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 بسم هللا الرحمان الرحيم
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 عامة مقدمة
كىك مكجو أساسا لطمبة  -1-امتداد لمقياس االقتصاد الكمي  -2-يعد مقياس االقتصاد الكمي 

ف قد تبدك محاكر ىذه المطبكعة مكسعة أكثر .السنة ثانية جميع الشعب  لتخصصات مثؿ  مف الالـز كا 
لطالب أف اعمى . كعميو فالتسيير ، التجارة ، المالية كالمحاسبة ، إال أنيا غير كذلؾ لشعبة االقتصاد 

 . التي ينتمي إلييا شعبةالحسب حاجة  ينتقي ما يراه مالئما

المقرر مف  منيجحسب الخمس محاكر أساسية ؛ كذلؾ إلى  2يتطرؽ مقياس االقتصاد الكمي ك 
. حيث جاء المحكر األكؿ تحت عنكاف نظريات االستيالؾ الحديثة،  كزارة التعميـ العالي الجزائرية قبؿ
اإلنفاؽ  –في نمكذج الدخؿ  ، Keynes لػ  مركزيةلدالة االستيالؾ ال بعد أف يككف الطالب قد تطرؽ كذلؾ
لتطكر أسس الطمب عمى النقكد في النظرية  فكافالمحكر الثاني  ، أما1س في االقتصاد الكمي درن يي الذم 

، الذم خصص لمتكازف  ضركرم لممحكر الثالث مدخؿ ) نظرية الطمب عمى النقكد( تعدالكينزية ، كالتي 
أما .  مألشير نماذج النمك االقتصاد خصصأما المحكر الرابع ف . IS-LMالعاـ ، أك ما يعرؼ بنمكذج 

  . خير خصص لمفيكـ كخصائص الدكرات االقتصادية المحكر األ
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 دكاؿ االستهبلؾ الحديثةالمحكر األكؿ : 
 مقدمة : 

 يتعمػػؽ سػؤاؿ ىػذا لممسػتقبؿ  سػتدخره ككػـ،  اليػكـ دخميػا فمػ تسػتيمكو مػا مقػدار األسػر تقػرر كيػؼ
 عمػػػى عكاقػػب ليػػا إجابتػػػو فػػ ف ذلػػؾ كمػػػع ، الفػػردييف القػػرار صػػػانعي سػػمكؾ يعػػالج ألنػػػو الجزئػػي باالقتصػػاد
 عمػى ككػؿ االقتصػاد بيا يتصرؼ التي الطريقة عمى األسر استيالؾ قرارات تؤثر ،حيث . الكمي االقتصاد
 .قصيرال كالمدل الطكيؿ المدل

 يكضػ . االقتصػادم النمػك فػي لػدكره نظػرنا المػدل طكيؿ لمتحميؿ حاسمنا أمرنا االستيالؾ قرار يعتبر 
 المػاؿ رأس رصػيدل الرئيسػي المحػدد ىػك االدخػار معػدؿ أف األخير(،ما قبؿ )المحكر  Solow النمك نمكذج

 الػػػػذم الػػػػدخؿ مقػػػػدار دخػػػػاراال معػػػػدؿ يقػػػػيس: الرفػػػػاه االقتصػػػػادم  لمسػػػػتكل كبالتػػػػاليفػػػػي الحالػػػػة المسػػػػتقرة 
 .القادمة كلألجياؿ لمستقبمو الحالي الجيؿ يخصصو

ا أمػػػرنا كػػػذلؾ االسػػتيالؾ قػػػرار يعتبػػر   إجمػػػالي تحديػػػد فػػي دكره بسػػػبب المػػػدل قصػػير لمتحميػػػؿ حاسػػمن
 ىػػػي االسػػػتيالؾ فػػػي التقمبػػػات فػػػ ف لػػػذا ، اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج (2/3) ثمثػػػي االسػػػتيالؾ يمثػػػؿ. الطمػػػب
 فػي التغييػرات أف (،لػث) المحػكر الثا IS-LM نمػكذج يكضػ . كالركػكد االزدىػار فتػرات يفػ رئيسي عنصر
 ىػػك لالسػتيالؾ حػدمال الميػؿ أف ك ، لالقتصػاد صػدمات مصػػدر تكػكف أف يمكػف المسػتيمكيف إنفػاؽ خطػط
 .يةالتكسع المالية سياسةال لمضاعفات المحددة العكامؿ أحد

 بالػػدخؿ االسػػتيالؾدالػػة تػػربط كشػػرح االسػػتيالؾ ـ تػػفػػي نظريػػة الطمػػب الكمػػي كنمػػكذج المضػػاعؼ  
 كقصػػير المػدل طكيػؿ لمتحميػؿ بسػيطة نمػػاذج بتطػكير التقريػب ىػذا سػم  كقػد ، C = c (Y – T) المتػاح
 دالػة نفحػص ، محػكرال ىػذا فػي. المسػتيمؾ لسػمكؾ كامػؿ شػرح تكفيرىػا جػدنا السيؿ غير مف كلكف ، المدل

اشر  كنطكر التفصيؿ مف بمزيد االستيالؾ  .الكمي االستيالؾ يحدد لما شمكالن  أكثر حن

 سػػػمكؾ نظريػػػة عػػػف االقتصػػػادييف مػػػف العديػػػد كتػػػب ، لمدراسػػػة كمجػػػاؿ الكمػػػي االقتصػػػاد بػػػدأ أف منػػػذ 
 أىػـ آراء محػكرال ىػذا يعػرض. كالػدخؿ باالسػتيالؾ المتعمقػة البيانػات لتفسير بديمة رقناطي  كاقترحكا المستيمؾ

 .االستيالؾ لشرح المتنكعة األساليب ظيارإل بارزيفال قتصادييفاال خبراءال
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    John Maynard Keynesكينز مينارد جكفلػ  االستهبلؾ كدالة،  مطمؽنظرية الدخؿ الأكال: 

 Keynes جعؿ. 1936 عاـ نيشرت كالتي ، Keynesلػ  العامة بالنظرية الستيالؾتبدأ دراسة ا
 تحميؿ في رئيسينا دكرنا لعبتمنذ ذلؾ الحيف ك  ، يةاالقتصاد التقمبات عف لنظريتو مركزية االستيالؾ دالة

 التي األلغاز ىي ما نرل ثـ ، االستيالؾ دالة حكؿ Keynes بو فكر ما في نفكر دعكنا. الكمي االقتصاد
 .بالبيانات أفكاره كاجيت عندما نشأت

  افتراضات "تخمينات"  Keynes 

تقنيات متطكرة لتحميؿ البيانات ،  يعتمد االقتصاديكف الذيف يدرسكف االستيالؾ اليكـ عمى 
كبمساعدة أجيزة الكمبيكتر ، يقكمكف بتحميؿ البيانات المجمعة حكؿ سمكؾ االقتصاد الكمي مف حسابات 
 الدخؿ القكمي كالبيانات التفصيمية حكؿ سمكؾ األسر الفردية مف الدراسات االستقصائية. نظرنا ألف

Keynes ي ، لـ يكف لديو ميزة ىذه البيانات كال أجيزة الكمبيكتر كتب في الثالثينيات مف القرف الماض
 Keynesالالزمة لتحميؿ مجمكعات البيانات الكبيرة ىذه. بدالن مف االعتماد عمى التحميؿ اإلحصائي ، قدـ 

 كالمالحظة العرضية. نباطاالستيالؾ بناءن عمى االست دالةتخمينات حكؿ 

 المستيمؾ المبمغ - MPC لبلستهبلؾ الحدم الميؿ أف Keynes تكقع ، ذلؾ مف كاألىـ ؛ الن أك 
 األساسي النفسي القانكف " أف كتب لقد.  ككاحد صفر بيف يتراكح - يناربالد إضافي دخؿ مف

fundamental psychological law ، فراداأل أف ىك.....، كبيرة بثقة عميو االعتماد لنا يحؽ الذم 
 في الزيادة بقدر ليس كلكف ، دخميـ زيادة مع استيالكيـ يادةلز  ، المتكسط كفي عامة كقاعدة ، مستعدكف
انفؽ ي عادة ، إضافينا يناراد الشخص يكسب عندما أم. '' دخميـ ادخر كي منو بعضن  لذلؾ عندك .  منو بعضن
 حكؿ Keynes سياسة لتكصيات حاسمنا أمرناكاف  لالستيالؾ حدمال الميؿف ف  ، الكينزم نمكذجال دراسة
 عنيا يعبر كما - االقتصاد عمى التأثير في ماليةال سياسةال قكة فإ.  المنتشرة البطالة فم الحد كيفية

 .كاالستيالؾ الدخؿ بيف عكسيةال التغذية مف تنشأ -" ماليةال سياسةال مضاعفات"

 ، لالستيالؾ الميؿ متكسط تسمى التي ، الدخؿ إلى االستيالؾ نسبة أف Keynes افترض ؛ ثانينا
average propensity to consume (APC) ترؼ ىك االدخار أف يعتقد كاف. الدخؿ ارتفاع مع تنخفض 

 االفتراض ىذا أف مف الرغـ كعمى ، بالفقراء مقارنة دخميـ مف أعمى نسبة األثرياء يدخر أف تكقع لذلؾ ،
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 ارتفاع مع ينخفض االستيالؾ إلى الميؿ متكسط أف افتراض أف إال ، نفسو Keynes لتحميؿ ضركرينا ليس
 .مبكرفي كقت  الكينزم االقتصاد مف أساسينا جزءنا أصب  الدخؿ

 دكر لو ليس الفائدة معدؿ كأف لالستيالؾ األساسي المحدد ىك الدخؿ أف Keynes اعتقد ؛ ثالثنا
 يعتقد. سبقكه الذيف الكالسيكييف االقتصادييف معتقدات مع صارخ تناقض في التخميف ىذا كقؼ كقد ، ميـ

 Keynes اعترؼ. االستيالؾ كيثبط االدخار عمى يشجع الفائدة سعر ارتفاع أف الكالسيكيكف فاالقتصاديك 
 االستنتاج " أف كتب فقد ذلؾ كمع.  نظرية كمسألة االستيالؾ عمى يؤثر أف يمكف الفائدة معدؿ بأف

 اإلنفاؽ عمى ةالفائد لمعدؿ المدل قصير التأثير أف ىك ، أعتقد ما عمى ، التجربة اقترحتو الذم الرئيسي
 . '' نسبينا ميـ كغير ثانكم. معيف دخؿ مف الفردم

 :  Keynesianة الكينزي االستيالؾ دالة كتابة تتـ ما غالبنا ، الثالثة التخمينات ىذه أساس عمى

                                                       

. لالسػػتيالؾ حػػدمال الميػػؿ ىػػك c ك ، ثابػػت Ca ، المتػػاح خؿالػػد ىػػك Y ، االسػػتيالؾ ىػػك C حيػػث
 .مستقيـ كخط ، ىذه االستيالؾ دالة رسـ تـ

 C االستهبلؾ                                                                                                     

                          

   MPC   
    1    

             Ca    APC     APC    
                  1      1  

  Yd                                                                      0          الدخؿ المتاح

  ئص الػػثبلث التػػال تك  هػػايرسػػـ اػػذا الرسػػـ الديػػانال دالػػة االسػػتهبلؾ دالخ ػػا ة :دالػػة االسػػتهبلؾ الكينزيػػ(؛ 1الشػػكؿ  

Keynesالستهبلؾ  حدم. أكالن ، يككف الميؿ الc  ديف  فر ككاحد. ثانينا ، ينخفض متكسط الميؿ لبلستهبلؾ مع ارتفػاع
 .جارم. ثالثنا ، يتـ تحديد االستهبلؾ مف خبلؿ الدخؿ ال الدخؿ

 ، APC = C / Y ، لبلسػتهبلؾ الميػؿ متكسػط. االسػتهبلؾ دالػة ميػؿ اػك MPC لبلسػتهبلؾ حػدمال الميػؿ: مبلحظػة
 .االستهبلؾ دالة عمى نقطة إلى األ ؿ مف المرسـك الخط ميؿ يساكم
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 الخاصػية إنيػا.  Keynes افترضػيا التي الثالث الخصائص تعرض ىذه االستيالؾ دالة أف الحظ
 الػدخؿ ففػ  كبالتػالي ، ككاحػد صػفر بػيف يقػع c الستيالؾحدم لال الميؿ ألف Keynes يمتمكيا التي األكلى
ػػا أعمػػى اسػػتيالؾ إلػػى يػػؤدم المرتفػػع  الخاصػػية مػػع ىػػذه االسػػتيالؾ دالػػة تتكافػػؽ.  أعمػػى ادخػػار إلػػى كأيضن
 :ىك APC الستيالؾ الميؿ متكسط ألف Keynes لػ الثانية

    
 

 
  

  

 
                

 فػ ف ، كأخيران . C / Y الؾالستي الميؿ متكسط ينخفض كبالتالي ، Ca / Y ينخفض ، Y ارتفاع مع
 كمحػدد المعادلػة ىػذه فػي مػدرج غيػر الفائػدة معػدؿ ألف الثالثػة Keynes بخاصػية تفػي ىذه االستيالؾ دالة

 .لالستيالؾ

 المدكرة التجريدية النجاحات 

 كفحصيا البيانات جمع في االقتصاديكف بدأ ، االستيالؾ دالةلKeynes  اقتراح مف كجيزة فترة بعد
 لكيفيػػػة جيػػػد تقريػػػب ىػػػي ةالكينزيػػػ االسػػػتيالؾ دالػػػة أف إلػػػى المبكػػػرة الدراسػػػات كأشػػػارت ، يناتػػػوتخم الختبػػػار
ا البػػػاحثكف أجػػػرل ، الدراسػػػات ىػػػذه بعػػػض فػػػي . المسػػػتيمكيف تصػػػرؼ  عػػػف بيانػػػات كجمعػػػكا لألسػػػر مسػػػحن

حػػػدم ال الميػػػؿ أف يؤكػػػد ممػػػا أكثػػػر، تسػػػتيمؾ المرتفػػػع الػػػدخؿ ذات األسػػػر أف ككجػػػدكا ، كالػػػدخؿ االسػػػتيالؾ
ػػا ككجػػدكا. الصػػفر مػػف أكبػػر لالسػػتيالؾ  أف يؤكػػد ممػػا ، أكثػػر ادخػػرت المرتفػػع الػػدخؿ ذات األسػػر أف أيضن

 الػدخؿ ذات األسػر أف البػاحثكف ىػؤالء كجػد ، ذلػؾ إلػى باإلضػافة.  كاحػد مف أقؿ لالستيالؾحدم ال الميؿ
.  الدخؿ ارتفاع مع فضينخ لالستيالؾ الميؿ متكسط أف يؤكد مما ، دخميا مف أكبر جزءنا ادخرت المرتفع
 .لالستيالؾ كالمتكسطة حديةال الميكؿ حكؿ Keynes تخمينات عم تحققت البيانات ىذه ف ف ، كبالتالي

 بػيف مػا الفتػرة فػي كالػدخؿ االسػتيالؾ عػف اإلجماليػة البيانات الباحثكف فحص ، أخرل دراسات في
ػػا البيانػػات ىػػذه كدعمػػت ، العػػالميتيف الحػػربيف  فييػػا كػػاف التػػي السػػنكات فػػي. ة الكينزيػػ ؾاالسػػتيالدالػػة  أيضن
ػػػا الػػػدخؿ  االسػػػتيالؾ مػػػف كػػػؿ كػػػاف ، الكبيػػػر الكسػػػاد أعمػػػاؽ فػػػي حػػػدث كمػػػا ، عػػػادم غيػػػر بشػػػكؿ منخفضن

 إلػى باإلضػافة. ككاحػد صػفر بػيف يتػراكح لالسػتيالؾ حدمال الميؿ أف إلى يشير مما ، منخفضيف كاالدخار
 يؤكػد ممػا ، مرتفعػة الػدخؿ إلػى االسػتيالؾ نسػبة كانػت ، المنخفض الدخؿ ذات السنكات تمؾ خالؿ ، ذلؾ

 أم يظيػر لػـ ، جػدنا قكيػة كانػت كاالستيالؾ الدخؿ بيف العالقة ألف نظرنا ، أخيرنا. الثاني Keynes  تخميف
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ػا البيانػات أكدت كبالتالي ، االستيالؾ لشرح ميـ آخر متغير  ىػك الػدخؿ بػأف الثالػث Keynes تخمػيف أيضن
 .الستيالؾل األساسي المحدد

 ككزنتس سيمكفل : الدراسات الميدانية Simon Kuznets ، االستهبلؾ كلغز 

 نشػػأت مػػا سػػرعاف أنػو إال ، مبكػػرة نجاحػػات حققػت قػػد ةالكينزيػػ االسػػتيالؾدالػة  أف مػػف الػػرغـ عمػى 
 .الدخؿ ارتفاع مع ينخفض لالستيالؾ الميؿ متكسط بأفKeynes  بتخميف يتعمؽ كالىما.  شاذتاف حالتاف

 أثنػػػاء - ةخاطئػػػ أنػػػو كاتضػػػ  - تنبػػؤ بعمػػػؿ االقتصػػػادييف بعػػػض قػػػاـ أف بعػػد األكؿ الشػػػذكذ رظيػػ
 نمػػك مػػع أنػػو االقتصػػاديكف ىػػؤالء اسػػتنتج ، ةالكينزيػػ االسػػتيالؾ دالػػة أسػػاس عمػػى.  الثانيػػة العالميػػة الحػػرب
 أنػو خشػكفي ككػانكا ، دخميا مف كأصغر أصغر جزءنا األسر ستستيمؾ ، الكقت بمركر االقتصاد في الدخؿ
 كػػاف إذا. . المػػدخرات ىػػذا كػػؿ السػػتيعاب المكاليػػة االسػػتثمارية المشػػاريع مػػف يكفػػي مػػا ىنػػاؾ يكػػكف ال قػػد

 يػؤدم ممػا ، كالخدمات السمع عمى الطمب كفاية عدـ إلى سيؤدم المنخفض االستيالؾ ف ف ، كذلؾ األمر
 االسػػتيالؾ دالػػة أسػػاس عمػػى ، أخػػرل بعبػػارة.  الحػػرب زمػػف فػػي الحككمػػة طمػػب تكقػػؼ بمجػػرد الكسػػاد إلػػى

 secular متكاصػػؿال " القرنػػي" الركػػكد أسػػمكه مػػا سػػيختبر االقتصػػاد أف االقتصػػاديكف ىػػؤالء تكقػػع ، الكينزيػػة

stagnation - الطمػب لتكسػيع ماليػةال سياسػةال اسػتخداـ يػتـ لػـ مػا - المدة محدكد غير األمد طكيؿ رككد 
 .الكمي

 نيايػة فػ ف ، ةالكينزيػ االسػتيالؾدالػة ل بالنسػبة الحػظ سػكءل كلكػف ، لالقتصػاد بالنسػبة الحػظ لحسف
 بعػد بكثيػر أعمػى كانػت الدخكؿ أف مف الرغـ كعمى ، آخر كساد في البالد تدخؿ لـ الثانية العالمية الحرب
 معػػػدؿ فػػػي كبيػػػرة زيػػػادات إلػػػى تػػػؤد لػػػـ المرتفعػػػة الػػػدخكؿ ىػػػذه أف إال ، قبػػػؿ مػػػف عميػػػو كانػػػت ممػػػا الحػػػرب
يسػػقط  .الػػدخؿ ارتفػػاع مػػع سػػينخفض االسػػتيالؾ إلػػى الميػػؿ متكسػػط بػػأف Keynes مػػيفتخ أف بػػدا. االدخػػار
 كيدبؿ.

 عػػػف جديػػػدة مجمعػػػة بيانػػػات  Simon Kuznets االقتصػػػادم أنشػػػأ عنػػػدما الثػػػانال الشػػػذكذ نشػػػأ
 أربعينيػػات فػػي البيانػػات ىػػذه بتجميػػع Kuznets قػػاـ ، 1869 عػػاـ إلػػى تاريخيػػا يعػػكد كالػػدخؿ االسػػتيالؾ

 الػدخؿ إلػى االسػتيالؾ نسػبة أف اكتشػؼ.  العمػؿ ىػذا عػف نكبػؿ جػائزة عمػى الحقنػا كحصػؿ الماضػي القرف
 الفتػػرة خػػالؿ الػػدخؿ فػػي الكبيػػرة الزيػػادات مػػف الػػرغـ عمػػى ، عقػػد إلػػى عقػػد مػػف ممحػػكظ بشػػكؿ مسػػتقرة كانػػت
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 ارتفػاع مػع سػينخفض االسػتيالؾ إلػى الميػؿ متكسػط بأف Keynes تخميف أف بدا ، أخرل مرة. درسيا التي
 ، يسقط. الدخؿ

 ثابػػت لالسػػتيالؾ الميػػؿ متكسػػط أف إلػػى Kuznets كاسػػتنتاجات قرنػػيال الركػػكد فرضػػية فشػػؿ يشػػير
 العمػػؿ مػػف الكثيػػر حفػػز الػػذم المغػػز الحقيقػػة ىػػذه قػػدمت. الػػزمف مػػف طكيمػػة فتػػرات مػػدل عمػػى مػػا حػػد إلػػى

 Keynes  تخمينػػات تالدراسػػا بعػػض أكػػدت لمػػاذا يعرفػػكا أف االقتصػػاديكف أراد. االسػػتيالؾ عمػػى الالحػػؽ
 كفػي األسػرة بيانػات دراسات في جيدنا Keynes تخمينات صمدت لماذا ، ىك ىذا. دحضيا اآلخر كالبعض
 الطكيمة  الزمنية السالسؿ فحص تـ عندما فشمت لكنيا ، القصيرة الزمنية السالسؿ دراسات

 أك األسػرة لبيانػات سػبةبالن. لالسػتيالؾ دالتػيف كجػكد إلػى األدلػة كتشير ، المغز (2) الشكؿ يكض 
 لمسمسػػمة بالنسػػبة كلكػػف ، جيػػد بشػػكؿ تعمػػؿ ةالكينزيػػ االسػػتيالؾ دالػػة أف يبػػدك ، القصػػيرة الزمنيػػة السالسػػؿ
 تسػػمى ،(2) الشػػكؿ فػػي.  لالسػػتيالؾ ثابػػت متكسػػط ميػػؿليػػا  االسػػتيالؾ دالػػة أف يبػػدك ، الطكيمػػة الزمنيػػة
 احتػػػػػػاج. كالطكيػػػػػػؿ القصػػػػػػير المػػػػػػدل عمػػػػػػى الؾاالسػػػػػػتي دكاؿ كالػػػػػػدخؿ االسػػػػػػتيالؾ بػػػػػػيف العالقتػػػػػػاف ىاتػػػػػػاف

 .البعض بعضيما مع االستيالكيتاف دالتافال ىاتاف تتكافؽ أف يمكف كيؼ شرح إلى االقتصاديكف

 C االستهبلؾ                                     ثادت( APCدالة االستهبلؾ عمى المدل الطكيؿ             

    

     (ٌىخفط APC) الق ير مدلال عمى االستهبلؾ دالة     
    

             Ca     

  

  Yd                                                                      0          الدخؿ المتاح

 االسػتهبلؾ دػيف عبل ػة الق ػيرة الزمنيػة كالسبلسػؿ األسػرة ديانات دراسات كجدت  : االستهبلؾ لغز(؛ 2الشكؿ  
 لكػػف. الق ػػير المػػدل عمػػى االسػػتهبلؾ دالػػة ال بل ػػة اػػذ  تسػػمى ، الكا ػػع فػػال. كينػػز تك  هػػا التػػال لتمػػؾ مماثمػػة كالػػدخؿ
 مػع منهجػال دشػكؿ يختمػؼ ال لبلسػتهبلؾ الميػؿ متكسػط أف كجػدت الطكيمػة الزمنيػة السبلسػؿ عمى أجريت التال الدراسات
 ميػؿ لهػا الق ػير المػدل عمػى االسػتهبلؾ دالػة أف الحظ. الطكيؿ المدل عمى االستهبلؾ دالة ال بل ة اذ  تسمى.  الدخؿ
 .لبلستهبلؾ ثادت متكسط ميؿ لها الطكيؿ المدل عمى االستهبلؾ دالة أف حيف فال ، لبلستهبلؾ منخفض متكسط
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 Franco Modigliani مكديميػػػاني فرانكػػك مػػػف كػػػؿ اقتػػػرح ، الماضػػي القػػػرف مػػػف الخمسػػػينيات فػػي
 االقتصػادييف كػال فػاز.  متناقضػة تبػدك التػي النتػائج ليػذه فسػيراتت Milton Friedman فريػدماف كميمتػكف

 نػرل أف قبػؿ كلكػف.  االسػتيالؾ مجػاؿ فػي عمميمػا إلػى جزئينػا ذلػؾ كيرجػع ، نكبػؿ بجػكائز الحػؽ كقت في
 .Duesnberry مساىمة نناقش أف يجب ، االستيالؾ لغز حؿ Friedmanك Modigliani حاكؿ كيؼ

 James Duesnberry لػ ثانيا: نظرية الدخؿ النسدال

 تجريبيػة تقػديرات أكؿ ىنػاؾ كانت ، كينز أفكار انتشار مف كجيزة فترة بعدكما اتض  في االعمى، 
 قيمػة قػدرت ، اإلجماليػة األمريكيػة الزمنيػة السالسػؿ بيانػات كباستخداـ البداية في. المطمؽ الدخؿ لفرضية

MPC  النظريػػػة النتػػػائج العرضػػػي المقطػػػع ؾاسػػػتيال عػػػف أخػػػرل مبكػػػرة دراسػػػات أكػػػدت.  0.75 بحػػػكالي 
ككمػا اتضػ  . المسػتقؿ لالسػتيالؾ اإليجابيػة القيمػة إلػى أشاركا كما APC مف أقؿ كاف MPC بأف السابقة
 بنائػو إعػادة عمػى بنػاءن  االسػتيالؾ دالػة خصػائص ككزنتس سيمكف درس ، األربعينيات منتصؼ فيأيضا ف
 طكيػػػؿ السػػػمكؾ أف إلػػػى( 1946) كػػػكزنتس نتػػػائج أشػػػارت.  المتحػػػدة لمكاليػػػات التاريخيػػػة لمبيانػػػات المفصػػػؿ
 كانػت إذا ، تحديدنا أكثر كبشكؿ. القصير المدل عمى استيالكيـ أنماط عف يختمؼ قد لممستيمكيف المدل

ΜPC <APC تقػديرات اقترحػت كمػا OLS الػدخؿ حصػة تػنخفض أف فيجػب ، الخطػي االسػتيالؾ لدالػة 
 الدراسػػػػات كجػػػػدت ، كىكػػػػذا. المػػػػدل طكيمػػػػة البيانػػػػات تظيػػػػره ـلػػػػ أمػػػػر كىػػػػك ، الػػػػدخؿ زيػػػػادة مػػػػع المسػػػػتيمؾ
 = MPC أف المػدل طكيمػة البيانػات أظيػرت بينمػا MPC <APC أف المػدل قصػيرة القياسػية االقتصػادية

APC  لمنمكذج استيالؾ دالة ككزنتس نتائج اقترحت ، جكىرىا في: 

C = cY 

 دالػة  فػي بكثيػر أعمػى MPC قيمػة فػ ف ، ذلؾ عمى عالكة .MPC = APC = c أف تعني  المعادلة
Kuznets  دالة ب مقارنة Keynes 

 االسػػػتيالؾ بػػيف العالقػػة حػػكؿ المتضػػاربة األدلػػة ىػػذه بػػيف لمتكفيػػؽ المحػػاكالت أكلػػى إحػػدل كانػػت
 أف مػف الػرغـ عمػى .James Duesenberry (1949) كصػفيا التػي ، النسػبي الػدخؿ فرضػية ىػي كالػدخؿ

 فػي كبيػر تػأثير ليػا كاف فقد ، المعاصر الكمي االقتصاد في يذكر أثر ليا يكف كلـ تالشت قد النظرية ىذه
 عػػدـ مػػف اسػػتنتاجاتيا أك بمنطقيػػا ارتباطنػػا أقػػؿ عنيػػا التخمػػي أسػػباب كانػػت ربمػػا.  كالسػػتينيات الخمسػػينيات

 .المنفعة حكؿ دكاؿ إجراؤه يتـ ما عادةن .  الجزئي االقتصاد عمماء افتراضات مع تكافقيا
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 سػمكؾ لدراسػة العػادات كتكػكيف االجتمػاعي الترابط مثؿ كاالجتماعية النفسية العكامؿ ةالفرضي تقدـ
 لدراسػػػة االجتماعيػػػة المقارنػػػات مفيػػػكـ طبػػػؽ مػػػف أكؿ ، ذلػػػؾ مػػػع ، Duesenberry كػػػاف ؛ المسػػػتيمؾ
 Keynes ك Duesenberry لمقاربات المشتركة النقطة ف ف ، ذلؾ عمى عالكة. منيجية بطريقة االستيالؾ

 بينمػا ، النسػبي االسػتيالؾ عمػى Duesenberry ركػز:  النسػبية المكانة أك االجتماعية المقارنات فكرة ىي
 قػػػرارات عمػػػى االجتماعيػػػة التػػػأثيرات ألىميػػػة كينػػػز إدراؾ مػػػف الػػػرغـ عمػػػى. النسػػػبي األجػػػر عمػػػى كينػػػز أكػػػد

 المػدل فػي األقػؿ عمى ، ةمستقر  كانت أنيا بحجة ، العامة نظريتو في أكثر يطكرىا لـ أنو إال ، االستيالؾ
  .القصير

 The Relative Income Hypothesisالدخؿ النسبي )أك المقارف(  نظرية فركض تصبحاىكذا ك 

(RTH)  لػ Duesnberry  . باىتمػاـ االقتصػادييفخالؿ تمػؾ الفتػرة ظيت االستيالؾ التي حي نظريات  احدم 
فػػي  Emulativeكالمحاكػػاة   Imitativeالتقميػػدأثػػر  -(1؛ كترتكػػز النظريػػة عمػػى فكػػرتيف أساسػػيتاف ىمػػا: )

كعمػى رغػػـ .  أثػػر الػدخؿ األكثػر ارتفاعػػا فػي الماضػػي عمػى االسػتيالؾ الجػػارم –( 2سػمكؾ االسػتيالؾ ؛ )
ؾ بعػػػػػػض االقتصػػػػػػادييف حػػػػػػكؿ ىػػػػػػذا السػػػػػػمكؾ االسػػػػػػتيالكي ككنػػػػػػو غيػػػػػػر رشػػػػػػيد ؛ غيػػػػػػر اف نمػػػػػػكذج يتشػػػػػػك

Duesnberry  افضؿ بديؿ لنظرية الدخؿ المطمؽ لػ عمى االقؿ متماشيا مع االحداث،  ك  كافKeynes . 

 فركض نظرية الدخؿ النسدال 

 Cross Section  العرضػػي المقطػػػع نسػػخة: متغيػػريف فػػػي النسػػبي الػػدخؿ نمػػػكذج صػػياغة تمػػت
 السالسػؿ كجكانػب العرضػي المقطػع مػع المتغيػرات ىػذه تتكافػؽ ؛  Time-Series الزمنيػة السالسػؿ كنسػخة
 معػايير لػبعض بالنسػبة الجارم الدخؿ عمى االستيالؾ يعتمد ، المتغيريف كال يف. ككزنتس لمفارقة الزمنية
 .بيا المحيطة األخرل األسر دخؿ عمى أك السابؽ دخميا عمى بناءن  األسرة تحددىا التي الدخؿ

 غيػػػػر" الطمػػػػب لنظريػػػػة" أساسػػػػييف افتراضػػػػيف " إف بػػػػالقكؿ Duesenberry يبػػػػدأ:  الفكػػػػرة االكلػػػػى
 آخػر فػرد كػؿ سػمكؾ عف مستقؿ فرد لكؿ االستيالكي السمكؾ أف( 1) " ماى يفتراضاالف يفىذ".  صالحيف

 التفضػػػيالت افتػػػراض ، رأيػػػو فػػػي" .  المناسػػػب الكقػػػت فػػػي عكسػػػيا يمكػػػف االسػػػتيالؾ عالقػػػات أف( 2) ك ،
 ىػي التفضػيالت أف الفتػراض قكيػة كاجتماعيػة نفسػية أسػباب ىناؾ" كأف" تجريبي أساس لو ليس"  المستقمة

 عمػػى يعتمػػد معػػيف اسػػتيالؾ مسػػتكل مػػف الفػػرد يسػػتمدىا التػػي( المنفعػػة أك) الرضػػا. ف" مترابطػػة اقػػعالك  فػػي
 المطمػؽ مسػتكاه مػف بػدالن ( االستيالؾ متكسط إلى بالنسبة ، المثاؿ سبيؿ عمى) المجتمع في النسبي حجمو
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 األفػػراد أف كىػػي ، طكيمػػة فتػػرة منػػذ االجتمػػاع كعممػػاء الػػنفس عممػػاء بيػػا اعتػػرؼ فرضػػية عمػػى يقػػكـ إنػػو ؛
 .بالمكانة ييتمكف

 باسػػػػتيالؾ معػػػػيف مسػػػػتيمؾ أم سػػػػيتأثر: "اآلخػػػػريف المسػػػػتيمكيف بسػػػػمكؾ المسػػػػتيمككف يتػػػػأثر كعميػػػػو
 عمػى فقػط يعتمػد لػف األسػرة اسػتيالؾ أف أكد ، كبالتالي ؛ " اجتماعية عالقات بيـ تربطو الذيف األشخاص
 فػػي المكجػػكدة تمػػؾ إلػػى بالنسػػبة دخميػػا عمػػى كلكػػف ، " الػػدخؿ المطمػػؽ" بيػػا الخػػاص جػػارمال الػػدخؿ مسػػتكل

 كيترتػػب(. Demonstration effect التقميػػد تػػيثير) بيػػا نفسػػيا تعػػرؼ التػػي السػػكاف مػػف الفرعيػػة المجمكعػة
 لمكاكبػة" دخميػا مف أكبر حصة تستيمؾ سكؼ المجمكعة داخؿ المنخفض الدخؿ ذات األسر أف ذلؾ عمى

 .أقؿ كتستيمؾ أكثر ستدخر بالمجمكعة مقارنة المرتفع خؿالد ذات األسر أف حيف في ،" الجيراف

ككفقا ليذه النظرية، فمك أف دخػؿ اسػرة ارتفػع، كلكػف كضػعيا النسػبي عمػى مقيػاس الػدخؿ لػـ يتغيػر 
بسػػػػبب أف دخػػػػكؿ الجيػػػػراف الػػػػذيف يماثمكنيػػػػا فػػػػي الػػػػدخؿ قػػػػد ارتفػػػػع بفػػػػنس النسػػػػبة، فػػػػ ف تقسػػػػيـ دخميػػػػا بػػػػيف 

الػػػدخؿ المطمػػػؽ لألسػػػرة ارتفػػػع كعميػػػو فػػػ ف االسػػػتيالؾ المطمػػػؽ كاالدخػػػار االسػػػتيالؾ كاالدخػػػار ال يتغيػػػر. ف
المطمؽ أيضا يرتفعاف. كلكف نسبة الػدخؿ التػي تكجػو لالسػتيالؾ تظػؿ كمػا ىػي عنػد المسػتكم األعمػى مػف 

 APC ف الميػؿ المتكسػط لالسػتيالؾ أكما كاف عند مستكم الدخؿ االقؿ. المعنػي الضػمني  الدخؿ المطمؽ
فمك أف دخؿ االسرة ظؿ بدكف تغيير، كلكف دخكؿ ف التعبير عف ىذه الفكرة بطريقة أخرل؛ . كيمكلف يتغير

ف ىػذه االسػرة تزيػد فػي نسػبة فػ  كعميػو، فيذا يعني تدىكر في الكضػع النسػبي لػدخميا. اسر الجيراف ارتفعت
  دخميا التي تكجيو إلى االستيالؾ، بالرغـ مف حقيقة أنو ال يكجد تغير في دخميا المطمؽ. 

عمػػى الػػدخؿ النسػػبي بيػػذا المعنػػي إنمػػا تؤكػػد عمػػى طبيعػػة التقميػػد  Duesenberryإف تركيػػز نظريػػة 
كالمحاكاة في سمكؾ االنفػاؽ االسػتيالكي، فاألسػرة بػدخؿ معػيف سػكؼ تنفػؽ عمػى االسػتيالؾ أكثػر لػك أنيػا 

نفػاؽ ينػتج جزئيػا . كىػذا االتجػاه االعمػى فػي االنسػبيا رتفعػاعاشت في محيط اجتماعي يعتبػر فييػا الػدخؿ م
مف الضغط عمى االسرة لمسايرة المحيط الذم تعيش فيو؛ كما ينتج ايضا مف حقيقػة اف ىػذه االسػرة سػكؼ 
تالحػػظ فػػي حياتيػػا العاديػػة مػػا ىػػك الػػذم يعتبػػر سػػمعا فػػكؽ مسػػكاىا كالتػػي تسػػتيمكة االسػػر المجػػاكرة، كعميػػو 

 .Demonstration effect التقميد تيثير  Duesenberryسكؼ تستماؿ لالنفاؽ عمى تمؾ السمع لما اسماه 

ػػا الفرضػػية ىػػذه اكتسػػبت  يبػػدك الػػدخؿ نفػػس لػػدييا التػػي العػػائالت بػػأف تفيػػد التػػي المالحظػػة مػػف دعمن
 ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى. إلييا ينتمكف التي المجمكعة عمى اعتمادنا منيجي بشكؿ مختمفة كميات تستيمؾ أنيا
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 ليػػا بيضػػاء عائمػػة مػػف أقػػؿ عػػادة تسػػتيمؾ المحػػدد الػػدخؿ ذات السػػكداء األسػػرة أف إلػػى المسػػ  أدلػػة أشػػارت
 مجمكعػػػاتيـ داخػػػؿ النسػػػبي الػػػدخؿ فػػػي االخػػػتالؼ إلػػػى ىػػػذا النسػػػبي الػػػدخؿ فرضػػػية رجػػػعت.  الػػػدخؿ نفػػػس

 أكثػر تستيمؾ البيضاء األسرة أف ييفترض كاف ، أعمى كاف البيض بيف الدخؿ متكسط ألف نظرنا.  الخاصة
 األسػػػرة أف حػػػيف فػػػي ، األخػػػرل البيضػػػاء العػػػائالت مػػػع التكػػػافؤ تحقيػػػؽ كلػػػةمحا أجػػػؿ مػػػف لػػػدخميا بالنسػػػبة
 الخطػػػيف فػػػ ف ، كبالتػػػالي.  السػػػكداء العػػػائالت مجمكعػػػة بػػػيف الضػػػغط ىػػػذا مػػػف أقػػػؿ بقػػػدر تشػػػعر السػػػكداء

 اسػػػتيالؾ دكاؿ يمػػػثالف قػػػد (3) الشػػػكؿ فػػػي" القصػػػير المػػػدل عمػػػى االسػػػتيالؾ دالػػػة " المسػػػمى المسػػػطحيف
 ، الكقت بمركر المجمكعتيف كمتا دخؿ ارتفاع مع لمسكد. ، كاالسؼ لمبيضاالعمى  الخط العرضي المقطع
 ، انحػدار األكثػر" الطكيػؿ المػدل عمػى االسػتيالؾ دالػة" إلػى االنػزالؽ إلػى استكاء األكثر الخطيف كال يميؿ
 .الكقت بمركر دخميا مف ثابتة حصة إنفاؽ إلى مجمكعة كؿ في المتكسطة األسرة تميؿ حيث

 C االستهبلؾ                                     ثادت( APCدالة االستهبلؾ عمى المدل الطكيؿ             

    الق ير المدل عمى االستهبلؾ كاؿد

          
    

                  

  

  Yd                                                                                الدخؿ المتاح

 (: دكاؿ االستهبلؾ عمى المدم الق ير كالطكيؿ3الشكؿ  

 عكسػػيا يمكػػف ال االسػػتيالؾ عالقػػات" أف ىػػك النسػػبي الػػدخؿ لفرضػػية الفكػػرة الثانيػػة االساسػػية:
 بػػدخؿ االسػػرة دخػػؿ مقارنػػة مػػف بػػدالن  أنػػو فػػي التقميػػد تػػأثير عػػف الرئيسػػي االخػػتالؼ يتمثػػؿ.  الكقػػت بمػػركر
 دخميػا مسػتكيات إلػى بالنسػبة االعتبػار فػي الحػالي دخميػا أسرة كؿ تأخذ أف المفترض فم ، األخرل األسر
 عمػى الحفػاظ سػتحاكؿ الحالية مستكياتيا مف أعمى دخؿ مستكيات الماضي في حققت التي األسرة. السابؽ

  ، التاليكب(.  Ratchet effect  المطر ة تيثير ) سابؽ كقت في حققتيا التي المرتفعة االستيالؾ مستكيات
، كانمػا االدخػػار ىػك الػذم يػنخفض حتػػي متناسػب بشػكؿ االسػتيالؾ يػػنخفض لػف ، الػدخكؿ تػنخفض عنػدما

، ىػذا يمكف المحافظة عمى مستكم االسػتيالؾ السػابؽ، ممػا يػؤدم الػى ارتفػاع الميػؿ المتكسػط لالسػتيالؾ 
أمػػػا عنػػػدما يػػػزداد . (habitual)يعنػػػي أف سػػػمكؾ االنفػػػاؽ االسػػػتيالكي يتجػػػو إلػػػى أف يكػػػكف مكتسػػػبا بالعػػػادة 
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الدخؿ عف الدخؿ المرتفع السابؽ فسكؼ يحدث العكس، كيتجو الميؿ المتكسط لالسػتيالؾ إلػى االنخفػاض 
 عمى االقؿ ؼ الزمف القصير. 

 تحػػرؾ مػػع كلكػػف ، الطكيػػؿ المػػدل عمػػى ثابتػػة سػػتككف APC أف ىػػكايضػػا؛  الضػػمني المعنػػى
 كبالتػػػالي ، السػػػابقة الػػػدخؿ ذركة إلػػػى الحػػػالي الػػػدخؿ نسػػػبة سػػػتختمؼ ، قتصػػػاديةاال دكرةالػػػ خػػػالؿ االقتصػػػاد

ا APC ستتبع ػا االسػتيالؾ فيو يرتبط الذم العمؿ إطار في ، ذلؾ عمى عالكة،  الدكرية التقمبات أيضن  أيضن
ا كينز نظر كجيات مع تتفؽ كالتي ، MPC <APC أف إظيار يمكف ، السابقة ؿك الدخ بذركة  .أيضن

 عرض النظرية 

ىػػـ افكػػار نظريػػة الػػدخؿ النسػػبي )المقػػارف( مػػف خػػالؿ معادلػػة بسػػيطة كالشػػكؿ البيػػاني يمكػػف تقػػديـ أ
 -  Peak Income (Yp)إلػى دخػػؿ القمػػة السػػابؽ  (Yt)نسػػبة الػػدخؿ الجػػارم  Duesenberry( . ادخػؿ 4)

 APCفػي معادلتػو المقػدرة؛ ثػـ قػاـ بتقػدير  –أم الدخؿ االكثر ارتفاعا في الماضي بالنسػبة لمػدخؿ الجػارم 
  كتكصؿ إلى معادلة شبيية بالمعادلة التالية:

 
  

⁄         
  

  
 

كىػي  0.9كجػدىا تسػاكم  APC فػ ف  (Yt = Yp) فعندما يككف الدخؿ الجارم ىك أعمػى دخػؿ أم :
أقػؿ مػف  يكػكفقريبة مف القيمة الكاقعية لمميؿ المتكسط لالستيالؾ . كخالؿ فترة الرككد ف ف الدخؿ الجػارم 

كىػػي نتيجػػة تتكافػػؽ مػػع  APCكىػػذا يػػؤدم إلػػى ارتفػػاع ،  (Yt / Yp <1)دخػػؿ القمػػة السػػابقة، كعميػػو فػػ ف 
االحصػاءات الكاقعيػة ، كلػـ تسػتطيع نظريػة الػدخؿ المطمػؽ تفسػيرىا. كتتنبػأ المعادلػة بػالعكس ؛ ففػي فتػػرات 

 (Yt / Yp >1)لقمػػة السػػابقة أم كبالتػػالي يكػػكف أعمػػى مػػف دخػػؿ امتزايػػد  (Yt)التكسػػع يكػػكف الػػدخؿ الجػػارم 

 تػػنخفض إلػػى اقػػؿ مػػف الميػػؿ المتكسػػط لالتزسػػتيالؾ فػػي الػػزمف الطكيػػؿ. ككفقػػا لػػػ APCكبالتػػالي فػػ ف 

Duesenberry  ف ف دخؿ القمة السابقة يمكف تعديمو إلى اعمى بعد كؿ دكرة تكسع ؛ كلكف ال يمكف تعديمو
 .Ratchet effect  ر ةالمط تيثيرىذا   Duesenberryإلى اسفؿ . كقدم سمي 

( التالي . حيث الخػط المػار بنقطػة االصػؿ ىػك دالػة 4)لتكضي  أكثر ىذه النظرية نستخدـ الشكؿ 
 (APC = MPC)  الميؿ المتكسػط يسػاكم الميػؿ الحػدم لالسػتيالؾ  االستيالؾ طكيمة االجؿ، كعميو يككف

 الجػؿ لكػؿ مسػتكم مػف مسػتكم دخػؿككالىما ثابت لكؿ مستكيات الػدخؿ. يػتـ رسػـ دالػة اسػتيالؾ قصػيرة ا

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 13 

كىػػػػي نتيجػػػػة لتحػػػػرؾ إلػػػػى اعمػػػػى كاسػػػػفؿ عمػػػػى دالػػػػة  APCالقمػػػػة السػػػػابقة . فالتقمبػػػػات قصػػػػيرة االجػػػػؿ فػػػػي 
االستيالؾ قصيرة االجؿ. فعندما يزيد الدخؿ الجارم عػف دخػؿ القمػة السػابؽ، فػ ف دالػة االسػتيالؾ قصػيرة 

 يمة االجؿ عند مستكم دخؿ قمة جديد.االجؿ تيطرؽ إلى اعمى لتتقاطع مع دالة االستيالؾ طك 

 C االستهبلؾ                                     ثادت( APCدالة االستهبلؾ عمى المدل الطكيؿ             

                           Ct (Yp2)        A
`           C`0 

      Ct (Yp1)      
    

         CB                        B    الق ير المدل عمى االستهبلؾ كاؿد   

                       C0                                         A       

 CR              C                                                                                                                                                                                            

  

  YR          Yp1            YB  Yp2                Y        الدخؿ                        

 الرككد             التكسع                                                     

 االست ادة                                                                        

  نظرية الدخؿ النسدال  المقارف((:4الشكؿ  

حيػث  (Yt = Yp1)(؛ نفترض اف الكضع االصمي لممجتمع ىػك عنػد 4ككما ىك كاض  مف الشكؿ )
نفتػرض أف   C0كاالستيالؾ يسػاكم   A  أف االستيالؾ كاف عمى دالة االستيالؾ طكيمة االجؿ عند النقطة

، كىػػك مػػػا يجبػػػر االفػػراد عمػػػى تخفػػػض  YRفػػػ ف الػػػدخؿ يػػنخفض إلػػػى   Recessionالمجتمػػع اصػػػابو ركػػكد 
االنفػاؽ االسػػتيالكي . كلكػػف فػػي محػػاكلتيـ المحافظػػة عمػػى مسػػتكم المعيشػػة السػػابؽ ، فػػ ف االفػػراد يعمػػدكف 

كمػا ىػك كاضػ  المسػافة    CRدر ضػئيؿ فقػط إلػى  ، كيخفضػكف االسػتيالؾ بقػ  S الػى تخفػيض المػدخرات
،  يرتفػػػع  APCفػػػ ف كبالتػػػالي ك  Yp1 YRبسػػػيطة ، مقارنػػػة بالمسػػػافة االفقيػػػة بػػػيف   CRك  C0الرأسػػػية بػػػيف  

 . Cإلى النقطة   Aمف النقطة    Ct (Yp1)كلذلؾ ف ف األفراد يتحرككف عمى دالة االستيالؾ قصيرة األجؿ 

لتكسػػػػع تبػػػػدأ الػػػػدخكؿ فػػػػي الزيػػػػادة فػػػػ ف االفػػػػراد يزيػػػػدكف مػػػػف انفػػػػػاقيـ ا كأمػػػػا فػػػػي فتػػػػرة االسػػػػتعادة 
االسػػتيالكي، كلكػػف نظػػرا الف اسػػتيالكيـ اثنػػاء الركػػكد لػػـ يػػنخفض إال قمػػيال ، لػػذلؾ فػػ ف الزيػػادة االسػػتيالؾ 

كذلؾ   APCستككف بنسبة اقؿ مف زيادة الدخكؿ ، كعميو ينخفض  -نتيجة زيادة الدخكؿ – ستعادةأثناء اال
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 . Aإلى النقطة    Cالنقطة  حتي يصمكا مف   Ct (Yp1)ـ عمى نفس دالة االستيالؾ قصيرة االجؿ بتحركي
 –التاليػػػة لمرحمػػػة االسػػػتعادة  –مػػػرة أخػػػرل . كعنػػػد تكممػػػة مرحمػػػة الػػػدكرة االقتصػػػادية ، فػػػ ف مرحمػػػة التكسػػػع 

كفػػي  (YB)عػػاش مػػثال مسػػتكم دخػػؿ االنت ىالػػ (Yp1)سػػتؤدم إلػػى زيػػادة الػػدخكؿ إلػػى اعمػػى مػػف دخػػؿ القمػػة 
كيتحػػرؾ المجتمػػع مبػػدئيا عمػػى طػػكؿ دالػػة االسػػتيالؾ قصػػيرة  CBالبدايػػة فػػ ف االسػػتيالؾ سػػيزداد قمػػيال إلػػى 

كالسبب اف االفراد ال يزالكف معتاديف عمى مستكل معيشة  . Bإلى النقطة    Aمف النقطة   Ct (Yp1)االجؿ 
مقػػدار أقػػؿ مػػف مقػػدار الػػدخؿ ) انظػػر فػػي كحيػػث أف االسػػتيالؾ زاد ب  (Yp1)الخػػاص بمسػػتكم دخػػؿ القمػػة 

( ؛ ك كبالتػالي  Yp1ك  YR بسػيطة ، مقارنػة بالمسػافة االفقيػة بػيف   CBك  C0الرأسػية بػيف  الشػكؿ المسػافة 
 ينخفض في الزمف القصير.  APCف ف 

ف دالػة االسػتيالؾ فػي االجػؿ القصػير سػكؼ تهطػرؽ فػكرا إلػى اعمػى لتتقػاطع مػع  كعمى كػؿ حػاؿ فػ
Aعند النقطػة  Yp2 يالؾ طكيمة االجؿ عند مستكم دخؿ القمة الجديد دالة االست

 C`0كيصػب  االسػتيالؾ   `
كىػي دالػة االسػتيالؾ  Yp2كيصب  لدم المجتمع دالة استيالؾ قصيرة جديدة تتمشي مع دخؿ القمة الجديد 

Ct (Yp2)  .قصػيرة الجديػػدة، كاذا حػػدثت دكرة اقتصػادية جديػدة يعػػاد تكػرار مػا حػػدث عمػى دالػة االسػػتيالؾ ال
عمػػى دالػػة االسػتيالؾ قصػػيرة االجػػؿ القديمػة، كيمػػر المجتمػع بػػدكرة مػػف الركػكد ثػػـ االسػػتعادة  مثػؿ مػػا حػدث

  فالتكسع في النشاط.

 العرضػي المقطػع دراسػات بػيف التنػاقض بػيف التكفيػؽ عمػى قػادرنا النظرم Duesenberry نيج كاف
 يكمػػف ، MPC مػػف أكبػػر سػػيككف APC أف ، الرئيسػػي النظػػرم الضػػمني. المػػدل طكيمػػة كالنتػػائج التجريبيػػة

 ليا يككف قد المالية التغييرات أف Duesenberry نظرية تقترح ، ذلؾ عمى عالكة . الكينزم التقميد في بقكة
 ال قػػد ، ذلػػؾ كمػػع. االسػػتيالكي اإلنفػػاؽ تحفيػػز إلػػى الضػػريبية التخفيضػػات تػػؤدم قػػد. متماثػػؿ غيػػر تػػأثير
 المسػػػتيمككف يسػػػعى حيػػػث ، القصػػػير المػػػدل عمػػػى الطمػػػب كػػػب  فػػػي كبيػػػر تػػػأثير الضػػػريبية لمزيػػػادات يكػػػكف
 . االستيالؾ مستكيات عمى لمحفاظ

 انتقادات نظرية الدخؿ المقارف 

ػا ناجحػة النسػبي الػدخؿ فرضػية أف مػف الػرغـ عمى  يبػدك أنػو إال ، كػكزنتس مفارقػة تفسػير فػي تمامن
 العرضػػػي المقطػػػع متغيػػػر أف ىػػػك الميمػػػة ألسػػػبابا أحػػػد.  االقتصػػػادية الخػػػردة ككمػػػة إلػػػى ىبطػػػت قػػػد أنيػػػا

 االسػػتيالؾ أنشػػطة عمػػى فقػػط لػػيس الكاحػػدة األسػػرة منفعػػة فييػػا تعتمػػد التػػي المترابطػػة نفعػػةالم دكاؿ يتضػػمف
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ػػػا كلكػػػف بيػػػا الخاصػػػة  سػػػمكؾ نمذجػػػة مشػػػكمة كبيػػػر بشػػػكؿ عقػػػديه  ىػػػذا . األخػػػرل األسػػػر أنشػػػطة عمػػػى أيضن
 الػدخؿ االعتبػار فػي األخػذ مػع ، منعزلػة أسػرة كػؿ سػمكؾ نمذجة ىعم قادرنا تككف أف مف بدالن .  االستيالؾ
 ، بالعػاال ةنظريػ إطار في معنا األسر جميع استيالؾ قرارات يصمـ أف المرء عمى يجب ، السكؽ كأسعار

 أف مػف الرغـ عمى. أسرة كؿ استيالؾمكؾ س عمى األخرل األسر سمكؾ يؤثر كيؼ االعتبار في األخذ مع
 فػػػي عميػػػو كانػػػت ممػػػا سػػػيكلة أكثػػػر المشػػػكالت ىػػػذه مثػػػؿ جعمػػػت األلعػػػاب نظريػػػة فػػػي الحديثػػػة التطػػػكرات

 ، كبالتػالي. مترابطػة المنفعػة كانت إذا استيالؾ نماذج بناء جدنا الصعب مف يزاؿ ال أنو إال ، الخمسينيات
 ."منيجينا مالئـ غير" بأنو العرضي ممقطعل النسبي الدخؿ نمكذج كصؼ يمكف

 المنافسػػة أف ىػػك المترابطػػة المنفعػػة دكاؿ ذات النمػػاذج تجنػػب إلػػى كفاالقتصػػادي يميػػؿ آخػػر سػػبب
" االقتصػػادم اإلنسػػاف" لػػػ المفضػػؿ االقتصػػادييف تصػػكير مػػع تنػػاقض عمػػى تنطػػكم ؛ اقتصػػادية -السكسػػيك
 بػػيف المنفعػػة عمػػى االعتمػػاد إمكانيػػة المػػرء يفػػت  أف بمجػػرد. كعقالنػػي ، مكتفػػي بذاتػػو تعظػػيـ، آلػػة باعتبػػاره

ا النمكذج يجعؿ الفكرة تمؾ امتداد  فف ، األشخاص  تخيمػو يمكػف سمكؾ أم مع متسقنا يككف بحيث جدنا عامن
 مػػف تػػأتي التػػي االسػػتيالؾ سػػمكؾ حػػكؿ لالختبػػار القابمػػة المقترحػػات مجمكعػػة مػػف بػػدالن  ، كبالتػػالي.  تقريبنػػا
ػػا لممنظػػريف المترابطػػة المنفعػػة دكاؿ تتػػرؾ قػػد ، الفػػردم المنفعػػة تعظػػيـ نمػػكذج  لالختبػػار قابػػؿ غيػػر نمكذجن
 .المتبادؿ االعتماد مف مزيج خالؿ مف تخيمو يمكف سمكؾ أم يفسر أف يمكف

، كالػذم اثيػر  عمػى الػدخؿ دػيثر الثػركةمشكمة أخػرل بالنسػبة لنظريػة الػدخؿ النسػبي، تمػؾ المتعمقػة 
اؽ . فقػػػد ادعػػػي انػػػو فسػػػر االخػػػتالؼ فػػػي االنفػػػ Duesenberryاسػػػتجابة لػػػبعض االدعػػػاءات التػػػي كضػػػعيا 
. فأسر الزنكج تدخر نسبة اعمى مػف دخػكليـ بالمقارنػة مػع (RIH)االستيالكي بيف البيض كالزنكج بكاسطة 

كمػػا اتضػػ  سػػابقا أف ىػػذا   . Duesenberryاسػر البػػيض اصػػحاب نفػػس المسػػتكم مػػف الػػدخؿ. كقػػد فسػػر 
فئػات االسػر  ككف أسر الزنكج التي تتمتع بنفس مستكم دخؿ اسر البػيض مػف المنتظػر اف تكػكف فػيراجع 

اقػػػؿ. كاذا  APCذات الػػػدخؿ األعمػػػى بالنسػػػبة لبقيػػػة اسػػػر الزنػػػكج . كبالتػػػالي مػػػف المنتظػػػر أف يكػػػكف لػػػدييـ 
كضعنا ذلؾ بصيغة أخرل، فيمكف القكؿ أف اسر البيض التػي تتمتػع بػنفس دخػؿ اسػر الزنػكج مػف المنتظػر 

، كبالتالي مف المنتظر أف تكػكف أف تككف في فئات األسر ذات الدخؿ المنخفض بالنسبة لبقية اسر البيض
، كاقامػا كجيػة نظػر  (Friedman ; Tobin)اعمى. كقد كػاف ىػذا التفسػير ممكنػا إلػى اف جػاء  APCلدييـ 
ذات مسػػػتكم الػػػدخؿ  –قكيػػػة ، ذاكػػػريف أف االخػػػتالؼ فػػػي االسػػػتيالؾ بػػػيف اسػػػر البػػػيض كالسػػػكد   جديػػػدة
أف اسر البيض لدييـ ثركات أكبػر مػف اسػر   يث.ح  (Wealth)انما يرجع إلى اختالؼ في الثركة  -الكاحد
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السػػكد، فػػػ ف دكافػػػع االدخػػػار لػػػدم اسػػػر البػػػيض تكػػػكف اقػػػؿ. ككمػػػا سيتضػػػ  أف الثػػػركة لعبػػػت دكرا ىامػػػا فػػػي 
 كما سيتض  في الجزء التالي. Friedmanكنظرية  Modiglianiاالستيالؾ في كؿ مف نظرية 

لنظػػػػر بػػػػأف االفػػػػراد يبنػػػػكف قػػػػرارات رفػػػػض الكثيػػػػر مػػػػف االقتصػػػػادييف كجيػػػػة القػػػػد كعمػػػػى كػػػػؿ حػػػػاؿ 
االسػػتيالؾ عمػػى عكامػػؿ غيػػر رشػػيدة مثػػؿ الػػدخؿ النسػػبي؛ فسػػعي االفػػراد تعظػػيـ المنفعػػة كاالشػػباع ال يمكػػف 

. كبمجػػرد أف تمكػػف فريػػدماف ك مكديجػػايميني  دفعيػػـ لمحابػػاة السػػمكؾ المبنػػي عمػػى العػػادة كالتقميػػد كالمحاكػػاة
االمػػكر ، كمبنيػػة عمػػى اسػػس االقتصػػاد الجزئػػي دقيػػؽ، فػػ ف  كغيػػرىـ مػػف تطػػكير نمػػاذج تتماشػػي مػػع حقػػائؽ
 معظـ االقتصادييف ترككا نظرية الدخؿ النسبي.

 ال لالقتصػػادييف المعتػػادة السػػمككية االفتراضػػات مػػع كالصػػراع االستعصػػاء مشػػاكؿ فػػ ف ، ذلػػؾ كمػع
 لػـ إف ، جزئينػا يػدبالتأك النسػبي الػدخؿ فرضػية عػف التخمي نتج ، المطاؼ نياية في. خاطئة النظرية تجعؿ
 فػػي القػػدر بػػنفس ناجحػػة كانػػت كالتػػي جاذبيػػة أكثػػر أخػػرل اسػػتيالؾ نمػػاذج تطػػكير عػػف ، الغالػػب فػػي يكػػف

 نظريػػة أسػػاس تشػػكؿ التػػي ، النمػػاذج ىػػذه إلػػى اآلف ننتقػػؿ. كػػكزنتس مفارقػػة مثػػؿ التجريبيػػة الظػػكاىر تفسػػير
 .الحديثة االستيالؾ

  المستهمؾ لسمكؾ االستشرافية   التطم ية( النظريات

دالػػة  مػػف ككاقعيػػة تعقيػػدنا أكثػػر سػػمككنا تتضػػمف التػػي المسػػتيمؾ سػػمكؾ نظريػػة عمػػى جػػزءال ىػػذا يركػػز
 forward-looking استشرافية تكقعات لدييـ المستيمكيف أف عمى النظرية ىذه تنص. ة الكينزي االستيالؾ

expectations   .شػػديدة نمػػاطاال عكػػس عمػػى رةالمسػػتق االسػػتيالؾ أنمػػاط يفضػػمكف المسػػتيمكيف ألف نظػػرنا 
 مقػػدار تحديػػد عنػػد دخػػكليـ فػػي التغييػػرات تسػػتمر أف المػػرج  مػػف كػػاف إذا مػػا بتقيػػيـ يقكمػػكف فػػ نيـ التغيػػر،
ػػا مختمػػػؼ بشػػػكؿ المسػػػتيمككف يتصػػػرؼ . اسػػػتيالكيـ تغييػػر  المتػػػاح الػػػدخؿ فػػػي لمتغيػػػر االسػػػتجابة فػػػي تمامن
ػا يككف أف المتكقع مف كالذم المتاح لدخؿا في لتغير استجابة يفعمكنو عما مؤقتنا يككف عندما  يمكػف.  دائمن

 عمػى. المتراكمػة مػدخراتيـ سحب طريؽ عف مؤقتنا الدخؿ يتغير عندما استيالكيـ عمى الحفاظ لممستيمكيف
 .كبير بشكؿ االستيالؾ ينخفض فسكؼ ، دائـ بشكؿ الدخؿ انخفض إذا ، ذلؾ مف النقيض

 تقديـ  PIH  ك  LCH : 

 فػػػي مسػػػتقؿ بشػػػكؿ االستشػػػرافية التكقعػػػات عمػػػى يعتمػػػد االسػػػتيالؾ بػػػأف القائمػػػة رضػػػيةالف تطػػػكير تػػػـ 
 ميمتػػكف ، نكبػػؿ بجػػائزة الحقنػػا فػازكا الػػذيف االقتصػػادييف مػػف اثنػػيف قبػؿ مػػف الماضػػي القػػرف مػػف الخمسػينيات
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 فريػػدماف نسػػخة تسػػمى.   Milton Friedman and Franco Modiglianiمكديميػػاني كفرانكػػك فريػػدماف
 إال يسػػتجيب ال االسػػتيالؾ بػػأف يتنبػػأ.  permanent-income hypothesis (PIH) الػػدائـ الػػدخؿ ةبفرضػػي
 سػيككف الػدخؿ فػي المؤقتػة التغييػرات أف PIH قترحت.  العابرة لمتغيرات كليس ، الدخؿ في الدائمة لمتغيرات

 المضػاعؼ التػأثير يكػكف ، لػذلؾ نتيجػة. االسػتيالؾ عمػى كبالتػالي ، الػدائـ الػدخؿ عمػى طفيفػة تػأثيرات ليا
 ىػذه كفػي  نمكذج المضاعؼكفؽ  المحسكب التأثير مف بكثير أصغر المستقؿ اإلنفاؽ في المؤقت لمتغيير
ػػا IS منحنػػى فػػي نتقػػاالتاال تكػػكف ، الحالػػة المحػػكر  فػػي سيتضػػ  كمػػا مقتػػرح ىػػك ممػػا بكثيػػر أصػػغر أيضن

 . (IS-LM  الثالث ) نمكذج

 life-cycle( LCH) الحيػػػػػػػػػػاة دكرة فرضػػػػػػػػػػية تسػػػػػػػػػػمى تػػػػػػػػػػيال Modigliani’s، مكديميػػػػػػػػػػاني نسػػػػػػػػػػخة

hypothesis  ، ىػػػذا يشػػػير.  حيػػػاتيـ مػػػدل عمػػػىيزيػػػدكف مػػػف فائػػػدتيـ لالسػػػتيالؾ  المسػػػتيمكيف أف تػػػرل 
ا اإلصدار  يشػير. االسػتيالؾ فػي صغيرة استجابة إلى سكم تؤدم لف لمدخؿ المؤقتة اإلشارات أف إلى أيضن

LCH ػػا  الحقيقيػػػة الثػػػركة عمػػػى كلكػػف المتػػػاح الػػػدخؿ عمػػى فقػػػط يعتمػػػد ال ياالسػػتيالك اإلنفػػػاؽ أف إلػػػى أيضن
ػػػا لممسػػػتيمكيف  الماليػػػة األكراؽ سػػػكؽ فػػػي الرئيسػػػية التحركػػػات أف ، المثػػػاؿ سػػػبيؿ عمػػػى ، يعنػػػي كىػػػك. أيضن

 لركػػػكدا شػػػدة رلتفسػػػي النظػػػرم األسػػػاس مكديميػػػاني نسػػػخة تػػػكفر.  االسػػػتيالؾ عمػػػى تػػػؤثر المسػػػاكف كأسػػػعار
 فػػػػي الكاليػػػػات المتحػػػػدة المعيشػػػػية لألسػػػػر الحقيقيػػػػة الثػػػػركة صػػػػافي انخفػػػػض .2009-2007 االقتصػػػػادم
ػا  ، السػػكنية كالكحػدات المنػػازؿ كأسػعار األسػػيـ أسػعار فػي الحػػاد االنخفػاض بسػػبب فقػط لػػيس حػادنا انخفاضن

ػا كلكػف  تسػػاكم الصػافية الثػركة أف بمػا.  الػديكف مػف مسػبكقة غيػر مسػتكيات المسػتيمكيف تحمػؿ بسػبب أيضن
ػػامط األصػكؿ  إنفػػاؽ مػػف يقمػػؿ أف يمكػػف األسػرة ديػػكف مػػف إضػػافينا أك دينػػارا دكالرنا فػ ف ، الخصػػكـ منيػػا ركحن

 .األسرة أصكؿ مف أقؿ كاحد أك دينار دكالر بمقدار المستيمكيف

 ي تمػد االسػتهبلكال اإلنفػاؽ أف عمػى The  permanent-income hypothesis (PIH)  الدائـ الدخؿ فرضية تنص
 .عميه الح كؿ فراداال يتك ع الذم( الدائـ أك  الطكيؿ المدل عمى ؿالدخ متكسط عمى

 إجمالال عمى الحالال استهبلكها تدنال األسر أف ىلإ life-cycle hypothesis The (LCH) الحياة دكرة فرضية تشير
 .كثركتها الحياة مدل المتك ع الدخؿ

  ال رضال كالمقطع الزمنية ادلة السبلسؿ ديف الت ارض ؛الخمفية 

 مػػػف مباشػػػرة يتبػػػع الػػػذم ، المضػػػاعؼ ىػػػك العامػػػة كينػػػز نظريػػػة فػػػي الرئيسػػػية االبتكػػػارات أحػػػد كػػػاف
 القػانكف: " الكحػدة مف أقؿ لالستيالؾ حدمال الميؿ كأف لمدخؿ يستجيب االستيالؾ بأف القائمة االفتراضات
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 زيػػادة مػػع يالكيـاسػػت زيػػادة إلػػى ، المتكسػػط كفػػي كقاعػػدة ، يتجيػػكف الفػػرادا أف ىػػك. . . األساسػػي النفسػػي
 .دخميـ في الزيادة بقدر ليس كلكف ، دخميـ

 النظر بغض األفراد سيستيمكو ، أم ، معيننا مبمغنا ىناؾ أف ىي لكينز الثانية المبتكرة الفكرة كانت
ػػا المتػػاح الػػدخؿ كػػاف إذا سػػالبنا االدخػػار يكػػكف أف الممكػػف مػػف يكػػكف بحيػػث ، دخميػػـ عػػف . لمغايػػة منخفضن

 :الكينزم االستيالؾ دالة كتابة يمكف ، YD مثؿ المتاح كالدخؿ C أنو عمى ستيالؾاال إلى باإلشارة

                  

 فػي. 1 لمشػكؿ العمػكييف اإلطػاريف فػي االدخػار كنسػبة االفتراضػية ةالكينزيػ االستيالؾ دالة رسـ تـ
حػػػػػدم ال الميػػػػػؿ ألف ، (YD) احالمتػػػػػ الػػػػػدخؿ مػػػػػف أقػػػػػؿ بسػػػػػرعة ( C) االسػػػػػتيالؾ يرتفػػػػػع ، العمػػػػػكم اإلطػػػػػار

 ، YD0 الػدخؿ مسػتكل عنػد YD مػع ساكلتكي ، YD مف أكبر االستيالؾ يبدأ. 1.0 مف أقؿ (c) لالستيالؾ
 المتػػػاح الػػدخؿ عػػف االسػػتيالؾ انخفػػاض يتػػي  ، YD0 يمػػيف عمػػى عنػػد كػػؿ نقطػػة. YD مػػف أقػػؿ يكػػكف ثػػـ

 االسػتيالؾ مسػتكل إلػى YD1 الػدخؿ سػتكلم ينقسػـ ، المثاؿ سبيؿ عمى. االدخار مف إيجابي لمبمغ مساحة
C1 االدخػار كمسػتكل S1 . عمػى ، الػدخؿ/  االدخػار نسػبة نجػد ، (1) لمشػكؿ األكسػط جػزءال إلػى باالنتقػاؿ 

 كفقنػػا ، الػػدخؿ ارتفػػاع مػػع. مكجػػب االدخػػار  YD0 يمػػيف عمػػى ؛ سػػمبي االدخػػار  YD0 الػػدخؿ مسػػتكل يسػػار
 .المتاح الدخؿ مف أكبر حصةادخار  يتـ ، كسطاأل جزءال في االفتراضية الكينزية لمعالقة

 التال( الكاليات أك المدف أك الشركات أك األسر ، المثاؿ سديؿ عمى  المت ددة لمكحدات ديانات مف ال رضال المقطع يتككف
 .كاحدة زمنية فترة خبلؿ مبلحظتها تمت

 عػريض لقطػاع Keynes’s فرضػية (1) لمشػكؿ السػفمي جػزءال فػي المرسػكمة الفعميػة البيانػات تؤكػد
 األشػخاص معظػـ. كاالستيالؾ كاالدخار الدخؿ في سمككيـ حكؿ آرائيـ استطالع تـ الذيف األمريكييف مف
 كيستيمككف ،"   dissaveنفقكف ي " ذلؾ مف بدالن  كلكنيـ ، اإلطالؽ عمى يدخركف ال المنخفض الدخؿ ذكم
 حسػػػابات فػػػي المتراكمػػػة األصػػػكؿ مػػػىع االعتمػػػاد خػػػالؿ مػػػف أك االقتػػػراض طريػػػؽ عػػػف يكسػػػبكف ممػػػا أكثػػػر
ػا ، تػزداد الػدخؿ/  االدخػار نسػبة أف نجػد ، األغنيػاء إلػى الفقػراء مػف يميننػا نتحػرؾ بينما. دخاراال  كمػا تمامن
 .األكسط جزءلم االفتراضية العالقة في الحاؿ ىك

 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 19 

 .أعمى ادخار دم دالت المرتفع الدخؿ مذك  األشخاص يتمتع

 C االستهبلؾ                                                            رشد( م º45خط                 

                      S1>0    
(a) - الة االستهبلؾد   

          C0               C=Yd               C1<y  

          Ca       S0<0     C0>y      C=y   

 Yd0           Yd1                          Yd                 0                 خؿ المتاحالد   
 S/Yd نسدة االدخار

 نسدة االدخار                        

 

   Yd 0                              Yd0                   Yd1                                      

         

 % نسدة االدخار 

 لمقطع عرضال مف األمريكييف نسدة االدخار                        

 

    0                                                                                                              

        -20                                                                                                                            

             -30    10      20      30     40      50     60     70     80     90     100  

 االسػتهبلؾ دالػة ال مػكم اإلطػار يكرر : (S/Yd )  الدخؿ إلى االدخار كنسدة( C) االستهبلكال كاإلنفاؽ Yd المتاح الدخؿ ديف ل بل ةا: (5الشكؿ  
  يمػيف عمػى. سػالدنا االدخػار كيككف دخمهـ مف أكثرفراد اال يستهمؾ ،(  C=Ydاليسار إلى األدنى  المتاح الدخؿ مستكيات عند. النظرية الم ركفة

C=Yd  مقػدار أم ، كاالسػتهبلؾ الػدخؿ دػيف الفػرؽ تمثػؿ تػالالك  كالمسػافة دػيف دالػة االسػتهبلؾ كالخػط المرشػد ، الػدخؿ مػف أ ػؿ االستهبلؾيككف 
 يسػػار عمػى سػال  ككسػر المتػػاح الػدخؿ مػف االدخػار ح ػػة رسػـ يػتـ ، األكسػط اإلطػار فػػال.  المتػاح الػدخؿ مػف دػػاطراد متزايػد جػز  اػال ، االدخػار
 لممسػػتهمكيف استق ػػائية دراسػػة مػػف المتػػاح دالػػدخؿ االدخػػار عبل ػػة حػػكؿ ف ميػػة ديانػػات السػػفمال اإلطػػار يرسػػـ. اليمػػيف إلػػى كمتزايػػد مكجػػ  ككسػػر

 .السفمال اإلطار فال الف مية كالديانات األكسط اإلطار فال النظرم المخطط ديف الكثيؽ التطادؽ بلحظي. لمكاليات المتحدة األمريكية 
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 الطكيؿ المدل ثدات ، الق ير المدل تقم : االدخار م دؿ 

 ارتفاع مع أكثر األفراد ادخر إذا.  القتصادل محتممة خطيرة مشكمة (5) الشكؿ في ضمنينا يمثؿ 
 الفعمػي الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج عمػى لمحفػاظ كػاؼو  غيػر االسػتيالكي اإلنفاؽ يككف فقد ، دخكليـ
 معػػدؿ أف مػػف كينػػز قمػػؽ بػػدا. الطبيعػػي الحقيقػػي المحمػػي النػػاتج إجمػػالي مػػف فيػػو المرغػػكب المسػػتكل عنػػد

 عندما ، الثالثينيات في الكبير الكساد فترة خالؿ خاص بشكؿ صمة ذا السنكات مركر مع سيرتفع االدخار
 اإلنفػاؽ ككػاف عديػدة لسػنكات الطبيعػي مسػتكاه مػف بكثيػر أقػؿ لمعػالـ الحقيقػي اإلجمػالي المحمي الناتج كاف

 البعض يجادؿ أف إلى الكبير الكساد فترة خالؿ االستثمارم اإلنفاؽ ضعؼ أدل. لمغاية ضعيفنا االستثمارم
 .الطبيعي مستكاه إلى اإلنتاج لرفع الحككمي اإلنفاؽ استخداـ بضركرة

 الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج ارتفػػاع مػػع الكقػػت بمػػركر االدخػػار معػػدؿ ارتفػػع ىػػؿ ، كلكػػف 
اقتصػػادية  دكرة لكػػؿ االدخػػار نسػػبة لمتكسػػط الفعميػػة التاريخيػػة الزمنيػػة السالسػػؿ بيانػػات أظيػػرت الطبيعػػي 
 آخػػػػر ، 2010-2007 ك ، أكؿ مالحظػػػػة ، 1896 ك 1894 عػػػػامي بػػػػيف. العشػػػػريف القػػػػرف فػػػػي رئيسػػػػية
 أف عمػى الػدالئؿ مػف القميػؿ ىنػاؾ ، ذلػؾ كمػع.  أضعاؼ عشرة بمقدار لمفرد الحقيقي الدخؿ زاد ، مالحظة

 بشػكؿ االدخػار نسبة تتغير لـ ، ذلؾ مف كبدالن .  العشريف القرف خالؿ االرتفاع نحك اتجيت االدخار نسبة
 طكيمػػة الرئيسػػية االختالفػػات كانػػت. الحػػاد االنخفػػاض فػػي بػػدأت عنػػدما 1980 ك 1895 عػػامي بػػيف ركبيػػ

 القػػػرف ثالثينيػػػات فػػػي الكبيػػػر الكسػػػاد فتػػػرة خػػػالؿ االدخػػػار معػػػدؿ انخفػػػاض ىػػػي االدخػػػار نسػػػبة فػػػي المػػػدل
 عػاـ منذ خفضةالمن االدخار نسبة كمؤخران  ، الثانية العالمية الحرب خالؿ المرتفع االدخار كمعدؿ الماضي
1980 . 

 بيانػات فػي كأنػو الركػكد فتػرات فػي سػتنخفض االدخػار نسبة أف إلى كينزل ستيالؾالا دالة تشير 
 تؤكػػػد. أعمػػػى ادخػػػار معػػػدالت عمػػػى الحصػػػكؿ إلػػػى المرتفػػػع الػػػدخؿ أصػػػحاب سػػػيميؿ ، العرضػػػي المقطػػػع
 االدخػػار نسػػبة ثبػػات سػػبب تفسػػر ال كينػػزل سػػتيالؾالا دالػػة فػػ ف ، ذلػػؾ كمػػع. اآلثػػار ىػػذه مػػف كػػال البيانػػات

 حػكؿ أىميػة األكثػر الفرضػيتاف.  متكقػع ىػك كمػا ارتفاعيػا مف بدالن  انخفاضيا حتى أك الطكيؿ المدل عمى
 االدخار لنسبة الطكيؿ المدل عمى القريب الثبات تفسر أف يمكف التي( االدخار حكؿ كبالتالي) االستيالؾ

فرضػػػية الػػػدخؿ الػػػدائـ لفريػػػدماف  ىمػػػا ، لالدخػػػار يالعرضػػػ المقطػػػع كنمػػػط المػػػدل قصػػػير التبػػػايف ككػػػذلؾ ،
 .مكديميانيل حياة دكرة كفرضيةك 
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 The Permanent- Income Hypothesis  الدائـ الدخؿ فرضية :ثالثا

 الػػػدخؿ"  بفرضػػػيتو فريػػػدماف ميمتػػػكف بيػػػا قػػػاـ لالسػػػتيالؾ كينػػػز نيجمػػػ النتقػػػاد الرئيسػػػية المحاكلػػػة 
 تحديػد عمميػة فػي.  حياتػو مػدار عمػى الفػرد دخػؿ ىػك الػدائـ دخؿالػ حيػث ، (Friedman ; 1591 ) " الػدائـ
 عمػػى بنػػاءن  ، االسػػتيالؾ لنفقػػات كمحػػدد جػػارمال لمػػدخؿ كينػػز اسػػتخداـ فريػػدماف يػػرفض ، االسػػتيالؾ دالػػة

 " ىػػك الفػػردم االسػػتيالؾ لسػػمكؾ فيشػػر نمػػكذج بػػأف فريػػدماف جػػادؿكمػػا .  التطمعيػػيف المسػػتيمكيف افتػػراض
 فػ ف ، الكاقػع فػي. كينػز حسػاب مػف أسػمـ تفسيرنا الثركة نيج يجعؿ كأنو" المستيمؾ كؾلسم الخالصة النظرية
 عػػكافاال يقػػكـ حيػػث ، المسػػتيمؾ لسػػمكؾ الزمنػػي التحسػػيف لنمػػكذج خاصػػة حالػػة ىػػي الػػدائـ الػػدخؿ فرضػػية
 كأ) مػػػدخراتيـ المسػػػتيمككف يسػػػتخدـ. الحيػػػاة مػػػدل ميزانيػػػة لقيػػػكد كفقنػػػا المتكقعػػػة منفعػػػتيـ مجمػػػكع بتعظػػػيـ

 الحػالي الػدخؿ أف إلػى تشػير ىػذه.  كالسػيئة الجيػدة السنكات بيف االستيالؾ لتسييؿ محاكلة في( االقتراض
 .الدائـ الدخؿ عف يختمؼ

 المستقر الثادت االستهبلؾ نظرية ) A Theory of Steady Consumption  

 كػؿ مػف األكؿ اليػكـ فػي دكالر 1000 إلػى يصػؿ أجػر عمى تحصؿ كأنؾ كظيفة لديؾ أف تخيؿ 
 مػػف يػػكـ كػػؿ فػػي كدخمػػؾ ، دكالر 1000 شػػير كػػؿ مػػف األكؿ اليػػكـ فػػي دخمػػؾ تعتبػػر أنػػؾ افتػػرض. شػػير
 مػع البسػيطة ةالكينزيػ االسػتيالؾ دالػة أسػاس عمػى تنفػؽ كنػت إذا.  صػفرنا يساكم الشير مف المتبقية األياـ
 فػػي تقريبنػػا يالكيةاالسػػت نفقاتػػؾ كػػؿ تنفػػؽ فسػػكؼ ،Ca مسػػتقؿ صػػغير كمكػػكف لالسػػتيالؾ مرتفػػع حػػدم ميػػؿ
 أكثر ثابت بشكؿ فراداال يستيمؾ ، بالطبع.  !الشير بقية خالؿ جدنا القميؿ كتستيمؾ الشير مف األكؿ اليكـ
 مػػف المتبقيػػة الفتػػرة خػػالؿ العناصػػر مػػف كغيرىػػا البقالػػة لشػػراء ركاتػػبيـ مػػف جػػزءنا كيخصصػػكف ، ذلػػؾ مػػف

 .الشير

 يػػكـ كػػؿ المقػػدار نفػػس يسػػتيمككف كػػانكا إذا سػػعادة أكثػػر متغيػػر دخػػؿ لػػدييـ الػػذيف األفػػراد سػػيككف 
 القائمة الفرضية أكالن  فريدماف ميمتكف اقترح .المتغير دخميـ مع يكـ كؿ لمتغيير باستيالكيـ السماح مف بدالن 
Y) الدائـ الدخؿ فريدماف عميو أطمؽ كالذم ، المتكقع دخميـ مف (k) ثابتنا جزءنا يستيمككف األفراد بأف

P
) 

 سػنكات مػدل عمػى عميػه الح ػكؿ االفػراد يتك ع الذم السنكم الدخؿ متكسط اك Permanent income  ئـالدا الدخؿ
 .المستقدؿ فال
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 الػدخؿ تنػكع كعمػى الفرديػة األذكاؽ عمػى (k) الػدائـ الػدخؿ مػف لالسػتيالؾ حػدمال الميػؿ يعتمػد 
 أنفسػػيـ لػدعـ أعمػػى ادخػار إلػى المتغيػػر الػدخؿ ذكم مػػف كغيػرىـ ، المبيعػات كمنػػدكبك ، المزارعػكف يحتػاج)

 عمػػى فػػراداال يكػػكف قػػد. الفائػػدة سػػعر عمػػى k تعتمػػد قػػد ، ذلػػؾ إلػػى باإلضػػافة.  (السػػيئة السػػنكات خػػالؿ
نفاؽ) أكثر لالدخار استعداد  .أعمى الفائدة أسعار تككف عندما( أقؿ كا 

 األفػراد أف( 2) المعادلػة فػي الممخصة الدائـ الدخؿ فرضية تقكؿ ال.  ـالدائ الدخؿ رتقدي ت ديؿ 
 أف المحتمػػؿ مػػف جديػػدة أحػػداث تحػػدث ، عػػاـ كػػؿ فػػي.  أخػػرل بعػػد سػػنة بالضػػبط الكميػػة نفػػس يسػػتيمككف

 زاد الجيػػدة السػػنكات فػػي أنػػو الفػػرد يجػػد قػػد ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى. الػػدائـ دخميػػـ حػػكؿ األفػػراد تخمينػػات تغيػػر
 اسػتيالكو مستكل مف كسيزيد بالزيادة المتكقع الدخؿ لمتكسط تقديره بمراجعة الفرد سيقكـ ، ريجيناتد. الدخؿ

 .المستقر

 األفػػػػراد بػػػػأف( 2) المعادلػػػػة فػػػػي الػػػػكارد االفتػػػػراض مػػػػف لفريػػػػدماف الػػػػدائـ الػػػػدخؿ فرضػػػػية تتكػػػػكف 
 لإلشػارة إضػافي افتػراض إلػى حاجػة ىنػاؾ ألف ، يكفػي ال ىػذا لكف. الدائـ دخميـ مف ثابتنا جزءنا يستيمككف

 الػدائـ لمػدخؿ الفرديػة التقػديرات مراجعػة يػتـ أف فريػدماف اقتػرح. الػدائـ دخميػـ لحجػـ األفػراد تقػدير كيفية إلى
Y) سػػنةال هليػػذ

P
Y)  ةالماضػػي سػػنةال تقػػدير مػػف (

P
 الػػدخؿ بػػو يختمػػؼ الػػذم المبمػػغ مػػف (j) جػػزء بكاسػػطة (1-

Y)عف (Y) الفعمي
P

-1) : 

       
          

           
                                  

( 3) المعادلػػة فػي المكصػكؼ السػمكؾ عمػى ييطمػػؽ.  Adaptive expectationsالتكيفيػة التك  ػات
 ىذه تشير. التكقعات لتككيف"  adaptiveالتكيؼ" فرضية أك " ”error-learning“ التعمـ خطأ" اسـ أحياننا

 ألف الفعمػي الػدخؿ فػي لمتغيػرات متكاضع بشكؿ باالستجابة الستيالكيـ سيسمحكف األفراد أف إلى الفرضية
 الػدخؿ عمػى فقػط جزئينػا( 3) المعادلػة فػي الػدائـ الػدخؿ يعتمػد كبدكره ، الدائـ الدخؿ عمى يعتمد االستيالؾ

 لمفػرد الحػالي االسػتيالؾ بػيف التاليػة العالقػة عمػى نحصػؿ ،( 2) بػػ( 3) نسػتبدؿ عنػدما. الفتػرة ليػذه الفعمػي
(C) ، الفترة ليذه الفعمي كالدخؿ (Y) ، الدائـ لمدخؿ األخيرة الفترة كتقدير (Y

P
-1). 

