت انحرافات التضخم المستهدف ويمكن تصحيحها في 

  .الوقت المناسب 
  

توفت اي دولة للشروط العامة بصفة آاملة وللشروط االولية بصفة جزئية او اذا اس  
آاملة يمكنها تطبيق سياسة أستهداف التضخم وفي الواقع العملي يجب مراعاة بعض 

  : في  )13(" القضايا المهمة والمتمثلة أساسا
  

 الجهة المخولة لها تعين معدل التضخم المستهدف -1
ديد معدل التضخم المستهدف على مدى استقاللية البنك تعتمد الهيئة المخول لها تح  

المرآزي واعالنه عن األستهداف وتختلف عادة تلك الهيئات باختالف الدول على سبيل 
المثال يتم اعالن أستهداف التضخم في استراليا ، فنلندا ، السويد ، اسبانيا ، المكسيـــك ، 

ة مبدئية دون اي تصديق واضح من جنوب افريقيا من قبل البنوك المرآزية لها وبصف
  .الحكومة 
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اما في آندا ، نيوزلندا ، البرازيل ، التشيلي آولومبيا ، آوريا ، والبيرو يتم اقراره        
باالتفاق والتنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المرآزي ويتم اقراره باالتفاق والتنسيق 

  . والبنك المرآزي ممثل بالمحافظ المشترك بين الحكومة ممثلة بوزير المالية
  

 )14(التفاعل مع اهداف سياسات اخرى  -2
يتمثل الهدف االساسي للسياسة النقدية في اطار استهداف التضخم في الوصول الى   

معدل التضخم المحدد واليمكن ان يتبع بهدف اخر مالم يكن منسجم وغير متعارض مع 
  .الهدف االساسي 

تكون مستهدفة آتحقيق مستوى التشغيل الكامل ومع ذلك هناك اهداف اخرى   
بالرغم انه في المدى القصير يتعارض هذين الهدفين فانه يمكن للسياسة النقدية التي 
تستهدف معدل التضخم تحقيق هدف  العمالة الكاملة في االجل الطويل، اذ في نظام 

ة متفاعلة ضمنيا مع استهداف التضخم تكون اهداف السياسة النقدية واهداف السياسة المالي
بعضها البعض بحيث يجب  ان تاخذ السياسة النقدية بعين االعتبار تأثيرالسياسة المالية على 

  .التضخم وفي نفس السياق يجب ان تؤيد السياسة المالية استهداف التضخم 
وقد سبب حجم اآبر من الدين العام توقعات مستقبلية بارتفاع معدل التضخم مما   

  .عوبات للبنك المرآزي في بلوغ التضخم المستهدف في االجل القصيريخلق بعض الص
  

 :تعريف مفصل للمعدل المستهدف  -3
  :يعتمد التحديد الدقيق للمعدل المستهدف على الخطوات التالية 

 :تصميم االفق الزمني لالستهداف   - أ
يعرف االفق الزمني بطول عمر المرحلة الزمنية للوصول الى االستهداف المعلن   

  .قا والفترة التي يمكن السيطرة عليه ساب
اختارت البلدان التي استهدفت التضخم طائفة متنوعة من االفاق الزمنية يتعين           

 خاللها الى اهدافها وذلك تبعا لمدى ارتفاع معدل التضخم عند البداية بالنسبة التوصلعليها 
  )  .15(للمعدل المرغوب 

ن هناك اختالف بين المعدل العالي والمعدل  انـه عندما يكوHAZIROLANDيرى   
المستهدف على البنوك المرآزية وضع فترة تطبيق بحوالي سنتين تشمل على فترات التاخر 

للسياسة النقدية في انجار المعدل المستهدف تفاديا ألنتهاج اسلوب )التباطؤات الزمنية(
ثر األفق الزمني تتسارع فيه  لتحقيق التخفيض المطلوب في مستوى االسعار ويتا

  :لألستهداف بعاملين هما 
 .قدرة السياسة النقدية على مواجهة صدمات الطلب او العرض الكلي قصيرة االجل  -
 .نوع  نظام استهداف التضخم المطبق من قبل البنك المرآزي اما صارما او مرنا  -
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  : تحديد مؤشر مناسب للتضخم   - ب
دم في حساب معدل التضخم المستهدف يختلف األختيار بين مؤشر األ سعار المستخ  

ويعد الرقم القياسي . من دولة الى أخرى بسبب تباين المناهج في حسابه في مابين الدول 
ألسعار المستهلك االآثر أستخداما في قياس معدل التضخم  بدال من المخفض  الضمني  

لدى الجمهور مما للناتج المحلي االجمالي اذ يعد الرقم القياسي ألسعار المستهلك معروف 
يسهل فهمه واليحتاج الى قدر أآبر لللمراجعة أو التعديل فضال عن انه يعكس التوازن بين 
العوامل المحددة للطلب والعرض الكلي في النشاط االقتصادي آما اليسمح االخذ بالحسبان 

