المبحث الخامس

دور القطاع الحكهمي
والدياسات االقترادية
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تحديد مدتهى الدخل التهازني
في اقتراد مكهن من ثالثة قطاعات
تشاولشا في السحاضخات الساضية تحجيج مدتؾى الجخل التؾازني في اقتراد مكؾن مؽ

قظاعيؽ فقط ،العائمي واإلنتاجي .وىشا نجخل القظاع الحكؾمي في نسؾذج تحجيج التؾازن،
ونجرس تأثيخ وجؾده عمى مدتؾى الجخل لمقظاع الحكؾمي دور كبيخ في الشذاط االقترادي،
حيث يزاف اإلنفاق الحكؾمي ليذكل السكؾن الثالث لإلنفاق الكمي إلى جانب االستيالك

واالستثسار .مؽ جية أخخى يغيخ تأثيخ الزخائب العكدي عمى مدتؾى اإلنفاق ومؽ ثؼ
الجخل ،فتخفيض الزخائب يعسل عمى زيادة القجرة الذخائية لجى األفخاد فيديج االستيالك
وبالتالي يديج اإلنفاق الكمي والعكذ بالعكذ.
نظمق عمى زيادة اإلنفاق الحكؾمي وتخفيض الزخائب "الدياسة التؾسعية" والتي تتبعيا
الحكؾمة في حاالت االنكساش والخكؾد التي يتعخض ليا االقتراد الؾطشي .أما تخفيض
اإلنفاق الحكؾمي وزيادة الزخائب فتعخف بـ" الدياسة االنكساشية" وىي التي تتبع في حاالت
التزخؼ.

وكمتا الدياستيؽ التؾسعية و االنكساشية والمتان تقؾمان عمى استخجام اإلنفاق

الحكؾمي و الزخائب يجخالن فيسا يعخف بـ"الدياسة السالية" والتي سشتعخض ليا في الجدء
التالي مؽ السشيج.

الدؤال الذي يطرح هنا :كيف يتحقق التهازن في اقتراد مكهن من ثالثة قطاعات؟
طالسا أن اإلنفاق الكمي يتكؾن اآلن مؽ ثالثة قظاعات ،فإن الشسؾذج الخاص بتحجيج

السدتؾى التؾازني لمجخل يربح كالتالي- :
أي- :
أول ا -الدخل = اإلنفاق الكلي

ل=س+ث+ح
(حيث ح :اإلنفاق الحكومي).

ثانيا  -جانب الحقؽ = جانب التدخب
س+ث+ح = س  +خ  +ض
ث+ح = خ +ض
وإذا أردنا الحرؾل عمى االستثسار يكؾن - :ث = خ  ( +ض – ح )

أي أنو لمبقاء عمى التؾازن الدابق حيث االستثسار السخظط يداوي االستثسار السخظط

فالبج أن يكؾن اإلنفاق الحكؾمي مداويا الزخائب .أي أن (ض – ح) يسثل فائض أو عجد

السيدانية .وعمى ذلػ نقؾل ب أنو لمبقاء عمى تؾازن السيدانية ،البج أن يكؾن اإلنفاق الحكؾمي
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مداويا لمزخائب .وعشج زيادة اإلنفاق الحكؾمي بسقجار معيؽ والزخائب بشفذ السقجار نكؾن

قج أبقيشا عمى تؾازن السيدانية مع زيادة الجخل التؾازني ،وذلػ وفقا لسبجأ "نظرية الميزانية

المتهازنة"  Budget Equilibrium Theoryوالتي تشص عمى أنو- :
"إذا تغيخ اإلنفاق الحكؾمي بسقجار يداوي مقجار التغيخ في الزخيبة فإن مدتؾى الجخل
القؾمي سيتغيخ بشفذ السقجار ميسا كانت قيسة التغيخ في اإلنفاق الحكؾمي والزخائب".
نمهذج تحديد المدتهى التهازني للدخل:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ
ل= س  +ث +ح
شخط التؾازن :

.......

و لكؽ االستيالك  :س = س + 0س 1ل
االستثسار:

ث=

ث0

........

()3

.......

()1
()2

 ،واإلنفاق الحكؾمي  :ح =

ح0

........

