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 مــــــــــــــديـــــــــــــــتق

       يعد مقياس االقتصاد الكلي لبنة أساسية للولوج الى عالم المعرفة االقتصادية،

اذ يمهد الطريق أمام الطلبة الستكشاف أهم المفاهيم و الظواهر و القضايا 

لى عاالقتصادية على المستوى الكلي كدوال االستهالك للفترة الطويلة، دوال الطلب 

 النقود عبر مختلف األفكار التي وضعها المنظرين االقتصاديين باختالف المدراس

      ية الفكرية التي ينتمون اليها.  أو األساليب التي تتميز بها السياسات االقتصاد

 من سياسة مالية الى سياسة نقدية سواء توسعية او انكماشية من اجل الوصول الى

( لالقتصاديين IS-LM)ي الكلي من خالل نموذج تحقيق هدف التوازن االقتصاد

Hicks  وHansen و هذا حسب الدورات االقتصادية التي يمر بها اقتصاد تلك .

 مو االقتصادي الذيالدول، وصوال الى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وفق نموذج الن

 .يالئم االقتصاد
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 دوال االستهالك للفترة الطويلة:-ولالفصل ال 

ة االستهالك الكينزية هي دالة خاصة باألجل القصير فقط، باإلضافة أنه بما أن دال

تم رصد ظاهرة هامة أخرى و هي أن حجم الثروة و األصول السائلة التي يمتلكها 

األفراد لها تأثير على حجم استهالكهم تماما مثل تأثير حجم دخولهم الجارية. نتيجة 

فسير التناقض بين كون ي تحليل وتمن بعض االقتصاديين فرغبة لهذه الظواهر و 

الميل المتوسط لالستهالك متناقص مع تزايد الدخل في األجل القصير بينما يظل 

ظهرت عدة نظريات الحقة على نظرية كينز في  دون تغير في األجل الطويلثابت 

 ، منها: 1االستهالك حاولت تفسير تلك الظواهر

تصادي األمريكي) سيمون االق قام 1946في عام  :Kuznetsنظرية -أوال

خالل فترة  كوزنتس( بدراسة السلوك االستهالكي لعينة من أفراد المجتمع األمريكي

فوجد أن نسبة االستهالك الحقيقي  1938الى عام  1889زمنية طويلة من عام 

الى الدخل الحقيقي ) الميل المتوسط لالستهالك( تميل الى عدم التغير مع الزيادات 

، 0,87لدخل، و أن قيمة الميل المتوسط لالستهالك تتراوح فيما بين المتتالية في ا

                                                           
 2014مقدمة في االقتصاد الكلي مع التطبيقات، الدار الجامعية ، االسكندرية،  فوزي أبو السعود، ، - 1

 45-44ص 
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، و معنى ذلك أن دالة االستهالك في األجل الطويل تنبع من 0,90بمتوسط  0,94

بين االستهالك  Kuznetsربط كما  0,9.1نقطة األصل بميل ثابت يعادل 

ن االستهالك و توصل الى وجود عالقة ثابتة بي (Yt)و الدخل المطلق (Ct)الجاري 

، و أنه خالل الفترة الطويلة يصبح االستهالك المستقل Ct=F(Yt)و الدخل أي 

مساويا للميل المتوسط  PMCمعدوما و هذا ما يجعل الميل الحدي لالستهالك 

، و أن الميل الحدي لالستهالك دائما موجبا  PMC=Pmcأي  Pmcلالستهالك 

يتناقص  Pmcالمتوسط لالستهالك و أقل من الواحد الصحيح، في حين ان الميل 

 مع زيادة الدخل. 

قدم هذه النظرية االقتصادي : Duesenberyنظرية الدخل النسبي ل -ثانيا

ربط االستهالك بالدخل النسبي نسبة للمركز ، حيث جيمس دوزنبري األمريكي 

العائلي في سلم توزيع الدخول، فقد توجد أسر ذات دخول منخفضة تعيش في 

ذات دخول مرتفعة فتعمل على محاكاتها بأن تعيش في نفس  محيط لعائالت

و ان لم يكف فقد تلجأ حتى  ،و لو تطلب األمر انفاق الدخل كله       المستوى 

 لالقتراض.

                                                           
 42المرجع نفسه، ص  - 1
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يتأثر بدخول  (Ct)و تقوم هذه النظرية على افتراض ان االستهالك للفترة الحالية

    ل عليه في الفترات السابقةالفترات الماضية و بالتحديد على أكبر دخل تم الحصو 

        ، ألنه في الواقع العملي نجد أن العمال أو أصحاب الممتلكاتYt-1و هو 

أو ايجاراتهم في بداية الشهر الحالي، و انما في منتصف  ال يتقاضون أجورهم

          الشهر أو بداية الشهر القادم، و بالتالي يلجؤون الى دخول الفترات الماضية 

                            c'Yt 1-Ct= bYt + 1، أي:Yt-1التحديد و ب

الميل الحدي لالستهالك  bالميل الحدي لالستهالك للدخل الجاري، و  'cيمثل 

 ألكبر دخل.

 عند كينز ثابت و عند Ca عند كينز لكن Ca محل الثابت bYt-1 و تحل القيمة

Duesenbery تتغير بتغير الدخل أي  : 

                                                           
االقتصاد الكلي، نظريات نماذج و تمارين، دار العلوم للنشر و التوزيع، السعيد، بريبش  - 1

 110-109، ص 2007الجزائر،
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في المدى  Ca=0 باعتبار أن PMC=Pmc أن Duesenbery و توصل

 الطويل، و عدم صحة القانون النفسي االستهالكي الكينزي.

الك يرى فريدمان بأن االسته: Milton Friedman نظرية الدخل الدائم ل -ثالثا

ان ادخل فريدم في المدى الطويل يتحدد بتوقعات األفراد لدخولهم المستقبلية، و قد

 جديدان لكل من الدخل و االستهالك:مفهومان 

 الدخل الدائم Yp  هو الذي يمكن التنبؤ به و بمثابة الدخل العادي :

 المتحصل عليه بصفة دائمة؛
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 الدخل العابر TrY هو الذي ال يمكن التنبؤ به و غير ثابت :              

أو مرض في العمل مثال( و يمكن ان يضاف أو يطرح  ) ترقية في العمل

 لدخل الدائم؛ من ا

 االستهالك الدائم Cp النفقات العادية لالستهالك؛ : 

 االستهالك العابر TrC .النفقات غير المتوقعة و غير الدائمة : 

 TrCt= Cp+ CTr             /         Yt= Yp+ Yأي: 

ك و االستهال (Yp)و في تشكيله لدالة االستهالك ربط فريدمان بين الدخل الدائم  

و أن  Cp=c'Ypأي  (Cp)و  (Yp)بوجود عالقة تناسبية بين  (Cp)الدائم 

PMC=Pmc  لنCa=0 ،كما توصل الى عدم وجود عالقة بين TrY و TrC 

  0Tr PMC = :  و ال يمكن التنبؤ بهما أي ألنهما غير معروفين

صيغت هذه النظرية من طرف الثالثي : 1(MBAنظرية دورة الحياة ) -رابعا

يتلخص مضمونها في ، و ndoA و rombergBو  niodigliaM االقتصادي

أن المستهلك يحاول المحافظة على نفس المستوى من االستهالك خالل دورة حياته، 

                                                           
 161، ص 2008، الجزائر، OPUالتحليل االقتصادي الكلي، عمر صخري،  - 1
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( فقط أو دخول الفترات الماضية فقط، و انما Ytفهو ال يعتمد على الدخل الجاري)

يجعله يمكن ان يعتمد في استهالكه كذلك على توقعاته المستقبلية عن الدخل، مما 

يحاول توزيع استهالكه على مجموع الفترات المستقبلية)سنوات حياته( بحيث يحقق 

أكبر منفعة ممكنة، فاإلنسان في مستهل حياته عندما يكون شابا يستهلك 

أكثر)زواج، شراء سيارة، بيت...(، بل قد يلجأ لالقتراض، لكن عندما يصبح في 

ن الحفاظ على نفس المستوى من متوسط العمر يميل لالدخار أكثر حتى يتمكن م

االستهالك بعد التقاعد أين يستعمل مدخراته الى غاية نهاية حياته، كما يوضحها 

 المنحنى الموالي:
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 1بعض االنتقادات الموجهة للنظريات السابقة:  -خامسا

االنتقادات من خالل بعض الدراسات الحديثة الخاصة  تم القاء الضوء على تلك

ك و التي ظهرت في أواخر السبعينات و أوائل الثمانينات من بموضوع االستهال

 القرن الماضي.

  و التي افترضت أن الفرد في  في االستهالك لنظرية الدورة الحياتيةبالنسبة

للحفاظ على نمط استهالكي معقول و ثابت طيلة حياته المتوقعة محاولته 

ب منها للنفاق يقوم بعملية ادخار في المرحلة الوسطى من حياته لكي يسح

على استهالكه في المراحل األخيرة من حياته، أي عندما يحال الى التقاعد 

ملية االدخار التي ععن العمل، فإن بعض الدراسات الحديثة قد أثبتت أن 

يقوم بها الفرد ليس الهدف منها االنفاق على استهالكه، و انما تهدف في 

         قيمة للورثة من بعده، المقام األول الى رغبة الفرد في ترك شيء ذا

و باإلضافة الى ذلك فغن تلك النظرية قد افترضت أن حجم الثروة التي 

يمتلكها الفرد سيتم االنفاق منها على استهالكه خاصة في المراحل المتقدمة 

من حياته ، و لكن الواقع يؤكد أن حجم الثروة التي يمتلكها مجموع أفراد 

                                                           
 63-61محمد فوزي أبو السعود، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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رجة التي يصعب تصور انفاقها كلية من جانب المجتمع كبير جدا الى الد

هؤالء األفراد عندما يحالون الى التقاعد عن العمل، حيث من المالحظ أن 

معظم هؤالء األفراد تكون لديهم الرغبة القوية في ترك معظم الثروة التي 

و ال شك أن هذا التفسير    يمتلكونها غير منقوصة الى الورثة من بعدهم، 

كبيرة مع القيم االجتماعية السائدة في معظم الدول النامية، يتوافق بدرجة 

حيث نجد أن معظم أفراد تلك المجتمعات النامية يميلون الى ترك جزء كبير 

من ثرواتهم دون انفاق. كما أن هناك دراسات أخرى أجريت على بعض 

األفراد المتقدمين في العمر حيث ثبت من خالل تلك الدراسات أن هؤالء 

د يقومون بادخار جزء كبير من دخولهم بدرجة اكبر من األفراد األفرا

الصغار في العمر، و يمكن ارجاع ذلك الى تخوف األفراد المتقدمين في 

، العمر من انقطاع بعض المساعدات المالية من االهل و األقارب

الى رغبتهم في احتجاز جزء كبير من أموالهم لمواجهة بعض  باإلضافة

 مثل أمراض الشيخوخة المزمنة.الظروف الطارئة 

  فنجد أنها تفترض أن حجم االنفاق لنظرية الدخل الدائمو بالنسبة ،

االستهالكي يعتمد بدرجة كبيرة على التغيرات في الدخل الدائم بينما 
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التغيرات في الدخل الطارئ لها تأثير ضئيل جدا على حجم االنفاق 

تغيرات في الدخل الطارئ االستهالكي. و لكن أثبتت بعض الدراسات أن ال

لذي يحاول الحفاظ لها تأثير ملحوظ على حجم االنفاق االستهالكي. فالفرد ا

كه ثابت في األجل الطويل قد يستطيع ذلك عن طريق على نمط استهال

االقتراض أو السحب من مدخراته، و لكن من المالحظ أن معظم األفراد قد 

من ثم دون ما يقترضون منه، و ال يكون لديهم مدخرات كافية أو قد ال يج

ل ستكون هامة جدا بالنسبة للفرد و من ثم فإن أي زيادة طارئة في الدخ

 ستستخدم في زيادة االستهالك بدرجة أكبر مما افترضته النظرية؛

  تفترض أن زيادة الدخل زيادة كبيرة  نظرية الدخل النسبيو أخيرا فإن       

فس النسبة، و من ثم يتحرك الفرد على و دائمة ستؤدي لزيادة االستهالك بن

      دالة االستهالك طويلة األجل حيث الميل المتوسط لالستهالك ثابت 

و يتعادل مع الميل الحدي لالستهالك، و تفترض تلك النظرية أيضا أن 

انخفاض الدخل لن يؤدي الى انخفاض االستهالك بنفس النسيبة و انما 

الفرد للحفاظ على مستوى االنفاق بنسبة أقل، و ذلك في محاولة من 

االستهالكي الذي كان متعودا عليه من قبل و من ثم فلن يتحرك الفرد على 
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الدالة الخاصة باألجل الطويل، و انما سيتحرك على الدالة الخاصة باألجل 

القصير. و لكن قد نجد في حاالت الكساد الحاد أن انخفاض الدخل بصورة 

الستهالك بنفس النسبة، حيث سيجبر األفراد حادة قد يؤدي الى انخفاض ا

على تغيير أنماط استهالكهم المتعودين عليها من قبل، و بالتالي 

سيتجاوبون مع ذلك االنخفاض الحاد في الدخل و سيقل استهالكهم بنفس 

نسبة انخفاض دخولهم، و لهذا سيتم التحرك على دالة االستهالك في 

 دالة االستهالك في األجل القصير.األجل الطويل بدال من التحرك على 
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 أسئلة:

رة للفت حدد أهم الفروقات بين دالة االستهالك للفترة القصيرة و دالة االستهالك (1

 الطويلة؟

في الفترة القصيرة و من  ردالة االستهالك من نقطة فوق الصفلماذا تبدأ  (2

 ذلك بيانيا؟المبدأ في الفترة الطويلة، اشرح 

 ؟ c' < 1 > 0 ما هي مبررات (3

 علل ذلك؟ rT=c'YTrCالى العالقة  Friedmanتوصل  (4

 ؟Duesenberyعند  bYt-1ماذا يعوض الحد  (5

   و في الفترة القصيرة:  PMC = Pmcأثبت أنه: في الفترة الطويلة:  (6

PMC < Pmc 
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 دوال الطلب على النقد-الفصل الثاني

 األدبيات في ريظه لم إذ نسبًيا، العهد حديث النقد على الطلب مفهوم دعي

 ليون  إلى األولى المبادرة وتعود. عشر التاسع القرن  نهاية في إال االقتصادية

  "به المرغوب النقدي الرصيد" استخدم عندما1874م عا L.WALRASفالراس

 هذه غايات كانت مهما حيازتها في اقتصادي شخص يرغب التي النقد كمية قاصًدا

 ليلالتح في ورئيًسا هاًما موضوًعا النقد على الطلب أصبح ما سرعان ولكن .الحيازة

 ثرأ بفهم تسمح التي السببية السلوكية العالقات استنباط يمكن خالله فمن النقدي،

  .االقتصاد في النقدية الظواهر

 جهة من النقدي المتحول بين القائمة العالقات إيضاح النقدية النظرية هدف كان إذا

 عرض مواجهة في النقد على الطلب فإن أخرى، جهة من االستراتيجية والمتحوالت

 اإلحاطة فإن َثم ومن غاياتها، ويترجم بكاملها النقدية النظرية يجسد يكاد محدد

 أهم من واحًدا يشكل ومازال كان النقد على الطلب تابع أحكام خالل من بمحدداته

 .1النقدية لدراساتا في السائدة الموضوعات

                                                           
و السياسة النقدية مفهوم النقد و الطلب عليه، مجلة  موفق السيد حسن، التطورات الحديثة للنظرية- 1

 26، ص 1999جامعة دمشق، المجلد األول، العدد األول، 
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جتمعات االنسانية بمراحل متتالية من التطور في مجال مرت الم :ماهية النقود-أوال

استخدام النقود. و لقد بدأت هذه المراحل بانتهاء مرحلة االكتفاء الذاتي و بداية 

مرحلة المقايضة و انتهت بالمرحلة التي نعيشها اآلن و هي مرحلة االقتصاد 

  1النقدي. و في ما يلي نظرة سريعة عن هذه المراحل كما يلي: 

  في  لناس: بدأت المراحل االنسانية مدفوعة بفطرة هللا لحلة االكتفاء الذاتيمر

احتياجاتهم الشخصية، و احتياجات من يعولهم. و بذلك  إلشباعسعيهم 

عرف االنسان مرحلة التعاون األسري. ثم تطورت األسرة الصغيرة الى 

، فإن كأنذاالقبيلة. و لكن ألن الحاجات االنسانية كانت محدودة و بسيطة 

تنتج كل ما تحتاجه، و لم يكن ثمة حاجة الى  -في الغالب –القبيلة كانت 

بيلة ية التبادل بين أفراد القلتسهيل عمل -مثل النقود –وجود وسيلة أو أداة 

 الواحدة، و من ثم عرفت هذه المرحلة بمرحلة االكتفاء الذاتي.