  .التغيرات الكمية والتعديالت في هيكل االنفاق 
  . تحديد مستوى  االستهداف –جـ 

عد تحديد الهدف الكمي للتضخم المستهدف من السمات المهمة لسياسة استهداف ي  
التضخم فمن الناحية العلمية حددت عدة دول معدالتها المستهدفة للتضخم آأرقام أحادية 

 يعد نظيرا zero inflationمنخفضة بينما من الناحية النظرية يبدو التضخم الصفري 
  . آحالة عادية لالقتصاد الرأسمالي ultima thuleالستقرار االسعار آما يفترضه 

    
 بأنه عمليًا تأثر مفهوم استقرار االسعار بقضايا )Deblle 1997(بينما يقترح   

اخرى مثل مقياس مستوى السعر والصالبة االسمية بالرغم من ان الهدف االساسي للسلطة 
  .) 16. (النقدية  ينبغي ان يؤسس الستقرار االسعار 

دول التي استهدفت التضخم معدل يفوق الصفر بسبب االنحرافات حددت آل ال  
الموجبة في حساب مؤشر الرقم القياسي السعار المستهلك نتيجة دخول سلع جديدة تؤدي 
الى تعديل المستهلكين لالسعار النسبية بأحالل السلع المماثلة باسعار ادنى مما يدعم السلوك 

دمات او المخاطر االقتصادية واستهداف معدل الوقائي للبنوك المرآزية تجاه بعض الص
  -:تضخم غير صفري لالسباب االتية 

  
تتطلب المرونة في االسعار واالجور وجود معدل تضخم موجب بسيط الحداث التعديالت   -

  .  الضرورية في االسعار النسبية 
كفي ان وجود معدل تضخم يساوي صفر اليسمح بمعدالت فائدة حقيقية باالنخفاض بما ي  -

  .لكي ينشط الطلب الكلي 
يستثني التضخم الصفري احتمال ان تكون معدالت الفائدة الحقيقية سالبة عندما تقترب   -

اسعار الفائدة االسمية من الصفر وهذا ما يمنع البنك المرآزي من تخفيض اسعار الفائدة في 
 قصيرة االجل حالة الكساد مثل ما حدث في اليابان حين بلغت معدالت الفائدة االسمية

  . مما اوقعها في رآود اقتصادي 1999الصفر بحلول منتصف عام 
  .يمكن ان يؤدي التضخم الصفري الى حدوث رآود اقتصادي يدمر النظام المالي آكل   -

يرى ستانلي فشر انه توجد دراسات قليلة نسبيًا عن الهدف االمثل للتضخم لذا تعد الحجج 
   .)17(% 3 -1 التضخم بين السابقة مبررا  لكي يتراوح هدف 
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% 2 انه وضعت عمومًا أهداف تضخم حول )Debelle(1997)  ()18(يذآر   
سنويًا في العديد من الدول النامية بينما يبقى هناك نقاش عام حول وجود أستهداف التضخم 
في الدول النامية في المدى المتوسط لمعدالت التضخم  والتي تكون اعلى منها في الدول 

سنويًا يسمح بهامش تحرك في مجال اوسع لمواجهة %) 8 – 4(عية تلك التي تكون الصنا
التعديالت في معدل التبادل التجاري، الضرائب غير المباشرة ، (صدمات العرض الكلي 

  ..) .تغير نمط االنتاج ، تكنولوجيا جديدة 

  االختيار بين معدل او مدى مستهدف للتضخم  -د

 حددت المملكة 2001 معدالت مستهدفة محددة فابتدأ من اختارت العديد من الدول  
بين اختارت دول اخرى مدى معين %  2.5المتحدة ، آوريا والنرويج معدالت بـ 
% 7 -5، هنغاريا % 3 – 1، آندا % 3 -0ألستهداف حول نقطة وسطى آنيوزلندة 

  % ) . 1. 5 - % 2. 5( استلندا 

  -:باين في استهداف مدى تضخم معين منها        وتوجد عدة اسباب تجعل الدول تت
صعوبة التنبؤ بآثار االدوات النقدية والفترة الالزمة لمالحظة تلك اآلثار فأن احتمال عدم   -

   .)19(تحقيق معدل محدد سوف تظل آبيرًا 
  .ان تبني مدى واسع يتضمن بعض المجال ألستقرار الناتج المحلي االجمالي   -
مستهدف من التضخم البقاء بعض المرونة للرد على الصدمات قصيرة      نحتــاج الى مدى -

  . االجل 
  .     المساءلة والشفافية والمصداقية -4

االعالن عن الهدف للجمهور وان البنك المرآزي ملتزم بتحقيق : تعني الشفافية   
 . هدفه مع توضيح شكل واتجاه العالقة بين ادواته المستخدمة ومدى اتساقها مع الهدف