()4

أما عؽ الزخيبة فشفتخض في نسؾذجشا ىحا أنو ضخيبة ثابتة وليدت ندبية لمتبديط ،والزخيبة
رغؼ كؾنيا ثابتة إال أن تأثيخىا عمى أي حال يغيخ عمى الجخل الستاح ليشخفض الجخل في
دالة االستيالك بسقجار الزخيبة.
الزخيبة الثابتة  :ض =

ض0

........

()5

إذا تربح دالة االستيالك  :س = س + 0س ( 1ل – ض)0

.......

(َ)2

و بالتعؾيض عؽ قيؼ ( )5( ، )4( ، )3( ، ََ )2في السعادلة ( )1يكؾن- :
ل* = س + 0س ( 1ل  -ض + ) 0ث+ 0
ل* = س + 0س 1ل  -س 1ض+ 0

ح0

ث+ 0

ل*  -س 1ل* = س - 0س 1ض+ 0

ث+ 0

(  - 1س ) 1ل* = س - 0س 1ض + 0ث+ 0
س - 0س 1ض + 0ث+ 0
ل* = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
س
–
1
1

ح0
ح0
ح0

ح0

وهذا هه المدتهى التهازني للدخل.
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اآلن ،لؾ افتخضشا دالة االستيالك كسا في مثالشا الدابق :س =  0.6 + 200ل ،
االستثسار ىؾ  :ث =  ، 120ولؾ افتخضشا ىشا وجؾد إنفاق حكؾمي ىؾ :ح =  140مع عجم
وجؾد ضخائب وكأن اإلنفاق الحكؾمي لؼ يتؼ تسؾيمو عؽ طخيق الزخائب ،فإن مدتؾى الجخل
التؾازني يكؾن- :
ح0

(– 200صفخ) 140 + 120 +
0.6 - 1

س - 0س 1ض +0ث+ 0
ل* = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
س
–
1
1
460
ل* = ـ ـ = 1150
0.4
ىحا يعشي أن إضافة اإلنفاق الحكؾمي و البالغ  140قج أدى إلى زيادة الجخل التؾازني
لمجخل عسا كان عميو في حالة قظاعيؽ فقط بسقجار  .)800 - 1150( 350وتخجع ىحه
الديادة في الجخل ألثخ مزاعف اإلنفاق الحكؾمي والحي ىؾ عبارة عؽ عجد السخات التي
يتغيخ بيا الجخل نتيجة تغيخ اإلنفاق الحكؾمي مخة واحجة.
مح

=

ــ

ل
= ـــ
ح

1
 – 1س1

350
ل
و عميو يكؾن مزاعف اإلنفاق الحكؾمي  - :مح = ـ ـ ـ = ـ ـ ـ = 2.5
140
ح
1
1
1
أو بسعمؾمية السيل الحجي لالستيالك - :مح = ـ ـ = ـ ـ = ـ ـ = 2.5
0.4
0.6- 1
 - 1س1
وعمى ذلػ نقؾل بأن ما يشظبق عمى اإلنفاق االستيالكي التمقائي واالستثسار التمقائي يشظبق
أيزا عمى اإلنفاق الحكؾمي.
اآلن ،لؾ أضفشا ضخيبة مقجارىا  100إلى نسؾذج تحجيج السدتؾى التؾازني لمجخل نجج
أن- :

س - 0س 1ض +0ث+ 0
ل* = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 – 1س1

ح0

140 + 120 +60 - 200
ل* = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ = ـ ـ ـ = 1000
0.4

140 + 120 +)100(0.6 - 200
0.6 - 1
400
0.4
07

يتبيؽ لشا أن فخض ضخيبة مقجارىا  100أدى إلى انخفاض الجخل بسقجار  150عؽ

الشسؾذج الدابق (  ،)1000 – 1150وعميو يكؾن مزاعف الزخيبة الثابتة مدـاويا 1.5

( .) 100 ÷ 150ومزاعف الزخيبة الثابتة ىؾ عجد الؾحجات التي يتغيخ بيا الجخل نتيجة
تغيخ الزخيبة الثابتة بؾحجة واحجة .ويسكؽ اشتقاقو مؽ تغيخات الجخل التؾازني كسا في حالة
مزاعف االستثسار ،أو بالحرؾل عمى تفاضل دالة الجخل بالشدبة لتغيخ الزخيبة ،والحي
يعظيشا السيل الحجي لالستيالك بإشارة سالبة مقدؾما عمى السيل الحجي لالدخار ،أي أن- :
م