       
          

            

         
            

            

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 23 

 (3) لمعادلةيمكف أعادة كتابة ا

               
  

 لمفترة الدائـ كالدخؿ الفعمي لمدخؿ المرج  المتكسط ىك الفترة ىذه في الدائـ الدخؿ أف يعني ىذا
 .الماضية

 التمييػز عمػى تقػكـ فريػدماف نظريػة أف رؤيػة عمػى( 4) المعادلة تساعدنا .ميميف حدياف لبلستهبلؾ
 (k) معامػػؿ ببسػػاطة ىػػك الطكيػػؿ المػػدل عمػػى MPC إف. (MPC) لالسػػتيالؾ حػػدمال لمميػػؿ مفيػػكميف بػػيف

 فػػػي(. 4) فػػػي األكؿ المصػػػطم  معامػػػؿ ىػػػك k كبالفعػػػؿ ،( 2) األصػػػمية االسػػػتيالؾ دالػػػة فػػػي الػػػدائـ لمػػػدخؿ
 الػدخؿ فػي التغيػر معامػؿ ىػك المػدل قصػير MPC إف. 0.9 ىك المدل طكيؿ MPC (k) ، العددم مثالنا
 يػػزداد عنػػدما(. 4) فػػي الثػػاني المصػػطم  فػػي( 0.2 فػػي مضػػركبان  0.9ز  0.18أك) kj المعامػػؿ ، الفعمػػي
 المػػػدل فػػػي يرتفػػػع اليػػػكـ اسػػػتيالؾ أف يكضػػػ ( 4) فػػػي الثػػػاني المصػػػطم  فػػػ ف ، اليػػػكـ (Y) الفعمػػػي الػػػدخؿ
 .(0.18 أك ، kj) MPC بمقدار القصير

ػػا يكػػكف أف ييتكقػػع ال كالػػذم اليػػكـ الػػدخؿ تغيػػر مػػف الجػػزء يسػػمى  transitory العػػابر خؿبالػػد دائمن

income  العابر الدخؿ. فريدماف نظرية في  (Y
t

ا الفعمي الدخؿ ببساطة ىك (  :الدائـ الدخؿ منو مطركحن

                                                (     
   )                                  

           
         

                 
   

 الػدخؿ مػف MPC أف بػافتراض المػدل كقصػير المػدل طكيػؿ MPC بػيف حاد يميز فريدماف بشكؿ
 :التالي النحك عمى( 2) بو الخاصة االستيالؾ دالة كتابة إعادة يمكف كبالتالي. صفر ىك المؤقت

                   

 .يتكرر أف يتك ع كال كالدائـ الف مال الدخؿ ديف الفرؽ اك Transitory income ادرال  الدخؿ

 الزمنية السبلسؿ كديانات ال رضال المقطع ديانات ديف تكفيؽ الت ارض 

 تبػػيف حيػػث ، العرضػػي المقطػػع بيانػػات بػػيف الكاضػػ  التعػػارض ىػػكفريػػدماف  PIH كراء الػػدافع كػػاف
 ، المػػنخفض الػػدخؿ ذكم األشػػخاص مػػف أعمػػى ادخػػار بنسػػب فيتمتعػػك  المرتفػػع الػػدخؿ ذكم األشػػخاص أف
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 الػػػدخؿ ذكم لألشػػػخاص المرتفعػػػة االدخػػػار نسػػػب أف PIH يػػػدعي. الطكيػػػؿ المػػػدل عمػػػى المػػػدخرات كثبػػػات
 التنفيػذييف المػديريف ، المثػاؿ سبيؿ عمى) مؤقت ، إيجابي ، معتاد غير كبير دخؿ كجكد إلى ترجع المرتفع
 غيػػر شػػعبية ذات أفػػالـ إصػػدار بعػػد السػػينما نجػػكـ أك ، جيػػد عػػاـ بعػػد ةكبيػػر  مكافػػ ت عمػػى حصػػمكا الػػذيف
 يؤكد ، كبالمثؿ(. مرتفع دخؿ كذات العمر قصيرة كظائؼ لدييـ الذيف ، المحترفكف الرياضيكف أك ؛ عادية
PIH عرضػة أكثػر ألنيػـ منخفضػة ادخػار نسػب لػدييـ أك الينفقػكف  المػنخفض الػدخؿ ذكم األشخاص أف 
 عمػػػى األمثمػػػة تشػػػمؿ . )الػػػدائـ دخميػػػـ مػػػف مؤقتنػػػا أقػػػؿ فعمػػػي دخػػػؿ عمػػػى لمحصػػػكؿ مالعػػػاد الشػػػخص مػػػف

 الفيضػػانات أك الجفػػاؼ بسػبب محاصػػيميـ دمػرت الػػذيف المػزارعيف السػػمبي االنتقػالي الػػدخؿ ذكم األشػخاص
 دخػػكليـ أف يعتقػػدكف الػػذيف الجامعػػات كطػػالب ؛ لمتػػك فصػػميـ تػػـ الػػذيف التنفيػػذييف كالمػػديريف ؛ المػػرض أك

 طكيمػػة المػػدخرات نسػػبة تكػػكف عنػػدما حتػػى ، كيػػؼ PIH يكضػػ  ، كىكػػذا. ( المسػػتقبؿ فػػي أعمػػى فسػػتكك 
 الػػػدخؿ ذكم األشػػػخاص أف العرضػػػي المقطػػػع بيانػػػات ستسػػػجؿ ، الكقػػػت كعبػػػر األفػػػراد عبػػػر ثابتػػػة المػػػدل
 .أعمى ادخار معدالت لدييـ المرتفع

 الطكيػؿ المػدل عمػى الستيالؾا دكاؿ بيف الفرؽ (6) الشكؿ يكض .  االستيالؾ دالتي تكضي  تـ
 ؛ الطكيػؿ المػدل عمػى االسػتيالؾ دالػة ىك F ك A النقطتيف عبر يمر الذم الغميظ الخط. القصير كالمدل
 المػػػدل عمػػػى االسػػػتيالؾ دالػػػة عمييػػػا يطمػػػؽ(. مثالنػػػا فػػػي 0.9 أك ، k) المػػػدل طكيػػػؿ MPC ىػػػك انحػػػداره
 مسػػتكل عنػػد يكفػي بمػػا طػكيالن  الفعمػػي الػدخؿ يظػػؿ عنػػدما فقػط االسػػتيالؾ مسػتكل إلػػى تشػير ألنيػػا الطكيػؿ
 .الفعمي المستكل إلى كامؿ بشكؿ المقدر الدائـ دخميـ لتعديؿ لألفراد معيف

 منحني االحمرال الدائـ  الدخؿ عف الفعمي الدخؿ يختمؼ عندما القصير المدل عمى يحدث ماذا
( Y) الحالي الدخؿ يككف اعندم(. 4) كمعادلة القصير المدل جدكؿ ىك B ك A بيف المتقطع المسط 

Y الماضية لمفترة الدائـ لمدخؿ تمامنا مساكينا
P

 المدل جدكؿ مع يتقاطع القصير المدل جدكؿ ف ف ،1-
 المستكل عند الفرد دخؿ يككف عندما ، عادم غير بشكؿ جيد عاـ خالؿ كلكف. A النقطة عند الطكيؿ
Y الدائـ الدخؿ تقدير يرتفع الحالي ، Y0 المرتفع

P  الماضية الفترة تقديرات عف (Y
P

 مف (j) بجزء ( 1-
Y لػ األعمى كالقيمة. الماضية الفترة تقديرات عف الفعمي الدخؿ في الزيادة

P بمقدار االستيالؾ ترفع k 
 بكاسطة A النقطة فكؽ رأسيان  يقع B النقطة عند االستيالؾ ف ف كبالتالي .الدائـ الدخؿ في الزيادة ضعؼ

Y  بيف األفقية المسافة في مضركبنا( العددم مثاؿال في 18%)   kj جزءال
P

 حدمال الميؿ مع. Y0 ك 1-
 المدل قصيرة زيادة أم ف ف ، (k) المدل طكيؿ الميؿ مف أقؿ اآلف حتى (kj) لالستيالؾ المدل قصير
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 دالة تمر فسكؼ ، دائمة أنيا عمى Y0 اعتبار تـ إذا. االدخار إلى متناسب غير بشكؿ تذىب الدخؿ في
 .F خالؿ مف القصير المدل عمى تيالؾاالس

 C االستهبلؾ                                                            دالة االستهبلؾ فال االجؿ الطكيؿ

                     F   دالة الاستهالك أعلى في املدي القصير 

   
          C0                    A               B داىخ االسزهالك األصيٍخ عيى اىمذي اىقصٍش 

           

YP                   0              الدخؿ المتاح
-1   YP

0            Y0                      
 الق ير المدلدالة  مفانحدار  أكثر فال المدم الطكيؿ االستهبلؾ دالة ت د  

 ثادػت جػز  اك االستهبلؾ أف المدل طكيؿ الزمنال الجدكؿ يكضح:  كاالدخار ؾبلستهبل ل الدائـ الدخؿ فرضية(: 6الشكؿ  
 ، الف مػال الػدخؿ فػال المػدل   ػيرة المكاسػ  لكػف. كالػدائـ الف مػال الػدخؿ يتساكل عندما ، الطكيؿ المدل عمى الدخؿ مف
 النقطتػيف  ػارف  فقػط  ػغيرة ةكميػ االسػتهبلؾ يزيػد كدالتالال. الدائـ الدخؿ فال دالكامؿ دمجها يتـ لـ ، B النقطة فال كما
B ك A )، كفال B فػال المكاسػ  نفػس عمػى الحفػاظ يػتـ عنػدما. الق ػير المػدل عمػى الػدخؿ فال الزيادة م ظـ حفظ يتـ 

 .F النقطة إلى الطكيؿ المدل جدكؿ طكؿ عمى أعمى إلى الق ير المدل جدكؿ يتحكؿ ، دائـ دشكؿ الدخؿ

 السابقة المستكيات الفعمي الدخؿ يتجاكز حيث باستمرار الدائـ الدخؿ تقديرات رفع يتـ ، لمتمخيص
 بالسيـ مكض  ىك كما ، المدل طكيؿ الزمني الجدكؿ تتبع كالدخؿ االستيالؾ بيف العالقة يجعؿ مما ،

 المدل عمى كلكف. تقريبنا ثابتة االدخار نسبة تككف ، الطكيؿ المدل عمى ، كبالتالي (6) الشكؿ في
 مف يقمؿ الدخؿ في مؤقت كانخفاض االدخار نسبة زيادة إلى الدخؿ في لمؤقتةا الزيادة تؤدم ، القصير
ا يتكيؼ ال الدائـ الدخؿ ألف ، االدخار نسبة  .الفعمي الدخؿ في التغيرات مع تمامن

 The Life-Cycle Hypothesis الحياة دكرة فرضية: راد ا

دخؿ الدائـ ، ابتكر فرانكك في نفس الكقت تقريبنا الذم كتب فيو فريدماف كتابو عف فرضية ال
طريقة مختمفة نكعنا  Ando Brumbergمكديمياني مف معيد ماساتشكستس لمتكنكلكجيا كالمتعاكنكف معو 

ما لمتكفيؽ بيف العالقة اإليجابية بيف نسبة االدخار كالدخؿ الممحكظ في بيانات المقطع العرضي كثبات 
ة في بيانات السالسؿ الزمنية التاريخية. بدأ كؿ مف االدخار. النسبة التي لكحظت عمى مدل فترات طكيم
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مكديمياني كفريدماف بمنظكر أف األفراد يفضمكف الحفاظ عمى نمط استيالؾ مستقر بدالن مف السماح بزيادة 
. لكف مكديمياني حمؿ حجة االستيالؾ المستقر إلى  االستيالؾ أك انخفاضو مع كؿ تذبذب مؤقت لدخميـ

 تثبيت استيالكيـ عمى مدل حياتيـ بأكمميا. فرادرح أف يحاكؿ االأبعد مف فريدماف كاقت

 الحياة دكرة فرضية تسمى Modigliani نظرية ف ف ، المستيمكيف عمر أفؽ عمى تركيزىا بسبب
(LCH) .كاالدخار حياتيـ مدل عمى االستيالؾ المستيمككف بيا يسيؿ التي الطريقة عمى يشدد ألنو نظرنا 

 كىي. االستشرافية التكقعات عمى القائمة النظريات فئة في يقع LCH ف ف ، قاعدالت لسنكات استعدادنا
 MPC مع المدل قصير المدل منخفض MPC بيف التكفيؽ عمى القدرة في فريدماف نظرية مع تشترؾ

 كىك ، فريدماف نظرية إلى" الحياة مدل ميزانية قيكد" تضيؼ LCH لكف. المدل طكيمة كمستقرة عالية
 مف القادمة األصكؿ مف ممتمكاتيا إلى باإلضافة دخميا حياتيا طكاؿ األسر استيالؾ كميسا أف شرط

 صارمنا ارتباطنا ىذه LCH ميزة تكفر(. الكالديف مف اليدايا ، المثاؿ سبيؿ عمى) العمؿ غير أخرل مصادر
 .المستيمككف بيا يحتفظ التي األصكؿ كقيمة االستيالؾ نفقات بيف

 أ كؿ اـر:  اةالحي مدل األ كؿ حيازة Modigliani’s  

 كيػؼ Modigliani’s نظريػة مػف بسػيطة نسػخة تتنبػأ كيػؼ يكضػ  الذم ، (7) الشكؿ اآلف ندرس
 المحػكر ييظيػر. العػادم المسػتيمؾ عمػر مدل عمى األصكؿ كتراكـ كاالدخار كاالستيالؾ الدخؿ سيتصرؼ
 أف يفتػػػرض. L بعالمػػػة الكفػػػاة عنػػػد كالعمػػػر R بػػػالحرؼ التقاعػػػد عمػػػر تحديػػػد مػػػع ، مختمفػػػة أعمػػػارنا األفقػػػي
 خػالؿ فقػط الػدخؿ كسب يتـ ، ذلؾ كمع. حياتو طكاؿ (C0) االستيالؾ مف ثابت مستكل عمى الفرد يحافظ
 األكليػة لألصػكؿ الصػفرم المستكل مف يتض  كما ، البداية في أصكؿ ىناؾ تكف لـ إذا. R العمؿ سنكات

(A0) دخػؿ أم دكف االسػتيالؾ بيػا يػديركا أف لألفػراد يمكف التي الكحيدة الطريقة ف ف ، السفمي اإلطار في 
ػػػا الػػػدخؿ ، المػػػدخر المبمػػػغ عػػػرض يػػػتـ. عمميػػػـ سػػػنكات خػػػالؿ االدخػػػار ىػػػي تقاعػػػدىـ أثنػػػاء  منػػػو مطركحن

 مػػػف الحمػػػراء المنطقػػػة تظيػػػر ثػػػـ ، R الكقػػػت حتػػػى الفتػػػرة خػػػالؿ الزرقػػػاء المنطقػػػة خػػػالؿ مػػػف ، االسػػػتيالؾ
 بشػػكؿ األصػػكؿ تػػراكـ يحػػدث ، اإلطػػار ادنػػي )اسػػفؿ( فػػي. L الكقػػت رعبػػ R الكقػػت مػػف الحمػػراء المنطقػػة
 األصػكؿ. AR ليػا مسػتكل أقصػى إلػى األصكؿ تصؿ عندما ، R الكقت خالؿ العمؿ سنكات خالؿ مطرد

 .) عند الكفاة( L النقطة في صفران  كتصب  ذلؾ بعد تنخفض
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 االسػتيالؾ إجمػالي أكليػة  أصػكؿ تكجػد ال عنػدما كالػدخؿ االسػتيالؾ يػرتبط كيػؼ : أكليػة أ ػكؿ تكجد ال
 :R لسنكات سنكينا Y0 الدخؿ إجمالي يساكم بحيث مقيد L لسنكات سنكينا C0 لػ الحياة مدل

                      
 

 
            

 صػػريقت السػػنة فػػي االسػػتيالؾ فػػ ف لػػذا ، L أخمػػاس أربعػػة ىػػي R فػػ ف ، (7) الشػػكؿ رسػػـ تػػـ كمػػا
 Y0 أخماس أربعة عمى

 التقاعد سف فال نفقكفكي ، عممهـ سنكات أثنا  دخركفي الشدا 

  االستهبلؾالدخؿ،                                                                                           

              Y0       الدخؿ

            C0  االستهبلؾ 

           

      0                                              R        L سنكات الحياة مف الدمكغ      

  كؿاأل      كؿ خبلؿ سنكات ال مؿترتفع األ        كؿ أثنا  التقاعدتنخفض األ                    

              AR   اال كؿ  

            

           

  AR 0                                            R          L  سنكات الحياة مف الدمكغ 

 إيػبل  يػتـ ، الحيػاة دكرة فرضػية دمكجػ  الحيػاة : دكرة فرضية ظؿ فال كاأل كؿ كاالدخار االستهبلؾ سمكؾ ؛ (7الشكؿ  
 يػتـ ، ال مػكم اإلطػار فػال. تقاعػدال فتػرة طػكؿ. (R) التقاعػد عنػد الفػرد كعمػر (L) ال مر طكؿ ديف لم بل ة خاص ااتماـ

 مدمػ  عمػى الح ػكؿ يػتـ. األحمػر الخػط دكاسػطة مكضػح اػك كمػا ، الفػرد عمػر مػف سػنة كػؿ (C0) ثادتة كمية استهبلؾ
 مػف يتضػح كمػا ، االسػتهبلؾ الػدخؿ يتجػاكز ، R حتػى ال مػؿ سػنكات خػبلؿ.  التقاعد حتى عاـ كؿ Y0 الدخؿ مف ثادت

 طريػؽ عػف تمكيمػه كيػتـ التقاعػد أثنػا  ال ػفرم الػدخؿ االسػتهبلؾ يتجػاكز ثػـ. الزر ػا  المنطقػة فػال يحػدث الذم االدخار
 مػف األ ػكؿ نمػك األخضػر الخػط ُيظهػر ، السػفمال اإلطػار فػال.  الحمػرا  المنطقػة فػال مكضػح اػك كمػا ، دخار السال اال

 .الكفاة عند ال فر إلى كؿاأل  دانخفاض متدكعنا ،( AR) التقاعد عند األ  ى المستكل إلى( A0) األكلال المستكل

 االدخار

االدخار 

 السالب
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 ، كالػدخؿ االدخػار بػيف اإليجػابي االرتبػاط تفسػر أف الحياة دكرة فرضية مف البسيطة لمنسخة يمكف
 مػػػف يزيػػػد الطبيعػػػي الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج ، الفػػػرد نصػػػيب فػػػي التصػػػاعدم االتجػػػاه إف حيػػػث

 لنسػػػبة المػػدل طكيػػؿ الثبػػات تفسػػير كػػفيم. بالمتقاعػػديف مقارنػػة العمػػؿ سػػف فػػي ىػػـ لمػػف كالػػدخؿ االدخػػار
 العػػػامميف نسػػػب نفػػػس إلػػػى تاريخيػػػة حقبػػػة كػػػؿ فػػػي السػػػكاف تقسػػػيـ تػػػـ إذا أنػػػو حقيقػػػة خػػػالؿ مػػػف االدخػػػار

 عمػى االدخػار نسػبة سػتككف إذف ، جيػؿ بعػد جيػؿ فػي االدخػار سمكؾ نفس عمرية فئة كلكؿ ، كالمتقاعديف
 .ثابتة الطكيؿ المدل

 يجػب االدخػار نسػبة بػأف اإليحػاء فػي لفريدماف الدائـ الدخؿ فرضية مع الحياة دكرة فرضية تشترؾ
 فػػي مؤقتػػة زيػػادة اسػػتيالؾ سػػيتـ. الركػػكد سػػنكات فػػي كتػػنخفض االقتصػػادم االزدىػػار سػػنكات فػػي ترتفػػع أف

ػا تخيػؿ ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى. بالكامػؿ الفػرد عمػر مػدار عمػى اليكـ الدخؿ ػا 40 أمامػو أف يعتقػد شخصن  عامن
 مػرة عمييػا الحصػكؿ يتكقػع ال دكالر 4000 قػدرىا العػاـ ىػذا الػدخؿ فػي متكقعػة غيػر زيػادة كيتمقى ليعيشيا
 العػػػاـ ىػػذا الفعمػػي اسػػتيالكو كارتفػػع ، دكالر 4000 بمقػػدار حياتػػو طػػكاؿ اسػػتيالكو إجمػػالي ارتفػػع. أخػػرل
 الردك  100 إنفػػػاؽ سػػػيتـ ، تاليػػة سػػػنة كػػؿ فػػػي. فقػػػط دكالر 100 أم ، المبمػػغ ىػػػذا مػػف فقػػػط 1/40 بنسػػبة
 .العمر مف المتبقية األربعيف السنكات مدل عمى دكالر 4000 المجمكع ليصب  ، إضافية

 المكافػػأة فػػ ف ، مؤقتنػػا يكػػكف أف كاسػػع نطػػاؽ عمػػى المتكقػػع االقتصػػادم االزدىػػار حالػػة فػػي ، كىكػػذا
 3900 ك الحػالي االسػتيالؾ مػف إضافي دكالر 100 إلى فقط ستؤدم دكالر 4000 البالغة المتكقعة غير
 عمى. 100/4000 أك ، فقط 0.025 لالستيالؾ المدل قصير الميؿ سيككف. االدخار مف إضافي دكالر

 مػػػف عػػػاـ لكػػػؿ دكالر 4000 البالغػػػة الػػػدخؿ زيػػػادة عمػػػى الحفػػػاظ المتكقػػػع مػػػف كػػػاف إذا ، ذلػػػؾ مػػػف النقػػػيض
 مػػػف كػػػؿ فػػػي أخػػػرل كمػػػرة العػػػاـ ىػػػذا إضػػػافي دكالر 4000 اسػػػتيالؾ فػػػيمكف ، القادمػػػة األربعػػػيف السػػػنكات
 .االدخار نسبة ترتفع كلف المقبمة 39 الػ السنكات

 األ كؿ  دكرThe role of assets . 

 الشػخص لػدل أف لنفتػرض. االسػتيالؾ لسػمكؾ كمحػدد لألصػكؿ ميمنا دكرنا Modiglianiنظرية  تكفر 
 أك حياتػػو خػػالؿ االسػػتيالؾ لزيػػادة األصػػكؿ ىػػذه السػػتخداـ يخطػػط لكنػػو ، A1 أصػػكؿ مػػف ىبػػة البدايػػة فػػي

 يكػػػكف أف يمكػػػف ، (8) الشػػػكؿ فػػػي مكضػػػ  ىػػػك كمػػػا ، ذلػػػؾ بعػػػد. لمكرثػػػة األصػػػكؿ تػػػرؾ مػػػف بػػػدالن  حياتيػػػا
 ىبػة ألف نظػرنا ، أقػؿ االدخػار يكػكف أف كيمكػف ،( Y0) الػدخؿ مػف معػيف لمسػتكل بالنسبة أعمى االستيالؾ
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 إجمػػالي يسػاكم الحيػػاة دلمػ االسػػتيالؾ إجمػالي اآلف. الشػرائية القػػدرة مػف أكبػػر قػدرنا تػػكفر األكليػة األصػكؿ
 :المتاحة األصكؿ إلى باإلضافة العمؿ مف الحياة مدل الدخؿ

              

    
  

 
 

 

 
           

ا يعتمد ؛( Y0) الدخؿ عمى فقط يعتمد ال( C1) السنة في االستيالؾ أف األيمف التعبير يكض   أيضن
 .العمر مف سنة لكؿ المتاحة صكؿاأل نسبة عمى

 بدايػة فػي اسػتالميا يػتـ لألصػكؿ األكلية اليبة أف يفترض ألنو مفرط بشكؿ (،7) الشكؿ تبسيط تـ
 يتكقػػع لػػذلؾ ، الفػػرد حيػػاة طػػكاؿ األصػػكؿ قيمػػة فػػي الزيػػادات تحػػدث ، الكاقػػع فػػي ، ذلػػؾ كمػػع. العمػػؿ حيػػاة
 المعادلػػة فػػي مفتػػرض ىػك ممػػا أكبػػر األصػػكؿ قيمػة يفػػ لمتغيػػر السػػنكم االسػتيالؾ اسػػتجابة تكػػكف أف المػرء

 الحقيقيػة األصػكؿ قػيـ فػي كاحد دكالر قدرىا زيادة أف مكديمياني أجراىا التي التجريبية األبحاث قدرت(. 8)
 أفقنػا يسػتخدمكف فػراداال أف إلػى يشػير ممػا ، دكالر 0.06 بنحػك السػنكم الحقيقػي االستيالؾ زيادة إلى أدت
 .الحقيقية األصكؿ في زيادة فاؽإلن عامنا 15 مدتو

 يعتمػد عنػدما تتعػزز لالقتصػاد الػذاتي التصػحي  قكل أف،  مف خالؿ أثر " بيجك" كما ىك معركؼ
 إلػػى اإلنفػػاؽ انخفػػاض أدل إذا.  الحقيقيػػة الثػػركة أك الحقيقيػػة األصػػكؿ عمػػى الحقيقػػي االسػػتيالكي اإلنفػػاؽ
)أثػر  اإلنفػاؽ فػي االنخفػاض كقؼ عمى يساعد مما ، الحقيقية الثركة مستكل يرتفع ، السعر مستكل خفض
 الحقيقيػة الثػركة مسػتكل فػ ف ، السػعر مسػتكل رفػع إلػى اإلنفػاؽ زيػادة أدت إذا ، اآلخر االتجاه كفي. بيجك(

 . لإلنفاؽ األصمي الحافز تخفيؼ عمى يساعد مما ، ينخفض

 فيمػػػا القكاعػػد دعػػػاة فػػاؤؿت تػػدعـ Modigliani حيػػػاة دكرة فرضػػية أف ، المفارقػػػات كمػػف ، كبالتػػالي
. السياسػػة لقكاعػػد بػػارزنا منتقػػدنا كػػاف Modigliani أف مػػف الػػرغـ عمػػى ، الخػػاص االقتصػػاد باسػػتقرار يتعمػػؽ
 لػيس ، طػكيالن  تػدكـ أف ييتكقػع ال التي تمؾ ، المتاح الدخؿ في المؤقتة الزيادات ألف الخاص اإلنفاؽ استقر
 يعمػؿ الحقيقػي األصػكؿ تػأثير فػ ف ، ذلػؾ إلػى باإلضػافة. يالحػال االستيالؾ عمى متكاضع تأثير سكل ليا
 ، عػاـ بشػكؿ. اإلنفػاؽ كيثبط لألصكؿ الحقيقية القيمة مف يقمؿ األسعار ارتفاع ألف االقتصاد استقرار عمى
 االقتصػػاد كعػػزؿ ، المضػػاعؼ كخفػػض ، لالسػػتيالؾ الحػػالي حػػدمال الميػػؿ مػػف الحيػػاة دكرة اعتبػػارات تقمػػؿ
 .األخرل اإلنفاؽ أنكاع أك ، الصادرات صافي أك ، االستثمار في متكقعةال غير التغيرات عف
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 الهدة االكلية لؤل كؿ تزيد االستهبلؾ كتقمؿ االدخار

  االستهبلؾالدخؿ،                         دخاراال                                                             

           Y=Y0        الدخؿ

    C1     C0               االستهبلؾ  

           

      0                                              R        L   سنكات الحياة مف الدمكغ  

          تنخفض األ كؿ أثنا  التقاعد                  االدخار دسد  األ كؿ زيادة  كؿاأل

 AR  كؿاأل      

                 

            A1 
لؤل كؿ األكلال ر يدال                             

        0                                            R          L  سنكات الحياة مف الدمكغ 

 اػذا :األ ػكؿ مػف لػالأك  ر ػيد اناؾ يككف عندما الحياة دكرة فرضية ظؿ فال كاأل كؿ كاالدخار االستهبلؾ ؛ (8الشكؿ  
 فػال  ػفر ىاألكلػ كلالاأل  عكس عمى ، A1 ، األ كؿ مف أكلالر يد  انا يكجد كلكف ، (7  لمشكؿ مطادؽ الديانال الرسـ
 ، ال ػفر إلػى األ كؿ ر يد انخفاض إلى يؤدم التقاعد أثنا  االدخار عدـ أف افتراض كا منا إذا. السادؽ الديانال الرسـ
 مػػف الت ػاعدم التحػكؿ خػبلؿ مػػف ذلػؾ يتضػح. االدخػار مػف أ ػػؿ  ػدر مػع ممكننػا الكمػػال االسػتهبلؾ يج ػؿ A1 كجػكد فػنف

 ، أ ػغر اآلف األزرؽ دػالمكف دخػاراال مسػاحة أ ػدحت. (C1) جديػد أعمػى مستكل إلى( C0) السادؽ االستهبلؾ مستكل
 .االدخار دسد  األ كؿ فال الزيادة يكضح مما ، السفمال اإلطار فال الزر ا  المنطقة ككذلؾ
 الدسيطة التطم ية النظريات عمى األخرل كالت ديبلت الرشيدة التك  اتمسا: خا

 االقتصػػػاد فػػػي نشػػػاطنا البحػػػث مجػػػاالت أكثػػػر أحػػػد االسػػػتيالؾ سػػػمكؾ كػػػاف ، األخيػػػرة السػػػنكات فػػػي
 لتشكيؿ تعقيدنا أكثر ألساليب األسر استخداـ عمى المترتبة اآلثار نحك االىتماـ مف الكثير تكجيو تـ. الكمي
(. 3) المعادلػة فػي المكضػحة البسيطة التكيفية التكقعات طريقة مف أكثر المستقبمية دخكليـ بشأف اتيـتكقع

 

االدخار 

 السالب
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 مػف العديػد دكر عمػى الضػكء لالسػتيالؾ الفعمي الدكرم كالسمكؾ الناتجة النظرية تنبؤات بيف التناقض سمط
 كالسػػػػمع ، السػػػػيكلة قيػػػػكد: الخالصػػػػة LCH أك PIH نظريػػػػات مػػػػف جػػػػزءنا ليسػػػػت التػػػػي اإلضػػػػافية العكامػػػػؿ

 اليقيف كعدـ ، ميراثكال ، المعمرة االستيالكية

 الرشيدة  التك  اتRational Expectations 

 الػػػتعمـ خطػػأ" مػػع PIH دمػػج يػػتـ ، األصػػمية Friedman صػػػيغة فػػي أنػػو( 3) المعادلػػة مػػف تػػذكر
“error-learning” " التكيػؼ" فرضػية أكadaptive  "الػدخؿ يػزداد نػدماع كبالتػالي. الػدائـ الػدخؿ لحسػاب 

 تقريبنػا يػكفر أنػو مػف الػرغـ عمػى. تػدريجي بشػكؿ الػدائـ لمػدخؿ تقػديراتيـ بمراجعػة فقػط فراداأل يقكـ ، الفعمي
ا بسيطنا  قػد التكيفيػة التكقعات فرضية أف إال ، المستقبمي الدخؿ بشأف لتكقعاتيا األسر تشكيؿ لكيفية كمريحن
 المتغيػرات بتػأثيرات صػراحةن  تسػم  ال كأنيػاآليػا  الماضػي تستنبط أنيا عيكبيا بيف مف. لمغاية بسيطة تككف

 .المستقبمي الدخؿ تكقعات عمى الدخؿ بخالؼ

 تكقعػػاتيـ لتشػػكيؿ تعقيػػدنا أكثػػر طريقػػة يسػػتخدمكف فػػراداأل أف إلػػى العقالنيػػة التكقعػػات فرضػػية تشػػير
 باسػتخداـ تشكيميا يتـ لمستقبميةا األحداث تكقعات أف العقالنية التكقعات تفترض. المستقبمية دخكليـ بشأف
 يمكػػػػف التػػػػي المعمكمػػػػات جميػػػػع أف تعنػػػػي العقالنيػػػػة التكقعػػػػات فػػػػ ف كبالتػػػػالي.  المتاحػػػػة المعمكمػػػػات جميػػػػع

 الضػريبية التخفيضػات مثػؿ ، المسػتقبؿ حػكؿ المكثكقػة اإلعالنػات مػف كحتػى الماضػي مػف عمييا الحصكؿ
 ، لػذلؾ كنتيجػة. الػدائـ لمػدخؿ تقػديرات لتشػكيؿ تسػتخدـس ، بعػد التنفيػذ حيػز تػدخؿ لػـ كلكنيػا سنيا تـ التي
 يتغيػر لف االستيالؾ أف يعني مما ، المقدرة الدائمة المداخيؿ ستغير التي ىي فقط الجديدة المعمكمات ف ف
 تكجػػد ال كبالتػػالي أخبػػار أم تقػػدـ ال سػػابقنا المتكقعػػة األحػػداث. متكقعػػة غيػػر أحػػداث حػػدكث حالػػة فػػي إال

 .االستيالؾ في تغيير كال لدائـا لمدخؿ مراجعات

 عمػػى دنػػا ن  المسػػتقدمية اال ت ػػادية مقػػاديردال تندػػؤات اػػال Rational expectations  الرشػػيدة( المنطقيػػة التك  ػػات
 .المستقدمية الحككمية كالسياسات لبل ت اد السادؽ كاألدا  الهيكؿ حكؿ حالينا المتاحة الم مكمات

 العقالنيػة التكقعػات لنسػخة التجريبيػة اآلثػار حػكؿ جػدؿ نشػأ لمغاية؟ سمس أـ لمغاية متقم  االستهبلؾ اؿ
 لػـ إذا.  الػدخؿ حػكؿ الجديػدة المعمكمػات لطبيعػة المستيمكيف رؤية كيفية عمى يعتمد شيء كؿ.  PIH مف
 تتغيػر الػدائـ الػدخؿ تقػديرات فػ ف ، المسػتقبؿ فػي الػدخؿ عػف معمكمػات أم الحػالي الػدخؿ في التغيير يكفر
. الصػفر مف قريبنا الحالي الدخؿ في التغيير ىذا مف لالستيالؾ حدمال الميؿ يككف أف كينبغي ، دناج قميالن 
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 النخفاض كاضحة استجابات أظير االستيالؾ أف،  ت الدراسات الميدانية لمكاليات المتحدة االمريكيةأظير 
 ىػػذا يشػػير. 2009-2007ك 1991-1990 ك 82-1980 ك 1975-1974 الركػػكد فتػػرات فػػي الػػدخؿ
 شػػديد أنػػو أم ، الفعمػػي الػػدخؿ فػػي لمتغيػػرات بشػػدة يسػػتجيب الفعمػػي االسػػتيالؾ بػػأف القائػػؿ االسػػتنتاج إلػػى

 تػػكفر الحػػالي الػػدخؿ فػػي التغيػػرات أف كىػػك آخػػر احتمػػاؿ ىنػػاؾ ، ذلػػؾ كمػػع.  النظريػػة لتنبػػؤ بالنسػػبة التقمػػب
 كظيفػة يفقػد الػذم الشػخص لػدل يكػكف قػد ، المثػاؿ سػبيؿ عمى.  المستقبمي الدخؿ في بالتغيرات جيدنا تنبؤنا
 فػي. عديػدة لسػنكات ربمػا ، أقػؿ سػيككف المسػتقبؿ فػي الػدخؿ بػأف لمتنبػؤ جدنا كجيو سبب عالية ركاتب ذات

ا كػػاف إذا ، القصػػكل الحالػػة ػػا تسػػتجيب الػػدائـ الػػدخؿ تقػػديرات أف صػػحيحن  فػػي تغييػػر ألم كاحػػد بػػدكالر دائمن
 لالسػتيالؾ حػدمال الميػؿ فػ ف ،(( 4) ك( 3) المعػادلتيف فػي   j = 1 ، أم) الكاحػد لمػدكالر الحػالي الػدخؿ
 البيانػات لكػف (k ىػك الػدائـ الػدخؿ مف لالستيالؾ حدمال الميؿ ألف ببساطة) k سيككف الحالي الدخؿ مف

 ، المتنػػاقض الػػنيج ىػػذا خػػالؿ مػػف لػػذلؾ. الحػػالي الػػدخؿ مػػف سالسػػة أكثػػر االسػػتيالؾ أف بكضػػكح تظيػػر
 .النظرية لتنبؤ بالنسبة لمغاية سمسنا ميالفع االستيالؾ يككف

 األكلي االستنتاج ف ف ، ذلؾ كمع. لالستيالؾ الدكرم السمكؾ حكؿ الجدؿ تسكية يتـ لـ اآلف حتى
 التػػػػػي LCH ك PIH مػػػػػف البسػػػػػيطة اإلصػػػػػدارات أف إدراؾ إلػػػػػى أدل لمغايػػػػػة متقمبنػػػػػا كػػػػػاف االسػػػػػتيالؾ بػػػػػأف

 الجكانػب مػف العديػد تحػذؼ ، النظريػات ليذه المحدثة نطقيةالم التكقعات إلى باإلضافة ، لمتك استعرضناىا
 أف المػرج  غيػر فمػف ، النظريػة فػي مناسػب بشػكؿ القضػايا ىػذه دمػج يتـ حتى. االستيالؾ لسمكؾ الميمة

 .لمغاية سمس أك التقمب شديد االستيالؾ كاف إذا ما مسألة حؿ يتـ

  الم مرة السمعاستهبلؾ  Consumer Durables 

 ثابػت مسػتكل عمػى الحفػاظ فػي الرغبػة إلى الحياة دكرة كفرضية الدائـ الدخؿ فرضية مف كؿ تستند
 ، الػدائـ الػدخؿ فػي زيػادة ىنػاؾ كانت إذا. االستيالكية كالخدمات السمع مف الكقت بمركر التمتع مف تقريبنا
ػا سػيرغبكف بػؿ ، فحسػب المعمػرة غيػر كالسػمع الخػدمات عمػى نفقػاتيـ زيػادة فػي فػراداأل يرغػب فمػف  فػي أيضن
 مثػػػؿ ، المعمػػػرة غيػػػر كالسػػػمع االسػػػتيالكية لمخػػػدمات بالنسػػػبة.  المعمػػػرة السػػػمع بخػػػدمات اسػػػتمتاعيـ زيػػػادة

نفػػاؽ االسػػتمتاع يحػػدث ، كالكعػػؾ الشػػعر قصػػات  االسػػتيالكية السػػمع. تقريبنػػا الكقػػت نفػػس فػػي المسػػتيمؾ كا 
 متعػػة عنػػو ينػػتج كلكنػػو المناسػػب الكقػػت فػػي كاحػػدة لحظػػة فػػي التمفزيػػكف جيػػاز شػػراء يػػتـ. مختمفػػة المعمػػرة
 االسػتيالكية السػمع مشػتريات لػيس أنػو إلػى LCH ك PIH مػف كؿ تشير كبالتالي. ذلؾ بعد عديدة لسنكات
 الخػػػدمات تػػػدفؽ بػػػاألحرل كلكػػػف ، الػػػدائـ الػػػدخؿ مػػػف ثابػػػت لجػػػزء مسػػػاكية بيػػػا االحتفػػػاظ يػػػتـ التػػػي المعمػػػرة

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 33 

 نفػػس عنػػد الخدمػػة تػػدفؽ عمػػى الحفػػاظ لممسػػتيمكيف يمكػػف .المعمػػرة االسػػتيالكية السػػمع مػػف المتمقػػاة( التمتػػع)
 الجػزء نفػس فػي المعمػرة االسػتيالكية السػمع رصػيد عمػى الحفػاظ طريػؽ عػف الػدائـ الػدخؿ مػف الثابت الجزء
 .الدائـ الدخؿ مف الثابت

 ، المثاؿ سبيؿ عمى ، الجديدة السيارات. عديدة لفترات الخدمة تكفر أنيا ىك المعمرة السمعة جكىر
 المعمػرة السػمعة شػراء تكمفػة فػ ف ، األجػؿ طكيػؿ أصؿ أم مثؿ. أكثر أك سنكات عشر يبمغ خدمة عمر يال

 ، دكالر 25000 بمبمػػغ تبػػاع التػػي الجديػػدة السػػيارة.  فتػػرة كػػؿ تقػػدميا التػػي الخدمػػة تكمفػػة مػػف بكثيػػر أكبػػر
 دخميا أف األسرة تقرر اعندم ، كىكذا. عاـ كؿ الخدمة مف دكالر 2500 فقط تكفر قد ، المثاؿ سبيؿ عمى
 فػي يرتفػع اإلنفػاؽ فػ ف ، دكالر 2500 السػيارات خػدمات مػف السػنكم اسػتيالكيا ليػا يضػمف المرتفػع الدائـ
 يرفػػػع حيػػػث مؤقتنػػػا المعمػػػرة السػػػمع عمػػػى النفقػػػات ترتفػػػع قػػػد ، لػػػذلؾ نتيجػػػة. دكالر 25000 بمقػػػدار البدايػػػة

 .الدائمة دخكليـ في الزيادة مع يتناسب بما المعمرة السمع مف رصيدىـ المستيمككف

 مف كجزء االستيالؾ نفقات إجمالي يرتفع قد ، المعمرة االستيالكية السمع مشتريات الرتفاع نتيجة
 يػنخفض أف يجػب االسػتيالؾ أف LCH ك PIH تكقػع مػف الػرغـ عمػى ، الفعمػي الػدخؿ يرتفع عندما الدخؿ
 االدخػػػار نسػػػبة أف LCH ك PIH مػػػف كػػػؿ تكقػػػعت. الفعمػػػي الػػػدخؿ يرتفػػػع عنػػػدما الػػػدخؿ مػػػف صػػػغير كجػػػزء

 ترتفػع كلكنيػا اسػتيالكية كنفقػات المعمػرة االسػتيالكية السػمع احتسػاب يػتـ عندما الدخؿ ارتفاع مع تنخفض
 الطبيعػػػة إدراؾ إف. ادخػػػار أنيػػػا عمػػػى المعمػػػرة االسػػػتيالكية السػػػمع احتسػػػاب يػػػتـ عنػػػدما الػػػدخؿ ارتفػػػاع مػػػع

 عمػػى LCH ك PIH صػالحية حػػكؿ البحػث مػػف يحػد المعمػػرة سػتيمؾالم لنفقػػات االقتصػادية لمػػدكرة المسػايرة
 غيػػر كالسػػمع( الشػػعر حالقػػة) فقػػط الخػػدمات ذلػػؾ فػػي بمػػا أم - المعمػػرة السػػمع باسػػتثناء المسػػتيمؾ نفقػػات
 (.الكعؾ) المعمرة

 الرككد فترات فال الدائـ االستهبلكال اإلنفاؽ سمكؾ 

ػا الػدخؿ يظير اعندم ، الرككد فترات في أنو LCH ك PIH مف كؿ تكقعت   يجػب ، مؤقتنػا انخفاضن
 الػػدخؿ إلػػى االدخػػار نسػػبة خفػػيضت طريػػؽ عػػف بيػػا الخاصػػة االسػػتيالؾ نفقػػات عمػػى الحفػػاظ األسػػر عمػػى
 إلػى الحػرب بعػد الركػكد بفتػرات الخاصة لمكاليات المتحدة األمريكية البياناتكضحت  ، ذلؾ كمع" . المتاح

 1954–1953 بػػػيف ركػػػكد فتػػػرات لعشػػػرة الػػػدنيا كاألربػػػاع ذركةالػػػ فتػػػرات بػػػيف قمػػػيالن  زادت االدخػػػار نسػػػبة أف
 ارتفع فقد ، السابقة التسع الرككد فترات في المتكسط في االدخار معدؿ انخفض كبينما ."2009–2007ك
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 تػػيثير كىػػك ، LCH وتػػأكد كلكػػف PIH وتػػتجاىم عامػػؿ بسػػبب ىػػذا حػػدث. 2009-2007 فػػي حػػاد بشػػكؿ
 األسػػيـ سػػكؽ انييػػار بسػػبب 2008 عػػاـ فػػي حػػاد بشػػكؿ األسػػر ةثػػرك  انخفضػػت. االسػػتهبلؾ عمػػى الثػػركة
 .مدخراتيا كزيادة  استيالكيا خفض ىك األسر فعؿ رد ككاف ، اإلسكاف فقاعة كنياية

 اإلنفػاؽ فػي انخفػاض ىنػاؾ كػاف ، السػابقة التسػعة الركػكد فتػرات كفي 2009-2007 مف كؿ في
كاالنفاؽ االستيالكي عمى السمع  االدخار مجمكع بةنس انخفضت ، لذلؾ نتيجة. معمرةال لمسمع االستيالكي

S +C) ] المتاح الدخؿ إلى المعمرة 
D
) / YD ]العشر الرككد فترات جميع في المتكسط في . 

 السيكلة   يكدLiquidity Constraints 

 دخػػؿ كأف العمػػر طػػكاؿ ثابػػت االسػػتيالؾ أف (7) الشػػكؿ فػػي LCH مػػف البسػػيطة النسػػخة تفتػػرض
 ، العمػر تقػدـ مػع االرتفػاع إلػى العمػؿ دخػؿ يميػؿ ، ذلؾ كمع ، الكاقع في. التقاعد تاريخ حتى ثابت العمؿ
 الشباب سيحتاج ، حياتيـ طكاؿ االستيالؾ مف ثابت مستكل لتحقيؽ. الخمسيف سف بعد قميالن  ذركتو كيبمغ
 البنػػكؾ لكػػف. الػػدخؿ سػػنكات - فػػي الحقنػػا القػػركض كسػػداد المػػنخفض الػػدخؿ سػػنكات خػػالؿ االقتػػراض إلػػى

 لمشػػػباب االسػػػتيالكية النفقػػػات أف يعنػػػي ممػػا ، ليػػػـ يحمػػػك مػػػا كػػػؿ بػػاقتراض لمشػػػباب تسػػػم  لػػػف عػػػاـ بشػػكؿ
 في مؤقتة خسارة مف يعانكف كالذيف عمر أم مف األشخاص السيكلة قيكد يصيب قد. السيكلة لقيكد تخضع
 سػكء مػف عػاـ بعػد فػالساإل كشػؾ عمػى مػزارع إقراض في البنكؾ ترغب ال قد ، المثاؿ سبيؿ عمى ؛ الدخؿ
 .المستقبؿ في أفضؿ الطقس يككف أف المتكقع مف أنو مف الرغـ عمى ، الجكية األحكاؿ

 لسػػداد كػػاؼو  متك ػػع مسػػتقدمال دخػػؿ كجػػكد مػػف الػػر ـ عمػػى ، تشػػا  مػػا دقػػدر اال تػػراض مػػف األسػػر السػػيكلة  يػػكد تمنػػع
 .القركض

 القػػػركض تػػػكفر عػػػدـ بسػػػبب اليالحػػػ دخميػػػـ عػػػف اسػػػتيالكيـ يرتفػػػع أف يمكػػػف ال الػػػذيف األشػػػخاص
 نظريػات تتكقعػو ممػا الػدخؿ فػي المؤقتػة لمتغيػرات اسػتجابة لالستيالؾ بكثير أعمى حدم ميؿ لدييـ سيككف

PIH أك LCH .الحاليػة لمتغيػرات لالسػتيالؾ الزائػدة بالحساسية يسمى ما أىمية قياس االقتصاديكف حاكؿ 
 إجمػالي مػف %15 حػكالي تمثػؿ السػيكلة لقيػكد كيااسػتيال يخضػع التػي األسػر أف ىك اإلجماع. الدخؿ في

 المقيػػدة غيػػر المتبقيػػة األسػػر تتصػػرؼ.  1 حػػكالي االنتقػػالي الػػدخؿمػػف  MPCs لػػدييا األسػػر ىػػذه. الػػدخؿ
 قيػكد أف يبػدك ال كبالتػالي.  ضػئيؿ مػف الػدخؿ االنتقػالي MPCs لػدييـ:  LCH  بػو تنبػأ كما تقريبي بشكؿ
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 سػيككف المػدل قصػير MPC أف( PIH ك) LCH عمػى المترتبة اآلثار ؼإلضعا يكفي بما منتشرة السيكلة
 .المدل طكيؿ MPC مف بكثير أقؿ

 الميراث كعدـ اليقيف Bequests and Uncertainty 

 كػؿ األفػراد يسػتيمؾ أف ييفتػرض ،( 8ك 7 األشػكاؿ) LCH لػػ بنػا الخاصػة المخططػات مػف كؿ في
 شػػكؿ فػػي شػػيء يتػػرؾ كال ، الكفػػاة يػػكـ الصػػفر إلػػى صػػكليـأ تتضػػاءؿ. التقاعػػد أثنػػاء الحيػػاة مػػدل مػػدخراتيـ
 قبػؿ مػف األصػكؿ تػراكـ مػف %80 حػكالي بػأف االدعػاء تػـ. ميػراثال فراداال يترؾ الحقيقة في لكف. ميراث 
 الػػدليؿ ىػػذا أف يبػػدك. التقاعػػد أثنػػاء لالسػػتيالؾ اسػػتخداميا مػػف بػػدالن  الكرثػػة إلػػى نقميػػا يػػتـ األمريكيػػة األسػػر
 .الحياة مدل ىك المستيمؾ سمكؾ لكصؼ المناسب األفؽ أف ينفي

  دكر الميراث 

 التكػػافؤ نظريػػة تسػػمى مػػا غالبنػػا ، الماليػػة لسياسػػةا لنظريػػةمػػذىؿ  دعػػـ أنػػو عمػػىميػػراث ال كجػػكد تفسػػير تػػـ 
 األفكػار باسػتخداـ ، ىارفػارد جامعػة مػف بػارك جيػو ركبػرت بكاسػطة النظريػة ىػذه تطػكير تـ. ريكاردك باركل

 مػػف يتكقػػع. عشػػر التاسػػع القػػرف أكائػػؿ فػػي ريكػػاردك ديفيػػد البريطػػاني االقتصػػادم األصػػؿ فػػي اقترحيػػا التػػي
 الجيػػؿ أفػػراد سػػيقكد أسػػكأ كضػػع فػػي أطفػػاليـ يتػػرؾ حػػدث أم. بأطفػػاليـ ييتمػػكف ألنيػػـ ميػػراثال تػػرؾ فػػراداأل

 ىػػك الحػػدث ىػػذا مثػػؿ عمػػى مثػػاؿ كخيػػر. ألطفػػاليـ أكبػػر ميػػراث تػػرؾ أجػػؿ مػػف االدخػػار زيػػادة إلػػى الحػػالي
 الفائدة لدفع) القادمة األجياؿ تدفعيا أف يجب التي الضرائب يرفع الذم بالعجز الممكؿ الضريبي التخفيض
 التخفػيض ىػذا مثػؿ فػ ف ، ريكػاردك بػارك لنظريػة كفقنػا(. الػديف لتمكيػؿ الصػادرة السػندات عمػى الػديف كأصؿ

 أجػؿ مػف الضػرائب خصػـ بعػد خميػـد فػي الزيػادة كػؿ سػيدخركف فػراداال ألف االسػتيالؾ يحفز لف الضريبي
 .ميراثال زيادة

 ادخػػار معػػدؿ أف ، ذلػػؾ مػػف كاألىػػـ. الحقػػائؽ مػػع تتعػػارض ألنيػػا ريكػػاردك بػػارك نظريػػة انتقػػاد تػػـ 
 أك الثمانينيػػػات فػػػي لريغػػػاف الضػػػريبية التخفيضػػػات أعقػػػاب فػػػي اإلطػػػالؽ عمػػػى يرتفػػػع لػػػـ األمريكيػػػة األسػػػر

 انخفػػض ، الكاقػػع فػػي. تتنبػػأ النظريػػة كانػػت كمػػا ، 2003-2001 الفتػػرة فػػي لبػػكش الضػػريبية التخفيضػػات
 أف المحتمػؿ مػف يبػدك كىكػذا. الكبيػر الكسػاد منػذ لػو مسػتكل أدنػى إلػى 2007-2006 فػي االدخػار معدؿ
 الحاليػػة األسػػر رفػػض كتحديػػدان  - النظريػػة تفترضػػو الػػذم السػػمكؾ نػػكع صػػحة يثبػػت ال ميػػراثال كجػػكد مجػػرد
 .الضرائب لخفض استجابة استيالكيا زيادة
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 الميراث دكافع 

 المسػتقبمية الضػريبية االلتزامػات تغييػر إلػى يؤدم حالي حدث لكؿ الميراث بتعديؿ اآلباء يقـ لـ إذا
 يعتقػد  ميػراث شػكؿ فػي األطفػاؿ إلػى النيايػة فػي الشخصػي االدخػار مػف كبير جزء يتدفؽ فمماذا ، لكرثتيـ
 Benjamin فػػرانكميف بنجػػاميف مالحظػػة. المػػكت سػػف بشػػأف اليقػػيف عػػدـ ىػػي المركزيػػة القضػػية أف الكثيػػر

Franklin’s تكقيػت أف حقيقػة تغفػؿ" كالضػرائب المػكت باسػتثناء ، مؤكػد شيء يكجد ال العالـ ىذا في" أنو 
 عمػارأ معرفػة األسػر تسػتطيع ال ،3ك 2 الشػكميف فػي الػكارد االفتراض عكس عمى. تمامنا مؤكد غير الكفاة
 .حياتيا

 لجػػزء فقػط كلكػػف ، الطبيعػة فػػي الحيػاة دكرة ىػػك االدخػار مػػف الكثيػر فػػ ف ، التفسػير ىػػذا خػالؿ مػف
طبيػة ال الرعايػة تصػب  أف قبػؿ فػراداال مف الكثير يمكت.  لمجميع تحدث ال التي الطبية كلمرعاية العمر مف

 ، رالتفسي ىذا خالؿ مف. لألطفاؿ ميراثك تذىب" متبقية" كبيرة ثركة ف ف كبالتالي ، ضركرية الثمف باىظة
 أصػكليـ عمى السيطرة يفقدكا أف يريدكف ال اآلباء ألف إجراؤىا كيتـ طكعي غير األساس في ميراثال ككفي

 .المكت قبؿ المعيشية كظركفيـ

 نظرية عمى المترتدة اآلثار LCH 

. سػػميمة LCH لػػػ الرئيسػػية التنبػػؤات يتػػرؾ األكؿ المقػػاـ فػػي إراديػػة ال أنيػػا عمػػى ميػػراثال تفسػػير إف 
 كمػا) لمكفاة الفعمي العمر بعد ما إلى يمتد األسر لمعظـ المناسب األفؽ أف ىك LCH عمى لكحيدا التعديؿ

 متكسػط يكػكف قػد ، المثاؿ سبيؿ عمى. لمكفاة تصكره يمكف عمر أقدـ إلى( 3ك 2 الشكميف في مفترض ىك
ػا 25 العمر مف يبمغ لشخص المستقبؿ في المتكقع العمر ػا 50 عامن ػا 75 مػع ، عامن  األكثػر السػف ىػك عامن

 .90 سف حتى لمعيش اقصى فرصة إلى كاالدخار االستيالؾ قرارات تستند قد كلكف ، لمكفاة احتمالية

ػػػا LCH مػػػف المعدلػػػة النسػػػخة ىػػػذه سػػػتعمؿ  باسػػػتثناء ، 3 الشػػػكؿ فػػػي المكضػػػحة النسػػػخة مثػػػؿ تمامن
L) الطكيؿ العمر

 المثاؿ سبيؿ عمى ، L) احتمالية األكثر العمر محؿ يحؿ الذم( 90 المثاؿ سبيؿ عمى *
L اسػػتخداـ إف(. 75

 ، الػػدخؿ فػػي المؤقتػػة لمتغيػػرات أقػػؿ MPC كجػػكد ضػػمنان  يعنػػي األدنػػى L مػػف بػػدالن  *
 كاف إذا. حتى الممتدة الفترة خالؿ استيالكيا سيتـ األسيـ سكؽ مف الثركة في الزيادات أف ضمنان  كسيعني
ا فمستعدي كغير) منازليـ مف الخركج في راغبيف غير اآلباء  ،( اإليجػار كدفػع ألطفػاليـ منػازليـ لبيػع أيضن
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 يػتـ قػد كلكػف العمر مدار عمى المساكف أسعار ارتفاع مف اآلباء يجنييا التي المكاسب استيالؾ يتـ ال فقد
 .أكبر ميراث إلى يؤدم ك كبير حد إلى تجاىميا

 أف LCH تكقػعت السػابؽ. 7 الشػكؿ فػي الػكراء إلػى نظرنا إذا:  كثيرا استهبلكهـ المتقاعدكف يخفض لماذا
 ىنػػاؾ لكػػف. التقاعػػد كسػػنكات العمميػػة الشػػخص حيػػاة طػػكاؿ ثابػػت مسػػتكل عنػػد االسػػتيالؾ عمػػى الحفػػاظ يػػتـ

 بخػالؼ ىػـ الػذيف العػامميف مػف بكثيػر أقػؿ يسػتيمككف المتقاعػديف أف إلػى تشير األدلة مف متزايدة مجمكعة
 .األسرة كخصائص الدخؿ حيث مف ذلؾ

 خالؿ مف التقاعد مع فراداال مف الكثير يتفاعؿ ، أكالن  التقاعد  بعد استيالكيـ فراداال يخفض لماذا
 سػػدد ، ثانيػػان . أصػػغر مسػػاكف إلػػى ينتقمػػكف مػػا كغالبنػػا ، عمميػػـ بمكقػػع مػػرتبطيف يعػػكدكا لػػـ ألنيػػـ ، االنتقػػاؿ
 التخمص لممتقاعديف يمكف ، ثالثنا. ينتقمكا لـ لك حتى ، منازليـ عمى العقارية الرىكف المتقاعديف مف العديد
 التػي كالكقػكد كالسػيارات المالبس نفقات ذلؾ في بما ، سابقنا العمؿ يتطمبيا كاف التي االستيالؾ نفقات مف

 - ثانكينػا عػامالن  يكػكف ربما - راد نا. المنزؿ خارج تناكليا يتـ التي بالعمؿ المتعمقة كالكجبات التنقؿ تتطمبيا
 ، الصػػفقات عػػف البحػػث فػػي الكقػػت مػػف المزيػػد قضػػاء كيمكػػنيـ الفػػراغ أكقػػات مػػف بمزيػػد المتقاعػػدكف يتمتػػع

 .اليكمية المنزلية الضركريات تكمفة تقميؿ كبالتالي

 ، 7 الشػكؿ فػي المكضػ  المطػرد التقاعػد عكػس عمى ، التقاعد بعد االستيالؾ في االنخفاض ىؿ
 قبػػؿ األسػر تتكقعيػا اعػدالتق بعػد االسػتيالؾ انخفػاض أسػباب جميػع ألف ، اإلطػالؽ عمػى ال  LCH يبطػؿ
 أك الماليػة األكراؽ سػكؽ ارتفػاع تػأثير ذلػؾ فػي بمػا ، LCH تنبػؤات جميػع تػزاؿ ال. التقاعػد مف طكيمة فترة

 سػػف فػػي األسػػر قبػػؿ مػػف االسػػتيالؾ اسػػتجابة كعػػدـ ، االدخػػار كتقميػػؿ االسػػتيالؾ زيػػادة فػػي السػػكنية الثػػركة
ا التقاعػػد اسػػتيالؾ. ليػػا تخطػػط التػػي لألسػػر صػػالحة ، الػػدخؿ فػػي المؤقتػػة لمتغيػػرات العمػػؿ  بغػػض ، مقػػدمن
 ليككف مسبقنا مخططنا كاف إذا ما أك العمؿ سف الستيالؾ مساكو  لو مخططنا االستيالؾ كاف إذا عما النظر
 .أقؿ

 بل ت اد؟ل عامؿ استقرار االستهبلؾ اؿ: خاتمة

 الػدائـ الػدخؿ رضػيةف فػ ف ، معمػرة غيػر كخػدمات سػمع مػف يتألؼ االستيالكي اإلنفاؽ كؿ كاف إذا
 بػػػأف متفػػػائمكف كىػػػـ السياسػػػة قكاعػػػد عػػػف يػػػدافعكف الػػػذيف أكلئػػػؾ حالػػػة سػػػيعزز كالىمػػػا الحيػػػاة دكرة كفرضػػية
 دفقاتتػػلم فقػػط جزئينػػا االسػػتيالؾ سيسػػتجيب.  بمفػػرده الحككمػػة تركتػػو إذا أساسنػػا مسػػتقر الخػػاص االقتصػػاد
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 القصػػػير المػػػدل عمػػػى لالقتصػػػاد لحقيقيػػػةا المضػػػاعفات تكػػػكف بحيػػػث ، االسػػػتيالكي غيػػػر لإلنفػػػاؽ المؤقتػػػة
 .نظرية الطمب الكمي كنمكذج المضاعؼ في المحسكبة تمؾ مف أصغر

 مشػتريات فػي الدكريػة التقمبات تعززىا بطبيعتو االقتصاد استقرار عدـ حالة ف ف ، أخرل ناحية مف
 عػف تعكيضػو إلػى جيحتػا قػد الخػاص االقتصػاد في االستقرار عدـ مصدر ألف ،االستيالكية المعمرةالسمع 
 اإلنفػػػاؽ فػػػي المنتظمػػػة غيػػػر التقمبػػػات أىميػػػة تػػػتمخص. الدكريػػػة لمتقمبػػػات معاكسػػػة حككميػػػة سياسػػػة طريػػػؽ

 الػػدخؿ إلػػى االسػػتيالؾ الدائمػػة نفقػػات إلػػى باإلضػػافة الشخصػػي االدخػػار نسػػبة فػػي بالحركػػات االسػػتيالكي
 بعػػػد مػػػا سػػػنكات خػػػالؿمريكيػػػة فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة اال كاسػػػع نطػػػاؽ عمػػػى النسػػػبة ىػػػذه تقمبػػػت. الشخصػػػي

ػا مصػدرنا تعػد كالتػي ، المسػتيمؾ ثقػة تحركػات التقمبػات ىػذه مف جزء يعكس قد. الحرب  فػي نتقػاالتلال ميمن
 (في المحكر الثالث )كما سيتض   IS منحنى

 لألسػػػرة الحقيقيػػػة الثػػػركة صػػػافي بػػػيف القػػػكم السػػػمبي االرتبػػػاط ىػػػك محػػػكرال ليػػػذا الرئيسػػػي االسػػػتنتاج
 ، االسػػتيالؾ زيػػادة إلػػى الثػػركة صػػافي فػػي الزيػػادات تػػؤدم. المتػػاح الشخصػػي الػػدخؿ إلػػى اراالدخػػ كنسػػبة
 تػػػزداد الػػػذيف لممسػػػتيمكيف الممكيػػػة كحقػػػكؽ العقػػػارم لمػػػرىف جديػػػدة قػػػركض مػػػن  تسػػػييؿ طريػػػؽ عػػػف جزئينػػػا

 بػؿمقا االقتراض عمى القدرة كيقطع االستيالؾ يقمؿ الثركة صافي في االنخفاض ف ف ، ذلؾ كمع. أصكليـ
 بسػػػبب) الرىػػػكف " المغمػػػكرة"  اآلخػػػريف كماليػػػيف ، الػػػرىف المعيشػػػية األسػػػر مػػػف الماليػػػيف تكاجػػػو. األصػػػكؿ
 الثػػركة صػػافي انخفػػاض مػػع األسػػر ىػػذه تتفاعػػؿ(. لمنػػازليـ المنخفضػػة القيمػػة مػػف أكثػػر العقاريػػة قركضػػيـ
 .Modigliani  LCH نظرية تنبأت كما تمامنا ، االدخار كزيادة االستيالؾ خفض طريؽ عف الحقيقية

 خبل ة: 

 باسػتقرار السياسػة قكاعػد كدعػاة policy activistsسياسػة النشػطيف  بيف الرئيسية الخالؼ منطقة تتعمؽ. 1
 (LCH) مكديمياني حياة دكرة كفرضية (PIH) الدائـ لمدخؿ فريدماف فرضية تستند. الخاص اإلنفاؽ قرارات

 نمػػط عمػػى يحػػافظكف عنػػدما( التمتػػع) المنفعػػة إجمػػالي مػػف أعمػػى مسػػتكل يحققػػكف األفػػراد أف افتػػراض إلػػى
 فػي مؤقػت تقمػب كػؿ مػع انخفاضػو أك االستيالؾ بزيادة فيو يسمحكف الذم بالكقت مقارنة مستقر استيالؾ
 مػف ثابػت جػزء اسػتيالؾ طريػؽ عف المرغكب المستقر االستيالؾ نمط تحقيؽ لألفراد يمكف. الفعمي دخميـ
 .الحياة مدل أك الدائـ دخميـ
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 سػيعززاف LCH ك PIH مػف كػال فػ ف ، معمػرة غيػر كخػدمات سػمع مػف يتػألؼ االسػتيالؾ كػؿ كػاف إذا .2
 تركتو إذا أساسنا مستقر الخاص االقتصاد أف يدعكف الذيف ، السياسة قكاعد عف يدافعكف الذيف أكلئؾ حالة

 بحيػث ، االسػتيالكي غيػر اإلنفػاؽ في المؤقتة لمتقمبات فقط جزئينا االستيالؾ سيستجيب.  بمفرده الحككمة
فػػػي نمػػػكذج  البسػػػيطة النظريػػػة المضػػػاعفات مػػػف أصػػػغر القصػػػير المػػػدل عمػػػى االقتصػػػاد مضػػػاعفات تكػػػكف

 الدخؿ االنفاؽ.

 االدخػار نسػبة فػي العرضػي المقطػع فػي الممحكظػة الزيػادة بػيف التكفيػؽ LCH ك PIH مػف لكػؿ يمكػف. 3
 .الكمي االدخار لمعدؿ الطكيؿ المدل عمى الممحكظ التاريخي الثبات مع األعمى لمدخؿ

 يتسػػػبب أف يجػػػب ، المثػػػاؿ سػػػبيؿ عمػػػى. الماليػػػة السياسػػػة عمػػػى ميمػػػة انعكاسػػػات ليمػػػا الفرضػػػيتيف كػػػال. 4
 كبالتػالي ، الػدائـ الػدخؿ فػي أكبػر تغييػر حػدكث فػي دائػـ أنػو عمػى عنػو اإلعالف تـ الذم الضريبي التغيير

 فػ ف ، كبالتػالي. مؤقتنػا أنػو عنػو اإلعػالف تػـ الحجػـ مماثػؿ آخػر ضػريبي تغيير مف ، االستيالؾ نفقات في
 خػػالؿ مػػف فعالػػة غيػػر تصػػب  قػػد نشػػطة ماليػػة سياسػػة لتنفيػػذ إدخاليػػا تػػـ التػػي المؤقتػػة الضػػريبية التغييػػرات
 .االدخار نسبة في الحركات مكازنة

 ال اراالدخػ مػف كبيػرة حصػة أف يبػدك. األخيػرة السػنكات فػي LCH ك PIH ػلػ عديػدة انتقػادات ظيػرت .5
 غيػر ألنيػـقد تػدخر االسػر أكثػر ممػا تحتػاج ، . لألطفاؿ ميراثلم كلكف ، التقاعد أثناء لالستيالؾ تستخدـ
 مػػع يتعػػارض بمػػا ، يتقاعػػدكف عنػػدما االسػػتيالكي إنفػػاقيـ بخفػػض فػػراداال يقػػكـ.  الكفػػاة تػػاريخ مػػف متأكػػديف
 كسػب يػتـ ربمػا أنػو إلػى السػيكلة كدقيػ تشػير.  الحيػاة فتػرة مػدل عمى مستقر االستيالؾ بأف LCH افتراض

 تشير مما بكثير أعمى لالستيالؾ المدل قصير حدمال ميميا يككف التي األسر قبؿ مف الدخؿ مف % 15
 .  LCH أك PIH قبؿ مف ضمنينا إليو

 لممسػتيمؾ المعمػرة النفقػات أف الممحكظ كاالدخار االستيالؾ سمكؾ تفسير في اإلضافية االعتبارات مف .6
 الػػدخؿ فػي الحػػادة الزيػادات تميػػؿ. الحػالي االسػتيالؾ كلػػيس ، االدخػار أشػػكاؿ مػف كشػػكؿ تعامػؿ أف يجػب
 مػػف كشػػكؿ تعامػػؿ التػػي المعمػػرة المسػػتيمؾ نفقػػات أف يعنػػي ممػػا ، االدخػػار إلػػى أساسػػي بشػػكؿ التكجػػو إلػػى

 ك PIH مػف كػؿ يكػكف قػد كبالتػالي. الػدخؿ فػي العابرة لمتغيرات االستجابة شديدة تككف قد االدخار أشكاؿ
LCH  الخاص االقتصاد في االستقرار لعدـ مصدرنا تزاؿ ال المعمرة المستيمؾ مشتريات لكف ، يفتصالح. 
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 اسئمة كمشاكؿ

 تمػػؾ فػػي(. 3) ك( 2) المعػػادلتيف فػػي مكضػػ  ىػػك كمػػا مشػػتقاف الػػدائـ كالػػدخؿ االسػػتيالؾ أف افتػػرض .1
 يسػػاكم دكالر 30000 البػػالغ 2010 لعػػاـ عمػػيالف الػػدخؿ أف افتػػرض.   j=0.5ك  k=0.8 دع ، المعػػادالت

 .الدائـ الدخؿ

 الػثالث السػنكات لتمػؾ الفعمػي الػدخؿ كاف إذا 2013 ك 2012 ك 2011 لألعكاـ الدائـ الدخؿ ىك ما)أ(. 
 التكالي  عمى دكالر 30000 ك دكالر 45000 ك دكالر 36000

 الثالث  السنكات تمؾ في االستيالكي اإلنفاؽ ىك ما )ب(.

 الثالث  السنكات تمؾ مف كؿ في المدل قصير م لالستيالؾ الحد الميؿ ىك ما)ج(. 

 فػي لالسػتيالؾ محدال الميؿ اختالؼ سبب اشرح ، العابر كالدخؿ الدائـ الدخؿ بيف التمييز باستخداـ .(د)
 .2011 عاـ في المدل طكيؿ لالستيالؾ حدمال الميؿ عف القصير المدل

 :الدائـ كاالستيالؾ المؤقت كالدخؿ بالدخؿ المتعمقة ليةالتا بالمعمكمات تزكيدؾ يتـ. 2

 االستهبلؾ الدائـ الدخؿ االنتقالال الدخؿ
6000 0 4500 
6880 -120 5250 
8020 20 6000 
8955 -45 6750 
10200 200 7500 

 .الدخؿ مستكيات مف مستكل كؿ عند الدائـ الدخؿ مقدار احسب )أ(. 

 . k المدل طكيؿ ؾم لالستيالالحد الميؿ احسب)ب(.

 الحديػػػة الميػػػكؿ بحسػػػاب قػػػـ ، 0 يسػػػاكم العػػػابر الػػػدخؿ مػػػف لالسػػػتيالؾحػػػدم ال الميػػػؿ أف بػػػافتراض )ج(.
 8955 ، دكالر 8020 ، دكالر 6880 ، دكالر 6000 الػػػدخؿ مسػػػتكيات عنػػػد المػػػدل قصػػػيرة لالسػػػتيالؾ

 .دكالر 10200 ، دكالر

 طكيػػػؿ لالسػػػتيالؾ حػػػدمال الميػػػؿ عػػػف المػػػدل يرةقصػػػ لالسػػػتيالؾ الحديػػػة الميػػػكؿ تختمػػػؼ كيػػػؼ اشػػػرح .(د)
 .المدل
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 االنتقػالي الػدخؿ مػف لالسػتيالؾ حػدمال كالميػؿ 0.9 يسػاكم الػدائـ الػدخؿ مػف لالستيالؾ حدمال الميؿ. 3
 يػتـ. التحتيػة البنيػة إلصػالح دكالر مميػار 200 بمقدار G في طارئة زيادة ىناؾ أف لنفترض. 0.1 يساكم
 فػي الزيػادة قبػؿ. كاحػدة لمػرة الضػرائب زيػادة خػالؿ مػف اإلنفػاؽ زيػادة تمكيػؿ تـي.  عاـ غضكف في اإلنفاؽ
 .صفرنا يساكم االنتقالي كالدخؿ ، دكالر مميار 9600 الدائـ الدخؿ يساكم ، الحككمي اإلنفاؽ

 .الضريبة زيادة قبؿ الخاص كاالدخار االستيالؾ نفقات مبالغ حساب )أ(.

 الضػريبية الزيػادة أف اعتبػار عمػى ، الخػاص كاالدخػار االسػتيالؾ تنفقػا فػي التغيػرات مقدار احسب )ب(.
 .فقط كاحد عاـ لمدة تستمر

 اإلنفػػػاؽ فػػػي الزيػػػادات مػػػف المػػػزيج ىػػػذا عػػػف النػػػاتج الطمػػػب إجمػػػالي فػػػي األكلػػػي التغييػػػر بحسػػػاب قػػػـ .(ج)
 .كالضرائب الحككمي

 العمػر مػف تبمػغ Gina كانػت ، 2011 عػاـ فػي LCH مػع متكافقػة Gina اسػتيالؾ قػرارات أف افتػرض.5
ػػا 25 ػػا 65 تبمػػغ حتػػى دخػػالن  تكسػػب أف كتتكقػػع ، عامن  85 سػػف فػػي كفاتيػػا حتػػى تسػػتيمؾ أف كتتكقػػع ، عامن
 .عامنا

 فكػػػػـ ، عػػػاـ كػػػؿ متسػػػػاكو  مبمػػػغ اسػػػتيالؾ فػػػي كترغػػػػب سػػػنكينا دكالر 30000 تكسػػػب Gina كانػػػت إذا)أ(. 
 عاـ  كؿ ستستيمؾ

 ادخارىا  نسبة ىي ما الدخؿ  إلى Gina استيالؾ نسبة ىي ما)ب(. 

 عمػى إجاباتػؾ حسػاب أعػد. 2011 عاـ في دكالر 120000 تساكم أصكؿ لدييا Gina أف افترض )ج(.
 .ب ك أ

 ج  عمى إجاباتؾ ىي ما اآلف. دكالر Gina  40000 كرثت ، 2031 عاـ في أنو افترض. ( د)

 عمػى يحصػؿ يجعمػو ممػا ، سػنكات سػبع سػيتدرب لمػدة عامنا 26 يبمغ الطب كمية خريج حديثشخص . 6
ػا 30 لمػدة سػنكينا دكالر ألػؼ 250 رب يسػ ، ذلػؾ بعد. السنة في دكالر 30000  لديػو ، 26 سػف فػي. عامن

ا  .دكالر 570.000 بقيمة أصكؿ أيضن
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 83 سػف حتػى تعػيش أف تتكقع كانت إذا سنكينا ستستيمؾ كـ ، السيكلة عمى قيكد كجكد عدـ حالة في )أ(.
 عامنا 

 285000 إلػػى 26 سػػف فػػي أصػػكليا قيمػػة مػػف يقمػػؿ الماليػػة األكراؽ سػػكؽ فػػي نييػػاراال أف افتػػرض .(ب)
 عامنا  83 سف حتى تعيش أف تتكقع كانت إذا سنكينا اآلف ستستيمؾ كـ. دكالر

 40 لمػدة السػنة فػي دكالر 40000 المتكسػط فػي كيكسػب ، 25 سػف في لمعمؿ ذىب Jim أف افترض. 7
 .عمره مف سنة75 يعيش أف يتكقع. العمؿ دأيب عندما دكالر ألؼ 320 يرث. عامنا

 ، السػنكم الػدخؿ إلػى السػنكم اسػتيالكو كنسػبة ، عػاـ كػؿ Jim يستيمكو ما مقدار المتكسط في احسب( أ)
 .السنكم ادخاره كمعدؿ

 سػف Jim يغيػر لـ إذا. عامنا 85 يبمغ حتى يعيش أف يتكقع أف يمكف أنو تعمـ Jim أف اآلف لنفترض( ب)
 إلػى السنكم لالستيالؾ الجديدة النسبة إلى باإلضافة ، Jim لػ الجديد السنكم االستيالؾ بفاحس ، تقاعده
 .االدخار معدؿ. الجديد السنكم االستيالؾ كنسبة ، السنكم الدخؿ

 43 لمػدة السػنة في دكالر ألؼ 60 المتكسط في كيكسب ، 22 سف في لمعمؿ ذىب Alan أف افترض. 8
ػػا  82 العمػػر مػػف كيبمػػغ يعػػيش أف يتكقػػع. العمػػؿ فييػػا يبػػدأ التػػي السػػنة فػػي دكالر ألػػؼ 300 كيػػرث ، عامن
 .عامنا

 ، السنكم الدخؿ إلى السنكم استيالكو كنسبة ، سنكينا Alan  يستيمكو ما مقدار المتكسط في احسب )أ(.
 .مدخراتو كمعدؿ

 لػػـ إذا. الردك  480 000 إلػػى Alan  ميػػراث زيػػادة إلػػى أدل المسػػاكف أسػػعار ارتفػػاع أف لنفتػػرض)ب( . 
 الجديػػػدة النسػػػبة إلػػػى باإلضػػػافة ، Alanػ لػػػ الجديػػػد السػػػنكم االسػػػتيالؾ فاحسػػػب ، التقاعػػػد سػػػف Alan يغيػػػر

 .السنكية مدخراتو كمعدؿ ، السنكم الدخؿ إلى السنكم لالستيالؾ

 يػدالمتزا الميراث استخداـ قرر Alan أف افترض ، ب الجزء في المدرجة ميراثو في الزيادة إلى بالنظر( ج)
 الجػزء فػي كمػا السػنكم االستيالؾ متكسط نفس عمى الحفاظ خالؿ مف بذلؾ يقكـ. أبكر تقاعد سف لتمكيؿ

 التقاعد  مف Alan سيتمكف سف أم في. أ
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 فال النظرية الكينزية الطم  عمى النقكد: نالالمحكر الثا
تـ التطػرؽ يتي دم الذج النشاط االقتصاانمإف  .كالعمالة الدخؿ تحديد في رئيسينا دكرنا النقكد معبت

 تتضػػمف، لػـ  االنفػاؽ -نمػكذج الػدخؿتحديػدا ؛ كنقصػد  (1مقيػاس اال ت ػاد الكمػال  ضػمف  كتدريسػيا ليػا
 الفائػدة أسػعار تعتبػر لمكاقػع، شػديد. كػاف ىػذا تبسػيط لمبنػكؾ المركزيػةلذلؾ لـ يكف ىناؾ دكر  ،فائدةالسعر 
يتطػرؽ  .النقػدم المعركض في ة في معظـ دكؿ العالـتتحكـ البنكؾ المركزي –اإلنفاؽ إلجمالي ىامنا محددنا

، سػػػنقدـ أبسػػط نمػػػكذج لمتفكيػػر فػػػي تحديػػد سػػػعر الفائػػدة كدكر البنػػػؾ ىػػذا المحػػػكر لمنقػػكد كالسياسػػػة النقديػػة 
 السػندات. حمػؿنقػكد أك  حمػؿاختيػار محفظػة، سػكاء كػاف  المركزم، كىك نمكذج يكاجو فيو األفػراد ببسػاطة

اي في ىذا المحكر أيضا، سنبن  كسػكؽ السػمع أسكاؽ بيف التفاعؿ دراسة خاللو مف يتـ لمتحميؿ إطارنا كاضحن
، كنطػػػػرح اسػػػػئمة مثػػػػؿ: مػػػػا الػػػػذم يحػػػػدد أسػػػػعار الفائػػػػدة   مػػػػا ىػػػػك دكر سػػػػعر الفائػػػػدة فػػػػي الػػػػدكرة األصػػػػكؿ

كأسػػعار الفائػػدة تعػػد أكثػػر المتغيػػرات االقتصػػادية حساسػػية كمػػف الصػػعب التنبػػؤ بيػػا. كىنػػاؾ  االقتصػػادية  .
 يد مف المحددات كالعكامؿ النظرية التي تدخؿ في تحديد سعر الفائدة أىميا: العد

*مػػػكظفي البنػػػكؾ ) المقرضػػػكف(: يحػػػددكف سػػػعر فائػػػدة االقػػػراض لتغطيػػػة مخػػػاطر عػػػدـ السػػػداد، كتكقعػػػات 
التضػػػخـ، كالتفضػػػيؿ الزمنػػػي. كعنػػػدما تتػػػكفر لػػػدييـ الكثيػػػر مػػػف النقػػػكد فػػػ نيـ يقرضػػػكنيا عنػػػد أسػػػعار فائػػػدة 

 العكس؛منخفضة ك 

*رجاؿ األعماؿ )المقترضكف(: فعندما يتكقع المستثمركف تحقيؽ أرباح عالية مف اسػتثماراتيـ فػ نيـ يككنػكا 
 عمي استعداد لدفع أسعار فائدة أعمي عمي اقتراضاىـ؛

 *المستيمككف : يككنكا عمي استعداد لدفع سعر فائدة مرتفع إذا تكقعكا  أف دخكليـ في المستقبؿ سترتفع.