وتخلق الشفافية ثقة الجمهور في السوق من ناحية استقرار االسعار من خالل تفهمهم 
  .للظروف المستقبلية مما ينتج عنه انحراف عن المعدل المستهدف 

ويزيد نظام استهداف التضخم من المساءلة لواضعي السياسة النقدية عن طريق   
اعلية عندما تعلن للجمهور عن التغيرات تعزيز اآثر للشفافية وتصبح السياسة النقدية اآثر ف

وتساعد المساءلة على توضيح , الحاصلة واالسباب المؤيدة الى تلك التغيرات في سياستها 
ما اذا آانت االنحرافات عن المعدل المستهدف ناتجة عن خطأ من البنك المرآزي او ان 

ءلة تنقص من احتمال اتساع االنحراف آان متوقعا اثناء تطبيق السياسة النقدية آما ان المسا
  . التباطؤات الزمنية اذا حدثت للسلطة النقدية انحرافات عن تحقيق هدفها في  االجل الطويل 
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ويعد آسب ثقة الجمهور تعزيزًا لمصداقية السلطة النقدية عن طريق تحقيقها   
عد آما ي . )20(لألهداف المرجوة وتكوين رصيد تراآمي من النجاحات في هذا المجال 

االعالن عن التنبؤات والتوقعات المستقبلية بشأن المعدل المستهدف وابراز االفتراضات 
التي قامت عليها السلطة النقدية في تحديد هذا المعدل امر ضروري لكسب المزيد من 

  . المصداقية 

  تحديد توقعات التضخم      -5

يستخدم نظام استهداف التضخم التوقعات بصفة اساسية بسبب طبيعة النظرة   
المستقبلية في تحديد المعدل المستهدف ، اذ تغير السلطة النقدية ادوات السياسة النقدية قبل 
ارتفاع معدل التضخم عن المعدل المستهدف وفي حالة االختالف في المعدلين تتخذ السلطة 

   الزالة الفجوة بينهما النقدية اجراءات وقائية

ان نجاح النظرة المستقبلية في تحقيق الهدف المعلن في المدى الطويل يجعل    
السياسة النقدية تبحث عن االدوات الممكن استخدامها بتحديدها وآيفية استخدامها وبقدر  

  -:وتوقيت مناسبين ويتطلب هذا النجاح توافر العناصر االتية 
  
به من خالل نموذج اقتصادي آلي يعتمد على توصيف العالقات معدل التضخم المتنبأ   -

  .الهيكلية االساسية لالقتصاد القومي 
تنبؤات عن معدل التضخم من خالل نمـــوذج احصائي مثل نماذج متجه االنحدار الذاتي   -

والمسح الميداني لتوقعات التضخم من جانب الوحدات االقتصادية في السوق النقــدي 
  . والمالـــي 

  
دراسة اتجاهات تطور التغيرات االساسية المالية والنقدية مثل التسهيالت االئتمانية   -

  .الممنوحة والطلب على النقود واسعار االسهم والسندات وحالة سوق العمل 
التهتم البنوك المرآزي بالتقلبات قصيرة االجل التي يمكن اعتبارها طارئة ومؤقتة خالل   -

  . مات العرض مثل ارتفاع اسعار الطاقة في بعض المواسم فترة زمنية معينة آصد
  

يتطلب اعتماد سياسة استهداف التضخم التنسيق بين  الشروط االولية والشروط   
العامة مع االخذ بعين االعتبار آل مراحل تطبيق هذه السياسة آأسلوب حديث الدارة 

دى الطويل وبما يخدم تحقيق السياسة النقدية لتحقيق االستقرار في مستوى االسعار في الم
  . معدل نمو اقتصادي أمثل وبلوغ مستويات تشغيل مرتفعة 

      
يظهر التنسيق في الجدول ادناه من خالل احداث التكامل بين االطر المؤسسية   

  . والتنظيمية ومختلف العمليات التي يتطلبها تصميم سياسة استهداف التضخم 
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  الطر المؤسسية والتنظيميةيوضح التنسيق بين ا) 1(قم  جدول ر

  .واجراءات تطبيق سياسة استهداف التضخم 
  

  االطار المؤسسي  

يتمتع بأستقاللية آاملة تتمثل اهدافه الرئيسية بتأمين ثبات االسعار او اسعار   االطار القانوني للبنوك المرآزية 
ة صرف العمالت ، وعادًة ما يكون قيامه بتمويل العجز في الموازنات الحكومي

  مقيدًا او محضورًا في آافة االسواق الناشئة 

   سياسة استهداف التضخم تصميم
يتم االعالن من قبل الحكومة او بشكل مشترك مع البنك المرآزي اال اذا آان   اعالن استهداف التضخم

  استقرار االسعار محددًا بوضوح آهدف اساسي  للبنك المرآزي 

محدد في الدول ذات معدالت التضخم طويلة المدى وسنوي في الدول غير   المدى  الزمني الستهداف التضخم
  التي تكون في حالة تراجع لمعدالت التضخم 