 نية ظهور ترتب على ظهور و نمو المجتمعات االنسا :مرحلة المقايضة

مفهوم التخصص و تقسيم العمل بين أفراد المجتمع الواحد، و من ثم زيادة 

                                                           
السيد متولي عبد القادر، اقتصاديات النقود و البنوك، دار الفكر ناشرون و موزعون، األردن  - 1

 15-14، ص 2010
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االنتاج من السلع و الخدمات و وجود فوائض من هذا االنتاج يزيد عن 

و الحاجة الى ماستهالك أفراد هذا المجتمع. و هذا األمر أدى الى ظهور و ن

ا بدأ كل فرد يتخصص في قيام التجارة و المبادلة بين أفراد المجتمع. و هكذ

انتاج سلعة معينة يحقق منها فائضا يرغب في مبادلته بسلع أخرى يحتاجها 

 . و ال ينتجها طبقا للتخصص و تقسيم العمل

و على ذلك لجأ األفراد الى أسلوب المقايضة في اشباع حاجاتهم من السلع 

كن بمرور نتاجها، و بذلك عرف االنسان نظام المقايضة. لاالتي ال يقومون ب

الزمن اكتشف االنسان عيوب و مشكالت المقايضة. اذ كان كل فرد لديه 

أن يبحث عن  Yو يرغب في استهالك سلعة أخرى  Xفائضا من السلعة 

و  .Xو يرغب في مبادلتها بالسلعة  Yشخص أخر لديه فائضا من السلعة 

 عدم امكانية بمرور الزمن عرف االنسان مشاكل المقايضة األخرى مثل:

تجزئة بعض السلع الكبيرة، و من ثم وجود صعوبة في اشباع االحتياجات 

تعرض السلع البسيطة صغيرة القيمة لعدم تواجد معيار موحد لقياس القيمة؛ 

التي يتم مقايضتها الى التلف و الهالك مما يعني تعرض ثروات هذه 

على المجتمعات الى الفناء و الهالك في ظل نظام المقايضة؛ عدم القدرة 
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بادخار جزء من ثروة المجتمع القيام باالدخار، اذ كان من المستحيل القيام 

 ألن هذه الثروة كانت قابلة للتلف.

 :ن أدت المشكالت المتعددة التي تعرض لها االنسا مرحلة االقتصاد النقدي

في ظل نظام المقايضة الى ضرورة البحث عن شيء ما يستخدمه كوسيط 

في  معروفة و محددة بالنسبة لكل السلع التي يحتاجهاللتبادل، و تكون قيمته 

 حياته اليومية، و من هذه الحاجة جاءت فكرة االقتصاد النقدي الذي يعتمد

        على النقود كوسيط في مبادلته لحاجاته، و يعيش المجتمع االنساني 

 مرحلة االقتصاد النقدي. -حاليا –

س  عاما كوسيط للتبادل و مقياالقى قبو ف النقود على أنها شيء يليعر تاذن يمكن  

 للقيم الحاضرة و اآلجلة.

يالحظ أن هذا التعريف يحتوي على كلمة أي شيء، فقد يكون هذا الشيء عبارة  

عن عمالت ورقية أو عمالت معدنية من ذهب أو فضة، و لكن المهم أن يقترن 

 ول هذا الشيء منهذا الشيء بالقبول العام، بمعنى استعداد افراد المجتمع الى قب

قود و ذلك العتقادهم بأن جميع أفراد المجتمع يقبلونه في تسوية معامالتهم، كما ن
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ان هذا الشيء يجب أن يحوز ثقة األفراد و بالتالي يجب أن يتمتع بثبات نسبي في 

 قوته الشرائية.

ثلة و يالحظ في بداية نشأة النقود ان المجتمعات البدائية كانت تستخدم األشياء المم

للنقود بحيث تكون مرتبطة بالظروف البيئية التي يعيشونها. فالمجتمعات الزراعية 

    كانت تستخدم الحبوب و الغالل كنقود، و مجتمعات الرعي كانت تستخدم االبل، 

و مجتمعات الصيد كانت تستخدم الحراب و السكاكين. و مع تطور المجتمعات بدأ 

نسبية بحيث ال يكون متوافر بكثرة في أيدي االتجاه الى استخدام شيء ذا ندرة 

األفراد حتى ال يفقد قيمته، و من هنا بدأ التحول الى استخدام المعادن النفيسة 

كنقود، فبدأت المجتمعات في التعامل بالذهب و الفضة و غيرها من المعادن 

كالنحاس و البرونز. و في العصور الحديثة بدأ التحول من استخدام المعادن الى 

 1استخدام العمالت الورقية.

 

 

                                                           
 148-147محمد فوزي أبو السعود، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 1تتمثل أهم وظائف النقود في اآلتي: وظائف النقود: -1

  :لقد كان االتفاق على استعمال النقود كوسيط للتبادل خطوة كوسيط للتبادل

      ، 2سلعة تستبدل بسلعة أخرى(كبيرة نحو تذليل صعوبات المقايضة ) 

ت المتعاملين في السوق، ففي و المتمثلة في عدم التوازن المزدوج بين رغبا

ظل نظام المقايضة كانت عملية البيع و الشراء تتم في آن واحد، فمن لديه 

سلعة و يريد مقايضتها بسلعة أخرى، فالبد له من بيع ما لديه و شراء ما 

لدى اآلخرين في نفس الوقت، أما استخدام النقود كوسيط للتبادل فقد أدى 

شراء، فمن لديه سلعة يريد بيعها يقوم بعملية الى انفصال عملية البيع و ال

البيع و يحصل مقابلها على نقود، و قد يؤجل عملية الشراء الى وقت آخر 

 طالما لديه النقود التي تساعده على الشراء؛

   :عندما تقوم النقود بهذه الوظيفة فإنها تسهل النقود كمقياس للقيم الحاضرة

، ففي هذه الحالة تترجم قيم السلع المختلفةعملية التبادل و المقارنة بين قيم 

جميع المعامالت الى عدد من الوحدات النقدية، فمثال عندما نقول بأن ثمن 

                                                           
 150-148المرجع نفسه، ص  - 1

 210-209عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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وحدات نقدية فمعنى  8( = بوحدات نقدية، و ثمن السلعة ) 4(= أالسلعة )

( و هكذا. و عندما أ( هي ضعف قيمة السلعة )بذلك أن قيمة السلعة ) 

لنقدية المستخدمة كمقياس للقيمة مستقرة و ثابتة نسبيا تكون قيمة الوحدة ا

فإن ذلك يساعد على الثقة في النقود و يساعد على اتمام النقود لوظيفتها 

 كمقياس للقيم الحاضرة؛

  :لنقود او تشير تلك الوظيفة الى امكانية قيام النقود كمقياس للقيم اآلجلة

 تزداد أهمية هذه الوظيفة بتسوية المبادالت محل التفاوض في المستقبل، و

في المجتمعات المعاصرة، فمعظم المعامالت تتم بالبيع اآلجل لمواجهة 

 .ظروف الكساد في معظم المنتجات

 ود عندما يلجأ األفراد الى حيازة النققود كمستودع أو مخزن للقيمة: الن

كامل السيولة يمكن كمستودع للقيمة فإن ذلك ينبع من كون النقود أصل 

شراء السلع و الخدمات في أي وقت، اذ تلعب دورا هاما في مه في استخدا

              رغبة األفراد في االحتفاظ بها كمستودع للقيمة لمواجهة الطوارئ 

  و الظروف المستقبلية.
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ان ضخامة أهمية النقد تفسر كونها مؤسسة قديمة جدا. ففي خصائص النقود: -2

ود االستعمال الرائج تقوم بمهمة النقد: كجل العصر البدائي، كانت بعض السلع ذات

 ،... الخ.ية، و السمك المجفف، و الصدف، و اللؤلؤالحيوانات، و الفؤوس الحجر 

ة، فاستعمل الحديد تفضيل المعادن كسلعة نقدي متعندما تقدمت سبل الحضارة، و 

 في اسبرطة، و البرونز في روما و النحاس في الصين ثم الفضة و الذهب. و لقد

       قبل المسيح في الصين، بشكل مجوهرات،  2255استعملت الفضة منذ عام 

و كادت تبقي النقد المعدني الرئيسي، حتى أواخر القرن التاسع عشر، حيث تم 

استبدالها بالذهب. و استعملت المعادن، بادئ ذي بدء، بشكل سبائك، و كان يترتب 

ثم ما لبثت السلطات العامة أن تدخلت وزنها و تقدير قيمتها بمناسبة صفقة تجارية، 

و حددت األوزان و المعايير، و صادقت عليها بوسمها بعالمة رسمية. و بعد هذه 

 1المرحلة، تحولت السبائك الى قطع نقود عملية تماثل النقد المستعمل في يومنا هذا.

                                                           
روجيه دوهيم، مدخل الى االقتصاد، ترجمة سموحي فوق العادة، دار منشورات عويدات، لبنان، - 1

 71-70، ص 1968
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يصلح الشيء المستخدم كنقود للقيام بالوظائف السابقة يجب أن يتمتع و لكي 

 1لخصائص التالية:با

 بمعنى أن تكون جميع الوحدات النقدية متجانسة التجانس و التماثل :       

 و متماثلة تماما حتى تحوز القبول العام؛

 فالنقود يجب أن تتكون من وحدات سهلة الحملسهولة النقل و التداول :     

قود و النقل من مكان آلخر مما يسهل من عملية التبادل، و ال شك ألن الن

 بشكلها الحالي أكثر سهولة في حملها من النقود في العصور القديمة؛

 نقدية: و هذه الصفة تساعد على عملية التبادل، فالوحدة الالقابلية للتجزئة    

د أن تنقسم الى وحدات أصغر منها النصف و الربع و هكذا. فهناك الب

 معامالت صغيرة تستوجب وجود وحدات نقدية صغيرة؛

 ن : حتى تقوم النقود بوظيفتها على أكمل وجه يجب أبلية للتزييفعدم القا

 .تصنع من مادة يصعب تزويرها و تزييفها

                                                           
 151-150محمد فوزي أبو السعود، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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يستنتج أن النقود تعرف على أنها أي شيء يلقى قبوال عاما و يستخدم  مما سبق

 كوسيط في التبادل و مقياس للقيم الحاضرة و اآلجلة و مستودع للقيمة، كما يجب

 من الخصائص التي تسهل من عملية التبادل. أن تتمتع بمجموعة

 نظريات الطلب على النقد:-ثانيا

قدم االقتصاديون الكالسيك مدخلين لتفسير دالة : الكالسيكية النقدية النظرية -1

      . الطلب على النقود و هما مدخل أرصدة المعامالت و مدخل الرصيد النقدي

ير في المستوى العام لألسعار. فهي أن النقود ال دور لها سوى التأثفهم يرون 

حسبهم عبارة عن وسائل مبادلة و مقياس للقيمة و ليس لها من وظيفة أخرى في 

 1االقتصاد.

فيشر في نظريته للطلب على  يؤكد: ) صيغة فيشر(النقود كمية نظرية -أ

على وظيفة النقود كوسيلة للمبادلة. و تقوم النظرية النقود لغرض المعامالت 

                حسابية أساسها أن أي مبادلة تجري بين البائع على مطابقة

       و المشتري تتطلب استبدال النقود بالسلع أو الخدمات أو األوراق المالية. 

و يترتب على ذلك حقيقة مؤداها أن قيمة النقود يجب أن تساوي قيمة السلع 

                                                           
 81-80، ص2010سة شباب الجامعة، االسكندرية، ضياء مجيد، اقتصاديات النقود و البنوك، مؤس- 1
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ففي أي لحظة من  د.أو الخدمات أو األوراق المالية التي يتم تبادلها بالنقو 

الزمن يجب أن تتساوى قيمة السلع و الخدمات و األوراق المالية مع عدد 

     (. Pمضروبا في معدل سعر المعامالت ) Tالمعامالت في تلك اللحظة 

ستكون مساوية الى قيمة التدفق النقدي الذي يتمثل  PTو على ذلك فإن 

. و يتم التعبير عن V دمضروبا في سرعة تداول النقو  Mفي كمية النقود 

 هذه المطابقة بالتالي:

(1  ...)MV = PT 

دالة في  Tعامل خارجي يتحدد مقدارها بواسطة البنك المركزي،   Mحيث 

 مستوى الدخل.