ف ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تدخؿ في تحديد سعر الفائدة.....، كمحاكلة إدخاؿ ككاض  أ
، سنحاكؿ أف  في ىذا النمكذج . كلكفالمتغيرات التي تؤثر في سعر الفائدة في نمكذج كاحد صعب

نتصكر الكيفية التي يتحدد بيا سعر الفائدة كذلؾ باستخداـ نمكذج مبسط خاص بطمب كعرض النقكد، 
ال يصؼ بعدالة تعقيد أنو ىذا النمكذج البسيط عمى  كلكف ما يالحظ .ية كفؽ النظرية الكينزية كالبدا

  كالتعقيد. نظر في القطاع المالي بمزيد مف التفصيؿال نعيد سكؼكعميو النظاـ المالي. 

 النقكد عمى كالطم  الفائدة كس ر أكال: الدخؿ
 ، الكاقػػع فػػي . لالقتصػػاد المػػالي لقطػاعا عػػف عػػاـ تعبيػػر ىػك The money market نقػػكدال سػكؽ

 األجػػؿ قصػػيرة الػػديكف ذلػػؾ فػػي بمػػا ، نقػػكدال إلػػى باإلضػػافة األصػػكؿ مػػف العديػػد مػػف المػػالي القطػػاع يتكػػكف
 اىتمامنػا سنقتصػر ، جػزءال ىػذا فػي.  المشػتركة كالصػناديؽ كاألسػيـ السػندات ككذلؾ ، كالحككمة لمشركات
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ػا إليػو المشػار المػالي القطػاع جانب عمى  عػف ننظػر سػكؼ المحػكر بنيايػة. .”moneyنقػكد ال " باسػـ عمكمن
 .المالي القطاع في األصكؿ مف أكسع نطاؽ في كثب

 عرض النقكد :  1

أك " ، checkable deposits  الجاريػػػة الكدائػػػعفػػػي العػػػالـ الحقيقػػػي، ىنػػػاؾ نكعػػػاف مػػػف النقػػػكد: 
،  currency كال ممةكفيرىا مف قبؿ البنكؾ، كالتي يتـ تالحسابات الجارية في البنكؾ كمؤسسات االدخار"  

كأف  -، سػكؼ نفتػرض أف الكدائػع ال كجػكد ليػا جػزء. فػي ىػذا ال كالتي يتـ تكفيرىا مػف قبػؿ البنػؾ المركػزم
، المصػػرفية، سػػنقـك ب عػػادة تقػػديـ الكدائػػع نيايػػة ىػػذا الجػػزءالنقػػكد الكحيػػدة فػػي االقتصػػاد ىػػي العممػػة. فػػي 

البنػػكؾ. إف إدخػػاؿ البنػػكؾ يجعػػؿ النقػػاش أكثػػر كاقعيػػة، كلكنػػو يجعػػؿ أيضػػا  ذم تمعبػػوكالنظػػر فػػي الػػدكر الػػ
 ألفضؿ أف نبني المناقشة بخطكتيف.مف الذلؾ آليات عرض النقكد أكثر تعقيدا. ك 

 بػأم بالضبط يحددىا أف لمبنؾ المركزم يمكف سياسية أداة بمثابة النقدم المعركض اعتبار يمكفك 
ػػا ، مرغكبػػة قيمػػة  أم - بدقػػة الماليػػة سياسػػتيا أدكات مسػػتكل تحديػػد يمكنيػػا الحككمػػة أف اافترضػػن كمػػا تمامن

كفػػي ابسػػط النمػػاذج عػػادة ينظػػر الػػي عػػرض النقػػكد  .الضػػرائب كعائػػدات الخػػدمات ك السػػمع مػػف مشػػترياتيا
عمي اساس انو متغير خارجي، مما يعني أف عرض النقكد مسػتقؿ كال يتغيػر مػع تغيػر النشػاط االقتصػادم 

كالتغيػػػرات النقديػػػة  Realعػػػف عػػػرض النقػػػكد، مػػػف الميػػػـ التفرقػػػة بػػػيف التغيػػػرات الحقيقيػػػة . كعنػػػد الحػػػديث 
Nominal،  فالعرض الحقيقي لمنقكد ىك مقياس لمقكة الشرائية لمنقكد، كيمكف التكصؿ الػي العػرض الحقيقػي

لنقػػكد لنفتػػرض أف البنػػؾ المركػػزم يقػػرر تػػكفير حجػػـ مػػف ا لمنقػػكد مػػف خػػالؿ تكمػػيش العػػرض النقػػدم لمنقػػكد.
 يمكف كتابة عرض النقكد الحقيقي كمايمي: : ، إذاMيساكم 

  

 
  

  

 
          

" ال ممة ، أك"نقكد الدنؾ المركزم"عمى  النقكد" تتك ؼ"  جزء سنفترض أف كفي جميع أنحاء ىذا ال
يػتـ تجاىػؿ، مسػألة  ، )كفػي الكقػت الػراىف سػكؼ supplyفي األعمى تشير إلي العرض النقػدم sكحيث  ".

بيانيا، عرض النقػكد  .(الحقاكيفية قياـ البنؾ المركزم بالضبط بعرض ىذا الحجـ مف النقكد، كسنعكد إليو 
M)يككف خطا رأسيا، كمػا يكضػحو الشػكؿ التػالي. حيػث 

S
/P) ك ىػك العػرض الحقيقػي لمنقػكد i   سػعر الفائػدة

 .الحقيقي
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 –(: عػػػرض النقػػػكد : زيػػػادة عػػػرض القػػػكد 1الشػػػكؿ   
كالتػػػػػال تحػػػػدث دكاسػػػػطة الدنػػػػػؾ  -االر ػػػػدة الحقيقيػػػػة 

المركػزم، تػػؤدم الػال انتقػػاؿ منحنػال عػػرض النقػكد د يػػدا 
عػػػف محػػػكر سػػػ ر الفائػػػدة، كال كػػػس داتداعػػػه سياسػػػة 
انكماشية، فنف منحنال عرض النقكد سينتقؿ نحك محكر 

 س ر الفائدة.

   Keynesلدم  الطم  عمال النقكد -2

. الفائػدة كأسػعار كالػدخؿ النقػكد عػرض بيف ارتباطنا لجزءا ىذا في تطكيرىا تـي التي النظرية تؤسس
االفػراد  يطمبػو الذم النقكد مقدار أف عمى الفائدة كسعر كالدخؿ النقكد عرض بيف تربط التي الفرضية تنص
 بأرصػدة لالحتفػاظ الفكائػد أربػاح عػف األسػر تتخمػى لمػاذا. الفائدة كس ر الدخؿ عمى يعتمد الحقيقية بالقيمة
 لتسػػػػييؿ ضػػػػركرم األقػػػػؿ عمػػػػى بػػػػبعض النقػػػػكد االحتفػػػػاظ أف ىػػػػك الرئيسػػػػي السػػػػبب   فائػػػػدة تػػػػدفع ال نقديػػػػة

 .  في محددات الطمب عمى النقكد جزءينظر ىذا ال. ك  المعامالت

اال ت ػاد، ك الدػا لػيس لهػا نفػس الم ػانال كمػا فػال  : كممات مثؿ "النقكد" أك "الثػركة" لهػا م ػانال محػددة جػدا فػالتحذير  دؿ أف نددأ
عمى تجن  د ض مف  ةممساعدل" اك  : النقكد كالدخؿ كالثركة فخاخ دالالت األلفاظ المحادثات اليكمية. كالغرض مف مردع التركيز "

 كؿ مرة..  را تها د ناية، كال كدة إليها  اذ  الفخاخ

دعكنا نػذىب فػي مناقشػة تصػؼ الطمػب  ،Keynesكقبؿ التطرؽ لدكافع الطمب عمي النقكد حسب  
لنفترض، كنتيجة الدخار جزء مف دخمؾ بشػكؿ مطػرد فػي الماضػي، فػ ف ثركتػؾ الماليػة اليػـك عمي النقكد. 

. قد تنكم الحفاظ عمى االدخار في المستقبؿ " دينار مثبل.... أم عممة محمية اخرل" اك  $50.000ىي 
. لنفتػرض أيضػا أف لػديؾ فقػط االختيػار بػيف اثنػيف مػف  يمتيػا اليػكـكزيادة ثركتؾ أكثر، كلكف يػتـ إعطػاء ق

 :(1 السنداتك النقكداألصكؿ ىما 

. في العالـ الحقيقي، ىناؾ  ، ال تدفع أم فائدةلمم امبلتكالتي يمكف استخداميا  : Moneyالنقكد  ■
 checkableدائع جارية" ك ال" ، ك ( coins، كالقطع النقدية  billsالعممة ) الكرقية نكعاف مف النقكد: 

depositsالتي يمكنؾ كتابة الشيكات. كيسمى مجمكع العمالت كالكدائع القابمة  ، كالكدائع المصرفية
بالتفصيؿ  . إف التمييز بيف االثنيف سيككف ميما عندما ننظر إلى المعركض مف النقكدM1 بػ لمتحكيؿ

 اىف، كيمكننا تجاىمو.. غير أف التمييز ال ييـ في الكقت الر نياية ىذا المحكر

                                                           
1
كالقػرار حػكؿ كيفيػة تخ ػػيص  ،تيكػد مػف أنػؾ تػرل الفػرؽ دػيف القػرار حػكؿ مقػدار االدخػػار   ػرار يحػدد كيػؼ تتغيػر ثركتػؾ مػع مػركر الك ػت(  - 

 .مخزكف م يف مف الثركة ديف النقكد كالسندات
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، كلكف ال يمكف استخداميا في المعامالت. في العالـ  i فائدة مكجبة تمعدال Bondsالسندات تدفع  ■
الحقيقي، ىناؾ أنكاع كثيرة مف السندات كاألصكؿ المالية األخرل، يرتبط كؿ منيا بمعدؿ فائدة محدد. في 

كأنو  فترض أف اناؾ نكع كاحد فقط مف السنداتكنالكقت الحاضر، سكؼ نتجاىؿ ىذا الجانب مف الكاقع 
 ، معدؿ الفائدة.i  يدفع

افترض أف شراء أك بيع السندات ينطكم عمى بعض التكاليؼ. عمى سبيؿ المثاؿ، مكالمة ىاتفية 
الخاص بؾ ينبغي أف تحتفظ بيا  ، $50.000كـ مف   كدفع رسكـ المعاممة. ،يط الخاص بؾإلى الكس

مف ناحية أخرل، ف ف االحتفاظ بكؿ ما تممكو مف الثركة في .   كؿ سنداتش، ككـ في كؿ نقكدشفي 
 تكاليؼ. لف تحتاج أبدا إلى استدعاء كسيط أك دفع ، لماذا شكؿ نقكد كاض  أنو أمر مري  لمغاية

. مف ناحية أخرل، إذا كنت تحمؿ   " الفائدة" المعامالت. كلكف ىذا يعني أيضا أنؾ لف تتمقى أم دخؿ 
كو مف الثركة في شكؿ سندات، سكؼ تكسب الفائدة عمى كامؿ المبمغ، كلكف كمما احتجت إلي كؿ ما تمم

كىمـ جرا.  ...، أك دفع ثمف ككب مف القيكة،النقؿة النقكد سكؼ تستدعي الكسيط الخاص بؾ لدفع تذكر 
 كىده كسيمة غير مريحة نكعا ما  في الحياة.

ف تحمؿ كؿ مف النقكد كالسندات عمي حد سكاء. أ عميؾ أنو ينبغي مما تقدـ كلذلؾ، فمف الكاض 
   سيعتمد ذلؾ أساسا عمى متغيريف:  كلكف ما ىي النسب

لؾ ذ. سكؼ تحتاج الحصكؿ عمى ما يكفي مف النقكد في متناكؿ اليد ك مستكل الم امبلت الخا ة دؾ ■
 3000عادة  لتجنب االضطرار إلى بيع السندات كمما كنت في حاجة لمنقكد. لنفترض مثال أنؾ تنفؽ

دكالر شيريا. في ىذه الحالة، قد ترغب أف يككف في متناكؿ اليد في المتكسط، قيمة شيريف مف اإلنفاؽ ، 
، في شكؿ سندات. كبدال 44.000$ ز $  6000 - 50.000دكالر مف النقكد، كالباقي، $  6000أم 

ذا كنتك مف ذلؾ،  $ مف النقكد  8000ى ، $ شيريا، قد ترغب في الحصكؿ عم 4000تنفؽ عادة  مثال ا 
 سندات. في شكؿ 42.000ك $ 

السبب الكحيد لالحتفاظ بأم مف ثركتؾ في شكؿ سندات ىك أنيا تدفع  س ر الفائدة عمى السندات. ■
ذا كانت السندات ال تدفع عائد أك تدفع فائدة صفر، ف نؾ ترغب في االحتفاظ بكؿ ما  فائدة  عائد(. كا 

ككمما ارتفع سعر الفائدة، كمما كنت عمى استعداد  نيا أكثر مالئمة.في شكؿ نقكد ألتممكو مف الثركة 
لمتعامؿ مع المتاعب كالتكاليؼ المرتبطة بشراء كبيع السندات. إذا كاف سعر الفائدة مرتفعا جدا، قد تقرر 

$ 1500، أم بدال مف شيريف مف النقكد إلى متكسط إنفاؽ أسبكعيف فقط حيازتؾحتى الضغط عمى 
$(. بيذه الطريقة، سكؼ تككف قادرة عمى االحتفاظ، في 3000أف إنفاقؾ الشيرم ىك  )عمى افتراض

 ككسب المزيد مف الفائدة نتيجة لذلؾ. ،$44.000، بدال مف  سنداتشكؿ $ في 48.500بػ  المتكسط
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االفراد  . كثير مف -كخاصة في الدكؿ المتقدمة -،دعكنا نجعؿ ىذه النقطة األخيرة أكثر كاقعية
يحتمؿ أف  االفراد لديو كسيط. كمع ذلؾ، ف ف الكثيريف مف يـ يحممكف السندات. كعدد قميؿ منربما ال 

حساب في سكؽ النقكد مع مؤسسة مالية.  فرد إذا كاف لدم .يككف لدييـ سندات بشكؿ غير مباشر
لكثير  ع النقكديتجمب ، كالتي تقكـصناديؽ االستثمار في سكؽ النقكد( اك ما يسميصناديؽ سكؽ النقكد )

. كتدفع صناديؽ سكؽ - كىي عادة سندات حككمية -لشراء السندات  نقكدثـ تستخدـ ال معا، مف االفراد
النقكد سعر فائدة قريب مف سعر الفائدة عمى السندات التي تحتفظ بيا، كلكف أقؿ بقميؿ منيا، كىك الفرؽ 

 الناتج عف التكاليؼ اإلدارية إلدارة النقكد كمف ىكامش ربحيا.

٪ سنكيا في 14عندما بمغ معدؿ الفائدة عمى ىذه النقكد الكاليات المتحدة االمريكية مثال،  ففي
أكائؿ الثمانينيات )سعر فائدة مرتفع جدا كفقا لمعايير اليكـ(، كثير مف االفراد الذيف كانكا قد احتفظكا سابقا 

مف الفائدة التي يمكف أف تكسبيا  كـ كابجميع ثركاتيـ في حساباتيـ )التي دفعت القميؿ أك ال فائدة( أدرك
 شعبية ايلحسابات تمؾ المف خالؿ نقؿ بعض منيا إلى حسابات سكؽ النقكد. كنتيجة لذلؾ، أصبحت 

. كبحمكؿ منتصؼ العقد األكؿ مف القرف الحادم  . كلكف منذ ذلؾ الحيف، انخفضت أسعار الفائدةكثيرا 
ناديؽ سكؽ النقكد حكالي سعر الفائدة الذم تدفعو صمباشرة، كاف متكسط  (2008) كالعشريف، قبؿ األزمة

كىك المعدؿ المدفكع عمى العديد مف الحسابات الجارية  -أفضؿ مف الصفر  المعدؿ ككاف ىذا . ٪ فقط5
 كلكنو أقؿ جاذبية بكثير مف المعدؿ في أكائؿ الثمانينات.  -

سعر ، كاف متكسط 2010، انخفض معدؿ الفائدة بشكؿ أكبر، كفي عاـ (2008) كمنذ األزمة
أقؿ حذرا بشأف كضع أكبر فراد ٪. كنتيجة لذلؾ، أصب  اال1الفائدة عمى صناديؽ السكؽ النقدية أقؿ مف 

في صناديؽ أسكاؽ النقكد الخاصة بيـ. كبعبارة أخرل، بالنسبة لممستكل المعيف مف  مف النقكد ممكف قدر
بقدر أكبر مف ثركتيـ  يكية اصبحكا بعد االزمة يحتفظكففراد في الكاليات المتحدة االمر اال ف ف المعامالت،
 . (2 نقكد عما كانكا يفعمكنو في أكائؿ الثمانينيات.  في شكؿ

 فخاخ دالالت األلفاظ: النقكد كالدخؿ كالثركة

 : " فال المحادثة اليكمية، نستخدـ "النقػكد" لمداللػة عمػى ال ديػد مػف األشػيا  المختمفػة. كنحػف نسػتخدمها كمػرادؼ لمػدخؿ
الكثيػر مػف النقػكد". فػال اال ت ػاد، يجػ  أف نكػكف أكثػر حػذرا.  / اك لػديها لديػه : " كس  النقكد". كنحف نسػتخدمها كمػرادؼ لمثػركة

 .اناؾ دليؿ أساسال لد ض الم طمحات كم انيها الد يقة فال اال ت اد

ائػع القادمػة لمتحكيػؿ لػدل الم ػارؼ. اك ما يمكف استخدامه دسهكلة لػدفع الم ػامبلت. كالنقػكد اػال ال ممػة كالكد : النقكد
شػال  م دػر عنػه خػبلؿ  - flow. اػك تػدفؽ  الدخؿ اك ما ُيكس  مف ال مؿ داإلضافة إلى ما يهتمقى مف الفائػدة كتكزي ػات األردػاح

 Paul Getty رجؿ االعماؿ االمريكال : الدخؿ األسدكعال، الدخؿ الشهرم، أك الدخؿ السنكم، عمى سديؿ المثاؿ. سئؿ فترات زمنية

 ! دكالر فال الد يقة الكاحدة 1000". كاف يق د مرة كاحدة كلكف لـ يقؿ: 1000عف دخمه. أجا  جيتال: "$ 
                                                           

 .سيتضح ذلؾ خبلؿ اذا الجز يه س ر الفائدة أك  ري  جدا مف ال فر اك فال فخ سيكلة. كيقاؿ إف اال ت اد الذم يساكم ف - 2
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. كاػك أيضػا " اك الجز  المتدقال مف الدخؿ د د االستهبلؾ" اك ذلؾ الجز  مف الدخؿ د د الضرائ  كالذم ال ينفؽ :االدخار
 . يسػتخدـ $ شػهريا 300$ شػهريا، فننػه يمكنػؾ ادخػار  3000خير كاف ٪ مف دخمؾ، كاذا األ10 ادخار. إذا  مت د flow تدفؽ
  يمة ما تراكمت مع مركر الك ت.  -أحيانا كمرادؼ لمثركة  Savings ( plural) االدخار  جمع

مػف االلتزامػات الماليػة.  لػديؾثركتؾ المالية، أك ددساطة الثركة، اال  يمة كؿ ما لديؾ مف األ كؿ المالية نػا ص كػؿ مػا 
كة فال لحظة م ينة . إنها  يمة الثر Stock مى النقيض الدخؿ أك االدخار اما متغيرات التدفؽ، كالثركة المالية اال متغير الر يدكع

فال لحظة م ينة مف الك ت، ال يمكنؾ تغيير المدم  اإلجمالال لمثركة المالية الخا ػة دػؾ. يمكػف أف تغيػر فقػط مػع مػركر  مف الزمف.
تغير  يمة األ كؿ كالخ ـك الخا ة دؾ. كلكف يمكنؾ تغيير تككيف الثركة الخا ة دؾ. يمكنؾ، عمى سديؿ الك ت االدخار ....، أك 

الخػاص دػؾ. كاػذا يػؤدم  الجػارم حسػا ال مقادػؿالمثاؿ، أف تقرر تسديد جز  مف الراف ال قارم الخاص دؾ عف طريؽ كتادة شػيؾ 
(. كلكف، فػال الجارم ؾمقادؿ فال األ كؿ الخا ة دؾ  ر يد حسادإلى انخفاض فال الخ ـك الخا ة دؾ  راف عقارم( كانخفاض ال

 تمؾ المحظة، فننه ال يغير ثركتؾ.

األ كؿ المالية التال يمكف اسػتخدامها مداشػرة لشػرا  السػمع تسػمى نقػكد . كتشػمؿ النقػكد عمػال الكدائػع كالكدائػع القادمػة 
. شخص  د يككف ثرم كلكنه يحكز نقكد  stockاالسهـ اال أيضا لمتحكيؿ كالكدائع التال يمكنؾ مف خبللها كتادة الشيكات. النقكد 

دكالر فال حسا  جارم. كمف الممكف أيضا أف يح ؿ الشخص  500كلكف فقط  ،مف األسهـ 1000.000فمثبل، $  - ميمة فقط، 
 ر فال حساده.دكال  1000دكالر شهريا كلكف فقط  10000مثبل، دخؿ  در   -عمى دخؿ كدير كلكف يحكز فقط القميؿ مف النقكد 

شرا  السمع الرأسمالية الجديدة، مف اآلالت إلى الدنايات إلػى مدػانال المكاتػ  . كعنػدما كاالستثمار اك م طمح ا ت ادم 
 تريد التحدث عف شرا  األسهـ أك األ كؿ المالية األخرل، يج  عميؾ إحالتها كاستثمار مالال.

لديػه  احمػد تقػكؿ " ؛ ال لديها دخؿ مرتفػع" ريـؿ "مكقنمف النقكد". الكثير  كس ت ريـمال تقكؿ " ت مـ كيؼ تككف  حيحة ا ت اديا:
 جد ثرم ". احمد الكثير مف النقكد". نقكؿ "

 حس  النظرية الكينزية الطم  عمى النقكد دكافع 

كنقطة  إلى معادلة تصؼ الطمب عمى النقكد. ، حتى نصؿلمناقشة ) السابقة(ادعكنا نذىب مف 
 Liquidity –كالتي تسمي نظرية تفضيؿ السيكلة  –في الطمب عمي النقكد  Keynesالبداية ىي نظرية 

Preference Theory  . كقبؿKeynes شارت النظرية الكالسيكية في صيغتييا أ(Fisher , Cambridge) 
 ىميةنيا لـ تكض  ىذا التأثير كلـ تعطيو األأمكانية تأثير سعر الفائدة عمي الطمب عمي النقكد، غير إ يلإ

تؤكد  الطم  عمال النقكدنظرية جديدة في  Keynes. قدـ المناسبة. كركزت فقط عمى الدخؿ كمؤثر رئيسي
في الطمب عمي النقكد . سألت نفس السؤاؿ الذم سألتو  Keynes. كنظرية  امية س ر الفائدةأعمي 

كانكا  Keynesدييف قبؿ . كمعظـ االقتصالماذا يحتفظ االفراد دالنقكد؟نظرية كمية النقكد التقميدية كىك : 
كاف  Keynesفي الفترة الجارية، كلكف  دالم امبلتيعتقدكف أف النقكد يحتفظ بيا لغرض كاحد كىك القياـ 

قدـ ك أكثر دقة مف سابقيو فيما يتعمؽ بالدكافع التي تؤثر عمي قرارات األفراد في طمب االحتفاظ بالنقكد. 
 Precautionaryدافع االحتياط  و ؛Transaction Motive التالمعام دافعثالثة دكافع لالحتفاظ بالنقكد: 

 Motive دافع المضاربة  ك   ؛Speculative Motive. 
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إف ىػػذا الػػدافع مػػف الطمػػب عمػػي النقػػكد انمػػا يتحػػدد بمسػػتكم  : Transaction Motiveدافػػع الم ػػامبلت  *
 ف ىػذا الػدافع يكػكف متناسػبا مػع معامالت االفراد. كلما كانت ىذه المعػامالت تكػكف متناسػبة مػع الػدخؿ، فػ

الػػدخؿ . فطمػػب النقػػكد بغػػرض المعػػامالت دالػػة متزايػػدة مػػع الػػدخؿ الحقيقػػي، فالزيػػادة فػػي الػػدخكؿ الحقيقيػػة 
 Real Moneyاالرصػػدة النقديػػة الحقيقيػػة  –لألفػػراد تجعميػػـ راغبػػيف فػػي االحتفػػاظ بقػػدر اكبػػر مػػف النقػػكد 

Balances –  االفراد القياـ بالمشػتريات االضػافية التػي تمكػنيـ مػف زيػادة كليس االسمية، كىذا حتي يتمكف
 الدخكؿ. كدالة الطمب عمي النقكد بغرض المعامالت يمكف كتابتيا جبريا كمايمي:

  

 
                                           L1>0 

تسػاكم  K –خطية فال الػدخؿ كيسػاكم ن ػؼ الػدخؿ أم  مثاؿ: نفرض اف طم  النقكد دغرض الم امبلت  در عمال اساس انه دالة
 حيث يمكف كتادة الم ادلة كمايمال: - 0.5

  

 
                                          K >0   

  

 
                                             

انحدار الخط  تمثؿ Kالنقكد ددافع الم امبلت ك بل ته طردية مع الدخؿ ، حيث  ديانيا يمكف تمثيؿ اذا الدافع  دطريقتيف؛ اكال : طم 
؛ ثانيا: كحتال يمكف جمع طم  النقكد مع عرض النقكد ، فننه يج  ترجمة طم  النقكد دغرض الم امبلت فال رسـ يمثؿ ال بل ة ديف 

(M/P)  كi   كفال الجز . (b) منحنال  مف الرسـ، فنف زيادة الدخؿ ستؤدم الال انتقاؿ(MT/P) .د يدا عف محكر س ر الفائدة 
   

 
                   i                                                                             

 
 
        Y=100  Y=200          

    (b)   100                                   (a)                                                                 

50                                                                                                                    

  

    

 
 100 50                             100   200              Y 

 (: طم  النقكد ددافع الم امبلت2الشكؿ  

يشػػير ىػػذا الػدافع الػػي رغبػػة االفػراد فػػي االحتفػػاظ بػػالنقكد  : Precautionary Motive  دافػػع االحتيػػاط *
لمكاجيػػة الطػػكارئ الماليػػة المؤقتػػة، كىػػذا الػػدافع عػػادة يكػػكف قػػدرا ضػػئيال، كلكػػف ايضػػا يتكقػػؼ عمػػي الػػدخؿ 

 االكؿ " المعامالت" .كعميو يمكف جمعو مع الدافع 
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أنيػػي نظريتػػو بػػدافعي المعػػامالت كاالحتيػػاط  Keynesلػػك أف  : Speculative Motive دافػػع المضػػاردة* 
لػػػـ يضػػػؼ كثيػػػرا لصػػػيغة   Keynesلكػػػاف الػػػدخؿ ىػػػك العامػػػؿ الكحيػػػد المحػػػدد لمطمػػػب عمػػػي النقػػػكد. كلكػػػاف 

Cambridgeغيػػػر أف ، Keynes  أتفػػػػؽ مػػػع اقتصػػػػادمCambridge إنمػػػػا ىػػػي مخػػػػزف لمثػػػػركة،  أف النقػػػكد
كسػػمي ىػػذا الػػدافع لالحتفػػاظ بػػالنقكد دافػػع المضػػاربة ، كعمػػي خػػالؼ اقتصػػادم كمبريػػدج الػػذيف كػػانكا عمػػي 
استعداد لمعاممة ذلؾ الجزء مػف الطمػب عمػي النقػكد بػدافع الثػركة عمػي اسػاس انػو متناسػب مػع الػدخؿ، فػ ف 

Keynes  اد فػي االحتفػاظ بػالنقكد كمخػزف لمقيمػة. كاعتقػد اف نظر بدقة لمعكامؿ التي تؤثر عمي قرارات االفر
 سعر الفائدة ايضا لو دكر في ىذا الشأف.

كمػػا فػػي  األصػػكؿ التػػي يمكػػف أف تهسػػتخدـ كمخػػزف لمثػػركة إلػػي النقػػكد كالسػػندات Keynesكقػد قسػػـ 
السػندات    ، كطرح التساؤؿ: لماذا يفضؿ األفراد االحتفاظ بػالثركة فػي صػكرة نقػكد بػدال مػفالمناقشة السابقة

فػ ف " قػرار االحتفػاظ بػالنقكد أك أصػكؿ ماليػة  ،Theory of Asset Demand لنظريػة طمػ  االر ػدةككفقػا 
انما يتضمف مبادلة بيف مزايا السيكلة ، كبيف العائد المتكقع مف االحتفػاظ باألصػكؿ الماليػة " . كفػي ابسػط 

الفػػػراد يمكػػػنيـ المفاضػػػمة بػػػيف االحتفػػػاظ فػػػ ف ا ، Keynesالمعالجػػػات لطمػػػب النقػػػكد بػػػدافع المضػػػاربة حسػػػب 
بػػػالنقكد كبػػػيف االحتفػػػاظ بالسػػػندات ، فػػػالفرد يفضػػػؿ االحتفػػػاظ بػػػالنقكد اذا تكقػػػع أف يكػػػكف العائػػػد اكبػػػر عنػػػد 

افترض اف العائد المتكقع عمي  Keynesاالحتفاظ بالنقكد مف العائد المتكقع عند االحتفاظ بالسندات. كلكف 
اف الكدائػػع تحػػت الطمػػب ال تػػدفع ام فائػػدة. أمػػا السػػندات فميػػا عنصػػراف  النقػػكد ىػػك )صػػفر(، عمػػي اعتبػػار

 .الردح الرأسمالال المتك ع مف االحتفاظ دالسند، باإلضافة الي الفائدة التال يدف ها السندلمعائد المتكقع: 

دينػار. فػنذا اشػترم  100دينار، كيػدفع فائػدة سػنكيا الػال االدػد مقػداراا  1000مثاؿ: افترض أف شخص يستطيع شرا  سند  يمته 
. فهؿ مف م ػمحة اػذا الشػخص القيػاـ دشػرا  السػند؟ اف اػذا  %10اذا الفرد السند فننه يككف  د استثمر نقكد  عند س ر فائدة 

فػال السػنة  %10القرار يتك ؼ عمال عدد مف ال كامؿ . كاكؿ عامؿ دالتيكيد اك امكانية تكفر مجاؿ آخر لبلستثمار كد ائد اكدر مػف 
 لقدر مف المخاطرة.، كدنفس ا

لنفترض اف شرا  السند اك الخيار االفضؿ لهذا الشخص، ففال اذا الحالة فنف اذا الشػخص  ػد تحمػؿ مخػاطرة أف سػ ر  
، ففػال اػذ  الحالػة فػنف نفػس %10دػدال مػف  %20فائدة السكؽ لف يرتفع طيمة احتفاظه دالسند. فمػك اف سػ ر الفائػدة ارتفػع الػال 

دينار فقط فال الدنؾ، ك يمة السند  500دينار يمكف الح كؿ عميه د د ارتفاع اس ار الفائدة دنيداع  100 ال ائد السنكم الدال   در 
دينار. ففال اذا الحالة الشخص  د تحمؿ خسػارة  500دينار ا دحت د د ارتفاع اس ار الفائدة  يمته السك ية  1000الدال   دراا 

فنف الشخص يحقؽ مكسدا رأسماليا، فهك يستطيع ديع  %5الفائدة انخفض الال دينار. كال كس لك أف س ر  500رأسمالية مقداراا 
 دينار(. 2000السند الذم اشترا  دس ر اعمال  

ككاضػ  مػف المثػاؿ السػابؽ أنػو عنػدما يرتفػػع سػعر الفائػدة  فػ ف أسػعار السػندات سػتنخفض، كعميػػو  
سػػعار السػػندات سػػتنخفض، كبالتػػػالي إذا تكقػػع الفػػرد أف أسػػعار الفائػػدة سػػكؼ ترتفػػع ف نػػػو يتكقػػع أيضػػا أف أ

ذا تكقع أف ارتفاع سعر الفائدة سيككف بقدر  -أم خسارة رأسمالية  –يعاني مف مكسب رأسمالي سالب  ، كا 
كػافي فػػ ف الخسػػارة الرأسػػمالية يمكػػف أف تفػػكؽ مػػدفكعات الفائػدة كبالتػػالي يكػػكف العائػػد المتكقػػع مػػف السػػندات 
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خػزيف ثركتػو فػي صػكرة نقػكد، ذلػؾ أف عائػدىا المتكقػع يكػكف أكبػر. عائدا سالبا. كفي ىػذا الحالػة سػيرغب ت
 أم عائد مقداره صفر كلكنو يفكؽ )أك أفضؿ مف( العائد السالب مف السندات.

تك  ػػات كخالصػػة القػػكؿ عمػػا إذا كػػاف الفػػرد يحػػتفظ بػػالنقكد أك يشػػترم السػػندات، إنمػػا يتكقػػؼ عمػػي  
دـ التأكػػد ف نػػو مػػف الصػػعب عػػرض تفضػػيؿ السػػيكلة ، كحيػػث أف ىػػذا مبنػػي عمػػي عػػ تغيػػرات سػػ ر الفائػػدة

،  Keynesكطمػػب النقػػكد بغػػرض المضػػاربة جبرينػػا أك بيانيػػا. كلكػػف يمكػػف اسػػتنتاج دكاال كفقػػا لكجيػػة نظػػر 
فطمػػب النقػػكد بغػػرض المضػػاربة إنمػػا ىػػك دالػػة عكسػػية فػػي سػػعر الفائػػدة، كيمكػػف كتابػػة الدالػػة عمػػي الكجػػو 

 التالي:
   

 
                                    L2>0 

ذا افترضنا أف ىذه الدالة خطية، فيمكف كتابتيا كمايمي:  كا 
   

 
         

لماذا تككف الرغبة في االحتفاظ بالنقكد بغرض المضاربة ترجع عكسيا إلػي سػعر الفائػدة  . حسػب 
Keynes أك االحتفػػاظ بػػالنقكد إنمػػا ىػػك العالقػػة بػػيف سػػعر  ، فػػ ف محػػؾ القػػرار الخػػاص باالحتفػػاظ بالسػػندات

أف األفراد يجدكف مػا يعتبركنػو سػعر  Keynesالفائدة الجارم، كسعر الفائدة المتكقع في المستقبؿ. كقد رأم 
Normal (i  الفائدة العادم 

*
كىك  –، أم يعتقد األفراد أف سعر الفائدة ينجذب إلي مستكم أك قيمة عادية (

 حيث: –فرض أقؿ كاقعية 

فػراد يعتقػدكف أف سػعر الفائػدة ف األ ، فػ(*i < i )  لفائػدة العػادماقػؿ مػف سػعر أسعار الفائدة كانت الك أف *
لي مستكاه العادم، كمػف ثػـ يتكقعػكف خسػارة رأسػمالية، كعميػو فػي إعمي السندات سكؼ يرتفع في المستقبؿ 
ال مػػػف السػػػندات، دية" فػػػي صػػػكرة نقػػػكد بػػػضػػػافك بكػػػؿ نقػػػكدىـ اإلأىػػػذه الحالػػػة يفضػػػمكف االحتفػػػاظ بػػػالثركة " 

 كبالتالي ف ف الطمب عمي النقكد يككف مرتفعا. 

i > i )  *كلػك أف أسػعار الفائػدة كانػت أعمػي مػف قيمتيػا العاديػة
*
، فػ ف األفػراد يتكقعػكف أف أسػعار الفائػدة  (

ممكػػف أف سػػكؼ تػػنخفض إلػػي المسػػتكل العػػادم، كمػػف ثػػـ ارتفاعػػا فػػي أسػػعار السػػندات كمكاسػػب رأسػػمالية 
تتحقؽ. ففي ىػذه الحالػة فػ ف األفػراد يحتفظػكف بالسػندات أكثػر مػف احتفػاظيـ بػالنقكد. كبالتػالي فػ ف الطمػب 

سػػ ار الفائػػدة فػػنف الطمػػ  عمػػال النقػػكد أنػػه عنػػدما ترتفػػع أكنخمػػص عمػػي النقػػكد سػػيككف منخفضػػا لمغايػػة. 
 .سينخفض، كعميه فالطم  عمال النقكد يرتدط عكسيا دس ر الفائدة

كمػا  Discontinuousىذا التعميؿ يقكدنا الي دالػة طمػب نقػكد بغػرض المضػاربة غيػر متصػمة مثؿ  
 يكضحو الشكؿ التالي:
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             i                                                                        i  
          

                                                                                                                 

i
*
                                                                                                                                                

 i  min 

     

 
             

 
    

 (b)                                              (a) 
 (: طم  النقكد ددافع المضاردة3الشكؿ  

كفي الكاقع ىناؾ شؾ حكؿ كجكد طمب عمي النقكد بغرض المضاربة غير متصؿ كما مكض  في 
تصػػرفكف الجػػزء )أ(، فينػػاؾ مػػف األسػػباب التػػي تجعػػؿ المنحنػػي غيػػر صػػحي . فػػالمنحني يعنػػي أف األفػػراد ي

كاآللػة، فيػـ سيضػعكف كػؿ نقػػكدىـ أك ال شػيء مػف نقػكدىـ فػي السػػندات، كقميػؿ مػف األفػراد مػف يتصػػرفكف 
ػػكا محػافظيـ، حيػث أف أم تخمػػيف لػػ  iىكػذا. ككاقػع الحػػاؿ أف معظػـ األفػراد يينكعه

قػد يكػػكف غيػر صػػحي ،   *
سباب التي تجعؿ طمب النقكد بغػرض كبالتالي ف ف األفراد يحتفظكف بالنقكد كالسندات معا. فالتنكيع أحد األ

، فيػػك (b)كمػػا ىػػك مكضػػ  فػػي الجػػزء  Continuousالمضػػاربة ينحػػدر إلػػي أسػػفؿ، كلػػو صػػفة االسػػتمرارية 
 يعكس الزيادات التدريجية في الطمب عمي النقكد نتيجة االنخفاضات المتتالية في أسعار الفائدة.

ككف أفقػي عنػد األسػعار المنخفضػة جػدا ف ف المنحني يكاد ي (b)ككما ىك كاض  مف الشكؿ الجزء 
لمفائدة، حيث يككف ىناؾ تكقع عاـ بتحقيؽ خسارة رأسمالية تزيد عمي مكتسػبات الفائػدة. كعنػد ىػذا المعػدؿ 
يػػػتـ االحتفػػػاظ بأيػػػة اضػػػافات لمثػػػركة فػػػي شػػػكؿ نقػػػكد، حيػػػث ال يتكقػػػع أف يػػػنخفض سػػػعر الفائػػػدة عػػػف ىػػػذا 

 .Liquidity Trapدة السيكلة م يعمي ىذه الحالة  Keynesالمستكم، كيطمؽ 

  الطم  الكمال عمال النقكد: 

Mبػػ – طمػدهـ  عمػال النقػكد –نحػدد مقػدار النقػكد التػي يرغػب األفػراد فػي االحتفػاظ بيػا 
d  (d  العمػكم

فكؽ الطمب(. إف الطمب عمى النقكد في االقتصاد ككؿ ىك مجمكع الطمب الفردم عمى النقكد مف قبػؿ كػؿ 
ذلؾ، ف نو يعتمد عمى المستكل العػاـ لممعػامالت فػي االقتصػاد كعمػى سػعر الفائػدة. األفراد في االقتصاد. كل

كمف الصعب قياس المستكل العاـ لممعامالت في االقتصاد، كلكف مف المرج  أف يككف متناسبا تقريبػا مػع 
د بنسػبة سمي سػكؼ يػزدا. ف ذا كاف الدخؿ اإل (كحدة النقدية ، الدينار مثالسمي )الدخؿ مقاس بالالدخؿ اإل

٪ 10مػػػف المعػػػامالت فػػػي االقتصػػػاد سػػػتزيد أيضػػػا بنسػػػبة الػػػدينار ٪، فمػػػف المعقػػػكؿ أف نعتقػػػد أف قيمػػػة 10
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سػمي، كمعػدؿ الفائػدة عمػى تقريبا. كذلؾ حتى نػتمكف مػف كتابػة العالقػة بػيف الطمػب عمػى النقػكد كالػدخؿ اإل
 النحك التالي:

  

 
  (   

 
   

 
 *   

حقيقة أف سعر الفائدة لو تأثير سمبي عمى الطمب النقدم   .L(i) في   iالطرح تحت كتيظير عالمة 
أك  زيػػادة فػػي سػػعر الفائػػدة يقمػػؿ الطمػػب عمػػى النقػػكد، حيػػث يضػػع األفػػراد المزيػػد مػػف ثػػركتيـ فػػي السػػندات.

يمكػػف التعبيػػر عػػف الطمػػب عمػػي النقػػكد بمعادلػػة خطيػػة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اضػػافة الطمػػب عمػػي النقػػكد بغػػرض 
 عمي الكجو التالي: L2الي طمب النقكد بغرض المضاربة  L1 لمعامالتا

  

 
                

  

 
                   

،  Liquidity Preference Functionكدالة الطمب عمي النقكد ىذه تعػرؼ بدالػة تفضػيؿ السػيكلة  

M)لنقدية الحقيقية ي بأف طمب األرصدة اكالتي تقض
d
/P)  ة عكسػية فػي سػعر انما ىي دالػ(i)  كمباشػرة فػي

 :( ما تـ مناقشتو حتى اآلف2كتمخص المعادلة ) .(y)الدخؿ الحقيقي 

ف ف الطمػب عمػى النقػكد أيضػا  ،: يزداد الطمب عمى النقكد بما يتناسب مع الدخؿ . فمضاعفة الدخؿأكال ■
 .يتضاعؼ

زيادة في معػدؿ الفائػدة يقمػؿ مػف الطمػب ال حيثنقكد عكسيا مع سعر الفائدة. يرتبط الطمب عمى ال ثانيا، ■
 كالشكؿ التالي يكض  دالة الطمب الكمي عمي النقكد. عمى النقكد كالعكس صحي .

 
             i                                                  i                                                   i 

 y1=400   y2=420                y1=400      y2=420   

                                                                                                                 

                                                                                                                                                

 i  min                                               i  min        

     100         105       (M/P)                                         (M/P)              100      105       (M/P)     

                            (Md
/P)  (LSP(i                                       (y)L1 

  k=1/4دافتراض أف  (: دالة الطم  عمال النقكد4الشكؿ  
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  " التكازف فال سكؽ النقكد ": النقكد، كم دؿ الفائدة التكازنال النقكد عرضالطم  عمى  -3

Mف يككف عرض النقكد مساكيا لمطمب عمي النقكد أ سكؽ النقكد يتطمب التكازف في
s
=M

d
))،  

  

 
  

 

 
     

 :كبتعكيض دالة عرض النقكد لتساكم طمب النقكد نحصؿ
  

 
                

  

 
                   

 

، ف ف األفراد عمى استعداد yنظرا لمدخؿ  ؛بحيث ىذه المعادلة تقرر أف سعر الفائدة يجب أف يككف
كمػا  LMعالقػة  ىػذه. كتسػمى عالقػة التػكازف Mلحمؿ حجػـ مػف النقػكد يسػاكم المعػركض النقػدم الحػالي 

: يسػػتخدـ االقتصػػػاديكف السػػػيكلة  Liquidity عنػػي السػػػيكلةي Lالحػػػرؼ ك  سيتضػػ  فػػػي المحػػكر القػػػادـ .
األصكؿ األخرل أقؿ  ،. النقكد ىي األصؿ السائؿ تماما لنقكدسيكلة تبادؿ األصكؿ مقابؿ ا مكمقياس لمد

عػػرض يشػػير إلػي  M. الحػرؼ  Lيمكننػػا أف نفكػر فػػي الطمػب عمػػى النقػكد كطمػػب عمػى السػػيكلة .مػف ذلػؾ
 إف الطم  عمى السيكلة يج  أف يساكم الم ركض مف النقكد. . النقكد

                                                        i 

Mالنقكد عرض                          
s

                     

                                                     

                               i                                   
A 

M طم  النقكد 
d                                      

                 

 M                      M نقودال

"يجػػ  أف يكػػكف سػػ ر : ( تحديػػد سػػ ر الفائػػدة5الشػػكؿ  
الفائػػدة دحيػػث يكػػكف عػػرض النقػػكد  كاػػك مسػػتقؿ عػػف 
سػػ ر الفائػػدة( مسػػاكيان لمطمػػ  عمػػى النقػػكد  التػػال ت تمػػد 

 عمى س ر الفائدة(".

حيػػػث . ( 5)كيظيػػػر التػػػكازف فػػػي الشػػػكؿ 
ألفقػي، كيػتـ قيػاس يتـ قياس النقكد عمى المحكر ا

 يسػػعر الفائػػدة عمػػى المحػػكر الرأسػػي. الطمػػب عمػػ
M النقػػكد،

d رسػػـ لمسػػػتكل معػػيف مػػف الػػػدخؿ ،y ،
: ارتفػػاع سػػعر الفائػػدة يعنػػي  كىػػك دك ميػػؿ سػػالب
النقكد. يتـ رسػـ المعػركض  يانخفاض الطمب عم

Mمػػف النقػػكد كمػػا يشػػير الخػػط الرأسػػي 
s العػػرض :

فائػدة. كىػك مسػتقؿ عػف سػعر ال Mالنقدم يساكم 
، كيعطػػػػى معػػػػدؿ Aيحػػػػدث التػػػػكازف عنػػػػد النقطػػػػة 

 . iالفائدة التكازف مف قبؿ 
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  آثار التغيرات فال الدخؿ كعرض النقكد عمى س ر فائدة التكازف 

التػػكازف، يمكننػػا أف ننظػػر فػػي كيفيػػة تػػأثير التغيػػرات فػػي الػػدخؿ أك التغيػػرات  كضػػحناكبعػػد أف  اآلف
 م عمى معدؿ الفائدة كعمى التكازف.في المعركض النقدم مف قبؿ البنؾ المركز 

 

                                                        i 

                                                              

             

                                            A1        1i  

      M
d

1                                          
       y (y1>y)              A                  i 

  Md                 

                                                            

                        M                      M النقود

"  لفائدة( : آثار زيادة فال الدخؿ عمى س ر ا6الشكؿ  
 زيادة فال س ر الفائدة". الؤدم إلتالزيادة فال الدخؿ 

                                                        i                     

M
s
1                                         M

s                        

      

                                           A           1i  

      M
d

1                                          
                       A1                   i             

     
M

d        

                                                            

                        M       M1          M النقود

( : آثار زيادة عرض النقكد عمى س ر الفائدة 7الشكؿ  
 الفائدة". iانخفاض ال " زيادة عرض النقكد يؤدم إل

، كالتػكازف األكلػي )5 (الشػكؿ الشكؿ، يكرر  : ك عمى سعر الفائدة آثار زيادة الدخؿ (6)يكض  الشكؿ  ■
كل المعػامالت ، ممػا يزيػد مػف الطمػب إلي زيادة مست y1إلى  y. تؤدم الزيادة في الدخؿ مف Aعند النقطة 
Mبػػأم )عنػػد أم( سػػعر فائػػدة. ينحػػرؼ منحنػػى الطمػػب عمػػي النقػػكد إلػػى اليمػػيف ، مػػف  ،عمػػى النقػػكد

d يإلػػ 
M1

d.  يتحرؾ التكازف مفA  إلىA1  كيزداد معدؿ فائدة التكازف مف ،i إلىi1  

: عند معدؿ الفائدة األكلي ، . السبب زيادة في سعر الفائدة يتؤدم الزيادة في الدخؿ إل دالكممات:
يتجاكز الطمب عمى النقكد العرض . ىناؾ حاجة إلى زيادة سعر الفائدة لخفض كمية النقكد التي يرغب 

 األفراد في االحتفاظ بيا لتحقيؽ التكازف.

، مع  Aالتكازف األكلي عند النقطة :  ادة عرض النقكد عمى سعر الفائدةآثار زي (7)يكض  الشكؿ  ■
M  =M . زيادة المعركض النقدم ، مفiائدة سعر الف

s يإل M1 =M1
s منحنى عرض انتقاؿ  ي، يؤدم إل

M اليميف ، مف يالنقكد إل
s  إلىM1

s
  i1  يإل i؛ ينخفض سعر الفائدة مف  A 1إلى  Aيتحرؾ التكازف مف   

ة. انخفاض سعر الفائد يتؤدم الزيادة في عرض النقكد مف قبؿ البنؾ المركزم إل دالكممات:
 .مع العرض النقدم الجديد األكبر يتساكلإلي أف انخفاض سعر الفائدة يزيد مف الطمب عمى النقكد ، 
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ىناؾ سعر فائدة كاحد الذم يحقؽ التكازف الحالتين معا . وبالكلمات نقول :  (8)يكض  الشكؿ  و ■
النقكد عرض  راختياقطة " سكؼ ن كد لهذ  النتمثؿ اختالال.  األخرلفي المعادلة، كجميع أسعار الفائدة 

 .الحقا " Choosing Money or Choosing the Interest  Rate  أك اختيار س ر الفائدة؟
                                                           

                     M
s

                  M
s           

    i 

                                                           

                                                       1i  

      M
d

1                                    i0     
                                                i2    

M
d

0
                    

M/P                                              

 (: س ر فائدة التكازف فال سكؽ النقكد8الشكؿ  

فػػػػراد عمػػػػال مػػػػف التػػػػكازف فػػػػنف األأ*عنػػػػد سػػػػ ر فائػػػػدة 
سػػػيزيدكف مػػػف مقػػػدار مػػػا يحتفظػػػكف دػػػه مػػػف سػػػندات، 
كداسػػػػتخدامهـ ال ػػػػرض الزائػػػػد مػػػػف النقػػػػكد فػػػػال شػػػػرا  

سػػ اراا سػػترتفع، كيػػنخفض سػػ ر الفائػػدة أالسػػندات فػػنف 
 فال اتجا  التكازف؛

 ؿ مػف سػ ر التػكازف فػنف أائدة س ار الفأ*عندما تككف 
كدػػر مػػف عػرض النقػػكد، كفػػال أالطػ  عمػػال النقػػكد يكػكف 

سػػػ ار فػػػراد دديػػػع السػػػندات ذات األاػػػذ  الحالػػػة يقػػػكـ األ
المرتف ة فيزيد عرض السػندات كيػنخفض سػ راا، كمنػه 

 يرتفع س ر الفائدة اتجا  التكازف.

التغيػػػر فػػػي عػػػرض النقػػػكد؛ أكال؛: ازف سػػػعر فائػػػدة التػػػك  ىف ىنػػػاؾ ثػػػالث عكامػػػؿ تػػػؤثر عمػػػأ ؛ كالخبل ػػػة

 ثالثػا؛و ؛L1=kyالنقكد بػدافع المعػامالت  ىالتغير في مستكم الدخؿ يؤدم الي التغير في الطمب عم ثانيا؛
 التغير في طمب النقكد بدافع المضاربة.

لطمػػ  عمػػال النقػػكد دػػدافع طمػػ  النقػػكد، فت ديػػر ا ىمبلحظػػة: فػػال المحػػاكر التاليػػة سػػكؼ نتدػػع أف الػػدخؿ كسػػ ر الفائػػدة يػػؤثراف عمػػ
النقكد  ىالطم  عمى لإ. كلكف كما سدؽ نظرنا (3  ؿ استخداما فال كؿ المراجع الحديثةأ دح أ Speculative Demandالمضاردة 

اذا عمال الر ـ مف  – L2النقكد دغرض المضاردة  ىطم  عم ىلإك   L1طم  عمال النقكد دغرض الم امبلت ىلإكما لك كانت مجزئة 
 . -قسيـ  د يككف  ير  حيح مف الناحية الفنيةف اذا التأ

 السياسة النقدية كعمميات السكؽ المفتكحة -ثانيا
Monetary Policy and Open Market Operations 

النقكد كفؽ النمكذج الخاص بطمب كعرض النقكد الذم تـ  ىالنظرية الكينزية في الطمب عم
المحكر ، ال يصؼ بدقة تعقيد النظاـ المالي، كعميو في  التطرؽ إليو ، ككما تمت اإلشارة إليو في مقدمة

دخاؿ البنكؾ ك البنكؾ.  ذم تمعبو، كالنظر في الدكر الالمصرفيةسنقكـ ب عادة تقديـ الكدائع ىذا الجزء  ا 
                                                           

لػال سػ ر الفائػدة إن ػاراا فػال الخمسػينات، كلكػف فكػرة أف طمػ  النقػكد ي ػكد أسدا  فنف الطم  عمال النقكد دغرض المضاردة فقدت ل دد مف األ -3
 .435،  434، نظرية اال ت اد الكمال  الكتا  االكؿ(، ص ص، سامال خميؿ - نظر:. أال دالتيييد. لممزيد عف ذلؾ ظمت تحظ
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ككيفية قياـ البنؾ أكثر كاقعية، كلكنو يجعؿ أيضا آليات عرض النقكد أكثر تعقيدا.  كما قمنا يجعؿ النقاش
يمكننا الحصكؿ عمى فيـ أفضؿ لمنتائج الكاردة تجاىمنيا في الجزء السابؽ. ك  أيضارض النقكد المركزم بع

مف خالؿ النظر عف كثب في كيفية قياـ البنؾ المركزم  (8، أك الشكؿ المكحد ) (7( ك )6شكميف )في ال
 Open market عمميات السكؽ المفتكحةك  ذلؾ. يفعؿبالفعؿ بتغيير عرض النقكد ، كما يحدث عندما 

operations  غير بيا البنكؾ المركزية المعركض مف النقكد. في االقتصاديات الحديثة ، الطريقة التي ته ،
شراء أك بيع السندات في سكؽ السندات. إذا كاف البنؾ المركزم يريد زيادة حجـ النقكد في  مف خالؿ

خفض النقكد في  يريدإذا كاف االقتصاد ، ف نو يشترم السندات كيدفع ليـ عف طريؽ خمؽ النقكد . 
تسمى  مف التداكؿ النقكد التي تمقاىا مقابؿ السندات. يسحب " أك يزيؿ"بيع السندات ك ياالقتصاد ، ف نو 

ألنيا تحدث في "السكؽ   Open market operations ىذه اإلجراءات عمميات السكؽ المفتكحة 
 المفتكحة" لمسندات.

أصػػكؿ البنػػؾ المركػػزم ىػػي السػػندات  .(9 ؾ المركػػزم فػػي الشػػكؿ يػػرد بيػػاف الميزانيػػة العمكميػػة لمبنػػ
 يالنقػكد فػي االقتصػاد. تػؤدم عمميػات السػكؽ المفتكحػة إلػ رصػيدالتي يحمميػا فػي محفظتػو. خصػكمو ىػي 
 تغييرات متساكية في األصكؿ كالخصكـ. 

 ػت م ػيف. األ ػكؿ اػال مجمػكع مػا يمتمكػه كخ ػكمه فػال ك  هدمكجكداتػ" الميزانية ال مكمية لمدنؾ  أك الشركة أك الفػرد( اػال  ائمػة 
" اال ما يديف ده الدنؾ لآلخريف".  الدنؾ كما يديف ده لآلخريف . المطمكدات "الخ ـك

 الميزانية ال مكمية لمدنؾ المركزم

Assets )األ كؿ  المكجكدات Liabilities )الخ ـك  المطمكدات 
Bonds السندات Money( currency) "النقكد " عممة 

 

 التكسع فال عممية السكؽ المفتكحآثار 

 الميزانية ال مكمية لمدنؾ المركزم

Assets )األ كؿ  المكجكدات Liabilities )الخ ـك  المطمكدات 
Change in bond holdings 

 التغيير فال حيازات السندات
 مميكف دكالر 1+ 

Change in money stock 

 النقكد ر يدالتغير فال 
 مميكف دكالر 1+ 

 

الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزم كآثار عممية التكسع في السكؽ المفتكحػة " أصػكؿ ( : 9 )الشكؿ 
النقػػكد فػػي االقتصػػاد. إف عمميػػة السػػػكؽ  رصػػيدالبنػػؾ المركػػزم ىػػي السػػندات التػػي يممكيػػا. الخصػػكـ ىػػي 
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طمكبػػات المفتكحػػة التػػي يشػػترم فييػػا البنػػؾ المركػػزم السػػندات كيصػػدر النقػػكد تزيػػد كػػؿ مػػف المكجػػكدات كالم
مميػكف دكالر ، فػ ف مبمػغ  1إذا اشترل البنؾ المركزم ، عمى سػبيؿ المثػاؿ ، سػندات بقيمػة  بنفس المقدار".

مميكف دكالر ، ككذلؾ مبمغ النقكد في االقتصاد. كتسمى ىذه العممية  1السندات التي يحمميا أعمى بمقدار 
، ألف البنػؾ المركػزم يزيػد  expansionary open market operation التكسػعية عمميػة السػكؽ المفتكحػة

ذا بػاع البنػؾ المركػزم سػندات بقيمػة  )يكسع( المعركض مف النقكد. مميػكف دكالر ، فػ ف مبمػغ السػندات  1كا 
فػي االقتصػاد أقػؿ بمقػدار مميػكف دكالر. كتسػمى ىػذه العمميػة  نقػكدالتي يحتفظ بيا البنؾ المركزم كمقػدار ال

 البنؾ المركزم ينقص )يكمش( المعركض مف النقكد. عممية سكؽ مفتكحة انكماشية ، ألف

لقد ركزنا حتى اآلف عمى سعر الفائدة عمى السندات. في الكاقع ،   : اتأس ار السند كعائدات السند -1
نظير أنو  جزءما يتـ تحديده في أسكاؽ السندات ليس أسعار الفائدة ، كلكف أسعار السندات. في ىذا ال

ة عمى السندات مف سعر السند. إف فيـ ىذه العالقة بيف سعر الفائدة كأسعار يمكف استنتاج سعر الفائد
 .ه الكتابىذالسندات سكؼ يككف مفيدنا ىنا كفي كقت الحؽ في 

حػدات النقديػة ك لىي سندات سػنكية كاحػدة، تعػد بػدفع عػدد معػيف مػف ا االقتصادافترض أف السندات في  ■
تسػػػمى   -العديػػػد مػػػف الػػػدكؿكالر، بعػػػد عػػػاـ مػػػف اآلف. فػػػي د 100، عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ  )دينػػػار، دكالر..(

 السػػػػندات الصػػػػادرة عػػػػف الحككمػػػػة التػػػػي تعػػػػد بالػػػػدفع فػػػػي سػػػػنة أك أقػػػػؿ، سػػػػندات الخزينػػػػة أك أذكف الخزانػػػػة
Treasury bills or T-bills دع سػعر السػندات اليػـك ىػك .PB $  حيػث يشػير ،B  إلػى "سػند". إذا اشػتريت

. لػػذلؾ ، يػػتـ PB $) / $ (100 - PB اـ ، فػػ ف معػػدؿ العائػػد لمػػدة سػنة ىػػك:بػػو لمػػدة عػػ حػػتفظالسػند اليػػـك كت
 إعطاء سعر الفائدة عمى السند.

  
$    $  

$  

 

ػػا مػػا تدف ػػه مقادػػؿ السػػندات اليػػـك  100سػػ ر الفائػػدة اػػك مػػا تح ػػؿ عميػػه لمسػػند فػػال السػػنة مػػف اآلف  "  ،  (PB)$ دكالر( نا  ن
 ".(PB)$ دات اليـك مقسكمنا عمى س ر السن

في السنة. إذا ،  ٪ 1.0 أك ،1$   /$55=  0.010 : ، ف ف سعر الفائدة يساكم PB = 99$$إذا كاف 
كمما ك يالحظ أنو سنكيان.   ٪ 11.1 أك ،10$  90 /$ = 0.111، ف ف سعر الفائدة ىك $50ىك  $ PBكاف 

 ارتفع سعر السند ، انخفض سعر الفائدة.

ذا تـ إعطائنا سع ■ ر الفائدة ، يمكننا معرفة سعر السندات باستخداـ نفس الصيغة. إعادة تنظيـ كا 
دكالر في السنة مف اليكـ يعطى: 100الصيغة المذككرة أعاله، ف ف السعر اليكـ لسند لمدة سنة دفع   

$   
$   
   

 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 59 

إذا كػػػاف سػػػعر  .(سػػػعر الفائػػػدة + 1 )سػػػعر السػػػند اليػػػـك يسػػػاكم المػػػدفكعات النيائيػػػة مقسػػػكما عمػػػى
الفائدة مكجبنا ، يككف سعر السند أقؿ مف المدفكعات النيائية. ارتفاع سعر الفائدة ، كانخفاض السعر اليػكـ  

"قد تقرأ أك تسمع أف  كبالتػالي  ، رتفعتا. كىذا يعني أف أسعار السندات قد " أسكاؽ السندات ارتف ت اليـك
آثػار عمميػة السػكؽ المفتكحػة كتأثيرىػا عمػى  يلمعػكدة إلػنحػف اآلف عمػى اسػتعداد  . انخفضت أسػعار الفائػدة
 التكازف في سكؽ النقكد.

، حيػث يشػترم البنػؾ المركػزم السػندات فػي سػكؽ  التكسػعية لننظر أكالن في عممية السكؽ المفتكحة
عف طريؽ خمؽ النقكد. كمع شراء البنؾ المركزم لمسندات ، يرتفػع الطمػب عمػى السػندات ،  السندات كيدفع

الحػظ أنػه مػف خػبلؿ سػداد السػندات يزيد مف سعرىا. بالمقابؿ ، ينخفض سعر الفائدة عمى السندات. مما 
فكر بدالن مف ذلػؾ فػي عمميػة سػكؽ مفتكحػة انكماشػية ،  لدنؾ المركزم دزيادة عرض النقكد.دالنقكد ،  اـ ا

ىػػذا يػػؤدم إلػػى  بيػػع السػػندات فػػي سػػكؽ السػػندات.يحيػػث يقػػـك البنػػؾ المركػػزم بتخفػػيض عػػرض النقػػكد. إنػػو 
مف خبلؿ ديع السندات مقادؿ النقػكد التػال كانػت انخفاض في سعرىا ، كزيادة في سعر الفائدة. الحظ أنو 

 فقد خفض الدنؾ المركزم الم ركض مف النقكد.،  لدل األسر فال السادؽ

 :سابقا دعكنا نمخص ما تعممناه

 الطم  عمى النقكد.عرض النقكد ك  ديفيتـ تحديد س ر الفائدة مف خبلؿ المساكاة  ■

 عف طريؽ تغيير عرض النقكد ، يمكف لمدنؾ المركزم أف يؤثر عمى س ر الفائدة. ■

 يقـك الدنؾ المركزم دتغيير عرض النقكد مف خبلؿ عمميات السكؽ المفتكحة، كاال عمميات شرا  أك ديع السندات مقادؿ النقكد. ■ 

كػػزم المعػػركض النقػػدم عػػف طريػػؽ شػػراء السػػندات عمميػػات السػػكؽ المفتكحػػة التػػي يزيػػد فييػػا البنػػؾ المر  ■
، يؤدم شراء السػندات مػف  (7)تؤدم إلى زيادة في سعر السندات كانخفاض في سعر الفائدة . في الشكؿ 

 اليميف. يمنحني عرض النقكد إل انتقاؿ يقبؿ البنؾ المركزم إل

 يطريؽ بيع السندات تؤدم إلعمميات السكؽ المفتكحة التي يقمؿ فييا البنؾ المركزم عرض النقكد عف  ■
، يػؤدم شػراء السػندات مػف قبػؿ البنػؾ  (7)انخفاض في سعر السندات كزيادة في سعر الفائدة. في الشػكؿ 

 منحنى عرض النقكد إلى اليسار. انتقاؿالمركزم إلى 

 دعكنا نتناكؿ قضيتيف أخرييف قبؿ االنتقاؿ.

 اختيار النقكد أك اختيار س ر الفائدة؟  Choosing Money or Choosing the Interest  Rate  

ار العرض النقدم كالسماح بتحديد سعر الفائدة فػي الكقػت الػذم تلقد كصفنا البنؾ المركزم بأنو اخ
يكػػػكف فيػػػو عػػػرض النقػػػكد متسػػػاكيان مػػػع الطمػػػب عمػػػى النقػػػكد. بػػػدالن مػػػف ذلػػػؾ ، كػػػاف ب مكاننػػػا كصػػػؼ البنػػػؾ 
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 ه عديؿ عرض النقكد مف أجؿ تحقيؽ سعر الفائدة الذم اختار تقاـ بالمركزم بأنو اختار سعر الفائدة كمف ثـ 
أثػػر قػػرار البنػػؾ المركػػزم بزيػػادة ( 8أك ) (7)يكضػػ  الشػػكؿ  .(8( أك )7)لرؤيػػة ىػػذا ، ارجػػع إلػػى الشػػكؿ 

Mعػػرض النقػػكد مػػف 
s إلػػىM1

s
. كمػػع ذلػػؾ ، كػػاف i1إلػػى   i، ممػػا أدل إلػػى انخفػػاض سػػعر الفائػػدة مػػف  

عػف طريػؽ زيػادة  i1إلػى  iقػرار البنػؾ المركػزم بتخفػيض سػعر الفائػدة مػف مف حيػث  سـب مكاننا كصؼ الر 
Mعرض النقكد مف 

s إلىM1
s
  . 

ألف ىذا ىك ما تفعمػو البنػكؾ  اختيار س ر الفائدة؟ عندلماذا مف المفيد التفكير في البنؾ المركزم 
مف ثـ تغيير عرض النقكد المركزية الحديثة. عادة ما يفكركف في سعر الفائدة الذم يرغبكف في تحقيقو ، ك 

زيػادة  البنػؾ المركػزم: " قػرر مػثال مف أجؿ تحقيقو. كليػذا السػبب ، عنػدما تسػتمع إلػى األخبػار ، ال تسػمع
".  البنؾ المركػزمالمعركض مف النقكد اليكـ". كبدالن مف ذلؾ تسمع: " قرر  يكػكف خفػض سػعر الفائػدة اليػـك

 عف طريؽ زيادة المعركض مف النقكد بشكؿ مناسب.

لحفػاظ عمػى ايريد الدنؾ المركػزم ك  ادت الى ارتفاع س ر الفائدة، ، كالتال(6 "افترض أف الزيادة فال الدخؿ االسمال ، كما فال الشكؿ 
 حتاج إلى ضدط ال رض النقدم؟"يس ر الفائدة دكف تغيير. كيؼ 

 النقكد، السندات كاأل كؿ األخرل   Money, Bonds, and Other Assets 

سكاء في مناقشة الطمب عمي النقكد، أك حسب النظرية الكنيزية  -ية ىذا المحكر في بدالقد نظرنا 
إلى اقتصاد يحتكم عمى اثنيف فقػط مػف األصػكؿ النقػكد كالسػندات. كمػف الكاضػ  أف  -لمطمب عمى النقكد 

كالعديػػػد مػػػف  ، ددةمتعػػػالماليػػػة البأصػػػكليا نسػػػخة مبسػػػطة لمغايػػػة مػػػف االقتصػػػاديات الفعميػػػة االفتػػػراض ىػػػذا 
، تنطبؽ الدركس األساسية التي تعممناىا لمتك بشكؿ عػاـ. التغييػر  الحقارل ناألسكاؽ المالية. كلكف كما س

دسػ ر الفائػدة   ػير األجػؿ فػي اسػتنتاجاتنا " "سػ ر الفائػدة"الكحيد الذم يجب عمينا القياـ بو ىك اسػتبداؿ 
التػكازف  -الشرط الذم ناقشػناه لمتػك رل أف سعر الفائدة قصير األجؿ يتحدد بن. سعمى السندات الحككمية"

. يمكػف لمبنػػؾ المركػزم ، مػػف خػالؿ عمميػػات السػكؽ المفتكحػػة ، -بػيف العػػرض النقػدم كالطمػػب عمػى النقػػكد
تغييػػر سػػعر الفائػػدة عمػػى المػػدل القصػػير. إف عمميػػات السػػكؽ المفتكحػػة ىػػي بالفعػػؿ األداة األساسػػية التػػي 

 لمتأثير عمى أسعار الفائدة.تستخدميا معظـ البنكؾ المركزية الحديثة ، 

نمكذجنا. لقد افترضػنا أف جميػع النقػكد فػي االقتصػاد في عد كاحد يجب تكسيعو كمع ذلؾ ، ىناؾ بي 
ػا العممة فقػط شمؿ النقكد ال تتتككف مف العممة التي يقدميا البنؾ المركزم. في العالـ الحقيقي ،  كلكػف أيضن

كلكػػف عػػف طريػػؽ البنػػكؾ  ،تكفيرىػػا مػػف قبػػؿ البنػػؾ المركػػزم ال يػػتـ المصػػرفية . الكدائػػع المصػػرفية الكدائػػع
، كليػػذه االسػػباب فػػ ف الكثيػػر مػػف االقتصػػادييف يفضػػمكف أف يطمقػػكا عمػػي ىػػذه البنػػكؾ اسػػـ بنػػكؾ )الخاصػػة(

تكاجػد  يػؤدم. كيػؼ ، كاالسػـ الشػائع ىػك البنػكؾ التجاريػةChecking –Deposit Banksية فالكدائػع المصػر 
 التالي. جزءىك مكضكع ال ير استنتاجاتنا، ىذاالى تغيالبنكؾ كالكدائع 
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 المركػزمدنػؾ الكاػك الم ػدؿ الػذم يسػيطر عميػه  -: م ػدؿ الفائػدة   ػير األجػؿ    The complication ات  الت قيدات(المضاعف
 "المحكر التالالفال ليس م دؿ الفائدة الكحيد الذم يؤثر عمى اإلنفاؽ. ن كد إلى اذ  المسيلة  -مداشرة 

لفيـ مػا الػذم يحػدد سػعر الفائػدة فػي اقتصػاد مػع كػؿ مػف العممػة كالكدائػع  س ر الفائدة:  تمحددا -2
 .ما تفعمو البنكؾ ي، يجب عمينا أكالن أف ننظر إلالمصرفية

: حتى فال اػذ  الحالػة األكثػر ت قيػدنا ، يسػتطيع الدنػؾ المركػزم ، عػف  اذا الجز فال تخطال  الر دةفال حالة  ن طال الخبل ة" دعنا 
 تغيير مقدار نقكد الدنؾ المركزم ، التحكـ فال س ر الفائدة   ير األجؿ". طريؽ

  ماذا تف ؿ الدنكؾ 

 financial تتميػػػػػػػػػز االقتصػػػػػػػػػاديات الحديثػػػػػػػػػة بكجػػػػػػػػػكد العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػكاع الكسػػػػػػػػػطاء المػػػػػػػػػالييف

intermediaries - كالشػػركات ، كتسػػتخدـ ىػػذه األمػػكاؿ لشػػراء  فػػرادالمؤسسػػات التػػي تتمقػػى األمػػكاؿ مػػف األ
أصػكؿ ىػذه المؤسسػات ىػي األصػكؿ  - ألصكؿ المالية أك لتقديـ القػركض إلػى أشػخاص كشػركات أخػرلا

شركات الذيف تمقكا خصكميـ ىي ما يدينكف بو لألفراد كالأما المالية التي يمتمككنيا كالقركض التي قدمكىا. 
كالسػبب الػذم  -خاصػة  . مػا الػذم يجعػؿ البنػكؾكفالمػالي اءالبنكؾ ىي نػكع كاحػد مػف الكسػط أمكاالن منيـ.

ىػػك أف التزاماتيػا ىػػي  -نركػز عميػو عمػػى البنػكؾ ىنػػا بػدالن مػػف التركيػز عمػى الكسػػطاء المػالييف بشػػكؿ عػاـ 
رصػػيد  كا الػى مبمػغحتػى يصػػم ،أف يػػدفعكا مقابػؿ المعػامالت عػف طريػػؽ كتابػة الشػيكات فػرادلأل: يمكػف نقػكد

ظيػػػر الميزانيػػة العمكميػػػة لمبنػػػكؾ فػػػي النصػػػؼ ت. حسػػاباتيـ. دعكنػػػا ننظػػػر عػػػف كثػػػب إلػػى مػػػا تفعمػػػو البنػػػكؾ
 .b (10) ، الشكؿ (10)السفمي مف الشكؿ 

االحتفػاظ هػال تشػارؾ فػال أنشػطة أكثػر مػف مجػرد ف،  الم ػرفيةضافة إلى الكدائػع داإل لتزاماتاال " لمدنكؾ أنكاع أخرل مف 
 .  "السندات أك تقديـ القركض. تجااؿ اذ  الت قيدات فال الك ت الحالالد

 Central Bank (a)مركزم الدنؾ ال

Assets )األ كؿ  المكجكدات Liabilities )الخ ـك  المطمكدات 

Bonds 

 السندات 
Central Bank Money = Reserves + 

Currency 

 نقكد الدنؾ المركزم = االحتياطيات + ال ممة
 Banks (b) ؾك الدن

Assets )األ كؿ  المكجكدات Liabilities )الخ ـك  المطمكدات 
Reserves Loans Bonds 

 سنداتال /القركض /االحتياطيات
Checkable deposit 

 الكدائع الم رفية
 الميزانية ال مكمية لمدنكؾ ، كالميزانية ال مكمية لمدنؾ المركزم :(10 الشكؿ 
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مكاؿ األإما ب يداع  -األشخاص كالشركات  – ، كيقكمكفشركاتالشخاص ك األتتمقى البنكؾ أمكاال مف  ■
ركاتبيـ ، عمى سبيؿ شيكات )عف طريؽ اإليداع المباشر ليـ الجارية حسابات يإل أك يرسمكنيا مباشرة
أرصدة  لمبالغ سحب بالكامؿالفي أم كقت ، يمكف لألشخاص كالشركات كتابة الشيكات أك ك  ، المثاؿ(

 كيؿ.القابمة لمتحالمصرفية حساباتيـ. كبالتالي ف ف مطمكبات البنكؾ تساكم قيمة ىذه الكدائع 

ي بعض األمكاؿ التي تحصؿ عمييا. يتـ االحتفاظ بيا جزئيا نقدا كجزئيا فلاحتياطيات بتحتفظ البنكؾ  ■
، كالتي يمكف أف تعتمد عمييا عندما تحتاج إلييا. البنكؾ تممؾ حساب البنكؾ لدم البنؾ المركزم

 الجارية يـية مف حساباتفي أم يكـ معيف ، يسحب بعض المكدعيف مبالغ نقد احتياطيات لثالثة أسباب: 
التدفقات النقدية الداخمة في حساباتيـ. ال يكجد سبب لتساكم  النقدالخاصة بيـ بينما يقكـ آخركف ب يداع 

 يكـ أم في ، نفسيا بالطريقة .في متناكؿ اليد ، لذلؾ يجب عمى البنؾ أف يحتفظ ببعض النقكدكالخارجة
 في حسابات لدييـ الذيف األشخاص يإل الشيكات البنؾ في حسابات لدييـ الذيف األشخاص يكتب ، معيف
 الذيف األشخاص يإل الشيكات يكتبكف أخرل بنكؾ في حسابات لدييـ الذيف كاألشخاص ، أخرل بنكؾ
 يككف أف يمكف األخرل لمبنكؾ ، المعامالت ليذه نتيجة ، البنؾ بو يديف ما إف. البنؾ في حسابات لدييـ
ا السبب ليذا. ماألخر  بنكؾال بو تديف مما أصغر أك أكبر  االحتفاظ يإل البنؾ يحتاج ، أيضن

 .باالحتياطيات

 مطمكبنا يكف لـ لك حتى االحتياطيات ببعض االحتفاظ في البنكؾ رغبة يإل األكلياف السبباف يشير
 منيا تتطمب كالتي ، االحتياطي لمتطمبات البنكؾ تخضع ، ذلؾ يإل باإلضافة ، كلكف.  ذلؾ منيا

البنؾ المركزم  قبؿ مف االحتياطي متطمبات تحديد يتـ. المصرفية  كدائعيا مف جزءل باحتياطيات االحتفاظ
 القابمة المصرفية الكدائع إلى المصرفية االحتياطيات نسبة - الفعمي االحتياطي نسبة فمثال إذا بمغت .
 .السندات شراء أك القركض لتقديـ ماألخر ٪ 90 الػ استخداـ لمبنكؾ يمكفمعني ذلؾ  ، ٪10 - حكيؿلمت
 التمييز. - ٪30 الباقي السندات كتمثؿ. االحتياطيات غير األصكؿ مف٪ 70 حكالي القركضمثال  -
 ليذا. النقكد عرض تحديد كيفية فيـ كىك - جزءال ىذا في ألغراضنا ميـ غير كالقركض السندات بيف

 فقط تحتفظ كأنيا ، قركضان  ـتقد ال البنكؾ أف جزءال ىذا في سنفترض ، المناقشة لتبسيط ، السبب
  . مأخر  ألغراض ميـ كالسندات القركض بيف التمييز لكف. كأصكؿ كالسندات باالحتياطيات

 كىي. بنكؾ فيو تكجد اقتصاد في المركزم لمبنؾ العمكمية الميزانية يإل: a( 10) مشكؿبالعكدة ل
 نفسو ىك األصكؿ جانب. (9) الشكؿ في ارأيناى التي المركزم لمبنؾ العمكمية الميزانية كبير حد يإل تشبو
 التي نقكدال ىي المطمكبات. يمتمكيا التي السندات ىي المركزم البنؾ أصكؿ إف: قبؿ مف كاف كما

 بجميع االحتفاظ يتـ ال أنو ىي الجديدة الميزة.  central bank money المركزم البنؾ نقكد ، أصدرىا
 .البنكؾ قبؿ مف كاحتياطيات امني البعضب يحتفظ. الجميكر قبؿ مف كعممة المركزم البنؾ نقكد
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   نقكد الدنؾ المركزمعمى ال رض كالطم: 
The Supply and the Demand for Central Bank Money  

العرض في إف أسيؿ طريقة لمتفكير في كيفية تحديد سعر الفائدة في ىذا االقتصاد ىك التفكير 
 كالطمب عمى نقكد البنؾ المركزم:

 الطم  عمى االحتياطيات مف  دؿ الدنكؾ. الفراد داإلضافة إلكد الدنؾ المركزم يساكم الطم  عمى ال ممة مف  دؿ األقعمى ن الطم  ■

 إف الم ركض مف نقكد الدنؾ المركزم تحت الر ادة المداشرة لمدنؾ المركزم. ■

 .كييفنقكد الدنؾ المركزم متسا طم  كعرضيتحقؽ م دؿ الفائدة التكازنال عندما يككف  ■

 تجااؿ ىيكؿ طمب كعرض نقكد البنؾ المركزم بمزيد مف التفصيؿ.  ( :11)يكض  الشكؿ 
 . المرد ات( الفقط إل نظرأالحاضر، الم ادالت فال الك ت 
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 (: محددات الطم  كال رض عمال نقكد الدنؾ المركزم11الشكؿ   

 الطلب علً النقود

Denand for money 

 

 

 

مصرفٌةالطلب علً الودائع ال  

Demand for checkable 
deposits 
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Demand for currency 

 على الطلب
 قبل من االحتٌاطٌات
 البنوك

Demand for 
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banks 
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Money 
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 المركزي
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 البنك

 المركزي
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. كألف  ىك لكؿ مف الكدائع كالعممة فرادمب عمى النقكد مف قبؿ األعمى الجانب األيسر. الط بدأا
 ، ف ف الطمب عمى الكدائع القابمة لمتحكيؿ المصرفية الكدائع مقابؿالبنكؾ يجب أف تحتفظ باحتياطيات 

طمب احتياطيات مف البنكؾ. كبالتالي ، ف ف الطمب عمى نقكد البنؾ  يالقابمة لمتحكيؿ يؤدم إل المصرفية
. اذىب إلى  زم يساكم الطمب عمى االحتياطيات مف قبؿ البنكؾ باإلضافة إلى الطمب عمى العممةالمرك

: يتـ تحديد العرض مف نقكد البنؾ المركزم مف قبؿ البنؾ المركزم. أنظر إلى عالمة  الجانب األيمف
كد البنؾ نق عميالمتحقؽ، بحيث يككف الطمب كالعرض  فائدة التكازفالمساكاة : يجب أف يككف سعر 

 المركزم متساكييف.