يتم استخدام مؤشر الرقم القياسي السعار المستهلك في غالبية االسواق   مؤشر االسعار 
  الناشئة ومؤشر التضخم االساس في الدول الصناعية 

 غالبية االسواق النائشة اعتماد المقاربة القائمة على استهداف يتم في  مقاربة استهداف التضخم 
هامش او مدى معين بحد اعلى او ادنى للتضخم في حين في حاالت محدودة 

  . استهداف معدل محدد له 

بيانات صحفية حول التغيرات في السياسات ، وتقارير دورية حول توقعات   الشفافية والمصداقية 
واصل مع القطاع الخاص ومنشورات حول نماذج مسار التضخم ، حوار وت

  استقرار معدل التضخم 

   ي التنظيمية للبنوك المرآزيةح                                                          النوا
اعتمدت عدة بنوك مرآزية منظورًا اآثر اتساعًا وبنيه تنظيمية ال مرآزية   اليه صنع القرار 

   القرار على اسس من التقييم النوعي بهدف تعزيز اتخاذ

يوجد لجان رسمية في غالبية البنوك المرآزية وعادة ما يتم االقتصار في   لجان السياسة النقدية 
  نشر القرارات على تلك التي تتخذ باالجماع 

تمت اعادة هيكلة البنوك المرآزي في االسواق النائشة بهدف تعزيز آليات   تنظيم البنك المرآزي 
  مع المعلومات ، التنبؤ بالتضخم وتحليل السياسات ج

   .6 ناجي التوني ، استهداف التضخم والسياسة النقدية ص -:المصدر
  :متاح على الشبكة الدولية 

2008                             /03/20pdf . bridg-de veloping/ apiorg.arab.WWW  
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  سياسة استهداف التضخم وعوامل نجاحها في الدول النامية: المبحث الثالث 

  . عوامل نجاح سياسة استهداف التضخم -:اوًال
  
دة دراسات           سياسة استهداف التضخم                  )21(قدمت ع د ل ق الجي  االسباب التي تحول دون التطبي

  -:لخص في االتي آأسلوب الدارة السياسة النقدية في الدول النامية  والتي يمكن ان ت
  

ذا العنصر                           -1 دول اذ عد ه ذه ال ة في ه سياسة النقدي ة في ادارة ال وك المرآزي تقاللية البن       عدم اس
تقاللية                     ق  اس ة عوامل تعي اك ثالث ام سياسة استهداف التضخم وهن ي لقي الشرط المسبق واالول

  .) 21( -:البنك المرآزي هي 
سمة             الهيمنة المالية من قبل الحكومة لت       -أ ة ال ذه الهيمن مويل عجز الموازنة باصدار نقدي اذ تعد ه

راءات            عف اج ضريبية وض رادات ال تقرار االي دم اس سبب ع ة ب دول النامي ي ال شترآة ف الم
  . التحصيل الضريبي وعدم االستقرار السياسي 

ذه       ضعف آفاءة اسواق رأس المال في الدول النامية والذي يعد مؤشرًا للهيمنة المالية تظهر          -ب  ه
اطي االلزامي ، وضع سقوف                     ع االحتي الهيمنة على السياسة النقدية من خالل عدة اشكال آرف

  . السعار الفائدة ، تمويل القطاعات االقتصادية وخدمة الدين العام 
ا                    -ج رة االصالحات المصرفية مم د فت الي خاصة بع ضعف النظام المصرفي الناتج عن القمع الم

ة القطاع      جعل هناك تضارب بين      ى ربحي هدف بلوغ معدالت التضخم منخفضة والمحافظة عل
ة في المراحل                  تها النقدي المصرفي لذا تطلب من السلطة النقدية توضيح وتصنيف اهداف سياس

  . المبكرة للتحرير المالي 
  

سياسة الن         -2 ى ال ة عل ة        على الرغم من ان بعض الدول النامية حققت انخفاضًا في الهيمنة المالي قدي
ي    ك اليكف سعينات اال ان ذ ل د الت ا خالل عق وب افريق سيك وجن ل ، المك شيلي ، البرازي ل ت مث
ة اخرى خاصة استهداف سعر                   ا اهمي لتطبق استهداف التضخم وذلك لوجود عوامل اخرى له
دول، و في اطار استهداف التضخم         الصرف الذي يمثل تحدي اخر للسياسة النقدية في هذه  ال

عر ام س بح نظ هولة اص وال ، وس ة رؤوس االم ادة حرآ ة لزي تهدافًا نتيج ل اس صرف اق  ال
ى    ا ادى ال صاد، مم ى االقت وال ال دفقات رؤوس االم ادة ت ة وزي واق العالمي ى االس الوصول ال
ستقبل      ي الم ى توقعات التضخم ف ًا عل ؤثر ايجابي ي ت ة الت ى اسعار الصرف المرن اد عل االعتم