ض

=

ـــ

ل
=
ض

ـــ

س1

 - 1س1

ومؽ واقع ما تقجم نقؾل بأن مزاعف السيدانية الستؾازنة يداوي الؾاحج الرحيح ،وىحا ما
يؤكج أن تغيخ اإلنفاق الحكؾمي و تغيخ الزخيبة بسقجار متداوي سؾف يؤدي إلى تغيخ الجخل
بشفذ السقجار.
م

ح

 +م

ض

ل
ل
= ـــ  +ـــ = ـــ  +ـــ
ض
ح
 - 1س1
= ــــ = 1
 - 1س1

1
 - 1س1

س - 1س1

تمرين()12
ـــ
إذا فخض وزاد اإلنفاق الحكؾمي بسقجار  40و زادت الزخيبة الثابتة بشفذ السقجار ،فالسظمؾب
(عمسا بأن السيل الحجي لالدخار = - :)0.4
أ  -حداب التغيخ في الجخل نتيجة زيادة الزخيبة الثابتة فقط.
ب  -حداب التغيخ في الجخل نتيجة زيادة اإلنفاق الحكؾمي فقط.
ج  -ما مقجار الديادة في الجخل نتيجة إضافة اإلنفاق الحكؾمي و الزخيبة.
تمرين ()11
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ـــ
إذا كانت دالة االستيالك ىي 0.8 + 400 :ل  ،االستثسار ىؾ :ث =  ، 300ح= ، 500
ض=  100فالسظمؾب- :
 - 1تحجيج مدتؾى الجخل التؾازني.
 - 2إذا كان مدتؾى التؾعف الكامل يتحقق عشج الشاتج =  6000فيل تشذأ فجؾة انكساشية
أم تزخسية في ىحا االقتراد؟
 - 3ىل يسكؽ القزاء عمى الفجؾة بديادة اإلنفاق الحكؾمي بسقجار 100؟
 - 4إذا أرادت الجولة القزاء عمى الفجؾة بتغييخ الزخيبة السفخوضة فسا ىؾ التغيخ السظمؾب
في الزخيبة؟ بالديادة أم بالشقص؟
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الدياسات المالية والنقدية

ودورها في تحقيق االستقرار االقترادي
الدياسة االقترادية
ـــــ
الدياســة االقترــادية العامــة ىــي مجسؾعــة مــؽ قؾاعــج الدــمؾك التــي تحكــؼ عســل الدــمظات
العامــة فــي الجولــة وىــي برــجد التــجخل فــي الحيــاة االقترــادية لمسجتســع م ـؽ أجــل الدــعي إلــى
تحقيق أىجاف اقترادية معيشـة .وعمـى الـخغؼ مـؽ تعـجدي األىـجاف التـي تدـعى الدياسـة العامـة

لتحقيقيا واختالفيا مؽ دولة ألخـخى كالسحافغـة عمـى الثـخوة القؾميـة أو تحقيـق العجالـة الزـخيبية

أو مكافح ـ ــة االحتك ـ ــار أو تشسي ـ ــة األق ـ ــاليؼ ،وغي ـ ــخ ذل ـ ــػ ،إال أن األى ـ ــجاف الخئيد ـ ــية لمدياس ـ ــة
االقترادية يسكؽ حرخىا في أربعة أىجاف ىي- :
 - 7العسالة الكاممة .Full Employment
 - 7استقخار السدتؾى العام لألسعار .Price Stability
 - 7الشسؾ االقترادي .Economic Growth
 - 7التؾازن الخارجي .External Balance

ىـحا باإلضــافة إلــى أىـجاف أخــخى عجيــجة كالحخيـة االقترــادية ،Economic Freedom