و طالما يفترض الكالسيكيون أن الدخل يكون دائما عند مستوى االستخدام  

 ثابتة في األمد القصير. Tلذلك فإن التام، 

V ستقلة عن باقي المتغيرات األخرى ثابتة و مM ،P ،T،  ألنها تعتمد على

( الى نظرية لتحديد مستوى 1عوامل فنية و على ذلك يمكن تحويل المطابقة )

 السعر، كاآلتي:
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(2    ...)P = MV/T 

 ، و أن التغير( أن مستوى السعر يعتمد على كمية النقود2يتضح من المعادلة )

غير في كمية النقود، أي أن السعر يتضاعف اذا في السعر يكون بنفس نسبة الت

 .Tو  Vتضاعفت كمية النقود، مع ثبات كل من 

و لتحقيق التوازن في سوق النقود البد من أن يتساوى الطلب على النقود مع 

 : عرض النقود، أي

Ms= Md= M  (....3)  

قود الن( لمعرفة الكمية الحقيقية من 2استخدام المعادلة ) باإلمكانو بهذا يصبح 

 : ، أيdmالمطلوبة

md= Md/p = 1/V . T)4(...  

Tو نظرا لكبر حجم المبادالت  الذي جعل من الصعب افتراض ثبات   T حتى  

في حالة االستخدام التام، خلقت الضرورة الى التركيز على حجم المعامالت أخذ 

ي االقتصاديون بالتركيز على حجم االنتاج الجاري، أي المشتريات النهائية الت

يتضمنها االنفاق القومي بدال من النظر الى كافة المعامالت. و بذلك حل 
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Yالدخل القومي  محل المعامالت. كما أخذ بالمستوى العام لألسعار   P بدال من  

 غة فيشر للمبادالت لتأخذ الشكل التالي:سعر المعامالت. و هكذا تم تعديل صي

MV=PY (....5)  

تداول الرصيد النقدي سنويا لشراء هنا أصبحت تعبر عن عدد مرات Vحيث 

الناتج السنوي من السلع و الخدمات، و بذلك أصبحت تعبر عن سرعة دوران 

 الدخل.

و على ذلك يمكن التعبير عن الطلب على النقود بالشكل التالي:           

Md= 1/V.PY (....6.)  

 و هناك بعض االنتقادات التي ميزت هذه النظرية منها: 

 ة أثر أسعار الفائدة على كمية النقود؛تجاهلت النظري 

 درست قيمة النقود في اطار ساكن حيث لم تشرح كيفية تحديد القيمة؛ 

 تجاهلت الطلب على النقود لألغراض المختلفة كالمضاربة مثال؛ 

 ربطت بين كمية النقود و بين المستوى العام لألسعار بنسبة مقبولة،  

 باالتجاه نفسه لجميع السلع. حيث أن التغير في أسعار السلع ال يسير
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 صيًغا المعادلة هذه أخذت سنوات عدة بعد:  كامبريدج ومعادلة الدخل نظرية-ب

  Alfred Marshall2 من كل يد على 1كامبردج جامعة في متطورة كالسيكية

 شكلتجلت في تغيرات هامة في  بيجو آرثر Arthur Pigou و مارشال ألفريد

 صيغته في النقد على طلب تابع عن تعبيًرا ثرأك لتصبح ومضمونها المعادلة

 حيازة في تدخل التي الدخل من نسبة إلى Kحيث ترمز  M/P= KYاألخيرة:  

 .والحيطة المبادلة لمتطلبات تلبية نقدي شكل تحت االقتصاديين األشخاص

       مارشال كان محال لعدد كبير من البحوث  Kفيشر الى  Vان االنتقال من 

 .النقد على الطلب نظرية بتطور بآخر أو بشكلترتبط  و التعليقات

 هألن اآلخر ومقلوب الرمزين أحد بين التماثل لنفي أو لتأكيد أهمية من نجد ال و

 عن التعبير إلى أميل الشكل في تغيير أي وأن السيما شكلًيا، أمًرا نظرنا في يبقى

 .النظر وجهة وفي المضمون  في تغير

 طلب تابع صيغة إلى النقد دوران سرعة صيغة من تقالاالن هذا هو الهام األمر

 توازن  شرط هي كامبردج معادلة أن بوضوح مارشال تحليل يفسر .النقد على
                                                           

 1209هي جامعة انجليزية تأسست في مدينة كمريدج عام  cambridgeكمبريدج- 1

، و 1890( اقتصادي بريطاني أشهر كتاباته مبادئ االقتصاد عام 1924-1842الفريد مارشال،) - 2

 هو من مؤسسي علم االقتصاد الحديث
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 المعاصرة القراءة هذه و. النقد على والطلب النقد عرض بين الحقيقية بالقيم مفترض

 النقد ندورا سرعة إلى العودة من جعلت النقدية السوق  بمنظور الكمية للمعادلة

 والعرض الطلب عنصري  على األنظار وركزت األول، باالهتمام يحظى ال موضوًعا

 . النقد دوران سرعة بمفهوم بالطبع اإلخالل دون  النقدية السوق  في

 ولاأل بطرفيها النقدية السوق  على للتوازن  شرًطا المفهوم بهذا مارشال معادلة تعد

 أول يعد والذي النقد؛ على الطلب عن المعبر والثاني النقد، عرض عن المعبر

 Md = kY. .النقد على الطلب لتابع صيغة

 حتى أو وبيجو، لمارشال بالنسبة سواء الحقيقية النقدية األرصدة على الطلب يعد

 ترجيح على يقوم الدخل، بداللة متزايًدا تابًعا العامة، النظرية قبل ما لكينز بالنسبة

 Kإلى والنظر للقيمة، كحافظ لوظيفته غياب عم المبادالت في كوسيط النقد وظيفة

 .1المصرفي النظام وبنية المدفوعات وتقاليد أعراف تحدده كعامل التابع في

 سائلة نقدية بأرصدة لالحتفاظ يميلون  االقتصاديون  األعوان أن مارشال ألفريد يرى 

مارشال  عليه أطلق ما هو و خدمات، و سلع من يقومون بشرائه ما لمقابلة

                                                           
 28-27ذكره، صموفق السيد حسن، مرجع سبق  1



2كليالقتصاد الا  

 

 
28 

 النقود على األفراد عوامل طلب على يرتكز التحليل هذا و ،"النقدي فضيلالت"

 .عاطلة نقدية أرصدة شكل على ابه لالحتفاظ

 :الشكل من المعادلة صيغت و 

Md = KY 

Md :النقود على الطلب.  

 Y :النقدي الدخل 

 ظااالحتف األفراد يرغب التي الوطني الدخل من نسبة هو و للمجتمع النقدي التفضيل

 فرض مع و مارشال، معادلة في الزاوية حجر هي و سائل، نقدي شكل في ابه

 Kالنقدي  الرصيد نسبة ثبات لغرض النقود استخدام

 Vهو مقلوب  K أن واعتبار القصيرة، للفترة ثابتة النقود دوران سرعة أن بما و

 ،P = f(M)أي: سيكون ألي تغير في كمية النقود تأثير على مستوى األسعار وبالتالي

 النقود تغير فتأثير النقدية، السياسة حيادية يعني مما التبادل، معادلة تحليل نفسأي 

      الدخل تأثير في فعاليتها عدم يعني مما لألسعار، العام المستوى  على يكون  فقط

 .لالقتصاد الحقيقي الجانب و الفائدة معدالت و 
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 من قريًبا كينز بقي "العامة ظريةالن "سبقت التي أعماله في: 1النظرية الكينزية-2

 في أصالته تجلت العامة نظريته ومع الحق وقت في ولكن (كامبردج) في أساتذته

 في النقد أن على وداللة النقد على الطلب عن تعبيًرا " السيولة تفضيل" موضوع

 ."االمتياز بدرجة السائل الصل" هو كينز مفردات

 محفظة إدارة إطار في يندرج كينز ليلتح في النقدية األرصدة على الطلب إن

 األكثر األصول إلى االقتصاديين األشخاص تفضيل ينصرف حيث المالية األوراق

 األخرى، المالية واألصول النقد بين عقالني سلوك على المبني الخيار إن. سيولة

 ربطت التي العكسية العالقة على القائمة لتحليله االنطالق نقطة إيضاح لكينز أتاح

 .الفائدة معدل ومستوى  بها المرغوب النقدية األرصدة بين

 مرمى عن المعبرة السيولة تفضيلل دوافعثالث  ،"العامة النظرية" كتابهكينز في  أفرد

 .المضاربة دافع الحيطة، دافع المبادلة، دافع :الكينزي  النقدي التحليل

 والثالث الثاني الدافعين معطيات و منطق على يقوم التحليل هذا في الجديد إن

 .االقتصادية للحياة المالزمة التأكد عدم حاالت على المبنيين
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 :بمظهرين الحيطة بدافع السيولة تفضيل تقتضي التي التأكد عدم حاالت تتجلى

               .مباغته نفقات تتطلب التي المستقبلية االحتماالت مواجهة في األول

 تحويل إلى االضطرار عند رأسمالية، خسارة خطر احتمال مواجهة في الثانيو 

 مستوى  من التأكد عدم حاالت في مباغته، نفقات لمواجهة نقد إلى المالية األصول

 المالية األصول سعر مع عكسية بعالقة المرتبط الفائدة لمعدل المستقبلي السعر

  .مثال كالسندات

 تقتضي التي ةالفائد لمعدل المستقبلي المستوى  من التأكد عدم حاالت تتجلى كما

 المال رأس في ربح تحقيق بهدف الضيق بالمعنى المضاربة بدافع السيولة تفضيل

 .المكتنز

 األسباب مجمل الواسع، بالمعنى المضاربة دافع تحت غامضة وبصورة كينز يدمج

 تلك فيها بما الفائدة ومعدل النقد على الطلب بين العكسية العالقة تفسر التي

  .ةالحيط بدافع المرتبطة

 زيةالكين األدبيات في ذكرها يرد ما جًدا نادًرا التي – المالحظة هذه أهمية تكمن

 :منها نذكر جوانب عدة في المجددة
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 مراأل الفائدة وبمعدل بالدخل واحد بآن يتعلق الحيطة بدافع النقد على الطلب إن -

 النقد على الطلب تأسيس خالله من يمكن إذ خاصة، أهمية الدافع هذا يكسب الذي

 النقد وظيفة وعلى (M1 + M2)لألشخاص االقتصاديين العقالني السلوك على

 يقترن  الذي المعاصر الديناميكي بالمضمون  المبادالتفي  كوسيط األساسية

 .الضعيف بالمعنى للقيمة كحافظ بوظيفته

 بدافع ضمنًيا مقترًنا الواسع بالمعنى المضاربة بدافع النقد على الطلب إن - 

 بالتركيز المجددون  الكينزيون  فيه وقع الذي االنحراف لدرء مخرًجا يشكل الحيطة

 لنقدل الفعال األثر دركي يعد لم بحيث القوي  بالمعنى للقيمة كحافظ النقد وظيفة على

 .منفردة الوظيفة هذه خالل من إال االقتصاد في

 ةبالمحصل هو الثالثة الدوافع إلى المستند السيولة تفضيل فإن ذلك على وتأسيًسا

 :  (r) الفائدة ومعدل  (Yبمتحولين: الدخل ) يتعلق تابع

Md = F (Y, r) ; F’)Y( >0 , F’)r( < 0 

 :عدةأص ثالثة على ومبدًعا رائًدا جاء لكينز النقدي التحليل إن أخيًرا القول كنيم

 .النقد على الطلب محددات في الفائدة معدل إدخال -
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 .النقدي االكتناز -

 .العقالنية الخيارات نظرية إطار في النقد على الطلب لتحلي إدخال -

 :يلي فيما سنوردها خاصة محدودية من منها كل يخلو ال

 لمعدل النقدي البعد على والتأكيد السيولة تفضيل خالل من كينز استطاع - أ

 رضيةالف فإن ذلك ومع والنقدية، الحقيقية الظواهر تكامل صيغ أولى يقدم أن الفائدة

                   الواقع يؤكدها لمعليها مصيدة السيولة  يطلق التي الصرفة يةالكينز 

 ؛الثانية العالمية الحرب بعد  ما عقود في سيما وال 

  االكتناز ظاهرة على ساي وقانون  المنافذ لقانون  المعروف انتقاده كينز يبني ب-

 .البطالة حاالت فسيرت في وتسهم واالستثمار االدخار بين المواءمة عدم تفسرالتي 

 ومن المالية، األصول تجانس فرضية على الكينزي  التحليل يقوم للواقع خالًفا ولكن

 الخيار هذا يأخذ أن يقتضي المنطق أن حين في النقد، وبين بينها الخيار يقع َثم

 البنى أظهرت وقد هذا .ةمتجانس غير بوصفها المتاحة األصول مختلف بالحسبان

 أن المصرفية غير المالية المؤسسات وجود مع المعاصرة، تصادياتاالق في النقدية

 واألخرى  الطويل المدى على المالية األصول بين التمييز منحى يأخذ الخيار هذا
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 بديال وتشكل فائدة وتدر مؤكدة بأنها تتصف األخيرة وهذه القصير؛ المدى على

 الكبير الدور مع يتناسب يالذ بالحجم يعد لم االكتناز فإن َثم ومن .النقد من أفضل

 .الكينزي  التحليل في إليه اسند الذي

 بين الخيار على يقوم كينز تحليل في الخيارات نظرية إدخال إن وأخيًرا – ج

 في التحليل هذا حدود وتتجلى(. السندات سيما ال) المالية واألصول النقدية األصول

 مستقبل بخصوص صادييناالقت األشخاص توقعات في تنوًعا يبدو التأكد عدم أن

 سيكون  بما تامة قناعة على يقوم ىحد على فرد كل قرار أن حين في الفائدة معدل

 بكامل االحتفاظ إما أمرين أمام فهو َثم ومن المستقبل، في الفائدة معدل عليه

 جزئي صعيد على تختفي وهكذا .نقود شكل على أو سندات، شكل على مدخراته

            .الفائدة معدل وبين المضاربة بدافع النقد على بالطل بين العكسية العالقة

 من لكل المؤكدة شبه التوقعات الختالف نظًرا كلي صعيد على فقط تظهر و

 كل بنظر هو ما إلى استناًدا الفائدة معدل مستقبل لجهة االقتصاديين األشخاص

 .الطبيعي الفائدة معدل منهم
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انطالقا من األزمات التي عرفها النظام  1:لفريدمان الحديثة الكمية النظرية-3

الرأسمالي في الستينات من القرن العشرين دفع بمجموعة من االقتصاديين و على 

" الى اعادة الحياة مجددا  الى التحليل التقليدي، لكن ميلتون فريدمانرأسهم " 

بأدوات و وسائل تفسير و عالج جديدة، و بذلك فقد شهدت النظرية التقليدية 

 بمدرسة"" أو ما تسمى النظرية المعاصرة لكمية النقودت باسم "ات اشتهر افاض

" الذي استطاع و اتباعه " النقديين" من تأكيد أفكاره 2" بزعامة " فريدمانشيكاغو

على الواقع الفعلي بآراء هذا المذهب الجديد " المذهب النقدي" من قبل الدول 

 تضخم و الركود الذي ساد هذه الدول.الرأسمالية للتخفيف من حدة أزمة و وطأة ال

تعتبر نظرية كمية النقود و طلب حائزي الثروة و المشروعات من أهم اسهامات 

الفكر االقتصادي المعاصر، فهي نظرية قامت أساسا على تجديد و احياء نظرية " 

فيشر" و " مارشال" بفكر و اضافات جديدة و بتحليل المتغيرات االقتصادية وفقا 

                                                           
بلعزوز بن علي، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، - 1

 64، ص 2008الجزائر،

 في بأعماله عرف ، أمريكي اديصاقتMilton Fridman  (1912-2006 ) ميلتون فريدمان - 2

االقتصادي و االحصاء، صاحب جائزة نوبل في االقتصاد العام عام  والتاريخ ئيوالجز الكلي االقتصاد

1976. 
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جريبي مبني أساسا على الحقائق االحصائية، و االستنتاجات العملية من لمنهج ت

جهة، و االبتعاد عن االنتقادات التي تعرضت لها النظرية التقليدية و االستفادة من 

التطور الفكري و العلمي من جهة أخرى، و بالتالي فنظرية كمية النقود المعاصرة ال 

 ر.تعد أن تكون فكرا تقليديا و لكنه متطو 

         يرى فريدمان أن دوافع الطلب على النقود تتطلب دراسة و تحليل مفهوم الثروة

 يولة،و األسعار و العوائد من األشكال األخرى البديلة لالحتفاظ بالثروة في صورة س

 و األذواق أو ما يطلق عليه اصطالح ترتيب األفضليات.