ؾ  الطم  عمى ك الطم  عمى نقكد الدن ،(الم رفية" كف حذرنا فال التمييز ديف: الطم  عمى النقكد  الطم  عمى ال مبلت كالكدائع 
 لدنكؾ("كالطم  عمال االحتياطيات دكاسطة ا فراد( الطم  عمى نقكد الدنؾ المركزم  الطم  عمى ال مبلت مف ِ دؿ األالم رفيةالكدائع 

 كنسأؿ: (11)مربعات في الشكؿ النمر اآلف مف خالؿ كؿ 

 كالطمب عمى العممة  المصرفيةما الذم يحدد الطمب عمى الكدائع  ■

 ما الذم يحدد الطمب عمى االحتياطيات مف قبؿ البنكؾ  ■

 ما الذم يحدد الطمب عمى نقكد البنؾ المركزم  ■

 كد البنؾ المركزم سعر الفائدة  كيؼ تيحدد شركط التساكم بيف طمب كعرض نق ■

 

 ، التيميف عمى الكدائع ، كتمكيؿ الجممة "الذعر الم رفال"السح   ير االعتيادم/ : مردع التركيز

Bank Runs, Deposit Insurance, and Wholesale Funding 

اذا السؤاؿ ، يج   ( جيدة مثؿ نقكد الدنؾ المركزم  ال ممة(؟ لئلجادة عمىالم رفيةاؿ نقكد الدنكؾ  الكدائع 
إف تقديـ  رض لشركة ما أك . أف ننظر إلى ما تف مه الدنكؾ ديمكالها ، كالتمييز ديف تقديـ القركض أك حمؿ السندات

حالة االكلال، يقرض الدنؾ شركة. كالحالة األخرل ، يقرض الدنؾ الفال  .شرا  سند حككمال أكثر تشادهنا مما يددك
 التدسيط ، افترضنا فال النص أف الدنكؾ تحتفظ دسندات فقط.. كلهذا السد  ، مف أجؿ  الحككمة

كلكف فال أحد الجكان  ، يختمؼ الح كؿ عمى  رض دشكؿ كدير عف شرا  السندات. إف السندات ، كخا ة 
 ما  الدنا ، أخرل ناحية مفالسندات الحككمية ، سائمة لمغاية : إذا لـز األمر ، يمكف دي ها دسهكلة فال سكؽ السندات . 

مرة أخرل. مف المحتمؿ أف تككف الشركات رجاعها .  د يككف مف المستحيؿ استاإلطبلؽ عمى سائمة  ير القركض كفتك
. كدالمثؿ ، مف المحتمؿ أف نقد متكفر د استخدمت دالف ؿ  ركضها لشرا  مخزكنات أك آالت جديدة ، لذلؾ لـ ي د لديها 

ك المنازؿ أك أشيا  أخرل. يمكف لمدنؾ مف حيث المددأ ديع يككف األفراد  د استخدمكا  ركضهـ لشرا  السيارات أ
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القركض إلى طرؼ ثالث لمح كؿ عمى النقكد. كمع ذلؾ ،  د يككف دي ها   دنا جدنا ألف المشتريف المحتمميف لف 
 .ي رفكف سكل القميؿ عف مدل مكثك ية المقترضيف

كاك دنؾ ده محفظة مف القركض الجيدة.  : خذ دنكان  حيان  م افال( ، هامةال اآلثاركلهذ  الحقيقة أحد 
ال يقـك د مؿ جيد كلف يتـ سداد د ض القركض. م تقدنا أف ليس عمى ما يراـ، ك لنفترض أف الشائ ات تددأ ديف الدنؾ 

الدنؾ  د يفشؿ ، فنف األشخاص الذيف لديهـ كدائع فال الدنؾ ير دكف فال إ بلؽ حساداتهـ كسح  النقكد . إذا  اـ عدد 
. كدالنظر إلى أنه ال يمكف استرجاع القركض ، فنف دنؾ الاالحتياطيات مف نفد تألشخاص دذلؾ ، فسكؼ كاؼو مف ا

 اإل بلؽ. الالدنؾ لف يككف  ادران عمى تمدية الطم  عمى النقد ، كسيضطر إل

 حتى لك كانت جميع  ركضه جيدة -  إف الخكؼ مف إ بلؽ الدنؾ  د يؤدم فال الكا ع إلى إ بل ه"  الخبل ة:
  التهافت عمى السح / دهذا النكع مف  مف القرف الماضال ممال  . التاريخ المالال لمكاليات المتحدة حتى الثبلثينات -
ا  .(/ الذعر الم رفال ك السح   ير االعتيادم/ التزاحـ عمى الدنؾأ فشؿ أحد الدنكؾ لمسد  ال حيح  ألنه  دـ  ركضن

 . اإل بلؽ الالذعر كسح  النقكد مف دنككهـ ، مما يضطراـ إل(. اذا يسد  لممكدعيف فال الدنكؾ األخرل مت ثرة

. مف narrow bankingالضيقة  دنكيةالأحد الحمكؿ يسمال : الدنكؾ؟ أف تف مه ما الذم يمكف لتجن  ذلؾ 
أف تقيد الدنكؾ فال االحتفاظ دسندات حككمية سائمة كآمنة ، مثؿ أذكف  Narrow banking ضيقةال م رفيةشيف ال

أف  يحد مف السح  . اذا مف شينه   ير الدنكؾمف القركض مف  دؿ الكسطا  المالييف تقديـ تـ يج  أف الخزانة. ي
الحؿ اآلخر ، كالذم اعتمدته الحككمات فال  . التيميف ال، فضبل عف الحاجة إل  ير االعتيادم / التهافت عمى السح 

ثاؿ ،  دمت الكاليات المتحدة تيميننا عمى الكدائع الكدائع. عمى سديؿ الم التيميف عمالم ظـ الدمداف المتقدمة ، اك 
دكالر أمريكال منذ  250.000 الف الحككمة كؿ حسا  دحد أ  ى ي ؿ إليميتكما  امت د. 1934الفيدرالية فال عاـ 

المقرر  ككاف مفدالكامؿ ، دغض النظر عف المدم  ،  ينهامتـ تياستجادة لؤلزمة ، فنف جميع الحسادات ك .  2008عاـ 
 سح  نقكداـ.دسد  لممكدعيف لبلنشغاؿ ـ يكف اناؾ .( كنتيجة لذلؾ ، ل2012ديسمدر  فال ذلؾنتهال أف ي

 كدائ هـ دشيف لمقمؽ داعال ال الذيف ، المكدعكف ي د لـ: ده خا ة مشاكؿ الإل الكدائع تيميف يؤدم ، ذلؾ كمع
 تقديـ طريؽ عف خاطئة دطريقة ذلؾ دد  الدنكؾ تت رؼ  د. فيها حساداتهـ لديهـ التال الدنكؾ أنشطة إلى ينظركف ،

 اك كالسد . كافيان  الكدائع تيميف ي د لـ ، لؤلسؼ األزمة أظهرت ككما.  الكدائع تيميف  يا  فال لتقدمها تكف لـ  ركض
 المؤسسات مف كضحااا عشية ديف تقترض ما ككثيرا ، لؤلمكاؿ أخرل م ادر عمى متزايد دشكؿ اعتمدت الدنكؾ أف

 تمكيؿ شكؿ. wholesale funding  الجممة تمكيؿ داسـ ت رؼ تمكيؿ طريقة كاال ، اآلخريف ريفكالمستثم المالية
 ، مؤمنة األمكاؿ اذ  تكف لـ. األمريكية لمدنكؾ التمكيؿ إجمالال مف٪  30 مف يقر  ما مداشرة األزمة  دؿ الجممة
 عمى تيثير دالف ؿ اناؾ كاف ، الدنكؾ دها تحتفظ التال األ كؿ جكدة دشيف 2008 عاـ أكاخر فال الشككؾ زادت كعندما
 الدنكؾ انهيارات مف المزيد لتجن . الجممة ممكلال مف كلكف التقميدييف المكدعيف مف ليس المرة اذ  ، الدنكؾ مف ال ديد

  .لمغاية كاسع نطاؽ عمى لمدنكؾ األمكاؿ تقديـ سكل خيار الفدرالال االحتياطال دنؾ مجمس أماـ يكف لـ ،

٪  25خفضت الدنكؾ مف اعتماداا عمى التمكيؿ دالجممة ، كالذم انخفض إلػى مػا يقػر  مػف منذ ذلؾ الحيف ، 
ذلؾ ، يجرم النظر فال التنظيـ الذم مف شينه أف يجدر الدنكؾ عمى االحتفػاظ دمػا يكفػال  كمكازاة معفال الكاليات المتحدة. 

ة. اػػذا اػك أحػد التحػػديات التػال تكاجػػه مػف األ ػكؿ السػػائمة لتكػكف  ػادرة عمػػى تحمػؿ انخفػػاض كديػر فػال تمكيمهػػا دالجممػ
 .الدنكؾ اليـك تنظيمات
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 طم  عمى النقكدال  The Demand for Money  

 أكال قراريف. يالعممة كالكدائع ، ف ف الطمب عمى النقكد ينطكم عمب االحتفاظفراد عندما يستطيع األ
أف يقػػرركا كػػـ مػػف النقػػكد يجػػب  ، يجػػب ثانيػػان .  يحتفظػػكا بيػػافػػراد أف يقػػرركا كػػـ مػػف النقػػكد ، يجػػب عمػػى األ

مػف المعقػكؿ أف نفتػرض أف الطمػب اإلجمػالي عمػى النقػكد )العممػة ك  .مػف الكدائػع  كالعممػة كمقػدارىا حمميػا
فػػراد المزيػػد مػػف النقػػكد كممػػا ارتفػػع األ مؿبػػنفس العكامػػؿ السػػابقة. سػػيح اباإلضػػافة إلػػى الكدائػػع( يػػتـ إعطاؤىػػ

مػػى السػػندات. لػػذا يمكننػػا أف نفتػػرض أف إجمػػالي الطمػػب عمػػى مسػػتكل المعػػامالت كانخفػػض سػػعر الفائػػدة ع
 النقكد ييعطى بنفس المعادلة السابقة:

                     

                             
 

" يستخدـ الرمز  yتذكر: الطمب عمي النقكد بدافع المعامالت كاالحتياط دالة في الدخؿ الحقيقي 
، نحف في المعادلة كتبنا طمب النقكد كدالة في الدخؿ ف القيـ الحقيقية في العادة" الصغير لمتعبير ع

. ف ذا أردنا الحصكؿ عمى الطمب الحقيقي لمنقكد نقسـ طرفي المعادلة عمي المستكم العاـ PYاالسمي 
 ، أم كتصب :pلألسعار 

  

 
 

      

 
         

  

 
               

                                                     

 

مقدار ما يتـ االحتفاظ بو كعممة ، كما مقدار  األفراد القرار الثاني. كيؼ يقرر يدنا إلىذا يقك 
الكدائع   العممة أكثر مالءمة لممعامالت الصغيرة )كما أنيا أكثر مالءمة لممعامالت غير القانكنية(. 

مالءمة لممعامالت الكبيرة. يعد االحتفاظ بالنقكد في حسابؾ الجارم أكثر أماننا مف الشيكات أكثر 
نسمي ىذه  -بالعممة  نقكدىـلنفترض أف األشخاص يحتفظكف بنسبة ثابتة مف  .Cashاالحتفاظ بيا نقدا 

 checkable تحت الطمب )الجارية( كدائع شكؿ في (c-1)كأف يحتفظكا ضمنان بنسبة ثابتة مف  - cالنسبة 

deposits  مطمب عمى العممة ل. يرمزCU
d   CU  لمعممة ، كd  .)مطمب عمى الكدائع لرمز يي ك لمطمب

D
d
  (D  لمكدائع ، كd :يتـ إعطاء الطمبيف كمايمي .)لمطمب 

                    
             

 

                    
كىك الطمب عمى العممة مػف  -البنؾ المركزم  نقكدكف األكؿ لمطمب عمى ( المك5تيظير المعادلة )
لدينا اآلف كصفنا لممربػع األكؿ "الطمػب عمػي النقػكد"  .( تبيف الطمب عمى الكدائع6قبؿ الجميكر. المعادلة )

( إجمػػػػالي الطمػػػػب عمػػػػى النقػػػػكد. تكضػػػػ  4: تكضػػػػ  المعادلػػػػة )(11)عمػػػػى الجانػػػػب األيسػػػػر مػػػػف الشػػػػكؿ 
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قػكد( إلػى تؤدم )تػالطمب عمى الكدائػع ،   الكدائع. العممة كالطمب عمى ( الطمب عمى6( ك )5المعادالت )
مػف البنػكؾ ، كىػك المكػكف الثػاني مػف الطمػب عمػى نقػكد البنػؾ المركػزم. لنػرل كيػؼ ،  االحتياطيػات طمػب

 لننتقؿ إلى سمكؾ البنكؾ.

 الطم  عمى االحتياطيات The Demand for Reserves  

الكدائػػع ، زاد حجػػـ االحتياطيػػات التػػي يتعػػيف عمػػى البنػػكؾ االحتفػػاظ بيػػا ، ألسػػباب كممػػا زاد حجػػـ 
مقػػػػدار  . كىػػػػك( يكػػػػكف نسػػػػبة االحتيػػػػاطي θاحترازيػػػػة كألسػػػػباب تنظيميػػػػة. دع )الحػػػػرؼ الصػػػػغير اليكنػػػػاني 

شػػػػير إلػػػػى ت Rمػػػػف الكدائػػػػع. دع كحػػػػدة نقديػػػػة )دينػػػػار مػػػػثال(  البنػػػػكؾ لكػػػػؿ التػػػػي تحػػػػتفظ بيػػػػا حتياطيػػػػاتاال
العالقػػة تكػػكف ،  θ. ثػػـ ، حسػػب تعريػػؼ الكدائػػع تحػػت الطمػػبتشػػير إلػػى مبمػػغ   Dات البنػػكؾ. دع احتياطيػػ

 :Dك  Rالتالية بيف 
          

 .0.1تقريبنا  θ٪. كىكذا ، تساكم 10تساكم تقريبا في بمد ما نسبة االحتياطي  ف ذا كانت

Dاالحتفػػػػاظ بػػػػػ  فػػػرادإذا أراد اال
d ( ، يجػػػػب عمػػػػى البنػػػػكؾ 7دلػػػػة )فػػػػي شػػػػكؿ كدائػػػع ، إذف مػػػػف المعا

Dاالحتفاظ بػ 
d

θ ( ، العنصر الثاني مف الطمب عمى نقكد 7( ك )6. إف الجمع بيف المعادلتيف )تاحتياطيا
 المعادلة: البنكؾ المركزية ، كىك الطمب عمى االحتياطيات مف قبؿ البنكؾ ، يعطى مف خالؿ

                     

الثػػػاني ، "الطمػػػب عمػػػى احتياطيػػػات البنػػػكؾ" ، عمػػػى الجانػػػب  مربػػػعة المقابمػػػة لملػػػدينا اآلف المعادلػػػ
 .(11)األيسر مف الشكؿ

 الطم  عمى نقكد الدنؾ المركزم The Demand for Central Bank Money 

Hتدعي
d  الطمب عمى نقكد البنؾ المركزم. ىذا الطمب يساكم مجمكع الطمب عمػى العممػة كالطمػب

 عمى االحتياطيات:
                   

CUؿ ااستبدكب
d  كR

d
 :نحصؿ عمى( 6( ك )5بكاسطة تعريفاتيـ مف المعادالت )؛  

                                      

Mالطمب اإلجمالي عمى النقكد ،  ؿستبداباكأخيرنا ، 
d ( 4، مف خالؿ تعريفو مف المعادلة )

 عمى: حصؿن
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الثالػػث ، "الطمػػب عمػػى نقػػكد البنػػؾ المركػػزم" ، عمػػى الجانػػب  مربػػعىػػذا يعطينػػا المعادلػػة المقابمػػة لم
 .(11)األيسر مف الشكؿ 

مبل مة الستخدامها ل مبلئها. ماذا سيحدث لمطم  لنفترض أف الدنكؾ ضاعفت عدد مكا ع أجهزة ال راؼ اآللال ، مما يج مها أكثر "
 الدنؾ المركزم؟" نقكدعمى 

  تحديد س ر الفائدةThe Determination of the Interest Rate 

تحت  Hىك عرض نقكد البنؾ المركزم ؛  Hنحف اآلف عمى استعداد لتكصيؼ التكازف. فميكف 
السابؽ ، يمكف لمبنؾ  جزءككما ىك الحاؿ في ال الرقابة المباشرة لمبنؾ المركز )يتحكـ بيا مباشرة( ؛

مف خالؿ عمميات السكؽ المفتكحة. شرط التكازف ىك أف العرض مف نقكد  Hالمركزم أف يغير حجـ 
 البنؾ المركزم يساكم الطمب عمى نقكد البنؾ المركزم:

       12) 

 (:11أك ، باستخداـ المعادلة )
                               

             
 

( يساكم الطمب عمى نقكد البنؾ 13إف عرض نقكد البنؾ المركزم )الجانب األيسر مف المعادلة )
يساكم إجمالي ( ، كىك ما يساكم المصطم  بيف قكسيف 13المركزم )الجانب األيمف مف المعادلة )

فترض أف األشخاص يحتفظكف بالعممة لن المصطم  بيف قكسيف عف قرب: ينظر إلأ الطمب عمى النقكد .
، كتككف المعادلة متماثمة تمامنا مثؿ  1. ثـ ، يككف المصطم  بيف قكسيف مساكينا لمقيمة c = 1فقط ، لذا 
عمى  M ك Hعمى الجانب األيسر ، كلكف كال مف  Mبالحرؼ(.  H)مع استبداؿ الحرؼ ، ( 4المعادلة )

ه الحالة ، سيحتفظ االفراد بالعممة فقط ، كلف تمعب البنكؾ حد سكاء عرض نقكد البنؾ المركزم(. في ىذ
 .الجزء السابؽأم دكر في عرض النقكد. سنعكد إلى الحالة التي نظرنا فييا في 

لنفترض بدالن مف ذلؾ أف األشخاص لـ يحتفظكا بالعممة عمى اإلطالؽ، لكنيـ احتفظكا فقط 
. لنفترض ، عمى سبيؿ المثاؿ ، θف قكسيف مساكينا لػ ثـ ، سيككف المصطم  بي. c = 0بالكدائع ، لذا ف ف 

. عندىا سيككف الطمب عمى نقكد البنؾ 0.1، بحيث يككف المصطم  بيف قكسيف يساكم  0.1θ =  أف
بالكدائع فقط.  فراد. ىذا سيؿ الفيـ: سيحتفظ االإجمالال الطم  عمى النقكدالمركزم مساكيا لكاحد مف 

االحتياطيات. كبعبارة أخرل ،  مف يـسنت 10تفاظ بو ، تحتاج البنكؾ إلى يرغبكف في االح ينارمقابؿ كؿ د
 ف ف الطمب عمى االحتياطيات سيككف عيشر إجمالي الطمب عمى النقكد.
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بعض الكدائع التي  فرادإذا تركنا جانبان ىاتيف الحالتيف المتطرفتيف ، الحظ أنو طالما كاف لدل األ
: كىذا يعني أف الطمب عمى نقكد البنؾ 1بيف قكسيف أقؿ مف  ( ، ف ف المصطم c < 1يمكف تحكيميا )

المركزم أقؿ مف إجمالي الطمب عمى النقكد. ىذا يرجع إلى حقيقة أف الطمب عمى االحتياطيات مف قبؿ 
 البنكؾ ليس سكل جزء صغير مف الطمب عمى الكدائع.

يبدك الشكؿ  (12) في الشكؿ ( ، بيانيان ، كنقكـ بذلؾ13يمكننا تمثيؿ حالة التكازف ، المعادلة )
، كلكف مع نقكد البنؾ المركزم بدال مف النقكد عمى المحكر األفقي. يقاس سعر  (5)نفسو مثؿ الشكؿ 

CUالفائدة عمى المحكر الرأسي. يتـ رسـ الطمب عمى نقكد البنؾ المركزم ، 
d 

+ R
d

، لمستكل معيف مف  
( 1فاض الطمب عمى نقكد البنؾ المركزم لسببيف: )الدخؿ االسمي. يشير معدؿ الفائدة المرتفع إلى انخ

( الطمب عمى الكدائع مف قبؿ االفراد أيضا ينخفض. 2مف قبؿ االفراد ؛ ) مةانخفاض الطمب عمى العم
ىذا يؤدم إلى انخفاض الطمب عمى االحتياطيات مف قبؿ البنكؾ. يتـ تثبيت المعركض مف النقكد كيمثمو 

 .i، مع سعر الفائدة  Aد النقطة . التكازف ىك عنHخط عمكدم عند 

، كأف يقرركا االحتفاظ دنسدة أعمى مف النقكد عمى شكؿ التهافت عمى السح لنفترض أف االفراد يش ركف دالقمؽ مف إمكانية "
 عممة. إذا حافظ الدنؾ المركزم عمى استمرار عرض النقكد ، فما الذم سيحدث لس ر الفائدة؟"

 الم ركض مف نقكد الدنؾ المركزمأك التغيرات في  دخؿ االسمالالإف آثار أم مف التغييرات في 
السابؽ. عمى كجو الخصكص ، تؤدم الزيادة في المعركض مف نقكد  جزءكما في ال كيفيةنفس البىي 

خط الرأسي إلى اليميف. ىذا يؤدم إلى انخفاض سعر الفائدة. كما الفي  انتقاؿالبنؾ المركزم إلى حدكث 
زيادة في نقكد البنؾ المركزم إلى انخفاض سعر الفائدة. كبالعكس ، ف ف انخفاض كاف مف قبؿ ، تؤدم ال

 نقكد البنؾ المركزم يؤدم إلى زيادة في معدؿ الفائدة.
                                                                   i       

                                                                              

 s M   عرض نقكد الدنؾ المركزم                             

                                                     

                               i                                    
A                           

H  =CU   المركزم الطم  عمال نقكد الدنؾ  
d 

+ R
d  

 M
d 

 M                      M نقودال                         

التكازف فال السكؽ  (:12الشكؿ  
نقكد الدنؾ المركزم كتحديد س ر 

إف س ر الفائدة التكازنال  الفائدة
اك أف عرض نقكد الدنؾ المركزم 
يساكم الطم  عمى نقكد الدنؾ 

 المركزم

 

، نظرنا في التكازف مف خالؿ شرط أف يكػكف  الجزء السابؽفي :  يمتيف لمنظر فال التكازفطريقتيف دد -3
 كلكنيػػاالعػػرض كالطمػػب عمػػي نقػػكد البنػػؾ المركػػزم متسػػاكييف. ىنػػاؾ طريقتػػاف أخريػػاف لمنظػػر إلػػى التػػكازف. 
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د منيػا فيمػؾ جميعيا متكافئة ، إال أف كؿ منيا يكفر طريقة مختمفة لمتفكير في التكازف ، كسيعزز كػؿ كاحػ
 لكيفية تأثير السياسة النقدية عمى سعر الفائدة.

 ال رض كالطم  عمى االحتياطيات 

رض بدالن مف التفكير مف حيث العرض كالطمب عمى نقكد البنؾ المركزم ، يمكننا التفكير في الع
،  Hم العرض مف االحتياطيات يساكم العرض مف نقكد البنؾ المركز  : كالطمب عمى احتياطيات البنكؾ

CUناقص الطمب عمى العممة مف قبؿ الجميكر ، 
d الطمب عمى االحتياطيات مف قبؿ البنكؾ ىك .R

d .
كبالتالي ف ف شرط التكازف الذم يككف فيو العرض كالطمب عمى االحتياطيات المصرفية متساكييف مف 

 خالؿ:
           

CUالحظ أنو إذا قمنا بنقؿ 
d لى الجانب األيمف مػف المعادلػة كاسػتخدـ حقيقػة مف الجانب األيسر إ

Hأف الطمب عمى نقكد البنؾ المركزم 
d

Hيتـ إعطاؤه بكاسطة  ، 
d
 = CU

d
 + R

d   ف ف ىذه المعادلة تصب ،
H = H

d كبعبػػارة أخػػرل ، فػػ ف النظػػر إلػػى التػػكازف مػػف حيػػث العػػرض كالطمػػب عمػػى االحتياطيػػات يعػػادؿ .
جػزء الػنيج الػذم اتبعنػاه فػي ال -لطمػب عمػى نقػكد البنػكؾ المركزيػة النظر إلػى التػكازف مػف حيػث العػرض كا

 . كمع ذلؾ ، ف ف ىذه الطريقة البديمة لمنظر إلى التكازف جذابة،  -السابؽ

في الكاليات المتحدة يكجد بالفعؿ سكؽ حقيقي الحتياطيات البنكؾ ، حيػث يػتـ فعمى سبيؿ المثاؿ  
 الفيدراليةمكاؿ االسكؽ عمى االحتياطيات. يسمى ىذا السػكؽ  تعديؿ سعر الفائدة لمكازنة العرض كالطمب

البنكؾ التي لدييا احتياطات فائضة في نياية اليـك تقرضيا لمبنكؾ التي لػدييا احتياطيػات غيػر كافيػة. فػي 
تـ جمعيػا يػحالة التكازف ، يجب أف يككف إجمالي الطمب عمى االحتياطيات مػف جانػب جميػع البنػكؾ التػي 

Rمعنػػا ، كىػػك 
d  ، مسػػاكو لعػػرض االحتيػػاطي فػػي السػػكؽ ،H - CU

d  ، .شػػرط التػػكازف المػػذككر أعػػاله 
كألف بنؾ االحتياطي الفيدرالي يستطيع  م دؿ األمكاؿ االتحاديةيسمى سعر الفائدة المحدد في ىذا السكؽ ك 

لبنػػػؾ فػػػي كاقػػػع األمػػػر اختيػػػار معػػػدؿ األمػػػكاؿ الفيدراليػػػة الػػػذم يريػػػده عػػػف طريػػػؽ تغييػػػر العػػػرض مػػػف نقػػػكد ا
 ، ف ف معدؿ األمكاؿ الفيدرالية يعتبر عادة المؤشر الرئيسي لمسياسة النقدية األمريكية.  H المركزم ،

 ال رض النقدم ، كالطم  عمى النقكد ، كالمضاعؼ النقدم 
The Supply of Money, the Demand for Money, and the Money Multiplier 

ازف فيما يتعمؽ بالمساكاة بيف العرض كالطمب عمي نقكد لقد رأينا كيؼ يمكننا أف نفكر في التك 
البنؾ المركزم ، أك مف حيث المساكاة بيف العرض كالطمب عمي االحتياطيات. ىناؾ طريقة أخرل لمتفكير 
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في التكازف كالتي تككف مفيدة لمغاية في بعض األحياف. يمكننا أف نفكر في التكازف مف حيث المساكاة في 
 (.المصرفيةمب الكمي عمى النقكد )العممة كالكدائع العرض الكمي كالط

"تذكر: جميع الطرؽ الثبلث متساكية دم نى أنها ت طال نفس اإلجادة. لكف كؿ منها ي طينا طريقة مختمفة لمتفكير فال اإلجادة 
 كتقكم حدسنا".

ازف الشتقاؽ حالة التكازف مف حيث العرض الكمي كالطمب الكمي عمى النقكد ، ابدأ بحالة التك 
( )التي تنص عمى أف العرض مف نقكد البنؾ المركزم يجب أف يساكم الطمب عمى نقكد البنؾ 13)

  c +θ(1-c) الطرفيف عمى:  ، كبقسمةالمركزم( 

 

           
                     
             

 

 عرض النقكد = الطم  عمال النقكد

( ىك الطمب الكمي عمى النقكد )العممة زائد الكدائع(. الجانب 14األيمف مف المعادلة ) الجانب 
األيسر ىك العرض الكمي لمنقكد )العممة باإلضافة إلي الكدائع( . في األساس تقكؿ المعادلة أنو في حالة 

 التكازف، يجب أف يككف العرض الكمي كالطمب الكمي عمى النقكد متساكياف.

 ،M=PYL(i)المعادلػػة التػػي تميػػز التػػكازف فػػي اقتصػػاد بػػدكف بنػػكؾ ب ، (14 إذا قمػػت بمقارنػػة المعادلػػة  ■
لمنقػػكد ال يسػػاكم فقػػط نقػػكد البنػػؾ المركػػزم كلكػػف نقػػكد  كمػػيسػػترل أف االخػػتالؼ الكحيػػد ىػػك أف العػػرض ال

  :  البنؾ المركزم مضركبة في الثابت

           
ا أنو نظػرنا ألف    أقػؿ مػف كاحػد   c +θ(1-c) الحظ أيضن

 د، أكبر مف كاحيككف  –المصطم  الثابت عمى يسار المعادلة  - قمكبوف ف م ،

           
كليذا  ،   

، كبالتػػالي ، فػػ ف   Money Multiplierالمضػػاعؼ النقػػدمالسػػبب ، يطمػػؽ عمػػى ىػػذا المصػػطم  الثابػػت 
، ف ذا كػاف مضػاعؼ  مضاعؼ النقكد مضركبا في H مف النقكد يساكم نقكد البنؾ المركزم كميالعرض ال
نقػكد البنػؾ  مػف ضك عر المأضعاؼ  4لمنقكد يساكم  لكمي، عمى سبيؿ المثاؿ ، ف ف العرض ا 4النقكد ىك 
 المركزم

      
 

           
   

 كعميو تككف العالقة االخيرة: mكيمكف أف نرمز لممضاعؼ النقدم بػ 
       

لمنقكد يعتمد في نياية المطػاؼ عمػى كميػة نقػكد البنػؾ المركػزم ، لػذلؾ  الكميلتعكس حقيقة أف العرض  ■
)ىػذا ىػك المكػاف  High powered money   فػ ف نقػكد البنػؾ المركػزم تسػمى أحياننػا نقػكد ذات قػكة عاليػة

ة )األسػاس الذم استخدمناه لمداللة عمى نقكد البنؾ المركزم( ، أك القاعػدة النقديػ Hالذم يأتي منو الحرؼ 
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بكحػػدة كاحػػدة  H . كيعكػػس المصػػطم  ذات القػػكة العميػػا حقيقػة أف الزيػػادات فػػي  Monetary Baseنقػدم(ال
كبالمثػػؿ  "ذات القػػكة ال ميػػا".زيػػادة أكثػػر مػػف كاحػػد فػػي إجمػػالي المعػػركض مػػف النقػػكد ، كبالتػػالي  يتػػؤدم إلػػ

إجمػالي المعػركض  يعكػس حقيقػة أف سػاس النقػدم( األ القاعدة النقديةكفي نفس االتجاه ، ف ف مصطم  
 كىك كمية نقكد البنؾ المركزم في االقتصاد. - "ساسأ،  " اعدةمف النقكد يعتمد في نياية المطاؼ عمى 

كدالتالال تػيثير  -( ي نال أف أم تغيير فال نقكد الدنؾ المركزم له تيثير أكدر عمى عرض النقكد 14إف كجكد مضاعؼ فال الم ادلة  
 اد مع الدنكؾ منه فال ا ت اد ددكف دنكؾ .فال ا ت  -أكدر عمى س ر الفائدة 

لفيـ السبب ، مف المفيد العكدة إلى كصؼ عمميات السكؽ المفتكحة ، ىػذه المػرة فػي اقتصػاد مػع  
 البنكؾ.

  فهـ المضاعؼ النقدم  

 ، لذا ف ف إال بالكدائع فرادلجعؿ الحساب أكثر سيكلة ، لننظر في حالة خاصة حيث ال يحتفظ األ
،  /θ (1 (القيمة ىك عبارة عف  يككف المضاعؼك  ،c = 0 بالنقكد تككف في ىذه الحالةنسبة االحتفاظ 

في عرض النقكد.  ينارد /θ (1 (زيادة قدرىا يإل يناركبعبارة أخرل ، تؤدم زيادة النقكد ذات القكة العميا بد
 ساعدةالمكالغرض مف ما يمي ىك  ./1) 0.1 (   10=، بحيث يساكم المضاعؼ θ = 0.1لنفترض أف 

 نقكدكيؼ أف الزيادة األكلية فال عمى فيـ  المساعدةعمى فيـ مصدر ىذا المضاعؼ ، كبشكؿ أعـ ، 
 .زيادة فال ال رض النقدم اإلجمالال د شرة أض اؼ ىالدنؾ المركزم تؤدم إل

في عممية سكؽ مفتكحة. يسدد  ينارد 1000يشترم سندات بقيمة  المركزمبنؾ اللنفترض أف 
مف  دينار 1000 البنؾ المركزميخمؽ لدفع لمبائع ك مف اجؿ ا. ينارد 1000(  1بائع لمبائع ) ندعكه ال

عندما نظرنا فال ك ت سادؽ . دينار 1000. الزيادة في نقكد البنؾ المركزم ىي H نقكد البنؾ المركزم
انا  كلكف إلى تيثيرات عممية السكؽ المفتكحة فال ا ت اد ال تكجد فيه دنكؾ ، كانت اذ  نهاية الق ة. 

 مجرد الدداية: اال

 وفي حساب ينارد 1000يكدع  ، سكؼ( c=0)الذم افترضنا أنو ال يريد االحتفاظ بأم عممة 1البائع  ■
يؤدم إلى زيادة في الكدائع  االيداع . كىذاAيطمؽ عميو البنؾ  -في مصرفو  checking account الجارم

checkable deposits  دينار 1000بمبمغ. 

" عمى افتراض اف  عمي شكؿ احتياطيات ينارد 100ز  0.1بػ  دينار  1000تفظ مف يح   Aكالبنؾ ■
. دينار( 900ز   100 -1000 ، أم )السندات بيا يشترم"، كالباقي %10نسبة االحتياطي لمكدائع ىك 

 (. 2ندعكه بالبائع الثاني  -إلى بائع تمؾ السندات  دينار 900تدفع ك 
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في  و الجارمفي حساب نار كميا " عمى اساس أنو ال يحتفظ بالنقكد" دي 900 ب يداع ،2البائع  يقكـ ■
 .دينار 900. كيؤدم ذلؾ إلى زيادة في الكدائع بقيمة Bيطمؽ عميو المصرؼ  -مصرفو 

 900مف  %10ػ دينار " بنفس نسبة االحتياطي عمي الكدائع كىي  900مف  "B "يحتفظ البنؾ  ■
 810ز 90- 900أم ) كيشترم السندات بالباقي  (،90ز 0.1× 900أم ) في شكؿ احتياطياتدينار" 
 (.3إلى بائع تمؾ السندات ، )ندعكه البائع  دينار 810. كيدفع دينار(

 .Cفي مصرفو ، يطمؽ عميو البنؾ  و الجارمفي حساب 810ييكدع  3البائع  ■

 .ىمـ جرا  كىكذا ■

ائيػػة فػػي المعػػركض النقػػدم  اآلف، يجػػب أف تكػػكف سمسػػمة األحػػداث كاضػػحة. مػػا ىػػي الزيػػادة الني
،  "A"عائػدات بيػع سػنداتو فػي المصػرؼ  (1)عنػدما يػكدع البػائع  دينار 1000كالزيادة في الكدائع. ىي 

 دينػار 810، زائػد  "B"عائػدات بيػع سػنداتو فػي البنػؾ  (2)عندما يكدع البػائع  دينار 900باإلضافة إلى 
، كىكػذا. دعكنػا نكتػب المبمػغ  Cيع سنداتو فػي البنػؾ ب يداع عائدات ب بنفس الشيء (3)عندما يقكـ البائع 
 عمى النحك التالي:

1000 (1 + 0.9 + 0.92 +…..) 

 : ، بحيث يككف مجمكعيا مساكيان متتالية ىندسيةالسمسمة المكجكدة بيف قكسيف ىي ك 
 

     
    

 اؼ الزيادةأم عشرة أضع - (10×1000دينار : ) 10000يزيد العرض النقدم بمقدار بمعني 
ىذا االشتقاؽ يعطينا طريقة أخرل لمتفكير في مضاعؼ النقكد: يمكننا  األكلية في نقكد البنؾ المركزم.

 -التفكير في الزيادة النيائية في المعركض مف النقكد كنتيجة لجكالت متتالية مف مشتريات السندات 
في الجكالت التالية مف البنكؾ. كؿ ك  في عمميات السكؽ المفتكحة ،  المركزم بنؾالاألكلى التي بدأىا 

جكلة متتالية تؤدم إلى زيادة المعركض مف النقكد ، كفي النياية ف ف الزيادة في المعركض النقدم تساكم 
أضعاؼ الزيادة األكلية في نقكد البنؾ المركزم. الحظ التماثؿ بيف تفسيرنا لمضاعؼ النقكد كنتيجة  10

( كنتيجة المحكر الثاني مضاعؼ االنفاؽسير مضاعؼ سكؽ السمع )لممشتريات المتتالية لمسندات كتف
لجكالت اإلنفاؽ المتتالية. غالبنا ما يمكف تفسير المضاعفات كنتيجة لمجكالت المتعاقبة مف القرارات كالتي 
يتـ الحصكؿ عمييا كمجمكع سمسمة ىندسية. ىذا التفسير يعطي في الغالب فيمان أفضؿ لكيفية عمؿ ىذه 

 .العممية
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  مخت ر حكؿ اذا المحكر ممخص

 .ي تمد الطم  عمى النقكد دشكؿ إيجادال عمى مستكل الم امبلت فال اال ت اد كسمدنا عمى س ر الفائدة ■ 

 يتـ تحديد س ر الفائدة مف خبلؿ شرط التكازف، دحيث يككف عرض النقكد مساكيان لمطم  عمى النقكد. ■

لزيادة فال الدخؿ إلى زيادة فال الطم  عمى النقكد كزيادة فال م دؿ الفائدة. زيادة دالنسدة إلى عرض م يف مف النقكد ، تؤدم ا ■
 فال الم ركض مف النقكد لدخؿ م يف يؤدم إلى انخفاض فال س ر الفائدة.

 .الطريقة التال يغير دها الدنؾ المركزم الم ركض مف النقكد اال مف خبلؿ عمميات السكؽ المفتكحة■ 

مفتكحة ، حيث يقـك الدنؾ المركزم دزيادة ال ػرض النقػدم عػف طريػؽ شػرا  السػندات ، يػؤدم إلػى عمميات التكسع فال السكؽ ال ■
 زيادة فال أس ار السندات كانخفاض فال س ر الفائدة.

ال مميات ال كسية فال السكؽ المفتكحة، كالتال يقمؿ فيها الدنػؾ المركػزم مػف عػرض النقػكد عػف طريػؽ ديػع السػندات، يػؤدم إلػال ■ 
 السندات كزيادة فال م دؿ الفائدة.انخفاض اس ار 

، يمكننػا التفكيػر فػال سػ ر الفائػدة عمػى أنػه يتحػدد دشػرط أف يكػكف  تحػت الطمػ عندما تتضمف النقػكد كػبلن مػف ال ممػة كالكدائػع  ■
 عرض نقكد الدنؾ المركزم مساكيان لمطم  عمى نقكد الدنؾ المركزم.

م. ي تمػد الطمػ  عمػى نقػكد الدنػكؾ المركزيػة عمػى إجمػالال الطمػ  عمػى يخضع عرض نقػكد الدنػؾ المركػزم لسػيطرة الدنػؾ المركػز  ■
 النقكد ، كنسدة النقكد التال يحتفظ دها االفراد ك ممة ، كنسدة االحتياطيات إلى الكدائع التال تختاراا الدنكؾ.

حتياطيػات الدنػكؾ. يسػمى طريقة أخرل ، كلكنها مكافئة ، لمتفكير فال تحديد س ر الفائدة اال مف حيث مساكاة ال رض كالطم  ال ■
. يسػمى سػ ر federal funds market  دسػكؽ األمػكاؿ الفيدراليػةفال الكاليات المتحػدة االمريكيػة سكؽ االحتياطيات الم رفية 

 . federal funds rate  الفائدة المحدد فال اذا السكؽ م دؿ األمكاؿ االتحادية

نقكد. ال رض لعمى ا كمالكالطم  ال كمالال رض ال ديف ف حيث المساكاة كاناؾ طريقة أخرل لمتفكير فال تحديد س ر الفائدة م ■
 مف النقكد يساكم نقكد الدنؾ المركزم مضرك  فال مضاعؼ النقكد. كمالال

 حكؿ المحكر كمشاكؿ أسئمةثالثا : 

، قػػـ بتسػػمية كػػؿ عبػػارة مػػف العبػػارات التاليػػة بالصػػكاب  محػػكرباسػػتخداـ المعمكمػػات الػػكاردة فػػي ىػػذا ال -1
 .طأ أك غير المؤكد. اشرح باختصاركالخ

  .رصيد. الدخؿ كالثركة المالية ىما مثاالف لمتغيرات الا

  .األسيـ المالية رصيد. يشير مصطم  االستثمار، كما استخدمو االقتصاديكف، إلى شراء السندات ك  

  .ة. ال يعتمد الطمب عمى النقكد عمى سعر الفائدة ألف السندات فقط ىي التي تكسب الفائدج

  .يمكف لمبنؾ المركزم زيادة المعركض مف النقكد عف طريؽ بيع السندات في السكؽ لمسندات. د
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ألف أسػػعار  ،تحديػػد عػػرض النقػػكد ، لكنػػو ال يسػػتطيع تحديػػد أسػػعار الفائػػدة  البنػػؾ المركػػزميسػػتطيع  .ق
  .الفائدة تحدد في القطاع الخاص

  .اتجاىيف متعاكسيف . أسعار السندات كأسعار الفائدة تتحرؾ دائما فيك

. منذ الكساد العظيـ ، اعتمدت الكاليات المتحدة عمى تأميف الكدائع الفيدرالية لممساعدة في حؿ مشكمة ز
  .السحب غير االعتيادم 

 االجادة:

االسػػتثمار كمػػا يسػػتخدمه اال ت ػػاديكف يشػػير الػػى شػػرا  "  : خطػػي -" خطػػي " الػػدخؿ تػػدفؽ، الثػػركة ر ػػيد"  ؛    ( - أ(
 دػالثركة االحتفػاظ  ػرار النقػكد عمػى الطمػ  " ي ػؼ  : خطي – ج(  ت كالم دات، كالم انع كالمدانال  ير السكنية" ؛ اآلال
" يزيػػد الدنػػؾ  :خطػػي -؛   د(" القػػرار دهػػذا السػندات عمػػى الفائػػدة سػػ ر يػػرتدط. سػػندات شػكؿ عمػػى كلػػيس نقػػكد شػػكؿ عمػى

  حيح. - حيح ؛  ز( -خطي ؛  ك( -المفتكحة" ؛  ق(المركزم عرض النقكد مف خبلؿ شرا  السندات فال السكؽ 

ػا أف  60.000لنفػػرض أف الػػدخؿ السػنكم لمشػػخص الكاحػد ىػػك  :2مثػاؿ  الػػة الطمػػب ددكالر. لنفتػػرض أيضن
 عمى النقكد  ليذا الشخص تعطي:

              

 ٪؟10  ٪5ما ىك طمب ىذا الشخص عمى النقكد عندما يككف سعر الفائدة  ا.

 .كيؼ يؤثر معدؿ الفائدة عمى الطمب عمى النقكد شرحأ  .

، مػػا الػػذم يحػػدث لطمػػب ىػػذا الشػػخص عمػػى النقػػكد إذا انخفػػض  ٪ 10. لنفتػػرض أف معػػدؿ الفائػػدة ىػػك ج
 بنسبة٪  50٪ الدخؿ بمعدؿ

٪ ، مػػاذا يحػػدث لطمػػب ىػػذا الشػػخص عمػػى النقػػكد إذا انخفػػض دخمػػو  5لنفتػػرض أف معػػدؿ الفائػػدة ىػػك  د.
  ٪50السنكم بنسبة 

تمخيص تأثير الدخؿ عمى الطمب عمى النقكد. مف حيث النسبة المئكية ، كيؼ يعتمد ىذا التأثير عمى  ق.
 سعر الفائدة 

 جادة اإل

 ٪؟10٪؟ 5طم  اذا الشخص عمى النقكد عندما يككف س ر الفائدة  ايجاد -أ

 i=5%*الطم  عمال النقكد عندما يككف 
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 i=10%*الطم  عمال النقكد عندما يككف 

                             

 .جاذدية أكثر ت دح الفائدة تدفع التال السندات ألف الفائدة، س ر يزيد عندما النقكد عمى الطم  ينخفض - 

 30000، أم ي دح الدخؿ ٪50 دنسدةخفض ، كالدخؿ ينi=10%ايجاد الطم  عمى النقكد عندما يككف -ج

                            

 ٪.50 دنسدة ينخفض النقكد عمى يبلحظ أف الطم 

 30000، أم ي دح الدخؿ ٪50 دنسدة، كالدخؿ ينخفض i=5%ايجاد الطم  عمى النقكد عندما يككف  -د

                             

 ٪.50 دنسدة ينخفض النقكد عمى يبلحظ أف الطم 

 تيثير الدخؿ عمى الطم  عمى النقكد. مف حيث النسدة المئكية ، كيؼ ي تمد اذا التيثير عمى س ر الفائدة؟ -ق

 ر يكػكفالتػيثي كاػذا. النقػكد عمػى الطمػ  فػال٪ 1 دػػ (اك انخفػاض  زيػادة إلػى الدخؿ فال٪ 1 دػ (أك انخفاض  تؤدم زيادة
 .الفائدة س ر عف مستقؿ

 .السنةدكالر في  100النظر في السندات التي تعد بدفع  :3مثاؿ 

  95  $ 85دكالر  $  75ما ىك سعر الفائدة عمى السند إذا كاف سعره اليكـ   .ا

 ما ىي العالقة بيف سعر السند كسعر الفائدة   .ب

 يكـ ٪ ، ما ىك سعر السندات ال 8إذا كاف سعر الفائدة  .ج

 اإلجادة

؟ 85دكالر؟ $  75س ر  اليكـ عندما يككف  دكالر فال السنة، 100ات التال ت د ددفع ايجاد اس ار الفائدة عمال السند -أ
 ؟$95 

 حس  ال بل ة التال تحس  اس ار الفائدة عمال السندات السادقة:

  
$    $  

$  

   
   $    $

  $
         

  
$    $  

$  

   
   $    $

  $
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$    $  

$  

   
   $    $

  $
        

 .الفائدة س ر ينخفض ، السندات س ر يرتفع ال بل ة ديف س ر السند كس ر الفائدة : عندما - 

 ٪ ؟ 8دة إذا كاف س ر الفائايجاد س ر السند اليكـ  -ج

 مف ال بل ة"

$   
$   
   

 $   
$   

      
 $      

 لنفترض أف الطمب عمى النقكد يعطى بػ :4مثاؿ 
              

 .دكالرا 20دكالر. أيضا ، لنفترض أف المعركض مف النقكد ىك  Y= 100 $ حيث يككف

 ازف ما ىك معدؿ فائدة التك  .ا

٪ إلى 2نقاط مئكية )عمى سبيؿ المثاؿ ، مف  10بمقدار  iيرغب في زيادة  المركزمإذا كاف البنؾ  . 
 ٪( ، ما ىك المستكل الذم ينبغي أف يحدد بو عرض النقكد 12

 جادة اإل

Mايجاد س ر فائدة التكازف عندما يككف -أ
S
  Y= 100 $  : دكالركالدخؿ االسمال،  20=

 حيث: النقكد يساكم عرض النقكد فال التكازف يككف طم 

      
                    

 .%15الى  %5، أم مف %10ايجاد عرض النقكد الذم يج ؿ س ر الفائدة يزيد دػ  - 

                        

دكالر. افتػرض  60.000ىك  كأف دخمو السنكم ،دكالر 50.000نفترض أف ثركة الشخص ىي ل: 5مثاؿ 
 أيضا أف دالة طمب النقكد لو تعطى بػالصيغة:

              

. مػا ىػك التػأثير عمػى الطمػب %10بمقػدار يزيػد  سػعر الفائػدة  أفشتؽ الطمػب عمػى السػندات. افتػرض أ .ا
 عمى السندات 
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 .عمى السندات  اشرح بالكممات ما ىي تأثيرات الزيادة في الثركة عمى الطمب عمى النقكد كالطمب . 

 .ما ىي آثار زيادة الدخؿ عمى الطمب عمى النقكد كالطمب عمى السندات  اشرح بالكممات .ج

النظػػر فػػي العبػػارة "عنػػدما يكسػػب االفػػراد المزيػػد مػػف النقػػكد ، فمػػف الكاضػػ  أنيػػـ سػػيحتفظكف بمزيػػد مػػف  .د
 السندات". ما الخطأ في ىذا البياف )العبارة( 

 جادة اإل

 اشتقاؽ الطم  عمال السندات: الطم  عمى السندات يساكم الثركة نا ص الطم  عمى النقكد أم: -أ

                                           

 الكجه التالال: دكالر، كيمكف تكضيح ذلؾ عمى 6000فنف الطم  عمى السندات يزداد دػ  %10عند زيادة س ر الفائدة دػ 

 ( يككف:i=0*الطم  عمى السندات  دؿ زيادة م دؿ الفائدة   حيث فرضا 

                                              
           

 ( يككف:i=10%*الطم  عمى السندات عند زيادة م دؿ الفائدة   

                                                
           

 كمنه مقدار التغير فال الطم  عمى السندات اك:

                            

 عمػػى ي تمػػد كالػذم ، النقػػكد عمػى لطمػػ ا عمػى تػػيثير لهػا لػػيس كلكػػف ، السػندات عمػػى الطمػ  مػػف تزيػد الثػػركة زيػادة - 
 (.لمم امبلت الطم   الدخؿ

 الثػركة نحمػؿ ألننػا ، السػندات عمػى الطمػ  مػف تقمػؿ كلكنهػا ، النقػكد عمػى الطمػ  زيػادة إلػى الدخؿ فال الزيادة تؤدم-ج
 .ضمنيا دشكؿ ثادت

 مػف المزيػد االفػراد يكس  عندما ، ثانينا". كدالنق" دػ" الدخؿ" استدداؿ يج . عاـ الدياف اذا فال" النقكد" استخداـ ، دداية-د
 عمػػى طمػدهـ مػػف كيقممػكف النقػػكد عمػى طمػدهـ مػػف يزيػدكف فػػننهـ ، كدالتػالال. الفػكر عمػػى تتغيػر ال ثػػركاتهـ فػنف ، الػدخؿ

 .السندات

فػػي ىػػذا الفصػػؿ ، تعممػػت أف الزيػػادة فػػي سػػعر الفائػػدة تجعػػؿ السػػندات أكثػػر :  الطمػػ  عمػػى السػػندات -6
ا فيي تقكد االفراد إلى االحتفػاظ بقػدر أكبػر مػف ثػركاتيـ فػي السػندات مقابػؿ النقػكد. كمػع ذلػؾ، جاذبية ، لذ

ا أف الزيادة في سعر الفائدة تقمؿ مف سعر السندات  .تعممت أيضن
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 كيؼ يمكف لمزيادة في سعر الفائدة أف تجعؿ السندات أكثر جاذبية، كتقمؿ مف سعرىا 

 االجادة:

 الح ػكؿ فر ػة. ثادتػة اسػمية دػدف ات السػندات ت ػد. جاذديػة أكثػر يج مهػا السػندات س رانخفاض  فنف ، أساسال دشكؿ
 .جاذدية أكثر السندات يج ؿ أ ؿ دس ر الثادتة المدفكعات اذ  عمى

ىػػذه المشػكمة تػػدرس تػػأثير  :  ATMs and credit cardsأجهػزة ال ػػراؼ اآللػػال كدطا ػػات االئتمػػاف -7
االئتماف عمى الطمب عمى النقكد. مف أجؿ البسػاطة ، دعنػا نفحػص إدخاؿ أجيزة الصراؼ اآللي كبطاقات 

 .أرد ة أياـعمى النقكد خالؿ فترة  فردطمب ال

افترض أنو قبؿ أجيزة الصراؼ اآللي كبطاقات االئتماف، يذىب ىذا الشخص إلى البنؾ مرة كاحدة 
التػي يحتاجيػا لمػدة أربعػة النقػكد  كػؿ الخػاص بػو في بداية كؿ فترة أربعة أياـ كيسحب مف حسػاب االدخػار

. 4أياـ. افترض أنو يحتاج إلى   دكالرات في اليـك

حسب النقكد التي يحتفظ بيػا ىػذا الشػخص أكـ يسحب ىذا الشخص في كؿ مرة يذىب فييا إلى البنؾ   .ا
 أم مف النقكد التي تسحبيا(. يحتاج إلي)في الصباح ، قبؿ أف  4إلى  1لألياـ مف 

فتػػرض اآلف أنػػو مػػع ظيػػكر أجيػػزة أالػػذم يحممػػو ىػػذا الشػػخص ، فػػي المتكسػػط  ب. مػػا ىػػك مقػػدار النقػػكد 
 الصراؼ اآللي ، يقكـ ىذا الشخص بسحب النقكد مرة كؿ يكميف.

 ج. أعد جكابؾ عمي جزء )أ(.

 د. أعد جكابؾ عمي جزء )ب(.

أخيػػرنا ، مػػع ظيػػكر بطاقػػات االئتمػػاف ، يػػدفع ىػػذا الشػػخص جميػػع مشػػترياتو باسػػتخداـ بطاقتػػو. ال 
يسػػػحب أم نقػػػكد حتػػػى اليػػػـك الرابػػػع ، عنػػػدما يسػػػحب كامػػػؿ المبمػػػغ الػػػالـز لػػػدفع ثمػػػف مشػػػترياتو مػػػف بطاقػػػة 

 االئتماف خالؿ األياـ األربعة السابقة.

 ق. أعد جكابؾ عمي جزء )أ(.

 ك. أعد جكابؾ عمي جزء )ب(.

قػػات االئتمػػاف عمػػى ز. اسػػتنادنا إلػػى إجاباتػػؾ السػػابقة ، مػػا ىػػك رأيػػؾ فػػي تػػأثير أجيػػزة الصػػراؼ اآللػػي كبطا
 الطمب عمى النقكد 
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 جادة:اإل

 .الدنؾ إلى رحمة كؿ فال دكالرنا 16 سح  يتـ-أ

 4 ك ؛ الثالػث اليػـك فػال دكالرات 8 ؛ الثػانال اليػـك فػال دكالرنا 12 ؛ األكؿ اليػـك فػال دكالرنا 16 اػال: *النقكد التال يحممها
 .الرادع اليـك فال دكالرات

 .10= $  4( / 4+ $  8+ $  12$  + 16 $  حمؿ النقكد اك: متكسط- 

 .الدنؾ إلى رحمة كؿ فال دكالرات 8 سح  يتـ-ج

 .دكالرات 4 ك دكالرات 8 ك دكالرات 4 ك دكالرات 8 اال *النقكد التال يحممها

 دكالرات 6 حمؿ النقكد متكسط-د

 . الدنؾ إلى رحمة كؿ فال دكالرنا 16 سح  يتـ-ق

 .دكالرنا 16 ك ، ردكال  0 ، دكالر 0 ، دكالر 0 اال النقكد *حمؿ

 .دكالرات 4 حمؿ النقكد متكسط-ك

 .النقكد عمى الطم  االئتماف كدطا ات اآللال ال راؼ أجهزة خفضت ، اإلجادات اذ  عمى دنا ن -ز

 :فترض ما يميأ. الجزء السابؽكصؼ مضاعؼ النقكد في  كرد؛  مضاعؼ النقكد  :8مثاؿ 

 .أم عممة فرادال يحمؿ األ -أكال

 .0.1الكدائع ىي  يحتياطيات إلثانيا. نسبة اال

 نقكد بكاسطة :لعطي الطمب عمى اثالثا. يه 
              

 5سػػػػمي مميػػػػار دكالر ، كالػػػػدخؿ اإل 100 ) األسػػػػاس النقػػػػدم( فػػػػي البدايػػػػة ، تبمػػػػغ القاعػػػػدة النقديػػػػة
 .مميار دكالر( 5000) تريميكف دكالر

 ما ىك الطمب عمى نقكد البنؾ المركزم  .ا

سعر فائدة التكازف عف طريؽ تحديػد الطمػب عمػى نقػكد البنػؾ المركػزم يسػاكم عػرض نقػكد البنػؾ  كجدأ . 
 .المركزم
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بسػعر  ،عمى النقػكد( اإلجمالي الكمي ) مف النقكد  ىؿ يساكم الطمب العرض الكمي )اإلجمالي(ج. ما ىك 
 الفائدة الذم كجدتو في الجزء )ب( 

 مميار دكالر  300ا تـ زيادة نقكد البنؾ المركزم إلى د. ما ىك التأثير عمى سعر الفائدة إذ

 تممي    ]سعر الفائدةمميار دكالر ، فماذا سيككف التأثير عمى  3000إلى  لمنقكد الكمي ق. إذا زاد العرض
 في جزء )ج([ كتشفتواستخدـ ما أ: 

 االجادة

 فال شكؿ كدائع تحت اطمػ  النقكد عممة ، أم كؿ ايجاد الطم  عمى نقكد الدنؾ المركزم . دما اف االفراد ال يحممكا أم -أ
 نقػكد الدنػؾ عمػى الطمػ فػنف م ادلػة  كمنػه ،. االحتياطيػات عمػى الطم  يساكم المركزم الدنؾ نقكد عمى الطم  فنف لذا ،

 المركزم تككف عمى الكجه التالال:

                                       

 .طريؽ تحديد الطم  عمى نقكد الدنؾ المركزم يساكم عرض نقكد الدنؾ المركزمر فائدة التكازف عف ايجاد س - 

     

                        $                    
             

 

     $                          $           $          

       

 ايجاد ال رض الكمال  االجمالال( لمنقكد: يككف ال رض الكمال حس  ال بل ة التالية:-ج

   
 

           
   

 ، فنف المضاعؼ النقدم يككف: c=0، ألف كدما أف االفراد ال يحممكف ال ممة

  
 

           
   

 

 
   

 

   
      

 نف عرض النقكد الكمال:كعميه ف

                  

 دس ر الفائدة الذم كجد فال الجز    (؟ ،عمى النقكد كمالالطم  ال ن ـ يتساكل ال رض الكمال لمنقكد مع

      
                         [           ] 
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     $      $ 

 :مميار دكالر  300زيادة نقكد الدنؾ المركزم إلى جاد س ر الفائدة عند اي -د

                                             
      

 .%5الى  %15فنف س ر الفائدة ينخفض مف  300الى  100يبلحظ عندما زيادة نقكد الدنؾ المركزم مف 

دكالر فػنف  مميػار  H=300تسػاكم عنػدما ألنػه ،٪ 5 إلػى يػنخفض لمنقكد فنف س ر الفائػدة عند زيادة ال رض الكمال -ق
 عرض النقكد يككف:

   
 

           
                     

 كعميه:

      
                         [      ]       

 .نقدا النقكد،االحتفاظ د تفضيؿ ،مضاعؼ النقكد يات السح   ير االعتيادم،عمم -9

،  السػحب غيػر االعتيػادمخالؿ فترة الكساد الكبير ، شيد االقتصاد األمريكي العديد مػف عمميػات 
 عمى شكؿ بيافي البنكؾ ، مفضميف االحتفاظ  نقكدىـفراد أصبحكا غير راغبيف في االحتفاظ بلدرجة أف األ

تجػػاه العممػػة لمتػػأثير عمػػى حجػػـ ا تحػػت الطمػػبكيػػؼ تتكقػػع أف يكػػكف ىػػذا التحػػكؿ بعيػػدان عػػف الكدائػػع  .نقػػدم
 مضاعؼ النقكد 

 االجادة:

 اك: النقكد دما اف مضاعؼ

 

           
 

 الحػاؿ اػك كمػا ، c يػزداد عنػدما. الكدائع إلى االحتياطيات نسدة اال θ ك الكدائع إلى ال ممة نسدة اال c حيث
 .النقكد مضاعؼ ينخفض ، الكدير الكساد فال
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 فال ا ت اد مغمؽ؛  IS-LM نمكذج : ثالثالمحكر ال
تـ ، السابؽالمحكر في ك سكؽ السمع.  تـ النظر في،  نظرية الطمب الكمي كنمكذج المضاعؼفي 

ىذا  بنيايةك  ،السمعسكؽ نظر اآلف في ال يتـ اعادة سكؼ. ي سكؽ النقكد في النظرية الكينزيةإل النظر
كىذا المحكر  .إطار لمتفكير في كيفية تحديد الناتج كسعر الفائدة عمى المدل القصير ناسيككف لدي محكرال

 .ديف النقكد كأس ار الفائدة كالناتج رتداطاال يستكشؼ 

، نتبع مسارنا تتبعوي في المقاـ األكؿ اثنيف مف االقتصادييف ، ىما  نمكذجفي إطار تطكير ىذا ال
، في أكاخر الثالثينيات كأكائؿ األربعينيات. John Hicks and Alvin Hansenيف ىانسف جكف ىيكس كألف

نظريتو ه نشر ك ، نمكذجفي إطار تطكير ىذا الJohn Maynard عندما كضع االقتصادم جكف ماينارد ف
فعالن.  Keynesكاف ىناؾ )كما زاؿ( العديد مف النقاشات حكؿ ما كاف يقصده  . 1936العامة في عاـ 

الرئيسية: الكصؼ المشترؾ  Keynesعتبره أحد مساىمات أ، لخص جكف ىيكس ما  1937ي عاـ ف
. تـ تمديد تحميمو الحقنا بكاسطة ألفيف ىانسف. دعا ىيكس كىانسف إضفاء سكؽ النقكدلسكؽ السمع ك 

 .IS-LMالطابع الرسمي عمى نمكذج 

ف العشريف. كىذا ىػك السػبب فػي معالجػة حقؽ االقتصاد الكمي تقدمنا كبيرنا منذ أكائؿ أربعينيات القر 
يمثػؿ لبنػة بنػاء  IS-LMبالنسػبة لمعظػـ االقتصػادييف ، ال يػزاؿ نمػكذج ك  محػكر،في ىػذا ال IS-LMنمكذج 

مػػتقط الكثيػر ممػا يحػدث فػي االقتصػػاد فػي المػدل القصػير. ىػذا ىػػك ي ، عمػى الػرغـ مػف بسػاطتوك أساسػية ، 
.ال يزاؿ يتـ تدري IS-LMالسبب في أف نمكذج  جػكىر التحميػؿ  IS-LM نمكذج بؿ يعد سو كاستخدامو اليـك

في  .IS-LM بتطكير النسخة األساسية مف نمكذج محكريقكـ ىذا ال القتصادم الكمي في المدل القصير.ا
 :االجزاء التالية

فظ عمػػى تفاصػػيؿ النمػػكذج السػػابؽ  سػػنحا، ISالتػػكازف فػػي سػػكؽ السػػمع كيشػػتؽ عالقػػة  يينظػػر إلػػ: 1الجػػزء 
 .ضيؼ س ر الفائدة كمحدد إضافال لمطم  الكمالن نالكن

 ؛ LMعالقة شتؽكي سكؽ النقكد )األسكاؽ المالية بالمعنى الكاسع(ينظر إلى التكازف في  : 2الجزء 

 خملل ممن وربطهمما نقمودال وسمو  السمل  سمو  يشممل -معػان  LM ك IS يضػع العالقػات بػيف:  3الجػزء

أكالن  -النػػاتج لدراسػة آثػػار السياسػػة الماليػػة كالنقديػػة  IS-LM كيسػػتخدـ نمػػكذج - والممدخل الفائممد  معممد ت
 .بشكؿ منفصؿ ، ثـ معان 

 علمم  ا قتصمماد فمم  يحممد  ممما،  IS-LM نمممو   يجسممد كيمم  ويستكشمم  ،ياتكيدينامالمم : يقممد   4 لجمم  ا

 القصير. المدى
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 IS-LM نمو   : يقد  ملح  لتحليل األ مة ا قتصادية العالمية من خلل5الج    

   ISسكؽ السمع كعبل ة: أكال

)نمػػػػػػكذج الطمػػػػػػب الكمػػػػػػي كنظريػػػػػػة  يحػػػػػػافظ عمػػػػػػى تفاصػػػػػػيؿ النمػػػػػػكذج السػػػػػػابؽ IS-LMإف نمػػػػػكذج 
نقػػكد يشػمؿ سػػكؽ السػمع كسػكؽ ال، ك ، لكنػو يضػيؼ سػػعر الفائػدة كمحػدد إضػػافي لمطمػب الكمػي المضػاعؼ(

 :المحكر الثانال نمخص ما تعممناه فينتذكر ك دعكنا أكال . ربطيما مف خالؿ معدالت الفائدة كالدخؿيك 

 E.سمع )االنفاؽ(، يساكم الطمب عمى ال Y،) الناتج(  حددنا التكازف في سكؽ السمع كشرط أف اإلنتاج ■
 .IS  نحف نطمؽ عمى ىذا الشرط عالقة

حددنا الطمب عمػى أنػو مجمػكع االسػتيالؾ كاالسػتثمار كاإلنفػاؽ الحكػكمي. افترضػنا أف االسػتيالؾ كػاف  ■
عطػػػػي اإلنفػػػػاؽ االسػػػػتثمارم كاإلنفػػػػاؽ الحكػػػػكمي أه )الػػػػدخؿ نػػػػاقص الضػػػػرائب( ، ك  دالػػػػة فػػػػي الػػػػدخؿ المتػػػػاح

 كالضرائب عمى النحك المعطى:
          ̅    

، كالػػدخؿ القابػػؿ  C، لتبسػػيط الجبػػر ، أف العالقػػة بػػيف االسػػتيالؾ ،  فترضػػناا فػػي المحػػكر الثػػاني)
نسػتخدـ الشػكؿ  بػدال مػف ذلػؾ ا االفتػراض كلكػفكانػت خطيػة. ىنػا ، لػف نقػـك بيػذ ،( Y - T) لمتصػرؼ ، 

 (. C=c(Y-T)األكثر عمكمية  

 التكازف يعطي كالتالي:شرط  ■
          ̅    

العكامػػؿ التػػي تحػػرؾ تػػكازف النػػاتج. نظرنػػا بشػػكؿ خػػاص فػػي  يباسػػتخداـ حالػػة التػػكازف ىػػذه ، ننظػػر إلػػ ■
 ت في الطمب عمى االستيالؾ.تأثيرات التغييرات في اإلنفاؽ الحككمي كالتغيرا

. أف م دؿ الفائدة لـ يؤثر عمى الطم  عمى السػمعككاف التبسيط الرئيسي ليذا النمكذج األكؿ ىك 
دخػاؿ سػ ر الفائػدةميمتنا األكلى في ىذا الفصؿ ىي التخمي عف ىػذا التبسػيط  فػي نمػكذج التػكازف لػدينا  كا 

كنتػرؾ نقاشنػا حػكؿ  ر س ر الفائدة عمػى االسػتثمارتيثيفي سكؽ السمع. في الكقت الحالي، نركز فقط عمى 
كلكػػف حتػي يكػػكف فػػي اذىاننػا كنػػتفيـ أف سػػعر  تأثيراتػو عمػػى المككنػات األخػػرل لمطمػػب حتػى كقػػت الحػػؽ.

الفائػػدة يػػػؤثر كػػػذلؾ عمػػػى بػػاقي مككنػػػات الطمػػػب الكمػػػي سػػيتـ اإلشػػػارة ب يجػػػاز إلػػػي ىػػذا التػػػأثير. عمػػػى مػػػثال 
المباني أك العقػارات، كاإلنفػاؽ االسػتيالكي عمػى السػمع المعمػرة، كجػزء  كاالستثمار في ،االستثمار المخطط

 مف االنفاؽ الحككمي.
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 الفائدة دس ر المستقؿ المخطط اإلنفاؽ عبل ة 

 مبػاني - اسػتثمارية سػمع لشػراء األمػكاؿ اقتػراض طريػؽ عػف األربػاح جنػي شركات األعماؿ تحاكؿ
 ال أنػػو الكاضػػ  مػػفك  - كالطػػائرات الكمبيػػكتر كأجيػػزة ةاآلليػػ كاألدكات كالمصػػانع التسػػكؽ كمراكػػز المكاتػػب
 عمػى الفائػدة لػدفع األقػؿ عمػى كافية االستثمارية السمع أرباح كانت إذا إال نشاطال في البقاء لمشركات يمكف

 انخفػض كممػا، ك ( األسػيـ مف جديد إصدار لضماف المستثمريف مف يكفي ما لجذب أك) المقترضة األمكاؿ
 شػػركاتال مػػتقم ، الفائػػدة سػػعر ارتفػػع كممػػا. تشػػترييا التػػي االسػػتثمارية السػػمع شػػركاتال تزاد ، الفائػػدة سػػعر
 .تشترييا التي االستثمارية السمع

كبالنسبة لالستثمار العقارم، ف ف قيمة المباني السػكنية الجديػدة ىػي التػي تػدخؿ فػي حسػاب النػاتج 
راض فػػي األجػػؿ القصػػير الالزمػػة لتمكيػػؿ أحػػد المحمػػى االجمػػالي، خػػالؿ الفتػػرة الجاريػػة، كتمثػػؿ تكمفػػة االقتػػ

عناصر تكاليؼ المباني ، كالتي تتأثر بمدل ارتفاع أسعار الفائدة . فمػع بقػاء األشػياء األخػرل عمػى حاليػا 
الحد مػف عمميػات البنػاء . كمػا يتػأثر معػدؿ تشػييد  ييؤدم ارتفاع أسعار الفائدة إلي ارتفاع التكاليؼ كبالتال

الػػة العامػػة لمطمػػب عمػػى المسػػاكف الجديػػدة أك القائمػػة فعػػال. فمعظػػـ المسػػاكف الجديػػدة المبػػاني الجديػػدة بالح
تمػػكؿ عػػف طريػػؽ قػػركض طكيمػػة األجػػؿ، ككممػػا ارتفعػػت أسػػعار الفائػػدة عمػػى ىػػذه القػػركض تػػزداد تكػػاليؼ 
الشراء كمف ثـ يقؿ الطمب عمى المساكف الجديػدة كالقديمػة، كمػف شػاف ذلػؾ تخفػيض حجػـ المبػاني الجديػدة 

 سكؽ المساكف. في

ػا ، الفائػدة سعر عمى (Ca) المستقؿ االستهبلؾ يعتمد . لػو المخطػط االسػتثمارم اإلنفػاؽ مثػؿ تمامن
 - تكمفة كأكثر أكبر سيارات تشترم كسكؼ - األحياف مف كثير في الجديدة السيارات األسر تشترم سكؼ
ػػا الفائػػدة معػػدؿ كػػاف إذا  أسػػعار فػػ ف ، كبالمثػػؿ. معينػػة يارةسػػ ألم الشػػيرم الػػدفع مػػف يقمػػؿ ىػػذا ألف منخفضن

 سػػيارة شػػراء أك أصػػغر سػػيارات شػػراء عمػػى األسػػر بعػػض سػػتجبر السػػيارات قػػركض عمػػى المرتفعػػة الفائػػدة
فبػالرغـ مػف اعتبػاره  ،نفػاؽ االسػتيالكي عمػى السػمع المعمػرةاالككاض  أف  . جديدة سيارة مف بدالن  مستعممة

شػكاؿ االسػتثمار، أالنسبة لممستيمكيف ف نو قد يعتبر شػكؿ مػف نو بأال إاستيالكا عند حساب الناتج المحمي 
 المخطػط االسػتثمار مػف كؿ يرتدط ، عاـ بشكؿ عف طريؽ االقتراض.كغالبا ما يتـ تمكيؿ ىذه المشتريات 

 .الفائدة دس ر سمدينا ارتداطنا المستقؿ كاالستهبلؾ له

. كعمػى الػرغـ  Gنفػاؽ الحكػكمالاإل لممككف األخير مػف مككنػات الطمػب الكمػى كىػك  وحتى بالنسبة
مف اعتبار ىذا المككف فػي العػادة متغيػر خػارجي، يحػدده صػانعك السياسػات، إال أف جػزء مػف ىػذا اإلنفػاؽ 
يمكف اعتباره أرب إلي االستيالؾ الخاص كاإلنفاؽ االستثمارم، حيػث أنػو عنػد تمكيػؿ اإلنفػاؽ االسػتثمارم 

 ائدة سكؼ يككف ليا تأثير. الحككمي عف طريؽ اصدار سندات، ف ف أسعار الف

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 86 

ككاض  مما تقدـ أف سػعر الفائػدة لػو تػأثير عمػى كػؿ مككنػات الطمػب الكمػي، كمنػو النػاتج كالػدخؿ.  
 كيمكف تكضي  ذلؾ مف خالؿ الشكؿ التالي:

، كذلػؾ عنػدما يكػكف الطمػب  y0يحقؽ التكازف عند مستكم الدخؿ  ف االقتصادأحيث يفترض في البداية  ■
 .i0ظؿ سعر فائدة معيف كليكف  ، كفي E0الكمي 

. سيؤدم ذلؾ إلي انتقاؿ خط منحنى الطمػب الكمػي الػى  i1الى  i0 بافتراض أف سعر الفائدة انخفض مف ■
كىػػذا االنتقػػاؿ نتيجػػة لالثػػار االيجابيػػة لتغيػػر سػػعر الفائػػدة )انخفاضػػيا( عمػػى كػػؿ  -، E1الػػى  E0أعمػػي مػػف 

العقػػارم، باإلضػػافة الػػى اإلنفػػاؽ االسػػتيالكي عمػػى السػػمع مػػف االسػػتثمار فػػي قطػػاع األعمػػاؿ، كاالسػػتثمار 
كمنػػو يترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ ارتفػػػاع المسػػػتكم التػػػكازني   -المعمػػرة، فضػػػال عػػػف اإلنفػػػاؽ االسػػػتثمارم الحكػػػكمي 

  . Y1الى  Y0لمدخؿ كالناتج مف 

 E الكمال الطم       

                   E1=(C+I+G)1                   
                                        B                                                                                        

E0=(C+I+G)0                                  

A                                                                                                             

 

                                                      Y  Y0                                     Y1مستكم الدخؿ

 (: آثار انخفاض س ر الفائدة عمى مستكم تكازف الدخؿ كالناتج1الشكؿ  

ر الناشػػع عػػف تغيػػر سػػع   Y1الػػى  Y0أف  مقػػدار التغيػػر فػػي المسػػتكم التػػكازني لمػػدخؿ مػػف  ككاضػػ  
 –الطمػػب الكمػػي  -. كمقػػدار التغيػػر فػػي ىػػذا األخيػػر  Eالفائػػدة يتكقػػؼ مقػػدار االنتقػػاؿ فػػي الطمػػب الكمػػي 
السػػابؽ  –االسػػتيالؾ، االسػػتثمار، اإلنفػاؽ الحكػػكمي  –تتكقػؼ عمػػي مػػدم حساسػية مككنػػات الطمػػب الكمػي 

اف مقػػدار االنتقػػاؿ فػػي مناقشػػتيا لمتغيػػر فػػي سػػعر الفائػػدة. حيػػث كممػػا كانػػت ىػػذه الحساسػػية كبيػػرة ، كممػػا كػػ
الطمب الكمي، كمنو التغير في دخؿ التكازف كبيػر. كعميػو ككمػا سيتضػ  الحقػا فػ ف حساسػية الطمػب الكمػي 
لتغيرات سعر الفائدة عامؿ ميـ في تحديد القػكة كالفعاليػة النسػبية لمسياسػة النقديػة كالماليػة فػي التػأثير عمػي 

 مستكم تكازف الدخؿ كالناتج.
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نو لك أخذنا بنظر االعتبار عند تحديد مستكم تكازف الدخؿ/ كالناتج التغيػرات التػي خالصة القكؿ أ 
تحػػدث فػػي سػػعر الفائػػدة كتأثيراتيػػا عمػػى مككنػػات الطمػػب الكمػػي فػػ ف النتػػائج التػػي تكصػػمنا الييػػا فػػي المحػػكر 

س تككف غيػر صػحيحة. فػ ذا فػرض أف سػعر الفائػدة لػي -نظرية الطمب الكمي كنمكذج المضاعؼ –الثاني 
ثابتا، كأدخؿ كمتغير في النمكذج السابؽ، ف ف الزيادة مثال في االستثمار المستقؿ لف تؤدم في ىذه الحالة 
إلي حدكث زيادة في مستكم الدخؿ/ كالناتج بمقدار التغير في االستثمار مضركبا في مضاعؼ االسػتثمار 

زيػادة الػدخؿ سػيؤدم إلػي رفػع  أف زيادة االسػتثمار عػف طريػؽ . كالسببY = (∆Ia) (Ke)∆كما أتض  أم: 
سػعر الفائػدة ، كارتفػػاع ىػذا األخيػر سػػكؼ يػؤدم بػدكره إلػػي تثبػيط االسػتثمار كيصػػب  ارتفػاع مسػتكم تػػكازف 

   الدخؿ كالناتج أقؿ مما كاف كفقا لتحميؿ نمكذج نظرية الطمب الكمي كالمضاعؼ السابؽ التطرؽ الييا.

سػػعر الفائػػدة عمػػي مككنػػات الطمػػب الكمػػي كمنػػو كاآلف بعػػد تكضػػي  بشػػكؿ عػػاـ الػػدكر الػػذم يمعبػػو 
كنقػـك ببنػاء ىػذا ، تيثير س ر الفائدة عمػى االسػتثمارنركز فقط عمى مستكم الدخؿ/ كالناتج. دعكنا نعكد ك 

 النمكذج.