األمـؽ االقترــادي  ،Economic Securityالسعـاييخ البيييــة  Environmental Standardsو
غيخىا .وبجون نغخية اقترادية تربح الدياسة العامة ضخبا ََ مـؽ الخـبط العذـؾائي الـحي يفمـح
مخة ويخيب مـخات .فالشغخيـة أو التحميـل ىسـا المـحان يسـجان متخـحي القـ اخرات فـي الدياسـة العامـة
بؾصــف عــام لمعالقــات الدــببية القائســة فــي االقترــاد .وبــالشغخ إلــى عــجم التؾافــق الكامــل بــيؽ
األىجاف االقترادية السختمفة ،ووجؾد تشاقض بـيؽ تحقيـق بعـض تمـػ األىـجاف والـبعض اآلخـخ
مشيا ،فإنو يتعيؽ عمى الدمظات العامة تحجيج األولؾيات التـي يسكـؽ التزـحية بغيخىـا مـؽ أجميـا
(فسثال عشجما تقتزي الدياسة االقترادية العسل عمـى التؾسـع فـي اإلنفـاق الكمـي بيـجف تحقيـق
العسالة الكاممة ،فإن ذلػ يتعارض مع ىجف ثبات أو استقخار األسعار ،وىكحا).
والدياســة االقترــادية بسعشاىــا الزــيق إنســا تعشــي التــجخل السباشــخ مــؽ جانــب الدــمظات
العامـة فـي حخكـة أو مجـخى الشغـام االقترـادي عـؽ طخيـق الخقابـة السباشـخة لمستغيـخات األساســية
لالقتراد القؾمي كاإلنتاج واالستثسار ،االسـتيالك ،األجـؾر ،األسـعار ،والـؾاردات وغيخىـا .وقـج
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تشاولشا في األجداء الدابقة مؽ دراستشا وضـع التـؾازن وكيـف أن التغيـخ فـي اإلنفـاق الكمـي نتيجـة

لتغيــخ أحــج مكؾناتــو تعشــي التغيــخ فــي مدــتؾى الــجخل الت ـؾازني .كســا ذكخنــا أن الت ـؾازن السشذــؾد

ىـؾ ذلـػ الــحي يتحقـق عشــج مدـتؾى التؾعـف الكامــل ،غيـخ أنــو تـؾازن لـيذ دائــؼ التحقـق بــل أن

االقتراد عادة ما يراب باالختالل في التـؾازن وتقمبـات دوريـة تعالجيـا الجولـة باتبـاع سياسـات
اقترادية ،والتي تتسثل في الدياسات السالية والشقجية.
الدياسة المالية
ــــ
يقرـج بالدياسـة الساليـة  Financial Policyاسـتخجام اإلنفـاق الحكـؾمي والزـخائب لتحقيــق
األىــجاف االقترــادية األساســية والتــي مــؽ أىسيــا تحقيــق مدــتؾى الشــاتج القــؾمي الرــافي عشــج

مدتؾى التؾعف الكامل دون أن يرـحب ذلـػ تزـخؼ .وعمـى ذلـػ فالدياسـة الساليـة مـا ىـي إال

السبـ ــادرة باسـ ــتخجام اإلنفـ ــاق الحكـ ــؾمي والز ـ ـخائب كأسـ ــمحة أو أدوات لمقزـ ــاء عمـ ــى الفج ـ ـؾات
التزـخسية واالنكساشـية والتقمبـات االقترـادية ،لكـي يسكـؽ بـحلػ تحقيـق معـجل مقبـؾل مـؽ الشسـؾ
االقترادي السرحؾب باستقخار ندبي في األسعار.
وكســا أوضــحشا ،فــإن زيــادة اإلنفــاق الحكــؾمي تعســل عمــى زيــادة اإلنفــاق الكمــي ،وتخفيزــيا
يخفــض اإلنفــاق الكمــي ،ومــؽ جيــة أخــخى نجــج أن تخفــيض الز ـخيبة يــؤدي إلــى زيــادة القــجرة
الذ ـخائية لألف ـخاد فيديــج الظم ــب االســتيالكي و بالتــالي يديــج اإلنف ــاق الكمــي و العكــذ فــي حال ــة
زيــادة ا لز ـخيبة .ىــحا وتج ــجر اإلشــارة إلــى أن ت ــأثيخ تغيــخ اإلنفــاق الحك ــؾمي أكبــخ مــؽ ت ــأثيخ
الز ـخيبة السفخوضــة ( لســاذا ؟حــاولي التعميــق عمــى العبــارة الدــابقة مــؽ وحــي د ارســتشا الدــابقة

لإلنفـاق الحكـؾمي والزـخيبة) .والدياسـة الساليـة إمــا أن تكـؾن سياسـة انكساشـية Deflationary

 Policyأو سياسة تؾسعية .Expansionist Policy
أو اال  -الدياسة المالية االنكماشية- :

ىــي الدياس ــة الت ــي تمج ــأ إلييــا الحكؾم ــة لع ــالج ح ــاالت التزــخؼ ،وذل ــػ بتقم ــيص حج ــؼ

الظمب أو اإلنفاق الكمـي إلـى الحـج الـالزم لتحقيـق العسالـة الكاممـة ولـيذ أكثـخ ،ويكـؾن ذلـػ عـؽ
طخيق- :
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 - 7تخفيض اإلنفاق الحكؾمي.