 تتمثل أساسا فيما يلي:فرضيات النظرية: 

  عن الطلب على النقود؛ كمية النقود) عرض النقود(استقالل 

 استقرار دالة الطلب على النقود و أهميتها؛ 

 رفض فكرة مصيدة السيولة عند بناء دالة الطلب على النقود؛ 

  يتوقف الطلب على النقود على نفس االعتبارات التي تحكم ظاهرة الطلب

 على السلع و الخدمات.
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             الطلب على النقود جزء من نظرية الثروة و من ثم فقد اعتبر "فريدمان"  

ة سماليأو نظرية رأس المال. اذا مفهوم الثروة من منظور هذه النظرية هي القيمة الرأ

ات ا األجزاء األخرى و المكونخل، فالنقود هي جزء من الثروة، أملجميع مصادر الد

                            يةالمالية و النقداألخرى للثروة، فإنها تتمثل في األصول 

 ي.) األسهم و السندات( و األصول العينية) الطبيعية(، فضال عن االستثمار البشر 

هي فالثروة تتكون من مجموع األصول التي يمكنها أن تحقق دخال أو عائدا معينا، ف

ة أوسع فكرة، حيث تشمل كافة عناصر الثروة البشرية و غير البشرية، أي أن الثرو 

 د " فريدمان" تشمل كل مصادر الدخل.عن

ان الدخل الجاري هو مقياس لألجل القصير، و من ثم يتطلب استخدام الدخل 

ن" للثروة، و لكنه في االجل الطويل، و هذا ما قام به " فريدما -أو بديل -كمؤشر

قع "، هو تعبير عن القيمة المتوقعة للدخل المتو " الدخل الدائمفي بناء نموذجه 

     الدخل الدائمعليه من وراء الثروة في األجل الطويل. بصفة عامة يتحدد  الحصول

             ) الدخل المتوقع( بثالثة عناصر أساسية هي الثروة و أذواق المستهلكين

 و معدل الفائدة، فضال عن هيكل توزيع السكان حسب السن.
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" ب مفهوم " فريدمانو يمكن اعطاء الصيغة الرياضية لدالة الطلب على النقود بحس

 في المعادلة التالية: 

M = f( P , Rb, Re, 1/P.dp/dt, W,U) 

P : لسلع،اقيمة العائد الحقيقي للنقود، وفقا لوحدات النقود االسمية يعتمد على حجم 

      ( هو المتغير الحاسمPفمستوى األسعار ) أو بمفهوم أدق على مستوى األسعار؛

 ؛لثروةالعائد الحقيقي بالنسبة للنقود و لباقي أشكال ا و الفعال و المؤثر على قيمة

Rb: تعتبر السندات من أصول الثروة تحقق عائدا ثابتا لحائزها في شكل نسبة من 

 (؛Rbالقيمة االسمية للسند) 

Reالدخل المتحصل عليه من حيازة األسهم أي  سعر فائدة األسهم في السوق؛ : 

 1/P.dp/dt : ع في المتوقازة األصول العينية يرتبط بالتغير على حيالمتوقع العائد

       مقلوب المستوى العام لألسعار،  P/1حيث  ية معينة،نمقيمة الثمن في فترة ز 

(، و يمكن أن يطلق على tتمثل معدل تغير األسعار بالنسبة للزمن ) dp/dt و

 ؛السلع المادية و عائدها معدل التضخم المتوقع



2كليالقتصاد الا  

 

 
38 

Wيد العائد من رأس المال البشري بأسعار السوق : لما كان من الصعب تحد      

عالقة ) نسبة( بين رأس المال البشري و رأس المال المادي، أو ما يسمى دت وج

 (؛Wبمعامل النسبة بين الثروة المادية الى الثروة البشرية هو ) 

U.يرمز لألذواق و ترتيب األفضليات في تحليل الطلب على النقود : 

س ة الطلب على النقود على أساس الوحدات النقدية االسمية، و ليتقوم معادلة دال

 على أساس القيمة الحقيقية، لذلك يمكن أن تقوم صورة معادلة الطلب على النقود

( قصد P/1على أساس الطلب على الرصيد الحقيقي بضرب طرفي المعادلة ب )

ى المعادلة تحويل كمية النقود الى رصيد حقيقي) الناتج الحقيقي(، فنحصل عل

 التالية: 

M/P = f (Rb, Re, 1/P.dp/dt, W,U) 

 (.M/Pيطلق على هذه المعادلة دالة الطلب على األرصدة النقدية الحقيقية) 
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 لسعر الفائدة Hansenو  Hicks: تحليل لثالفصل الثا

قاما االقتصاديان هيكس و هانسن في خضم الدفاع عن أراء و مبادئ كينز بوضع 

    او نموذج التوازن االقتصادي الكلي نموذج هيكس و هانسن"سم "نموذج سمي با

(LM-IS."و قد أطلق عليه " نموذج النظرية الكينزية الجديدة ،)1 

   ، يعطي تمثيال جبريا 1952هانسن و أشاعه  1937هيكس هذا النموذج ابتكره 

كتابه و بيانيا لعدد من العالقات التي وضعها كينز بشكل علني الى حد ما، في 

الشهير النظرية العامة في العمالة و الفائدة و النقد. تكمن المساهمة الرئيسية 

للنموذج األصلي في التحديد المتزامن في ظل فرضية االقتصاد المغلق، الدخل 

ادخار( -الوطني و معدل الفائدة انطالقا من تفاعل سوق السلع و الخدمات)استثمار

دم هذا النموذج أساسا للتنبؤ بآثار السياستين نقد(. استخ -و سوق النقد ) سيولة

 2النقدية و المالية التوازنية.

                                                           
 83بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص - 1

2  -Med Chérif Ilmen, Dictionnaire d’économie et de Sciences Sociales, Berti 

Edition, Algérie, 2009 , p 549 
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يهدف هذا النموذج للوصول الى تحديد مستوى التوازن الكلي آخذين بعين االعتبار 

د، عن طريق ربطهما بدوال متغيرين أساسيين هما سعر الفائدة و الدخل في آن واح

و  لنقود و الطلب عليها كمتغيرات متبادلةو االستثمار من جهة، و عرض ا االدخار

 1آنية لكل منهما.

  IS: نموذج هانسن2التوازن في سوق السلع و الخدمات -أوال

( قيمة معلومة. Mنفترض أن المستوى العام لألسعار ثابتا، و أن عرض النقود )

يتحقق التوازن في سوق السلع و الخدمات عندما يتساوى االدخار مع االستثمار 

I=S ( في الفترة القصيرة، و بما أن االدخارS( يكون تابعا متزايدا للدخل )Y،) 

 (، يعني ذلك أن: i( هو تابعا متناقصا لمعدل الفائدة )Iبينما )

S = S(Y)   : S'(y) > 0 ……(1) 

I =   I(i)         :I'(i)  < 0…..(2) 

 و منه فشرط التوازن في سوق السلع و الخدمات: 

I(i)=S(y) ……(3) 

                                                           
 85ص  بلعزوز بن علي، مرجع  سبق ذكره،- 1
 187-186بريبش السعيد، مرجع سبق ذكره، ص - 2



2كليالقتصاد الا  
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( تحقق y( توجد قيمة وحيدة )iتعني أنه بالنسبة لكل معدل فائدة ) 3المعادلة 

 .Iو االستثمار  Sالمساواة بين االدخار 

 ألنه:  Y( كلما انخفض الدخل iيمكن استنتاج أنه كلما زاد معدل الفائدة )

i ➚ ➩ I ➘ ➩Y ➘ 

( Yيعطي )(، و هذا التابع الذي i( هو تابع متناقص لمعدل الفائدة )Yالدخل )

 (، أو تابع )هانسن( كما يوضح ذلك بيانيا: IS( يعرف باسم تابع )iبداللة )

 

 .Y2الى Y1من  Yأدى الى زيادة الدخل  i2الى  i1من  iأن انخفاض يالحظ 



2كليالقتصاد الا  
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  ( من الممكن أن نفسر منحنىIS على أنه منحنى للطلب الكلي على )

ائدة في حالة ثبات السلع و الخدمات عند المستويات المختلفة ألسعار الف

 المستوى العام لألسعار.

  ( ان كل تغير لتابع االدخار أو االستثمار يترجم بانتقال المنحنىISعن ) 

سبيل المثال أن كل زيادة في الميل الحدي  وضعه األصلي، فعلى

 ( نحو األعلى و نحو اليمين) يزيدIS( يسبب انتقاال للمنحنى)jلالستثمار)

Y :كما هو موضح ) 

 

  ( ان انتقال المنحنىIS الى اليمين أو الى اليسار يكون مرتبطا بطبيعة )

           السياسة المالية و النقدية للحكومة، في ما اذا كانت توسعية 



2كليالقتصاد الا  
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   أو انكماشية، مثال ينتقل الى اليمين عندما تتوسع الحكومة في انفاقها، 

 1و الى اليسار عندما تقلص من نفقاتها؛

 : نموذج التالينفترض المثال: 

C = 50 + 0.6 Yd 

I = 150 – 1000 i 

 ؟ ISاستخرج معادلة   -1

؟  0.08، 0.06،  0.04حدد مستويات الدخل الموافقة لمعدالت الفائدة  -2

 أرسم المنحنى البياني؟

    30لو افترضنا اآلن أن الحكومة قررت زيادة في االنفاق الحكومي بمقدار  -3

 ؟ ISو ن كيف سيؤثر ذلك على منحنى 
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 الحل: 

 الطريقة الولى: الطلب الكلي= العرض الكلي

Y = C + I 

  بقيمها:  Iو  Cنعوض 

Y = 50 + 0.6 Yd + 150 – 1000 i 

 فإن:  Yd = Yلكن بما أن الضرائب و االعانات غير موجودة اي 

Y  = 50 + 0.6 Y + 150 – 1000 i 

Y – 0.6 Y = 200 – 1000 i 

Y = 200/0.4 – 1000/0.4 

 

 

 أي : الثانية: نساوي بين االدخار و االستثمار  ةيقالطر 

I = S ➩ 150- 1000i = -50 + 0.4 Yd 

Y = Yd ➩ 0.4 Y = 200 – 1000 i 

Y = 500 – 2500 i 



2كليالقتصاد الا  
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 نجد:  ISفي معادلة  iتحديد مستويات الدخل: نعوض قيم  -2

0.08 0.06 0.04 i 

300 350 400 Y1 

 

 

 ين معدل الفائدة و الدخلنالحظ من خالل الجدول و المنحنى وجود عالقة عكسية ب

ة في سوق السلع و الخدمات نتيجة العالقة العكسية بين االستثمار و معدل الفائد

 باعتبار أن االستثمار واحد من مكونات االنفاق الوطني )الدخل الوطني( أي: 

Y = 500- 2500 i 

 



2كليالقتصاد الا  
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i ➚ ➩ I ➚ ➩ Y➘  

 ( نحسب مضاعف االنفاق الحكومي: ISعلى منحنى ) Gتأثير  – 3

G + △G ➩ Y + △Y 

△Y = k. △G 

K = 1/ 1-c' = 1/ 1-0.6 = 1/0.4 = 2.5 

➩ △ Y = 2.5 ( 30) 

  

0.08 0.06 0.04 I 

375 425 475 Y2 

  

الى األعلى ألن الدخل  ISسيؤدي ذلك الى انتقال منحنى  Gاذا حدثت زيادة في 

Y  ون . 75سيزداد بمقدار 

 لهيكس( LMالتوازن في سوق النقود الكينزي) تابع  -ثانيا

△Y = 75   ون  



2كليالقتصاد الا  
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 1: يرى كينز انه توجد ثالث دوافع للطلب على النقود: دالة الطلب على النقود-1

ي تكف : يحتاج األفراد الى كمية معينة من النقوددافع المعامالت أو المبادالت-أ

أنى  لتلبية حاجاتهم اليومية الالزمة) اسبوعيا أو شهريا(. على المستوى الكلي نجد

(. ألن كل زيادة Nو التشغيل ) Yتوى الدخل هذا الدافع يرتبط و بشكل كبير بمس

( مما يستدعي دفع أجور N( تؤدي الى زيادة في مستوى التشغيل)Yفي الدخل)

مما  جديدة أكثر اي زيادة في الكتلة النقدية، و منه زيادة المستوى العام لألسعار

 يترتب عليه زيادة في الطلب على النقد للمعامالت اي: 

Y ➚ ➩ N ➚ ➩ W ➩ M*➩ P ➚ ➩ L1➚ ……(4) 

 هكذا نستنتج أن الطلب على النقود لغرض المعامالت هو تابع للدخل أي:  

L1 = L1(Y)       :   L'1(Y) > 0        (عالقة طردية) 

تغير و لكن بما ان النسبة التي يحتفظ بها األفراد من مواردهم المتاحة هي تابع م 

 يمكن كتابة العالقة السابقة كما يلي:  Yللدخل 

L1 = L1(Y)  =  K.Y …..(5) 
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2كليالقتصاد الا  
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K  :نسبة النقود المحتفظ بها من مجمل الموارد المتاحة 

K.Y ➚ ➩ L1➚ 

نالحظ وجود عالقة طردية بين المستوى العام لألسعار و الطلب  4من العالقة 

 و منه: ( ➚P➚ ➩ L1على النقود لغرض المعامالت )

L1 = L1( P.Y) : L'(P.Y)  > 0  

➩ L1= L1(P.Y) = K. P.Y …..(6) 

جهة االحتفاظ بكمية معينة من النقود امرا ضروريا لموا يعتبر دافع االحتياط:-ب

 الطوارئ مثل المرض، البطالة ....الخ. كذلك الفرد عندما يذهب الى السوق فإنه

عا يجد سل يأخذ معه كمية نقدية أكثر مما يلزمه لشراء السلع الي يريدها، ألنه قد

انفاقه فيستفيد مباشرة من هذه الفرصة، و كذلك  انخفض سعرها أو يغير خطة

بالنسبة للتاجر االحتياج لنقد سائل، قد ينشأ من الخوف من حدوث أشياء غير 

 متوقعة أو فرص لم يتنبأ بها، فقد يحقق مكاسب كبيرة) نفس الشيء مع المؤسسة(.