أف يككف االستثمار  االفتراض، كاف  المحكر الثانيفي  : االستثمار كالمدي ات كس ر الفائدة -1
البساطة. االستثمار في الكاقع أبعد ما يككف عف الثابت كيعتمد في المقاـ األكؿ ثابتنا. كاف ىذا مف أجؿ 

 عمى عامميف:

فكػر فػي شػركة تكاجػو زيػادة فػي المبيعػات كتحتػاج إلػى زيػادة اإلنتػاج. لمقيػاـ  :مستكل  حجػـ( المدي ػات ■
االسػػتثمار.  يإلػػبػػذلؾ، قػػد تحتػػاج إلػػى شػػراء أجيػػزة إضػػافية أك بنػػاء مصػػنع إضػػافي. بعبػػارة أخػػرل، تحتػػاج 
 االستثمار. يعم الشركة التي تكاجو مبيعات منخفضة ستشعر بعدـ الحاجة لذلؾ كستنفؽ القميؿ، إف كجد

لػػة لشػػراء اآل وأـ ال. لنفػػرض أنػػ ةجديػػد آلػػةفكػػر فػػي شػػركة تقػػرر مػػا إذا كنػػت تريػػد شػػراء  :سػػ ر الفائػػدة ■
. لػة، كػاف أقػؿ جاذبيػة القتػراض كشػراء اآلرتفػع معػدؿ الفائػدةأ، يجب عمػى الشػركة االقتػراض. كممػا ةالجديد

نفتػرض أف جميػع الشػركات  ؛أكالن  )في الكقت الحالي، كلإلبقاء عمػى األمػكر بسػيطة، نقػكـ بعمػؿ تبسػيطيف.
 محػػكرتحديػػدنا، سػػعر الفائػػدة عمػػى السػػندات كمػػا ىػػك محػػدد فػػي ال -يمكنيػػا االقتػػراض بػػنفس سػػعر الفائػػدة 

. كمػا الحقػاىػذا  يالشركات مف البنكؾ، ربما بمعدؿ مختمؼ، نعكد إلػ. في الكاقع، تقترض العديد مف رابعال
كمعػدؿ  - مػثال الػدكالر الػدينار/ أك سػعر الفائػدة مػف حيػث -سػمي نترؾ جانبا التمييز بيف سػعر الفائػدة اإل

 (.كنعكد إليو الحقاسعر الفائدة مف حيث السمع لكف التمييز ميـ،  -الفائدة الحقيقي 

، فػػػ ف األربػػػاح اإلضػػػافية الناتجػػػة عػػػف اسػػػتخداـ الماكينػػػة لمغايػػػةئػػػدة مرتفػػػع فاالسػػػعر عنػػػدما يكػػػكف ك 
ىذيف التأثيريف، نكتب  طلتقاكالستحؽ الشراء. تالجديد  لةككف اآلتالجديدة لف تغطي مدفكعات الفائدة، كلف 

 عالقة االستثمار عمى النحك التالي:
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: فكممػا ارتفػع سػ ر الفائػدة، زادت جاذديػة إ ػراض األمػكاؿ دػدالن مػف  الحجة  ائمة إذا كانت الشركة تسػتخدـ أمكالهػا الخا ػة تدقال "
 ."ةجديد آلةاستخدامها لشرا  

                   

                                         
 

)مػا زلنػا نفتػرض  .iكسػعر الفائػدة  Y نتػاجتنص عمى أف االستثمار يعتمد عمػى اإل:  (1 المعادلة 
ػا. كنتيجػة لػذلؾ ، أف االست ثمار في المخزكف يساكم الصفر، لذلؾ تكػكف المبيعػات كاإلنتػاج متسػاكييف دائمن
ػػا إلػػ يإلػػ Yيشػػير  أف الزيػػادة فػػي اإلنتػػاج  يإلػػ اإلشػػارة المكجبػػةنتػػاج.( تشػػير اإل يالمبيعػػات ، كيشػػير أيضن

تحػػت سػػعر  البةرة السػػزيػػادة فػػي االسػػتثمار. تشػػير اإلشػػا ي)بشػػكؿ مكػػافع، الزيػػادة فػػي المبيعػػات( يػػؤدم إلػػ
 انخفاض في االستثمار. يأف الزيادة في سعر الفائدة تؤدم إل يإل iالفائدة 

 ( عمي الشكؿ الرياضي التالي: 1يمكف كتابة المعادلة )
            

ىػػػػي مركنػػػػة  gحيػػػػث االسػػػػتثمار دالػػػػة مكجبػػػػة كمباشػػػػرة فػػػػي الػػػػدخؿ كعكسػػػػية فػػػػي سػػػػعر الفائػػػػدة. ك
 لسعر الفائدة. االستثمار بالنسبة

 انخفاض فال االستثمار." الزيادة فال االستثمار. زيادة فال س ر الفائدة يؤدم إل ال"زيادة فال اإلنتاج تؤدم إل

( ، يصب  شرط التكازف 1) في المعادلة مع األخذ في االعتبار عالقة االستثمار :تحديد الناتج  -2
 .في سكؽ السمع

                        

)الجانب األيمف(.  سمعف يككف اإلنتاج )الجانب األيسر مف المعادلة( مساكيان لمطمب عمى اليجب أ
مػػا يحػػدث لمنػػاتج عنػػدما يتغيػػر  يالمكسػػعة، يمكننػػا اآلف أف ننظػػر إلػػ  ISىػػي عالقػػة . ىػػذه ( 2المعادلػػة )
 .سعر الفائدة

يػػاس النػػاتج عمػػى قك ـ بقيػػاس الطمػػب عمػػى السػػمع عمػػى المحػػكر الرأسػػي. ك قػػن. (2)بػػدأ مػػع الشػػكؿ ن
 يككف الطمب دالة متزايدة في الناتج ، لسببيف: ، iالمحكر األفقي. بالنسبة لقيمة معينة مف سعر الفائدة 
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ننػا لػـ نفتػرض أف أمبلحظة: يمكننػا اسػتخداـ المنحنيػات عمػال شػكؿ خػط  مسػتقيـ لمسػهكلة ، كدكف أف يخػؿ دمنا شػتنا. كلكػف دمػا 
 لذلؾ يتـ رسـ الطم  كمنحنى .(، 2الدكاؿ خطية فال الم ادلة  

                                                                                       

  Eالطم                                                                        

                              

  E الطم              

                                A                          E                                        

                                                      E 

                                                     54º                                

                                 Y                                 Y ناتجال     

(: التػػػكازف فػػػال سػػػكؽ 2الشػػػكؿ  
الطمػػ  عمػػى السػػمع اػػك  مع: السػػ

دالػػػة متزايػػػدة فػػػال النػػػاتج. يتطمػػػ  
التػػػػكازف أف يكػػػػكف الطمػػػػ  عمػػػػى 

 السمع مساكيان لمناتج.

 

 

 

 

كبالتػػالي زيػػادة الػػدخؿ المتػػاح .الزيػػادة فػػي الػػدخؿ المتػػاح  ،زيػػادة فػػي الػػدخؿ يإلػػ نػػاتجتػػؤدم الزيػػادة فػػي ال ■
 .المحكر الثانيدرسنا ىذه العالقة في  في االستيالؾ .زيادة  ييؤدم إل

ا إل ناتجتؤدم الزيادة في ال ■ التي قػدمناىا  ناتجزيادة االستثمار. ىذه ىي العالقة بيف االستثمار كال يأيضن
 .محكرىذا الالمحكر الثاني كاعدناىا في في 

زيػادة  ييالؾ كاالسػتثمار، إلػباختصار ، تؤدم الزيػادة فػي النػاتج ، مػف خػالؿ تأثيراتيػا عمػى االسػت
المنحػدر  Eالطمب عمػى السػمع. ىػذه العالقػة بػيف الطمػب كالنػاتج، لمعػدؿ فائػدة معػيف، يػتـ تمثيميػا بمنحنػى 

 :(2)في الشكؿ  Eصعكدنا. الحظ خاصيتيف لػ 

بشػكؿ عػاـ  E ( خطيػة ، فػ ف2بمػا أننػا لػـ نفتػرض أف عالقػات االسػتيالؾ كاالسػتثمار فػي المعادلػة ) ■
. سػكؼ تنطبػؽ جميػع الحجػج (2). كىكذا ، قمنا برسػمو عمػى شػكؿ منحنػى فػي الشػكؿ  كليس خط منحنى

ا E التالية إذا افترضنا أف عالقات االستيالؾ كاالستثمار كانت خطية كأف  .كانت خطنا مستقيمن

 درجػة. بعبػارة أخػرل ، افترضػنا أف الزيػادة فػي 45مػف خػط  أكثػر اسػتكاءبحيػث تكػكف  Eلقد قمنا برسػـ  ■
 زيادة في الطمب بأقؿ مف الكاحد. يبكحدة كاحدة تؤدم إل ناتجال

بطبيعػػة الحػػاؿ مػػع افتػػراض أف  .بػػع ىػػذا التقييػػد، حيػػث كػػاف االسػػتثمار ثابتنػػا، اتي المحػػكر الثػػانيفػػي 
المسػػػتيمكيف ينفقػػػكف جػػػزءنا فقػػػط مػػػف دخميػػػـ اإلضػػػافي عمػػػى االسػػػتيالؾ. كلكػػػف بعػػػد أف سػػػمحنا لالسػػػتثمار 
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، يمكػف أف يتجػاكز مجمػكع الزيػادة نػاتجف ف ىذا التقييد ربمػا لػـ يعػد قائمػان. عنػدما يزيػد ال، ناتجباالستجابة لم
. عمػى الػرغـ مػف أف ىػذا احتمػاؿ نظػرم ، فػ ف نػاتج فػي االسػتيالؾ كزيػادة االسػتثمار الزيػادة األكليػة فػي ال

نفتػػرض أف اسػػتجابة أف األمػػر لػػيس كػػذلؾ فػػي الكاقػػع. ىػػذا ىػػك السػػبب فػػي أننػػا  ياألدلػػة التجريبيػػة تشػػير إلػػ
 درجة. 45مف خط  flatterاستكاء  أكثرE كرسـ  ،أقؿ مف كاحد مقابؿ الزيادة بكاحد ناتجالطمب إلي ال

يتـ الكصػكؿ إلػى التػكازف فػي سػكؽ السػمع عنػد النقطػة التػي يكػكف فييػا الطمػب عمػى السػمع مسػاكيان 
 .Yبكاسطة   ناتجل تكازف الدرجة. يتـ إعطاء مستك  45كخط  E، تقاطع A؛ أم عند النقطة ناتج لم

 .ISلكننا اآلف عمى است داد الشتقاؽ منحنى  .دشكؿ مداشر المحكر الثانالحتى اآلف ، ما  منا ده اك تكسيع نطاؽ تحميؿ 

 IS Deriving the IS Curve اشتقاؽ منحنى -3

                                                                                       

      E(for i)   
   

  Eالطم           (a) الجز                                 

                                                                      A   

  (for i1>i) E1 

                                A1                                                                 

                                                      E 

                                                     54º                                

                              Y1             Y           Y ناتجال     

               i معدل الفائدة                                                         

              
          (b) الجز                                           

                               i1                               A1          

   

                        A                                    i                                       

 IS                                            E منحنً   

                                                     

                              Y1            Y                  Y ناتجال     

: IS(: اشػػتقاؽ منحنػػى 3الشػػكؿ  

(a)  تػػػػػؤدم الزيػػػػػادة فػػػػػال م ػػػػػدؿ
الفائػدة إلػػى انخفػػاض الطمػػ  عمػػى 
السمع عند أم مستكل مػف النػاتج 
، مما يؤدم إلى انخفاض مسػتكل 

ي نػال التػكازف  (b)تكازف الناتج . 
فػػال سػػكؽ السػػمع أف الزيػػادة فػػال 
سػػ ر الفائػػدة تػػؤدم إلػػى انخفػػاض 

نحنػػى فػػال النػػاتج. كمػػف ثػػـ فػػنف م
IS .مائؿ   ينحدر( إلى أسفؿ 
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لقيمة محددة مف سعر الفائدة. دعكنا نستمد اآلف  (2)، في الشكؿEلقد قمنا برسـ عالقة الطمب ، 
، يتـ إعطاء منحنى  (a) (؛3)لنفترض أنو ، في الشكؿ  ما يحدث إذا تغير سعر الفائدة. (3)في الشكؿ 

. افترض اآلف أف معدؿ الفائدة يزيد مف قيمتو Aلي عند النقطة ، كيككف التكازف األك  Eالطمب بكاسطة 
انخفاض  ي. عمى أم مستكل مف اإلنتاج ، يؤدم سعر الفائدة المرتفع إلi1قيمة أعمى جديدة  يإل i األكلية

: عند مستكل معيف مف اإلنتاج، يككف E1 يإل Eاالستثمار كانخفاض الطمب. ينحرؼ منحنى الطمب 
درجة عند النقطة  45كخط  E1لتكازف الجديد عند تقاطع منحنى الطمب المنخفض الطمب أقؿ. يككف ا

A1. مستكل تكازف اإلنتاج يساكم اآلف Y1  

انخفاض الناتج،  ي: الزيادة في سعر الفائدة تقمؿ االستثمار. انخفاض االستثمار يؤدم إلدالكممات
 مضاعؼ.ثر الأانخفاض االستيالؾ كاالستثمار ، مف خالؿ  يمما يؤدم إل

االنخفاض األكلال فال  النسدة االنخفاض فال ناتج التكازف إل ال: انظر إل اؿ يمكنؾ إظهار ما اك حجـ المضاعؼ ديانيان؟  تمميح"
 .االستثمار("

، يمكننػػا أف نجػػد قيمػػة تػػكازف النػػاتج المرتبطػػة بػػأم قيمػػة لسػػعر الفائػػدة.  (a) (؛3)باسػػتخداـ الشػػكؿ 
  .(b) (؛3) ف الناتج كمعدؿ الفائدة في الشكؿيتـ رسـ العالقة الناتجة بيف تكاز 

عمػى المحػكر األفقػي مقابػؿ معػدؿ الفائػدة عمػى المحػكر  Y : تػكازف التػكازف النػاتج (b)( 3 الشػكؿ 
فػي الشػكؿ  A1 كالنقطػة ، (a) (3 فػي الشػكؿ  A تقابػؿ النقطػة  (b)؛ (3  فػي الشػكؿ A الرأسػي. النقطػة

 3) (b)  تقابػؿ A1 3  فػي الشػكؿ) (a) . يػتـ  بمسػتكل مػنخفض مػف النػاتج. ييػرتبط معػدؿ الفائػدة األعمػ
يسػمى ىػذا . (b) (3  تمثيؿ ىذه العالقة بيف سعر الفائػدة كالنػاتج بػالمنحنى المنحػدر إلػى أسػفؿ فػي الشػكؿ

  .curve ISالمنحنى منحنى 

 ISيتـ تمثيؿ اذ  ال بل ة دمنحنى  انخفاض فال اإلنتاج. الي نال التكازف فال سكؽ السمع أف الزيادة فال س ر الفائدة يؤدم إل "
 ."the downward–sloping IS curve  سفؿ أالمنحدر إلال 

 IS  IS Shifts of the Curve منحنى تانتقاال -4

. G، كاإلنفاؽ الحككمي ،  Tمع أخذ قيـ الضرائب،  (3)في الشكؿ  ISلقد رسمنا منحنى 
 IS. يعطي منحنى (4)كيؼ، أنظر الشكؿ . لمعرفة ISمنحنى  نقؿست Gأك  Tالتغييرات في أم مف 

مستكل تكازف الناتج كدالة لسعر الفائدة. يتـ رسمو لقيـ معينة مف الضرائب كاإلنفاؽ. اآلف النظر في زيادة 
ينخفض ، مما يؤدم إلى انخفاض س. عند معدؿ فائدة معيف ، إف الدخؿ المتاح T1إلى  Tالضرائب، مف 

ى انخفاض في الطمب عمى السمع كانخفاض في تكازف الناتج. مستكل في االستيالؾ ، مما يؤدم بدكره إل
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إلى اليسار: عند معدؿ فائدة معيف  ISمنحنى  ينتقؿ بعبارة أخرل،  .Y1إلى  Yتكازف الناتج ينخفض مف 
 ، يككف مستكل تكازف الناتج أقؿ مما كاف عميو قبؿ زيادة الضرائب.

 i   م دؿ الفائدة                                                     

                                                             

                                                                      

  (b)الج                           

                                           

                  i                                                                 
                    

IS (for texes T)                                 

                                                              IS1 (T1>T)     

                                                                                       

                                  Y1                        Y                        Y  الناتج  

" :  ISمنحنػى  نتقاؿا(: 4الشكؿ  
 ISزيػػػادة الضػػػرائ  تنقػػػؿ منحنػػػى 

 اليسار." الإل

دالنسػػدة لسػػػ ر فائػػػدة م ػػػيف ،     
 التػػػؤدم الزيػػػادة فػػػال الضػػػرائ  إلػػػ

انخفػػاض فػػال النػػاتج. مػػف الناحيػػة 
الديانيػػػػػػػة: تػػػػػػػؤدم الزيػػػػػػػادة فػػػػػػػال 

 ISمنحنػػػى  انتقػػػاؿ الالضػػػرائ  إلػػػ
                        إلى اليسار."

                                      

، ف ف أم عامؿ يقمؿ مف مستكل تكازف الناتج ، بالنسبة لسعر فائدة معيف ، يؤدم  عامة كبصكرة
اليسار. لقد نظرنا في زيادة الضرائب. كلكف األمر نفسو سيحدث إذا انخفض  يإل ISانتقاؿ منحنى  يإل

، أم  مؾ )مما يقمؿ االستيالؾ بالنسبة لمدخؿ المتاح، أك انخفاض ثقة المستيGاإلنفاؽ الحككمي 
(. كمف جية أخرم ف ف العكامؿ السابقة كعند سعر فائدة معيف ، تزيد مف مستكل االستيالؾ المستماؿ
تنقؿ  - انخفاض في الضرائب ، زيادة في اإلنفاؽ الحككمي ، زيادة ثقة المستيمؾ -تكازف الناتج عند 

 إلى اليميف. ISمنحنى 

 .كث  عف لدراسته مؤ تنا انا نتك ؼ ، كمفيد جدنا مهـ  IS منحنى ألف نظرنا: IS منحنى: المخططات عمى رؼالت 

 االنحدار كأسدا  التخطيطال الرسـ مككنات

 ديػانييف رسػميف مػف الم مكمػات IS منحنػى ييخػذ .الػدخؿ مسػتكل اػك األفقػال كالمحػكر الفائػدة م ػدؿ اػك الرأسال المحكر
 ، الفائػدة سػ ر عمػى ي تمػد Ap ألف نظػرنا.  المخطػط المسػتقؿ كاإلنفػاؽ المسػتحث االدخػار ديف كالتكازف Ap طم  جدكؿ ، آخريف
 .الفائدة لم دؿ سالدة دالة التكازف دخؿ ي دح ، Ap مضرك  (k) مضاعؼال اك التكازف دخؿ كألف

 فػال مضػركدنا Ap طمػ  جػدكؿ طػكؿ عمػى األفقػال المكضػع يسػاكم IS منحنػى طكؿ عمى( التكازف دخؿ  األفقال المكضع
 زادت كممػا .الفائػدة سػ ر عمػى سػمدال دشػكؿ Ap كي تمػد ، Ap لػػ مضػاعؼ الػدخؿ ألف ألسػفؿ IS منحنػى ينحدر ك .k المضاعؼ
 ك ػؿ ، الفائػدة لسػ ر Ap اسػتجادة انخفضػت كممػا .ستكا  ا أكثر IS منحنى ككفي. المضاعؼ زادك  ، الفائدة لس ر Ap استجادة

 .شديد االنحدار  IS منحنى ككفي. المضاعؼ

 ؟ ISمنحنى كيدكر ينقؿ ما
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 Ap طمػ  جدكؿ يغير شال  أم،  (k) المضاعؼفال   ك ضر م Ap لػ الفائدة عمى الم تمد المستكل يساكم IS منحنى
 ، المسػتهمؾ ثقػة أك األعمػاؿ فػال زيػادة اليمػيف إلػى IS منحنػى تحػكؿ التػال ال كامػؿ تشػمؿ.  االتجػا  نفػس فػال IS منحنػى سيحكؿ
 كانخفاض ، ال ادرات  افال أك الحككمال اإلنفاؽ كزيادة ، القركض لمنح المالية المؤسسات است داد كزيادة ، األسرة ركةث كزيادة

 .اليسار إلى IS منحنى تحكيؿ إلى فال المتغيرات السادقة الم اكسة التغييراتكتؤدم (. التحكيبلت فال الزيادة أك  الضرائ  فال

 Ap نتقػاؿا يسػاكم دمقػدار IS منحنػى فػال اليميف إلى انتقاؿ حدكث إلى Ap طم  جدكؿ فال اليميف إلىنتقاؿ اال  يؤدم
 عمػى ، دسػد   المضػاعؼ فػال الزيػادة تػؤدم.    IS  منحنػى إلػى Ap طم  جدكؿ (k) المضاعؼ يحكؿ .المضاعؼ فال مضركدنا
 عمػى دػه الخا ة التقاطع نقطة حكؿ لمخارج IS منحنى تدكير إلى( دخار " أك اكدر لبلستهبلؾ" لبل أ غر حدم ميؿ ، المثاؿ سديؿ
 .ستكا ا أكثر IS منحنى كاف ، المضاعؼ ارتفع كمما ، كدالتالال. الرأسال الفائدة م دؿ محكر

 ثمف لدفع الشركات ميؿ ، المثاؿ سديؿ عمى  الفائدة لس ر حساسية أ ؿ االستهبلكال الطم  أك االستثمار يج ؿ شال  أم
 الدخؿ محكر عمى التقاطع نقطة حكؿ ألعمى IS منحنى يمؼ أك يدكر( المقترضة األمكاؿ مف الن دد داخمية ديمكاؿ االستثمارية السمع
 .انحدارنا أكثر IS منحنى كاف ، الفائدة لس ر حساسية أ ؿ المستقؿ اإلنفاؽ استجادة كانت كمما ، كدالتالال. األفقال

 ؟ ISمنحنى خارج تقع التال النقاط مف  حيحال اك ما

 فػال اال ت ػاد يكػكف حتػى كالػدخؿ نػاتجال مػف جػدنا مػنخفض دمسػتكل IS منحنػى كػؿ يسار عمى جكدةالمك  المنطقة تتميز
 عمػى المكجػكدة المنطقػة تتميػزك  (.Iu ، لػه مخطػط  يػر سػمدال اسػتثمار  المخػزكف فػال فيػه مر ك   ير تداطؤ اناؾ. تكازف حالة
 مر ػك   يػر مخػزكف تػراكـ اناؾ. تكازف حالة فال ت اداال  يككف حتى كالدخؿ ناتجال مف جدنا مرتفع دمستكل IS منحنى كؿ يميف
 حتى اإلنتاج لت ديؿ شركات االعماؿ عمى ضغط اناؾ ، IS منحنى خارج نقطة أم فال (.Iu ، له مخطط  ير إيجادال استثمار  فيه
 .IS منحنى إلى اال ت اد ي كد

   LMك عبل ة  (4 األسكاؽ المالية ثانيا:

ر يكـ دكف أف تتكيف كسائؿ اإلعالـ ما إذا كاف البنؾ المركزم  بالكاد يم ، في الدكؿ المتقدمة 
في الكاليات ك  . ثر ذلؾ عمي االقتصادأسكؼ يغير سعر الفائدة، كما ىك التغيير المرج ،  كما ىك 

مريكية دائما يينظر لرئيس البنؾ االحتياطي الفيدرالي )اختصار البنؾ المركزم األمريكي(، إليو المتحدة األ
 ككما اتض  كاسع باعتباره أقكل صانع لمسياسات في الكاليات المتحدة، إف لـ يكف في العالـ. عمى نطاؽ

، ال يزاؿ ىذا أف سعر الفائدة يتحدد مف خالؿ المساكاة بيف العرض كالطمب عمى النقكدمحكر الرابع في ال
 المبدأ قائما.

         

االسمي. سنقـك بتجاىؿ تفاصػيؿ عمميػة  دك النق رصيد عرضعمى الجانب األيسر، ىك  M المتغير
، كفكػػر ببسػػاطة فػػي البنػػؾ المركػػزم عمػػى أنػػو يػػتحكـ بشػػكؿ فػػي المحػػكر الثالػػثعػػرض النقػػكد التػػي رأيناىػػا 

الجانػػب األيمػػف يعطػػي الطمػب عمػػى النقػػكد ، كالػػذم ىػػك دالػػة فػػي الػػدخؿ   .فػػي رصػػيد عػػرض النقػػكد مباشػر
سػمي يزيػد مػف الطمػب عمػى ، ف ف زيػادة الػدخؿ اإل سابقاينا . كما رأi، كمعدؿ الفائدة االسمي  PYسمي اإل

                                                           
 سكاؽ المالية " ددال مف المفهكـ الضيؽ " سكؽ النقكد ".نستخدـ المفهكـ الكاسع " األ -  4
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زيػػػادة فػػػي سػػػعر الفائػػػدة يقمػػػؿ مػػػف الطمػػػب عمػػػى النقػػػكد. يتطمػػػب التػػػكازف أف يكػػػكف عػػػرض النقػػػكد الالنقػػػكد ؛ 
 )الجانب األيسر مف المعادلة( مساكيان لطمب النقكد )الجانب األيمف مف المعادلة(.

بيف  عالقة M=PYL(i) |؛كتعطي المعادلة:  ، كم دؿ الفائدة النقكد الحقيقية ، كالدخؿ الحقيقال -1
النقكد الحقيقية عادة كتابتيا كعالقة بيف ب  ،. سيككف أكثر مالءمة ىناةسمي كسعر الفائدالنقكد كالدخؿ اإل

تذكر أف  . ؿ مف حيث السمع( ، كسعر الفائدة)أم الدخ كالدخؿ الحقيقي)أم النقكد مف حيث السمع( ، 
كالذم  مقسكمنا عمى مستكل السعر يساكم الدخؿ الحقيقي ، كبيرة ( Y، كالذم يرمز لو بػ ) ميسالدخؿ اإل

 يعطي: P. يقسـ جانبي المعادلة عمي مستكل السعر صغيرة( y يرمز لو بػ )
 

 
             

: النػاتج . كت ػادؿ Y=yP : كمش الناتجسمال = الناتج المحمال اإلجمالال الحقيقال مضركدة فال م: الناتج المحمال اإلجمالال اإلتذكر
 " .p /yR = Yسمال مقسكمنا عمى مكمش الناتج المحمال اإلجمالال:المحمال اإلجمالال الحقيقال = الناتج المحمال اإلجمالال اإل

 رصػػػدةأم اال -كمػػػف ثػػػـ ، يمكننػػػا إعػػػادة تأكيػػػد حالػػػة تكازننػػػا كشػػػرط أف العػػػرض النقػػػدم الحقيقػػػي  
يساكم الطمب عمػى النقػكد الحقيقػي ، كالػذم يعتمػد عمػى الػدخؿ  - بالدينار مف حيث السمع ، كليس ةالنقدي

عمػى النقػكد قػد تبػدك مجػردة بعػض الشػيء ، لػذا  الحقيقػال" الطم  "إف فكػرة  .i  كسعر الفائدة،  yالحقيقي 
الطمػػب عمػػى  فػػيفػػ ف أحػػد األمثمػػة سػػكؼ يسػػاعد. ال تفكػػر فػػي الطمػػب عمػػى النقػػكد بشػػكؿ عػػاـ، بػػؿ فقػػط 

عمالت معدنية في جيبؾ لشػراء فنجػانيف  ي. افترض أنؾ ترغب في الحصكؿ عم coinsمساعدةالعمالت ال
مػػف  ينػػارد 40، فسػػتحتاج إلػػى االحتفػػاظ بمبمػػغ  ينػػارد 20مػػف القيػػكة خػػالؿ اليػػكـ. إذا كػػاف الكػػكب يكمػػؼ 

يػة كافيػة سػمي لمعمػالت المعدنيػة. كبالمثػؿ ، تريػد االحتفػاظ بقطػع نقدالعمالت المعدنية: ىػذا ىػك طمبػؾ اإل
ىنػػا مػػف  "فػػي جيبػػؾ لشػػراء فنجػػانيف مػػف القيػػكة. ىػػذا ىػػك الطمػػب عمػػى العمػػالت المعدنيػػة مػػف حيػػث السػػمع 

 ." ب مف القيكةاكك أحيث 

. ميػػػزة كتابػػػة األشػػػياء بيػػػذه LMباعتبارىػػػا عالقػػػة  (3 مػػػف اآلف فصػػػاعدان ، سنشػػػير إلػػػى المعادلػػػة 
،  الػدخؿ االسػمالأليمػف مػف المعادلػة بػدالن مػف ، يظيػر عمػى الجانػب ا y  الدخؿ الحقيقالالطريقة ىػي أف 

PY( ىك المتغير الذم نركز عميو عنػد النظػر إلػى كالذم يماثؿ "يعادؿ"  . كالدخؿ الحقيقي )الناتج الحقيقي
 (3 التػػكازف فػػي سػػكؽ السػػمع . لجعػػؿ القػػراءة أخػػؼ ، سنشػػير إلػػى الجػػانبيف األيمػػف كاأليسػػر مػػف المعادلػػة 

" الطمػ  عمػى ك "ال ػرض النقػدم الحقيقػال"" بػدالن مػف "الطمػ  عمػى النقػكد " ك"عػرض النقػكدببساطة مثؿ 
 "الدخؿ الحقيقال".بدالن مف  الدخؿ كبالمثؿ ، سنشير إلى .األكثر دقة كاألثقؿالنقكد الحقيقال "

لمعرفػة العالقػة بػيف النػاتج كمعػدؿ الفائػدة المتضػمف   :Deriving the Curve LM  اشتقاؽ منحنػى  -2
. دع سعر الفائدة يقاس عمػى المحػكر الرأسػي (a) الجزء. انظر أكالن (5)، نستخدـ الشكؿ  (3 في المعادلة 
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النقكد )الحقيقي( عمى المحكر األفقي. يتـ تقديـ العرض النقدم )الحقيقي( مف خالؿ الخط عرض ك يقاس 
Mكيرمػػز اليػػو  M/Pالرأسػػي عنػػد 

s  )بالنسػػبة لمسػػتكل معػػيف مػػف الػػدخؿ )الحقيقػػيy ى النقػػكد ، الطمػػب عمػػ
Mحقيقي( ىك دالة متناقصة  في سعر الفائدة. يتـ رسمو عمى أنو ينحدر إلي اسفؿ، الذم يشير إليو ال)

d. 
الحقيقية بػدالن مػف النقػكد االسػمية عمػى المحػكر األفقػي، فػ ف الشػكؿ مماثػؿ  نقكدباستثناء حقيقة أننا نقيس ال

، حيػػػث العػػػرض النقػػػدم يسػػػاكم  Aالنقطػػػة  . كيكػػػكف التػػػكازف عنػػػدالمحػػػكر الثالػػػث السػػػابؽفػػػي  (5 لمشػػػكؿ 
 .iالطمب عمى النقكد ، كسعر الفائدة يساكم 

    i س ر الفائدة                                                      i س ر الفائدة                                                 

LM             (b)  M  منحنال    
s                               

(a)
                                                          

                                                                                        1A                     1i 

               A1                                                                                              

                                                                                                         A                         i 

                                           Md
1 (Y1>Y)                               A                 

                                            Md (for Y)           

 M/Pعرض النقكد الحقيقال                                           y         y1    الدخؿ

ئدة م يف ، إلى زيادة الطم  عمى النقكد. زيادة الدخؿ عند م دؿ فا تؤدم (LM:  "a  اشتقاؽ المنحنى( : 5الشكؿ   
 (b)دالنظر إلى ال رض النقدم الم طال ، تؤدم اذ  الزيادة فال الطم  عمى النقكد إلى زيادة فال م دؿ فائدة التكازف. 

مائؿ إلى  LMي نال التكازف فال األسكاؽ المالية أف زيادة الدخؿ تؤدم إلى زيادة فال م دؿ الفائدة. كمف ثـ فنف منحنى 
 مى".أع

زيادة طمبيـ عمى النقػكد عنػد سػعر  يإل فراد، مما يدفع األ y1 يإل y اآلف فكر في زيادة الدخؿ مف
Md ي اليمػيف ، إلػ يفائدة معيف. ينتقؿ الطمب عمى النقػكد إلػ

، مػع ارتفػاع  A1 التػكازف الجديػد يصػب  عنػد1
عنػدما يزيػد الػدخؿ ،  الفائػدة؟ زيػادة فػال سػ ر اللمػاذا الزيػادة فػال الػدخؿ تػؤدم إلػ .i1معدؿ الفائػدة إلػي، 

، كعميػو يجػب أف يرتفػع سػعر الفائػدة   ثادػت(معطػي النقكد؛ كلكف المعركض مف النقػكد  ييزداد الطمب عم
الرغبػة  يفػراد إلػالزيػادة فػي الػدخؿ التػي تػدفع األ -حتي يحدث تػأثيريف معاكسػيف عمػى الطمػب عمػى النقػكد 

الرغبػة فػي االحتفػاظ بنقػكد أقػؿ  يؿ الفائػدة التػي تػدفع األفػراد إلػفي االحتفاظ بالمزيد مف النقكد، كزيادة معػد
تمغػي بعضػيا الػبعض. عنػد ىػذه النقطػة، فػ ف الطمػب عمػى النقػكد يسػاكم العػرض النقػدم الػذم لػـ يتغيػر ، 

 كاألسكاؽ المالية مرة أخرل تككف في حالة تكازف.
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رصػيد ل، مػرتبط بػأم قيمػة لمػدخؿ ، يمكننػا أف نجػد قيمػة سػعر الفائػدة ال (a) (؛5)باستخداـ الشكؿ 
عمػى  i التػكازفسػعر فائػدة  (b) (؛5)يكضػ  الشػكؿ  .(b) (؛5)نقدم معيف. تشتؽ ىذه العالقػة فػي الشػكؿ 

فػػي  Aتقابػػؿ النقطػػة  (b) (5)فػػي الشػػكؿ  Aالمحػػكر األفقػػي. النقطػػة  يالمحػػكر الرأسػػي مقابػػؿ الػػدخؿ عمػػ
،  عػاـ. كبشػكؿ (a) (؛5  فػي الشػكؿ A1قابػؿ النقطػة ت (b)( 5 في الشكؿ   A1، كالنقطة  (a) (؛5 الشكؿ 

رتفػػع الطمػػب عمػػى النقػػكد ، أ، كممػػا  نػػاتجرتفػػع مسػػتكل الأفػػ ف التػػكازف فػػي األسػػكاؽ الماليػػة يعنػػي أنػػو كممػػا 
ىػػذه العالقػػة بػػيف النػػاتج كسػػعر الفائػػدة يمثميػػا المنحنػػى المنحػػدر  رتفػػع سػػعر الفائػػدة التػػكازني.أكبالتػػالي كممػػا 

يصػػؼ االقتصػػاديكف . LM  .LM curve المنحنػػ يىػػذا المنحنػػ ي. يسػم(b) (؛5)الشػػكؿ  فػي ىاألعمػػإلػي 
: "النشػاط اال ت ػادم األعمػى يضػع ضػغطنا عمػى أسػ ار الفائػدة".  بقػكليـ في بعض األحياف ىػذه العالقػة

 تأكد مف فيـ الخطكات كراء ىذا البياف.

م يف ، فنف س ر الفائدة اك دالة متزايػدة لمسػتكل الػدخؿ. يػتـ تمثيػؿ نقدم  ر يدي نال التكازف فال األسكاؽ المالية أنه دالنسدة ل "
 ال اعد إلال اعمال."  LMاذ  ال بل ة مف خبلؿ منحنى 

 LM   Shifts of the LM Curveانتقاؿ منحنى  -3

، كمستكل  Mسمي ، النقدم اإل رصيد، مع أخذ كؿ مف ال(5)في الشكؿ  LMمنحنى اشتققنا لقد ا
  M/ P. التغيرات في يعمى النحك المعط -النقكد الحقيقي رصيد،  M/P، نسبتيـ  ان يكضمن - Pالسعر ، 

، ستنقؿ  P، أك مف التغييرات في مستكل السعر M سمياإل لنقدما رصيدسكاء جاءت مف تغيرات في ال
 .LMمنحنى 

    i سعر الفائدة                                                                 

                     M/P) (for: LM                                       
 

                                                      A                                 
       i                                     LM

 
1
 
(for: M/P1>M/P)  

                                                                                                                  

i1                                                         A1                                                              

                                                                                        

                             y       (y) الدخؿ      

دالنسػػدة لمسػػتكل :  (6الشػػكؿ  
م ػػيف مػػف النػػاتج ، تػػؤدم الزيػػادة 

انخفػػػاض  الفػػػال عػػػرض النقػػػكد إلػػػ
:  ديانيػػػػافػػػػال سػػػػ ر الفائػػػػدة. فػػػػال 

 التػػؤدم زيػػادة ال ػػرض النقػػدم إلػػ
 أسفؿ". الإل LMانتقاؿ منحنى 

 يإل  M  سمي مفكننظر في الزيادة في المعركض النقدم اإل، (6 الشكؿ  يننظر إل ؛لنرل كيؼ
M1  ،السعر الثابت يػزداد عػرض النقػكد الحقيقيػة مػف م)عند( مستك  يبالنظر إل M/ P إلػى M/ P1    ، ثػـ
ازف في األسػكاؽ الماليػة ، إف سعر الفائدة المتسؽ مع التك  y كليكفأم مستكل مف مستكيات الدخؿ ،  يعم
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 .LM1 إلػى LM ألسػفؿ ، مػف LM ينتقػؿ منحنػى. عمػى سػبيؿ المثػاؿ ،  i1 يإلػ i مػف يػنخفضىػك أقػؿ، 
زيادة فػي  يمف مستكيات الدخؿ ، كبنفس المنطؽ يؤدم انخفاض المعركض مف النقكد إل معمى أم مستك 

 .يألعم LM معدؿ الفائدة. كيتسبب في انتقاؿ منحنى

 مخص:ندعكنا 

ي نال التكازف فال األسكاؽ المالية أنه ، مقادؿ عرض نقدم حقيقال ، تؤدم الزيادة فال مستكل الدخؿ ، الذم يؤدم إلال زيادة  ■
 عمال.أال اعد إلال  LMالطم  عمى النقكد ، إلى زيادة فال م دؿ الفائدة. يتـ تمثيؿ اذ  ال بل ة مف خبلؿ منحنى 

 ألعمى. LM الإلى أسفؿ ؛ انخفاض فال عرض النقكد ينقؿ منحن LMانتقاؿ منحنى  التؤدم زيادة عرض النقكد إل ■

نحػف *أك ألسػفؿ؟ السػد :  الألعمػLM كلكػف حػكؿ انتقػاؿ منحنػى ،اليمػيف الاليسػار أك إلػ الإلػ IS اللماذا نفكر فال انتقاؿ منحنػ ■
عندما يتغيػر  Y يحدث لػم طال،  لذلؾ نريد أف ن رؼ ما  i  عند( س ر فائدة  الدالنظر إل Y أنه يحدد النفكر فال سكؽ السمع، عم

 .المحكر األفقال ، كيتحرؾ يميننا أك يسارنا اليككف عم  Yمتغير خارجال. 

عنػدما يتغيػر  i  ػلػذلؾ نحػف نريػد أف ن ػرؼ مػا يحػدث لػم طال،  Yدالنظر  عند(  iأنها تحدد  النحف نفكر فال األسكاؽ المالية عم*
 فؿ. ". عمى المحكر الرأسال ، كتتحرؾ ألعمى أك ألس iمتغير خارجال. 

 ا تغيير منحنى  مف خبلؿ التغييرات فال الطم  عمى النقكد LM يمكف أيضن

أنيػا ناتجػة  يعمػ (6)فػي الشػكؿ  LM ياليمػيف لمنحنػ يإلػ )االنتقػاؿ( لقد فسرنا حتػى اآلف الحركػة
 LM ياليمػيف بالضػبط فػي منحنػ يعػف زيػادة فػي عػرض النقػكد. كلكػف يمكػف أف يحػدث نفػس التحػكؿ إلػ

سػعر عنػد بعض العكامؿ التي يمكف أف تقمؿ مف الطمػب عمػى النقػكد ك مب عمى النقكد. بسبب انخفاض الط
؛  فػال المسػتقدؿ المتك ػع كزيػادة التضػخـ ؛ انخفاض الثركة :  تشػمؿ، فائدة معيف كمستكل دخؿ حقيقي 

حمػؿ  يإلفراد التي تقمؿ مف حاجة األ كتقنيات الدفع الجديدة مثؿ أجهزة ال راؼ اآللال كدطا ات االئتماف
اليميف كستؤدم التغييرات  يإل LM تحكيؿ منحنى يالعممة في محافظيـ. ستؤدم أم مف ىذه التغييرات إل

 .اليسار يإل LM يمنحن نتقاؿا يالمعاكسة إل

تجنب حدكث تغيير في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي كسعر الفائدة عنػد  المركزمبنؾ الإذا أراد 
تغيير المعركض النقدم في نفػس االتجػاه.  يالنقكد ، ف نو يحتاج إل يعمفي الطمب  نتقاالتحدكث ىذه اال

كبالتػػالي ، إذا كػػاف اختػػراع أجيػػزة الصػػراؼ اآللػػي كبطاقػػات االئتمػػاف يقمػػؿ مػػف الطمػػب عمػػى النقػػكد ، يجػػب 
نتقػػاؿ مػف اال LMتقميػػؿ المعػركض مػػف النقػكد بػػالمبمغ المطمػكب لمحفػػاظ عمػى منحنػػى  البنػػؾ المركػزمعمػى 

 يف.اليم يإل

 

 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 98 

يكضػح اػذا المردػع  جػز  السػادؽ. ، المقدـ فػال ال IS مهـ كمفيد مثؿ منحنى LM منحنى: LM  الت رؼ عمى المخططات: منحنى
 تحرؾ عف مكض ه.كي ينتقؿكما يج مه  LM ميؿ منحنى

  ؿ  مثػؿ منحنػىالمحكر الرأسػال اػك سػ ر الفائػدة كالمحػكر األفقػال اػك مسػتكل الػدخ:  مككنات الرسـ التخطيطال كأسدا  االنحدار
IS).  يكضح منحنىLM كالػدخؿ المتكافػؽ مػع تحديػد الطمػ  عمػى النقػكد الػذم يسػاكم  ،  سػ ر الفائػدةمػف المختمفػة  تجمي ػاتال

ا ثادتنا لمنقكد. نظرنا ألف الطم  عمى النقكد ثادت  ، لكف الدخؿ يزداد كمما انتقمنا إلى اليميف ، يجػ  أف  LMطكؿ منحنى  عمىعرضن
لت كيض الطم  المتزايد عمى النقكد الناتج عف ارتفاع الدخؿ. اذا الشال  اك م دؿ الفائدة األعمى ، الذم يػدفع   ا""شال  م  يحدث
الثادتة المتاحة الستخدامها فال المستكل األعمى  قكدنإلى األ كؿ  ير النقدية ، كتحرير المزيد مف ال نقكدإلى التحكؿ مف ال فراداال

M) الحقيقيػة النقػكد أر ػدة مسػتكل يكػكف ، محػدد LM حنػىمن أم طػكؿ عمى مف الم امبلت.
s
/ P) الحقيقػال الػدخؿ لكػف ، ثادتنػا 

(Y) نقكدال سرعة الحقيقية األر دة إلى الحقيقال الدخؿ نسدة تسمى. يختمؼ (V): 

  
 

  

 ⁄
 

  

  
 

ػا تسػاكم السػرعة أف األيمف الت دير يكضح M) االسػمال النقػدم الم ػركض عمػى امقسػكمن  (PY) االسػمال الػدخؿ أيضن
s

) .
 لمحفػاظ. ثادػت النقدم الم ركض لكف. أ ؿ دنقكد االحتفاظ االفراد يريد ، i زادت إذا ا؟ لماذا. السرعة زادت ، الفائدة س ر ارتفع كمما
. النقػكد مػف الثادتة يةالحال دالكمية االحتفاظ عمى األسر لحث الدخؿ فال زيادة اناؾ تككف أف يج  ، النقكد سكؽ فال التكازف عمى
 طريػؽ عػف السػرعة فػال تغييػرنا يحقػؽ ثادػت LM منحنػى طػكؿ عمػى كألسػفؿ ألعمػى اال ت ػاد تحػرؾ فػال يتسد  أف يمكف شال  أم

M تككف دينما Y تغيير
s
 / P ثادتة. 

 ؟ LMمنحنى  كيحرؾ ينقؿ الذم ما

M) ثادػت حقيقال نقكد عرض أجؿ مف LM منحنى رسـ يتـ
s
 / P) .لمنقػكد األعمػى السػمالا ال ػرض سػيؤدم (M

s
إلػى  (

 فػال الزيػادة تػؤدم. اليسػار إلػى LM منحنػى تحكيػؿ إلػى لمنقػكد االسػمال ال رض انخفاض كسيؤدم ، اليميف إلى LM منحنى نقؿ
 . حيح كال كس اليسار إلى LM منحنى تحكيؿ إلى (P) الس ر مستكل

 إلػى سػيتحكؿ فننػه ، السػ ر مسػتكل يػنخفض ماعنػد أك النقػكد عػرض يػزداد عنػدما اليميف إلى LM منحنى ينتقؿ مثمما
 الحقيقػػال الػػدخؿ ك الفائػػدة سػػ ر دخػػبلؼ محػػدد أم فػػال تغييػػر دسػػد  النقػػكد عمػػى الطمػػ  فػػال انخفػػاض انػػاؾ يكػػكف عنػػدما اليمػػيف

 الفائػدة انخفػاض اػال التػال تػـ االشػارة اليهػا سػادقا، ، ال كامػؿ اػذ (. التػكالال عمػى ، كاألفقال الرأسال المحكر عمى دالف ؿ المكجكد 
 كدطا ػات اآللػال ال ػراؼ أجهػزة مثؿ التكنكلكجية االدتكارات أك ، المتك ع التضخـ كزيادة ، الثركة كانخفاض ، النقكد عمى المدفكعة
 ، L (Y) ، النقػكد عمػػى الطمػػ  جػدكؿ مػػف كػبلن  يج ػػؿ الفائػدة لسػػ ر حساسػػية أ ػؿ النقػػكد عمػى الطمػػ  يج ػؿ شػػال  أم . االئتمػاف
 فال لمتغيرات استجادة النقكد أ ؿ عمى الطم  يج ؿ شال  أم(. األفقال التقاطع نقطة حكؿ ألعمى تدكير   ارناانحد أكثر LM كمنحنى
ا كيحكله استكا  أكثر LM منحنى سيج ؿ الدخؿ  .الخارج إلى أيضن

 ؟ LMمنحنى خارج المكجكدة النقاط حقيقة اال ما

 لخمػؽ المطمػك  ذلػؾ مػف أ ػؿ الػدخؿ ألف النقػكد مػف الم ػركض فػال فػائض دهػا LM منحنى يسار عمى ديكممها المنطقة
 مػف أعمػى الػدخؿ ألف النقػكد عمػى زائػد طمػ  دهػا LM منحنػى يميف عمى ديكممها المنطقة .ال رض لمطادقة النقكد عمى كاؼو  طم 

 عمػى. الفائػدة أسػ ار لتغييػر ضػغط انػاؾ LM منحنى خارج نقطة أم فال .الثادت ال رض مع النقكد عمى الطم  لمطادقة المطمك 
 كاأل ػكؿ السػندات ديػع طريػؽ النقػكد عػف عمػى الح ػكؿ االفػراد يحػاكؿ ، النقػكد عمػى زائػد طمػ  اناؾ يككف عندما ، المثاؿ سديؿ
 .األخرل المالية كاأل كؿ السندات عمى الفائدة أس ار يرفع كاذا ، األخرل المالية
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 ؛ كآثار السياسة IS - LMثالثا: التكازف الشامؿ  

. كتكض  كيؼ عرض السمع مساكيان لمطم  عمى السمعمف الشرط . أف يككف  "IS"تتبع عالقة 
عرض النقكد يج  أف يككف مساكيا تأتي مف شرط أف ،  LMيؤثر سعر الفائدة عمى الناتج . عالقة 

ك  IS. كتكض  كيؼ يؤثر الناتج بدكره عمى سعر الفائدة . نحف اآلف نضع عالقات لمطم  عمى النقكد
LM  يج  أف يككف عرض السمع مساكيان لمطم  عمى السمع ، كيج  أف يككف كقت، معان. في أم

. معا ، ف نو يتحدد كال مف (LM)ك  (IS). كعند تقابؿ كؿ عرض النقكد مساكيان لمطم  عمى النقكد
 الناتج كسعر الفائدة.

                                

              
 

 
       

كالػذم يعػادؿ االنتػاج  –عمػى رسػـ بيػاني كاحػد. النػاتج  LM كمنحنػى IS يمثؿ منحنػى( 7 الشكؿ 
 عمى المحكر الرأسي. يقاس عمي المحكر االفقي ، يتـ قياس سعر الفائدة -أك الدخؿ

    i س ر الفائدة                             

LM   

                                                              

       i                                A              

   

IS      

        Y      Y الدخؿ( الناتج  

" ي نػال التػكازف فػال  : IS -LM(: نمػكذج  7الشػكؿ  
ؤدم إلػػػى تػػػسػػكؽ السػػػمع أف الزيػػػادة فػػػال سػػػ ر الفائػػػدة 

 كاسػطة  منحنػى . يتـ تمثيؿ ذلؾ د انخفاض فال الناتج
IS كي نال التكازف فػال األسػكاؽ الماليػة أف الزيػادة فػال .

الناتج تؤدم إلى زيادة فال م دؿ الفائدة. يتـ تمثيؿ ذلػؾ 
، كالتػػػال  (A) . فقػػط فػػال النقطػػةLMدكاسػػطة منحنػػى 

 اػػال عمػػى كػػبل المنحنيػػيف ، يكػػكف كػػؿ مػػف سػػكؽ السػػمع

 كاألسكاؽ المالية فال حالة تكازف".

 

 يأسػػػفؿ تقابػػػؿ التػػػكازف فػػػي سػػػكؽ السػػػمع . أم نقطػػػة عمػػػ يالمنحػػػدر إلػػػ ISى أم نقطػػػة عمػػػى منحنػػػ
اػػال التػػال تحقػػؽ  (A)فقػػط النقطػػة تقابػػؿ التػػكازف فػػي األسػػكاؽ الماليػػة.  ىاألعمػػ يالمنحػػدر إلػػ LMمنحنػػى 

اػك ،  iالمػرتبط بػو، كمعػدؿ الفائػدة  Y، مع مستكل الناتج  A. كىذا يعني أف النقطة شرط التكازف الشامؿ
 تكازف في سكؽ السمع كاألسكاؽ المالية.الالنقطة التي يكجد فييا  -ال اـ التكازف 

الم مكمػات حػكؿ عمػى الكثيػر مػف  (7  التي يرتكػز عمييػا الشػكؿ LMك  ISتشتمؿ العالقات بيف 
عالقتػػيف )أك  IS-LMيسػػتخدـ نمػػكذج ك .  االسػػتهبلؾ كاالسػػتثمار كالطمػػ  عمػػى النقػػكد كظػػركؼ التػػكازف

تغيػػػػريف الػػػػداخمييف ، الػػػػدخؿ الحقيقػػػػي كسػػػػعر الفائػػػػدة. المتغيػػػػرات الخارجيػػػػة ، التػػػػي ال جػػػػدكليف( لتحديػػػػد الم
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المستيمؾ ، كمستكل صافي الثركة الحقيقية لألسػرة ،  )ثقة( يشرحيا النمكذج ، ىي مستكل األعماؿ كتفاؤؿ
كسػػػػػيكلة أك صػػػػػعكبة الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى قػػػػػركض فػػػػػي األسػػػػػكاؽ الماليػػػػػة ، كاألداة الكحيػػػػػدة لمسياسػػػػػة النقديػػػػػة 

 كصػافي الصػادرات، )المعركض النقدم( ، أداتا السياسة الماليػة )اإلنفػاؽ الحكػكمي كاإليػرادات الضػريبية( 
، ستككف النتيجة تغييػرنا تغيير في أحد المتغيرات الخارجية. عندما يككف ىناؾ عندما يككف االقتصاد مفتكح

 .تج المحمي اإلجمالي( كسعر الفائدة، الدخؿ الحقيقي )أك الناف المتغيريف الداخمييف أك كمييمافي أم م

 .IS - LMدعنا نرل اآلف ما يمكف أف يفعمو نمكذج  

 Fiscal Policy, Activity, and the Interest Rateالسياسة المالية، النشاط كم دؿ الفائدة  -1

تشػػػمؿ السياسػػػة الماليػػػة متغيػػػرات زيػػػػادة / أك تخفػػػيض الضػػػرائب؛ ك زيػػػادة / أك تخفػػػيض اإلنفػػػػاؽ 
 مي. باإلضافة إلي التحكيالت. سكؼ نكض  حالتيف؛ كيمكف عكسيما لمحصكؿ عمي اآلثار البديمة. الحكك 

  تخفيض الضرائ 

كتفعػػؿ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ زيػػادة الضػػرائب مػػع  ،لنفتػػرض أف الحككمػػة قػػررت تخفػػيض عجػػز الميزانيػػة
دانكمػاش اسػة الماليػة الحفاظ عمى بقاء اإلنفاؽ الحككمي دكف تغيير. ككثيرا ما يسمى ىذا التغيير في السي

)كتسػمى الزيػادة فػي العجػز، إمػا  fiscal consolidation مالالال " الضدط" أك،  fiscal contraction مالال
مػا ىػػي  (fiscal expansion التكسػع المػػالالبسػبب الزيػادة فػي اإلنفػاؽ الحكػػكمي أك انخفػاض الضػرائب، 

 كعمى سعر الفائدة  عمى مككناتو( ، )آثار ىذا االنكماش المالي عمى الناتج 

 ( المالال ضدط ال ↔انكماش مالال G - T ↔  فال   Decreaseانخفاض *

 التكسع المالال"   G - T  ↔فال Increaseالزيادة *

ػػػا إلػػػى  عنػػػدما تجيػػػب عمػػػى ىػػػذا، أك أم سػػػؤاؿ حػػػكؿ تػػػأثيرات التغييػػػرات فػػػي السياسػػػة ، فانتقػػػؿ دائمن
 الخطكات الثالث التالية:

التػكازف فػي األسػكاؽ الماليػة.  يعمػى التػكازف فػي سػكؽ السػمع، ككيػؼ يػؤثر عمػ اسأؿ كيؼ يػؤثر التغييػر* 
  LMك/ أك  IS طريقة أخرل : كيؼ تنتقؿ منحنياتب

لنػاتج التػكازف كمعػدؿ  يحػدث، مػاذا  LM ك IS كصػؼ تػأثيرات ىػذه االنتقػاالت عمػى تقػاطع منحنيػات *
 فائدة التكازف 

 كصؼ اآلثار في الكممات. *
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. بحمػكؿ الثالثػةالخطػكة  ية ، ستتمكف في كثير مف األحياف مف االنتقاؿ مباشرة إلمع الكقت كالخبر 
 يذلؾ الكقػت سػتككف مسػتعدنا لتقػديـ تعميػؽ فػكرم عمػى األحػداث االقتصػادية اليكميػة. كلكػف حتػى تصػؿ إلػ

 مف الخبرة ، اذىب خطكة خطكة. مىذا المستك 

 -التػكازف فػي سػكؽ السػمع  يفي الضرائب تؤثر عمػ. السؤاؿ األكؿ ىك كيؼ أف الزيادة 1 ابدأ بالخطكة  ■
المقابؿ لمتكازف فػي  IS، منحنى  (a) (؛ الجزء8) لنرسـ ، في الشكؿ . ISأم كيؼ يؤثر ذلؾ عمى منحنى 

ىػػذا. مػػف خػػالؿ  IS يمنحنػػ ي، عمػػ B كلػػتكف عشػػكائيةسػػكؽ السػػمع قبػػؿ زيػػادة الضػػرائب. اآلف تأخػػذ نقطػػة 
مسػػاكيان لمطمػػب  سػػمعبحيػػث يكػػكف عػػرض ال ،iBمعػػدؿ الفائػػدة المقابػػؿ ك  YB، يكػػكف النػػاتج  IS يبنػػاء منحنػػ
 .سمع عمى ال

. لقد رأينا اإلجابة في T1إلى  Tسأؿ ما يحدث لمناتج إذا زادت الضرائب مف أ،  iBعند سعر الفائدة       
سػتيالؾ ، ، ف ف الزيادة في الضرائب تقمػؿ االأقؿ القابؿ لمتصرؼ دخؿاللدييـ  يصب   فرادألف األ .1جزءال

. بشػكؿ YC يإلػ YB، يػنخفض النػاتج مػف  iBكمف خالؿ المضػاعؼ ، يقمػؿ مػف النػاتج. عنػد سػعر الفائػدة 
 يإلػ ISانخفاض الناتج. كبالتػالي ، ينتقػؿ منحنػى  يإل ىاألعمعاـ ، عند أم سعر فائدة ، تؤدم الضرائب 

 .IS1إلى  IS اليسار ، مف

 ."ISنقؿ منحنى الضرائ  ت ↔ IS" تظهر الضرائ  فال ال بل ة 

منحنػػى  (b) (؛8 يرسػػـ الشػػكؿ  .LMبعػػد ذلػػؾ ، دعنػػا نػػرل مػػا إذا كػػاف أم شػػيء يحػػدث لمنحنػػى  
LM عشكائية( ،  كيفية المقابؿ لمتكازف في األسكاؽ المالية، قبؿ زيادة الضرائب. خذ نقطة(F  عمى منحنى
LM  مػػف خػػالؿ بنػػاء منحنػػى ،LM  فػػ ف معػػدؿ الفائػػدة ،iF كالػػدخؿ YF بحيػػث أف عػػرض النقػػكد  يككنػػاف

  .يساكم الطمب عمى النقكد

 YF يعند زيادة الضرائب  الجكاب: ال شيء. عند مستكل الدخؿ المعطػ LMماذا يحدث لمنحنى 
النقػػكد ىػك نفسػػو كمػػا كػاف مػػف قبػػؿ ،  يفػ ف معػػدؿ الفائػدة الػػذم يكػػكف فيػو عػػرض النقػكد يسػػاكم الطمػػب عمػ

، ف نيػػا ال تػػؤثر عمػػى حالػػة التػػكازف. ال  LMيػػر فػػي عالقػػة ، ألف الضػػرائب ال تظ مكبعبػػارة أخػػر . iFكىػػك 
 .LM يتؤثر عمى منحن

 ".LMال تقـك الضرائ  دنقؿ منحنى  ↔  LM" ال تظهر الضرائ  فال عبل ة 

فقط إذا ظير ىذا  ، تككفالمنحنى استجابة لتغير متغير خارجي انتقاؿالحظ المبدأ العاـ ىنا: 
لذلؾ ، عندما  ،( 2 ثميا ذلؾ المنحنى . تدخؿ الضرائب في المعادلة المتغير مباشرة في المعادلة التي يم

 .LM، لذلؾ ال يتحكؿ منحنى  (3 . لكف الضرائب ال تدخؿ في المعادلة IS يمنحن نتقؿي  ،تتغير

 تذكير: المتغير الخارجال اك متغير نيخذ  كما اك مكضح ك ير مفسر ضمف النمكذج. انا الضرائ ." "
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 ، تحديد التكازف. 2كة اآلف فكر في الخط ■

 IS ي، عند التقاطع بيف منحن *Eيككف عند النقطة  (C) (؛8  دع التكازف األكلي في الشكؿ

ىك نفس  LM ي، كمنحن (a) (؛8 الشكؿ  في IS يىك نفس منحن IS ي. إف منحنLM ياألكلي كمنحن
 .IS1 يإل ISيسار مف ال يإل IS يبعد زيادة الضرائب ، يتحكؿ منحن .(b)(؛ 8 الشكؿ  يف LM يمنحن

ينخفض  .E1 بدكف تغيير، أك النقطة LM يالجديد كمنحن IS ييككف التكازف الجديد عند تقاطع منحن
*ينخفض سعر الفائدة مف .  Y1يإل Yالناتج مف 

i  إلىi1 .  يمنحن انتقاؿكىكذا ، مع IS  يتحرؾ ،
ىك أنو  ؛منطؽ( ىذه الكممات أك عمة، أك سبب )  . E1إلى  *E، مف  LM يطكؿ منحن ياالقتصاد عم

ا التمييز بيف انتقاؿ المنحنى )ىنا انتقاؿ منحنى  ( كالتحرؾ عمى طكؿ منحنى )ىنا ISمف الميـ دائمن
 .ثنيفاال(. تأتي العديد مف األخطاء مف عدـ التمييز بيف LMالحركة عمى طكؿ منحنى 

 ."LMاال ت اد عمى طكؿ منحنى . يتحرؾ LMال يتغير منحنى  .ISالزيادة فال الضرائ  تحكؿ منحنى "

انخفاض الدخؿ المتاح ، مما  يالزيادة في الضرائب تؤدم إل  : ىي سرد القصة بالكممات؛ 3الخطكة  ■
انخفاض في الناتج  يفراد. ىذا االنخفاض في الطمب يؤدم بدكره إلانخفاض استيالؾ األ ييؤدم إل

انخفاض سعر  يعمى النقكد، مما يؤدم إل كالدخؿ. في الكقت نفسو ، يقمؿ انخفاض الدخؿ مف الطمب
 لكنو ال يعكض تماما تأثير الضرائب عمى الطمب عمى السمع. ؛الفائدة. انخفاض في سعر الفائدة يقمؿ

، كسػيككف النػاتج أ ػؿ ( C) (؛8 فػال الشػكؿ  (E2)إلػى النقطػة  (*E)إذا لـ ينخفض س ر الفائدة ، سينتقؿ اال ت ػاد مػف النقطػة "
 ."E1. دسد  االنخفاض فال س ر الفائدة الذم يحفز االستثمار. "االنخفاض فال النشاط اك فقط إلى النقطة E2ة مداشرة مف النقط

دكف تغييػػػػر  G اإلنفػػػػاؽ الحكػػػكمالمػػػف خػػػػالؿ االفتػػػراض، يبقػػػى  لمككنػػػػات الطمػػػ ؟مػػػاذا يحػػػدث 
 االسػتيالؾ)افترضنا أف االنخفاض في عجز الميزانية يحدث مف خػالؿ زيػادة الضػرائب(. كمػف المؤكػد أف 

الػدخؿ المتػاح مػف كػال ، لػذا يػنخفض T = ty : فالضػرائب ترتفػع كتيػبط اإليػراداتC=c(y – T)ينخفض سػ
    لبلستثمار الحسابيف. السؤاؿ األخير ىك ، ماذا يحدث

                                 

                                                                           
 

مػػف ناحيػػة ، يعنػػي انخفػػاض النػػاتج انخفػػاض المبيعػػات كانخفػػاض االسػػتثمار. مػػف ناحيػػة أخػػرل ، 
زيادة االستثمار. دكف معرفة المزيد عف الشكؿ المحدد لعالقة االستثمار ،  ييؤدم انخفاض سعر الفائدة إل

كاف االستثمار يعتمد فقط عمى سعر الفائدة ، فعندئذ المعادلة ، ال يمكننا أف نقرر التأثير الذم يييمف: إذا 
 سػػػكؼ يزيػػػد االسػػػتثمار بالتأكيػػػد ؛ إذا كػػػاف االسػػػتثمار يعتمػػػد فقػػػط عمػػػى المبيعػػػات ، فػػػ ف االسػػػتثمار سػػػكؼ

 .بالتأكيدينخفض 
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    i س ر الفائدة                                                                              

                                                                        

  (a) 

         

            IS(for T)            B                 C                                  iB 

       For T1>T)    IS1(  

                YB     YC( Y ) الناتج  

                  LM                                                       س ر الفائدة i          (b) 
 

                                        

                     F iF 

                                                                             

    

            Y            YFناتج ال         

                        LM                                                           سعر الفائدة i    

   (c) 

                                                                                                               

        i*                   E2                                 E*                                       

                                                                               

IS(for T)                                   E1     i1              

For T1>T)  IS1( 

Y   Y الناتج       
*
         Y1                       

إلػى اليسػار ، ممػا يػؤدم إلػى انخفػاض  IS"تؤدم زيادة الضرائ  إلػى انتقػاؿ منحنػى  :(: آثار زيادة الضرائ  8الشكؿ   
 مستكل تكازف الناتج كم دؿ فائدة التكازف."
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لمبيعػػػات ، لػػػذلؾ ال يمكننػػػا أف بشػػكؿ عػػػاـ ، يعتمػػػد االسػػتثمار عمػػػى كػػػؿ مػػف سػػػعر الفائػػػدة كعمػػى ا
عنػػػدما يرتفػػػع العجػػػز يطمػػػؽ عميػػػو أحيانػػػان مزاحمػػػة  نخفضنقػػػكؿ. )إف الحالػػػة التػػػي يكػػػكف فييػػػا االسػػػتثمار يػػػ

crowding out أثر المزاحمة"  االستثمار بالعجز "crowding effect ذا ارتفع االسػتثمار بػدالن مػف ذلػؾ . كا 
فػػي االسػػتثمار بسػػبب العجػػز(. خالفػػان لمػػا يقكلػػو  crowding inعنػػدما يرتفػػع العجػػز ، فػػ ف ىنػػاؾ مزاحمػػة  

مردػػع التركيػػز ، السياسػػيكف غالبػػان. ال يػػؤدم انخفػػاض عجػػز المكازنػػة بالضػػركرة إلػػى زيػػادة فػػي االسػػتثمار. 
  ينا ش اذا دمزيد مف التف يؿ. ""خفض ال جز: جيد أك سيئ لبلستثمار؟

كسػنقـك بتأىيػؿ  الكتػا تثمار عدة مرات في ىػذا العالقة بيف السياسة المالية كاالس يسكؼ نعكد إل
أك ال يحػد مػف / بطػرؽ عديػدة. كلكػف النتيجػة ىػي أف تخفػيض عجػز المكازنػة قػد يقمػؿ  يىذه اإلجابة األكل

 .االستثمار في المدل القصير

 " ؟" االستثمار الخاصمزاحمة كيؼ يمكف لمتكسع المالال 
 How Fiscal Expansion Can “Crowd Out”  Private Investment 

اآلف  .  crowding out effect دػيثر المزاحمػةمف أىػـ آثػار السياسػة الماليػة التكسػعية  مػا يعػرؼ 
كال  كخػط مسػتقيـ  ISمنحنػى  )لمتبسيط نستخدـثابت. ال LMعمى طكؿ منحنى  ISمنحنى  بتحريؾسنقكـ 

  يخؿ بالتحميؿ( .

. اليمػيف يإلػ IS منحنػى ؿيػتحك  يإلػ G فػي ةزيػاد شكؿ تتخذ التي التكسعية المالية السياسة تؤدمك 
ػا كلكػففقػط ؛  Ap زيػادة فػي المرتفعػة G تػأثير كالجديػد القػديـ IS منحني بيف األفقية المسافة تمثؿ ال  أيضن

 .(Y = k∆ Ap∆) مضاعؼ بمقدار يميننا IS يمنحننقؿ ي الذم المضاعؼ التأثير

مػى الػدخؿ الحقيقػي مبػالغ فيػو مػف خػالؿ أف تأثير السياسػة الماليػة التكسػعية ع (؛9)يكض  الشكؿ 
تحريػؾ  ي. سيؤدم ىػذا المضػاعؼ المػالي الكامػؿ إلػمحكر الثاني )نمكذج المضاعؼ البسيط( مضاعؼ ال

بػدالن مػف ذلػؾ ، يرتفػع سػعر الفائػدة كيػزداد الػدخؿ  .E2اليمػيف إلػى  يإلىػ (9)فػي الشػكؿ  E *االقتصاد مػف 
 بشكؿ أقؿ.

إلػى اليمػػيف يزيػد الػدخؿ ، ممػا يزيػد مػػف  IS انتقػاؿ منحنػيىػك أف السػبب فػي ارتفػاع سػعر الفائػػدة  
الطمػػب عمػػى النقػػكد ، كلكػػف مػػف خػػالؿ افتػػراض أف العػػرض الحقيقػػي لمنقػػكد يظػػؿ ثابتنػػا عمػػى طػػكؿ منحنػػى 

LM. 
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 IS0                               IS1                             LM0 (M
S
/P)0   

i0                                                       E3                                                                      

                                      E
* 

     
       

                                                                              

i
*

                                                                                                        E2                                                            

                          ر المزاحمةاث   

   

                   Y*        Y1            Y2   

 كسػػػ ر الحقيقػػػال الػػػدخؿ عمػػػى الحكػػػكمال اإلنفػػػاؽ زيػػػادة تػػػيثير( : 9  الشػػػكؿ
 النقطػة عند اال ت اد تكازف يحدث ، األ مال IS0 منحنى طكؿ عمى : الفائدة

*E. منحنػػى انتقػػاؿ إلػػى الحكػػكمال اإلنفػػاؽ فػػال الزيػػادة تػػؤدم IS اليمػػيف إلػػى 
 . E3 إلى E * النقطة مف LM منحنى عمى اال ت اد تكازف ينزلؽ. IS1 إلى

 كمػػا ، الفائػػدة سػػ ر يتغيػػر لػػـ إذا
ا كاف  المضاعؼ  يغة فال مفترضن

  ػد اال ت ػاد فػنف ، 2فال المحكر 
 E2 المكضع إلى اليميف إلى انتقؿ
 أثنػػا . E3 إلػػى االرتفػػاع مػػف دػػدالن 
 عمػى القضػا  يػتـ ، مخطػطال رسػـ

 :مػػف 2المحػػكر  مضػػاعؼ ن ػػؼ
*E إلػػػػػى E2 تػػػػػيثير خػػػػػبلؿ مػػػػػف 

 إدقػا  إلػى الحاجة دسد  المزاحمة
 أم ، LM منحنػى عمػى اال ت اد
 سػػػكؽ فػػػال التػػػكازف عمػػػى لمحفػػػاظ

 .نقكدال

  أثر المزاحمةThe Crowding Out Effect 

لمقارنػة  crowding out effect "ثػر المزاحمػة أ "كالصحفييف عبارة  / يستخدـ بعض االقتصادييف
نػاتج عػف اإلنفػاؽ  E3 ك E2 . الفرؽ فػي الػدخؿ الحقيقػي بػيف النقطتػيف( 9)في الشكؿ  E3 ك E2 نقاط مثؿ

، المسػتخدمة فػي حسػاب حجػـ تػأثير E2  االسػتثمارم كاالسػتيالكي المػزاحـ بمعػدؿ الفائػدة األعمػى. النقطػة
القتصػػاد الكصػػكؿ إليػػو كال يمكنػػو الكصػػكؿ إليػػو. فػػي المزاحمػػة ، ىػػي مكقػػؼ افتراضػػي بحػػت ال يسػػتطيع ا

منػو فػي  E3 ، ف ف إجمالي اإلنفاؽ الخاص أعمى في حالة التػكازف الجديػدة فػي مزاحمةالكاقع ، بعيدنا عف ال
تعزيػز النػاتج المحمػي اإلجمػالي بشػكؿ  يال تؤدم الزيادة في اإلنفاؽ الحكػكمي إلػ .*E الكضع األصمي في

تػأثير مضػاعؼ يرفػػع االسػتيالؾ كاالسػتثمار. كمػع ذلػػؾ ، ىنػاؾ تػأثيراف متكازيػػاف مباشػر فحسػب ، بػؿ ليػػا 
 .E2 عنيا عند النقطة E3 يفسراف سبب انخفاض دخؿ نقطة التكازف الجديدة

يقمػؿ معػدؿ الفائػػدة المرتفػع االسػتيالؾ المسػػتقؿ كاالسػتثمار المخطػػط لػو بمػا يكفػػي لتعػكيض معظػػـ 
ؾ المسػػػتحث النػػاتج عػػػف النفقػػات الحككميػػػة المضػػافة. بػػػدكف زيػػػادة )كلكػػف لػػػيس كػػؿ( الزيػػػادة فػػي االسػػػتيال

زيػادة االسػتيالؾ  يحيث تؤدم زيادة اإلنفاؽ الحككمي إلالمحكر الثاني أسعار الفائدة ، سنعكد إلى نمكذج 
 اإلطالؽ في مقدار االستيالؾ المستقؿ أك االستثمار المخطط لو. يالمستحث دكف أم تعكيض عم

 مدمػ  تقميػؿ فال الضرائ  م دالت خفض أك الحككمال اإلنفاؽ فال الزيادة تيثير The crowding out effect المزاحمة أثر ي ؼ
 . استهبلؾ أك استثمار الخاص( الخاص اإلنفاؽ مككنات مف أكثر أك عن ر
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  ؟مزاحمةالأثر  تجن  يمكف اؿ

 مػف المعػركض كبقػي الػدخؿ ارتفػع كمما المطمكبة الفائدة معدؿ زيادة ىك لممزاحمة األساسي السبب
 الطمػب فػي الزيػادة لتعػكيض. الػدخؿ لزيػادة إيجػابي بشػكؿ النقػكد عمػى الطمػب يسػتجيب بينماثابت ،  النقكد
 آثػػار لتعػػكيض يكفػػي بمػػا الفائػػدة سػػعر يرتفػػع أف الضػػركرم مػػف ، الػػدخؿ ارتفػػاع عػػف الناتجػػة النقػػكد عمػػى
 .النقكد عمى الطمب عمى المرتفع الدخؿ

 ، النقػػػدم المعػػػركض بزيػػػادة البنػػػؾ المركػػػزم يقػػػكـ أف ىػػػي المزاحمػػػةأثػػػر  لتجنػػػب طريقػػػة أبسػػػط إف
ثر أل المحتمؿ اآلخر االستثناء. IS منحنى مقدار بنفس اليميف إلى نتقاؿباال LM لمنحنى السماح كبالتالي

 يمكػػف التػػي األخػػرل االفتراضػػية حػػاالتال. الػػدخؿ عمػػى يعتمػػد ال نقػػكدال عمػػى الطمػػب كػػاف إذا ىػػك لمزاحمػػةا
 أك( صػفر ىػي لإلنفػاؽ الفائػدة اسػتجابة أف أم) عمكدينػا IS منحنػى يكػكف عنػدما ىػي المزاحمػة تجنػب فييا

 (.ال نياية  محدكدة غير النقكد عمى لمطمب الفائدة استجابة أف أم) أفقينا LM منحنى يككف عندما

 ضػػعيفة أك قكيػػة الماليػػة كالسياسػػة النقديػػة السياسػػة فييػػا تكػػكف التػػي حػػاالتال نػػدرس سػػكؼ الحقػػا
 الضػعيفة النقديػة السياسػة تعػكيض يمكف ىؿ. السياسة نكعي بيف التفاعالت كسندرس ، عادم غير بشكؿ
 العكس  أك ، قكية مالية بسياسة

 Monetary Policy, Activity, and the Interest Rateالسياسة النقدية ، النشاط كم دؿ الفائدة  -2

 المخطط  نفاؽاإل عمى النقدية السياسة تؤثر أف يمكف كيؼ

. كيسػمى انخفػاض  monetary expansion دالتكسػع النقػدميسػمى زيػادة المعػركض مػف النقػكد 
 monetaryنقػدم  تشػديد  تضػييؽ( أك  monetary contraction دانكماش نقػدمالمعركض مف النقكد 

tightening. 

التشديد  التضييؽ(  ↔انكماش نقدم"  M  ↔  فال  Decreaseالتكسع النقدم . انخفاض M ↔  فال  Increaseالزيادة " 
 النقدم"

، مػػف خػػالؿ  M دعنػػا نأخػػذ حالػػة التكسػػع النقػػدم. افتػػرض أف البنػػؾ المركػػزم يزيػػد النقػػد االسػػمي ،
، فػ ف ىػذه  مسػتكل السػ ر ثادػت عمػى المػدل الق ػيرعممية السكؽ المفتكحة. كبالنظر إلى افتراضنا بأف 

دعكنػا نشػير إلػى  .M/P،  لكػؿ كحػدة حدةدة النقد الحقيقي بمقدار ك الزيادة في النقكد االسمية تؤدم إلى زيا
تتبػػػع فػػػي ن، ك  M1/P، كىػػػك المسػػػتكل األعمػػػى الجديػػػد مػػػف  M/Pالعػػػرض األكلػػػي لمنقػػػكد الحقيقيػػػة بكاسػػػطة 

 آثار زيادة المعركض النقدم عمى الناتج كسعر الفائدة. (؛10 الشكؿ 
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 ٪ ". 10يزيد دنسدة  M/P↔٪  10يزيد دنسدة  P: M لمستكل س ر م يف "

    i س ر الفائدة                                                                              

                              (for M/P) LM                         
 

 For M1/P>M/P) LM1( 

                           E*     i*                        

                                             E1                                       i1  

    IS 

             y     Y*       Y1 الناتج       

 التكسع النقدم يؤدم إلى ارتفاع الناتج كانخفاض م دؿ الفائدة." :التكسع النقدم آثار  (:10الشكؿ    

ككيفية انتقاليا. لننظر ،  LM ك IS في معرفة ما إذا كانت منحنيات ؛1مرة أخرل ، تتمثؿ الخطكة  ■
ال يؤثر العرض النقدم بشكؿ مباشر عمى العرض أك الطمب عمى السمع. كبعبارة  ؛أكالن  IS إلى منحنى

 .ISر منحنى إلى تغيي M. كبالتالي ، ال يؤدم التغيير في  ISفي عالقة M أخرل ، ال يظير الحرؼ
عندما يتغير عرض النقكد. كما رأينا  LM، لذلؾ ينتقؿ منحنى  LMعالقة  فيكمع ذلؾ ، تدخؿ النقكد 

: عند مستكل LM1إلى  LMإلي اسفؿ، مف  LM، يؤدم زيادة العرض النقدم إلى انتقاؿ منحنى  سابقا
 ة.إلى انخفاض في سعر الفائد نقكدال عرض معيف مف الدخؿ ، تؤدم الزيادة في

 ."ISال تقـك النقكد دنقؿ منحنى  ↔  IS"ال تظهر النقكد فال عبل ة 

. ال LMىي رؤية كيؼ تؤثر ىذه االنتقاالت عمى التكازف. التكسع النقدم ينقؿ منحنى  ؛2الخطكة  ■
 .E1إلى النقطة  *Eكينتقؿ التكازف مف النقطة  IS يتحرؾ االقتصاد عمى طكؿ منحني .ISينتقؿ منحنى 

 .i1إلى  i* ، كينخفض معدؿ الفائدة مف Y1إلى  *Yج مف يزداد النات

 ."LMقؿ منحنى نتالنقكد  ↔  LMتظهر النقكد فال عبل ة  "

 ."IS. يتحرؾ اال ت اد عمى طكؿ منحنى ISإلى األسفؿ. ال تنقؿ منحنى  LMتنقؿ منحنى  M"الزيادة فال 

انخفاض سعر الفائدة. انخفاض  النقكد تؤدم إلىعرض ىي قكليا بالكممات: الزيادة في  ؛3الخطكة  ■
 سعر الفائدة يؤدم إلى زيادة في االستثمار ، كبالتالي زيادة في الطمب كالناتج.
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كعمػػى النقػػيض مػػف حالػػة االنكمػػاش المػػالي، يمكننػػا أف نقػػكؿ بالضػػبط مػػا يحػػدث لمككنػػات الطمػػب 
لمتػػػاح يرتفػػػع ، ككػػػذلؾ المختمفػػػة بعػػػد التكسػػػع النقػػػدم : ألف الػػػدخؿ أعمػػػى كالضػػػرائب لػػػـ تتغيػػػر ، كالػػػدخؿ ا

االسػػتيالؾ. كألف المبيعػػات أعمػػى كمعػػدؿ الفائػػدة أقػػؿ ، فػػ ف االسػػتثمار يرتفػػع بشػػكؿ ال لػػبس فيػػو. لػػذا فػػ ف 
 .مف التكسع المالي مالئمة لالستثمار التكسع النقدم ىك أكثر

 IS-LM  جنمكذ فال ف الة  ير النقدية السياسة تككف أف يمكف ال المية : كيؼ اال ت ادية األزمة دؤرة

 أك جػدنا ضػ يفة الماليػة أك النقدية السياسة فيها تككف  د التال لمحاالت نظرينا تحميبلن جز  األخير مف اذا المحكر، ال يكفر
الفيػدرالال فػال الكاليػات المتحػدة  االحتيػاطال . ألف 09-2008 ال الميػة اال ت ػادية داألزمػة ال ػمة كثيؽ اذاك . جدنا  كية

 ديسػػمدر فػػال تقريدنػػا ال ػػفر الإلػػ الفيدراليػػة األمػػكاؿ م ػػدؿ ك ػػؿ أف دمجػػرد الفائػػدة أسػػ ار ىعمػػ سػػيطرته فقػػد االمريكيػػة
 الكسػاد مػف األخيػر الن ؼ خبلؿ اال ت اد لتحفيز النقدية السياسة استخداـ مف المتحدة الكاليات تتمكف لـ كما. 2008
 السػنكات م ظػـ خػبلؿ ا ت ػاداا لتحفيز ةالنقدي السياسة استخداـ عمى  ادرة الياداف تكف لـ. 1940-1935 فال ال ظيـ
"كاسػػتخداـ مػػزيج  2001ركػػكد الكاليػػات المتحػػدة عػػاـ   كمردػػع التركيػػز "  النظػػرم التحميػػؿ يسػػاعدنا. 2010-1990دػػيف 

 .ال المية اال ت ادية األزمة فهـ عمى" السياسة"

 دعكنا نمخص:

كتهظيػر التػػأثير عمػى التػػكازف  -2، ميػز االنتقػػاالت تي  -1يجػب عميػؾ أف تتػػذكر نيػج الخطػػكات الػثالث ) ■
لمنظػػر فػػي آثػػار التغييػػرات فػػي السياسػػة عمػػى  الجػػزءكتحكػي القصػػة بالكممػػات( التػػي طكرناىػػا فػػي ىػػذا  -3،

 النشاط كمعدؿ الفائدة. سنستخدميا في جميع أنحاء الكتاب.

لطريقة لمنظػر فػي . استخدـ نفس اكالنقدية /آثار السياسة الماليةما تعممناه عف  التالاليمخص الجدكؿ  ■
. عمى سبيؿ المثاؿ ، تتبع آثار انخفاض ثقة المستيمؾ مف خػالؿ دخبلؼ التغييرات فال السياسةالتغييرات 

تػػأثيره عمػػى الطمػػب عمػػى االسػػتيالؾ ، أك ، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ، إدخػػاؿ بطاقػػات ائتمػػاف أكثػػر مالءمػػة مػػف 
 ار إلي اليميف:الجدكؿ مف اليس اقرأ  خالؿ تأثيرىا عمى الطمب عمى النقكد.