 - 7زيادة الزخائب.

 - 7تخفيض اإلنفاق الحكؾمي وزيادة الزخائب معا.
ثاني ا  -الدياسة المالية التهسعية- :

ىـي الدياسـة التـي تمجـأ إلييـا الحكؾمـة لعــالج حـاالت االنكسـاش ،والخاميـة إلـى زيـادة حجــؼ

الظمب أو اإلنفاق الكمي إلى الحج الالزم لتحقيق العسالة الكاممة ،ويكؾن ذلػ عؽ طخيق- :
 - 7زيادة اإلنفاق الحكؾمي.

 - 7تخفيض الزخائب.

 - 7زيادة اإلنفاق الحكؾمي وتخفيض الزخائب معا.
الدياسة النقدية
ــــ
الدياســة الشقجيــة ىــي  Monetary Policyعبــارة عــؽ "اإلج ـخاءات الخاصــة بالتــأثيخ عمــى
مد ــتؾى ال ش ــاتج والتؾع ــف ع ــؽ طخي ــق ع ــخض الشق ــؾد"  .ولك ــي نتع ــخف عم ــى الدياس ــة الشقجيـ ــة
وطبيعتيا يتعيؽ عميشا إبتجاءا أن نعخف ما معشى الشقؾد؟ وما ىي أنؾاعيا وخرائريا؟
إن الشق ــؾد "ى ــي الذ ــيء ال ــحي يمق ــى قبـ ـؾال عام ــا كؾس ــيط لمتب ــادل ويد ــتخجم مقياس ــا لمق ــيؼ
ومدـتؾدعا ليــا" .فــالشقؾد تعــج وســيمة لتحقيــق سـخعة التــجاول وأداة ىامــة فــي التجــارة ،وذلــػ عــؽ
طخيق وعائفيا األربعة التي تقؾم بيا والتي تتزح مؽ التعخيف الدابق ،وىي:
 - 7مقياس لمقيسة
 - 7وسيط لمتبادل
 - 7مخدنا لمقيسة
 - 7وسيمة لمجفع اآلجل.
أما عؽ أنؾاع الشقؾد فتتسثل في التالي:
 - 7الشقؾد الدمعية (ال دـمع التـي كانـت فيسـا مزـى تتستـع بـالقبؾل العـام كاألغشـام أو الحبـؾب
أو الرؾف.)..
 - 7الشقؾد الؾرقية (وتشقدؼ بجورىا إلى نقؾد نائبة تتسثل في شـيادات أو صـكؾك ورقيـة تسثـل
كسية مؽ الـحىب أو الفزـة مؾدعـة فـي البشـؾك تعـادل قيسـة تمـػ الرـكؾك ،ونقـؾد رقيـة
وثيقـة تتسثــل فـي األوراق السرــخفية "البشكشـؾت" والتــي تحسـل تعيــجا بالـجفع وترــجر عــؽ
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طخيــق البشــػ السخكــدي ،ونقــؾد ورقيــة إلداميــة ترــجرىا الحكؾمــة فــي أوقــات غيــخ عاديــة

دون الحاجة إلى رصيج معجني).

 - 7الشقــؾد السر ـخفية (الذــيكات السرــجرة مــؽ قبــل البشــؾك ويتعامــل بيــا األف ـخاد مــؽ واق ــع
ودائعيؼ البشكية)
ىـحا فيسـا يخــص الشقـؾد أمــا عـؽ الشغــام السرـخفي أو البشكــي فيشـا يتعــيؽ عميشـا أن نفــخق
بــيؽ البشــؾك السخكديــة والبشــؾك التجاريــة .و البنــها التراريــة فيــي البشــؾك الســخخص ليــا بتعــاطي
األعسال والخجمات السرخفية وىي حمقة الؾصل بـيؽ السقـخض والسقتـخض وتتسثـل فـي "السشذـ ت
التي تقبل الؾدائع مؽ األف اخد واليييات تحت الظمب أو األجـل ،ثـؼ تدـتخجم ىـحه الؾدائـع فـي مـشح
القــخوض واإلئتســان" .أمــا البنــا المركــزي فيــؾ "السؤسدــة الحكؾميــة التــي تترــجر قســة الشغــام
السرخفي وتتؾلى إدارة العسميات الشقجيـة اليامـة لمجولـة" ،فالبشـػ السخكـدي ىـؾ الـحي يـشغؼ إصـجار