    و يختلف هذا الدافع من فرد آلخر و من مؤسسة ألخرى حسب درجة ثراء الفرد 

و طبيعة المؤسسة، مدى سهولة أو صعوبة الحصول على القروض أي درجة 



2كليالقتصاد الا  

 

 
49 

التفاؤل أو التشاؤم، درجة نمو األسواق المالية، سهولة تحويل األوراق المالية الى 

 نقود سائلة بسرعة و بدون خسارة.

ي( ان الطلب على النقود بدافع االحتياط يزيد في حالة الكساد)االنكماش االقتصاد

، ون هناك تشاؤم و يقل في حالة الرواج او االزدهار االقتصادي) التفاؤل(حيث يك

 ة.اي يعتمد على االحوال النفسية و ال يتأثر بسعر الفائدة عند التغيرات الطفيف

   K*= M*/Y ..(7)تحسب:  *Kان متوسط األرصدة النقدية التي يحتفظ بها 

(Y )الموارد المتاحة أي الدخل 

 الطلب على النقود للمعامالت و االحتياط سويا عندما ناقش ان كينز قد جمع بين

 عالقة النقود بسعر الفائدة.

 



2كليالقتصاد الا  
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 يالحظ أن الطلب على النقود لغرض المعامالت و االحتياط عديم المرونة بالنسبة

 كما هو موضح:  L1و  iللتغير في سعر الفائدة، أي ال توجد عالقة بين 

 

توظيف األوراق المالية بغرض الحصول على يقصد بالمضاربة دافع المضاربة: -ج

يز ) شرائها و عند ارتفاع اسعارها تبيعها(، و سوف يتم الترك iايرادات عن طريق 

مما السندات على السندات. كل زيادة في معدل الفائدة ستؤدي الى انخفاض اسعار 

 علىالطلب يؤدي الى زيادة شرائها )االحتفاظ بها( االمر الذي سيؤدي الى نقصان 

 (:L2النقود لغرض المضاربة)

L2= L2(i)     :   L'(i) < 0 …..(8) 

 ) االيراد المتحصل عليه(: Rو  iوجود عالقة عكسية بين أي  

VAC= R1/1+i + R2/(1+i)2 +…..+ Rn/(1+i)n + V0/(1+i)n 



2كليالقتصاد الا  
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      ( يساوي مجموع الطلب على النقود للمعامالتLو بما أن الطلب على النقود )

 فإن:  L2و الطلب على النقود للمضاربة  L1ط و االحتيا

L = L1+ L2……(9) 

: هي كمية النقود التي يطرحها البنك المركزي من أجل أداء عرض النقود -2

    Msمجمل المعامالت االقتصادية في اطار هيكل االقتصاد، و يرمز لها بالرمز 

     النقدي.  ، كما تعرف ايضا بحجم الكتلة النقدية أو المعروض*Mأو  Moأو 

و يعتبر عرض النقود متغيرا خارجيا باعتبار اصدار النقود مراقبا من طرف الدولة 

عن طريق سلطاتها النقدية أي البنك المركزي، اال اذا قرر هذا األخير اتخاذ 

اجراءات معينة عبر أداوت السياسة النقدية ) عمليات السوق المفتوحة، نسبة 

  1صم(.االحتياط المطلوب، نسبة الخ

مع  يتحقق التوازن عندما يتساوى الطلب على النقودالتوازن في سوق النقود:  -3

 عرض النقود أي: 

M*= L 

                                                           
، 2010، الجزائر، OPUمدخل الى التحليل االقتصادي الكلي، بونوة شعيب، زهرة بن يخلف،  - 1

 258ص 



2كليالقتصاد الا  
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M* = L1+L2  

M* = L1(P.Y) + L2(i) ….(10) 

لى اذا اخذنا بعين االعتبار ان زيادة الطلب على النقود بغرض المضاربة يؤدي او 

 اه:بنفس االتج Pتغير المستوى العام لألسعار 

L2= L2(i, p)      : L'2(P) > 0 

 ( في عالقة عرض النقود بالنسبة لكينز: Pو منه يمكن اضافة )

M* = K.P.Y + PL2(i)…..(11) 

K*  ذو عالقة عكسية معV* :حيثK*= 1/V*  

( المستوى العام P( يتغير بنفس اتجاه )L2أما الطلب على النقود للمضاربة)

 لألسعار.

 كتابة : يمكن  11من المعادلة  

M*/P = K*.Y + L2(i) …..(12) 

( )العرض أو الطلب الحقيقي الكلي على النقود M*/Pثابتا فإن  Pاذا افترضنا ان 

 يكون ثابتا أيضا.



2كليالقتصاد الا  
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M*/P – L2(i) = K*.Y ➩ Y= [M*/P – L2(i)]/K = 1/K [M*/P – 

L2(i)] ➩ 

Y= 1/K [M*/P – L2(i)]……(13) 

 ( أو تابع هيكس.LMعرف باسم تابع )( الطردية تY( و )iهذه العالقة بين )

 

  نفترض لديك المعطيات التالية:مثال: 

M* = 200  ون  

Md = 0.25 Y + 120 -200 i 

 ؟  LMمعادلة استخرج  -1

 ؟  0.08، 0.06،  0.04الموافقة لمعدالت الفائدة  Yأوجد قيم  -2



2كليالقتصاد الا  
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 20بافتراض أن هناك زيادة في عرض النقود أي سياسة نقدية توسعية بمقدار  -3

 ؟ LMن كيف سيؤثر ذلك على منحنى و 

 الحل: 

M* = Md ➩ 0.25 Y + 120 – 200 i = 200 

0.25 = 200 i + 80 

 

     ( وجود عالقة طردية بين معدل الفائدةLMتبين معادلة التوازن في سوق النقود )

 ار أنألفراد يوظفون مبالغ أكثر عندما يزداد معدل الفائدة باعتبو الدخل، حيث أن ا

 . الفائدة احدى مكونات الدخل الوطني عند حسابه بطريقة المداخيل

 في المعادلة: i يكفي أن نعوض فقط قيم  Yايجاد قيم  -2

0.08 0.06 0.04 i 

384 368 352 Y 

 : الجديدة LMو ن: نعيد صياغة  20بمقدار  *Mعند زيادة -4

Md = M* ➩ 0.25 Y+ 120 -200 i = 220 

Y  = 320 + 800 i …..(1) 



2كليالقتصاد الا  
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0.25 Y = 100 + 200 i 

➩ 

 0.08 0.06 0.04 I 

464 448 432 Y 

 

دة لنجد مقدار الزيا 2من  1في المعادلة الجديدة، أو نطرح المعادلة  iنعوض قيم 

 ون. 80في الدخل و هي : 

ادة في و ن أدت الى الزي 20بمقدار  *Mنالحظ أن الزيادة في عرض النقود  

الى  LM1ل من الى األسف LMو ن مما يعني انتقال منحنى  80الدخل بمقدار 

LM2  :كما هو موضح في الشكل الموالي 

Y = 400 + 800 i ……(2) 



2كليالقتصاد الا  
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 التوازن في سوقي السلع و الخدمات و النقود معا:  -اثالث 

يتحقق التوازن االقتصادي العام من خالل توازن سوق السلع و الخدمات و سوق 

 1آخر توازن القطاعين الحقيقي و النقدي في آن واحد. النقود، أو بمعنى 

 لدينا: 

I(i) = S(Y) ……..(1)   ➩     سوق السلع و الخدمات  

M*/P = K*.Y + L2(i) …(2)   ➩ دسوق النقو     
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2كليالقتصاد الا  
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تابع  Y( هي عالقة عكسية و ان Y( و )iتبين أن العالقة بين ) 1المعادلة 

 (.ISو تسمى تابع )  (iمتناقص ل )

يد هو تابع متزا Y( عالقة طردية و أن Y( و )iتبين أن العالقة بين ) 2 المعادلة

 (.LM( و تسمى تابع )iل )

( التي تحقق في آن واحد توازن i( و )Yحل المعادلتين السابقتين يعطي القيم ل )

 1السوقين معا من خالل نقطة تقاطع المنحنيين كما هو موضح في الشكل الموالي: 

 

مع ثبات المستوى العام لألسعار تسبب في  *Mلكتلة النقدية يالحظ أن زيادة ا

مما أحدث انخفاضا في  LM2الى  LM1أي  Pمن نقطة التقاطع  *LMانتقال 
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(i( من )i1( الى )i2 األمر الذي أدى الى زيادة الدخل )Y  منY1  الىY2  في

سوق السلع و الخدمات، أما في سوق النقود فحدث العكس حيث أنه في نقطة 

مما  i2الى  ⎺iأدى ذلك الى زيادة معدل الفائدة من الحد األدنى  Rلتقاطع الجديدة ا

 .Y2الى  Y1تسبب في زيادة الدخل من 

كي النتيجة التي توصلت اليها النظرية الكينزية متناقضة تماما مع الفكر الكالسي

ر تؤث( تؤثر فقط على المستوى العام لألسعار، بل *Mالذي يعتبر أن كمية النقود )

 كذلك على المتغيرات االقتصادية الحقيقية كالدخل مثال.

 : نفرض لديك المعطيات التاليةمثال: 

C = 30 + 0.6 Yd 

I = 100 – 300 i 

Md = 0.4 Y+ 40 – 200 i   /  M* = 60 و ن 

 المطلوب: أوجد ثنائية التوازن مع التمثيل البياني؟

 

 



2كليالقتصاد الا  
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 الحل: 

 (ISايجاد معادلة ) -1

I = S 

100-300i = - 30 +0.4Yd 

0.4Yd = 100 + 30 – 300i 

0.4Yd = 130- 300i 

Yd = Y ➩ 

 (LMايجاد معادلة )  -2

Md = M* 

0.4 Y + 40 – 200 i = 60 

0.4 Y = 60 – 40 + 200 i 

0.4Y = 20 + 200 i 

 

 

 ايجاد ثنائية التوازن) التوازن في السوقين معا( أي:   -3

Y = 325- 750 i 

Y = 50 + 500 i 

 



2كليالقتصاد الا  
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IS  = LM 

1000- 750 i =  50 + 500 i ➩ i = 950/ 1250 = 0.22 

➩                             

 : Yفي احدى المعادلتين إليجاد  iنعوض 

➩   

  

 

                                  i                                            

LM 

   22%  

Y IS       160 

 

i = 22% 

 

YLM = YIS = 160 ون  



2كليالقتصاد الا  
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  1: القتصادي العامتأثير السياستين المالية و النقدية على التوازن ا-رابعا

 تأثير السياسة النقدية:  .1

: هي مجموعة من االجراءات التي تتخذها السلطة النقدية في تعريفها .أ

المجتمع بغرض الرقابة على االئتمان و التأثير عليه بما يتفق و تحقيق 

 األهداف االقتصادية التي تصبو اليها الحكومة.

ءة اض أسعار الفائدة عن الكفا: تؤدي زيادة كمية النقود الى انخففعاليتها .ب

الحدية لرأس المال و هذا يشجع االستثمار، و عليه يزداد الدخل بمقدار 

مضاعف االستثمار، كما أن هذه الزيادة في عرض النقود لن يقابلها زيادة 

في االنتاج، و بالتالي ترتفع األسعار مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على 

 صحيح عند تخفيض كمية النقود. النقود بغرض المعامالت و العكس

و بالتالي انتقال  M1الى  M0و الشكل الموالي يوضح تغيير العرض من 

بمقدار مضاعف  LMو يكون تغير  LM2الى  LM1من  LMمنحنى 

 .النقود

                                                           
،ص  2006العربي ساكر محاضرات في االقتصاد الكلي، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة،  - 1

42-45 
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ية عرض النقود( تكون أكثر فعالبالذكر أن السياسة النقدية )التحكم في  و الجدير

 في المجال الكالسيكي.
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 أثر السياسة المالية:  -2

هي عبارة عن الطريق التي تنتهجها الدولة الستخدام األدوات تعريفها:  .أ

ج المالية) االيرادات و النفقات العامة( و الموازنة العامة لمواجهة و عال

 المشاكل االقتصادية المختلفة.