 الجدكؿ: آثار السياسة المالية كالنقدية
  ISانتقاؿ   LMانتقاؿ التحرؾ فال الناتج التحرؾ فال س ر الفائدة

 Tزيادة الضرائ   اليسار ال شال  ينخفض ينخفض
 T انخفاض الضرائ  اليميف ال شال  يرتفع يرتفع
 زيادة االنفاؽ اليميف ال شال  يرتفع يرتفع

 تخفيض االنفاؽ اليسار ال شال  ضينخف ينخفض
 زيادة النقكد ال شال  اسفؿ يرتفع ينخفض
 تخفيض النقكد ال شال  اعمال ينخفض يرتفع
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 تخفيض ال جز: جيد أك سال  لبلستثمار؟

ردما سم ت اذ  الحجة دشكؿ ما مف  دؿ: "إف االدخار الخاص يذا  إما إلى تمكيؿ عجز الميزانية أك تمكيؿ  "
ا لبلستثمار، كدالتالال يال يتطم  األمر عدقرينا أف  . "االستثمار خمص إلى أف تخفيض عجز الميزانية يترؾ مزيدنا مف االدخار متاحن

اذ  الحجة تددك دسيطة كمقن ة . كيؼ يمكننا التكفيؽ دينها كديف ما رأينا  لمتك ، أال كاك أف تخفيض ال جز  د ؛ يزداد االستثمار"
 ستثمار؟اال -ددالن مف زيادة  -ينقص

االستثمار = االدخار دطريقة التسردات = الحقف ؛ أم :   ؛سكؽ السمعفال ،  عبل ة التكازفإلحراز تقدـ ، عد أكالن إلى 
 الخاص + االدخار ال اـ

I = S + (T- G) 

دخار ال اـ فال حالة التكازف، يككف االستثمار مساكيان دالف ؿ لبلدخار الخاص داإلضافة إلى المدخرات ال امة. إذا كاف اال
لؾ مكجدا ، يقاؿ إف الحككمة تدير فائضان فال الميزانية ؛ إذا كاف االدخار ال اـ سنالدا ، يقاؿ إف الحككمة تدير عجزنا فال الميزانية. لذ

إما عف طريؽ زيادة الضرائ  أك خفض اإلنفاؽ الحككمال دحيث  - حيح أف المدخرات الخا ة ، إذا خفضت الحككمة عجزاا 
 .ارتف ت Iتكحال أف  S  ،T- G دالنظر إلال زيادةاالستثمار يج  أف يرتفع،  ، T- Gيرتفع 

يػؤثر عمػى  "االنكمػاش المػالال"  ير أف الجز  الحاسـ مف اذا الدياف اك "المػدخرات الخا ػة". النقطػة األساسػية اػال أف 
مػع انخفػاض االسػتهبلؾ دي ػؿ مػف : يػؤدم االنكمػاش إلػى انخفػاض النػاتج كدالتػالال إلػى انخفػاض الػدخؿ. ك  االدخػار الخػاص كػذلؾ

ا. ك د ينخفض ديكثر مف انخفاض عجز الميزانية ، ممػا يػؤدم إلػى انخفػاض دػدالن مػف  الدخؿ ، فنف المدخرات الخا ة تنخفض أيضن
 :زيادة فال االستثمار. مف حيث الم ادلة أعبل 

 ، كليس يزيد. سكؼ ينخفض I ، فنف T- Gديكثر مف الزيادة فال  Sإذا انخفض 

 - "التكسػع المػالال" د يقمؿ االستثمار. أك دالنظر إلى السياسػة ال كسػية ،  ػد يػؤدم  "االنكماش المالال" ار ، فنف كداخت
 إلى زيادة االستثمار. -أم انخفاض الضرائ  أك زيادة اإلنفاؽ 

 Using a Policy Mixاستخداـ مزيج السياسة  -3

لنقدية منعزلتيف. كػاف ىػدفنا ىػك إظيػار كيفيػة كالسياسة ا /لقد نظرنا حتى اآلف إلى السياسة المالية
ا. مػػف الناحيػػة العمميػػة، يػػتـ اسػػتخداـ االثنػػيف معنػػا. كيعػػرؼ مػػزيج السياسػػات النقديػػة كالماليػػة مػػعمػػؿ كػػؿ مني

  مػزيج السياسػة، أك ببسػاطة  monetary–fiscal policy mix مػزيج السياسػة النقديػة كالماليػةباسػـ 
policy mix 

. التػال تنقػؿ المنحنيػات؟ مػا اػك IS-LM نمكذج تيكد مف أنه يمكنؾ سرد الق ة داستخداـ مخطط لهذ  الفقراتعند نهاية  را تؾ "
 التيثير عمى التكازف؟"

فػي . في بعض األحياف ، المزيج الصحي  ىػك اسػتخداـ السياسػة الماليػة كالنقديػة فػي نفػس االتجػاه
. كلتكضػي  ىػذه فػي االتجػاىيف المعاكسػيف بعض األحياف ، يككف المزيج الصحي  ىك استخداـ السياسػتيف

الفكػػػرة يمكػػػف نأخػػػذ حالػػػة ميدانيػػػة )سػػػنعيد النظػػػر فػػػي مػػػزيج السياسػػػة بنيايػػػة ىػػػذا المحػػػكر، كفػػػي الممحػػػؽ. 
 . كنستخدـ المنحنيات ( 
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 "كاستخداـ مزيج السياسة" 2001رككد الكاليات المتحدة عاـ  حالة ميدانية : 

 اإلجمػػالال المحمػػال النػػاتج نمػػك كػػاف ، ال قػػد لدقيػػة كدالنسػدة. طكيػػؿ تكسػػع فػػال األمريكػػال اال ت ػػاد دػػدأ ، 1992 عػػاـ فػال
 النػاتج نمػك كػاف ، 2001 ل ػاـ الرادػع الردػع الإلػ 2000 ل ػاـ الثالػث الردػع مػف. التكسػع نتهػىأ ، 2000 عػاـ فال. كعالينا إيجادينا
 (، NBER اخت ػارنا الم ػركؼ  اال ت ػادية لمدحػكث الػكطنال المكتػ . سػالدنا أك ال ػفر/ مػف كلكػف  ريدنػا إيجادينػا اإلجمالال المحمال
 مػارس مػف دػد نا ، 2001 عػاـ فػال ركػكدنا دالف ػؿ شػهد  ػد األمريكػال اال ت ػاد كارنخ أف األمريكيػة كالتكس ات الرككد حاالت استنتج
  يػر االستثمار انخفض. االستثمار عمى الطم  فال الحاد االنخفاض اك الرككد فال تسد  ما . 2001 ديسمدر فال نتهىأك  2001
 أطمػؽ مػا نهايػة اػك السػد  ككػاف. 2001 عػاـ فػال٪ 4.5 دنسػدة - الشػركات  دػؿ مػف كالم ػدات الم انع عمى الطم  - السكنال
 الثػانال الن ؼ ففال:  "المنطقية  ير الكفرة" فترة ، الك ت ذلؾ فال الفيدرالال االحتياطال مجمس رئيس ، Alan Greenspan عميه
 النمك م دؿ متكسط تجاكز - لمغاية مرتف نا االستثمار م دؿ ككاف ، المستقدؿ دشيف لمغاية متفائمة ركاتالش كانت ، التس ينيات مف

ا أ دح ، 2001 عاـ فال لكف٪. 10 ، الػ2000 الإل 1995 مف لبلستثمار السنكم  التفاؤؿ فال مفرطة كانت أنها لمشركات كاضحن
 النػاتج فػال انخفاض ، المضاعؼ خبلؿ كمف ، الطم  فال انخفاضال إل مأد امم ، االستثمار تقميص إلى ذلؾ أدل. كثيرنا كاستثمرت
 حػدن  ممػا ، الكمػال اال ت ػاد سياسػات دكاسػطة  ػكم دػرد  كدػؿ لكنػه. دكثير أسكأ الرككد يككف أف الممكف مف كاف . اإلجمالال المحمال
 .، حيثالرككد فترة كطكؿ عمؽ مف دالتيكيد

 ، يتداطي اال ت اد ديف يش ر كاك ، الفيدرالال االحتياطال دنؾ ددأ ، 2001 عاـ أكائؿ مف دد نا ؛أكالن  النقدية السياسة نيخذ
 ، األمػكاؿ االتحاديػة عمػى الفائػدة م ػدؿ كدم . ال اـ طكاؿ دذلؾ القياـ فال كاستمر. الفائدة س ر كخفض النقدم الم ركض زيادة فال

 .ال اـ نهاية فال٪ 2 مف أ ؿ ، يناير فال٪ 6.5 دم  الذم

 كانػت. أ ػؿ شػ ار ضػرائ  دػكش جػكرج المرشػح خػاض ، 2000 ل اـ الرئاسية الحممة خبلؿ ؛المالية السياسة إلىننتقؿ 
 حالػة فػال الميزانيػة عمػى الحفػاظ مػع الضػرائ  م ػدالت لخفػض مجػاؿ اناؾ كاف كدالتالال ، فائض دها الفيدرالية الميزانية أف الحجة
 لخفض إضافال سد  لديه كاف ، يتداطي اال ت اد أف الكاضح مف أ دحك  2001 عاـ فال من ده دكش الرئيس تكلى عندما. تكازف

 2002 ك 2001 ميزانيتػػػا تضػػػمنت. الركػػكد كمحاردػػػة الطمػػ  -تحفيػػػز –لزيػػادة  أ ػػػؿ ضػػرائ  اسػػػتخداـ كاػػك ، الضػػػرائ  م ػػدالت
 عمػى كخا ػة ، نفػاؽاإل  زيػادة إلػى 2001 سدتمدر 11 أحداث أدت ،G اإلنفاؽ ناحية كمف. الضرائ  م دالت فال كديرة تخفيضات

 .الداخمال كاألمف الدفاع

الردػع  إلػى 1999الردع االكؿ مف عاـ  فترة خبلؿ كاإلنفاؽ الفيدرالية الحككمية اإليرادات تطكر كضحت االح ائيات حكؿ
 الثالػث الردػع مػف دػد نا اإليػرادات فػال كديػر حػدث انخفػاض. المحمال  الناتج إجمالال إلى كنسدة عنهما م در ،2002الرادع مف عاـ 

 انخفػاض: الركػكد  فتػرة خػبلؿ سػتنخفض كانػت اإليرادات فنف ، الضرائ  م دالت فال انخفاض حدكث ددكف كحتى. 2001 عاـ مف
 التخفيضػات دسػد  كلكػف. (T=tyالضريدية  الضػريدة دالػة فػال الػدخؿ  اإليرادات انخفاض آلال دشكؿ ي نال الدخؿ كانخفاض الناتج

ػا شػهد. دػالرككد تفسػير  يمكػف ممػا دكثيػر أكدػر 2002 ك 2001 عػامال فػال راداتاإليػ فال االنخفاض كاف ، الضريدية االنفػاؽ  أيضن
 - كاإلنفػاؽ اإليػرادات دػيف الفػرؽ - الميزانيػة فػائض ارتفػع ، لػذلؾ كنتيجة. زيادة دسيطة كلكف كانت ثادتة تقريدا خبلؿ نفس الفترة

؛  تحكؿ الفائض فال المكازنة الال حالة 2002 عاـ عجز أكثرك  ، 2001 عاـ فال سال  إلى ، 2000 عاـ حتى إيجادال ارتفاع مف
 عجز(.

. IS-LM نمكذج داستخداـ كالمالية النقدية كاالستجادات االستثمار، عمى الطم  فال األكلال االنخفاض آثار تمثيؿ نايمكن
 ما. األكلية LM كمنحنيات الاألكل IS تقاطع عند ، A النقطة يمثمه 2000 عاـ نهاية فال التكازف أف افترض ، التالال الشكؿ فال

 :يمال ما كاف 2001 عاـ فال حدث
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    i سعر الفائدة          انخفاض الطم  عمال االستثمار                                     

                             LM                                       
 

       LM1  

               A D  

           رىسع مبىً                                                تكسع نقدم           

IS                             A1                   A2                 

IS1            

                        IS2                

 y                Y1 Y          Y2 الناتج    

 2001 ل اـ األمريكال الرككد :(11  الشكؿ

 ، لمسياسػة ف ؿ رد  يا  فال. IS2 إلى IS مف ، اليسار إلى IS منحنى فال حاد تحكؿ إلى االستثمار عمى الطم  انخفاض أدل ■
 .Y2 الناتج مع ، A2 النقطة عند اال ت اد كاف

 .LM1 إلى LM مف  - LM ىمنحن - انتقاؿ حدكث إلى النقكد عرض فال الزيادة أدت ■

 IS1 إلى IS2 مف ، اليميف إلى IS إلى انتقاؿ منحنى اإلنفاؽ كزيادة الضرائ  م دالت انخفاض أدل ■

 مػػع ،A1 النقطػػة عنػػد 2001 عػػاـ فػػال اال ت ػػاد انتهػػى ، السياسػػة كاسػػتجادتال االسػػتثمار عمػػى الطمػػ  النخفػػاض نتيجػػة
 - A دػػ المػرتدط النػاتج مسػتكل مػف أ ؿ A1 دػ الناتج المرتدط مستكل كاف. ئدةالفا س ر فال كدير كانخفاض ، الناتج فال انخفاض

 فػال يسػكد أف الممكػف مػف كػاف الػذم المسػتكل كاػك ، A2 دػػ المػرتدط النػاتج مسػتكل مػف دكثيػر أعمػى كػاف لكنه - رككد اناؾ كاف
 :المرحمة اذ  فال نفسؾ عمى تطرحها  د أسئمة أرد ة دتناكؿ ننتهال دعنا .السياسة  يا  استجادات

 فػال التغييػرات أف اػك كالسػد :   فقػط؟ منػه الحػد مػف دػدالن  الركػكد حجػـ لتجنػ  كالماليػة النقديػة السياسػة اسػتخداـ يػتـ لػـ لماذا ■
 كػاف األمريكػال اال ت ػاد أف الكاضػح مػف أ ػدح الذم الك ت دحمكؿ ، كاكذا. فقط  الك ت دمركر كالناتج الطم  عمى تؤثر السياسة
 .الرككد كطكؿ عمؽ تقميص اك السياسة ف مته ما. ذلؾ لتجن  السياسة الستخداـ دالف ؿ األكاف فات  د كاف ، رككد حالة فال يدخؿ

 11 مػػف طكيمػػة فتػػرة  دػػؿ الركػػكد دػػدأ ، اتضػػح كمػػا. ال داخت ػػار الجػػكا :  لمركػػكد؟  سػػددنا 2001 سػػدتمدر 11 أحػػداث تكػػف ألػػـ ■
 كػاف ردمػا. 2001 عاـ مف األخير الردع فال مكجدا اإلجمالال المحمال الناتج نمك كاف ، الكا ع فال. كجيزة فترة د د كانتهى ، سدتمدر
 ، يػؤدم ممػا ، النػاتج عمػى كديػرة سػمدية آثػار سػدتمدر 11 ألحداث يككف أف - اال ت ادييف م ظـ تك ع الكا ع كفال - يتك ع المر 
ا أكثػػر النظػػرة ت ػػدح تػػىح اإلنفػػاؽ تػػيخير  ػػرارات إلػػى كالشػػركات دالمسػػتهمكيف ، الخ ػػكص كجػػه عمػػى  كػػاف ، الكا ػػع فػػال. كضػػكحن

  دػؿ مػف الكديػرة كالخ ػكمات ؛ سػدتمدر 11 د د الفائدة  م دؿ فال االنخفاض أف كي تقد -. كمحدكدنا   يرنا اإلنفاؽ فال االنخفاض
نفػاؽ المسػتهمؾ ثقػة عمػى الحفػاظ فال حاسمة كانت - 2001 عاـ مف األخير الردع فال السيارات منتجال  تمػؾ خػبلؿ مكيفالمسػته كا 
 .الفترة
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 يختمػػؼ ، اػػذا فػػال السياسػػة؟: إدارة كيفيػػة عمػػى نمكذجينػػا مثػػاالن  الركػػكد لمحاردػػة المسػػتخدـ المػػالال " – " النقػػدم المػػزيج كػػاف اػػؿ ■
. اال ت ػاد تدػاطؤ دمجػرد دشدة الفائدة أس ار لخفض الفيدرالال االحتياطال إلى عالية درجات اال ت ادييف م ظـ ي طال. اال ت اديكف

 كدير عجز إلى ، كالتال أدت 2002 ك 2001 عامال فال أدخمت التال الضريدية آثار التخفيضات مف  مقكف اال ت ادييف م ظـ لكف
 عمػى األمريكػال اال ت ػاد يسػاعد ممػا ، مؤ تػة تكػكف أف يجػ  كػاف الضػريدية التخفيضػات ديف يجادلكف كاـ. الميزانية فال كمستمر
 . ؾ ذل د د يتك ؼ كلكف الرككد مف الخركج

أزمػة االنخفػاض الكديػر فػال نػاتج الكاليػات المتحػدة االمريكيػة عػاـ  تجنػ  عمػى  ادرة  ير / كالمالية النقدية السياسة كانت لماذا ■
استجادات  مساحة ككانت. دكثير أ    م ها الت امؿ ككاف ، دكثير أكدر ال دمات كانت. شقيف ذات داخت ار اإلجادة ؟ :  2009
 .فال ممحؽ اذا المحكرن كد الال اذيف الجانديف س. أكثر محدكدة السياسة

. عمػى سػبيؿ الػديناميكياتلقػد تجاىمنػا حتػى اآلف  : مع الحقػائؽ؟ IS-LM كيؼ يتبل ـ نمكذج -4
، (9  أك االنفاؽ الحككمي الشػكؿ( ؛ 8 تأثيرات الزيادة في الضرائب في الشكؿ  ىالمثاؿ ، عندما ننظر إل

، فقػد جعمنػاه يبػدك كمػا لػك أف االقتصػاد انتقػؿ عمػى الفػكر مػف  (10 شػكؿ أك تأثيرات التكسع النقدم فػي ال
E* إلػىE1   كمػػا أف النػاتج انتقػػؿ عمػى الفػػكر مػف ،Y*  إلػػىY1.  كمػػف  يػػر كا  ػػالمػف الكاضػػ  أف ىػذا :

إعػػػػادة تقػػػػديـ  يؼ النػػػػاتج يسػػػػتغرؽ كقتنػػػػا. اللتقػػػػاط ىػػػػذا البعػػػػد الزمنػػػػي، نحتػػػػاج إلػػػػأف تكييػػػػ أيضػػػػا الكاضػػػػ 
، يمكننػا كصػؼ  المحػكر الثػاني. كلكػف ، كمػا فعمنػا فػي صػعب إدخػاؿ الػديناميكيات سػيككف  الديناميكيات.

 ، كبعضيا جديد: المحاكر السابقةاآلليات األساسية في الكممات. بعض اآلليات ستككف مألكفة مف 

مػػف المػػرج  أف يسػػتغرؽ المسػػتيمككف بعػػض الكقػػت لتعػػديؿ اسػػتيالكيـ بعػػد حػػدكث تغييػػر فػػي الػػدخؿ  ■
 .حالمتا

مػػػف المحتمػػػؿ أف تسػػػتغرؽ الشػػػركات بعػػػض الكقػػػت لتعػػػديؿ اإلنفػػػاؽ االسػػػتثمارم بعػػػد حػػػدكث تغييػػػر فػػػي  ■
 .مبيعاتيا

 .مف المحتمؿ أف تأخذ الشركات بعض الكقت لتعديؿ اإلنفاؽ االستثمارم بعد التغيير في سعر الفائدة ■

 تغيير في مبيعاتيا.مف المحتمؿ أف تستغرؽ الشركات بعض الكقت لتعديؿ اإلنتاج بعد حدكث  ■

 يلذا ، كاستجابة لمزيادة في الضرائب ، يستغرؽ اإلنفاؽ االستيالكي بعض الكقت لالستجابة إل
االنخفاض في الدخؿ المتاح ، كبعض الكقت لمزيد مف االنخفاض في اإلنتاج استجابة لالنخفاض في 

ابة النخفاض المبيعات ، اإلنفاؽ االستيالكي ، كالمزيد مف الكقت لالنخفاض في االستثمار استج
كاستجابةن لمتكسع النقدم ، يستغرؽ األمر  تجابة النخفاض الدخؿ ، كىمـ جرا.كانخفاض االستيالؾ اس

بعض الكقت حتى يستجيب اإلنفاؽ االستثمارم لالنخفاض في سعر الفائدة ، كبعض الكقت لزيادة اإلنتاج 
التغيير  يلزيادة االستيالؾ كاالستثمار لالستجابة إلاستجابةن لمزيادة في الطمب ، كمزيد مف الكقت الالـز 

 .ىمـ جرا المستحث في الناتج ، كىكذا
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ىذه عمى كجو  اتإف كصؼ عممية التكيؼ )الضبط( التي تنطكم عمييا جميع مصادر الديناميكي
مطمكب حتي  فالك تالتحديد أمر معقد بشكؿ كاض . لكف المعنى الضمني األساسي كاض  كمباشر: 

  ال يمكف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ كـ مف الك تالناتج مع التغيرات في السياسة المالية كالنقدية. يتكيؼ 
 كالمثاؿ التالي يكض  ذلؾ.. الديانات كاستخداـ اال ت اد القياسالإال مف خالؿ النظر إلى 

 مثاؿ حالة تطديقية

( ، كالتال  دحثت 1990-1960ية خبلؿ الفترة  فال دراسة ا ت ادية  ياسية استخدمت ديانات الكاليات المتحدة االمريك
عمال عدد مف المتغيرات اال ت ادية الكمية،  ٪1دنسدة  م دؿ االمكاؿ الفدراليةفال تيثيرات  رار مجمس االحتياطال الفدرالال زيادة 
 كمايمال؛نتائج اذ  الدراسة اال ت ادية القياسية كدتتدع اآلثار النمكذجية لهذ  الزيادة امكف تمخيص 

 الزمف -االثر     
 المتغيرات الكمية   

 أكدر اثر عند افضؿ تقدير
 ( % م دؿ التغير 

الزمف الذم يحدث عنػد  أكدػر 
 اثر  ردع سنكم(

 المبلحظات / التفسير

انخفػػػػػػاض المدي ػػػػػػات تػػػػػػؤدم الػػػػػػال  ارداع 5د د   انخفاض( %0.9- مدي ات التجزئة
 انخفاض الناتج

  انخفاض(  %0.7- الناتج
 نػػػػاتجكييػػػػؼ( ال ػػػػد ضػػػػدط  تيُ " 

أكثػػر سبلسػػة كأدطػػي مػػف ت ػػديؿ 
لػػػػػذلؾ كػػػػػاف م ػػػػػدؿ المدي ػػػػػات. 

االنخفػػاض فػػال النػػاتج ا ػػؿ مػػف 
 مدي ات التجزئة" 

 ارداع 8د د 
د ػػػػػد  لمضػػػػػدط التك ػػػػػؿ يػػػػػتـ"

ثمانيػػة أردػػاع. د دػػارة أخػػرل ، 
ت مؿ السياسة النقدية ، لكنها 
ت مػػػؿ مػػػع الفتػػػرات الطكيمػػػة. 
 يسػػتغرؽ األمػػر مػػا يقػػر  مػػف

يكػػكف لمسياسػػة عػػاميف حتػػى 
النقديػػػػػة تػػػػػيثير كامػػػػػؿ عمػػػػػى 

 .ناتج" ال

*انخفػػػػػاض النػػػػػاتج اػػػػػك اسػػػػػتجادة 
 النخفاض المدي ات؛

*انخفػاض النػػاتج ا ػؿ مػػف انخفػػاض 
المدي ػػػػػػػػات، الف الشػػػػػػػػركات تقػػػػػػػػـك 
 دالسح  مف المخزكف لد ض الك ت
*انخفػػػػػػػاض النػػػػػػػاتج يػػػػػػػؤدم الػػػػػػػال 

 انخفاض ال مالة  التكظيؼ(

مردػػع التركيػػز: الركػػكد  كمػػا اتضػػح فػػال  2001لسياسػػة النقديػػة عمػػى منػػع الركػػكد فػػال عػػاـ مػػا يفسػػر عػػدـ  ػػدرة ا إف"مبلحظػػة : 
فال خفػض م ػدؿ األمػكاؿ الفيدراليػة ، كػاف  2001عندما ددأ دنؾ االحتياطال الفيدرالال فال دداية عاـ اك (. 2001األمريكال عاـ 

 سياسة النقدية" " الفترات الطكيمة آلثار ال التخفيضات. " تمؾ د فات األكاف دالف ؿ عمى 
  انخفاض(  %0.5- ال مالة

مػػػػع  يػػػػاـ الشػػػػركات دتخفػػػػيض 
االنتػػاج، فننهػػا تقمػػؿ مػػف فػػرص 
التكظيػؼ ايضػػا. كمػػا اػػك الحػػاؿ 
فػال النػاتج فػػنف تراجػع التكظيػػؼ 

 كاف دطئ كثادت

 ارداع 8د د 
 
 

يػػن كس انخفػػاض ال مالػػة فػػال زيػػادة 
 م دؿ الدطالة

 فػػال كزيػػادة النػػاتج فػػال انخفػػاض إلػػى الفيدراليػػة األمػػكاؿ م ػػدؿ فػػال زيػػادةال تػػؤدم ، الق ػػير المػػدل عمػػى مستكم الس ر
 الس ر. مستكل عمى ضئيؿ تيثيراا لكف ، الدطالة
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 :(5 ضافيةإمبلحظات 

اك أف مستكل الس ر محدد ، كدالتالال ال يتغير  IS-LMتذكر أف أحد االفتراضات لنمكذج نمكؾ مستكل الس ر. لس *دالنسدة
أف اذا االفتراض ليس تقريدنا سيئنا لمكا ع عمى المدل الق ير. لـ يتغير  كضحت الدراسة الميدانيةالطم . استجادة لمتغيرات فال 

أف مستكل الس ر  ددممستكل الس ر تقريدنا خبلؿ األرداع الستة األكلى أك ما يقر  مف ذلؾ. فقط د د األرداع الستة األكلى 
ا  كينا لماذا ي دح نم " التحميؿ عمال المدل  ننظر إلى المدل المتكسط عندماأ ؿ مكثك ية  IS-LMكذج ينخفض. اذا ي طينا تمميحن

الس ر ت دح  م، كالحركات فال مستك   ير ممكف م طالافتراض أف مستكل الس ر  ي دح: فال المدل المتكسط ، المتكسط" 
 . (6 مهمة

حساسنا دالت ديؿ الديناميكال لمناتج كالمتغيرات األخرل إ ت طينا تمؾ النتائج ؛. أكالن  دمتهما نتائج اذ  الدراسة درسيف مهميف*اناؾ 
 اذا اللكف . IS-LMكدشكؿ أكثر جكارية ، يظهر أف ما نبلحظه فال اال ت اد يتكافؽ مع آثار نمكذج  ؛ثانيان  لمسياسة النقدية.

لية مختمفة تمامنا ، آل.  د يككف ما نبلحظه فال اال ت اد اك نتيجة  اك النمكذج ال حيح IS-LMيثدت أف نمكذج  ي نال/ أك
أساسنا  مدنا .  IS-LMنمكذج  مثؿناس  دشكؿ جيد اك مجرد م ادفة. لكف اذا يددك مستد دنا. يم IS-LMكحقيقة أف نمكذج 

، سنقـك دتكسيع النمكذج  االخيرالمحكر عمى المدل الق ير. فال اال ت ادم يتـ الدنا  عميه عند النظر إلى الحركات فال النشاط 
  –السمع كاألسكاؽ المالية.  سكؽ كاآلثار المترتدة عمى االنفتاح فال ،ر التك  اتلمنظر فال دك 

 : الفائدة س ر دقاعدة LM ل بل ة دديؿ اشتقاؽ  -5

 اإليجابية العالقة كضحنا ىذه. ثابتنا ظؿ الرصيد النقدم أف بافتراض LM عالقة قناقاشت ، سابقا
النقكد عرض  راختيا "المحكر الثالث  في ناقشنا ككما .( السابؽ5 ) الشكؿ في  كالدخؿ الفائدة سعر بيف

 االفتراض ف ف ،" Choosing Money or Choosing the Interest  Rate  أك اختيار س ر الفائدة؟
 يتغير عندما بالتعديؿ الفائدة لسعر كيسم  النقدم الرصيد ثبات عمى يحافظ المركزم البنؾ بأف القائؿ
 مف ذلؾ مف بدالن  المركزية البنكؾ معظـ تفكر. الحديثة المركزية البنكؾ تفعمو لما جيدنا كصفنا ليس الدخؿ
 فال نر    د ، كبالتالي. تريده الذم الفائدة معدؿ لتحقيؽ النقكد عرض كتعديؿ ، الفائدة سعر تحديد حيث

 قكدالن عرض كيضدط الفائدة س ر يحدد المركزم الدنؾ ديف الدديؿ االفتراض ظؿ فال LM عبل ة اشتقاؽ
 .الهدؼ اذا لتحقيؽ الحاجة حس 

 ،السابؽ (a) (؛5 )الشكؿ كالذم يشبو. التالي (a) (؛11) الشكؿ إلى انتقؿ ، ىذا يعنيو ما لمعرفة
 المحكر عمى نقكدكال الرأسي المحكر عمى الفائدة سعر مع ، النقدم كالطمب النقدم العرض يكض  الشكؿ

M العمكدم الخط بكاسطة النقكد عرض عمى الحصكؿ يتـ. األفقي
s
 خالؿ مف النقكد عمى كالطمب ، 

M ألسفؿ المنحدر المنحنى
d

 .iA الفائدة معدؿ مع ، A النقطة عند األكلي التكازف كيككف ، 

                                                           
 الميدانية كالكا  ية.... كفر االح ا ات كالدراساتتذكير : نستخدـ دائما االمثمة حكؿ اال ت اد االمريكال لت -  5

يمكف مف تتدع كالذم ) اىطيت اىنيً واىعشض اىنيً ( مأسيىة ىيزحيٍو ،   AD- AS نمكذجاال ت اديكف فال المدم المتكسط يستخدـ لذلؾ  -  6
  كتكضيح مسمؾ االس ار...
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M مف النقكد عمى الطمب تحكؿ التي الدخؿ في الزيادة اعتبارؾ في ضع اآلف
d إلى M

d
 لـ إذا. 1

. iB إلى iA مف الفائدة معدؿ كسيرتفع ، B إلى A مف ازفالتك  فسينتقؿ ، النقكد عرض المركزم البنؾ يغير
 إنو. (b) (؛1)الشكؿ في مرسكـ ، كالدخؿ الفائدة سعر بيف العالقة واىزي ٌىظح ، الضمني LM منحنى
 .(b) (؛5) الشكؿ في كما الشيء نفس بالضبط

                     (b)                          س ر الفائدة i                              (a)                  س ر الفائدة i    

          LM                  M
s         

M
s 

2
             

M
s
1
                                                               

                                                                                       B                         iB 

  LM2        B                                                                          C                  iC                    

                 C                                  A    (Y1>Y) D    Md
1                     A                        iA 

LM1                                                             

                                            Md
 (for Y)       

 M/Pعرض النقكد الحقيقال                                                   y          y1  الدخؿ

يتك ػؼ مقػدار الزيػادة فػال عػرض النقػكد اسػتجادة لمتغيػر فػال  (a): : دقاعػدة سػ ر الفائػدةLM   عبل ػة ؛( 11الشكؿ   
ر الفائػدة سػيظؿ ثادتػا، أك يرتفػع  مػيبل، أك يرتفػع ذا كػاف سػ إالنػاتج عػف التغيػر فػال الػدخؿ عمػال مػا  ،النقػكد مػالالطم  ع
 الفائػػدة م ػػدؿ دزيػػادة يسػػمح المركػػزم الدنػػؾ كػػاف إذا مػػا يكضػػح أنػػه العمػػ LM المنحنػػ فػػال التفكيػػر يمكننػػا (b): كثيػػرا.

 .ذلؾ كمقدار الدخؿ فال لمزيادات استجادةن 

 في الزيادة مكاجية في ثادتنا الفائدة س ر إدقا  يريد المركزم البنؾ أف ، ذلؾ مع ، لنفترض
 زيادة خالؿ مف ذلؾ  تفعؿ أف يمكنيا كيؼ. نعـ ذلؾ  تفعؿ أف تستطيع البنكؾ المركزية ىؿ. الدخؿ
M مف ، الدخؿ في لمزيادة استجابة النقكد عرض

s إلىM1
s  .سيظؿ الفائدة سعر ف ف ، ذلؾ فعمت إذا 

 ، الناتج LM منحنى سيككف. iA عند تناثاب الفائدة سعر كسيظؿ ، D إلى A مف التكازف ينتقؿ سكؼ. ثابتنا
 الدنؾ سيقـك ، الدخؿ فال لمزيادة استجادةن : أفقينا ، (b) 11 الشكؿ في LM1 بكاسطة إليو المشار
 .ثادتنا الفائدة س ر عمى لمحفاظ النقكد عرض دت ديؿ المركزم

 كلكف ، الفائدة سعر بزيادة السماح المركزم البنؾ يريد ربما. لمغاية متطرفة سياسة ىذا ككفت قد
 لمزيادة استجابة ، المثاؿ سبيؿ عمى. ثابتنا النقدم المعركض أبقى قد المركزم البنؾ كاف لك مما أقؿ بنسبة
M مف النقدم المعركض زيادة المركزم البنؾ يختار قد ، الدخؿ في

s إلىM2
s .سينتقؿ ، الحالة ىذه في 
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 إليو المشار ، الناتج LM منحنى سيككف.  iC إلى iA مف الفائدة معدؿ كسيرتفع ، C إلى A مف التكازف
 .LM مف استكاء )اقؿ انحدار( أكثر كلكنو أعمى إلى منحدرنا ، (b) 1 الشكؿ في LM2 بكاسطة

 سػعر بػيف العالقة  -في النص األصمي –سابقا   استنتجناىا التي  LMعالقة أعطتنا:  كخبل ة
 الفائػدة سػعر بػيف العالقػة الممحػؽ فػي اآلف المشػتقة LM عالقة تعطينا. معيف نقدم لعرض كالدخؿ الفائدة
 كيسػػم  ، a given interest rate rule م ػػيف فائػػدة سػػ ر  اعػػدة المركػػزم البنػػؾ يتبػػع عنػػدما كالػػدخؿ
 المركزم البنؾ زيادة مقدار عمى ذلؾ بعد LMمنحنى  ميؿ يعتمدك . الحاجة حسب بالتكيؼ النقدم لمعرض
 .الدخؿ في ةلمزياد استجابةن  الفائدة لسعر

 ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى ، خػذ. المطػركح السؤاؿ عمى يعتمد ىذا ستخدميا ا أف يجب LM عالقة أم
 كسػػعر نػػاتجلم سػػيحدث مػػا معرفػػة فػػي ترغػػب قػػد.  اليمػػيف إلػػى IS منحنػػى كتحػػكؿ العجػػز، فػػي الزيػػادة حالػػة
 فػي المشػتقة LM عالقػة دـستخنس الحالة ىذه كفي ، ثابتنا المركزم لمبنؾ النقدم المعركض ظؿ إذا الفائدة
 الفائػػدة سػػعر عمػػى المركػػزم البنػػؾ يحػػافظ أف المػػرج  مػػف ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى ، أنػػو تعمػػـ قػػد لكػػف. الػػنص
 LM منحنػى ، بالػذات الحالػة ىػذه في - لمتك ناىاقاشتق التي LM عالقة ستستخدـ الحالة ىذه كفي ، ثابتنا
 .-أفقي

 المالية كاألسكاؽ أل كؿا ك يـ الفائدة كس ر  الذاتال االستهبلؾ -6

ا كلكف في الدخؿ العامؿ األساسي الذم يؤدم إلي تغيير اإلنفاؽ االستيالكي. التغيركاف   إذا أيضن
 ىػذه ىػي مػا  .سيؤدم إلػي تغييػر اإلنفػاؽ (Ca) المستقؿ االستيالؾ في تغيير حدكث في عامؿ أم تسبب

 المسػػتقؿ االسػػتيالؾ يرتفػػع ،ي بدايػػة المحػػكراشػػرنا فػػ كمػػا ؛ الفائػػدة سػػ ر ىػػك أكثرىػػا أىميػػة أحػػد العكامػػؿ 
. كالمنازؿ السيارات استيالؾ المنخفضة الفائدة أسعار حفزت.  صحي  كالعكس الفائدة سعر ينخفض عندما

 . كالمنػػازؿ السػػيارات مػػف المسػػتيمكيف مشػتريات عمػػى الضػػغط يإلػػ المرتفعػة الفائػػدة أسػػعار تػػؤدم ، كبالمثػؿ
 تحمػؿ تسػتطع لػـ التػي األسػر مػف العديػد" منع" تـ ، (2007كية كقبؿ األزمة )ففي الكاليات المتحدة األمري

 منػػازليـ مغػػادرة عمػػى أجبػػركا ـأنيػػ يعنػػي ممػػا ، العقاريػػة قركضػػيا يعمػػ المفركضػػة المرتفعػػة الفائػػدة أسػػعار
 .المرتفعة الشيرية العقارم الرىف فكائد أقساط دفع عمى قدرتيـ عدـ بسبب

 مػػف ىػػذا يتكػػكف.  األسػػرة ثػػركة ىػػك المسػػتقؿ االسػػتيالؾ عمػػى يػػؤثر مالػػذ الثػػاني الرئيسػػي العامػػؿ
ػا ، المصػرفية كالحسػابات كالسػندات كاألسيـ لممنازؿ السكقية القيمة سيما كال ، األسر أصكؿ جميع  مطركحن
 لألسػر يمكػف ، الثػركة تزداد عندما. أخرل التزامات أك االئتماف بطاقات أرصدة أك عقارية قركض أم منيا
 .االدخار مف كيقمؿ المستقؿ االستيالؾ يعزز مما ، ثابتنا دخميا كاف إذا يحت أكثر ؽتنف أف
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 السػػػكؽ مؤسسػػػات مجمكعػػػة ىػػػك المسػػػتقؿ االسػػػتيالؾ عمػػػى يػػػؤثر الػػػذم الثالػػػث الرئيسػػػي العامػػػؿ
 المنازؿ لشراء قركض عمى الحصكؿ الصعب أك السيؿ مف أنو تجد األسرة كانت إذا ما تحدد التي المالية
ففػػػػي الكاليػػػػات المتحػػػػدة . .... الغسػػػػاالت التمفزيػػػػكف أجيػػػػزة مثػػػػؿ األخػػػػرل الرئيسػػػػية كالمشػػػػتريات اتكالسػػػػيار 

 تحكلػت ثػـ. 2006-2001 فػي السػيكلة غايػة فػي القػركض عمػى الحصػكؿ كػافاالمريكية كمثػاؿ دائمػا ، 
 صػعبنا القػركض عمى الحصكؿ جعؿ مما ، 2008-2007 في جذرم بشكؿ المالية األسكاؽ في الظركؼ

 الشػراء مقابػؿ نقػكدنا لدفع لألسر بالنسبة لمغاية الثمف باىظة كالسيارات المنازؿ شراء ألف نظرنا. مستحيالن  أك
 كالسػػيارات المنػػازؿ تػػزكد التػػي الصػػناعات لعمػػؿ ضػػركرية الماليػػة المؤسسػػات مػػف القػػركض فػػ ف ، بالكامػػؿ
 .سمع مف كغيرىا

 Strong and Weak Effects of Monetary Policy  النقدية لمسياسة كالض يفة القكية التيثيرات -7

 أف النقكد عرض في الزيادة تتطمب .(10) الشكؿ في العادم النقدم التحفيز تأثير بالفعؿ رأينا لقد
 الشػكؿ فػي النقػكد عمػى الطمب زيادة ميمة مشاركة تتـ. النقكد عمى الطمب زيادة أجؿ مف االقتصاد يتكيؼ

 يزيػػد الػػذم) المػػنخفض الفائػػدة كمعػػدؿ( النقػػكد عمػػى الطمػػب يزيػػد الػػذم) لمػػدخؿ األعمػػى المسػػتكل بػػيف( 10)
ا  أقػؿ أك أكبػر الػدخؿ عمػى النقػدم الحػافز تػأثيرات تككف أف احتماؿ ىناؾ كلكف  (.النقكد عمى الطمب أيضن
 قػػدرتيا تفقػػد بحيػػث لمغايػػة ضػػعيفة النقديػػة السياسػػة تصػػب  أف الممكػػف مػػف (10الشػػكؿ ) فػػي مبػػيف ىػػك ممػػا
ػا سػنرل. ناتجال زيادة عمى  غيػر أك ضػعيفة أك قكيػة تكػكف قػد نػاتجال عمػى الماليػة السياسػة تػأثيرات أف أيضن

 .مكجكدة

 النقدم لمتكسع القكية التيثيرات  Strong Effects of Monetary Expansion 

 فػي المكضػحة العاديػة نحػداراتاال مػع. LM ك IS منحنيػات مف كؿ انحدارات عمى النتيجة تعتمد
 زيػػادة إلػػى النقػػكد عػػرض ارتفػػاع يػػؤدم. E1 النقطػػة إلػػى E * النقطػػة مػػف االقتصػػاد يتحػػرؾ ، (10الشػػكؿ )
 ، E1 إلػى E * مػف االقتصػاد تػكازف ينتقػؿ. i1 إلػى i * مػف الفائػدة معػدؿ كيخفػض Y1 إلػى Y * مػف الػدخؿ
ػػا  النقػػكد ىعمػػ الطمػػب لتعزيػػز المنخفضػػة الفائػػدة كأسػػعار المرتفػػع الػػدخؿ يكفػػي. ( 10) الشػػكؿ فػػي كمػػا تمامن
  .البنؾ المركزم أنشأه الذم لمنقكد المفترض المرتفع العرض لمطابقة المطمكب بالمبمغ

 فػي العاديػة  الحالػة ىػذه عػف ليختمػؼ النقػدم المعػركض فػي الزيػادة نفس تأثير سيستغرقو الذم ما
 يكػكف دماعنػ ىػذا يحػدث. الػدخؿ عمػى عػادم غيػر بشػكؿ قػكم تػأثير النقدم لمتكسع يككف ، المتغيرات أحد

 لمشػكؿ  (b)الجػزء فػي المكضػ (. النقػكد عمػى لمطمػب لمفائػدة منخفضػة اسػتجابة بسػبب) رأسػي LM منحنى
ػا IS منحنػى كنفػس ،E* عنػد البدايػة مكػاف نفس ىك(. 12)  أصػبحت اآلف كلكػف. (a)الجػزء  فػي كمػا تمامن

 عمػػى لمطمػػب الصػػفرية الفائػػدة السػػتجابة القصػػكل الحالػػة إلػػى يشػػير ممػػا ، رأسػػيةLM1 ك LM0  منحنيػػات
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 أف الحػػػظ" ) LM1" إلػػػى LM0 منحنػػػى تنقػػػؿ (a)الجػػػزء  فػػػي كمػػػا النقػػػكد عػػػرض فػػػي الزيػػػادة نفػػػس. النقػػػكد
 لػذلؾ نتيجػة(. E2 إلػى E * مف المحددة المسافة نفس ىك الجزأيف كال في LM منحنى في األفقي تقاؿاالن
الجػزء  فػي الضػعؼ بمقػدار الػدخؿ يزيػد. (b)الجػزء  فػي E1 النقطػة إلػى E * النقطػة مف االقتصاد يتحرؾ ،

(b) الجزء  في الحاؿ ىك كما(a) ، مرتيف الفائدة سعر ينخفض بينما. 

 بنفس النقكد عرض يزداد ، الجزأيف كال في  (b)الجزء  في أكبر حافزنا النقدية السياسة عمؿت لماذا
ػػا حسػػاس غيػػر النقػػكد عمػػى الطمػػب يكػػكف ،(b)الجػػزء  فػػي كلكػػف. النقػػكد عمػػى الطمػػب ككػػذلؾ ، المقػػدار  تمامن
 ألف نظػرنا. الػدخؿ زيػادة خػبلؿ مػف النقػكد عمى الطم  لزيادة" ال مؿ" كؿ تحقيؽ يجب لذلؾ ، الفائدة سعر لخفض
 مػف أكثػر الدخؿ يرتفع أف يجب ، النقكد عمى الطمب زيادة في مساعدة أم يقدـ ال المنخفض الفائدة معدؿ
 إلػػى حاجػػة ىنػػاؾ ، الثابػػت IS منحنػػى طػػكؿ عمػػى األساسػػية السػػمع سػػكؽ تػػكازف عمػػى كلمحفػػاظ. (a)الجػػزء 

 .الدخؿ في المطمكبة الزيادة لتحقيؽ الفائدة سعر في أكبر انخفاض
 

 IS0                                                            

                                                    LM0                                                                              

                        LM1  

     i*                    E
*             

             E2                     

i1                                      E1                    

 

            Y*    Y1   Y2 

عػػادة مػػا يرفػػع التحفيػػز النقػػدم الػػدخؿ كيخفػػض :(a)الجػػز  
 .E1 س ر الفائدة

              

  IS0      LM0          LM1                  

                                                                                                                                   

   i*                          E
*                   

E2
                  

  

                                                                             

i1                                            E1            

 

            Y*           Y1  

السياسػػػة   إلػػػى أفالرأسػػػال  LMيػػػكحال منحنػػػال : (b)الجػػػز  
. E1ف اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النقديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف

 لمزيػادة ال ػادم التػيثير (a)الجز   ُيظهر LM الرأسال كمنحنى ال ادم LM منحنى مع النقكد عرض فال الزيادة تيثير (:12  شكؿ
 ، عمكدينػا LM منحنػى يككف ، (b)الجز   فال. ةالفائد س ر كتقميؿ الحقيقال الدخؿ زيادة كاك ، الحقيقية النقكد مف الم ركض فال

 .الحقيقال الدخؿ فال أكدر كزيادة الفائدة س ر فال أكدر انخفاض إلى الحقيقال النقدم الم ركض فال الزيادة نفس كتؤدم

 

 النقدية  لمسياسة الض يفة اآلثارWeak Effects of Monetary Policy 

 بعػػض فػػي كلكػف. لمغايػػة مػػنخفض الػدخؿ أف قػػديعت عنػدما النقػػدم المعػػركض البنػػؾ المركػزم يعػزز
 بمػا الحقيقي الدخؿ تعزيز السياسة تستطيع ال بحيث لمغاية ضعيفة النقدية السياسة تأثيرات تككف الظركؼ
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 لمتغيػرات يكػكف قػد ، أكالن . القبيػؿ ىػذا مف حالتيف يتـ استعراض. Y1 المرغكب المستكل إلى لمكصكؿ يكفي
 عمػى الطمػب يكػكف قػد ، ثانينػا (.Ap) المسػتقؿ المخطػط اإلنفػاؽ عمػى فقػط ةضعيف تأثيرات الفائدة سعر في

البنػػؾ المركػػزم عمػػي خفػػض سػػعر  قػػدرة يضػػعؼ ممػػا ، الفائػػدة سػػعر فػػي لمتغيػػرات الحساسػػية شػػديد النقػػكد
 الفائدة. 

تشػػػير  :( 13)لشػػػكؿ ا؛  (a)الجػػػزء تظيػػػر الحالػػػة األكلػػػى فػػػي  : Steep IS curve رأسػػػال ISمنحنػػػى *
 شركات األعماؿعندما تككف  تحدث ىذه الحالة. رأسي  ISإلى أف منحنى  Apلفائدة الصفرية لػ استجابة ا

متشائمة لمغاية بشأف المستقبؿ لدرجة أنيا تختار عدـ زيادة اإلنفاؽ االسػتثمارم اسػتجابةن النخفػاض أسػعار 
" عنػد  stuck  جامػدلػدخؿ "الفائدة. نتيجة لذلؾ ، ال يؤدم انخفاض سعر الفائػدة إلػى زيػادة دخػؿ التػكازف. ا

* Y إلػػى اليمػػيف فػػي منحنػػى  نتقػػاؿاسػػتجابة لػػنفس االLM  الجػػزء  الػػذم يحػػدث فػػي(a) (12)لشػػكؿ ا ؛، 
ىػك انخفػاض معػدؿ الفائػدة حيػث (، 13)لشػكؿ ا؛  (a)الجػزء  التأثير الكحيد الرتفاع المعػركض النقػدم فػي 

Eينتقؿ االقتصاد مف النقطة 
،  Y *عنػد  جامػد. نظرنا ألف الدخؿ الحقيقػي E1طة إلى أسفؿ رأسيان إلى النق *

 يجب تحقيؽ جميع أعماؿ زيادة الطمب عمى النقكد اآلف مف خالؿ معدؿ فائدة أقؿ.
 

 

 IS0                                 

                                                    LM0                                                                              

                        LM1  

     i*                            E
*
                 E2                  

i1                                        E1                  

 

            Y*   

إلى أف السياسة  سال؛رأال ISمنحنى  كحالي :(a)الجز  
 .E1  عديمة الف الية(  عاجزة تككف النقدية

 

                              

  IS0                               LM0        

                                                         LM1                                                                          

   i*                 E
*               

E2
                                  

  

    i1                                                 E1                                   

                                                        

 

            Y*    Y1              

إلى أف السياسة  تكمالمس LM يكحال منحنى :(b)الجز  
  عديمة الف الية( النقدية عاجزة

 عمى لمطم  لمفائدة عالية كاستجادة لئلنفاؽ  فرية فائدة استجادة مع الحقيقية النقكد عرض فال الزيادة نفس : تيثير (13  الشكؿ
 الفائػدة سػ ر عػف مسػتقؿ االنفػاؽ يكػكف أف يفترض ألنه االنفاؽ زتحفي إلى المرتفع النقكد عرض يؤدم ال ،(a)الجز   النقكد : فال

 النقكد عرض فال الزيادة نفس أف لدرجة مستكم  شديد االستكا ( LM منحنى يككف ، (b)الجز   فال. رأسال IS منحنى أف أم -
 دالكاد الحقيقال الدخؿ فنف دالتالالك  ، الفائدة م دؿ مف تقمؿ دالكاد( 12 الشكؿ مف الجزأيف كبل كفال الشكؿ لهذا (a)الجز   فال كما 

 .يزيد
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 يكػػكف عنػػدما الضػػعيفة النقديػػة لمسياسػػة الثانيػػة الحالػػة تحػػدث.  Flat LM curveمسػػتكم  LM منحنػػى*
 ىػػػك كمػػػا ، شػػػديد االسػػػتكاء LM منحنػػػى يجعػػػؿ ممػػػا ، الفائػػػدة لسػػػعر االسػػػتجابة شػػػديد النقػػػكد عمػػػى الطمػػػب
 مػف كػاف كمػا المقػدار بػنفس النقػدم المعػركض يرتفػع ، أخػرل مػرة. (13) الشػكؿ مف (b)الجز   في مكض 

E بػيف المكضػحة بالمسػافة أفقيػان  LM منحنى كيتحرؾ ، قبؿ
 منحنػى ألف نظػرنا ، اآلف كلكػف. E2 كالنقطػة *

LM مػف ، اإلطػالؽ عمػى يتحػرؾ بالكػاد االقتصػاد تػكازف كضع ف ف ، شديد االستكاء E
 أف قبػؿ. E1 إلػى *

ػػا بالفعػػؿ يكػػكف ، لػػو المخطػػط المسػػتقؿ اإلنفػػاؽ زيػػادة لتحفيػػز فػػييك بمػػا الفائػػدة سػػعر يػػنخفض  بمػػا منخفضن
البنػؾ  يفقػد ، األفقػال LM لمنحنػى الق ػكل الحالة فػي. أكثر ينخفض كال النقكد عمى الطمب لتعزيز يكفي

 المعػركض الرتفػاع اسػتجابةن  تغييػر دكف تظػؿ كالتػي ، الفائػدة كسػعر نػاتجال مػف كػؿ عمػى السيطرة المركزم
 البنػػؾ قبػػؿ مػػف السػػيطرة فقػػداف عمػػى يػػدؿ ممػػا ،liquidity trap السػػيكلة فػػخ تسػػمى الحالػػة ىػػذه. لنقػػدما

-1998 فػػػػي السػػػػيكلة فػػػػخ شػػػػيدت اليابػػػػاف أف االقتصػػػػادييف بعػػػػض اقتػػػػرح. الفائػػػػدة سػػػػعر عمػػػػى المركػػػػزم
2002 7). 

 .الفائدة س ر خفض عمى  درته المركزم الدنؾ فيه يفقد الذم الكضع اك liquidity trap السيكلة فخ

 سػمطتو المركػزم بنػؾال يفقػد قػد ثالػث سػد  يحػدث أف يمكػف  .Zero lower bound لم ػفر الاألدن الحد*
 أف يمكػف ال الفائػدة سعر ألف ، الصفر إلى الفائدة سعر بالفعؿ البنؾ المركزم دفع إذا الحقيقيناتج ال عمى

 سػعر يكػكف عنػدما ىػذا  لمػاذا". لم ػفر ىاألدنػ الحػد" القيػد ىػذا عمػى ييطمػؽ. الصػفر دكف مػا إلػى ينخفض
 البنػؾ فػ ف ، سػالبنا الفائػدة معػدؿ كاف إذا كلكف. نقكدال اقتراض مقابؿ لمبنؾ فائدة تدفع ف نؾ ، مكجبنا الفائدة
 غيػر القػركض عمػى الطمػب يصػب  سػالب فائدة كبسعر. نقكدال تقترض بحيث لطيفنا لككنؾ فائدة لؾ سيدفع
 الفائػػدة معػدؿ بسػبب قكتيػا النقديػة السياسػة فقػدت عنػػدما تاريخيػة أمثمػة ثالثػة التركيػز مربػع ينػاقش! محػدكد
 .(8 الصفر عند

 

 

                                                           
7
 شرا  ؽطري عف النقكد الزائدة مف التخمص يحاكلكف االفراد ألف الفائدة م دؿ خفض إلى النقدم الم ركض فال الزيادة تؤدم ما عادةن  -  

( كاالفتراضية  المتطرفة الحالة فال. الفائدة م دؿ كتقميؿ األخرل المالية كاأل كؿ السندات س ر رفع كدالتالال ، األخرل المالية كاأل كؿ السندات
 لذا ، تنخفض أف المرجح كمف عادم  ير دشكؿ مرتف ة األخرل المالية كاأل كؿ السندات أس ار ديف مقتن يف فراداأل يككف ،" السيكلة فخ" لػ

 المنحن كي دح ، الفائدة س ر العم السيطرة الدنؾ المركزم يفقد ، لذلؾ نتيجة. أ كؿ مالية أم شرا  كيرفضكف اإلضافال دالنقد يحتفظكف فهـ
LM النقدم الم ركض الرتفاع استجادةن  كض ه يغير ي د لـ أفقينا خطنا. 

سػمال ال  أك الف مػال(. ال ينطدػؽ عمػى "سػ ر الفائػدة الحقيقػال" ، كاػك سػ ر الفائػدة اإلالحد األدنى لم فر ينطدؽ فقط عمػى سػ ر الفائػدة االسػم - 8
ا منػه م ػدؿ التضػخـ. عمػى سػديؿ المثػاؿ ، يمكػف أف يكػكف سػ ر الفائػدة اإل لم ػفر كلكػف م ػدؿ التضػخـ يمكػف أف  السػمال عنػد الحػد األدنػمطركحن

 فال المائة. 2دة فال المائة ، مما ي نال ضمنان م دؿ فائدة حقيقال سمدال دنس 2يككف 
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كالكساد فال  فال خمؽ فقاعة اإلسكاف التسهيؿ النقدمكيؼ ساعد ؛  األزمة اال ت ادية ال الميةأحد جكان  فهـ مردع تركيز: 
 الكاليات المتحدة 

داخت ار(. كؿ  ”Fed“نظاـ االحتياطال الفيدرالال  "  المتحدة االمريكية مف طرؼفال الكاليات   السياسة النقدية يتـ تنفيد
مسػا ن.  2:15فال تمػاـ السػاعة  (FOMC)  ، يتـ عقد اجتماع مهـ مف  دؿ المجنة الفيدرالية لمسكؽ المفتكحةاستة أساديع تقريدن 

المفتكحة  د  ررت رفع أك خفض أك ترؾ سػ ر الفائػدة  دالتك يت الشر ال ، يتـ إ دار إعبلف عما إذا كانت المجنة الفيدرالية لمسكؽ
 انظػر المحػكر الفيدرالال دكف تغيير ، كاك س ر فائػدة تفرضػه الدنػكؾ عمػى د ضػها الػد ض إل ػراض أك ا تػراض احتياطيػات الدنػكؾ 

 الرادع(.

انػاؾ عػدة أنػكاع مػف  كفػال ال ديػد مػف الػدكؿ. فػال الكا ػع ،  د س ر فائدة كاحػد فقػطك كج افترضنا ، كتادنا اذافال نمكذج 
نكعػػاف مػػف أسػػ ار الفائػػدة الرئيسػػية ، م ػػدؿ األمػػكاؿ الفيدراليػػة الػػذم يػػتحكـ فيػػه   انػػاؾأسػػ ار الفائػػدة ، كفػػال الكاليػػات المتحػػدة 

سػنكات فػال مػزاد يػكمال فػال  10سنكات ، يتـ تحديد س ر السػندات لمػدة  10االحتياطال الفيدرالال ، كم دؿ السندات الحككمية لمدة 
ا ك لمتجارة كيتيثر دشكؿ  ير مداشر فقط مف  دؿ االحتياطال الفيدرالال ، كلكنه مهـ لمغاية ألنه األساس الذم يتـ عمػى مجمس شيك

سػنكات دتك  ػاتهـ دشػيف  10أساسه تحديد أس ار الفائدة عمى الراكف ال قارية. يتيثر المتداكلكف الذيف حددكا س ر السػندات لمػدة 
حتياطال الفيدرالال ؛ كمما تك ع المتداكلكف أف يحافظ االحتياطال الفيدرالال عمػى سػ ر الفائػدة عمػى المسار المستقدمال لسياسة دنؾ اال

 سنكات 10األمكاؿ الفيدرالية عند مستكل منخفض ، كمما انخفض س ر السندات لمدة 

 2006-2003 ، اإلسكاف أس ار فقاعة الفيدرالال االحتياطال دنؾ  ذل كيؼ

 يميننا LM منحنى يتحرؾ حيث ، اإلنفاؽ تحفيز إلى الفيدرالال االحتياطال يحققه الذم الفائدة س ر فال التخفيض يؤدم
 فال الفيدرالية األمكاؿ م دؿ فال االنخفاض فنف ، ذلؾ عمى ككمثاؿ. (10  الشكؿ فال كما ، ألسفؿ المنحدر IS منحنى طكؿ عمى

 مشترك تسادؽ ، ذلؾ عمى ردا. سياراتال  ركض عمى منخفضة فائدة أس ار دتقديـ السيارات لشركات سمح 2001-2003
 لمح كؿ دالتياؿ المنازؿ مشترم مف لمزيد المنخفضة ال قارم الراف م دالت سمحت. السيارات لشرا  ال رض  االت إلى السيارات

 اإلجمالال المحمال الناتج مف جز  كاك ، جديدة منازؿ دنا  كتحفيز ، أكدر منازؿ دشرا  لهـ سمحت أك ، عقارية  ركض عمى
 .الحقيقال

 يمكف مما دكثير أسرع دشكؿ األس ار ترتفع عندما اإلسكاف مثؿ األ كؿ أحد س ر فال bubble" فقاعة" تحدث أف يمكف
 دم دؿ الفيدرالال االحتياطال دنؾ احتفاظ أدل. الشقة عمى المفركض اإليجار مدم  أك األسرة دخؿ مثؿ" األساسيات" خبلؿ مف تدرير 

 لدرجة لمغاية سهبلن  أمرنا المنازؿ تمكيؿ ج ؿ إلى 2004-2002 الفترة فال المائة فال 1.0 دنسدة ليةالفيدرا األمكاؿ عمى منخفض
 الشخ ال الدخؿ إلى المساكف أس ار نسدة تضاعؼ فال حماسهـ كتسد  ، السكنية كالشقؽ المنازؿ شرا  عمى حري يف كانكا أنهـ

 .2006 ك 2000 عامال ديف. تقريدنا المتاح

 كلكف كمساكف ليس ، السكنية الكحدات سيما ال ، الجديدة الكحدات مف ال ديد شرا  كتـ اكفالمس أس ار ارتف ت
 " أف يمكف حديثنا المشتراة الكحدات كأف االرتفاع فال ستستمر األس ار أف عمى راانات المشتركف كضع حيث ، مضاردة كاستثمارات

 مف الفيدرالية الخزانة لسندات المنخفضة الفائدة س ر سياسة  متج. جديد لمشترم أعمى س رد دسرعة دي ها أم ، دسهكلة" تقميدها
 أعمى دم دالت األجؿ طكيمة عقارية  ركض كا  دار األجؿ   يرة منخفضة دم دالت اال تراض اإل راض، مؤسسات عمى السهؿ
 لم مكالت المت طشكف السماسرة كاف حيث ، ال قارم الراف سمسرة  ناعة فال الهيجاف مف جديدة مكجة األرداح خمقت. دكثير

 الدخؿ ذات األسر إ را  تـ حيث" الثانكم" ال قارم الراف  طاع تطكر. المقترضيف عف"  خرة كؿ تحت يدحثكف" كالرسـك المردحة
 الدخؿ. أك التكظيؼ مف التحقؽ عدـ كتقريدان  المقدمة الدف ات مف األدنى الحد تتطم   ركض عمى لمح كؿ المنخفض
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 دالنسدة األدد إلى ترتفع أف يمكف ال المساكف أس ار ألف المرح جكلة تنتهال أف يج  النهاية الف أنه اك الفقاعة جكار
 المدم  كاف كلكف ، داستمرار المتزايدة األس ار عمى فقط ت تمد"  flipping  التقمي " ك الشقؽ شرا  ممارسة تكف لـ. األسرة لدخؿ
 الفيدرالال لبلحتياطال المنخفض الفائدة س ر سياسة سمحت. كذلؾ " التمكيؿ إعادة" أك ال قارم الراف تمكيؿ إلعادة المسدكؽ  ير
 المدم  فال زيادة عمى ينطكم ما كعادة ، جديد دقرض القديـ القرض سداد  ال قارية راكنهـ تمكيؿ دنعادة المنازؿ مالكال مف لم ديد

 كمما أنه حيث ، المساكف أس ار ارتفاع دسد  ةالفائد أس ار استمرت ، 2003 عاـ فال الفائدة أس ار استقرت عندما(. المقترض
 .مقادمه المالؾ ا تراض زاد ، المنزؿ س ر ارتفع

 السكنال. الدنا  نهياراك   Bubble Burstالفقاعة  نفجارا

 مف مراحؿ عمى الفيدرالية األمكاؿ عمى الفائدة س ر الفيدرالال االحتياطال دنؾ رفع عندما التداطؤ فال المرح جكلة ددأت
 أ ؿ القركض منح ج ؿ إلى ذلؾ أدل ك د. 2006 عاـ منت ؼ فال المائة فال 5.25 إلى 2004 عاـ منت ؼ فال المائة فال 1.0
. الثانكم ال قارم الراف مف المقترضكف يتحممه أف يمكف الذم المستكل فكؽ م دالتها رف ت كدالتالال ، اإل راض لمؤسسات ردحية
 .الهدكط فال كددأ ، 2006 عاـ منت ؼ فال كتك ؼ ، المساكف أس ار فال االرتفاع تداطي تدريجينا

 إنفا ها تقميص فال كددأت كرطة فال كانت أنها فجية األسر مف ال ديد كجدت ، المساكف أس ار انخفاض دمجرد
 تقؿ سكنية شقؽ فال عالقيف أنفسهـ أعمى ديس ار  مدها أجؿ مف شققنا اشتركا الذيف المضاردكف كجد. حاد دشكؿ االستهبلكال

 عمى  ادرة األسر ت د لـ(.  under water "الما  تحت " يسمى ما كاذا  ضداـ المقترضة ال قارم الراف ديكف فع  يمتها
 تحكؿ مع. ترتفع أف مف ددالن  تنخفض المساكف أس ار كانت عندما طكيمة لفترة ال قارية  ركضها مف النقدية السيكلة عمى الح كؿ

 ال أنهـ المنازؿ مالكال مف ال ديد ككجد حدة أكثر المساكف أس ار فال نخفاضاال  أ دح ، 2008 ك 2007 عامال إلى 2006 عاـ
 .الشهرية ال قارم الراف مدفكعات مكاكدة يستطي كف

 ، السكنال االستثمار فال الحؽ حاد كادكط اائؿ   كد دمثادة كانت اإلسكاف، أس ار فقاعة كضحت االح ا ات أف نتيجة
 د ػد حػدث كما السكنال الدنا  ينهار عندما .(Ap) له المخطط المستقؿ كاإلنفاؽ له المخطط لبلستثمار الرئيسية المككنات أحد كاك
 ل ػاـ السػكنال الدنػا  دكرة ت تدػر  IS منحنػى ؛ كمنػه فػال Ap طمػ  منحنػى فػال اليسػار إلػى حػادنا تحػكالن  يخمػؽ فننػه ، 2006 عػاـ

 .اإلجمالية لمدكرة اال ت ادية أامية األكثر حيدالك  المحرؾ اك االستثمار تقم  أف عمى كبلسيكينا مثاالن  2009 - 2000

المدػػانال السػػكنية فػػال الكاليػػات  فػػال االسػػتثمار سػػمكؾ إلػػى الثا دػػة النظػػرة د ػػض اإلسػػكاف لدػػدايات كفػػرت الديانػػات كاالر ػػاـ
 فػال 50 إلػى  ػؿت دنسػدة السػكنال االستثمار ينهار أف الم تاد  ير مف ليس. الماضية األرد ة ال قكد مدل عمى المتحدة األمريكية

 التػاريخ فػال سػكنال انهيػار أكدػر حػدث ك د. 1982 عاـ إلى 1978 عاـ كمف 1975 عاـ إلى 1972 عاـ مف حدث كما ، المائة
 2.1 مػف الدنػا  السػكنال انخفػض عنػدما 2009 عاـ كمنت ؼ 2006 عاـ أكاخر ديف الثبلثينيات فال الكدير الكساد منذ األمريكال
 .المائة فال 76 دنسدة ممحكظ دانخفاض ، 2009 عاـ أكائؿ فال فقط مميكف 0.5 إلى 2006 عاـ أكائؿ فال مميكف

 اال ت ػادية األزمػة كارثػة عػف مداشػر  يػر دشكؿ مسؤكالن  الفيدرالال االحتياطال يككف ، دالحدكث اإلسكاف لفقاعة دالسماح
 الفيدرالال االحتياطال عمى يج  كاف التال ةالدديم اإلجرا ات اال ما ، ال    السؤاؿ كنتناكؿ سكؼ ن كد كمردع تركيز آخر. ال المية
 ، ضػ يفة كانػت اال ت ػاد مػف أخػرل جكان  أف إال ، تحدث كانت المساكف أس ار فقاعة أف مف الر ـ عمى الكارثة؟ لتجن  اتخاذاا

ا الفيدرالية األمكاؿ م دؿ إدقا  إلى الفيدرالال االحتياطال مجمس دفع مما  أف مػـ ايضػان  سكؼ. ف ؿ كما 2004-2002 فال منخفضن
 اإلسكاف أسكاؽ. الفيدرالية األمكاؿ م دؿ عمى سيطرته كاال ، كاحدة سياسة أداة عمى يقت ر كاف الفيدرالال لبلحتياطال الكدير الخطي
 ف متػه الػذم مػا. المتحػدة الكاليػات فػال اإلسػكاف ل ناعة مسجؿ اك كما االستقرار عدـ نفس مف ت انال لـ األخرل الدمداف م ظـ فال

 ؟ مختمؼ دشكؿ رلاألخ الدكؿ
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 Strong and Weak Effects of Fiscal Policyالمالية  لمسياسة كالض يفة القكية التيثيرات -8

 عمػى الحقيقػي الػدخؿ عمػى الماليػة السياسػة حػافز تػأثير يعتمد ، النقدية السياسة مع الحاؿ ىك كما
 االسػتجابة شػديد النقػكد عمػى مبالط يككف عندما قكية المالية السياسة تككف .LM ك IS منحنيي منحدرات
 ، األفقػػي LM لمنحنػػى القصػػكل الحالػػة ىػػذه فػػي (14) الشػػكؿ،  (a)الجػػزء  فػػي مكضػػ  ىػػك كمػػا ، لمفائػػدة
 حيػث ، مزاحمػة تػأثير يكجػد ال. كمػا فػي المحػكر الثػاني ( Ke) البسػيط المضاعؼ مجرد المضاعؼ يصب 
 ممػػا ، صػػفرنا النقػػدم لمطمػػب الفائػػدة اسػػتجابة كػػكفت عنػػدما تحػػدث الحالػػة العكسػػية .ثابتنػػا الفائػػدة سػػعر يظػػؿ
الجػزء  فػي اليمػيف إلػى IS منحنػى تغييػر إلػى الحكػكمي اإلنفػاؽ في الزيادة تؤدم. ارأسي LM منحنى يجعؿ

(b)ػا ، (14) الشػكؿ ؛  يمكػف ال لكػف ، E2 إلػى E * مػف مماثمػة بمسػافة (a)الجػزء  فػي الحػاؿ ىػك كمػا تمامن
 إلػى الحقيقػي الػدخؿ فػي الزيادة ستؤدم   لماذا.  التكازف خارج لنقكدا سكؽ قاءإل دكف الحقيقي الدخؿ زيادة
 لصفر نقكدال عمى الطمب الستجابة نظرنا كلكف .الثابت النقدم المعركض مف أعمى النقكد عمى الطمب رفع
 دالنقػػك  عػػرض مػػع النقػػكد عمػػى الطمػػب تػػكازف عمػػى تحػػافظ أف الفائػػدة سػػعر فػػي زيػػادة ألم يمكػػف ال ، فائػػدة
 الػدخؿ يكػكف أف يمكػف ال ، ثابػت النقػدم المعػركض أف طالمػا كبالتػالي. الػدخؿ مػف أعمػى كمسػتكل الثابت
 رفػع ىػك المالي لمحافز الكحيد التأثير يككف ، الحالة ىذه في. Y * عند األصمي كضعو مف أعمى الحقيقي
 المسػتقؿ الخػاص اإلنفػاؽ خفػض إلػى الفائػدة معػدؿ ارتفػاع أدل حيػث ، كامػؿ  مزاحمػة تػأثير. الفائدة سعر
 .تغيير دكف المستقؿ اإلنفاؽ إجمالي يترؾ مما ، بالضبط الحككمي اإلنفاؽ بو يزيد الذم بالقدر

                                

                                                                                                                              

                         

     i*                       E
*

               E1              LM0    

                  

  IS0         IS1 

            Y*                      Y1                       

   E1ال كجكد ألثر مزاحمة  :(a)الجز  

 

              LM0                                

                                                                                                                                  

  i1                      
               

E1
                                    

  

                                                                                    

i*                               E
*
                           

IS0        IS1        

            Y*          

  E1أثر مزاحمة كامؿ :(b)الجز  

 ت نػػال ،(a)الجػػز   فػػال فائػػدة : ك ػػفر ،النهائيػػة اسػػتجادة ذك النقػػكد عمػػى الطمػػ  يكػػكف عنػػدما المػػالال الحػػافز تػػيثير (:14  الشػػكؿ
 الػدخؿ ىعمػ المػالال الحػافز نفػس يؤثر ال ، المقادؿ فال. مزاحمة حدكث يمكف كال ، ثادت الفائدة س ر أف البلنهائية الفائدة استجادة
 كيػتـ ، األعمػى الػدخؿ لػدعـ إضػافية نقػكد أم يطمػؽ ال المرتفع الفائدة م دؿ ألف ،( (b)الجز     فرنا الفائدة استجادة تككف عندما
ا الدخؿ مستكل تحديد  فػال اإلطػبلؽ عمػى زيػادة أم فػال يتسػد  ال المػالال الحػافز ألف نظرنا. الحقيقية النقكد عرض حجـ حس  تمامن
E مف الدخؿ

*
 فنف أثر المزاحمة تاـ. ،E1 ىإل 
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 حقيقػػي نقػػدم عػػرض مػػع التكسػػعية الماليػػة السياسػػة لتػػأثيرات دقػػة األكثػػر التخطيطػػي الرسػػـ ىػػك مػػا
   (14) الشػػكؿ فػػي المكضػػحة القصػػكل الحػػاالت كأ (؛9) الشػػكؿ فػػي المكضػػحة" العاديػػة" الحالػػة - ثابػػت
 جزئػػي المزاحمػػة تػػأثير - دقيػػؽ (9) مشػػكؿل األصػػمي التحميػػؿ أف إلػػى التاريخيػػة الحمقػػات مػػف العديػػد تشػػير
 عمػى لمطمػب الفائػدة اسػتجابة أف اإلحصػائية األدلػة تظيػر ، ذلػؾ عمػى عالكة. مكجكد غير أك كامالن  كليس
 مثػػػاالن  يعطػػي أنػػو عمػػى (؛9) الشػػػكؿ نعتبػػر أف يجػػب ، السػػبب ليػػػذا. نيايػػة ال،  كال،  صػػفرنا ليسػػت النقػػكد
 بػدالن  كمتطػرفتيف مصػطنعتيف حػالتيف (14) الشكؿ يصكر بينما ، لتكسعيةا المالية السياسة لتأثيرات مكثكقنا
 .الكاقعية االحتماالت مف

 أثر المزاحمة  ممخص 

 يمكف ال. المالية السياسة تحفيز عف الناتجة الفائدة سعر في الزيادة ىك لممزاحمة األساسي السبب
 إلػػى IS منحنػػى نتقػػؿي عنػػدما دةالفائػػ سػػعر عمػػى تصػػاعدم ضػػغط ىنػػاؾ يكػػف لػػـ إذا إال مزاحمػػةال تجنػػب
 فػي .(14) لشػكؿا؛  (a)الجػزء  فػي كمػا أفقينػا LM منحنػى ىػذا يتطمػب ، ثابػت نقػدم عػرض مػع ؛ اليميف
 سػػعر عمػػى البنػػؾ المركػػزم يحػػافظ أف ىػػك ، سػػنرل كمػػا ، اآلخػػر االحتمػػاؿ. مزاحمػػة يكجػػد ال ، الجػػزء ىػػذا

 كػػاف لػػك حتػػى المزاحمػػة يتجنػػب ىػػذا.  الضػػركرم غبػػالمبم النقػػدم المعػػركض زيػػادة طريػػؽ عػػف ثابتنػػا الفائػػدة
 أم ىنػاؾ كانػت إذا. كػامالن  أك جزئينػا أثر المزاحمػة يككف أف يمكف .العادممكجب ال نحداراال  LMلمنحنى
 مكضػ  ىػك كمػا ، جزئيػة تكػكف المزاحمػة فػ ف ، الماليػة السياسػة لتحفيػز اسػتجابة الحقيقػي الدخؿ في زيادة
 فػ ف ، الماليػة السياسػة لتحفيػز اسػتجابةن  اإلطػالؽ عمػى الػدخؿ فػي زيػادة ىنػاؾ تكػف لػـ إذا .(9  الشكؿ في

 فػػي اإلطػالؽ عمػػى زيػادة تكجػػد ال حيػث ، (14) لشػكؿا؛  (b) الجػػزء فػي ىػػذا يحػدث. تكػكف تامػػة المزاحمػة
 .E * األكلية بالنقطة مقارنة ، E1 الجديدة النقطة عند الدخؿ

 Using Fiscal and Monetary Policy Together ام ن  كالنقدية المالية السياسة استخداـ -9

 اآلثار ، كثانينا ، النقدم التكسع تأثيرات ، أكالن  ، لفحص ؛ IS-LM نمكذج اآلف حتى استخدمنا لقد
ػػا السياسػػات مػػف النكعػػاف ىػػذاف يعمػػؿ ال ، ذلػػؾ كمػػع. المػػالي لمتكسػػع المنفصػػمة  بعضػػيما عػػف بمعػػزؿ دائمن
 . المالية السياسة تثبط أك تعزز قد ، المركزملمبنؾ  النقدية السياسة. البعض

 النقدية االستجادة عمى المالال المضاعؼ ي تمد 

 الفكرة  البنؾ المركزم عمى( المالي المضاعؼ) المالية السياسة لحافز الدخؿ استجابة تعتمد كيؼ
 كمػػش  كممػػا ؛ المػػالي المضػػاعؼ زاد ، النقػػدم المعػػركض مػػف البنػػؾ المركػػزم زاد كممػػا: بسػػيطة األساسػػية

contracts بنػػػؾال قمػػػص إذا. أصػػػغر المػػػالي المضػػػاعؼ كػػػاف كممػػػا ، النقػػػدم المعػػػركض البنػػػؾ المركػػػزم 
 .سالبنا المالي المضاعؼ يككف فقد ، كافية بدرجة النقدم المعركض المركزم
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. (9) الشػكؿ مػف القياسية الحالة نكرر ،(a) الجزء في ( ؛15الشكؿ ) في حاالت ثالث عرض يتـ
 يػؤدم. األصػمي مكضػعو فػي LM منحنػى يظػؿ ، ثابػت النقػكد عػرضعمػي  افظ البنػؾ المركػزميحػ عنػدما
 إلػى IS منحنػى تحكيػؿ إلى الضرائب خفض أك الحككمي اإلنفاؽ زيادة مف إما يتككف الذم المالي التحفيز
 عػػف الناتجػػة النقػػكد عمػػى الطمػػب ارتفػػاع فػػ ف ، ثابػػت النقػػكد عػػرض ألف نظػرنا".  IS1 منحنػػى" إلػػى اليمػيف
 االسػتثمارم اإلنفػاؽ بعػض اسػتبعاد إلػى يػؤدم ممػا ، أعمػى االرتفػاع إلػي الفائدة أسعار يجبر الدخؿ ارتفاع

ا E3 يإل *E النقطة مف االقتصاد ينتقؿ. )أثر المزاحمة( كاالستيالكي  (. 9) الشكؿ في كما تمامن

 ثابتنػا الفائػدة سػعر عمػى الحفػاظ ىك البنؾ المركزم ىدؼ كاف إذا. (b) الجزء في ثافو  احتماؿ يكجد
 سػم  إذا؛  IS منحنػى فػي تحػكؿ ىنػاؾ يكػكف عنػدما سػمبي بشػكؿ بالتغير النقدم لمعرض السماح فيجب ،

 فيجػب ، *i عنػد ثابتنػا الفائػدة سػعر عمػى لمحفػاظ المطمػكب بػالمبمغ النقػدم المعركض بتغيير البنؾ المركزم
المحػكر  لمضػاعؼ مماثمػة اآلف المػالال يػزالتحف نتيجػة أ ػدحت. اليمػيف يإلػ LM منحنػى تحكيػؿ عميػو
 كىػك ، E2 إلػى *E مػف االقتصػاد ينتقػؿ. الفائػدة أسػ ار تغيػرات كتيثير النقكد سكؽ تجااؿ الذم ، الثانال
 الفائػػػدة سػػػعر تثبيػػػت محاكلػػػة عنػػػد. ( فػػػي األعمػػػى14) الشػػػكؿ (a) الجػػػزء فػػػي الجديػػػد التػػػكازف كضػػػع نفػػػس

 الدنػػؾ المركػػزم إف يقػػاؿ ، ISمنحنػػى فػػي تغييػػر ألم بيسػػم بشػػكؿ باالسػػتجابة النقػػدم لمعػػرض كالسػػماح
 .السياسة النقدية عمال السياسة المالية تسيطر ، الكا ع فال. المالية السياسة" يستكع 

 السػػػػتخداـ أخػػػػرل ميػػػػزة ىنػػػػاؾ أف الحقػػػػا مربػػػػع فػػػػي مناقشػػػػتيا يػػػػتـ التػػػػي اليابانيػػػػة المعضػػػػمة تيظيػػػػر
 ، النقػػكد خمػػؽ طريػػؽ عػػف تمكيمػػه يمكػػف المطمػػك  الالالمػػ ال جػػز أف - معنػػا كالماليػػة النقديػػة المحفػػزات
 نطبػؽأ. ك مؤسسات االعمػاؿ كالبنكؾ األسر بو تحتفظ التي كطنيال الديف لزيادة حاجة أم تجنب كبالتالي

 مػػف لمتعػػافي فيػػو تكافحػػ الػػذم الكقػػت فػػي المتحػػدة الكاليػػات عمػػى IS-LM لنمػػكذج الضػػمني المعنػػى ىػػذا
 .2009-2007 العالمية االقتصادية األزمة

 اال ت ادم  كالنمك كالمالال النقدم المزيج  

The Monetary-Fiscal Mix and Economic Growth  
 حػكؿ ميػـ درس عمػى يحتػكم؛  IS-LM نمػكذج أف (c) الجػزء يكضػ  ، (15) الشػكؿ إلػى بػالنظر

 الحككميػػة السياسػػات لكاضػػعي يمكػػف ، كالماليػػة النقديػػة السياسػػة مػػزيج تغييػػر خػػالؿ مػػف. االقتصػػادم النمػػك
 الفائػػدة معػػدؿ انخفػػض كممػػا ، عػػاـ بشػػكؿ. الحقيقػػي الػػدخؿ فػػي تغييػػر إلػػى الحاجػػة دكف الفائػػدة سػػعر تغييػػر
 النػاتجمػف  جػزءذلػؾ ال زاد ، الحقيقػي اإلجمػالي المحمي الناتج أك الحقيقي الدخؿ مف معيف مستكل أم عند

 مػػػػف سػػػػيتككف الػػػػذم الجػػػػزء ركصػػػػغ الحقيقػػػػي االسػػػػتثمار مػػػػف سػػػػيتككف الػػػػذم الحقيقػػػػي اإلجمػػػػالي المحمػػػػي
 .االقتصادم النمك تعزيز إلى االستثمار ارتفاع يميؿ. الحقيقي االستيالؾ
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 المزاحمة ي نال الثادت النقكد عرض :(a)الجز  
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 أف ي نال لمدنؾ المركزم الدخؿ ادؼ  :(c)الجز  
 الفائدة س ر عمى فقط تؤثر المالية السياسة
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                                         Y*            Y2                

 مزاحمة كجكد عدـ ي نال النقدم التسهيؿ :(b)الجز  

 سياسػػػات ثػػبلث مػػع مػػػالال حػػافز تػػيثير( : 15الشػػكؿ  
 عػرض يظػؿ ،(a)الجػز   فػال:  الػدخؿ عمػى دديمػة نقدية
 الماليػة السياسػة حػكافز إزاحػة كيتـ ثادتنا الحقيقال النقكد
 فػػال. (9كمػػا فػػال الشػػكؿ   جزئينػػا الحقيقػػال الػػدخؿ عمػػى
 ، ثادػػت فائػػدة دم ػػدؿ لدنػػؾ المركػػزما يحػػتفظ ،(b)الجػػز  
 فػػال(. 14 لشػػكؿا فػػال كمػػا  المزاحمػػة تػػيثير يمغػػال ممػػا

 العمػػػ الحفػػػاظ الدنػػػؾ المركػػػزم دنػػػؾ يحػػػاكؿ ،(c)الجػػػز  
 تحكيػػؿ طريػػؽ عػػف الحقيقػػال الػػدخؿ مػػف ثادػػت مسػػتكل

LM تحػػػكؿ كممػػػا اليسػػػار الإلػػػ IS ممػػػا ، اليمػػػيف الإلػػػ 
 تػػؤثر ، الحالػػة اػػذ  فػػال ؛ كاممػػة مزاحمػػة ضػػمنان  ي نػػال

  .الدخؿ كليس ، فقط الفائدة س ر عمى المالية السياسة
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 دكف الفائدة سعر تغير في تتسبب أف لمحككمة يمكف كيؼ (؛15) لشكؿا (c) الجزء في منر  دعكنا
 *Y عند الدخؿ عمى الحفاظ البنؾ المركزم أراد إذا.  *Y األكلي مستكاه مف الحقيقي الدخؿ مستكل تغيير

 يمنحن في لمحركة المعاكس االتجاه في LM منحنى تحريؾ طريؽ عف المالي فزلمحا االستجابة فيمكنو ،
 IS  فػػي. النقػػكد مػػف المعػػركض تقميػػؿ البنػػؾ المركػػزم يعمػػ يجػػب ، الحكػػكمي اإلنفػػاؽ زاد إذا ، كبالتػػالي؛ 

  (b) الجػزء فػي المكضػ  المكضػع نفػس Eb إلػى *E مػف)  االقتصػاد يتحػرؾ ، (15) لشػكؿا ، (c) الجػزء
 عمػػى سػػيطرة أم الماليػػة لمسياسػػة يعػػد لػػـ ، الطريقػػة بيػػذه البنػػؾ المركػػزم يتصػػرؼ عنػػدما. ( -14- لشػػكؿا

 يإلػ *i مػف الفائدة سعر رفع في المالية السياسة تأثير يتمثؿ. الفائدة سعر يعم فقط كتؤثر الدخؿ ممستك 
ib ، لمػدخؿ لػياألك  المسػتكل عمػى لمحفػاظ يكفػي بمػا النقػدم المعػركض خفػض قد البنؾ المركزم ألف Y* .