العسمــة ويتــشغؼ عسميــات األئتس ـ ان ويخاقبيــا ويشغسي ــا ،ويدــاعج البشــؾك التجاريــة (بشــػ البش ــؾك)،
ويخسؼ الدياسة الشقجية وفقا لسا تقتزية الغخوف االقترادية لمجولة.
وىشـا نعــؾد إلــى الدياســة النقديـة والتــي يتؾالىــا البشــػ السخكـدي بحيــث يــؤثخ عمــى مدــتؾى
الـجخل والتؾعــف مـؽ خــالل التـأثيخ عمــى عـخض الشقــؾد .ويقرـج بعــخض الشقـؾد مجســؾع عــخض
الشقــؾد السرــجر لمتــجاول مزــافا إلييــا مجســؾع الؾدائــع تحــت الظمــب والؾدائــع اآلجمــة .والدياســة
الشقجيـة إمـا سياسـة نقجيـة انكساشــية تدـتخجم فـي حـاالت التزــخؼ وتيـجف فييـا الدـمظات الشقجيــة

الستسثمــة فــي البشــػ السخكــدي إلــى تخفــيض اإلنفــاق الكمــي والظمــب عــؽ طخيــق الحــج مــؽ كسيــة
الشقؾد السعخوضة ،وإمـا سياسـة نقجيـة تؾسـعية تدـتخجم فـي حـاالت االنكسـاش وتيـجف إلـى زيـادة
اإلنفاق أو الظمـب الكمـي وذلـػ بديـادة كسيـة الشقـؾد السعخوضـة فـي السجتسـع .وتدـتخجم الدـمظات
الشقجية في سبيل تشفيح سياستيا الشقجية عجد مؽ األدوات أو الؾسائل نؾردىا فيسا يمي- :
 - 1سياسة الدهق المفتهح- :

تتسثل سياسة أو عسميات الدؾق السفتؾح  Open Market Operationsفي قيام البشػ السخكدي
ببيع وشخاء األوراق السالية بسختمف أنؾاعيا وعمى األخص الدشجات الحكؾمية .فعشجما يقؾم
البشػ السخكدي ببيع الدشجات في الدؾق السفتؾحة ،فإنو بحلػ يخفض الكسية السعخوضة مؽ
07

الشقؾد نتيجة لقيام أفخاد السجتسع بذخاء تمػ الدشجات ،وبحلػ فإن عسمية بيع الدشجات في

الدؾق السفتؾح تؤدي إلى انكساش حجؼ االئتسان وتخفيض حجؼ الشقؾد السعخوضة .لحا فإنو

في حاالت التزخؼ ،تدعى الدمظات الشقجية إلى بيع الدشجات .أما في حاالت االنكساش فإن
الدمظات الشقجية أو البشػ السخكدي يدعى إلى شخاء الدشجات مؽ الدؾق السفتؾح لمتؾسع في
حجؼ االئتسان وزيادة حجؼ الشقؾد السعخوضة.
 - 2سياسة ندبة االحتياطي النقدي على الهدائع- :
تعتبــخ ىــحه الدياســة مــؽ أىــؼ األدوات التــي يدــتخجميا البشــػ السخكــدي لمتــأثيخ عمــى إمكانــات
البش ــؾك لإلقـ ـخاض .وند ــبة االحتي ــاطي الشق ــجي السظم ــؾب  Reserve requirementsى ــي "م ــا
يفخضـو البشــػ السخكــدي عمــى البشــؾك التجاريــة لالحتفــا بــو كاحتيــاطي بشدــبة محــجدة مــؽ قيســة

الؾدائع"  .فعشجما يخغب البشـػ السخكـدي فـي تقمـيص حجـؼ االئتسـان أو بعبـارة أخـخى تقميـل عـخض
الشقـؾد كؾســيمة لتخفــيض حجــؼ الظمــب أو اإلنفــاق الكمـي ،فإنــو يعســج إلــى رفــع ندــبة االحتيــاطي
الشقجي األمخ الحي يقمل مؽ قجرة البشػ التجاري عمى مشح القـخوض .أمـا إذا كـان ىـجف الدـمظة