 (، فهذا يؤديGض أن الحكومة قررت زيادة انفاقها الحكومي)لنفر فعاليتها:  .ب

( الى اليمين و بالتالي زيادة الدخل و الذي ISالى انتقال منحنى هانس )

ينجم عنه زيادة الطلب على النقود لغرض المبادالت و هذا ما يؤدي الى 

ي وجود فائض في طلب السوق النقدية و بالتالي ارتفاع أسعار الفائدة و الذ

 و الشكل الموالي يوضح ذلك حيث: .نجر عنه انخفاض في االستثماري

و مستوى التوازن  i1الى  i0من  iو يرتفع  Y1الى  Y0( من Yيرتفع  )

 K△G= Y2-Y0الجديد في سوق السلع هو: 
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: ئبهذا من جانب النفقات، أما من جانب االيرادات فندرس أثر الزيادة في الضرا

الى  ISلنفرض أن الحكومة قررت زيادة الضرائب، فهذا يؤدي الى انتقال منحنى 

 اليسار و بالتالي انخفاض مستوى الدخل الوطني و هذا ما يوضحه الشكل التالي: 

 

عند انخفاض الدخل الوطني ينخفض الطلب على النقد بغرض المبادالت، و هذا ما 

عجز الطلب في السوق النقدية، مما ينجر عنه انخفاض في أسعار  يؤدي الى
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الفائدة و بالتالي ارتفاع االستثمارات و يكون مستوى التوازن في سوق السلع: 

K△TX= Y0-Y2 

 راءإلجيمكن استخدام كال من السياستين النقدية و المالية:  دمج السياستين -3

ة قد توازن الدخل، و في مثل هذه الحالالتغيرات في أسعار الفائدة دون تغير مستوى 

يتم تخفيض سعر الفائدة عن طريق رفع معدالت الضرائب و من ثمة انتقال منحنى 

IS  الى اليسار، اال أنه في نفس الوقت يمكن مواجهة مثل هذه الحالة عن طريق

الى اليمين و هذا ما يوضحه  LMزيادة عرض النقود و من ثمة انتقال منحنى 

 :اليالشكل المو 

     ةو بالتالي فقد أدى التغير المزيج من السياستين معا الى انخفاض أسعار الفائد

 ) ارتفاع مستوى االستثمار( و بقاء المستوى التوازني للدخل ثابت.
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التغير في المستوى  إلحداثفيمكن دمج أثر السياستين معا أما الحالة الثانية 

ة لدخل دون تغير مستوى سعر الفائدة. و في مثل هذه الحالة يمكن زيادالتوازني ل

الدخل الوطني دون المساس بمستوى سعر الفائدة عن طريق السياستين معا كما هو 

 موضح في الشكل التالي: 

 

       فهذه الوضعية توضح حالة التمويل بالعجز عن طريق الزيادة في خلق النقود 

       ،الى اليمين و في نفس الوقت الزيادة في االنفاق الحكومي LMو بالتالي انتقال 

 الى اليمين و الشكل السابق يوضح حالة خاصة أين ال يحصل ISو بالتالي انتقال 

 تغير في سعر الفائدة.
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 أسئلة: بين مدى صحة أو خطأ العبارات التالية: 

        ISهالك نحو الزيادة سيؤثر سلبا على منحنيات اذا تحرك الميل الحدي لالست-1

 ؟ LMو 

     اذا قلصت الدولة من النفقات فلن يؤثر ذلك على سوقي السلع و الخدمات -2

 و سوق النقود؟

 ؟  K.△Iبمقدار  ISيتحرك منحنى -3

 سيك؟زيادة الكتلة النقدية ليس لها تأثير على التوازن عند الكينزيين بعكس الكال-4
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 ع: الدورات االقتصاديةرابالفصل ال

     من متابعة تطور النظام الرأسمالي نصل الى حقيقة تتمثل في أن تطوره و نموه 

لم يكن بشكل خط مستقيم، بل في شكل حركة شبيهة بالتموجات، و تعد احد 

      السمات االساسية التي تميز هذا النظام، و أن مدة الدورة االقتصادية تطول 

قصر بحسب نوع الدورة. و لم ينل موضوع الدورات االقتصادية عناية خاصة أو ت

 أن إال   داخل المنظومة الفكرية الكالسيكية كونه يتبنى فكرة االستخدام الكامل، 

و التي اعادت  (1933-1929أزمة الكساد الكبير )لم يصمد امام  األمرهذا 

ات الدورية األولى لم ينجم عنها النظر في التحليل الفكري السائد، سيما أن التقلب

آثار اجتماعية و اقتصادية كبيرة، اذ كان التحليل ينصرف الى جانب العرض، لكن 

بعد األزمة انتقل التحليل الى جانب الطلب، مما فتح الباب على مصرعيه لظهور 

 1فكر جديد يهتم بالتقلبات االقتصادية.

الدورية احدى أهم التقلبات التي  : تعد التقلباتمفهوم الدورة االقتصادية -أوال

تخضع لها االقتصادات السوقية على المستويين المحلي و الدولي. و تفهم هذه 

                                                           
رجاء خضير عبود موسى الربيعي، التحليل الفكري للدورات االقتصادية، على الموقع االلكتروني: - 1

www.iasj.net 15/8/2015طالع تاريخ اال 
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        التقلبات الدورية على أنها تقلبات متكررة و تراكمية في اتجاهاتها الصاعدة 

      و الهابطة لمؤشرات االقتصاد الكلي مثل الناتج الحقيقي و االنفاق االستثماري 

       و التشغيل و األسعار، و تختلف من حيث شدة تأثيراتها و فترات استمرارها 

 1و مجاالت انعكاساتها المكانية و القطاعية و المؤسسية.

      التجارية الدورات أو العمال بدورات يسمى ما أو االقتصادية الدورات مصطلح

 الصلة، ذات تصاديةاالق المصطلحات ببعض مقارنة ما نوعا حديث مصطلح هو

 االقتصادية الدورات ظاهرة كتشفت أن قبل االقتصادية باألزمات عنه يعبر كان وقد

 من ظرفية مرحلة إال هي ما األزمات فإن الحقيقة وفي عشر، التاسع القرن  في

يهتموا  لم االقتصاديين كون  التسمية في التأخر هذا يرجع وربما األخيرة، هذه مراحل

 لكن المسار، عن باالنحرافات اهتمامهم بقدر االقتصادي شاطالن مسارب كثيرا

 بين التفرقة إلى باالقتصاديين أدى والتذبذبات التقلبات هذا في والتواتر التعاقب

 بالتالي الوثيق، ارتباطهما من الرغم على مختلفين مانهأ اعتبار على المصطلحين

                                                           
، مرجع سبق 2005، 1هوشيار معروف، تحليل االقتصاد الكلي، دار صفاء للنشر و التوزيع، ط - 1

 133ذكره، ص 
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 الكلية، االقتصادية المؤشرات أهم في الخطيرة االنحرافات تلك هي األزمة كانت فإذا

 1إذن؟ االقتصادية بالدورات يقصد فماذا

النشاط  أن وهو واحد قالب في أغلبها تصب االقتصادية للدورة تعريفات عدة هناك

 مالمقد ذلك التعاريف هذه وأهم ،منتظم بشكل والتذبذب بالتقلب يتصف االقتصادي

 آرثر" وهما ة في هذا المجال،الرائد بأعمالهما المشهورين االقتصاديين من طرف

سنة  " (Arthur Burns et Wesley Mitchell)  ويسلي ميتشال"و "بارن 

 التي اإلنكماشات تلك تليها التوسعات تلك من تتكون  الدورة يعتبران ، حيث1946

 الركود فترات تليها القطاعات، من العديد في تقريبا واحد وقت في انخفاض تحدث

 في التوسع من مرحلة توليد شأنه من الذي النطاق واسع انتعاش االقتصادي، ثم

  .القادمة الدورة

 المفكرين أن إال االتجاه، هذا في صبت بعد فيما جاءت التي التعريفات ُجل

 الدراسات بعض خالل من ذلك وتدعم التعريفات تلك في يشككون  بدأواالمعاصرين 
                                                           

  السياسات وصراع الحديثة االقتصادية الدورات نظريات الكريم، عبد ، البشير سمير بواعلي دحمان -1
 العدد - إفريقيا شمال مجلة اقتصاديات الدورات، نظريات لتطور تحليلية نظرية دراسة- اقتصادية
 4-3، ص عشر السادس
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 خاصية نفي خالل من ةاالقتصادي بالتقلبات يسمى ما وقامت على التجريبية،

 .االقتصادية الدورات في واالنتظام الدورية

 واالنتظام الدورية من بكثير تمتاز والمتداول السابق بمفهومها االقتصادية الدورات

يرى  1972سنة   " R. Lucas روبيرت لوكاسأمثال  مفكرين أن مسارها، إالفي 

 الذي االنتظام وذلك ريةالدو  بتلك تتصف ال الدورات أن يعتقد فهو ،خالف ذلك

          لسبب يتقلب االقتصادي النشاط أن ويرى  التقليديون، االقتصاديون  به وصفها

 بمصطلح يأخذ نجده لهذا الموصوف، االنتظام من القدر بذلك ليس لكن آلخر أو

 :قوله حد وعلى االقتصادية، الدورات مصطلح من بدالً  االقتصادية التقلبات

 فاالضطرابات تواترها، في أو سعتها في تاماً  تناسقاً  تظهر ال الدورية الحركات"

 هذا في ويذهب ."المختلفة التجمعات من سلسلة في بالتغيرات تتعلق المالحظة

 1989.سنة Plosser بلوسر رأسهم وعلى الحقيقية الدورات نماذج أنصار االتجاه

 فإن ذلك ورغم ظام،واالنت الدورية حيث من التقلبات عن تختلف فالدورة وبالتالي

 .يبعد يتم لم ذلك في والفصل قائمًا، مازال االختالف

عرف " الدورة االقتصادية" في كتابه النظرية العامة في جون ما ينرد كينز ف 

االستخدام و الفائدة و النقود بأنها تعني ظاهرة األزمة، أي االنتقال من مرحلة 
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و فجائيا، في حين أن االنتقال  صاعدة الى مرحلة هابطة يكون في الغالب عنيفا

       1من حركة االنخفاض الى حركة االرتفاع ال يكون بوجه عام في هذا البروز.

        كما يقصد بها تلك المراحل التي يمر بها النشاط االقتصادي الكلي ارتفاعا 

 .ة في الطلب الكلي أو العرض الكليأو انخفاضا تبعا للتغيرات الحاصل

      قتصادية هي نتاج التقلبات في حجم االستثمار مقارنة بحجم االدخار، فالدورة اال 

و هو أمر ناتج عن التقلبات في سعر الفائدة في السوق النقدي حول سعر الفائدة 

الطبيعي، أو التوازني الذي يتساوى عنده االدخار و االستثمار، و ينجم عن ذلك 

و ظاهرة اصبحت مالزمة و هي صفة أ 2عدم استقرار مستويات األسعار.

لالقتصاديات التي تعتمد على آلية السوق في تخصيص الموارد االقتصادية بين 

قطاعاتها، ألن توازن السوق ليس ثابتا بل يتغير باستمرار ما دامت الحياة 

االقتصادية أو األنشطة االقتصادية في حركة مستمرة. فاالستهالك الكلي يتغير مع 

                                                           
، ص 1997جون ماينرد كينز، ترجمة نهاد رضا، النظرية العامة األنيس موفم للنشر، الجزائر، - 1

452 
 95ص ، 2013أسس علم االقتصاد، الجزائر، ، الموسوي ضياء مجيد- 2
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ر و كذلك االستثمار و االستخدام و هكذا تنتقل األسواق من الزمن، و االنتاج يتغي

 1حالة توازن الى حالة توازن أخرى و يتغير النشاط االقتصادي تبعا لذلك.

 تصاديفالدورة االقتصادية تعني التقلبات الدورية التي تطرأ على مستوى النشاط االق

اج الرو  عود مرة ثانية الىمنتقلة من حالة االنتعاش و الرواج الى حالة االنكماش ثم ت

 و االزدهار. 

 2و تتمثل هذه التقلبات في كل من المستويات التالية: 

 التشغيل؛ 

 االنتاج؛ 

 .األسعار 

                                                           
تطبيقات، دار الحامد للنشر و التوزيع، األردن، االقتصاد الكلي مبادئ و نزار سعد الدين العيسى، - 1

 175، ص 2006
اسماعيل محمد هاشم، التحليل الكلي و الدورات التجارية، دار الجامعات المصرية، مصر،  - 2

 248، ص 1974
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و بالتالي فإن ظاهرة التقلبات االقتصادية هي ليست مجرد سلسلة من عوامل 

مرتبطة مع بعضها البعض، خلفتها ظروف معينة، بل هي أزمة أو مشكلة ديناميكية 

 لألسعار بالدرجة األولى.

 1: تمر الدورة االقتصادية بأربع مراحل: مراحل الدورة االقتصادية-ثانيا

 

: يعرف الركود بأنه انخفاض في الناتج الكلي و الدخل مرحلة الركود (1

و االستخدام و التجارة ) التبادل التجاري( يستمر عادة لمدة ستة 

االقتصادي في  أشهر أو أكثر يتصف بشكل عام بتقلص النشاط

غالبية القطاعات االقتصادية، أي أن حالة الركود هي حالة عامة 

                                                           
 178-177نزار سعد الدين العيسى، مرجع سبق ذكره، ص - 1



2كليالقتصاد الا  

 

 
75 

    تسود معظم النشاطات االقتصادية و ال تقتصر على قطاع معين 

 أو فترة معينة؛

: تحدث هذه المرحلة عندما يصل النشاط االقتصادي مرحلة الكساد (2

دي و توقف الى أدنى مستوى له بعد استمرار حالة االنكماش االقتصا

هذا الهبوط عند أدنى مستوى و الذي يطلق عليه قاع الركود عندما 

ال يحصل أي تدخل حكومي إليقاف التدهور االقتصادي في مرحلة 

االنكماش، و أبرز مثال على ذلك ما تعرض له االقتصاد العالمي 

 من كساد؛ 1933-1929خالل 

تبدأ عندما : واضح من االسم أن مرحلة االنتعاش مرحلة االنتعاش (3

اح يتجه االنتاج الكلي نحو التزايد التدريجي و ترتفع معه عادة األرب

 الكلية و االستخدام و األجور و سعر الفائدة. و كلما اقتربت مرحلة

 االنتعاش من القمة تبدأ األسعار باالرتفاع أيضا؛

و هي المرحلة التي يصل بها االنتاج الى أعلى  مرحلة الرواج: (4

فترة االنتعاش التي يكون خاللها االنتاج يتزايد مستوى له بعد 
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     باستمرار و يتوقف بعدها عند أعلى مستوى يمكن أن يصل اليه 

 و غالبا ما تتميز باالرتفاع السريع في مستوى األسعار.

: تعد التقلبات الدورية من الظواهر أسباب الدورة االقتصادية و خصائصها -ثالثا

ول العالم منذ فترة طويلة نسبيا. و قد حاول العديد من االقتصادية التي شهدتها د

االقتصاديين دراسة أسباب هذه التقلبات بهدف الوصول الى سياسات اقتصادية للحد 

من اآلثار االقتصادية غير المرغوبة لهذه التقلبات خاصة ما يتعلق منها بالتقلبات 

لك في المستوى العام الكبيرة في مستوى الناتج القومي، و مستوى العمالة، و كذ

لألسعار كما ذكر سابقا. و يرجع العديد من االقتصاديين أسباب التقلبات الدورية 

 1الى نوعين من المتغيرات أو ما يسمى بالنظريات المفسرة:

 أي أن التقلبات الدورية تحدث نتيجة عوامل خارجية، النظريات الخارجية :      

التالي يصعب التحكم فيها أو السيطرة أي خارج اطار النظام االقتصادي، و ب

 عليها بدقة. و من أهم هذه العوامل االرتفاع المفاجئ في أسعار البترول عالميا؛

و االكتشافات الكبيرة للذهب؛ و الهجرة الدولية للعمالة؛ و االكتشافات الجديدة 

لألرض الزراعية و الموارد االقتصادية؛ و االكتشافات العلمية الحديثة في 
                                                           

 213-212هوشيار معروف، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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         مجاالت االقتصادية؛ و كذلك العوامل المناخية كالزالزل و البراكين، ال

 و الفيضانات العارمة.