ة في                وتعطي مصداقية اآبر للسلطة النقدية     تقرار االسعار االولوي  بالتعهد في اعطاء هدف اس
  . االجل الطويل دون االهداف االخرى 

  
لذا، تنشأ .       اليكون نظام استهداف التضخم قابل للتطبيق حتى في حالة توفر الشرطين السابقين-3

ى صعوبة اخرى تتمثل في غياب اطار تحليلي لتقييم تأثيرات ادوات السياسة النقدية عل
التضخم المتوقع في المستقبل في هذه الدول، مما يضعف من قدرة البنك المرآزي على 

  . صياغة واضحة تستطيع  من خاللها الوحدات االقتصادية من تقييم التطورات النقدية السليمة 
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د         ان احد المتطلبات لتوجيه التضخم هو عدم االلتزام بأي هدف رسمي  اخر ونظرًا الن الع           -4 دي

من الدول النامية لها نصيب وافر من االصول والخصوم مقومة بعمالت اجنبية فأن التحرآات              
  . 23)(الكثيرة في سعر الصرف تكون لها آثار سلبية خطيرة على التضخم 

  
ذا يجب                 ة ل دول النامي ي ال ضخم ف تهداف الت ق اس ة لتطبي سبقة آافي شروط الم د ال التع

  -:رى منها تخطي بعض الصعوبات االخ
  
      ارتفاع معدالت التضخم في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة مما يجعل من الصعوبة بمكان              - 

ستهدف اذ                   دل التضخم الم التنبؤ بدقة بمعدل اللتضخم في المستقبل وزيادة احتمال عدم تحقيق مع
ى    لمدة طويلة يجعل تأثي%) 40- 30(ان معدل التضخم السنوي الذي يفوق  ة عل سياسة النقدي رال

  .معدالت التضخم ظرفية ومتقلبة
ضخم              - دل الت د مع ي تحدي ستقبلية ف رة الم لوب النظ تخدام اس ي اس ة ف سلطة النقدي درة ال دم ق ع

د مصداقية                          ا يفق سبيًا مم دل ن ي معت ستهدف خالل افق زمن المستهدف على شكل آمي او مدى م
  . ار االسعار في المدى الطويل السياسة النقدية لتحقيق استهدافه الوسيط واستقر

ق      - ا يتعل صوصًا فم ضخم خ دل الت تهداف مع ة اس ة لعملي ات الالزم ي المعلوم ر ف ص آبي نق
رات        ة المتغي ار آاف ي االعتب ذ ف ي تأخ دة الت صادية المعق اذج االقت ضة والنم ات المستفي بالدراس

   . )24(المستقبل المهمة والتي يمكن بواسطتها التنبؤ بمصداقية عالية بمعدل التضخم في 
ى                       - ة عل سياسة النقدي أثير ادوات ال ة من ت يعيق عدم آفاءة وتطور االسواق المالية في الدول النامي

ة                    أخرات زمني ى احداث ت ين االدوات واالهداف ال المعدل المستهدف ويؤدي انعدام صلة وثيقة ب
  .ها المحددة طويلة تفقد سياسة استهداف التضخم المصداقية في بلوغ االهداف في اجال

  
سياسة استهداف التضخم                          ة ل سمات العام بينت نتائج العديد من الدراسات التي حللت ال

   Masson, Savasstnan and Sharma(1997)في الدول النامية مثل دراسة 
    

 Kadioglu, Ozdemir and Yilmaz) 2000(              ودراسة 

داف التضخم غائبة في اغلب هذه الدول وليست لديها        ان المتطلبات االساسية السته  
  نماذج تنبؤ قوية تمكنها من جعل توقعات التضخم ناجحة 

اال ان هذه الدراسات بينت آذلك ان بعض الدول النامية آانت لها نتائج جيدة في    
استهداف التضخم مثل تجربة شيلي الناجحة بفضل غياب عجز الموازنة فيها  وصرامة 

 والتعليمات ونظام االشراف المالي واأللتزام الصارم  في بلوغ معدالت التضخم القوانين
  . المستهدفة 



16 

 

  

  
التي اجراها  Corce Eand Khan m)2000(وأظهــرت نتائــج دراسة   

صندوق النقد الدولي انه توجد عدة عوامل تكون سببًا في نجاح سياسة استهداف التضخم 
   .)25(: هــــي 

  .تطور ووضع مالي متين مدعوم بأستقرار على مستوى االقتصاد الكلي نظام مالي م  - 
  .وتفويض بتحقيق ثبات االسعار المرآزية استقاللية البنوك   -   
  .آليات واضحة تؤمن تأثير اجراءات السياسة النقدية على التضخم   - 
  .منهجية سليمة للتنبؤ بمعدالت التضخم   - 
  .كفل ترسيخ المصداقية والثقة شفافية السياسة النقدية بما ي  - 
  