 ، المرغػكب الػدخؿ مسػتكل الحككمة تقرر أف بمجرد. كالمالية النقدية السياسة حكؿ ميمة نقطة ىذا يكض 
 النقاط أف نفترض أف يمكننا. المختمفة الفائدة أسعار مف العديد مع الدخؿ مف مالمستك  ىذا تحقيؽ يمكنيا

E* ك Eb  ،ا ؾتشتر  بؿ ، فحسب ناتجال مستكل نفس في تشترؾ ال  . البطالة معدؿ نفس في أيضن

 مسػتكل تكػكف أف ييفتػرض التػي ، الماليػة السياسػة حػكافز Eb النقطػة تعػكض االختالفػات  ىػي مػا
 عمػى *E النقطػة تحتػكم ، المقابػؿ فػي. النقػدم المعػركض تقميػؿ طريػؽ عػف ، الحكػكمي اإلنفػاؽ مف أعمى
 أكثػر ماليػة سياسػة كلكػف ؛(اليمػيف ىإلػ أبعػد LM منحنػى أف حقيقػة مف يتض ) أعمى حقيقي نقدم عرض
ػا  إلػى Eb فػي الفائػدة معػدؿ ارتفػاع يػؤدم(. اليسػار إلػى أبعػد ىػك IS منحنػى أف حقيقػة مػف يتضػ ) إحكامن
 المجاؿ إفساح أجؿ مف ، *E النقطة عند ذلؾ مف أقؿ المستقؿ كاالستيالؾ لو المخطط االستثمار مزاحمة
 .الحككمي اإلنفاؽ مف أعمى لمستكل

 بمػزيج *E النقطػة تتميز. كالمالية النقدية السياسة مزيج في تختمفاف؛  Eb ك *E النقطتيف إف يقاؿ
 النقطػة تحتكم بينما ، easy money, tight fiscal" المالال كالتضييؽ التسهيؿ النقدم" مف السياسات مف

Eb ك التسهيؿ المػالال التضييؽ النقدم" فػي المتمثؿ المعاكس السياسة مزيج عمى" “tight money easy    

fiscal . فػي المجتمػع  يفضػمو أف يجػب مػزيج أم E* ، يبنػي االقتصػاد فػ ف كبالتػالي ؛ أعمػى االسػتثمار 
 أعمػى الحكػكمي اإلنفػاؽ يكػكف ،  Eb فػي. أعمػى سػيككف المسػتقبؿ فػي اإلنتاجيػة نمػك كمسػتكل ، لممسػتقبؿ

 المسػتكل أك *E لمنقطػة األسػرع إلنتػاجا نمػك يفضؿ أف لممجتمع ينبغي ىؿ. أقؿ كاالستثمار ، *E في منو
  Eb لمنقطة العامة لمخدمات األعمى

 يتكػػكف الحكػػكمي اإلنفػاؽ كػػاف إذا مػا عمػػىالحػؿ  يعتمػػد. الكمػػي لالقتصػاد المركػػزم السػؤاؿ ىػػك ىػذا
 االسػتثمار أك؛ ( مػف الحرائػؽ... كالحمايػة كالشػرطة الكطني الدفاع) الحككمي االستيالؾ مف كبير حد إلى

 Eb النقطػػػة عنػػد اإلضػػافي الحكػػػكمي اإلنفػػاؽ كػػاف إذا(. ...المدرسػػية كالمبػػػاني السػػريعة الطػػرؽ) الحكػػكمي
 المجتمػػػع ذكؽ عمػػػى يعتمػػػد E * ك Eb النقطتػػػيف بػػػيف االختيػػػار فػػػ ف ، الحكػػػكمي االسػػػتيالؾ مػػػف يتكػػػكف
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 اسػػتثمار ةالسػػتراتيجي نظػػرنا ، المسػػتقبمي االسػػتيالؾ مقابػػؿ( Eb عنػػد) كالخػػدمات لمسػػمع الحػػالي لالسػػتيالؾ
 يتكػكف Eb في اإلضافي الحككمي اإلنفاؽ كاف إذا. المستقبؿ في فقط أعمى استيالؾ عكائد E * في عالية
 االسػػتثمار مػػف لممجتمػػع أعمػػى عائػػد ىنػػاؾ كػػاف إذا مػػا عمػػى يعتمػػد االختيػػار فػػ ف ، حكػػكمي اسػػتثمار مػػف

 نفػس(. E * فػي أكثػر منو يكجد الذم) الخاص باالستثمار مقارنة( Eb في أكثر منو يكجد الذم) الحككمي
 الخػاص االسػتثمار يحفػز أف يمكػف ضػريبي تخفػيض شكؿ يأخذ المالي الحافز كاف إذا صمة ذات المعايير

 .تخفيضيا يتـ التي الضرائب أنكاع عمى اعتمادنا ، االستيالؾ أك

 النقديػة السياسػة مػف مػزيج يػؤدم. م ينػة حالػة فػال السػارية كالمالية النقدية السياسة مف مزيج إلى السياسات مزيج تذكير: يشير
 الماليػة كالسياسػة السػهمة النقديػة السياسػة مػف مػزيج يػؤدم دينمػا ، الفائػدة أسػ ار ارتفاع إلى السهمة المالية كالسياسة المتشددة
 .منخفضة فائدة أس ار إلى ال ارمة

 Summary of Monetary-Fiscal Interactions كالمالية النقدية التفاعبلت ممخص

 تػػػـ لػػػك ممػػػا فعاليػػػة أكثػػػر كالماليػػػة النقديػػػة السياسػػػة تكػػػكف أف يمكػػػف ؛ معنػػػا سػػػتخداميماا خػػػالؿ مػػػف
 المػالي الحػافز مػف فعاليػة أكثػر نقػدم بتكسع المصحكب المالي الحافز يعتبر.  مستقؿ بشكؿ استخداميما 

 ك (a) الجػزء يفبػ الفػرؽ فػي ذلػؾ مالحظػة يمكػف. نكمشمػ أك ثابػت نقػدم عػرض كجكد في تنفيذه يتـ الذم
 زيػػادة خػػالؿ مػػف (a) الجػػزءفػػي  الظػػاىرمزاحمػػة الأثػػر  مػػف الػػتخمص يػػتـ حيػػث ، (15) لشػػكؿا؛  (b) الجػػزء

 (مربع التركيز التػالي في مناقشتو يتـ الذم)؛  1995 عاـ منذ الياباف في الرككد يعتبر. النقدم المعركض
 .معنػا العمػؿ إمكانيػة تتجاىػؿ عندما بالشمؿ صابت أف يمكف كالمالية النقدية السياسة أف عمى ضحاكا دليالن 
 أضػعؼ االقتصػادية الحمايػة بػدت حيػث ، مماثمػة معضػمة المتحػدة الكاليػات كاجيػت،  2011-2010 في
 . المطمكب البطالة معدؿ في السريع التراجع تحقؽ أف مف

 المتحدة كالكاليات دافاليا فال ال فر مف األدنى الحد النقدية السياسة عالمال؛ ضردت مردع تركيز : منظكر

فػال الجػز   الحػاؿ اػك كمػا عمكدينػا IS منحنػى يككف عندما - حاالت ثبلث فال ف اليتها تفقد النقدية السياسة أف رأينا لقد
(a) منحنى يككف (؛ عندما13لشكؿ  ا LM الجز   فال  شديد االستكا (، كما تقريدنا أفقينا(b) سػ ر ي ػؿ عندما أك (؛13لشكؿ  ا 

 فتػرات ثبلث فال عاجزة شده النقدية السياسة ج ؿ الثالث ال امؿ اذا. لم فر األدنى الحد إلى الدنؾ المركزم فيه يتحكـ مالذ الفائدة
 ( 2008فػال االزمػة   الركػكد أثنػا  كالثػانال الثبلثينيػات أكاخػر فػال أحػداما ، المتحػدة دالكاليػات يت مقػاف منها اثناف. مهمة  تاريخية

 الشػ كر كاسػتمر ، الدطػال  الػدخؿ نمػك مػف" ضػائ نا عقػدنا" شػهدت التػال ، داليادػاف يت مػؽ كالثالػث.  هػاالض يؼ الذم تد كاالنت اش
 عمػى اال ت اد فيها يككف كادكسية ؛ المردع سيناريكاات اذا فال المكضحة الثبلثة األمثمة تقدـ .عقد مف ألكثر الياداف فال دالضيؽ
 دنؾ أك الفيدرالال االحتياطال  المركزم الدنؾ فنف ذلؾ كمع ، دطيئنا الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج كنمك ، مرتف ة كالدطالة ، ركدتيه
 النػاتج كنمػك ال ػفر مػف القريدػة الفائػدة أسػ ار تسجيؿ يتـ. افتراضية نظرية ليست اذ . اال ت اد  إن اش عف كاف عاجز( الياداف
 .الجميع ليرااا الديانات فال الدطال  اإلجمالال المحمال

 مػف % 10 فػكؽ الكديػر الكسػاد فتػرة فػال الدطالػة م ػدؿ ظػؿ:  1940-1935 فػال الرككد ، المتحدة الكاليات ا ت اد: 1 ر ـ مثاؿ
. 1941-1940 فػػال التسػػمح إلعػػادة الحكػػكمال اإلنفػػاؽ نتيجػػة % 10 مػػف أ ػػؿ إلػػى فقػػط كانخفػػض 1940 عػػاـ إلػػى 1930 عػػاـ
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 الفائػدة ألسػ ار ال ػفر مف األدنى الحد إلى ك مت حيث ، شال  أم  ؿف يمكنها ال النقدية السياسة أف اظهرت الديانات لتمؾ الفترة
 .ال فر إلى األجؿ   يرة الفائدة س ر ي ؿ أف دمجرد النقدية السياسة تف مه آخر شال  أم اناؾ يكف كلـ. 1935 عاـ فال

 عػػاـ منػػذ األجػػؿ   ػػيرة دانيػػةاليا الفائػػدة لسػػ ر المػػنخفض المسػػتكل ظهػػرت الديانػػات أفأ: 1992 عػػاـ منػػذ اليادػػاف: الثػػانال المثػػاؿ
 دينهـ المالية السياسة  ناع ش ر ذلؾ كمع ، ممحكظ دشكؿ االنخفاض إلى الفائدة أس ار دفع النقدية السياسة تستطع لـ. 1995
 المحمػػال النػػاتج إلػػى ال ػػاـ الػػديف نسػػدة ألف دػػال جز اإلنفػػاؽ مػػف المزيػػد  ػػاكمكا لقػػد ا؟ لمػػاذا. كديػػر مػػالال حػػافز تحقيػػؽ فػػال مقيػػديف
 عػاـ فػال المتحػدة الكاليػات فػال الم ػادؿ الػر ـ مػف دكثيػر أعمػى نسدة كانت كاال ، % 100 دالف ؿ تجاكزت  د الياداف فال اإلجمالال
 م ضػمة مػف مخػرج إلػى يشػير أنػه عمػى IS-LM نمػكذج إلػى اليادانيػة السياسػة منتقػدم مػف ال ديػد يشػير ، ذلػؾ كمػع . 2010
 الػذم كالماليػة النقديػة لمسياسػة المشػترؾ التحفيز يؤدم أف يمكف ، (15الشكؿ   (b)  الجز فال  مكضح اك كما. اليادانية السياسة
 انخفػاض إلػى حاجػة أم دكف الحقيقػال اإلجمػالال المحمػال النػاتج ت زيػز إلػى المقػدار دػنفس اليمػيف إلػى IS ك LM منحنيػال يحػكؿ
ػػا. الفائػػدة أسػػ ار  دػػه يحػػتفظ الػػذم الػػكطنال الػػديف فػػال أخػػرل يػػادةلز  حاجػػة انػػاؾ ليسػػت ، المجتم ػػة السياسػػة اػػذ  مثػػؿ مػػع ، أيضن

 تظػؿ. المػالال ال جػز لزيػادة نتيجػة ال ػادرة الحككميػة السندات شرا  المركزم لمدنؾ يمكف ، النقدم التكسع لتحقيؽ ألنه ، الجمهكر
 المؤسسػات أك األجانػ  أك المحميػيف لؤلفػراد الحككمػة عمػى ديكننا كليست الحككمة داخؿ المركزم لمدنؾ المممككة الحككمية السندات
 .المالية

 الػػذم الفيدراليػػة األمػػكاؿ م ػػدؿ ظهػػرت الديانػػات لمكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة أفأ: .2009 عػػاـ منػػذ المتحػػدة الكاليػػات: 3 ر ػػـ مثػػاؿ
 مجمػسل  ػدرة أم عمػى القضػا  إلػى اػذا أدل ك ػد. ، 2009 يناير منذ ال فر مف  ريدنا كاف الفيدرالال االحتياطال دنؾ عميه يسيطر

   المحكر االخيػر( فال سنرل كما. األجؿ   يرة الفائدة أس ار خفض طريؽ عف اال ت ادم النشاط تحفيز عمى الفيدرالال االحتياطال
 . األجؿ طكيمة الفائدة أس ار خفض لمحاكلة" الكمال التيسير" تسمى تقميدية  ير سياسات الفيدرالال االحتياطال دنؾ جر  ،

 حػؿ اناؾ. كاحد شال  فال الثبلثة مثمة(الحمقات  األ جميع تشترؾ: كالمالية؟ النقدية لمسياسة المشتركة القكة الحككمات تقاـك لماذا
 ذلػؾ فػال دمػا ، اال ت ػادم النشاط يرفع أف الممكف مف كاف لكنه ، إدراكه الك ت ذلؾ فال السياسة  ان ال دمقدكر يكف لـ لمسياسة
 اندسػة اػك الحػؿ اػذا. 2009 عػاـ منػذ المتحدة كالكاليات ، 2006-1998 فال كالياداف ، 1940-1935 فال المتحدة الكاليات

 اػك كالماليػة النقديػة السياسػة فػال المشترؾ التكسع اذا. المتزامف  النقدية السياسة حافز خبلؿ مف كدير ممكؿ حافز سياسة مالية
 لمسياسػة االسػتجادة مػف النػكع اػذا  .م نػا اليمػيف الإلػ LM ك IS منحنيات تتحكؿ. (15الشكؿ   (b)الجز  فال  يتضح ما دالضدط
 ال ألنػه ، ال الفائػدة؟ سػ ر خفػض يسػتطيع ال ألنػه  مػؽ المركػزم الدنػؾ اػؿ. كاحد ك ت فال السياسة م ضبلت جميع يحؿ المشتركة

 ال ػاـ؟ الػديف تزايد مف الجمهكر يقمؽ أف يج  اؿ .المتزايد ال اـ الديف لتمكيؿ ال ادرة الحككمية المالية األكراؽ شرا  دنمكانه يزاؿ
 شػرا  طريػؽ عػف الماليػة السياسة حافز تمكيؿ يتـ عندما. الحككمة خارج المكجكد اك ال اـ الديف مف المهـ الكحيد الجز  ألف ، ال

 اػك كما LM ك IS لمنحنيال اليميف إلى متزامف تحكؿ اناؾ يككف عندما يحدث كما ، الحككمية لمسندات الفيدرالال االحتياطال دنؾ
 .أثر مزاحمة كال الفائدة أس ار فال زيادة تكجد ال ، (15الشكؿ   (b)جز  ال فال الحاؿ

 كػاف. مدركسػة  يػر 2011 ك 2010 عػامال فػال المتحػدة الكاليات فال المالال التحفيز حكؿ النقاشات كانت ، الكا ع فال
 لكػف. المسػتقدؿ فػال األمػريكييف الضػرائ  داف ػال العم سيفرضه الذم الفائدة كع   ال اـ الديف ارتفاع دشيف القمؽ مف الكثير اناؾ
ػػا خػػاطئ  مػػؽ م ػػدر كػػاف اػػذا  الفيػػدرالال االحتيػػاطال دنػػؾ مشػػتريات خػػبلؿ مػػف تمكيمػػه يػػتـ اإلضػػافال المػػالال ال جػػز أف طالمػػا. تمامن

 مػع حػدكد دكف الػكطنال الػديف زيػادة يمكف ، LM )ك IS لمنحنيال اليميف الإل المتزامف التحكؿ مف يتضح كما  الحككمية لمسندات
 الػذم المػالال ال جػز أف اػك التقميػدم القمػؽ .الػديف عمػى الفائػدة لػدفع المسػتقدؿ فػال الضػرائ  داف ال عمى إضافال ع   كجكد عدـ
ا اذا. تضخمينا سيككف المركزم الدنؾ يدف ه  فػال دمػا ، اال ت ػادم التػاريخ حمقػات مف ال ديد فال كاضح اك كما ، كاذ  ادعا  أيضن
 الػر ـ عمػى. كالطا ػة الغػذا  أس ار آثار طرح د د ، اإلطبلؽ عمى تضخـ أم إش اؿ فال 2007-2001 دكش إدارة عجز فشؿ ذلؾ
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 تداطػي ، ذلػؾ مػف كدػدالن . التضػخـ فػال تسػارع انػاؾ يكػف لػـ ، 2010 عػاـ فػال ال ػفرم الفيدراليػة األمػكاؿ كم ػدؿ المالال ال جز مف
  .الفترة  اذ فال( كالطا ة الغذا  أس ار مف جرد الذم" األساسال التضخـ" أم  التضخـ

 الحػد عند ال المية؟ اال ت ادية األزمة د د اال ت اد إن اش يمكف كيؼ. المكاضيع اذ  الإل المحكر سن كداذا ممحؽ  فال
 المالال؟ التحفيز اذا حجـ اك ما كلكف ، حاسمة المالية السياسة استجادة ت تدر ، لم فر األدنى

 عمػػػى االقتصػػػاد سػػػمكؾ جيػػػد ؿبشػػػك يصػػػؼ IS-LM نمػػػكذج أف يبػػػدكمػػػف خػػػالؿ العػػػرض السػػػابؽ، 
 نمكذج يتضمنيا التي لتمؾ مماثمة النقدية السياسة تأثيرات أف يبدك ، الخصكص كجوي عم. القصير مالمد

IS-LM  .النقػدم االنكمػاش بسػبب الفائػدة سػعر في الزيادة تؤدم. النمكذج في الديناميكيات إدخاؿ بمجرد 
 . الناتج في مطرد انخفاض يإل

  ذا المحكرمخت ر حكؿ ا ممخص

 .المالية كاألسكاؽ السمع سكؽ مف كؿ فال التكازف عمى المترتدة اآلثار ، يميز IS - LM نمكذج ■

 فػال الزيػادة تػؤدم. السػمع سػكؽ فػال التػكازف مػع المتكافػؽ النػاتج كمسػتكل الفائػدة سػ ر ؛ تجميع مف IS كمنحنى عبل ة ُتظهر■ 
 .أسفؿ إلى ينحدر IS منحنى فنف ، كدالتالال. الناتج  فال انخفاض إلى الفائدة س ر

  التػكازف فػال . الماليػة األسػكاؽ فػال التػكازف مػع المتكافػؽ الناتج كمستكل الفائدة ؛ تجميع مف س ر LM كمنحنى عبل ة تظهر ■
  دالتالالك . الفائدة س ر زيادة إلى الناتج فال الزيادة  تؤدم ، الحقيقية النقكد مف الم ركض إلى سكؽ النقكد دالم نال الضيؽ( دالنظر

 .األعمى إلى مائؿ  LM منحنى فنف ،

 المالال االنكماش يؤدم. الفائدة س ر كزيادة الناتج زيادة إلى يؤدم مما ، اليميف إلى IS منحنى انتقاؿ إلى المالال التكسع يؤدم ■
 .الفائدة س ر فال كانخفاض الناتج فال انخفاض إلى يؤدم مما ، اليسار إلى IS منحنى انتقاؿ إلى

إلػى زيػادة الػدخؿ المػؤدم التكسػع المػالال  اديػة فػنف ال انحػداراتهما LM ك IS لكؿ مػف منحنػال و عشض اىىقىد ثبثذ ومبنارا ظ ■
  .مزاحمةأثر فال  ايضا الحقيقال كس ر الفائدة ، يتسد 

الضػرائ  ، فػال  لحكافز السياسة الماليػة ، التػال تتكػكف إمػا مػف زيػادة اإلنفػاؽ الحكػكمال أك تخفػيض م ػدالت ادم يتمثؿ األثر ال ■
دسػد  المزاحمػة الجزئيػة مػف  مػالال فػال نمػكذج الطمػ ،زيادة الدخؿ الحقيقال كس ر الفائدة. المضػاعؼ المػالال أ ػؿ مػف مضػاعؼ ال

 .االستثمار المخطط له كاالستهبلؾ المستقؿ

 االنكمػاش يػؤدم. لفائػدةا م دؿ كانخفاض الناتج زيادة إلى يؤدم مما ، أسفؿ إلى LM منحنى انتقاؿ إلى النقدم التكسع يؤدم ■
 .الفائدة س ر فال كزيادة الناتج فال انخفاض إلى يؤدم مما الى اعمال، LM منحنى انتقاؿ إلى النقدم

الفائػدة لمطمػ  عمػى النقػكد مرتف ػة نسػدينا  سػ ر يككف لمحافز المالال تيثير  كم نسدينا عمى الدخؿ الحقيقال عندما تككف اسػتجادة ■
شػديد االنحػدار(.   IS   منحنػى   ،لفائػدةا لس ر تككف استجادة اإلنفاؽ المستقؿ منخفضة نسدينا( أك عندما مستكم LM  منحنى

 افقال(. IS أك منحنى شديد االنحدار LM الفائدة  منحنىس ر تيثير ض يؼ نسدينا مع النمط الم اكس الستجادة  الحافز المالال له

يحػاكؿ  الدنػؾ المركػزمأعظـ تيثير ، كال يكجد تيثير مزاحمػة ، إذا كػاف  يككف تيثير الحافز المالال عمى الدخؿ  المضاعؼ المالال( ■
يجػ  أف يتحػرؾ المنحنػى إلػى  LM تثديت أس ار الفائدة ، ألف اذا يتطم  أف يستكع  ال رض النقدم دشكؿ سمدال الحػافز المػالال

 . IS اليميف دنفس المسافة تمامنا مثؿ منحنى
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فال  LM استقرار الدخؿ الحقيقال ، كتحريؾ منحنى المركزم دالمحافظة عمالدنؾ الـك يككف المضاعؼ المالال اك  فر عندما يق■ 
 .IS  االتجا  الم اكس لمنحنى

لفائػدة منخفضػة نسػدينا لسػ ر المسياسة النقدية تيثير  كم نسػدينا عمػى الػدخؿ الحقيقػال عنػدما تكػكف اسػتجادة الطمػ  أك النقػكد   ■
 الفائدة لمطم  عمى النقكد عاليػة جػدنا  منحنػى س ر دية ض يفة عندما تككف استجادة(. السياسة النقشديد االنحدار LM  منحنى
LM منخفض جدنا  منحنى .قؿ المخططالمست لئلنفاؽالفائدة س ر ( ، أك عندما تككف استجادة فقالا IS  شديد االنحدار.) 

 األحيػاف د ػض فػال. السياسػات مػزيج ددسػاطة أك ، ةكالمالي النقدية السياسة دمزيج كالمالية النقدية السياسات ديف الجمع ُي رؼ ■
 لبلنكماش يمكف. مت اكسيف اتجاايف فال استخدامها يتـ األحياف د ض فال. االتجا  نفس فال كالمالية النقدية السياسة استخداـ يتـ

 .الناتج فال انخفاض حدكث تجن  مع الميزانية عجز فال انخفاض تحقيؽ ، المثاؿ سديؿ عمى ، النقدم كالتكسع المالال

المالال ، يمكف لكاض ال السياسات الحككمية الحفاظ عمى مستكل م يف مف الدخؿ الحقيقال مع  -مف خبلؿ تغيير المزيج النقدم  ■
" م ػدؿ فائػدة مػنخفض كيحفػز االسػتثمار  نقػدمالالتضػييؽ ك  التسػهيؿ المػالالال ديد مف أسػ ار الفائػدة المختمفػة. ينػتج عػف مػزيج "

م دؿ فائدة أعمػى كاسػتثمار خػاص ”easy money, tight fiscal" “ك التيسير النقدم التضييؽ المالالالخاص. ينتج عف مزيج "
أ ؿ كمزيج مف االستهبلؾ الحككمال اإلضافال أك االستثمار الحككمال أك االستهبلؾ الخاص ، اعتمادنا عمى السياسة المالية المحددة 

 المختارة.

 

 حكؿ المحكر  كمشاكؿ أسئمةراد ا: 

 .باختصار شرحأ. مؤكد غير أك خطأ أك بصحي أجب  محكرال ىذا في الكاردة المعمكمات خداـباست. 1

  .الفائدة كسعر المبيعات مستكل ىي لالستثمار الرئيسية المحددات. أ

نػاتج ال مػف أعمػى مسػتكل تحقيػؽ يمكػف فػال ، ثابتػة IS عالقػة فػي الخارجيػة المتغيػرات جميػع كانت إذا. ب
  .ةالفائد سعر بخفض إال

 انخفػػاض يإلػػ تػػؤدم الضػػرائب زيػػادة أف يعنػػي السػػمع سػػكؽ تػػكازف ألف أسػػفؿ يإلػػ ينحػػدر IS منحنػػى. ج
  .ناتجال مستكل

 .IS ي منحن يتغير فمف ، المقدار بنفس كالضرائب الحككمي اإلنفاؽ زاد إذا. د

 لزيػادة مالنقػد المعػركض مػف يأعمػ مسػتكل يإلػ حاجة ىناؾ ألف ىاألعم يإل مائالن  LM منحنى يككف. ق
  .ناتجال

  .االستثمار انخفاض يإل الحككمي اإلنفاؽ زيادة تؤدم ك.

 النقديػة السياسػة متغيػرات تغيػرت إذا ،فقط الفائدة سعر تغيير دكف ناتجال زيادة الحككمية لمسياسة يمكف. ز
  .كالمالية

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 132 

 اإلجادة

 يسػاكم  مكجدنػا المتػكازف لميزانيػةا مضػاعؼ خػاطئ : يكػكف -خاطئ ؛   د(  – حيح ؛   ج(  – حيح ؛    (  – أ( 
 اإلنفػػاؽ فػػال الزيػػادة تػػؤدم  يػػر مؤكػػد؛ -خػػاطئ ؛  ك(  –اليمػػيف ؛   ق(  إلػػى IS منحنػػى يتحػػكؿ كدالتػػالال ،( كاحػػدنا

ػا كلكػف ،( االسػتثمار زيػادة إلػى يميػؿ ممػا  النػاتج زيادة إلى الحككمال  إلػى يميػؿ الػذم  الفائػدة سػ ر فػال زيػادة إلػى أيضن
  حيح -؛   ز( (راالستثما تقميؿ

 يػتـ. المحػكر الثػاني فػي رأينػاه الػذم اسػتثمار مسػتماؿ مػع السػمع سػكؽل نمػكذج ؛ أكالن  اعتبارؾ في ضع. 2
 بكاسطة: االستيالؾ إعطاء

             

  ك G ك I كT محددة )معطاة(

 المضاعؼ  قيمة ىي ما. التكازف أكجد ناتج. أ

 :الفائدة كسعر المبيعات فم كؿ ىعم يعتمد االستثمار دع اآلف
            

 عميو كاف مما أكبر المستقؿ اإلنفاؽ في التغيير تأثير ىؿ ، معيف فائدة عند سعر. التكازف ناتج أكجد. ب
 لما:  LM عالقة كتبأ ، ذلؾ بعد( c + e <1 فترضأ)   لماذا  (أ) الجزء في

 
 ⁄         

 تػػأثير) المضػػاعؼ شػػتؽأ( LM ك IS عالقػػات مػػف الفائػػدة معػػدؿ ؼذحػػأ: ممػػي ت. )التػػكازف أكجػػد نػػاتج. ج
 (.ناتجال يعم المستقؿ اإلنفاؽ في كاحدة كحدة تغيير

 فػػي توقاشػػتق الػػذم المضػػاعؼ مػػف أكبػػر أـ أصػػغر( ج) الجػػزء فػػي عميػػو حصػػمت الػػذم المضػػاعؼ ىػػؿ. د
 كاالسػػػتثمار لالسػػػتيالؾ مككيةالسػػػ المعػػػادالت فػػػي المعممػػػات يعمػػػ إجابتػػػؾ تعتمػػػد كيػػػؼ شػػػرحأ  (أ) الجػػػزء
 .النقكد عمى كالطمب

 االجادة

 ايجاد ناتج التكازف ك يمة المضاعؼ -أ

 *ناتج التكازف

  [      ⁄ ][         ]            

 *المضاعؼ
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      ⁄  

 الفائدة. كس ر المدي ات مف كؿ عمى االستثمارايجاد ناتج التكازف عندما ي تمد  - 

  [        ⁄ ][             ] 

 *المضاعؼ

        ⁄  

 منػه أكدػر المستقؿ يكػكف اإلنفاؽ فال التغيير تيثير فنف ،( أ  الجز  فال المضاعؼ مف أكدر المضاعؼ ألف نظرنا
 .ؾاالستهبل  ككذلؾ االستثمار زيادة إلى اآلف المستقؿ اإلنفاؽ فال الزيادة تؤدم(. أ  الجز  فال

 LM. كحيث عبل ة (    الجز  عمى اإلجادة فال الفائدة ج. داالستدداؿ دداللة س ر

 
 ⁄           

  
 ⁄  

    ⁄
 ⁄  

 كمنه ناتج التكازف

  [        
  

 ⁄  ⁄ ] *            
    ⁄

 
+ 

 *المضاعؼ يككف:

        
  

 ⁄  ⁄  

  :  كاف إذا( أ  الجز  فال المضاعؼ مف( أ ؿ  أكدر المضاعؼ يككف -د
  

 ⁄ 

 عمػى المسػتقؿ اإلنفػاؽ فػال لمزيػادة الحػدم التػيثير( ج  الجػز  فال  ياسه تـ كما المضاعؼ يقيس. ال فر مف( أ ؿ  أكدر
 مداشػر  يػر كتػيثير الطمػ  عمى تجلمنا مداشر تيثير: تيثيريف مجمكع اك المضاعؼ فنف ، النحك اذا عمى. الناتج تكازف
 المداشػر  ير التيثير ي تمد. IS لمنحنى األفقال االنتقاؿ يكافئ المداشر التيثير. الفائدة س ر خبلؿ مف الطم  عمى لمناتج
 الفائػدة سػ ر كتػيثير( IS منحنػى لتحػكؿ اسػتجادة LM منحنػى طػكؿ عمػى التكازف يتحرؾ حيث  LM منحنى ميؿ عمى
 .االستثمار طم  عمى

 عمػى النػاتج لزيػادة الحػدم التيثير يقيس كالذم ،(c+e) المجمكع : خبلؿ مف المداشر التيثير عمى الح كؿ يتـ
 .أكدر المضاعؼ ي دح ، المجمكع   كدر( اذا زيادة مع. كاالستثمار االستهبلؾ عمى الطم  مجمكع

. المضاعؼ حجـ  ي مؿ( عمى تقميؿ ك الذم يميؿ gK/m) (الت دير : خبلؿ مف المداشر  ير التيثير التقاط يتـ
االسػتثمار  عمػى الفائدة م دؿ فال لمزيادة الحدم التيثير m الم امؿ كيقيس ، LM منحنى ميؿ ، اال ) K / m  (النسدة

 النقػكد عمػى الطمػ  ي ػدح عنػدما اكثػر انحػدار ي ػدح LM منحنػى أف الحظ.  مركنة االستثمار دالنسدة لس ر الفائدة( 
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 الفائػدة لسػ ر حساسػية أكثػر النقػكد عمػى الطمػ  أ دح كمما أ ؿ انحدار كي دح ،(k زيادة مع أم  لمدخؿ حساسية أكثر
 (.m زيادة مع أم 

 المالية لمسياسة االستثمار استجادة .3

 اإلنفػػػاؽ النخفػػػاض ،الفائػػػدة كمعػػػدؿ نػػػاتجال عمػػػى التػػػأثيرات أظيػػػر ، IS-LM نمػػػكذج مخطػػػط باسػػػتخداـ. أ
 :التالي IS –LM نمكذج اعتبارؾ في ضع اآلف   لماذا لالستثمار  حدثي ما معرفة يمكنؾ ىؿ. الحككمال

                                                     ⁄         

 إذا 2 المشكمة خالؿ مف العمؿ إعادة في ترغب قد: تممي . )(c + e <1 فترضأ). التكازفناتج  حؿ. ب
 .(الخطكة ىذه في مةمشك تكاجو كنت

 (LM  عالقة ستخدـأ:  تممي . )التكازف فائدة معدؿ أكجد ج.

 .االستثمار أكجد. د

 عندما االستثمار سيزداد( ذلؾ يإل كماCa  ،c ،i ،  e ، أم) النمكذج معممات يعم شركط أم تحت. ق
 التغيير يككف أف تريد ؛ حذرنا كف الزيادة  مقدار فما ، كاحدة بكحدة G انخفض إذا: تمميح)  G ينخفض

 .(سالبنا G في التغيير يككف عندما مكجبنا I في

 (.ىػ) الجزء في توقاشتق الذم الشرط اشرح. ك

 االجادة

 النػػاتج تػػيثيرات ألف  ػػامض االسػػتثمار عمػػى التػػيثير. ينخفضػػاف الفائػػدة كسػػ ر النػػاتج. اليسػػار إلػػى IS منحنػػى يتحػػكؿ-أ
 سػ ر فػال االنخفػاض لكػف ، االستثمار تقميؿ إلى الناتج فال االنخفاض يميؿ: يفمت اكس اتجاايف فال ت مؿ الفائدة كم دؿ
 عمى زيادته. ي مؿ الفائدة

 (؛ فنف ناتج التكازف يككف:2مف خبلؿ االجادة فال المشكمة  - 

 

  [        
  

 ⁄  ⁄ ] *            
    ⁄

 
+ 

 ة التكازف يككف:، س ر فائد LMداستخداـ عبل ة -ج

  
  

 ⁄  
    ⁄

 ⁄  

 ايجاد االستثمار-د
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                  (  
  

 ⁄ +   
    ⁄

 
 

 (.   الجز  مف Y التكازف استددؿ ، متكازف استثمار عمى لمح كؿ

 قدار:دم Y التكازف ينخفض ناتج ، M / P دثادت االحتفاظ مع ،(    الجز  مف -ق

        
  

 ⁄  ⁄  

 كاحدة. دكحدة G يتنا ص عندما

 :دمقدار I ينخفض ، M / P دثادت االحتفاظ مع ،( د  الجز  كمف 

   
  

 ⁄  

       
  

 ⁄  
⁄  

 : عندما االستثمار سيزداد ، كاحدة دكحدة G انخفضت إذا ، لذلؾ. كاحدة دكحدة G ينخفض عندما

  
  

 ⁄  

 شرح الشرط الذم تـ اشتقا ه فال الجز   ق(-ك

لػػى( االسػػتثمار تقميػػؿ إلػػى يػؤدم ممػػا  النػػاتج فػػال انخفػػاض إلػػى G فػػال االنخفػػاض يػؤدم  م ػػدؿ فػػال انخفػػاض كا 
 مػف أ ػغر (e) النػاتج تيثير يككف أف يج  ، االستثمار زيادة أجؿ مف ، لذلؾ(. االستثمار زيادة إلى يؤدم الذم  الفائدة
 (.gk / m) ائدةالف م دؿ تيثير

 كحػدة تغييػر تػيثير ي طػال كالػذم ، LM منحنى انحدار ، K/m عامميف؛ االكؿ: نتاج اك الفائدة م دؿ أف الحظ
 التػكازف الفائػدة سػ ر فػال كاحػدة كحػدة تغييػر تيثير ي طال كالذم ،  gكالثانال: ، الفائدة س ر عمى الناتج تكازف فال كاحدة
 .االستثمار عمى

 :التالي IS-LM نمكذج ليكف لديؾ .4

                                                                      

  (  ⁄ )
 
                        

 

 ⁄        

 .(اليميف ير عمككؿ شيء آخ ،عمى الجانب األيسر Yد معادلة ي: تر تمميح؛ )  IS شتؽ عالقةأ. أ
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  iبحيػث ،عػادة كتابػة ىػذه المعادلػةإ: سػيككف مناسػبنا لالسػتخداـ الحقنػا تممػيح؛ )  LM شػتؽ عالقػةأب. 
 (.اليميف يعمى الجانب األيسر ككؿ شيء آخر عم

 سػتبدؿ التعبيػر الخػاص بسػعر الفائػدة المعطػى بكاسػطة معادلػةأ: تممػيح) أكجػد نػاتج التػكازف الحقيقػي؛ج. 
LM  في معادلة IS كقـ بحؿ الناتج .) 

فػي الجػزء )ج( فػي  Y سػتبدؿ القيمػة التػي حصػمت عمييػا مػف أجػؿأ: تممػيح) أكجػد سػعر فائػدة التػكازف؛د. 
ا ، فيجب أف تحصؿ عمى نفػس اإلجابػة مػف ،  i كحميا مف أجؿ LM أك IS معادلة إذا كاف الجبر صحيحن

 (.كال المعادلتيف

 ك I ك C ب ضػافة Y مف القيمة التي حصمت عمييا مػف أجػؿ، كتحقؽ  I ك C قيـ التكازف بيف أكجد . ق
G  . 

صػؼ  ، ك T ك c ك i ك Y مػف ؿأكجػد كػ M / P = 1840 يفتػرض اآلف أف عػرض النقػكد زاد إلػ. أك
 .بالكممات تأثيرات السياسة النقدية التكسعية

  G = 400 ييرتفع إل فترض اآلف أف اإلنفاؽ الحككميأ ؛1600لقيمتو األكلية البالغة  M / P اعادةب. قـ ز
 .Cك  iك  Y يلخص آثار السياسة المالية التكسعية عم

 نفػس نعتبػر ، ىنػا. الفائػدة سػعر عمػى لػيس كلكػف نػاتجال يعمػ االسػتثمار يعتمد عندما ، االستثمار
 .ناتجكال الفائدة معدؿ يعم االستثمار يعتمد حيث ، IS-LM عمؿ إطار سياؽ في التجربة

 ، IS – LM نمكذج مخطط في. المستيمؾ ثقة تنخفض بحيث ، المزيد ادخار اكؿتح األسر أف لنفترض. أ
 .الفائدة كسعر ناتجال يعم المستيمؾ ثقة انخفاض تأثير أظير

 سػػتؤدم ىػػؿ الخاصػػة  كالمػػدخرات كاالسػػتثمار االسػػتيالؾ يعمػػ المسػػتيمؾ ثقػػة انخفػػاض سػػيؤثر كيػػؼ. ب
 االدخار  تقميؿ يإل بالضركرة المحاكلة ىذه ستؤدم ىؿ االدخار  مف مزيد يإل بالضركرة االدخار محاكلة

 االجادة المخت رة

 ISأ. عبل ة 

                                             
             

  LM  . عبل ة

 
 ⁄                                           
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    ⁄   

 ⁄  

 ي طال:( أ  الجز  فال(    الجز  دت كيض ج.

           (     ⁄   
 ⁄ )         

 .= 9i٪ ي طال :  أك  أ( .  (   الجز  إلى( ج  االجادة فال الجز   دت كيض د.

                  C = 400 ,     I = 350 ,      C + I + G =1000  ق.

                 Y=1040,       i = 3%,         C = 410 ,     I = 380 ك.

 يزيػػد. النػػاتج زيػػادة دسػػد  االسػػتهبلؾ يزيػػد. النػػاتج كزيػػادة الفائػػدة م ػػدؿ خفػػض إلػػى النقػػدم التكسػػع يػػؤدم
 .الفائدة س ر كانخفاض الناتج،  زيادة دسد  االستثمار

                 Y=1200,       i = 10%,         C = 450 ,     I = 350 ز.

 االسػػتثمار يتػػيثر. النػػاتج زيػػادة دسػػد  االسػػتهبلؾ يزيػػد. الفائػػدة كسػػ ر النػػاتج زيػػادة إلػػى المػػالال التكسػػع يػػؤدم
 ااػذ فػال. االسػتثمار تقميػؿ إلػى الفائػدة سػ ر فػال الزيػادة كتميػؿ ، االستثمار زيادة إلى الناتج فال الزيادة تؤدم: دطريقتيف
 .االستثمار يتغير كال ، تمامنا الد ض د ضهما يقادبلف التيثيريف اذيف ، المثاؿ

 :  الفائدة كس ر .االستثمار5

 فػي الزيػادة ألف الفائػدة سػعر يعمػ سػمبي بشػكؿ يعتمػد االسػتثمار أف أتض  مف خالؿ ىػذا المحػكر
 باسػػػتخداـ االسػػتثمارية ريعيامشػػا الشػػركات تمػػكؿ مػػا غالبنػػػا ، ذلػػؾ كمػػع. االسػػتثمار تثػػبط االقتػػراض تكمفػػة
 .الخاصة أمكاليا

 المشػػػػاريع لتمكيػػػػؿ( االقتػػػػراض مػػػػف بػػػػدالن ) الخاصػػػػة أمكاليػػػػا اسػػػػتخداـ فػػػػي تفكػػػػر الشػػػػركة كانػػػػت إذا
 فكػر: تممػي . )شػرحأ   المشػاريع بيػذه القيػاـ عػف الشػركة المرتفعػة الفائػدة أسػعار سػتثني فيؿ ، االستثمارية

ا حققت لشركة كمالؾ نفسؾ في  أك جديدة استثمارية مشاريع لتمكيؿ إما األرباح ستستخدـ أنؾ كتخيؿ أرباحن
 (الفائدة  بسعر شركتؾ  في جديدة مشاريع في باالستثمار قرارؾ سيتأثر ىؿ. سندات لشراء

 

 جادةاإل

 عنػدما. االستثمار د ائد السندات عمى ال ائد دمقارنة الخا ة أمكالها استخداـ كيفية تقرر التال الشركات ستقـك
 لشػػرا  أمكالهػػا الشػػركات تسػػتخدـ أف المػػرجح كمػػف ، جاذديػػة أكثػػر السػػندات ت ػػدح ، السػػندات عمػػى الفائػػدة سػػ ر يرتفػػع

 .االستثمارية المشاريع تمكيؿ مف ددالن  ، السندات
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 السياسات مزيج .6

ا اقترح  .التالية األىداؼ مف كؿ لتحقيؽ السياسات مف مزيجن

 i   ثبات عمى الحفاظ مع Y زيادة. أ  

 لالستثمار  يحدث ماذا. Y ثبات عمى الحفاظ مع المالي العجز خفض. ب  

 االجادة

 منحنى انتقاؿ إلى يؤدم مما ، M كزيادة ، اليميف إلى IS انتقاؿ منحنى إلى يؤدم مما ،( T تقميؿ أك  G دزيادة أ.  ـ
LM ألسفؿ. 

 انتقػػاؿ إلػػى يػػؤدم ممػػا ، M كزيػػادة ، اليسػػار إلػػى IS منحنػػى انتقػػاؿ إلػػى يػػؤدم ممػػا ،( T زيػػادة أك  G دتقميػػؿ  ػػـ  .
 .ثادتنا الناتج يظؿ دينما الفائدة س ر ينخفض حيث ، االستثمار يزداد. الفائدة س ر ينخفض. ألسفؿ LM منحنى

 ذا عممت البيانات التاليةإ. 8
                                                            

  (  ⁄ )
 
                              

 

 ⁄                      

 ، كسعر فائدة التكازف  التكازفناتج . تحديد مستكم أكال

 ثانيا. كيؼ يمكف تحقيؽ التكظؼ الكامؿ ليذا االقتصاد:

 أ. بكاسطة السياسة المالية  

 ة بدال مف السياسة المالية ب. بكاسطة السياسة النقدي

 ج. مزيج السياسة مع فرض تجنب أثر المزاحمة )أم قاء سعر الفائدة ثابت( 

 االجادة

 LMك ISلتحديد التكازف نستنتج م ادلتال  أكال: 

 ISعبل ة  *

                                    
            

  LM عبل ة *
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 ⁄   (  ⁄ )
 
                     

                                  ⁄    
  ⁄   

 وبرج اىزىاصن هى: وجذ ISداالستدداؿ فال عبل ة 

          (     ⁄    
  ⁄ )         

 كمنه س ر فائدة التكازف* 

      

 حيث: 3أك  2يمكف الت كيض مداشرة  فال عبل ة التكازف السادؽ التك ؿ اليها فال المشكمة 

  [        
  

 ⁄  ⁄ ] *            
    ⁄

 
+ 

  *          
           

      ⁄  ⁄ + [                 

       
         

      
] 

  [      ][   ]        

كعميه اذا اال ت اد ي انال مف مشكمة ت طػؿ جػز  مػف القػكة ال اممػة،  750كيبلحظ أف ناتج التكظؼ الكامؿ يتحقؽ عند  
 :، كذلؾ داستخداـ السياسة. أم  750الى  720كلتحقيؽ التكظؼ الكامؿ يتطم  زيادة مستكم دخؿ كالناتج مف 

                            

 استخداـ السياسة لتحقيؽ التكظؼ الكامؿ -ثانيا

لتحقيؽ التكظؼ الكامؿ : اناؾ اداتيف متاحتاف لمحككمة اما: اما زيادة االنفاؽ الحككمال أك  السياسة الماليةأ. استخداـ 
 تخفيض الضرائ ؛ 

  كمف خبلؿ عبل ة التكازف:  3، أك 2فال المشكمة  كما اتضح:  G∆* زيادة االنفاؽ الحككمال 

  [        
  

 ⁄  ⁄ ] *            
    ⁄

 
+ 

 االنفاؽ الحككمال اك:   كعميه مضاعؼ

 (      
  

 ⁄ +  ⁄  (         
            

      ⁄ )  ⁄         
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 الحككمال المطمك  يككف:  كعميه االنفاؽ

    
  

  
       

  

  
    

  

     
         

 .33.5أم ي دح  13.5اذا لتحقيؽ التكظؼ الكامؿ يج  زيادة االنفاؽ الحككمال دػ 

اك كاضح مف خبلؿ *يمكف ددال مف استخداـ سياسة زيادة االنفاؽ الحككمال استخداـ سياسة تخفيض الضرائ  ، ككما 
 عبل ة التكازف فنف مضاعؼ الضرائ  اك: 

      
  ⁄     (      

  
 ⁄ +        ⁄  

    
  

  
         

  

  
    

  

      
            

 .16.872اذا يمكف تحقيؽ التكظؼ الكامؿ مف خبلؿ تخفيض الضرائ  دػ 

 : مف عبل ة التكازف دائما ؛ مضاعؼ السياسة النقدية اك: استخداـ السياسة النقدية - 

    
  

   
 

[
 
 
 
 
 

 

(      
  

 ⁄ +
]
 
 
 
 
 

*
 

 
+      

  

   
 [     ][    ] 

     
  

   
        

 كمنه:

  

   
                  

 .10.8اذا يمكف تحقيؽ التكظؼ الكامؿ مف خبلؿ زيادة عرض النقكد  دػ 

يمكف الجمع ديف السياسة المالية كالنقدية مع تجن  اثر المزاحمة ؛ أم  المناس  :  ج. الدحث عف مزيج السياسة
 تككف: Yf =750ك  i =10طم  كعرض النقكد عند ال مؿ عمال دقا  س ر الفائدة ثادت. كمع ثادت س ر الفائدة فنف 

  

 ⁄    (  ⁄ )
 
                      

  

 ⁄    (  ⁄ )
 
   

 ⁄                           

 ⁄       

 يككف: i = 0.1الفائدة كعميه فنف التغير عرض النقكد المطمك  عند س ر 
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 ⁄    

 ⁄     

 ⁄     

 ⁄             

 ⁄    

 عمال الناتج كالدخؿ. داستخداـ مضاعؼ السياسة النقدية حيث: 6كاألف ما اك اثر التغير فال عرض النقكد دػ 

    
  

   
               

  

 
          

اآلف د د ال ثكر عمال مقدار التغير فال الدخؿ الناتج عف السياسة النقدية يمكننا استنتاج مداشرة مقدار التغير فػال الػدخؿ 
 المتدقال كالذم يتـ تحقيقه دكاسطة السياسة المالية. 

                     

 مف خبلؿ استخداـ مضاعؼ السياسة المالية( :يككف   كذلؾ  المطمك    دالتالال فنف ك 

    
  

  
       

     

  
           

 كالخبل ة أنه لتحقيؽ التكظؼ الكامؿ مستخدميف مزيج السياسة مع تجن  اثر المزاحمة يككف:

   

 ⁄          and                     

 أم

        (   )     
 

 ⁄                                        

                      

 .مفار ة االدخار9

 عنػػدما ، الخػػاص كاالسػػتثمار الخػػاص االدخػػار عمػػى المسػػتيمؾ ثقػػة انخفػػاض تػػأثير مشػػكمة تناكلػػت
 عمػػؿ إطػػار سػػياؽ فػػي التجربػػة نفػػس نعتبػػر ، ىنػػا. الفائػػدة سػػعر عمػػى كلػػيس نػػاتج ال عمػػى االسػػتثمار يعتمػػد

IS-LM ، ناتجكال الفائدة معدؿ عمى االستثمار يعتمد حيث. 

 أظيػر ، IS – LM مخطػط فػي. المسػتيمؾ ثقة تنخفض بحيث ، المزيد ادخار تحاكؿ األسر أف لنفترض .أ
 .الفائدة كسعر ناتجال عمى المستيمؾ ثقة انخفاض تأثير

 سػػتؤدم ىػػؿ الخاصػػة  كالمػػدخرات كاالسػػتثمار االسػػتيالؾ عمػػى المسػػتيمؾ ثقػػة انخفػػاض ؤثرسػػي كيػػؼ . 
 االدخار  تقميؿ إلى بالضركرة المحاكلة ىذه ستؤدم ىؿ االدخار  مف مزيد إلى بالضركرة االدخار محاكلة

 االجادة

 .ينخفضاف الفائدة كس ر الناتج. اليسار إلى IS منحنى يتحكؿ أ.
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 لكػػف ، االسػػتثمار تقميػػؿ إلػػى يميػػؿ النػػاتج فػػال فاالنخفػػاض:  ػػامض االسػػتثمار فػػال التغييػػر إف. االسػػتهبلؾ يػػنخفض  .
 ، لػذا. االسػتثمار فػال التغييػر يسػاكم الخػاص االدخػار فػال التغيير. االستثمار زيادة إلى يميؿ الفائدة س ر فال االنخفاض

 .ؾالمستهم ثقة النخفاض استجادة ينخفض أك االدخار الخاص يرتفع أف يمكف

  سئمة ددكف حؿأ

كأف قيمة ؛  Ap = 6200 – 200i ، ىي Apفترض أف معادلة اإلنفاؽ المستقؿ المخطىط ، أ (:1السؤاؿ  
 .2.5 كى k المضاعؼ

 بفكاصؿ،  8 ك 0 بيف الفائدة ألسعار IS منحنى برسـ قـ. IS  : Y = kAp منحنى معادلة شتؽأ أ.
 .مئكية نقطة نصؼ

 مستكل لشرح المعادلة ىذه ستخدـأ .Y = 13500 + 100i :ىي،  LM منحنى معادلة أف فترضأ ب.
 بو يتحكـ الذم الفائدة معدؿ كىك ، البنؾ المركزم سعر يعم لمصفر أدنى حد عنده يككف الذم الدخؿ

 .البنؾ المركزم

 .مئكية نقطة نصؼ مقدارىا بفكاصؿ 8 ك 0 بيف الفائدة لمعدالت LM منحنى برسـ قـ ج. 

 باستخداـ. مئكية نقطة 2.0 المخاطرة عالكة كأف مئكية نقطة 1.0 يى التأميف عالكة أف فترضأ د.
 لمصفر األدنى الحد مع LM يمنحن ستخدـأ ، كدليؿ"  IS-LM( في ىذا الجزء " تمديد نمكذج 3) الشكؿ
 LM يكمنحن الحككمية السندات لسعر LM يلمنحن بياني لرسـ المخاطر كعالكة التأميف عالكة كمعدؿ
 .مئكية نقطة نصؼ مقدارىا بفكاصؿ ، 8 ك 0 بيف الفائدة بأسعار الخاصة سنداتال لسعر

فائدة  لسعر المتكازنة الفائدة معدالت لشرح الثالثة LM كمنحنيات IS لمنحنى البيانية الرسكـ ستخدـأ ق.
 .الدخؿ تكازف مستكل ىك كما الخاصة السندات كسعر الحككمية السندات كسعر البنؾ المركزم
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 IS-LM لنمكذج  الدسيط ممحؽ الجدر

 ، ديانيػان  كلػيس جدرينػا النمػكذج دتحميػؿ انػا ، نقػـك LM ك IS لمنحنيػال ديانيػة درسػـك IS - LM نمػكذج المحػكر يحمؿ
 .الكمال الطم  كالسياسة المالية عمى النقدية السياسة تيثير كيفية حكؿ إضافية ثا دة نظرة الدديؿ التقديمال ال رض اذا كيقدـ

  ISمنحنى

 رأينااا تحقؽ م ادلة التال i الفائدة كس ر Y الدخؿ تجميع مف ي ؼ أنه ، فال IS منحنى فال التفكير طرؽ إحدل تتمثؿ
 :مف  دؿ 

                

 السػمع كميػة أف عمػى تػنص. االسػتثمار كدالػة االسػتهبلؾ كدالػة القكمال الدخؿ حسادات متطادقة ديف الم ادلة اذ  تجمع
 .C + I + G ، المطمكدة السمع كمية تساكم أف يج  ، Y  المنتجة

 كدالة االسػتثمار االستهبلؾ دالة فيها تككف التال الخا ة الحالة فال النظر خبلؿ مف IS منحنى عف المزيد م رفة يمكننا
 القكمال: الدخؿ حسادات دمتطادقة كنددأ ، خطية

        

 اال االستهبلؾ دالة أف اآلف افترض

            

 اال:  االستثمار كدالة ، ال فر مف أكدر c ك  Caحيث

         

 

ا g ك Ia حيث  ككاحد  فر ديف c يككف أف نتك ع لذلؾ ، لبلستهبلؾ الحدم الميؿ اك c كالم امؿ ، ال فر مف أكدر أيضن
اشػارة  تكجػد ، الفائػدة س ر ينخفض عندما يرتفع االستثمار ألف ؛ الفائدة لس ر يستجي  الذم االستثمار مقدار g الم امؿ كيحدد ،

 .g سالدة  دؿ

 إذا. IS منحنى كانحدار مكضع عمى يؤثر ما كم رفة IS لمنحنى جدرم ت دير اشتقاؽ يمكننا ، الثبلث الم ادالت اذ  مف
 عمال: نح ؿ ، القكمال الدخؿ حسادات متطادقة فال كاالستثمار االستهبلؾ دكاؿ استددلنا

  [         ]            

 األيسر الجان  إلى Y حدكد جميع دنحضار الم ادلة اذ  تدسيط كيمكننا ، الم ادلة اذ  طرفال كبل فال يظهر Y أف الحظ
عادة  :األيمف الجان  فال الحدكد ترتي  كا 

                       

 Y عمى لمح كؿ نحمها
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 أك: 

  
          

   
 

 

   
                       

. T ك G ماليػة  كسياسػة i م ػيف فائػدة سػ ر ألم Y الػدخؿ مسػتكل يخدرنػا. جدرينػا IS منحنػى عػف الم ادلػة اػذ  ت در
 مسػتكل انخفض ، الفائدة س ر ارتفع كمما: الدخؿ كمستكل الفائدة س ر ديف عبل ة الم ادلة ت طينا ، تةمالية ثاد دسياسة االحتفاظ

 .T ك G مف مع اعطا   يـ ثادتة لػكؿ iك Y مف مختمفة لقيـ الم ادلة اذ  ISالدخؿ ، يرسـ منحنى 

 الفائػدة سػ ر م امؿ ألف ، أكالن . IS منحنى حكؿ السادقة استنتاجاتنا مف التحقؽ يمكننا ، األخيرة الم ادلة اذ  داستخداـ
(-g)  منحنى ينحدر ، سال IS الحككمية المشتريات م امؿ ألف ، ثانينا. الدخؿ  تقمؿ المرتف ة الفائدة أس ار: أسفؿ  إلىG   مكج 

 الزيادة تؤدم ، سال  (c-) الضرائ  م امؿ ألف ، ثالثنا ، اليميف إلى IS منحنى انتقاؿ إلى الحككمية المشتريات فال الزيادة تؤدم ،
 .اليسار إلى IS منحنى انتقاؿ إلى الضرائ  فال

     الفائدة س ر م امؿ يخدرنا

   
 االسػتثمار كػاف مسػتكم إذا أـ رشػديد االنحػدا IS منحنػى كػاف إذا مػا يحػدد الػذم ما ، 

ا دةالفائ لم دؿ لمغاية حساس كالدخؿ ، كديرة g فنف ، الفائدة لس ر الحساسية شديد   ال غيرة التغييرات تؤدم ، الحالة اذ  فال. أيضن
 االسػتثمار يكػف لػـ إذا ، ذلػؾ مػف ال كػس عمػى. مسػتكم نسػدينا IS منحنػى يكػكف: الػدخؿ  فػال كديػرة تغييػرات إلػى الفائػدة سػ ر فال

 تػػؤدم ، الحالػػة ذ اػػ كفػػال ، الفائػػدة لسػػ ر الحساسػػية شػػديد لػػيس الػػدخؿ أف كمػػا ،  ػػغيرنة g فػػنف ، الفائػػدة لسػػ ر لمغايػػة حساسنػػا
 .نسديا شديد االنحدار اك IS منحنى: الدخؿ فال  غيرة تغييرات إلى الفائدة أس ار فال الكديرة التغييرات

 فػال التغيػر زاد ، الحػدم لبلسػتهبلؾ الميػؿ زاد فكممػا ، c لبلسػتهبلؾ الحػدم الميػؿ عمػى IS منحنػى ميػؿ ي تمد ، كدالمثؿ
 لمتغيرات اكدر مضاعؼ إلى يؤدم االستهبلؾ إلى كدير حدم ميؿ كجكد اك كالسد  ، فائدةال س ر فال م يف تغيير عف الناتج الدخؿ
 .IS استكا  منحنى زاد ككمما ، الدخؿ عمى االستثمار فال التغيير تيثير زاد ، المضاعؼ زاد فكمما ، االستثمار فال

ا c لبلستهبلؾ الحدم الميؿ يحدد االنفػاؽ  ، G فم امػؿ ، IS منحنػى تنقؿ تالال المالية السياسة فال التغييرات مقدار أيضن
 الحككمال   

   
   الضػرائ    T م امػؿ فػنف ، كدالمثػؿ. النمػكذج الكينػزم فػال الحككمػة مشتريات مضاعؼ اك ،

   
 مضػاعؼ اػك ،

 ينشي الذم IS منحنى فال ؿاالنتقا زاد كدالتالال ، المضاعؼ زاد ، الحدم لبلستهبلؾ الميؿ زاد فكمما ، الكينزم النمكذج فال الضريدة
 .المالية السياسة فال تغيير مف

   LMمنحنى

 سكؽ النقكد تحقؽ شرط التكازف فال التال i الفائدة كس ر Y الدخؿ تجميع مف LM منحنى ي ؼ

 
 ⁄          

 .النقكد عمى كالطم  النقدم تساكم ديف ال رض ددساطة الم ادلة اذ 

 ، أم - خطية النقكد عمى الطم  دالة فيها تككف التال الحالة فال النظر خبلؿ مف LM منحنى عف المزيد م رفة يمكننا

                

 m  يمة كتحدد ، الدخؿ يرتفع عندما النقكد عمى الطم  ارتفاع مقدار k  يمة تحدد. ال فر مف أكدر أر اـ m ك k حيث
 عمػى الطمػ  ألف الفائػدة سػ ر م ػطمح أمػاـ نػا ص عبلمػة كانػاؾ ، دةالفائػ سػ ر يرتفػع عنػدما النقػكد عمى الطم  انخفاض مقدار
 .الفائدة دس ر عكسيا يرتدط اك النقكد
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 النقكد. سكؽ فال التكازف ك ؼ اآلف يتـ

  

 
        

 مبلحظة : عندما يككف اناؾ طم  مسقؿ عمى النقكد فنننا ن ؼ سكؽ النقكد:

  

 
             

 La فال م ظـ النماذج  د نتجااؿ

 يمكف كتادة م ادلة سكؽ النقكد دداللة الدخؿ عمال الكجه التالال:

  
 

 

 

 
 

 

 
                            

قية، يمكف الت دير لمتذكير؛ دما اف مستكم الس ر ثادت، ككما اتضح دداية المحكر الرادع فنف عرض النقكد اك عرض االر دة الحقي
Mعف عرض النقكد دػ 

s
  ددال مف 

 

 
 

 .األيسر الجان  فال i تككف دحيث الحدكد ترتي  أعد ، الم ادلة اذ  ت نيه ما لم رفة

  (
 

 
*   (

 

 
*
 

 
 

 دافتراض أف المستكم االس ار ثادت فال اذا النمكذج فنف الم ادلة االخيرة يمكف كتادتها:

  (
 

 
*   (

 

 
*   

 LM منحنػى يرسػـ. النقػكد الحقيقيػة كأر ػدة لمػدخؿ  يـ ألم النقكد سكؽ يكازف الذم الفائدة م دؿ الم ادلة اذ  ت طينا
 .M / P  رض النقكدلػ ثادتة  يمة إعطا  مع i ك Y مف مختمفة لقيـ الم ادلة اذ 

 مكجػ  الػدخؿ م امؿ ألف نظرنا ، أكالن . LM منحنى حكؿ نتاجاتنااست د ض مف التحقؽ يمكننا ، األخيرة الم ادلة اذ  مف
 

 
 م امػؿ ألف نظػرنا ، ثانينػا. النقػكد  سػكؽ لمكازنػة أعمػى فائػدة م ػدؿ األعمػى الػدخؿ يتطمػ : أعمػى إلػى ينحػدر LM منحنى فنف ، 

) الحقيقية  النقكد أر دة
 

 
 فػال الزيػادات كتػؤدم ، أعمػى إلػى LM منحنػىينقؿ  الحقيقية األر دة فال االنخفاض فنف ، سال  (

 .أسفؿ إلى LM منحنى تحريؾ إلى الحقيقية األر دة

  ، الدخؿ م امؿ مف

 
 يكػف لػـ إذا. مسػتكم  أـ شػديد االنحػدار LM منحنػى كاف إذا ما يحدد الذم ما نرل أف يمكننا ،  

 سػ ر فػال دسػيط تغييػر سػكل يمػـز ال ، الحالػة اػذ  فػال. رة ػغي تككف  k فنف ، الدخؿ لمستكل الحساسية شديد النقكد عمى الطم 
 ، كدالمثؿ. نسدينا مستكم LM منحنى يككف: الدخؿ  فال التغير عف الناتجة النقكد عمى الطم  فال الطفيفة الزيادة لت كيض الفائدة

 فػال التحػكؿ يػؤدم ، الحالػة  اػذ فػال.  غيرة تككف m فنف ، الفائدة لس ر الحساسية شديدة ليست المطمكدة النقكد كمية كانت إذا
 .شديد االنحدار نسدينا LM منحنى: التكازف فائدة س ر فال كدير تغيير إلى الدخؿ فال التغير عف الناجـ النقكد عمى الطم 

 The Aggregate Demand Curve  اإلجمالال الطم  منحنى

 ، دػذلؾ لمقيػاـ LM كم ادلػة IS م ادلػة مػف كػبلن  يمدػال الػذم الدخؿ مستكل نجد أف يج  ، الطم  إجمالال م ادلة إليجاد
 عمى: لمح كؿ IS م ادلة فال i الفائدة لس ر LM م ادلة استددؿ
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(
 

 
   

 

 

 

 
* 

 اال: Y لػ النهائية الم ادلة. Y إيجاد يمكننا ، الجدرية الم الجات د ض مع

  
        

   
 

 

   
  

   

   
   

 

     [  
  

   ]

 

 
 

   حيث:

  
 

[  
  

   ]
 

 .ككاحد  فر ديف كيقع الم ممات د ض مف مرك 

السياسػػة  عمػػى ي تمػػد ؿالػػدخ أف تقػػكؿ. جدرينػػا  التػػكازف الشػػامؿ( الطمػػ  إجمػػالال منحنػػى عػػف األخيػػرة الم ادلػػة اػػذ  ت دػػر
 يرسػـ. ) فيً هيزا اىىميىر  ال ٌيضاه االفزيشاض  يب ا  عن اىبيعش ثبثيذ( P السػ ر كمسػتكل ، M النقدية كالسياسة ، T ك G المالية 
 .M ك T ك G لػ ثادتة  يـ إعطا  مع P ك Y مف مختمفة لقيـ الم ادلة اذ  الطم  إجمالال منحنى

 ألف ، أسػػفؿ إلػػى الطمػػ  إجمػػالال منحنػػى ينحػػدر ، أكالن . الم ادلػػة دهػػذ  طمػػ ال إجمػػالال منحنػػى كمكضػػع ميػػؿ شػػرح يمكننػػا
 إجمػالال منحنػى كانتقػاؿ الػدخؿ زيػادة إلى النقكد عرض فال الزيادات تؤدم ، . ثانينا Y تخفض كدالتالال M / P تقمؿ P فال الزيادة
 منحنػى كتحكيػؿ الػدخؿ زيػادة إلػى الضػرائ  فػال اتالتخفيضػ أك الحككميػة المشػتريات فػال الزيادات تؤدم ، ثالثنا. اليميف إلى الطم 
 IS-LM نمػكذج فال أ غر تككف المالية سياسة مضاعفات فنف ، كاحد مف أ ؿ z ألف نظرنا أنه الحظ. اليميف إلى اإلجمالال الطم 

 .سادقنا منا شته تمت الذم االستثمار مزاحمة ي كس z الم امؿ فنف ، ثـ كمف. النمكذج الكينزم الدسيط فال عنها

 إجمػالال كمنحنػى IS-LM نمػكذج مػف الف ػؿ اػذا فػال المشػتؽ الطمػ  إجمػالال منحنػى دػيف ال بل ة الم ادلة اذ  تكضح مبلحظة:
 الحقيقية النقكد أر دة كمية عمى يؤثر ال الفائدة س ر أف الكمية نظرية تفترض. النقكد كمية نظرية مف الذم يمكف اشتقا ه الطم 

 z المركدػة الم ممػة فػنف ،  ػفرنا تسػاكم m كانػت إذا.  ػفرنا تسػاكم m الم ممػة أف الكمية نظرية تفترض ، أخرل د دارة. المطمكدة
ا تساكم كفػؽ نظريػة  المشػتؽ الطمػ  إجمػالال منحنػى فػنف ثػـ كمػف ، الكمػال الطمػ  عمػى السياسة المالية تؤثر ال لذلؾ ،  فرنا أيضن

 .انا المشتؽ الطم  إجمالال لمنحنى خا ة حالة كمية النقكد اك

 يمكف اعادة كتادة عبل ة التكازف االخيرة دال يغة المكافئة لها عمى الكجه التالال:

  *      
  

 ⁄  ⁄ + *            
    ⁄

 
+ 

ائ  : يمكف تكسػيع اػذ  ال ػيغة / أك ال ػيغة السػادقة كذلػؾ حسػ  م ممػات النمػكذج.  ف نػدما يكػكف االسػتثمار كالضػر  1مبلحظة 
 . t؛ كالميؿ الحدم لمضرائ  eمرتدطيف دالدخؿ فنننا نظيؼ لممقاـ فال عدارة المضاعؼ الميؿ الحدم لبلستثمار 

، فػنف الطمػ  عمػى النقػكد دغػرض  247أك  245كذلؾ كمػا اتضػح فػال المحػكر الثالػث :   سػكؽ النقػكد فػال النظريػة الكينزيػة ص 
: المضارية يمكف كتادته دال يغة التالية 

   

 
الطمػ  المسػتقؿ عمػال النقػكد   La أك يمكف اف نشير اليها دػػ  L0، و          

M دػػ M/P كعميه فنننا يمكف كتادة عػرض النقػكد ،اف االس ار ثادتةوحبت افزشاض اىىمىر   .(
S

كمنػه ال ػيغة فػال اػذ  الحالػة .  
 تككف:
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  *           
  

 ⁄  ⁄ + *            
  

 
  

  

 
+ 

  ك لمقاـ المضاعؼ      ككاضح أف اذ  ال يغة تختمؼ عف ال يغة السادقة فال مقاـ المضاعؼ دنضافة : 
  

 
المت مقة  

  دالطم  عمى النقكد

  الحالػة فػنف ك ػؼ سػكؽ النقػكد يكػكف : يمكف كتادة  يغة التكازف االخيرة دداللة س ر الفائدة كلػيس الػدخؿ   فػال اػذ2مبلحظة 
 إليجاد س ر فائدة التكازف( ال يغة التال يتـ التك ؿ اليها تككف: LMك ISدداللة الخؿ ، كيتـ حؿ التكازف لم ادلتال 

  [               ⁄ ][                                    

    ] 

 ال يغتيف االخيرتيف يمكف تكضيح آثار المضاعؼ عمال الدخؿ كآثار المضاعؼ عمال س ر الفائدة حيث:كمف 

عو االسزثمبس اىمبزقو  ∆Caأك االستهبلؾ المستقؿ  ∆  G: كيككف نتيجة التغير فال االنفاؽ الحككمال*آثار المضاعؼ عمال الدخؿ 

∆Ia   عو رغٍش فً اىعشا ت∆Ta  أك التغير فال عرض النقكد∆M
S   أك تغير مستقؿ فال الطم  عمال النقكد∆La :أم 

{
 
 
 

 
 
   

  

                  
 

 

          
  

 ⁄

   
  

   
 

  

          
  

 ⁄
                                     

 
  

             
 

 

              
           

 

 *آثار المضاعؼ عمال س ر الفائدة : 

{
  
 

  
 

 

  
  

                  
 

 

              

   
  

   
 

  

               
                                     

 
  

             
 

        

              
           

 

 خبل ة االنحدارات: 

 اال :  IS كما اتضح فنف م ادلة ؛ IS اكال: انحدار منحنال

  
          

   
 

 

   
  

    كدالتالال فنف انحدار المنحنال أم ؛

  
 اك:  

  

   
   

     

 
    

  )أم أف االنحدار اك مقمك  : 
 

     
سػال  أم إلػال أسػفؿ، مػف اليسػار إلػال  ISكاالشارة السػالدة تكضػح أف انحػدار منحنػال   (

 اليميف. كعميه فنف االنحدار يتك ؼ عمال: 
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 *(g) كاال عدارة عف مدم استجادة االستثمار لمتغير فػال سػ ر الفائػدة  انحػدار منحنػال االسػتثمار :Iما يكػكف االسػتهبلؾ (، كعنػد
 لمتغير فال س ر الفائدة. Apمدم استجادة االنفاؽ المستقؿ  (g)المستقؿ مذلؾ يتك ؼ عمال س ر الفائدة فنف 

*( 
 

     
 = sحيث : s) (أك الميؿ الحدم لبلدخار ؾالميؿ الحدم لبلستهبل  ( c): كاك المضاعؼ، ك يمة المضاعؼ تتك ؼ عمال (

1 - c .   

     اك:  ISانحدار منحنال  كعميه لما كاف

 
 يكدر : –أم االنحدار  -فنف اذا الكسر   

كديػرة(؛ دم نػال أف االنحػدار يكدػر دانخفػاض  s ػغيرة  أك  cكديػران . أم كممػا كانػت   (c-1)*كمما كػاف الدسػط كديػر؛ أم كممػا كػاف 
   الميؿ الحدم لبلستهبلؾ  أك دكدر الميؿ الحدم لبلدخار(

 غيرا. فكمما انخفضت حساسية طم  االستثمار لتغيرات س ر الفائدة  أك حساسػية االنفػاؽ المسػتقؿ(  (g)ـ الكسر كمما كاف مقا *
 كمما كاف االنحدار كدير.

  اال: LM: كما اتضح فنف م ادلة  LMثانيا: انحدار منحنال 

    
 

 
 

 

 
                      

 

 
 

 

 
   

  أم ؛   LMكدالتالال فنف انحدار منحنال 

  
 اك :  

  

  
 

 

 
             

 

 
 

 )أم أف االنحدار اك مقمك  : 
 
فال الحاالت  ير المتطرفة يككف لػه انحػدار مكجػ  أم  LM، كاالشارة المكجدة ت نال أف منحنال (

 ال: يتك ؼ عم LMإلال أعمال ؛ ككاضح أف انحدار منحنال 

 *( 
 

يتك ػػؼ عمػػال مػػدم اسػػتجادة طمػػ  النقػػكد دغػػرض  LM: انحػػدار منحنػػال طمػػ  النقػػكد دغػػرض المضػػاردة ، أم أف منحنػػال  (
 المضاردة لتغيرات س ر الفائدة.

 *(k) كاال عدارة عف انحدار منحنال طم  النقكد دغرض الم امبلت –: ال بل ة ديف طم  النقكد  رض الم امبلت كمستكم الدخؿ  
   

  
. 

هى  LMكعميه لما كاف انحدار منحنال 
 

 
 يكدر : –أم االنحدار  -فنف اذا الكسر 

 كديرة؛ أم كمما كاف طم  النقكد دغرض الم امبلت كديرا. k* كمما كانت 

نسػدة لتغيػرات . يزداد االنحدار كمما كاف طم  النقكد دغرض المضاردة ا ػؿ حساسػية دال m*كمما  غر مقاـ اذا الكسر أم  غرت 
 س ر الفائدة.