 توضح أن أسباب التقلبات الدورية ترجع الى العديد منالنظريات الداخلية : 

مكن العوامل الداخلية، و التي تتحدد داخل النظام االقتصادي نفسه، و بالتالي ي

ير فيها من داخل النظام. و من أهم هذه العوامل تلك التحكم فيها و التأث

المتغيرات التي تؤثر في الطلب الكلي و في العرض الكلي في النشاط 

    االقتصادي. و تفسر هذه النظريات التقلبات الدورية بأنها تتكرر بشكل منتظم

        و معاكس لبعضها البعض، فكل توسع اقتصادي يعقبه ركود اقتصادي 

عكس، كل ركود اقتصادي يعقبه توسع اقتصادي. و تؤيد الشواهد الواقعية و بال

ير في معظم الدول الصناعية هذا الفرض لتفسير التقلبات الدورية. فالتضخم الكب

حتى  1929، قد أعقبه الكساد العالمي الكبير في 1928حتى  1920في بداية 

الصناعية في بداية . كما أن الركود االقتصادي الذي شهدته الدول 1933عام 

 عقد السبعينات من القرن الماضي، قد أعقه رواج اقتصادي في تلك الدول.
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لالقتصادي  1المعجل-المضاعفو من أهم النظريات في هذا المجال نظرية  

و الذي وضح أنه وفقا للعالقة ، (P. Samuelson) بول سامويلسون األمريكي 

ل في النشاط االقتصادي، فإن الزيادة التبادلية بين آثار المضاعف  و آثار المعج

   في االستثمار المحلي بمقدار معين تؤدي الى زيادة أكبر منها في الناتج المحلي، 

و الدخل، وفقا ألثر المضاعف؛  و أن الزيادة في الناتج المحلي و الدخل تؤدي الى 

التبادلية  زيادة أكبر في االستثمار نتيجة أثر المعجل، و بالعكس. و تستمر العالقة

بين الزيادة في االستثمار و الزيادة في الناتج، و الدخل و العمالة، مما يحدث حالة 

من التوسع في النشاط االقتصادي حتى يصل المجتمع الى استغالل معظم الموارد 

المتاحة، و استغالل الطاقة االنتاجية المتاحة، و يصل المجتمع الى ما يسمى 

أو المستوى الكامن للناتج المحلي، حيث يقل معدل النمو في بإنتاج العمالة الكاملة، 

الناتج المحلي. و الذي يؤدي الى تناقص االستثمارات الجديدة، مما يترتب عليه 

 -دخول االقتصاد الى حالة الركود االقتصادي، نتيجة لعمل نموذج المضاعف

  2سبق ذكره.المعجل في االتجاه المعاكس، ثم يعقب ذلك توسع اقتصادي جديد كما 

                                                           
 -  Arnaud Diemer, Croissance et Cycle, IUFMالمعلومات أنظر:  لمزيد من 1

Auvergne , Avril 2004, p 20 

 213، ص ، مرجع سبق ذكرههوشيار معروف - 2
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 1ما يلي:  خصائص و سمات التقلبات الدوريةو من أهم 

   ال توجد مدة محددة لكل مرحلة من مراحل التقلبات االقتصادية فقد تكون

م مرحلة الركود سنة أو سنتين تتبعها مرحلة انتعاش قصيرة لمدة ستة أشهر ث

محدد لكل تليها مرحلة ركود أخرى قصيرة و هكذا تتوالى المراحل بدون مدة 

 منها؛

 ر ليس بالضرورة ان يمر االقتصاد الكلي بجميع المراحل و بالتسلسل. فقد يم

ة االقتصاد مثال في مرحلة االنكماش و لكن نتيجة لتدهور الحالة االقتصادي

     و ظهور نتائجها السلبية بارتفاع معدالت البطالة تضطر الحكومة للتدخل

النشاط االقتصادي قبل أن يصل الى و العمل على ايقاف هذا التدهور في 

حده األدنى الذي قد يصل اليه لو لم تتدخل الحكومة أي قبل وصوله الى 

 مرحلة الكساد؛

  تتسم كل مرحلة من المراحل األربع بسمات خاصة من حيث األسباب      

و النتائج ال تتشابه مع مثيالتها السابقة ، و يعني هذا أن مرحلة االنكماش 

عينة ال تتشابه مع مرحلة االنكماش في السنوات السابقة. فكل مثال سنة م
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مرحلة لها أسبابها و نتائجها و تختلف بدرجة شدتها من حيث تأثيرها على 

 مستوى االنتاج و البطالة و التضخم.
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 : نماذج النمو االقتصاديخامسالفصل ال

)االستقرارية( المتعلقة بها  اذا كانت موضوعات التقلبات الدورية و الحلول التوازنية

من أهم معالجات االقتصاد الكلي فإن النمو و التنمية يعدان أيضا من أكثر القضايا 

التي يتناولها هذا االقتصاد، و التي ترتبط مع الموضوعات المذكورة و تتداخل معها 

      بشكل واضح، حيث تنعكس التقلبات المعنية على معدالت النمو االقتصادي،

    و أن هذه المعدالت تؤثر على تغييرات الطلب)االستهالكي و االستثماري(  كما

و من ثم على مستويات الناتج و التشغيل. و هكذا الحال بالنسبة لعالقة مؤشرات 

        التنمية بشدة التقلبات و تأثيراتها المختلفة. فكلما كان اقتصاد ما أكثر توازنا 

تصاد أكثر قدرة على تجاوز أو معالجة التقلبات الدورية و استقرارا كلما كان هذا االق

في فترات أقصر و بتأثيرات أدنى. و بالمقابل كلما قلت شدة التقلبات و قصرت 

 1فتراتها تصبح تنمية االقتصاد مستديمة أكثر و مؤكدة بشكل أدق.

ية ركز الفكر االقتصادي الغربي منذ بداياته النظر ماهية النمو االقتصادي:  -أوال

     Capital Accumulationو تراكم رأس المال  Growthعلى مسائل النمو 

أكثر مما هو على تحول العالقات الهيكلية)و تنمية  Profitabilitéو الربحية 
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االقتصاد الكلي(. و قد اعتبرت التجارة الدولية و االستثمارات الخارجية من أهم 

  .1لنمو الصناعي في الداخلالمصادر الرئيسية لدعم التوسع االنتاجي و ا

يشير إلى الزيادة المستمرة في : و عالقته بالتنمية مفهوم النمو االقتصادي-1

          الناتج القومي اإلجمالي لفترة طويلة من الزمن دون حدوث تغيرات مهمة 

، كما يعني النمو (2)و ملموسة في الجوانب االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

دوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور االقتصادي ح

الزمن )متوسط الدخل الفردي=الدخل الكلي/عدد السكان(، أي أنه يشير لنصيب 

الفرد في المتوسط من الدخل الكلي للزمن، إال أنه ال يقتصر هذا النمو في مجرد 

ك ليعني حدوث حدوث زيادة في الدخل الكلي أو الناتج الكلي، و إنما يتعدى ذل

        تحسن في مستوى معيشة الفرد ممثال في زيادة نصيبه من الدخل الكلي، 

و بالطبع فإن هذا ال يحدث إال إذا فاق معدل نمو الدخل الكلي)الناتج الكلي( 

معدل النمو السكاني. ومعلوم أنه من الممكن أن يحدث النمو دون تغيير في 

و في حالة زيادة الدخل  البلدان النامية، البنيان االقتصادية و ذلك في حالة

                                                           
 370ص مرجع سبق ذكره، ، هوشيار معروف - 1

 ،األردن للنشر، وائل دار ضوعات،ومو  وسياسات نظريات التنمية االقتصادية،مدحت القريشي،  -(2)
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القومي المعتمد على مصادر الثروة الطبيعية، إال أنه في ظل أوضاع طبيعية 

فإن زيادة النمو في االقتصاديات النامية يشترط تغييرا كبيرا في الهيكل 

 (1)االقتصادي.

مالي اتفقت معظم اآلراء على أن النمو االقتصادي هو حدوث زيادة في اجو قد 

الناتج المحلي االجمالي، أو الدخل الوطني االجمالي، و الذي يؤدي بدوره الى 

  2زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.

النمو االقتصادي بانه الزيادة في الناتج الوطني الحقيقي  تأسيسا على ما سبق يعرف

الطاقة االنتاجية و مدى يعكس التغيرات الكمية في ما من فترة الى أخرى و هو 

استغالل هذه الطاقة، فكلما ارتفعت نسبة استغالل الطاقة االنتاجية المتاحة لجميع 

 3القطاعات االقتصادية ازدادت معدالت نمو الناتج القومي و العكس صحيح.

                                                           
  126ص مرجع سبق ذكره، ، مدحت القريشي -(1)

محمد عبد العزيز عجمية، ايمان ناصف، التنمية االقتصادية، دراسات نظرية و تطبيقية، مصر،  -( 2
 51، ص2000

، ص 2002لي، دار الحالة للنشر و التوزيع، عمان، لكمين، مبادئ االقتصاد اعبد الوهاب األ- 3
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    و التنمية تثار قضية التفرقة بين النمو االقتصادي  عند الحديث عن التخلفو 

تصادية فكالهما يعني زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد أي زيادة و التنمية االق

االستثمار المنتج في تنمية اإلمكانيات المادية و البشرية إلنتاج الدخل الحقيقي في 

، إال أن (1)المجتمع. و يميل البعض إلى المساواة بينهما أي استخدامهما كمرادفين

، لذا كان من (2)بين المصطلحين الرأي األعم و األصوب هو وجود اختالف واضح

 ا، هذنمو االقتصاديبال هاو عالقتالتنمية االقتصادية الضروري توضيح مفهوم 

تم التطرق اليه بالتفصيل فيما سبق، وصوال الى مفهوم دقيق للتنمية ي ذاألخير ال

عرف مفهومها تطورات عبر عدة أجيال وصوال إلى معناها االقتصادية التي 

 الشامل.

ة االقتصادية هي عملية تستهدف زيادة متوسط الدخل الحقيقي للفرد، و يفرق التنمي

الزيادة بين كل من مفهوم النمو و التنمية االقتصادية. فالنمو االقتصادي يشير 

المستمرة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد عبر الزمن. و من هنا فإن مفهوم النمو 

مات التي يحصل عليها الفرد متمثلة يركز فقط على التغير في حجم السلع و الخد
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في زيادة متوسط دخله أي الجانب الكمي، دون أن يركز على الكيفية التي يحصل 

 بها الفرد على تلك السلع و الخدمات أو كيفية توزيعها على باقي أفراد المجتمع. 

 حداثأما مفهوم التنمية االقتصادية فهو يشير الى تلك العملية التي يترتب عليها ا

تغيير هيكلي و جذري في معظم هياكل االقتصاد القومي بحيث يترتب عليها في 

 النهاية زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي.

ة نتاجيو التغيير الهيكلي هنا يقصد به، التغير في هيكل االنتاج و زيادة الطاقة اال

    ين ة ألفراد المجتمع، تحسللمجتمع، زيادة الخدمات التعليمية و الصحية و الثقافي

 و تطوير البنية األساسية، استخدام الفنون االنتاجية الحديثة.

و معنى ما سبق هو أن مفهوم التنمية االقتصادية أشمل من مفهوم النمو 

مجرد نمو عابر لفترة زمنية محددة،  االقتصادي، فعلى حين يكون النمو االقتصادي

و تحدث     لها صفة االستمرارية، جد أن التنميةأو نمو تلقائي دون تدخل حومي، ن

بفعل التدخل الحكومي، و يترتب عليها تغير هيكلي يغير من المسار االقتصادي 

 1للمجتمع.

                                                           
 340-339محمد فوزي أبو السعود، مرجع سبق ذكره، ص - 1



2كليالقتصاد الا  

 

 
86 

         كي يتحقق النمو االقتصادي في أي بلد ل: عناصر النمو االقتصادي -2

 1البد من توفر العوامل التالية: 

 ثل ماجية المنتجة بعملية انتاجية سابقة : هو جميع السلع االنترأس المال

ي األبنية و اآلالت و المعدات و الموارد غير تامة الصنع التي تستخدم ف

 انتاج السلع و الخدمات؛

 و يشمل جميع المجهودات البشرية الفكرية و الجسدية التي العمل :

 تستخدم في انتاج السلع و الخدمات؛

 االنتاج و يقصد بها : و هي العنصر الثالث من عناصر الرض

اقتصاديا جميع الموارد الطبيعية التي توجد على سطح األرض أو في 

 باطنها كالمعادن و الغابات و المياه الجوفية و السطحية؛

 انبثق هذا العنصر تاريخيا بانبثاق الثورة الصناعية التنظيم و االبتكار :

نظيم في أوروبا و اعتبر عنصرا منفصال عن عنصر العمل و يشمل ت

      العملية االنتاجية باستخدام عناصر االنتاج بكفاءة في انتاج السلع 
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    و الخدمات، اتخاذ القرارات االدارية فيما يخص ماهية السلع التي تنتج

و كمياتها و كيفية انتاجها و معالجة المشاكل التي قد تنشأ عن ذلك، 

لمخاطر لعدم ادخال تقنيات جديدة في االنتاج لما هو احسن، تحمل ا

 وجود ضمانات بان القرارات المتخذة دائما صائبة.

ي يمكن استعراض اهم نماذج النمو االقتصادنماذج النمو االقتصادي:  -انيثا  

 لتقييم األداء التنموي: 

يقوم هذا النموذج على فرضيتين رئيسيتين  :Harrod - Domarنموذج  .1

ى تساوي االدخار مع احداهما ثبات المستوى العام لألسعار، و األخر 

االستثمار عند كل مستوى من مستويات الدخل فيكون الميل المتوسط 

توصال الى أن معدل النمو . 1لالدخار مساويا للميل الحدي لالدخار

مع  Yعبارة عن النسبة المئوية للتغير في الدخل الوطني  (g)االقتصادي 

، فإذا كان (V)كلي افتراض ثبات معامل رأس المال الى الناتج أو الدخل ال

K  هو رأس المال، وS  هو االدخار االجمالي و هو نسبةs  من الدخل

عبارة عن التغير الحاصل في رأس المال، و بفرضية  Iالكلي، و اذا كان 
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فإنه يمكن كتابة ما يلي:  (I=S)المحقق يساوي دوما االدخار المحقق  Iأن 

1 

g = △Y/Y ….(1) 

V = K/Y = △K/△Y ….(2) 

S = s Y …….(3) 

I = △K …….(4) 

I = △K = V △Y = s Y  = S  ….(5) 

△Y /Y = s/v   

 ➩  

يكون محددا بالعالقة بين معدل  gتشير العالقة األخيرة أن معدل النمو االقتصادي 

، أي أن معدل النمو يمكن أن vو معامل رأس المال الى الناتج  sاالدخار الوطني 
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د من خالل رفع نسبة االدخارات في الدخل القومي، أو بتخفيض معامل رأس يزدا

 1المال الى الناتج أي زيادة الكفاءة االنتاجية لرأس المال.