يوضح معدالت التضخم المتحققة في بعض الدول النامية بعد برامج ) 2(والجدول رقـــم 
  . استهداف التضخم 

  يوضح معدالت التضخم المتحققة في بعض الدول النامية) 2(الجدول رقــم 

 %معدل التضخم    الدولـــــة 

1991- 1980 

  %معدل التضخم 

  2000عام 

 %دل التضخم مع

 2001عام 

معدل التضخم 
المستهدف اعتباًر من 

2001  

 2 – 6 6.9 7.9 535.9  البرازيل 

 2001 حتى نهاية 6.5  6.4 8.9 61.7  المكسيك

 2002 نهاية 4.5

 2 - 4 3.6 4.2 21.8  الشيلي

   2001 من عام 8 7 9.2  24.5  آولومبيا

       2002 من عام 6

 3 - 4 4.8 2.5 14.7  جنوب افريقيا

 2.8 4.1 2.5 8.5  آوريا الشمالية

دد                     العودة لأل  -:المصدر ة الع ل والتنمي ة التموي اه نحو استهداف التضخم ، مجل  2003تموز   ) 2(سياسات ، االتج
   .25   ص40المجلد 
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ا          وب افريقي         وسنعرض تجارب بعض الدول النامية التي استهدفت التضخم وتحديدا آل من جن
  . الالتينية ، وتجربة ترآياودول امريكا

  .  تجارب الدول النامية في استهداف التضخم -:ثانيًا 

      تجربة دول امريكا الالتينية  -1

يعد استهداف التضخم في دول امريكا الالتينية افضل نموذج عن تجارب استهداف            
ت التضخم في   التضخم في الدول النامية لما حققته من نتائج جيدة فيما يتعلق بتخفيض معدال     

ى الوقت الحاضر                        سعينات ال ة الت داًء من نهاي تقرار في االسعار ابت هذه الدول وتحقيق االس
  . ورغم قصر التجربة اال انها مكنت هذه الدول من القضاء على مشكلة التضخم 

شكل من ثالث                       ع من التضخم يت تعد دول امريكا الالتينية منطقة ذات مستوى مرتف
ض ذا الت ان ه ام آ ى ارق ا ال ل تحوله ود قب دة عق ة لع صادية المنتهج سياسات  االقت اج لل خم نت

ة                       ة الحكومي ة المالي ود بالهيمن ك العق دول خالل تل ذه ال صادات ه اقتصاد السوق ، وتتميز اقت
دوالر                على السياسة النقدية في تمويل العجز مع تبني اسعار صرف ثابتة ومرتبطة اساسًا بال

  . االمريكي 

ة     1990 ابتداًء من عام    ا الالتيني ة دول امريك دى اغلبي  ان تخفيض  اصبح االعتقاد ل
ى التضخم احادي               ه للوصول ال التضخم هو الهدف االساسي الذي يجب ان تسعى الى تحقيق
ا                           تج عنه سابقة التي ن سياسات ال ي عن ال ة والتخل دول المتقدم الرقم مثل ما هو مطبق في ال

سيطر        ذه             تضخم مرتفع خاصة ما يتعلق بتقليل ال ة به سياسة النقدي ى ال ة للحكومات عل ة المالي
  . الدول 

نة       ة س ا الالتيني ن امريك ع دول م ي ارب ضخم ف دل الت غ مع رب 1980بل ا يقت  م
ان             ) 2(انظر الجدول رقم    %) 200(من ة آ دل التضخم للمنطق ، %145مع ان متوسط مع

دول       ك ال ل عن ه   % 10اما في آواخر التسعينيات قارب هذا المعدل في تل سبة في   وق ذه الن
  . المتوسط لدول المنطقة حسب دراسة 

Vittorio Corbo and Schmidt – Hebbel (2001)  

% 4 – 3آما انخفض متوسط معدل التضخم المستهدف في هذه الدول مستوى من     
  . )26(  2001في 
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ة        ا الالتيني ح ان دول امريك ن الواض سيك   (م ا ، المك ل ، آولومبي شيلي ، البرازي ال
رووا سياسة           ) لبي ا ل د تبنيه ضخم عن دل الت اع مع شكلة ارتف ى م ضاء عل ن الق ت م د تمكن ق

ذا االنخفاض                    ل ويرجع ه ة في المدى الطوي استهداف التضخم آهدف اساسي لسياستها النقدي
ى     Vittorio Corbo and Schmidt – Hebbel (2001)في معدالت التضخم حسب       ال

   .)27(عوامل ثالثة آانت وراء هذه النتائج 

ا              -1 ل التضخمي مم سياسة التموي تها ل رة نتيجة ممارس ة آبي دول تكلف ذه ال صاديات ه دت اقت تكب
  .ساعد على انتشار الوعي للمطالبة باستقرار االسعار 

قناعة السياسيين و صناع القرار للسياسة النقدية بأن تحقيق االستقرار شرط ضروري للتنمية               -2
  . ضخم وضرورة تبني   سياسة تخفيض الت