الشقجي ــة ى ــؾ التؾس ــع ف ــي االئتس ــان وزي ــادة ع ــخض الشق ــؾد فإن ــو يمج ــأ إل ــى تخف ــيض ند ــبة ذل ــػ
االحتيــاطي .وبشــاء عمــى ذلــػ فــإن الد ياســة الؾاجــب اتباعيــا فــي حــاالت التزــخؼ ىــي الخاميــة
إلى زيادة ندبة االحتياطي الشقجي عمى الؾدائع ،والعكذ في حاالت االنكساش.
 - 3سياسة سعر البنا أو سعر الخرم- :
سياســة ســعخ البشــػ أو كســا يظمــق عميــو ســعخ إعــادة الخرــؼ  The Discount Rateىــؾ

"الدــعخ الــحي يتقاضــاه البشــػ السخكــدي نغيــخ إعــادة خرــؼ األوراق التجاريــة واألذون الحكؾميــة

لمبشــؾك التجاري ــة"  ،وىــؾ يسث ــل أيزــا س ــعخ الفائــجة ال ــحي يتقاضــاه البش ــػ السخكــدي م ــؽ البش ــؾك
التجاري ــة م ــؽ البش ــؾك التجاري ــة نغي ــخ تق ــجيؼ الق ــخوض لي ــا .ويعتب ــخ س ــعخ إع ــادة الخر ــؼ م ــؽ

األسمحة اليامة التـي يدـتخجميا البشـػ السخكـدي لمـتحكؼ فـي حجـؼ االئتسـان ،فـإذا ىـؾ أراد تقمـيص
حجـؼ ذلـػ االئتسـان أي تخفـيض الكسيـة السعخوضـة مــؽ الشقـؾد فإنـو يعسـج إلـى رفـع سـعخه ،وىــحا
مؽ شأنو أن يحج مؽ مقجرة البشؾك التجارية عمى زيادة االئتسان ىحا مؽ ناحية.

مــؽ ناحيــة أخــخى نج ــج أن ســعخ البشــػ أو س ــعخ إعــادة الخرــؼ ى ــؾ بسثابــة تكمف ـة تتحسمي ــا

البشؾك التجارية لمحرؾل عمى األمؾال مـؽ البشـػ السخكـدي ،وعشـجما يختفـع ىـحا الدـعخ فإنـو مـؽ
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الزخوري أن يختفع أيزا سـعخ الفائـجة الـحي تتقاضـاه البشـؾك التجاريـة مـؽ السقتخضـيؽ ،وارتفـاع

سـعخ الفائـجة يعشـي انخفـاض الظمـب االسـتثساري وبالتـالي اإلنفـاق الكمـي .وعمـى ضـؾء ذلـػ فــإن

رفع سعخ البشػ تعتبـخ سياسـة البشـػ السخكـدي ولتخفـيض الظمـب الكمـي أي أنيـا الدياسـة الستبعـة
لعـالج حــاالت التزــخؼ .والعكــذ فـي حــاالت االنكســاش ،إذ يمجــأ البشـػ السخكــدي إلــى تخفــيض
سعخ إعادة الخرؼ وبالتالي انخفاض سعخ الفائجة لديادة حجؼ االئتسان وكسية عخض الشقؾد.
 - 4سياسة التأثير أو اإلقناع األدبي- :

تدــعى سياســة الت ــأثيخ واإلقشــاع األدبــي إل ــى تؾجيــو الشر ــح لمبشــؾك بعــج التؾس ــع فــي تق ــجيؼ

القــخوض إذا مــا رأى البش ــػ السخكــدي أن االقتر ــاد يســخ بحال ــة مــؽ التز ــخؼ وارتفــاع األس ــعار

األمــخ الــحي يقتزــي تخفــيض حج ــؼ الظمــب الكمــي عــؽ طخي ــق تخفــيض حجــؼ االئتســان .وق ــج

يحجث العكذ فـي حـاالت الخكـؾد واالنكسـاش االقترـادي إذ يقـؾم البشـػ السخكـدي بـإغخاء البشـؾك

التجارية لمتؾسع في حجؼ القـخوض التـي يقـجمؾنيا بيـجف زيـادة حجـؼ الظمـب الكمـي .وتتخـح ىـحه
الدياسـة أشـكال مختمفـة كإرســال مـحكخات إلـى البشـؾك أو شــكل مقـابالت ونـجوات أو حتـى شــكل
تححيخات.
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