 هذا النموذج تعرض لجملة من االنتقادات أهمها: 

  هذا النموذج يصطدم مع أوضاع الدول النامية نظرا ألنها تتميز بضعف

زات و عوامل االنتاج و وجود البطالة معدل االدخار و نقص التجهي

المقنعة، ألنه يعتبر رأس المال و االدخار العاملين األساسيين إلحداث 

 2النمو؛

  النموذج يفترض اقتصاد مغلق في حين أن االقتصاد النامي يكون عادة

 مفتوحا   و هناك تدخل للدولة؛

 لناتج أن فرضية ثبات الميل الحدي لالدخار و معدل رأس المال الى ا

K/Y  غير واقعية حيث يمكن أن تتغير في األمد الطويل األمر الذي

 يؤدي الى تغير متطلبات النمو المستقر؛
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  الفرضيات التي يستند اليها النموذج غير واقعية و محدودة التطبيق في

  1البلدان النامية.

: تناول هذا النموذج مشكلة Joan Robinsonنموذج جوان روبنسون  -2

ثرها على معدل تراكم رأس المال، و أن صافي الدخل القومي في السكان و أ

نموذج روبنسون يتكون من مجموع قائمة األجور الكلية مضافا اليها األرباح 

  2الكلية، و يمكن التعبير عن ذلك بالمعادالت التالية:

Y = W.N + P. K ….(1)  

 حيث: 

- Y الدخل القومي الصافي؛ 

-W معدل األجر الحقيقي؛ 

-N عدد العمال المستخدمين؛ 

-P معدل الربح؛ 
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-K .حجم رأس المال 

ن و طالما أن معدل الربح يلعب دورا جوهريا في نظرية تراكم رأس المال لذلك يمك

 التعبير عنه بالمعادلة التالية: 

 نجد:  1من المعادلة 

Y/N =  W + P.K/N 

  ال للعمل، فإن:نسبة رأس المK/N = O و  انتاجية العمل،  L = Y/Nو بما أن: 

L = W + P . O   ➩ P = ( L – W)/ O 

   

، معدل األجر L، انتاجية العمل Yيعتمد على الدخل  Pأي أن معدل الربح 

. و من جانب االنفاق فإن صافي الدخل  Oو نسبة رأس المال للعمل  Wالحقيقي 

و افترضت روبنسون أن تكون االدخارات معدومة من جانب  Y= C+Iالقومي 

ألجور، و أن االدخارات من أصحاب األعمال أي أن األرباح فقط هي التي توجه ا

 :  I = S نحو االستثمارات و بذلك يصبح 

S = P. K 

P = ( L – W)/ O 
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I = △K 

S = I ➩ P. K = △K 

△K  :يمثل الزيادة في رأس المال الحقيقي و منه 

➩ 

 △N/Nهناك كذلك معدل النمو السكاني  K/K△اضافة الى معدل نمو راس المال 

 الذي يحددان معدل النمو االقتصادي: 

△K/K = △N/N 

و هي حالة التوازن عند مستوى االستخدام التام، و تطلق روبنسون على هذه  

الحالة العصر الذهبي الذي يشير الى تحقيق نمو مستقر عند مستوى االستخدام 

     ي.التام و الذي يمكن ألي بلد الوصول اليه من خالل رسم خطة للنمو االقتصاد

 1و جه لهذا النموذج انتقادات منها: 

 مو يتميز االقتصاد النامي بمعدل تراكم رأس المال دائما أقل من معدل الن

 المتوقع و وجود فائض في قوة العمل؛

                                                           
 106-104ضياء مجيد الموسوي، مرجع سبق ذكره، ص - 1

P = △K/K = (L-W)/O 
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 االقتصاد مغلق شرط غير واقعي؛ 

  ثبات عوامل االنتاج بافتراض أن العمل و رأس المال يتم مزجهما بنسب

 ية معينة من االنتاج غير واقعي.ثابتة للحصول على كم

يقوم هذا النموذج على مجموعة من :   Robert Solowنموذج سولو -3

  1االفتراضات:

 ؛االقتصاد مغلق و تسود المنافسة جميع اسواقه، و ينتج منتجا مركبا واحدا 

  دالة االنتاج هي دالةCobb Douglas  ذات غلة الحجم الثابتة، أي يمكن

العمل، بمعنى ان زيادة  Lراس المال، و  Kاالنتاج  االحالل بين عناصر

  مدخالت االنتاج بنسبة معينة تؤدي الى زيادة الناتج بنفس النسبة أي:

Y = F(𐌻K , 𐌻L) = 𐌻F( K , L ) = 𐌻Y 

 .كذلك قانون تناقص الغلة أي تتناقص االنتاجية الحدية مع ازدياد عامل االنتاج

                                                           
أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول كبداني سيد أحمد، - 1

في العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، غير منشورة قياسية، أطروحة دكتوراه العربية، دراسة تحليلية 
 43، ص 2013-2012الجزائر،
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الجمود المفترض في معامل رأس المال و الى و أرجع سولو تقلب االقتصاد الى 

ءة، استخدام عناصر االنتاج بنسب ثابتة، األمر الذي يؤدي الى استخدامها بغير كفا

لذلك اقترح امكانية االحالل بينهما، و افترض ان عرض العمل ينمو بمعدل ثابت 

(n و أن تراكم رأس المال هو نسبة ثابتة من الدخل )Y ( أيK = sY و أن ،)

 Y = F(K)الناتج يعتمد فقط على عنصر رأس المال أي: 

شرط التوازن تساوي االدخار الذي يفترض أن يكون نسبة محدد من اجمالي 

االنتاج، مع االستثمار الذي هو رصيد رأس المال مضافا اليه مخصصات اهتالك 

 رأس المال، أي: 

K = s Y – dK 

معدل  dدي)المتوسط( لالدخار، الميل الح sالتغير في رصيد رأس المال،  K حيث

 اهتالك رأس المال.

 : و توصل سولو في تحليله األولي الى المعادلة االساسية التالية

 

K*  .هو معدل النمو 

k* = s F(K) – (n + d)K 

K 
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 توضح هذه المعادلة ان تغيرات رأس المال للفرد محدد بثالث معامالت، ممثلة في

ك و نسبة اهتال nة( و معدل النمو السكاني)العمال sكل من الميل الحدي لالدخار 

 ، و يؤثر ارتفاع معدل االدخار ايجابيا على زيادة قيمة رأس المالdرأس المال 

للفرد، بينما يؤثر كل من معدل النمو السكاني و اهتالك رأس المال سلبا على 

 نصيب الفرد من مخزون رأس المال.

 و توصل سولو الى االجابة عن تساؤله، و هو أن الدول التي لها معدل

يها كون فادخار)استثمار( اكثر ارتفاعا تتمتع بقابلية أن تكون غنية، أما الدول التي ت

 معدالت النمو السكاني كبيرة لها قابلية ان تكون بلدانا فقيرة.

    توصل هذا النموذج الى أن زيادة االستثمار سترفع من معدل النمو االقتصادي 

لنمو لسببين متداخلين، احدهما تصاعد و لكن لفترة محدودة، و من ثم يتباطأ هذا ا

، و اآلخر هبوط الناتج الحدي K/Lحصة العامل الواحد من رأس المال أي النسبة 

لرأس المال، فيعود االقتصاد الى المعدل الطبيعي أو الثابت أو المستقر طويل 

              األجل، حيث ينمو كل من الناتج و رأس المال و العمل بنفس المعدل.

بغرض تحقيق استمرار العالقة االيجابية بين زيادة االستثمار و معدل النمو و 
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طويل األجل البد من توسيع عرض العمل الماهر و تحسين انتاجية كل من العمل 

  1و رأس المال.

( و الذي يفترض Aلذلك وسع سولو نموذجه األساسي بإضافة التغير التكنولوجي )

ال متغير التغير التكنولوجي و العمل في دالة أنه ينمو بمعدل ثابت، و يتم ادخ

 ، بهدف زيادة فعالية عنصر العمل أي: 2االنتاج تفاعليا

Yt = F ( Kt , At Lt ) 

 ب:  و وفقا لسولو فإن النمو في األجل الطويل بعد ادخال التغير التكنولوجي يتحدد

  معدل النمو السكانيn؛ 

  معدل نمو االدخارs؛ 

 نولوجي معدل نمو التغير التكA؛ 

  معدل اهتالك رأس المالd. 

                                                           
 375هوشيار معروف، مرجع سبق ذكره، ص - 1
أحمد الكواز، نماذج النمو االقتصادي، المعهد العربي للتخطيط، على الموقع االلكتروني: - 2

www.arab-api.org  15/8/1015تاريخ االطالع 
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  أي: 

 

و بناء على ذلك فإن تطبيق النموذج هيكليا من وجهة نظر السياسة االقتصادية 

 يتطلب: 

 خفض معدل النمو السكاني؛ 

 تشجيع االدخار؛ 

 تحفيز التطور التكنولوجي؛ 

 .خفض معدل اهتالك رأس المال 

دل االدخار يختلف بين األجراء يبدأ كالدور من فرضية أن مع: 1نموذج كالدور-4

 معدل االدخار للرأسماليين. Sp ومعدل االدخار لألجراء  WSو الرأسماليين، يسمي 

 عن طريق الفرضية، فهو يفترض أن:

                                                           
1 -Nicholas Kaldor  درجته على حصل حيث لندن في االقتصاد وتعلم بودابست في 1908 سنة ولد 

 هي إليها تعرض التي المواضيع وأهم ، 1986 توفي العلمي والبحث التدريس أعمال في تدرج العلمية،

  الدخل توزيع النمو، االقتصادية، الدورات

K* = s F(K) – ( d + n + A) K 
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WSp>S 

ا يظهر نموذجه أنه، تبعًا لتقاسم الدخل الكلي توجد آليات يصبح النمو من خالله

 مستقرا.

 ى كل نوع من الدخل المدخر.بافتراض أن االدخار الكلي يعتمد عل

 و منه لدينا:

. WwP + ssp.S =  

يتم استنتاج معدل ادخار االقتصاد الكلي عن طريق قسمة المساواة السابقة على 

 : الناتج القومي. نحصل على

.W/YwP /Y + Ssp.s = S/Y ==  

 هو حصة األجور في القيمة المضافة. W / Yهو معدل الهامش و  P/ Yلكن ، 

 كذلك أن: لمنعو 

Y= P+ W 

 يمكننا إذن أن نكتب:

P)-.(Yws+ PP.s = s 
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 من خالل تحليل المعادلة أعاله، نحصل على:

. Yw) . P+ sws - PS = (s 

 " كما يلي:s" كلياليتم كتابة معدل االدخار 

).P]/Y + Swws-Ps = S/Y=[(s 

ة معدل االدخار لكل فئ الغرض من هذا التعبير األخير هو الكشف عن محددات

 : االقتصادية عوانمن األ

 sلي كإذا زاد معدل الهامش )على حساب األجور( فسيزيد كذلك معدل االدخار ال

 W>SpSبسبب أن 

         د ــ دوماررأس المال المحدد في نموذج هارو  " تزيد من معاملsالزيادة في "

)= s/vwg(. 

كانيكي إعادة : إن الزيادة في معدل النمو المضمون ال تعني بشكل ميمالحظة

  .التوازن للنمو االقتصادي

 محتمل بين عوامل اإلنتاج. 
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 1من المعادلة السابقة يمكن كتابة :

P/Y = (s-sw)/(sp-sw) ……(8) 

نه من أجل التوظيف الكامل وف جيدا حسب نموذج هارود األساسي ألو من المعر  

 المتوازن فمن الضروري أن يكون: 

n = s/v 

v = k/y )و )الرأس الم معامل ،n  :معدل النمو الطبيعي للسكان، فيصبح 

P/Y = (nv - sw)/(sp -sw) ……(9) 

P/Y  هو توزيع الدخل الذي يحقق النمو المتوازن للتوظيف الكامل 

 كما اضاف كالدور القيد التالي: 

0< P/Y< 1 

0 < (nv-sw)/(sp-sw) < 1 

0 < nv-sw < sp-sw 

➩ sw < s< sp 

                                                           
1 -croissance équilibrée et répartition fonctionnelle : l’analyse de Kaldor, 

Gilbert bougi, chargé de TD , Université Paul Cézanne, Aix Marseille 3,  Sans 

Date, p 5-7 
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هو  هو دالة متزايدة لمعدل األرباح، التوازن  s/v ضمون النتيجة أن معدل النمو الم

المساواة بين معدل النمو المضمون و معدل النمو الطبيعي الذي يسمح بالحفاظ 

       أي:  على التوازن في سوق العمل

gw= s /v ….. (10) 

 لما n < s/v  : اذا كان االقتصاد ينمو بمعدل مضمون للنمو أعلى من

كون هناك نقص متزايد في القوى العاملة، و ستزداد المعدل الطبيعي، سي

األمر الذي   P/Yاألجور زيادة كبيرة، األمر الذي سيقلل من معدل الربح 

 .nالى مستوى  s /vيعيد 

في حالة وجود فائض في العرض في سوق السلع فإن األسعار ستنخفض مما يرفع  

نخفض الميل المتوسط األجور الحقيقية و ينخفض معدل الربح، و في النهاية ي

 .n = s /v أي nمع  تساوى فيهالالدخار الى غاية النقطة التي ي

  لماn  > s/v : في حالة وجود فائض في الطلب في سوق السلع و فائض

في العرض في سوق العمل أسعار السلع سترتفع، األجور الحقيقية 

، و هكذا sستنخفض، و الرأسماليون يواصلون االستفادة من األرباح المحققة 

s /v   مع يتجه نحو االرتفاع الى أن يصل الى التساوي n أي n = s /v. 
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 معدل بين للدخل تقاسم هناك ، الطويل المدى على ، أنه كالدور يظهر كما 

 معدل أن كالدور يظهر .المتوازن  النمو تضمن التي األجور وحصة الهامش

  لنموذج تسمح التي لمركزيةا القوة إنه: تعديل كمتغير يستخدم أن االدخار يمكن

 التوازن. نحو بالتالقي دومار ــ هارود

 ينزيةإن نماذج النمو الكالدور ، فت وعلى الرغم من الفرق الدقيق لكفي جميع الحاال

 ان واضحان:لها حد

 تقني؛ تطور أي إلى اللجوء دون  االقتصادي النمو نمذجة تمت 

 إحالل بدون  وبالتالي يةالتكميل االنتاج عوامل خالل من النموذج يستدل
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