يض    -3 ى تخف سوق عل صاد ال و اقت التحول نح ة ب ا دول المنطق ي انتهجته رت االصالحات الت اث
  . التضخم فيها آما انعكس ذلك ايضًا على اداء االقتصاد الكلي وتخصيص افضل للموارد 

واتبعت هذه الدول منهج مختلف في استهداف التضخم حين تم تحديد معدل التضخم              
ا في               المستهدف بالتعاون    ا بينم ل وآولومبي بين الحكومة والبنك المرآزي في آل من البرازي

ة ،                   شاور مع الحكوم الشيلي وبيرو فقد تم تحديد معدل التضخم من قبل البنك المرآزي وبالت
شيلي              وعند مقارنة الجانب الحرآي لمتغيرات التحول او االنتقال لسياسةاستهداف التضخم لت

ستهدف ذو د ( ضخم الم صاد الت ضة  اقت ة منخف رة مالي عر    ) ول ر س ال اث ة انتق د ان درج نج
ر               ال اث الصرف اعلى بالنسبة لبيرو ذات الدولرة المالية العالية مما هو في شيلي ، اذ ان انتق
أن                       ك ف دولرة ومع ذل صادات الم سبة لالقت سبيًا بالن رًا ن سعر الصرف الى االسعار يكون آبي

ال انخفض مع      بيرو ثبتت بنجاح التضخم المستهدف آنظام لسي       ر االنتق ة اذ ان اث استها النقدي
  . تبني التضخم المستهدف  العام لالسعار آهدف اساسي ورسمي 

تقرار في االسعار                     ي هي تحقيق االس ويوجد هدف مزدوج للبنك المرآزي البرازيل
  .الى جانب المحافظة على استقرار سعر الصرف 

دف اساس         يلي ه ي ش عار ف تقرار االس دف اس ر ه ام   ويعتب ى نظ ة عل ي والمحافظ
تقرار      دف اس زي ه ك المرآ دد البن رو فيح ي بي ا ف انوي ام دف ث ة آه دفوعات ا لخارجي الم

  .االسعار ومنع  االزدواجية لسعر الصرف مع استهداف التضخم  

ة              ا الالتيني دول امريك ة ل سياسة النقدي وعموما يعد هدف استقرار االسعار الهدف االساسي لل
  . عامةفي المدى الطويل بصفة
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  ة ترآيـــا  ــجربت

ا       ) Eser Tutar 2002(دراسة  حاولت     يم سياسة استهداف التضخم في ترآي لتقي
وخلصت الدراسة ) Vector Outoregressiv ) VARباستخدام نموذج االنحدار الذاتي 

  :بأن ترآيا تتوفر لديها شرطين اساسيين ألستهداف التضخم وهما 

تقاللية                استقاللية البنك المرآزي ا     - ادة درجة اس انون من زي ذ استطاعت ترآيا ومن خالل الق
ة   ع الخزان شاآله م ك المرآزي وحل  م انون البن ى ق ديالت عل ا تع ك المرآزي بأدخاله البن

  .العامة والحرية من الهيمنة المالية 

ى                       - ة عالوة عل ذا الهدف  االولوي امتالك  ترآيا لهدف وحيد هو استقرار االسعار واعطاء ه
ى استخدام اداة          2001 فأن سعر الصرف اصبح اآثر مرونة ومنذ عام          ذلك  ، اذ احتاجت ال

سياسة استهداف التضخم                          ا  ل م تبنيه ويم سعر الصرف ومن ث ا بتع د قيامه ارتكاز اخرى بع
ة خلصت الدراسة              ) VAR(وباستخدام نموذج الـ   سياسة النقدي ين ادوات ال ة ب لتوضيح العالق

عي     ت ض ة الزال ذه العالق ان ه عر      ب دة وس عار الفائ ل اس ة مث سياسة النقدي فة وان ادوات ال
ام              الصرف التحتوي على معلومات متوقعة  د ق ستقر وق ر م حول التضخم اي ان الترابط غي

ى جانب                   صاد الترآي ال البنك المرآزي الترآي بتصميم عدد من النماذج لتقرير وضع االقت
سوق النق             ارير خاصة ب ان       اصدار  تقارير شهرية دورية وتق ة وآ سياسة النقدي ي وال د االجنب

  . لهذه الشفافية الجديدة آثار ايجابية  في زيادة ثقة المتعاملين بالسوق 

راء     ات ش ن خالل االعالن عن عملي دخل م ك المرآزي الترآي بالت د البن ا عم آم
معلنة في السوق في الفترات التي شهدت زيادة في تدفقات العملة االجنبية او في حالة وجود                

  . قلبات آبيرة في سعر الصرف ت
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  ات ياالستنتاجات والتوص

ة          -1 وك المرآزي سبيًا في ادارة البن ة   تعد سياسة استهداف التضخم اطار حديث ن سياسة النقدي لل
تقرار                   من خالل الترآيز على هدف تخفيض معدل التضخم في االجل القصير وتحقيق االس

  . في االسعار في االجل الطويل 

ة وشروط                   يمك  -2 ة آلي ا شروط عام ا بتوفره ستهدف التضخم عن غيره ن تمييز الدولة التي ت
زام              تقاللية البنك المرآزي وااللت ة آأس سياسة النقدي ذا االسلوب في ادارة ال ة ه مسبقة لفعالي
ة او سعر الصرف فضال            ل المجاميع النقدي رات اخرى مث بهدف وحيد دون استهداف متغي

دل               عن اهمية وجود عالقة مستق     ة ومع سياسة النقدي ين ادوات ال ا ب رة واضحة يمكن التنبؤ به
  . التضخم 

ى                        -3 ى المحافظة عل ة عل        تتميز سياسة استهداف التضخم بعدة مزايا اهمها قدرة السياسة النقدي
ز                اتج وتحف ات في مستوى الن استقرار االسعار في المدى الطويل ،وتساعد على تفادي التقلب

ا          على تحقيق معدالت   صدمات التي يتعرض له ة ال ل ومواجه ة في المدى الطوي نمو مرتفع
ضخم    تهداف الت ا ان اس ة آم سياسة النقدي شفافية ومصداقية ال ز ال ى جانب تعزي صاد ال االقت

  . يعد معيار افضل لقياس فعالية السياسة النقدية مقارنة باالستهدافات االخرى 

ا      -4 ادات منه ن االنتق ضخم م تهداف الت و اس ك     اليخل ون البن أن يك ة ب مانات آافي د ض  التوج
صدمات                     رد ال ستجيب ل ة ت ة مالئم ديره بوضع سياسات نقدي المرآزي ناجحا في استعمال تق

  . المحتملة نتيجة وجود فترات ابطاء  زمنية في عملية التنبؤ بمعدل التضخم 

سياسة النقدي      -5 ي ادارة ال ار ف ذا االط ق ه ي تطبي ة ف دول النامي نجح ال ن ان ت ذت يمك ة اذا اخ
ة ة وطورت اسواقها المالي ا المالي ية واصلحت نظمه ة واالساس شروط العام ذا، سوف . بال ل

ذي                       د تخفيض التضخم ال نرى مدى امكانية تطبيق سياسة استهداف التضخم في العراق بع
حققته السياسة النقدية بعد فترة االصالحات التي شهدتها السياسة النقدية بموجب قانون البنك             

م المرآ سنة 56زي رق سياسة   2004 ل عار هدف  اساسي لل تقرار االس ار هدف  اس  باعتب
اله     زي اع ك المرآ انون البن اه ق ا اي ي منحه ة الت سلطة النقدي تقاللية ال ن اس ضًال ع ة ف النقدي

  . من القانون ) 2(بموجب المادةالثانية الفقرة

ات ف              -6 دل     تتطلب سياسة استهداف التضخم ان يكون للبنك المرآزي آلي ؤ بمع ة للتنب ة متقدم ني
ى         وي عل ات يحت ك معلوم شاء   بن زي ان ك المرآ ن البن ستدعي م ك ي أن ذل ذا ف ضخم ل الت
ا يجب                       د آم ى المدى البعي دل  التضخم عل معطيات عن المتغيرات التي تمكنه من رصد مع
ة           ع سياس رات اذا اراد ان يتب ك المتغي ات لتل ذه المعلوم ك ه زي ان يمل ك المرآ ى البن عل

تهد ن        اس ات ع ة وبيان ارير دوري صدر تق ه ان ي ي علي ا ينبغ ستقبل آم ي الم ضخم ف اف الت
  .المتغيرات االقتصادية والنقدية التي لها تأثير على معدل التضخم 
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صال      ف االت شفافية بتكثي ز ال زي تعزي ك المرآ ى البن ي عل ك ينبغ ن ذل ضًال ع ف
ى    ك حت ق ذل ة تحقي ه وامكاني شرح اهداف واق  ل الجمهور واالس دات  ب ى الوح ي عل ينبغ

  . االقتصادية اتخاذ قراراتهم بجو من الشفافية واليقين 

ة            -7 د عالق م توج ستهدف اذ ل ضخم الم دل الت ن مع ستقبلية ع ات الم دي المعطي اثيروالتج  ت
دالت او    ق المع ن تحقي تمكن م ى ي ضخم حت دل الت ة ومع سياسة النقدي ين ادوات ال واضحة ب

ذا يت  ضخم ل ستهدف عن الت دى الم ة  الم سياسة النقدي ى ادوات ال داث اصالحات عل ب اح طل
ة                سلطة النقدي سلوآيات ال والعمل على ايجاد نماذج احصائية قياسية تربط اتجاهات التضخم ب

 .  ادواتها النقدية تغيير من خالل 
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