 خبل ة ف الية،  أك  كة ( السياسة المالية كالسياسة النقدية: 

 أكال؛ ف الية السياسة المالية: تككف السياسة المالية أكثر ف الية   كة( كمما كاف:

■ IS  شػػديد االنحػػدار؛ أم كممػػا كػػاف :   *الميػػؿ الحػػدم لبلسػػتهبلؾ  ػػغير "c " إلنفػػاؽ المسػػتقؿ  ػػغيرة ؛  *حساسػػية طمػػ  ا
  غيرة. "g" لتغيرات س ر الفائدة  غيرا 
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■ LM  غير االنحدار؛ أم كمما كاف :   * طم  النقػكد دغػرض الم ػامبلت مػنخفض  "k"   ػغيرة ؛ *كممػا زادت حساسػية طمػ 
 كديرة.  "m"النقكد دغرض المضاردة ، أم كمما كانت 

 كعمكما فنف مضاعؼ السياسة المالية اك:

  
  

                  
 

 

          
  

 ⁄
 

  

   
 

  

          
  

 ⁄
 

 ككمما كاف المضاعؼ كديرا، كمما كاف أثر السياسة المالية كديرا   كيا(

 ف:ثانيا؛ ف الية السياسة النقدية : تككف السياسة النقدية أكثر ف الية   كة( كمما كا

IS■  ميؿ االنحدار؛ أم كمما كػاف :   *الميػؿ الحػدم لبلسػتهبلؾ كديػر  "c "  كديػرة ؛  *حساسػية طمػ  اإلنفػاؽ المسػتقؿ لتغيػرات
 كديرة. "g" س ر الفائدة كديرا 

LM■  شػػديد االنحػػدار؛ أم كممػػا كػػاف :   * طمػػ  النقػػكد دغػػرض الم ػػامبلت كديػػرا "k"  كديػػرة؛ * حساسػػية طمػػ  النقػػكد دغػػرض
  غيرة. "m"ضاردة ض يفة دالنسدة لتغيرات س ر الفائدة ، أم كمما كانت الم

 كعمكما فنف مضاعؼ السياسة النقدية اك:

  

             
 

 

              
 

 ككمما كاف المضاعؼ كديرا، كمما كاف أثر السياسة النقدية كديرا.
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 ات النمك اال ت ادمالمحكر الرادع : نظري
 تمهيد

 االقتصػادم النمػك معػدالت تجعػؿ. رائعنػا مكضػكعنا االقتصػادم النمػك كػكف سػبب معرفػة السيؿ مف
 ، الرفاىيػة كمزايػا الصػحة عمػى اإلنفػاؽ زيػادة . مثػؿ شػيء كػؿ مػف المزيػد عمػى الحصػكؿ امكانيػة المرتفعة

 النمػك معػدؿ ذك المجتمػع يعػاني ، المقابػؿ فػي ؛ كالخػدمات لسػمععمػى ا الخاص لالستيالؾ الكثير بقاء مع
 فطيػرة تخ ػيص طريقػة حػكؿ صػعبة خيػارات اتخػاذ يجػب حيػث مسػتمر صػراع مف المنخفض االقتصادم

 الصحة عمى اإلنفاؽ مف المزيد يعني قد،   "  zero-sum الصفرم المحصؿ " مجتمع في. البطيئة  النمك
ػػػا أك أعمػػػى ضػػػرائب التعمػػػيـ أك  النمػػػك استكشػػػاؼ أف فػػػي عجػػػب ال.  االجتمػػػاعي الضػػػماف مزايػػػا فػػػي خفضن

 .الكمي لالقتصاد مركزم كمكضكع المقدمة إلى انتقؿ قد االقتصادم

 مسػػتكل يحػػدد ألنػػو رئيسػػية كميػػة اقتصػػادية قضػػية ىػػك؛  Economic growth اال ت ػػادم النمػػك
مصػػادر النمػػك  تتمثػػؿ الميمػػة األساسػػية لالقتصػػاد الكمػػي فػػي تحديػػدك  ؛ مػػا بمػػد فػػي العػػادم الشػػخص معيشػػة

عادة معدؿ نمػك النػاتج المحمػي اإلجمػالي الحقيقػي لمفػرد )أك لمفػرد(.  دالنمك اال ت ادمنعني  ؛ االقتصادم
.  لالقتصػػاد النػػاج  -إف لػػـ يكػػف أىميػػا -يعػػد تحقيػػؽ النمػػك االقتصػػادم السػػريع أحػػد أىػػـ السػػمات المميػػزة 

 مسػػتكيات حققػػت قػػد األخػػرل البمػػداف كبعػػض ربيػػةالغ كأكركبػػا كاليابػػاف المتحػػدة الكاليػػات أف مػػف الػػرغـ عمػػى
 مسػػػتكل ارتفػػػع ، الكاقػػػع فػػػي ؛ مػػػدقع فقػػػر فػػػي عػػػالقيف زالػػػكا مػػػا البشػػػر ماليػػػيف أف إال ، المعيشػػػة مػػػف عاليػػػة

فريقيا آسيا في البمداف بعض في المعيشة  .السنيف مئات خالؿ نسبينا طفيؼ بشكؿ الالتينية كأمريكا كا 

 ماال ت اد لمنمك الكدرل األسئمة 

 النمػػك لدراسػػة سػػبب أىػػـ فػػ ف ، بعيػػد حػػد إلػػى  ة فقيػػر  لاألخػػر  كالػػبعض غنيػػة الػػدكؿ بعػػض لمػػاذا
 نعنػي ؛ العػالـ فػي كالفقيػرة الغنيػة البمػداف فػي المعيشة مستكيات بيف كالمتنامية الكبيرة اليكة ىك االقتصادم

 ، الناجحػػػة اآلسػػػيكية دكؿالػػػ كبعػػػض ، كاليابػػػاف ، أكركبػػػا كمعظػػػـ ، الشػػػمالية أمريكػػػا"  rich  نػػػال"  بكممػػػة
  الدخؿ متكسطة دكؿ ىناؾ ، كسطال في. البمداف األخرل  مف الكثير"  poor فقير " بكممة نعني ؛ كأستراليا

 العيػد الحديثػة اآلسيكية الدكؿ تحظى.  فقيرة كال غنية ليست كىي ، سابقا السكفيتية الكتمةدكؿ  معظـ مثؿ
 نمػك تحقيػؽ فػي لنجاحيػا كبيػر ب عجػاب( كسػنغافكرة كػكنج كىػكنج كتػايكاف كككريػا كاليند الصيف) بالتصنيع
 . الماضية عامنا خمسيفال مدار عمى لمغاية سريع اقتصادم
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  -العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ الفقيػػػػرةك  -الجنكبيػػػػة  ككريػػػاتجريبيػػػة عػػػػف ىػػػذا التنػػػاقض ، الدلػػػة الا مػػػف أىػػػـ 
 الػػدخؿ مسػتكل نفػػس لػدييا كػاف ككريػػا فأ مػف الػػرغـ عمػىفػي افريقيػػا أك أمريكػا الالتينيػػة . فمػثال ،  االخػرل
 لمنمػػك المػػذىؿ تحقيقيػػا بفضػػؿ - 2010 عػػاـ بحمػػكؿ ، 1965 عػػاـ فػػي الفمبػػيف مثػػؿ تقريبنػػا لمفػػرد الحقيقػػي

. كانػػت  الفمبػػيف فػػي الفػػرد دخػػؿ أضػػعاؼ سػػتة ككريػػا فػػي لمفػػرد الحقيقػػي الػػدخؿ كػػاف  - السػػريع االقتصػػادم
 بينمػا ، الغنيػة الػدكؿ إلػى كتنضػـ الفقػراء صػفكؼ لتتػرؾ لككريػا ضػركرية السػريع النمك مف فقط قميمة عقكدنا
 منػػع الػػذم مػػا الككريػػكف  اكتشػػفيا التػػي األسػػرار ىػػي مػػا. الفقػػر فػػي غارقػػة كالعديػػد مػػف الػػدكؿ الفمبػػيف تظػػؿ
 المحػكر ىذا في النمك نظرية عمى نتعرؼ أف بعد األساليب  نفس مف االستفادة مفكالدكؿ االخرل  الفمبيف

 .السؤاؿ ىذا عف اإلجابة في يساعد أف يمكف نمكذج بناء في نبدأ ،

 الم ادر األساسية لمنمك 

 المداشػػػػرة األسػػػػباب بػػػػيف بػػػػالتمييز البػػػػدء المفيػػػػد مػػػػف ، النمػػػػك نظريػػػػة فػػػػي التطػػػػكرات تحميػػػػؿ عنػػػػد
 ككػذلؾ ، ال مالػةك المػاؿ رأس مثػؿ العكامػؿ مػدخالت بتػراكـ ؛ المداشرة األسدا  تتعمؽ. لمنمك األساسيةك

 أنػػتج.  التكنكلػػكجي كالتغيػػر الحجػػـ اقتصػػاديات مثػػؿ ، المػػدخالت ىػػذه إنتاجيػػة عمػػى تػػؤثر التػػي غيراتدػػالمت
 -النيػػك النمػػك نظريػػات تميػػؿ . مباشػػرةال النمػػك مصػػادر لمختمػػؼ مفيػػدنا تصػػنيفنا النمػػكحسػػابات  فػػي البحػػث

 بمجػرد ، ذلػؾ كمػع.  اشػرةمبال المتغيػرات ىػذه نمذجة عمى التركيز إلىكيزية  -، كالنيك كالداخمية كالسيكية
 البمػػداف بعػػض تكػػكف لمػػاذا : " األعمػػؽ السػػؤاؿ لنػػا يتبقػػى ، لمنمػػك مباشػػرةال المحػػددات ىػػذه تػػأثير فػػي النظػػر
نتػػاج كالمػػادم البشػػرم المػػاؿ رأس تجميػػع فػػي غيرىػػا مػػف بكثيػػر أفضػػؿ  ،" جديػػدة  كمعرفػػة أفكػػار تبنػػي أك كا 

 .مكلمن األساسية المحددات في التحقيؽ كىك ما يتطمب

 البمػػد قػػدرة عمػػى ميػػـ تػػأثير ليػػا التػػي المتغيػػرات بتمػػؾ لمنمػػك ال ميقػػة أك األساسػػية الم ػػادر تتعمػػؽ
 فػػي الػػبعض يأخػػذ ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى. المعرفػػة إنتػػاج فػػي كاالسػػتثمار اإلنتػػاج عكامػػؿ تجميػػع عمػػى كقدرتػػو
 اال ت ػاد كديئػة ، المػالال لقطػاعا كتػأثير ، السػكانال النمك: النمك عمى التالية" األكسع" التأثيرات االعتبار
؛  كاالجتماعية السياسية الديئةك ، الدخؿ تكزيعك ، الحككمة حجـك ، التجارية األنظمةك ، ال امة الكمال

ػػا لمنمػػك األساسػػية األسػػباب إلػػى مباشػػرةال األسػػباب مػػف االنتقػػاؿ يػػؤدم. الجغرافيػػا   تركيػػز تحكيػػؿ إلػػى أيضن
 أك  "االجتماعية التحتية الدنية" أك ،"   االجتماعية  درته " إلى ، دلالقتصا المؤسسي اإلطار إلى االنتباه

 كىياكػػػؿ كالمؤسسػػػات"  الجيػػػد " الحكػػػـ أف لفكػػػرة النطػػػاؽ كاسػػػع قبػػػكؿ اآلف يكجػػػد. "المسػػػاعدة المتغيػػػرات"
 . الناجحيف كالتنمية لمنمك ىاـ مسبؽ شرط ىي الحكافز

ػػاRostow (1990 ) سػػتكرك  طػػرح ، االقتصػػادم النمػػك لتحميػػؿ التػػاريخي مسػػحو فػػي  مركزينػػا اقتراحن
عمى  أخرل أك صيغةب مبنية النمك نظريات كانت ، الحاضر الكقت حتى عشر الثامف القرف مف" أنو مفاده
 في الصكرة التالية: ، Adelman (1958) صاغيا كما". إنتاج دالة"  أك عالمية معادلة
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 الطبيعيػة المػكارد ، المػاؿ رأس رصػيد مػف المسػتحقة - الخػدمات Lt ك Nt ك Kt تمثػؿ حيػث
 كيمثػؿ ، التطبيقيػة المعرفػة مػف االقتصػاد رصػيد إلػى At يشير ، التكالي عمى ، العمؿ مكارد، ( الجغرافيا)

St قػػػدرةال" اسػػػـ مػػػؤخرناالػػػذم أصػػػب  يطمػػػؽ عميػػػو ك  ، "كالثقػػػافال االجتمػػػاعال الكسػػػط " أدلمػػػاف يسػػػميو مػػػا 
 رأس بػيف تعقيػدنا األكثر النماذج مّيزته . االقتصاد يعمؿ خالليا مف كالتي ، social capability" االجتماعية

 Lucas مثػؿ  قتصػادييفاال مػف العديػد يعتبػرك .  human and physical capital كالمػادم البشػرم المػاؿ
 المتكسػط مػف األقػؿ الصيف إنفاؽ فأ يرم البعض ، االقتصادم لمنمك رئيسي كعنصر الدشرم الماؿ رأس
 أف المرج  مفك ،  لمسياسة" خطير تشكيو " ىك المادم الماؿ رأس بتراكـ مقارنة التعميـ في االستثمار عمى
ا كما يرجع البعض. الصيف في التقدـ يعيؽ  القػرف فػي المتحدة لمكاليات االقتصادم النجاح مف الكثير أيضن

 .رمالبش الماؿ رأس تراكـ إلى العشريف

 ىيػكـ مقػاالت فػي مػى حػد سػكاءع ضػّمفمي  األساسػية المعادلة مثؿ شيء"  ،( 1990) لركستك كفقنا
 بيػنيـ صػياغة كؿ كتقريبان  ، كالسيكي-النيك لمنمك نمكذج أحدثك  ، سميث آلدـ األمـ ثركةك  ، االقتصادية

 لفػػػػتقػػػػد ك  ، قتصػػػػادماال لمنمػػػػك كاألساسػػػػية المباشػػػػرة األسػػػػباب مػػػػف كػػػػالن  العالميػػػػة المعادلػػػػة ىػػػػذه تشػػػػمؿ" 
Abramovitz ػا خمسػيف قبػؿ العكامػؿ ىػذه أىميػة إلػى االنتبػاه  تػأثير عمػى يحتػكم St أف الكاضػ  مػف. عامن

 بمػا االقتصػاد كأداء النمك إمكانات عمى تؤثر أف يمكف التي االقتصادية ككذلؾ االقتصادية غير المتغيرات
 أدل فقػد ثػـ كمػف . الرياديػة المكاىػب تخصػيص ددتحػ التػي كالمػكائ  كالقكاعػد كالحػكافز المؤسسػات ذلػؾ في

 أىميػة عمػى التأكيػد إلػى بػالبعض " األعمػؽ " النمػك محػددات حػكؿ األخيرة السنكات في االقتصادييف بحث
 أف الميػـ مػفك  . لمجغرافيػا كثيػرنا إىمالػو تػـ الػذم كالتػأثير ؛ كاالنفتػاح التجػارة ، الحػكافزك  المؤسسػاتىياكؿ 
 مػػف أكثػػر منػػذ لمنمػػك" األعمػػؽ" الثالثػػة المحػػددات ىػػذه جميػػع عمػػى الضػػكء سػػمط قػػد سػػميث آدـ، أف نػػذكر 

 مئتاف سنة .

 مػػػف بمزيػػػد االقتصػػػادم لمنمػػػك" األعمػػػؽ" المحػػػددات نظػػػر فػػػين سػػػكؼ ال حقػػػا بنيايػػػة ىػػػذا المحػػػكر
 ؼالنصػ فػي مػؤثرة كانػت التػي النمػك لنظريػة الثالث الرئيسية المكجات بمس  نقكـ  ، أكالن  كلكف ، التفصيؿ
 الثالثػة المنػاىج جميػع تؤكػد  . ؛ كالتي سنركز عمييا فػي ىػذا المحػكر اآلف حتى العشريف القرف مف الثاني
 :كىي ، لمنمك مداشرةال المحددات عمى

 . Harrod–Domar model دكمار -ياركدل  neo-Keynesian كينزم  -النيك نمكذجال -1

 . Solow – Swan لػ   neoclassicalكالسيكي  -النيك نمكذجال -2
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–Romer لككاس ركمر نماذج مف المستكحاة endogenous growth models داخمية ال النمك نماذج. 3

Lucas . 

أمثمػػػة مثيػػػرة لالىتمػػػاـ الكتشػػػافات متعػػػددة. ركػػػزت  فػػػي كػػػؿ حالػػػة ،  األفكػػػار المطػػػكرة حيػػػث تمثػػػؿ 
 Evsey ك Roy Harrod (1939  ،1948) لػػػ كينػػزم -النيػػكالمكجػػة األكلػػى مػػف االىتمػػاـ عمػػى العمػػؿ 

Domar (1946  ،1947 فػػي منتصػػؼ الخمسػػينيات مػػف القػػرف الماضػػي ، أدل تطػػكير نمػػكذج النمػػك .)
( إلػى إثػارة مكجػة اىتمػاـ 1956) Trevor Swan ( ك1956) Robert Solowكالسػيكي مػف قبػؿ -النيػك

، تمػت  1986ك  1970ثانية أكثر ديمكمة كجكىريػة ، كالتػي ، بعػد فتػرة مػف اإلىمػاؿ النسػبي بػيف عػامي 
 Robert ( ك1986) Paul Romer. أدت المكجػػة الثالثػػة كاألخيػػرة ، التػػي بػػدأىا بحػػث اإعػػادة إشػػعالي

Lucas (1988 إلػػػػػى تطػػػػػكير نظريػػػػػة النمػػػػػك الػػػػػداخمي ، كالتػػػػػي ظيػػػػػرت اسػػػػػتجابةن لمتصػػػػػكرات النظريػػػػػة ، )
 . كمالسيكي -النيككالتجريبية المرتبطة بالنمكذج 

 The Harrod–Domar Model ماردك  -ااركد نمكذج: أكال

 نظريػػة تنشػػيط إلػػى االقتصػػادييف بعػػض سػػعى ، 1936 عػػاـ فػػي العامػػة Keynes نظريػػة نشػػر بعػػد
Keynes السػػػػكؽ القتصػػػػادات المػػػػدل طكيمػػػػة الػػػػديناميكيات فػػػػي التحقيػػػػؽ أجػػػػؿ مػػػػف المػػػػدل قصػػػػيرة الثابتػػػػة 
 تربط مستقؿ بشكؿ نظرياتDomar (1946 ، 1947 ) كHarrod (1939 ، 1948 ) طكر. الرأسمالية

 ، الطمػب إجمػالي عمى االستثمار تأثير عمى Keynes شدد بينما.  الماؿ رأس رصيدب االقتصاد نمك معدؿ
ػػا االسػػتثمارم اإلنفػػاؽ زيػػادة كيفيػػة عمػػى كدكمػػار ىػػاركد شػػدد  economy’s لالقتصػػاد اإلنتاجيػػة لمقػػدرة أيضن

productive capacity 9 لمعرض الجانبية اآلثار أحد)  . 

 معػػدالن  النمػكذج يفتػرض. بسػػاطتو فػي Harrod-Domar لنمػكذج الرئيسػية القػػكة نقػاط إحػدل تمثػؿت
 العمالػػة إلػػى المػػاؿ رأس نسػػبة) ثابػػت عامػػؿ نسػػب تعػػرض معينػػة تقنيػػةب ، (n) العاممػػة القػػكل لنمػػك خارجينػػا
ذا. (K/Y) الثابتة الناتج إلى الماؿ رأس كنسبة، ( K/L ، الثابتة  يفقطاعيتككف مف  اقتصاد أف افترضنا كا 

 :البساطة بيذه القكمي الدخؿ معادلة نكتب أف يمكف ،(المؤسساتك  األسر)
               

 .االدخار:   St ك ؛  االستيالؾ:    Ct )الناتج المحمى اإلجمالي( ؛ Yt = GDP : حيث 

                                                           
9
ػػا أكثػػر اػػاركد نظريػػة أف حػػيف فػػال -   تحديػػد أجػػؿ مػػف الكينػػزم المػػدل   ػػير الكمػػال اال ت ػػاد عمػػى فدنػػا ن  ، دكمػػار نظريػػة مػػف طمكحن

 كػؿ مسػاامات دػيف الد يقػة الفػركؽ متجػااميف ،" دكمػار -اػاركد نمػكذج" إلػى فقػط د ػد فيما سنشير ، ديناميكية ديئة فال لمتكازف البلزمة الشركط
 .الدارزيف اال ت ادييف اذيف مف
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 : البسيط االقتصاد ىذا في التكازف يتطمب
            

 ( عندئذ:1( في )2ب حالؿ )
               

الحقيقي متناسبنا مع حصة اإلنفػاؽ  GDP، ييفترض أف يككف نمك  Harrod-Domarضمف إطار  
، كلكػػي ينمػػك االقتصػػاد ، يمػػـز صػػافي اإلضػػافات إلػػى رصػػيد رأس المػػاؿ. يػػتـ  GDPفػػي  (I)االسػػتثمارم 

 (:4لكقت في المعادلة )رأس الماؿ بمركر ارصيد  نمكإعطاء 

                     

كالنػػاتج  (K) الكمػػي رأس المػػاؿ يدصػػر العالقػػة بػػيف حجػػـ ك رأس المػػاؿ.   ىػػتالؾىػػك معػػدؿ ا δحيػػث 
.  ثابتػػةكالتػػي يفتػػرض أنيػػا  (K/Y  =v) إلػػى النػػاتجنسػػبة رأس المػػاؿ كالتػػي تعػػرؼ ب، (Y) المحمػػي اإلجمػػالي

ػا أف  v = K / Y أفبػالنظر  ىػي نسػبة رأس المػاؿ إلػى  )∆K / ∆Y)حيػث  v = ∆K / ∆Y، ف نػو يتبػع أيضن
(. إذا افترضػػنا أف إجمػػالي االسػػتثمار الجديػػد يػػتـ تحديػػده مػػف خػػالؿ إجمػػالي ICORالمتزايػػدة ، أك  نػػاتجال

عمى النحك التالي. افترض أف إجمالي االدخار  Harrod-Domarالمدخرات ، فيمكف تحديد جكىر نمكذج 
 :، كما ىك مكض  في المعادلة (Y)ك نسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي ى

             
 شػكؿ عمػى( 5) المعادلػة كتابػة إعادة يمكننا أنو ذلؾ عمى يترتب ف نو ، It = St ك K = vY أف بما

 :معادلة
                        

 :معادلةال عنيا ينتج( 6) المعادلة طرفي كال مف Yt حكطر  كتبسيط v عمى القسمةب
        [  ⁄   ]        

 :المعادلة عمى نحصؿ Yt عمى بالقسمة
       

  
 [  ⁄   ]      

 G = [Yt + 1 - Yt] / Yt  السماحب. اإلجمالي المحمي الناتج نمك معدؿ ىك، ) Yt + 1 – Yt) / Yt ىنا
 : بالشكؿ Harrod – Domar نمك معادلة كتابة يمكننا ،

  [  ⁄   ]      
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 مػف مشػترؾ بشػكؿ تحديده يتـ اإلجمالي المحمي لمناتج (G) النمك معدؿ أف إلى ببساطة ىذا يشير
 دخراتالمػػ نسػػبة ارتفعػػت فكممػػا. (v) النػػاتج إلػػى المػػاؿ رأس نسػػبة عمػػى مقسػػكمة s المػػدخرات نسػػبة خػػالؿ

 التاليػػة المناقشػػة فػػي. االقتصػػاد نمػػك سػػرعة زادت ، δ ىػػتالؾاال كمعػػدؿ المػػاؿ لمنػػاتج رأس نسػػبة كانخفضػػت
 :بالمعادلة ممثالن  Harrod-Domar نمكذج كنعتبر تالؾىاال معدؿ نتجاىؿ سكؼ

   
 ⁄        

 فػال المػاؿ رأس ـلتراك الق كل األامية أجاز" دكمػار-ىاركد نمكذج أف( 10) مف يتض  كبالتالي
 "النمك لت زيز الس ال

 مف الثالث الربع خالؿ التنمية اقتصاديات أدبيات في كبيرة أىمية ذا دكمار،-ىاركد نمكذج أصب 
 النمػػػكذج ىػػػذا تػػػداعيات كانػػػت.  االقتصػػػادم التخطػػػيط إطػػػار فػػػي رئيسػػػينا مككننػػػا ككػػػاف ، العشػػػريف القػػػرف
 المػػػػكارد لزيػػػػادة ببسػػػػاطة كانػػػػت المركزيػػػػة التنمكيػػػػة كمةالمشػػػػ أف كاقتػػػػرح .  كمطمئنػػػػة دراماتيكيػػػػة مك الشػػػػعب

 بنسػبة الفػرد لػدخؿ نمػك معػدؿ تحقيؽ في نامية دكلة رغبت إذا ، المثاؿ سبيؿ عمى. لالستثمار المخصصة
 %2 بنسػبة ينمك السكاف عدد أف كيقدر ،( عامنا 35 كؿ تتضاعؼ المعيشة مستكيات أف أم) سنكينا 2%
 إذا. %4 يسػاكمGDP (*G ) لنمػك مسػتيدؼ معػدؿ تحديػد إلػى كفسيحتاج االقتصادييف المخططيف ف ف ،

 أك ، 0.16 تبمػغ مرغكبػة مػدخرات (s)* نسػبة مػع إال تحقيقيػا يمكػف ال G* أف يعنػي فيػذا ، v = 4 كانػت
 كضػػػػع إلػػػػى المخططػػػػكف كيحتػػػػاج ،" المػػػػدخرات فػػػػي فجػػػػكة" فينػػػػاؾ ، s*>s كانػػػػت إذا.  GDP مػػػػف 16%

 .الفجكة ىذه لسد سياسات

 فقػد ، المػدخرات بنسػبة إيجابينػا ارتباطنػا يػرتبط Harrod-Domar نمػكذج فػي النمك معدؿ ألف رنانظ
 الخاصػػة المػدخرات نسػػب رفػع كيفيػػة فيػـ عمػػى البحثيػة جيػػكدىـ الخمسػينيات خػػالؿ التنميػة اقتصػػاديك ركػز
 أفكػار فػي النظػر دةكب عػا. ذاتينػا مسػتداـ نمػك"  إلػى "االنطبلؽ" مف نمكنا األقؿ االقتصادات تمكيف أجؿ مف

ػا يينظػر كػاف ، الماضي القرف مف الخمسينيات في المعاصرة التنمية  نطػاؽ عمػى الحككمػة سياسػة إلػى أيضن
 المحميػػػة المػػػدخرات محػػػؿ تحػػػؿ أف( نظرينػػػا) يمكػػػف الميزانيػػػة فػػػكائض ألف بػػػارزنا دكرنا تمعػػػب أنيػػػا عمػػػى كاسػػػع

 المسػاعدات فػ ف ، المنشػكد النمػك ىػدؼ حقيػؽلت كافيػة غيػر المحميػة التمكيػؿ مصػادر كانػت إذا.  الخاصػة
   عمى أنيػا الفػرؽ  ببساطة (Ar) المساعدة متطمبات حساب سيتـ". المدخرات فجكة" تكمؿ أف يمكف الخارجية

Ar = s*- s  نيػج فػي الرئيسػية الضػعؼ نقػاط أحػد فػ ف ، ذلؾ كمع Harrod-Domar النسػبة افتػراض ىػك 
 إعػادة فيمكننػا ، (φ) االسػتثمار إنتاجيػة ىػك (v/1)ىػك  v قمػكبم ألف رنانظػ.  نػاتجكال المػاؿ رأس بيف الثابتة
 :التالي النحك عمى( 10) المعادلة كتابة
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 فعاليػة تعكػس كلكنيػا ، معطػاة ليست االستثمار إنتاجية ف ف ،Bhagwati الحظ كما ، الحظ لسكء
 الضػعيؼ النمػك أداء يظيػر. االسػتثمار قرارات تخاذا خالليا مف يتـ التي التحفيزية كاليياكؿ السياسة إطار
 تبػيف ثػـ كمػف.  لالمػاؿ مخيػب إنتػاجي أداء بػؿ ، لالماؿ مخيبان  مدخرات أداء ليس" ، الثمانينيات قبؿ لميند
 عمػى تػؤثر التي المتعددة العكامؿ بسبب"  مستقرة كغير فضفاضة " كانت كاالستثمار النمك بيف العالقة أف

 فػػػي ثػػػاف رئيسػػػي عنصػػػر بكجػػػكد درايػػػة عمػػػى االقتصػػػاديكف أصػػػب  مػػػا سػػػرعاف ، ذلػػػؾ عمػػػى عػػػالكة. النمػػػك
 التدفقات إلى الداخمة المساعدات أف النمكذج افترض". التمكيؿ فجكة " نمكذج أك"  Ar المساعدة متطمبات"

 بيػدؼ ، الخارجيػة المسػاعدات تػدفقات أف اتضػ  مػا سػرعاف كلكف. كاحد إلى كاحد االستثمار إلى ستذىب
 إلػى كاحػد االسػتثمار إلػى تػذىب ال المسػاعدة. المػدخرات إجمػالي بالضػركرة تعػزز لػـ ، المدخرات فجكة سد
 إلػى جنبػا المحميػة المػدخرات انخفػاض إلػى الحاالت مف كثير في المساعدات تدفؽ أدل ، الكاقع في. كاحد
 يرفػػع لػػـ خارجيػػةال المسػػاعدات تػػدفؽ أف ك كضػػحت الدراسػػات. االسػػتثمار إنتاجيػػة فػػي انخفػػاض مػػع جنػػب

 الناميػة البمػداف مػف كثيػر فػي أنػو ىي أخرل مشكمة كثمة.  المتمقية النامية البمداف معظـ في النمك معدالت
  Bhagwatiأسماه باجكايتي   لما مالئـ مناخ خمؽإلى  العاـ القطاع في" ناعمة ال الميزانية ضغكط"ادت 

 (goofing off)  .فػي األحيػاف مػف كثيػر فػي فشػمت العػاـ لقطػاعا مؤسسػات أف المسػتغرب مػف لػيس لػذلؾ 
 . الحككمية المدخرات زيادة إلى تيدؼ أرباح تكليد

 عمػى ىيمنػت التػي ،" بالمسػاعدات الممػكؿ االسػتثمار"  ك" الرأسػمالية األصكلية" أدت ، باختصار 
 بحػػػثيـ" فػػي الخطػػػأ المسػػار اتبػػػاع إلػػى االقتصػػػادييف ، 1950 عػػاـ بعػػػد الفتػػرة معظػػػـ فػػي التنمػػػكم التفكيػػر
 ، الػدكلي بالبنػؾ سػابؽ اقتصػادم كىػك ، (( William Easterly يجػادؿ ، الكاقػع فػي. " النمػك عػف المػراكغ

 االقتصػادييف عمػى كبيػرنا تػأثيرنا يمػارس يػزاؿ كال ، المػكت عػف البعد كؿ بعيد Harrod-Domar نمكذج بأف
. األكاديميػػة األكسػػاط فػػي طكيمػػة رةفتػػ منػػذ مػػات لػػك حتػػى الكبػػرل الدكليػػة الماليػػة المؤسسػػات فػػي العػػامميف
 ، األمريكػي كالبنؾ ، الدكلي النقد كصندكؽ ، الدكلي البنؾ في العامميف االقتصادييف أف Easterly يكض 
 منيجيػػة متكػػرر بشػػكؿ يسػػتخدمكف يزالػػكف ال الدكليػػة العمػػؿ كمنظمػػة ، كالتعميػػر لإلنشػػاء األكركبػػي كالبنػػؾ

Harrod-Domar-Chenery Strout تػػػتمكف حتػػػى المطمكبػػػة كالمسػػػاعدات االسػػػتثمار تطمبػػػاتم لحسػػػاب 
 إلػى المسػاعدة تػدفقات أف عمػى الػدليؿ فػ ف ، ذلػؾ كمػع. ابيػ الخاصػة النمػك أىػداؼ تحقيػؽ مػف معينة دكؿ

 القصػير المدل عمى كاالستثمار النمك بيف ثابتة خطية عالقةكجكد  ك ، لكاحد كاحد أساس عمى االستثمار
 ".تمامنا مرفكضة" ،

 المػاؿ رأس بػيف االسػتبداؿ قابمية عدـ افتراض دكمار-ىاركد نمكذج في األخرل الضعؼ اطنق مف
 معنػػي لنمػػكذج مناسػػب غيػػر كلكنػػو" حاسػػـ" افتػػراض ىػػذا(. الثابتػػة العكامػػؿ تناسػػب إنتػػاج دالػػة أم) كالعمالػػة
ػػػا يػػػؤدم Harrod-Domar لنمػػػكذج االفتػػػراض ىػػػذا.  الطكيػػػؿ المػػػدل عمػػػى بػػػالنمك  عػػػدـ خاصػػػية إلػػػى أيضن

 فقػط.  بعيػدنا الكامػؿ التكظيػؼ مػع مطػرد نمػك تحقيػؽ إمكانيػة كانػت ، ىاركد نمكذج في. الشييرة االستقرار
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 المػاؿ كرأس العمالػة مػف لكػؿ الكامؿ التكظيؼ مع تكازف حالة في االقتصاد سيظؿ جدنا خاصة ظركؼ في
".  خارقػة حػظ ربةضػ" سػيككف دكمػار-ىػاركد عػالـ فػي مطػرد نمػك تحقيػؽ فػ ف( 1988) سكلك أشار كما. 

 ، Harrod-Domar نمػػكذج فػي المرنػػة غيػر التكنكلكجيػػا باسػتخداـ اإلنتػاج دالػػة افتػراض مػػف المشػكمة تنشػأ
 النمػك بيئة في. ثابتة (K / L) العمالة إلى الماؿ رأس كنسبة( K/Y) ناتجال إلى الماؿ رأس نسبة أف ييفترض

ا ينمكاف أف يجب Y ك K أف يعني ىذا ،  ألف نظػرنا ، ذلػؾ كمػع.  التػكازف عمػى لمحفػاظ عػدؿالم بػنفس دائمن
ا يفترض النمكذج ػا L ك K تنمػك أف يجػب ، (K / L) كالعمالػة المػاؿ رأس بػيف ثابتػة نسبة أيضن  بػنفس أيضن
 نسػتنتج أف فيمكننػا ، (n) السػكاف نمػك معدؿ بنفس تنمك( L) العاممة القكة أف افترضنا إذا ، لذلؾ.  المعدؿ

 قبيػؿ مػف سػيككف s/v n = G= ىػي النمػكذج فػي التػكازف عمػى الحفػاظ بيػا يمكػف التػي الكحيػدة الطريقػة أف
 كانػت إذا. باسػتمرار البطالػة معدؿ ارتفاع النتيجة فستككف ، n> G كانت إذا. n = G أف البحتة المصادفة

G> n ،  إلى ناتجال نمك معدؿ كسيتباطأ متزايد بشكؿ خامالن  الماؿ رأس رصيد سيصب G = n .اليكبالت ، 
 فػػ ف ، ذلػػؾ كمػػع.  تكازنػػو نمػػك مسػػار عػػف يػػنخفض االقتصػػاد فػػ ف ، المعػػدؿ بػػنفس L ك K ينمػػك ال عنػػدما
 . لمنمك الفعمية التجربة مع تتكافؽ ال الخاصية ىذه أف عمى قاطعة األدلة

  Solow  لػ كبلسيكال -النيك النمك ثانيا: نمكذج

 المحمػي النػاتج فػي المػدل طكيمػة بالزيػادات رأكثػ ميتمكف نحف ، االقتصادم النمك إلى النظر عند
 ذلػؾ كمػع. شػخص لكؿ المتاحة كالخدمات السمع لكمية مقياس أفضؿ ىك ىذا ألف لمفرد الحقيقي اإلجمالي

 نصػػيب لشػػرح النمػػكذج تعػػديؿ ثػػـ الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج لشػػرح نمػػكذج تطػػكير خػػالؿ مػػف نبػػدأ ،
 .حقيقيال اإلجمالي المحمي الناتج مف الفرد

بكصػػؼ دالػػة االنتػػاج كالمفػػاىيـ ذات الصػػمة التػػي أكال نقػػـك   Solow لػػػ كقبػػؿ عػػرض نمػػكذج النمػػك
 تستخدـ في شرح النمكذج.

 دالة االنتاج كالمفاايـ ذات ال مة – 1

 كالسػػػيكية"-النيػػػك نظريػػػةال غالبنػػػا عمييػػػا يطمػػػؽ التػػػي"  االقتصػػػادم لمنمػػػك التقميديػػػة النظريػػػة مػػػألت
Neoclassical theory األفكػار فػ ف ، ذلػؾ كمػع. لمغايػة رياضػية بمقػاالت األكاديميػة المجػالت مػف العديػد 

 مثػػؿ ، اإلنتػػاج عكامػػؿمػػدخالت  نمػػك( 1: )فئتػػيف إلػػى نػػاتجال نمػػك نظريػػة تقسػػـ.  لمغايػػة بسػػيطة األساسػػية
 السػؤاؿ ريػةالنظ تحكؿ كىكذا.  العكامؿ مدخالت في لمنمك بالنسبة الناتج نمك( 2) ك ، الماؿ كرأس العمالة
 ، العكامػػؿ مػػدخالت فػػي أسػػرع نمػػك تحقيػػؽ كيفيػػة: فػػرعييف سػػؤاليف إلػػى نػػاتجلم أسػػرع نمػػك تحقيػػؽ كيفيػػة عػػف

 .لممدخالت بالنسبةناتج ال في أسرع نمك تحقيؽ ككيفية
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 .  factor inputs ال كامؿ مدخبلت اال الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج مداشر دشكؿ تنتج التال اال ت ادية ل نا را

  ك ؼ دالة اإلنتاجThe Production Function 

 مسػتكل عمػى كلكػف ، فرديػة شػركة عمػى نطبقػو عنػدما الجزئي لالقتصاد مفيكمنا اإلنتاج تعتبر دالة
 سػػػمع إلػػػى المتاحػػػة المػػػدخالت إلجمػػػالي االقتصػػػاد ، تحكيػػػؿ كيفيػػػة فػػػي التفكيػػػر يمكننػػػا ، الكمػػػي االقتصػػػاد
 معادلػة ىػي Aggregate production function الكمػي اإلنتػاج ةدالػ أف القػكؿ يمكننػا ، لػذلؾ. كخػدمات 
 تنتجػػػو أف يمكػػػف الػػػذم لإلنتػػػاج األقصػػػى كالحػػػد الشػػػركات تسػػػتخدميا التػػػي المػػػدخالت بػػػيف العالقػػػة تكضػػػ 

 النػػاتج إجمػػالي باعتبػػاره النػػاتج نقػػيس ، الكمػػي االقتصػػاد مسػػتكل عمػػى. المػػدخالت ىػػذه باسػػتخداـ الشػػركات
 ىػػي الطبيعيػة كالمػكارد األرض ألف كمػػدخالت المػاؿ كرأس العمالػة بتضػميف فقػػط قػكـكن ، الحقيقػي المحمػي
 .كألمانيا كالياباف المتحدة الكالياتك المتقدمة االقتصادات في كما لإلنتاج نسبينا ثانكية مككنات

 اإلنتػاج دالػةل عامػةصػيغة  كتابػةكيمكػف ؛  N ك K ك A ك Y بػيف العالقػة إذا اإلنتاج دالة تكض 
 :التالي النحك عمى يالكم

                             
 حيث:

Y : الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج 

K الماؿ رأس رصيد أك ، لمشركات المتاحة الرأسمالية السمع : كمية 

 L العمالة : كمية 

A  :الحقيقي اإلجمالي يالمحم الناتج إلى كالعمالة الماؿ رأس تحكيؿ في االقتصاد كفاءة لمدل مؤشر 

 تعػد. الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج كارتفػع االقتصػاد كفػاءة زاد ، A المؤشر مستكل ارتفع كمما
 التػي العكامػؿ بعػض الدكلػة جغرافيػة كتػأثير العاممػة القػكل كجكدة الحككمية كالمؤسسات كالمكائ  التكنكلكجيا

 الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج يحدد عامؿ أم يريقيس تأث ، A الكاقع في. A  قيمة عمى تؤثر أف يمكف
 .  كالعمالة الماؿ رأس كميات بخالؼ

 نمك عامؿ يساكم (Y) الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج يمكف التعبير عف دالة االنتاج : بالكممات
 كمػػػدخالت (K) المػػػاؿ رأس مػػػدخالت مؤشػػػر فػػػي دالػػػة فػػػي مضػػػركبنا ، كمؤشػػػر عنػػػو معبػػػرنا ، (A) مسػػػتقؿ

 .(N) لعمالةا
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مقػدار النػاتج المحمػػي حػػكؿ كالػذم يتعمػؽ السػؤاؿ االساسػػي فػي ىػذا القسػػـ  كمػا يمكػف االجابػػة عػف 
يعتمػد ىػذا عمػى الكميػة اإلجماليػة المتاحػة حيػث    الذم يمكػف إنتاجػو فػي أم كقػت( Y)اإلجمالي الحقيقي 
لكػؿ متكسػط مػدخالت  نػاتجكؾ السػم، ككػذلؾ  (N) كالعمالػة (K)الرئيسييف ، رأس الماؿ  يفلمدخالت العامم

 "( autonomous )عامؿ النمك "المستقؿ Aالعامؿ المتاحة ، كالتي تسمييا النظرية الكالسيكية الجديدة 

 إنتاجػػه يمكػػف التػػال نػػاتجال مقػػدار تكضػػح جدريػػة أك ديانيػػة عبل ػػة اػػال The production function اإلنتػػاج دالػػة
 .ال كامؿ مدخبلت مف م ينة كمية دكاسطة

 دكجبلس  كك  اإلنتاج الةدThe Cobb–Douglas Production Function 

 عكائد )غمة( ليا اإلنتاج دالة أف محكر يفترضال ىذا في سنبنيو الذم االقتصادم النمك نمكذج إف
 ، المئكية النسبة بنفس المدخالت جميع زادت إذا أنو يعني مما ، constant returns to scaleثابتة  حجـ
 الثابتػة حجػـال عكائػد ظػؿ فػي ، المثػاؿ سػبيؿ عمى. النسبة بنفس يزيد الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج ف ف
ا سيتضاعؼ Real GDP    ف ف ، العمالة ككمية الماؿ رأس كمية تضاعفت إذا ،  :أك ؛ أيضن

             
 دػنفس المػدخبلت جميػع زادت إذا حيػث،  إنتػاج دالػة خا ػية constant returns to scale  ثادتػة حجـ عكائد   مة(

 .المئكية النسدة دنفس يزيد الحقيقال المحمال الناتج إجمالال فنف ، المئكية النسدة

عكائػػد  ليػا كالتػي ، Cobb – Douglas لػػػ اإلنتػاج دالػة مػع الكمػي االقتصػاد عممػاء يعمػؿ مػا غالبنػا
 اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج نمػػػك لعديػػػد مػػػف الػػػدكؿ حػػػكؿ البيانػػػات حسػػػاب فػػػي جيػػػد بعمػػػؿ كتقػػػكـ ثابتػػػة حجػػػـ

 :العاـ الشكؿ Cobb – Douglas اإلنتاج دالة تأخذ. الحقيقي
          

 حيث:

α : حصة )نسبة( رأس الماؿ في الدخؿ القكمي 

1- α  :نصيب العمالة في الدخؿ القكمي 
 ، الثابتػة الحجػـ ئػدعكا ذات Cobb – Douglas إنتػاج لدالػة بالنسػبة. -α) = 1   α + (1 أف الحظكي

 .بكاحد ، الماؿ  كرأس العمالة متغيرات عمى األسس جمع يتـ
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. حسػب مػا كضػحتو  الثمػث بقيمػة Cobb – Douglas إنتػاج دالػة ىيالتالية ؛ ( 1) المعادلة مثاؿ:
 .10(2010-1949بيانات االقتصاد االمريكي خالؿ الفترة )

    
 

  
 

                             

 حصػة ىي 2/3 ك ، الرأسمالية السمع مالكي إلى تذىب التي القكمي الدخؿ حصة ىي 1/3 حيث
 عمػى ييطمػؽ ، Cobb-Douglas اإلنتػاج دالػة مػف الشػكؿ ىػذا فػي.  العمالػة إلػى تػذىب التػي القكمي الدخؿ

A الكمػي العامػؿ إنتاجيػة (TFP) total factor productivity، تحكيػؿ لكفػاءة العػاـ لممسػتكل مؤشػر كىػك 
 الػدخؿ حصػص تفػاكت كبػالرغـ مػف . real GDP الحقيقػي المحمػي النػاتج إجمػالي إلػى كالعمالػة الماؿ رأس

 ككػػاف.  1949  عػػاـ منػػذ نسػػبينا مسػػتقرة كانػػت لكنيػػا ، أخػػرل إلػػى سػػنة مػػف كالعمالػػة المػػاؿ رأس ألصػحاب
 كمػػا .لمعمالػػة ٪( 67 أك) الثمثػػيف ، كحػػكالي المػػاؿ لػػرأس٪( 33 أك) الثمػػث حػػكالي الػػدخؿ نصػػيب متكسػػط
؛ المحػػكر ىػػذا فػػي ىػػذا المثػػاؿ نسػػتخدـس لػػذلؾ األخػػرل، المتقدمػػة البمػػداف مػػف العديػػد فػػي القػػيـ ىػػذه تتشػػابو

 لتكضي  بعض المفاىيـ ذات الصمة,

 المػػاؿ رأس تحكيػػؿ لكفػػا ة ال ػػاـ لممسػػتكل مؤشػػر total factor productivity (TFP) ال امػػؿ إنتاجيػػة إجمػػالال
 .الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج إلى  مالةكال

 إنتاجيػػػة إجمػػػالي أك العمالػػػة أك المػػػاؿ رأس زيػػػادة حالػػة فػػػي ، أنػػػو كػػػذلؾ( 1مػػػف المعادلػػػة ) يالحػػظ 
ا real GDP يزداد ،TFP العكامؿ  ىػي( 1) المعادلػة فػي Cobb-Douglas اإلنتػاج دالػة ف ف ، لذلؾ . أيضن
 فػ ف ، كفػاءة أكثػر تصػب  أك المػدخالت مػف المزيػد الشػركات خدـتسػت عنػدما أنػو لمقػكؿ أخػرل طريقة مجرد

real GDP يزيد. 

ا( التالي 1) الشكؿ في (a) المكحة ظيرتي   مػع ، المتحػدة لمكاليػات اإلجمالية اإلنتاج لدالة بيانينا رسمن
 مػىع  (K) الرصػيد الرأسػمالي كقيمػة الرأسػي المحػكر عمػى (Y) الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج مسػتكل
 .الفعمية البيانات عمى بناءن  المتحدة لمكاليات المقدرة اإلنتاج دالة ىي ىذه. األفقي المحكر

 (L) كالعمالػة (A) العامػؿ إنتاجيػة ب جمػالي ظاحتفػييمكنينػا اال ، الطريقػة بيػذه اإلنتػاج دالة إظيار ك
 فػي نفػس (b) المكحػة تعتبر. الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج يزداد ، الماؿ رأس مستكل زيادة مع. ت بثكا

 مػع األفقػي المحػكر عمػى العمالة قيمة نعرض ، الحالة ىذه في.  اإلنتاج إلظيار دالة بديمة طريقة  الشكؿ
 النػػػاتج يػػػزداد ، العمالػػػة كميػػػة زيػػػادة مػػػع. ثكابػػػت المػػػاؿ رأس رصػػػيد ك الكمػػػي العامػػػؿ إنتاجيػػػة عمػػػى الحفػػػاظ
 .العالقة نفس إلظيار مختمفتاف طريقتاف (b) ك (a) المكحات في اإلنتاج دكاؿ. الحقيقي اإلجمالي المحمي

 
                                                           

  10 .م ظـ المراجع تستخدـ امثمة عف اال ت اد االمريكال، كذلؾ لتكفر االح ا ات كالدراسات الميدانية حكؿ اذا اال ت اد -
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 (2005 مميار ددكالرات  y الناتج الحقيقال                                                                            
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(b) نتاجية الماؿ رأس ثدات مع ، اإلجمالية اإلنتاج دالة  الكمال ال امؿ كا 

 اإلجماليػػة اإلنتػػاج دالػػة (a) المكحػػة كضػػحتُ :  2009 عػػاـ خػػبلؿ المتحػػدة لمكاليػػات اإلجماليػػة اإلنتػػاج دكاؿ (1  الشػػكؿ
 اإلنتػاج دالػة (b) حػةالمك  ُتظهػر. دػالتغير K السػماحك  ، 2009 ل ػاـ  يمهػا عند Lك TFP ثدات مع ، المتحدة لمكاليات
 دكاؿ ت ػد. دػالتغير L السػماح مػع 2009 ل اـ ام يمهعند ثكادت  Kك  TFP االحتفاظ مع ، المتحدة لمكاليات اإلجمالية
 اسػتكا  أكثػر ت ػدح اإلنتػاج دالػة أف بلحػظكي. ال بل ػة نفػس إلظهػار مختمفتػيف طريقتيف (b) ك (a) المكحات فال اإلنتاج
 .ال مالة مف المزيد كتكظيؼ الماؿ رأس مف المزيد دتجميع الشركات تقـك حيث

 فً المستمرة الزٌادات. 1

 ... المال تؤدي رأس

 فً وأصغر أصغر زٌادات إلى. ... 2

 بسبب الحقٌقً اإلجمالً المحلً الناتج

 الحدٌة العوائد تناقص

ساعات  فً المستمرة الزٌادات. 1

  .. تؤدي العمل المستخدمة 

 وأصغر أصغر زٌادات إلى. ... 2

 الحقٌقً اإلجمالً المحلً الناتج فً

 الحدٌة العوائد ناقصت بسبب
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 كال مؿ الماؿ لرأس الحدية النكاتج The Marginal Products of Capital and Labor 

  : ميمة خ ائص ثبلثليا ( ، 1) الشكؿ مف( a) المكحة في اإلنتاج دالةإف 

االشػػياء االخػػرل عمػػى  بقػػاء مػػع أنػػو ، ىػػذا يشػػير ، ألعمػػى اإلنتػػاج دالػػة تنحػػدر ؛ الخا ػػية االكلػػى
.  الرأسػػمالية السػػمع مػػف المزيػػد بتجميػػع االقتصػػاد قيػػاـ مػػع الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج يػػزداد ، حاليػػا
 لػرأس الحػدم النػاتج فػي النظػر خػالؿ مػف ألعمػى اإلنتػاج دكاؿ انحػدار سػبب أفضػؿ بشكؿ تفيـ ذلؾ يمكف
 الػذم اإلضػافي النػاتج ىػك (MPK) المػاؿ رأسلػ الحػدم النػاتج. Marginal Product of Capitalالمػاؿ 
 المػػدخالت جميػػع ثبػػات عمػػى الحفػػاظ مػػع ، المػػاؿ رأس مػػف أخػػرل كحػػدة إضػػافة مػػف الشػػركة عميػػو تحصػػؿ
مثاؿ الكاليات المتحدة األمريكيػة ،  في المكضحة Cobb -Douglas اإلنتاج لدالة بالنسبة. كالكفاءة األخرل
 : (11 ىك الماؿ أسلر  الحدم الناتج يككف ،( 1) المعادلة

 

    (
 

 
* (

 

 
*      

 ، الماؿ لرأس  األس يساكم Cobb-Douglas إنتاج لدالة الماؿ لرأس الحدم الناتج ، عاـ شكؿب" 
 ، 2009 عاـ في المتحدة لمكالياتحسب البيانات ك .  " (Y/K) في مضركبنا ، الدخؿ مف الماؿ رأس حصة
 12881 الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي كالنػػػاتج ، 2005 بػػػدكالرات ارمميػػػ 40084 كػػػاف المػػػاؿ رأس رصػػػيد
 لػرأس الحػدم النػاتج حسػاب يمكننػا ، المػاؿ لػرأس دمحػال النػاتج معادلػة باسػتخداـ.  2005 بدكالرات مميار
 مػػػف دكالر 0.107( = دكالر مميػػار 40084/  دكالر مميػػػار 12881  1/3:   2009 عػػاـ فػػي المػػاؿ
 المػػػاؿ رأس رصػػػيد زاد إذا أنػػػو أم.  المػػػاؿ رأس رصػػػيد مػػػف دكالر لكػػػؿ الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج
 الحػظكي. دكالر مميػار 0.107 بمقػدار سػيرتفع الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي الناتج ف ف ، دكالر مميار بمقدار

 ةمكجبػ دائمنا تككف الدخؿ مف الماؿ رأس كحصة ، الماؿ رأس كرصيد الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج أف
ا دائمنا مكجبا يككف الماؿ الحدم لرأس الناتج ف ف لذا ،  .أيضن

 مػػع تسػػتكم (1) الشػػكؿ مػػف( a) المكحػػة فػػي مكضػػ  ىػػك كمػػا اإلنتػػاج دالػػة أف؛  الثانيػػة خا ػػيةال
 ىػذا يحػدث. المػاؿ رأس رصػيد زيػادة مػع اإلنتػاج دالػة ميؿ ينخفض ، آخر بمعنى. رصيد رأس الماؿ زيادة

                                                           
 ، أك :لرأس الماؿ اك الم دؿ الذم يتغير فيه الناتج مع تغير رأس الماؿ  حدميمكننا إثدات اذ  النتيجة رياضينا: الناتج ال - 11

    
       

  
 

    :، لدينا (1 دالنسدة لدالة اإلنتاج فال الم ادلة 

     
 

 
   

 
  

 
  

     فال داإلحبلؿ ك
 

  
 

 ، Cobb – Douglas اإلنتاج دالة. يمكننا ت ميـ ذلؾ دالنسدة ل(2ة  نح ؿ عمى الم ادل،  
       (

 

 
) 
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 كالكفاءة العمالة ثبات مع ، أنو يعني مما ، الحدية العكائد تناقص مف تعاني أسماليةالر  السمع ألف االستكاء
 العكائػػد تتنػػاقص ، المػػاؿ رأس خبػػرات. رصػػيد رأس المػػاؿ  زيػػادة مػػع المػػاؿ لػػرأس الحػػدم النػػاتج يتنػػاقص ،

 الرأسػمالية سمعال مف المزيد اال ت اد يضيؼ دحيث ، كابتث الكمية لمعكامؿ كاإلنتاجية العمالة ألف الحدية
 ، دكفػا ة اآلالت اسػتخداـ يػتـ ال ، آلػة لكؿ ال ماؿ مف أ ؿ عدد كجكد مع.  آلة لكؿ ال ماؿ عدد كيقؿ ،

جمػػالي العمػػاؿ عػػدد ثبػػات مػػع . المػػاؿ لػػرأس الحػػدم النػػاتج يػػنخفض كدالتػػالال  سػػمييي .  العامػػؿ إنتاجيػػة كا 
  .diminishing marginal returnsالحدية  كائدالع تناقص الظاىرة ىذه االقتصاديكف

 لعػاـ قيميػا عند كالعمالة العامؿ إنتاجية ب جمالي احتفظنا إذا الماؿ لرأس الحدم لمناتج يحدث ماذا
 دكالر  مميػػار 45000 إلػػى ثػػـ دكالر مميػػار 42000 إلػػى بالزيػػادة المػػاؿ رأس لرصػػيد سػػمحنا لكننػػا 2009

 نظيػر أف يمكننػا ، المػاؿ لػرأس الحػدم لمناتج (2) دلةكالمعا اإلجمالية اإلنتاج لدالة (1) المعادلة باستخداـ
/  دكالر مميػػػػار 12881) 1/3مميػػػػار دكالر ىػػػػك :  42000فػػػػي الحالػػػػة االكلػػػػي عنػػػػد  سػػػػيككف MPK أف

 ك  ، المػػػاؿ رأس مػػػف دكالر لكػػػؿ اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج مػػػف ا دكالرنا 0.103 ( زدكالر مميػػػار 42000
 دكالر 0.099 ( زدكالر مميػػار 45000/  دكالر مميػػار 12881) 1/3يكػػكف:  دكالر مميػػار 45000عنػػد 
 الحديػة العكائػد تنػاقص الػنمط ىػذا يكضػ . المػاؿ رأس مػف دكالر لكػؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مف

جمالي العمالة عمى الحفاظ:  الماؿ لرأس  مػع المػاؿ لػرأس الحػدم النػاتج يػنخفض ،كابػتث العامػؿ إنتاجية كا 
 .الماؿ رأس مف لمزيد القتصادا تركيـ )تكديس(

 النػػػاتج بػػػيف العالقػػػة ىػػيدائمػػػا ؛  (1) الشػػػكؿ مػػف (a) المكحػػػة فػػػي اإلنتػػػاج لدالػػة الثالثػػػة الخا ػػػية
 عمػػػى ، Y ، الحقيقػػي المحمػػي النػػاتج إجمػػالي لػػدينا ألف نظػػرنا.  اإلنتػػاج دالػػة كانحػػدار المػػاؿ لػػرأس الحػػدم
 :ىك اإلنتاج دالة ميؿ ف ف ، فقياأل المحكر عمى الماؿ رأس كرصيد ، الرأسي المحكر

   . الماؿ رأس ر يد فال الحقيقال / التغيير اإلجمالال المحمال الناتج فال التغيير

  
 

 رأس إضػافة مػف الشػركة عميػو تحصػؿ الػذم اإلضػافي النػاتج لتمثيػؿ أخػرل طريقػة ىك التعبير ىذا
ػػا فيػػك لػػذلؾ ، المػػاؿ  يػػنخفض ، الحديػػة العكائػػد تنػػاقص بببسػػ.  المػػاؿ لػػرأس الحػػدم النػػاتج عػػف تعبيػػر أيضن
 دالػة ميػؿ يػنخفض كبالتػالي ، االقتصػاد فػي الرأسػمالية السمع مف المزيد تراكـ مع الماؿ لرأس الحدم الناتج
ػػا اإلنتػػاج  مػػع تسػػتكم اإلنتػػاج دالػػة أف ىػػي كالنتيجػػة ؛ الرأسػػمالية السػػمع مػػف لممزيػػد االقتصػػاد تػػركيـ مػػع أيضن
 . رصيد رأس الماؿ زيادة

ػػػا نطبػػػؽت المػػػاؿ رأس حػػػكؿ لمناقشػػػة فػػػي االعمػػػىإف ا   لمعمالػػػة النػػػاتج الحػػػدم.  العمػػػؿ عمػػػى أيضن
(MPL) عمػى الحفػاظ مػع ، أخػرل عمػؿ كحػدة إضػافة مػف الشػركة عميػو تحصػؿ الذم اإلضافي الناتج ىك 
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 مثػػػاؿ  فػػػي المكضػػػحة Cobb-Douglas اإلنتػػػاج لدالػػػة بالنسػػػبة.  كالكفػػػاءة األخػػػرل المػػػدخالت جميػػػع ثبػػػات
 :ىك لمعمالة الحدم الناتج يككف ، (1) دلةالمعا

 

    (
 

 
* (

 

 
*      

 الحفػاظ مػع ، أخرل عمؿ كحدة إضافة مف الشركة عميه تح ؿ الذم اإلضافال الناتج اك (MPL) لم مالة الحدم الناتج
 .كالكفا ة األخرل المدخبلت جميع ثدات عمى

 مف العمالةحصة  أك ، العمؿ أس يساكم Cobb-Douglas إنتاج لدالة MPL ، عاـ بشكؿ "
 ، مدخؿ العمالة إجمالي ، 2009 عاـ في المتحدة لكالياتلمثاؿ ا بالنسبة " (Y/ L) في مضركبنا ، الدخؿ

L ، دكالر، مميار 12881 البالغ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مع ، لذلؾ. ساعة  مميار 244 كاف 
 لكؿ دكالرنا 35.19( = ساعة مميار 244/ دكالر مميار 12881  2/3 ىك: لمعمالة الحدم الناتج كاف

 اإلجمالي المحمي الناتج سيزداد ، إضافية عمؿ ساعة االقتصاد استخدـ إذا ، لذلؾ نتيجة.  عمؿ ساعة
 كحصة العمؿ كساعات الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج أف الحظكي. دكالرنا 35.19 بمقدار الحقيقي
ا دائمنا مكجبا يككف MPL ف ف لذا ، مكجبة دائمنا كفتك الدخؿ مف العمالة  مف( b) المكحة تكض  .  أيضن
 مع اإلنتاج دالة ميؿ ينخفض ، آخر بمعنى.  L حجـ العمالة زيادة مع تستكم اإلنتاج دالة أف (1) الشكؿ
 العكائد ضتنخف ، العمؿ تجارب ف ف كبالتالي ، L مف المزيد إضافة مع MPL  ينخفض لذلؾ،.  L زيادة

 عند TFP ك K ظؿ إذا MPL ػػ ل سيحدث كاف ماذا.  الماؿ رأس بيا يمر التي لتمؾ الحدية المماثمة
 ساعة  مميار 250 إلى ساعة مميار 244 مف زادت المستخدمة العمالة حجـ لكف 2009 لعاـ قيميما

 عرض مع أنو نجد ، م لمعمالةلمناتج الحد (3) كالمعادلة اإلجمالية اإلنتاج لدالة (1) المعادلة باستخداـ
( ساعة مميار 250/ دكالر مميار 12881  2/3ىك:  MPL سيككف ، ساعة مميار 250 البالغ العمالة
 MPL  سينخفض ، ساعة مميار 260 إلى المستخدمة العمالة كمية زادت إذا. لمساعة دكالرنا 34.77= 
 ىناؾ ، لذلؾ. الساعة فال دكالرنا 34.32 ( =ساعة مميار 260/ دكالر مميار 12881  2/3 : إلى

 .العمؿ ساعات زيادة مع MPL  ينخفض ، كابتث TFP ك K بػ االحتفاظ:  متناقصة حدية عكائد

. 2009 عاـ في المتحدة لمكاليات MPL ك MPK ؛(2) الشكؿ مف (b) ك (a) المكحات تيظير
 لكنو مكجبا، دائمنا MPL يككف ، كبالمثؿ. K زيادة مع يتناقص كلكنو ، دائمنا مكجبنا MPK يككف

 ينطدؽ ال كائد تنا ص ألف،  أسفؿ إلى نحدرت MPL ك MPK لديها الدمداف جميع. L زيادة مع يتناقص
 منحنيات مثؿ تمامنا لألسفؿ تنحدر المنحنيات ىذه أف الحظكي.  كال مالة الماؿ رأس أنكاع جميع عمى
 لمعمالة الحدم كالناتج ، الماؿ رأس عمى الطم  نحنىم ىك الماؿ لرأس الحدم الناتج ، الكاقع في. الطم 
 . ال مالة عمى الطم  منحنى ىك

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 165 

 .ال بل ة نفس إلظهار مختمفتاف طريقتاف

                                                        MPKدكالرات مف ال  دreal GDP ىنو دوالس مه سعط اىمبه) 

                                                                                                                                     0.35
 

0.30                            
0.25   

0.20                                                                                                                                   

  0.15 

0.10 

0.05       

 0.00 

 k           5000     10000         15000      20000      25000        30000     35000      40000      45000  حقيقال لارأس الماؿ  ر يد
 (2005 مميار ددكالرات 

 (a) الماؿ رأس لمنحنى الحدم الناتج 

                                                                            MPLىنو سبعخ عمو 2005دكالرات ال  د) 

45   
 

40                                                                                                                            

35                             
30  

25                                                                                                                                    

  20 

15 

  10   

 5 

 350           300              250            200                 150           100       مميار( L ل مؿساعات ا   

(b) ال مالة لمنحنى مالحد الناتج 

ػا مكجدنػا MPK يكػكف ، (a) المكحػة فػال : 2009 عػاـ فػال المتحػدة لمكاليات  MPLك MPK (2  الشكؿ  لكنػه ، دائمن
 اػكMPL ك MPK االنحػدار النػازؿ. L زيػادة مػع MPL ينخفض ، (b) المكحة فال ، كدالمثؿ. K زيادة مع يتنا ص
 .الحدية ال كائد تنا ص نتيجة

 فً المستمرة الزٌادات. 1

 ... المال تؤدي رأس

 فً وأصغر أصغر زٌادات إلى. ... 2

 بسبب الحقٌقً اإلجمالً المحلً الناتج

 الحدٌة العوائد تناقص

ساعات  فً المستمرة الزٌادات. 1

  .. تؤدي العمل المستخدمة 

 وأصغر أصغر زٌادات إلى. ... 2

 الحقٌقً اإلجمالً لًالمح الناتج فً

 الحدٌة العوائد تناقص بسبب
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 الماؿ لرأس الحدم كالناتج لم مؿ الحدم الناتج حسا مثاؿ : 

 :اال لبل ت اد اإلنتاج دالة أف افترض

    
 
  

 
  

 مميار 40000 الماؿ رأس ر يد كأف ، دكالر مميار 12000 اك الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج أف افترض
 .ساعة مميار 200 اك ال مالة عرض كأف ، دكالر

 ؟ real GDP سيزيد فكـ ، دكالر مميار 1 دمقدار K زاد إذا ، القيمة اذ  إلى نظردال.  MPK احس . أ

 ؟ real GDP مقدار فما ، كاحدة ساعة دمقدارL زاد إذا ، القيمة اذ  إلى دالنظر. MPL احس .  

 حؿ ال

 ميػارم 1 دمقػدار K زاد إذا سػيزيد الػذم real GDP مقػدار لتحديد القيمة كاستخدـ MPK  يمة دحسا ( أ  
 :الحالة اذ  فال أك. (Y/K) فال مضركدنا K أس يساكم Cobb-Douglas إنتاج لدالة MPK أف ن مـ نحف.  دكالر

    (
 

 
* (

 

 
* 

 :لدينا ، الم طاة القيـ دنحبلؿ

    (
 

 
*(

مميار       
مميار      

)  لكؿ دكالر مف راس الماؿ        

 مميػار 0.15 دمقػدار real GDP زيػادة إلػى دكالر مميػار 1 دمقػدار K زيػادة ستؤدم ، الحالة ذ ا فال ، لذلؾ
 .دكالر

 L زاد إذا سيزيد الذم real GDP مقدار لتحديد القيمة كاستخدـ MPL  يمة حسا  طريؽ عف(    
 فال أك. (Y/L) الف مضركدنا L اس يساكم Cobb-Douglas إنتاج لدالة MPL أف ن مـ نحف. كاحدة ساعة دمقدار
 :الحالة اذ 

    (
 

 
* (

 

 
* 

 :لدينا ، الم طاة القيـ دنحبلؿ

    (
 

 
*(

مميار       
مميار    

)  لكؿ ساعة عمؿ     

 .دكالرنا 30 دمقدار real GDP زيادة إلى L مف كاحدة ساعة زيادة ستؤدم ، الحالة اذ  فال ، لذلؾ
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  الكمال  ل امؿا إنتاجية حساTotal Factor Productivity 

 كدالة الحقيقي المحمي الناتج إجمالي (1) المعادلة في Cobb-Douglas اإلنتاج دالة تيظير
 الماؿ رأس عكس عمى. L ال مالةك  K الماؿ رأسك TFP الكمال ال امؿ إنتاجية: الثالثة لممتغيرات
 لحساب" لمكفا ة  ال اـ المستكل " مراقبة الممكف مف ليس ، الحقيقي اإلجمالي المحمي كالناتج كالعمالة
 الماؿ كرأس الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج نالحظ ألننا نظرنا ، ذلؾ كمع. مباشرة  الكمية العكامؿ إنتاجية
 لدالة (1  المعادلة استخداـ يمكننا ، الدخؿ مف الماؿ رأس كحصة الدخؿ مف العمالة كحصة كالعمالة
 التالي :  النحك عمى A لحساب ليةاإلجما اإلنتاج

 

  (
 

 
 
  

 
 

+      

 ،كمػػػا فػػػي المثػػػاؿ لمكاليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة 2009 سػػػنةل العامػػػؿ إنتاجيػػػة إجمػػػالي عمػػػى لمعثػػػكر
 : عمى لمعثكر( 4) المعادلة في 2009 سنةل كالعمالة الماؿ كرأس real GDP قيـ تكصيؿ يمكننا

      
     

 مميار $      )
 
 * مميار ساعة       )

 
 
 +

    12  

 مميػػار  5417 المػػاؿ رأس رصػػيد كبمػػغ ، دكالر مميػػار real GDP 1845 بمػػغ ، 1949 عػػاـ فػػي
 تنمػػػ. 4.2 ىػػػك 1949 لعػػػاـ العامػػػؿ إنتاجيػػػة إجمػػػالي كػػػاف ، لػػػذلؾ. مميػػػارنا  127 العمػػػؿ كسػػػاعات دكالر

 بمقػدار كفػاءة أكثر األمريكي االقتصاد كأصب  ، المتكسط في سنكينا٪ 1.4 بنسبة لمعكامؿ الكمية اإلنتاجية
 .1949 عاـ في عميو كاف عما مرة 2.3

 الماؿ رأس فال التغييرات K كال مالة L نتاجية  TFP الكمال ال امؿ كا 

 زيػػادة إلػػى سػػتؤدم K فػػي دةالزيػػا أفالسػػابؽ  (1) الشػػكؿ مػػف (a) المكحػػة فػػي اإلنتػػاج دالػػة تكضػػ 
real GDP ، نتاجيػػة العمالػػة ثبػػات مػػع  أك العمالػػة إنتاجيػػة زادت إذا يحػػدث مػػاذا كلكػػف. الكمػػي العامػػؿ كا 

 لمعكامػؿ الكميػة كاإلنتاجيػة العمالػة ثبػات مػع ، (1) الشػكؿ فػي اإلنتاج دالة تـ رسـ اإلنتاج  عكامؿ إجمالي
 كيػػؼ (3) الشػػكؿ يكضػػ . real GDP كيزيػػد ، ألعمػػى تنتقػػؿ اإلنتػػاج دالػػة فػػ ف ، منيمػػا أم زاد إذا بحيػػث
 .real GDP زيادة إلى األعمى إلى المتغيرة الكمي اإلنتاج دالة تؤدم

                                                           

) ما اال الكحدات التال يتـ  ياس إنتاجية ال امؿ الكمال؟ يكضح لنا د ض الحسادات أف كحدة  ياس إنتاجية ال امؿ الكمال اال -  12  

الساعات
 )

 

 

كلكف اذا  

 تدسيطفال االستخداـ ، لذلؾ سكؼ نتجاامه لم الم طمح  الجدرم    
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 Rreal GDP                                                                                       y  ميٍبس دوالس)  

PF3                     

                                                           PF2                            y3             

                     y2                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  

PF1            y1 

 

                                             

  k                                 kالماؿ  مميار دكالر(  رأس    
(a)لم كامؿ الكمية كاإلنتاجية الماؿ رأس ثدات عمى مع الحفاظ ، ال مالة فال الزيادات 

Rreal GDP                                                                                       y  ميٍبس دوالس)  
                                                                                    

PF3                    y3 

                                                                                                    

                     y2                                                                                                           PF2                                                                     

                                                                                                                                                  

PF1           y1 

 

                                             

  k                              kالماؿ  مميار دكالر(  رأس   
 (b) كال مالة الماؿ رأس مع ثدات ، اإلجمالية ال كامؿ إنتاجية فال الزيادات 
 ال مػؿ سػاعات فػال الزيػادة سػتؤدم ، (a) المكحػة اإلجماليػة:  فػال اإلنتػاج دالػة فال TFP ك L  زيادة تيثير (:3  الشكؿ
 ، لػذلؾ نتيجػة. الحديػة  ال كائػد خفضنتػ ال مالػة تجػار  لكػف ، real GDP كزيػادة أعمػى إلػى اجاإلنتػ دالػة انتقػاؿ إلػى

 فػال الزيػادة تػؤدم ، (b) المكحػة فػال.  real GDP فػال كأ ػغر أ ػغر زيػادات إلػى ال مػؿ سػاعات فػال الزيادات ستؤدم
TFP كزيػػادة أعمػػى إلػػى اإلنتػػاج دالػػة انتقػػاؿ إلػى real GDP .تكاجػػه ال ، ال مالػػة عكػػس عمػػى TFP ال كائػػد تنػػا ص 
 real GDP فال الزيادات تقؿ ال كدالتالال ، الحدية

 اإلجماااااالً المحلاااااً النااااااتج زٌاااااادة.....  -2

 حدٌاااة عوائاااد دتوجااا ، ذلاااك وماااع. الحقٌقاااً

 الزٌااادات تصااب  وبالتاالً ، للعمالااة متناقصاة

 .وأصغر أصغر

 انتقااال إلااى العماال ساااعات فااً الزٌااادة تااؤدي ....1

 ....... إلى ٌؤدي مما األعلى إلى اإلنتاجدالة 

 علاااى ٌنطبااا  ال الحدٌاااة العوائاااد تنااااقص -2

 .أبًدا تقل ال الزٌادات فإن وبالتالً ، الكفاءة

 انتاجٌااة العواماال فااً الزٌااادة تااؤدي ....1

  األعلى إلى اإلنتاجدالة  انتقال إلى
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 إلػػى سػاعة مميػػار 150 مػف ، المثػػاؿ سػبيؿ عمػى ، العمػػؿ سػاعات زادت إذا أنػػو (a) المكحػة تيظيػر
 مميػػار 200 مػػف العمػػؿ سػػاعات زادت إذا. Y2 إلػػى Y1 مػػف سػػيرتفع real GDP فػػ ف ، سػػاعة مميػار 200
 أقػػؿ بمقػػدار كلكػػف ، Y3 إلػػى Y2 مػػف أخػػرل مػػرة سػػيرتفع real GDP فػػ ف ، سػػاعة ارمميػػ 250 إلػػى سػػاعة
 إلػى 9.6 ، مػف  المثػاؿ سػبيؿ عمى ، TFP زادت إذا أنو (b) المكحة تكض . الحدية العكائد تناقص بسبب
 real فػػ ف ، 11.6 إلػػى 10.6 مػػف TFP زادت إذا. Y2 إلػػى Y1 مػػف سػػيرتفع real GDP فػػ ف ، 10.6

GDP مػف أخػرل رةم سيزداد Y2 إلػى Y3 .غيػر الحديػة العكائػد تنػاقص ألف الحجػـ بػنفس الزيػادات سػتككف 
 .TFP مكجكد

 مػػاؿ بػػرأس المرسػػكـ الكمػػي اإلنتػػاج لدالػػة البيػػاني الرسػػـ عمػػى التغييػػرات التػػالي (1) الجػػدكؿ يمخػػص
 .األفقي المحكر عمى

 األفقال المحكر عمى الماؿ كمال المرسـك درأسال اإلنتاج لدالة الديانال الرسـ عمى التغييرات ممخص(؛ 1  الجدكؿ

يؤدم إلى زيادة فػال  سكؼ ..... الزيادة فال ... 
real GDP دػ 

 رسـ ديانال لمتيثير عمى دالة االنتاج االجمالية

تسد  حركة  ر يد رأس الماؿ
عمػػػػى طػػػػكؿ 
 دالة االنتاج

زيادة أ غر كأ ػغر 
نتيجػػػػػػػػػة تنػػػػػػػػػػا ص 

 ال كائد الحدية

y                                                                   

 
 
 
 k 

سػػػػػػػػػاعات ال مػػػػػػػػػؿ 
 المستخدمة

انتقػػػاؿ دالػػػة 
االنتػػاج إلػػى 

 اعمى

زيادة أ غر كأ ػغر 
نتيجػػػػػػػػػة تنػػػػػػػػػػا ص 

 ال كائد الحدية

y                                                                   

 PF2                         
  PF1                          

 
  
 k 

انتاجيػػػػػػػػة ال امػػػػػػػػؿ 
 الكمال

انتقػػػاؿ دالػػػة 
االنتػػاج إلػػى 

 أعمى

المقػػػدار فػػػػال  نفػػػس
 ألف الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة

 TFP فػػال الزيػػادات
 لتنػػػػا ص تخضػػػع ال

 .الحدية ال كائد

        y                                                                                           

  PF2                        
                            

            PF1 
  
                                           
 k 
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 دالػة ىػي ىػذه ألف األفقػي المحػكر عمػى مػاؿ برأس مرسكمة إنتاج دالة استخدمنا ، (3) الشكؿ في
 لكانػت ، األفقػي المحػكر عمى العمؿ كضعنا إذا. لمحكرا ىذا في غيرىا مف أكثر سنستخدميا التي اإلنتاج
 إلػى اإلنتػاج دالػة انتقػاؿ إلػى الماؿ رأس رصيد في الزيادات ستؤدم ، الحالة ىذه في. جدنا متشابية النتائج
 النػػاتج فػػي الزيػػادات سػػتقؿ الحديػػة، العكائػػد تنػػاقص بسػػبب. الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج كزيػػادة أعمػػى
 إلػى اإلنتػاج انتقػاؿ دالػة إلػى تؤدم العكامؿ إنتاجية إجمالي في الزيادات ستظؿ. الحقيقي إلجماليا المحمي
 .متناقصة حدية عكائد تكاجو كلف أعمى

 Accounting for Real GDP Growth  الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج فال النمك حسا  -2

 كاإلنتاجيػػة المػػاؿ رأس كرصػػيد ؿالعمػػ سػػاعات أف ، المتحػػدة الكاليػػات كضػػحت االحصػػاءات حػػكؿ
 K المػاؿ رأس رصػيد ككػاف.  (4) المعادلػة بكاسػطة حسػابيا عنػد 1949  عػاـ منػذ ؿ ازدادتلمعكامػ الكميػة

 ك L العمالػػػة أف حػػػيف فػػػي ، 1949 عػػػاـ فػػػي عميػػػو كػػػاف ممػػػا 2009 عػػػاـ فػػػي مػػػرات 7.4 بمقػػػدار أكبػػػر
 سػػاىمت ، لػػذلؾ. 1949  بعػػاـ مقارنػػة 2009 عػػاـ فػػي تقريبنػػا ضػػعفنا كػػاف TFPالعامػػؿ  إنتاجيػػة إجمػػالي
 عمػػى الحػػائز سػػكلك ركدػػرت طػػكر.  real GDP نمػػك فػػي الكمػػي اإلنتػػاج دالػػة فػػي الثالثػػة المػػدخالت جميػػع
  growth accountingالنمك محاسدة باسػـ ييعرؼ إجراءن  لمتكنكلكجيا ماساتشكستس م هد مف نكدؿ جائزة
 مػف كػؿ إلػى يرجػع الػذم الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي لنػاتجا فػي النمػك معػدؿ مقػدار بتحديػد لنػا يسم  كالذم
عمػى . TFP الكمػي العامػؿ انتاجيػة إلظيػار النمػك محاسػبة نستخدـ ، جزءال ىذا في.  الثبلثة األسدا  ىذه

 االقتصادم لمنمك محدد عامؿ انيا أىـ

 :جزءال ىذا في التالية الرمكز نستخدـ سكؼ

= gY الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج نمك معدؿ real GDP  

= gK الماؿ رأس نمك رصيد معدؿ 

= gL العمؿ ساعات نمك معدؿ 

gA  العامؿ الكمي إنتاجية نمك معدؿز  

 اإلجمػالي المحمػي النػاتج نمػك معدؿ في كانتاجية العامؿ الكمية كالعمالة الماؿ رأس مساىمة لتحديد
 لمفتػػػرة بالنسػػػبة.  أعػػػاله المػػػذككرة األربعػػػة النمػػػك معػػػدالت معرفػػػة إلػػػى نحتػػػاج ، المتحػػػدة لمكاليػػػات الحقيقػػػي
 :ىذه النمك معدالت كانت 1949-2009

gY = 3.29%       ,        gK = 3.39%    ,        gL = 1.09%     ,          gA = 1.41% 
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 المحمػػي لمنػػاتج السػػنكم النمػػك معػػدؿ متكسػػط مػػف٪ 3.29 مقػػدار لتحديػػد طريقػػة إلػػى اآلف نحتػػاج
 .العكامؿ ىذه مف كؿ بسبب الحقيقي اإلجمالي

 اإلجمػالي المحمػي النػاتج مسػتكل TFP ك L ك K يحدد كيؼ (1) المعادلة في اإلنتاج دالة تكض 
 الناتج نمك معدؿ إلى الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مستكل مفالتركيز  نحكؿ ، لجزءا ىذا في. الحقيقي
 : (1) عادلةلمم مشابية معادلة باستخداـ الحقيقي اإلجمالي المحمي

        (
 

 
)    (

 

 
)                                                 

. basic growth accounting equationلحسػا  النمػك  االساسػية الم ادلػة ىػي المعادلػة ىػذه
. الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي جالنػات نمػك فػي اإلنتػاج دالػة مككنػات مػف مكػكف كؿ مساىمة بتحديد لنا يسم 

 :يمي ما حساب يمكننا ،( 5) كالمعادلة أعاله المذككرة النمك معدالت باستخداـ

  %1.41ز   gA الكمي:  العامؿ إنتاجية مساىمة

 : الماؿ رأس مساىمة

(
 

 
*    (

 

 
*           

 : العمالة كمساىمة

(
 

 
*    (

 

 
*           

 2009-1949 ، المتحدة الكاليات فال الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج نمك م دؿ فال المساامات( : 2  الجدكؿ

انتاجية ال امؿ  االجمالال
  Aالكمال

 ساعات ال مؿ

L 
ر يد رأس الماؿ 

K 
 

 المطمقة  ٪(النسدة  1.13% 0.73% 1.41% 3.27%
  ٪( real GDP نمك مف نسديةال الح ة 34.3% 22.1% 42.9% 99.3%

 كػػاف ، الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي لمنػػاتج٪ 3.29 السػػنكم النمػػك معػػدؿ متكسػػط مػػف ، آخػػر بمعنػػى
 ك ، المػاؿ رأس رصػيد فػي النمػك بسػبب كػاف٪ 1.13 ك ، فػي انتاجيػة العامػؿ الكمػي النمػك بسبب٪ 1.41
 .عمؿ ساعات في النمك بسبب كاف٪ 0.73

 المكػػػكف ىػػػذا مسػػػاىمة تسػػػاكم الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج كنمػػػ معػػػدؿ مػػػف النسػػػبية الحصػػػة
 المػػػاؿ لػػػرأس النسػػػبية الحصػػػة عمػػػى لمعثػػػكر. الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج نمػػػك معػػػدؿ عمػػػى مقسػػػكمة
 :عمى لمحصكؿ gY عمى( 5) المعادلة قسمة يمكننا ، كانتاجية العامؿ الكمي كالعمالة
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  (
  

  
*    (

 

 
* (

  

  
*  (

 

 
* (

  

  
*         

 نمػػػك إلجمػػػالي النسػػػبية الحصػػػة فػػػ ف ، (6) المعادلػػػة فػػػي( 2) الجػػػدكؿ مػػػف القػػػيـ عػػػف بػػػالتعكيض
 :ىي A العامؿ إنتاجية

(
  

  
*   (

    

    
*           أك             

 :ىي  K ماؿال رأس لنمك النسبية الحصة

(
 

 
* (

  

  
*  (

 

 
* (

    

    
*          أك         

 :ىي L العمالة لنمك النسبية الحصة

(
 

 
* (

  

  
*   (

 

 
* (

    

    
*           أك        

 المحمػي النػاتج نمػك في ك انتاجية العامؿ الكمي كالعمالة الماؿ رأس مساىمات (2) الجدكؿ يكض 
 إف:  كاضػحة (2) الجػدكؿ فػي الكاردة الرسالة إف ؛ 2009 إلى 1949 مف الفترة خالؿ الحقيقي اإلجمالي

انتاجية ال امػؿ  نمك م دؿك الماؿ رأس ر يد نمك م دؿ ىما real GDP نمك لمعدؿ محدديف عامميف أىـ
 مػا كحدىا نمك انتاجية العامؿ الكمي يمثؿ.  real GDP في النمك مف٪ 75 مف أكثر معنا يشكمكف.  الكمال
 اال ت ػادم النمك محددات أىـ أف يعني كىذا. المتحدة مكالياتل real GDP في النمك مف٪ 43 مف يقرب
 ، ال اممػػة القػػكل مهػػارة مسػػتكل فػػال الزيػػاداتك ، التكنكلكجيػػا فػػال التغييػػرات مثػػؿ ، األشػػياء تمػػؾ كانػػت

 .الكمية العكامؿ إنتاجية زيادة في ساىمت التي ، اإلدارية التقنيات فال التحسيناتك

 ال مؿ  إنتاجية حسا  نمكAccounting for Labor Productivity Growth 

 تحديػػد فػػي أىميػػة األكثػػر العػػامالف ىمػػا المػػاؿ رأس كرصػػيد الكميػػة العكامػػؿ إنتاجيػػة أف اتضػػ  لقػػد
 سػػاعة لكػػؿ لمفػػرد  أك الحقيقػػال المحمػػال النػػاتج إجمػػالال شػػةمناق إلػػى اآلف ننتقػػؿ. real GDP نمػػك معػػدؿ
 مسػتكل اخػتالؼ سػبب كشرح المدل طكيؿ لنمكا ةلمناقش ـمي ألنو ، ال مؿ إلنتاجية مقياس كىك ، (عمؿ

 كػػكب فػػي اإلنتػػاج لدالػػة قمػػيالن  معدلػػة نسػػخة مػػع نعمػػؿ ، العمػػؿ إنتاجيػػة نمػػك لشػػرح.  البمػػداف عبػػر المعيشػػة
 إذا أنػػو نعمػػـ ف ننػػا ، )غمػػة( حجػػـ ثابتػػة عكائػػد ليػػا  Cobb – Douglas اإلنتػػاج ةدالػػ ألف نظػػرنا. دكغػػالس
 :Y/L إلى Y قيمة ستتغير ، (L/1) في L ك K مف كالن  ضربنا

 

 
   (

 

 
 
 

 
*    (

 

 
  * 

ا كاال - عمؿ ساعة لكؿ الناتج تحديد يمكننا  :التالي النحك عمى - ال مؿ إنتاجية أيضن
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 capital–labor العمالػػة إلػػى المػػاؿ رأس نسػػبة أك ، عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ المػػاؿ رأس تحديػػد يمكننػػا

ratio ، التالي النحك عمى: 

  
 

 
 

 الماؿ لرأس الدكالرية دالقيمة إما تقاس. عمؿ كحدة لكؿ الرأسمالية لمسمع الدكالرية القيمة ال مالة : إلى الماؿ رأس نسدة
 .ال ماؿ عدد إجمالال عمى مقسكمة الماؿ لرأس الدكالرية دالقيمة أك ، ال مؿ ساعات عدد الالإجم عمى مقسكمة

 :لنا يترؾ مما ، ثابت ألنو بأماف 1 الرقـ تجاىؿ يمكننا
        

 :فمدينا ،كما في المثاؿ الثمث تبمغ الدخؿ في الماؿ رأس حصة أف إلى بالنظر

     
 
        

 إلػػى المػػاؿ رأس كنسػػبة الكمػػي العامػػؿ إنتاجيػػة عمػػى تعتمػػد العمػػؿ إنتاجيػػة أف (7) معادلػػةال تخبرنػػا
 .العمالة

 المحمي الناتج نمك معدؿ في كالنسبية المطمقة المساىمات معادالت أفسنكض  في الممحؽ الحقا 
 :ىي عمؿ ساعة لكؿ الحقيقي اإلجمالي

        (
 

 
*           

 ك

  (
  

  
)   (

 

 
* (

  

  
)         

 (9) ك (8) المعادلتػاف لنػا تسػم  لػذا ، المعيشة مستكل تحديد في رئيسينا دكرنا العمؿ إنتاجية تمعب
 .لممثاؿ التالي التحميؿ ىذاكض  ن. المعيشة مستكل لرفع الميمة العكامؿ بتحميؿ

 ال مؿ إنتاجية نمك حسا مثاؿ تطديقال:  

 سػنكينا٪ 2.17 بنسػبة المتحػدة الكاليػات فػي عمػؿ سػاعة لكػؿ الحقيقػي اإلجمػالي المحمي الناتج نما
 نفػػس خػػالؿ سػػنكينا٪ 2.27 بمعػػدؿ عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ المػػاؿ رأس كنمػػا ، 2009 عػػاـ إلػػى 1949 عػػاـ مػػف

 نمػػك أفاتضػػ   كمػػا. سػػنكينا٪ 1.41 بمعػػدؿ لمعكامػػؿ الكميػػة اإلنتاجيػػة نمػػت ، سػػابقنااتضػػ   كمػػا. السػػنكات
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 الكمػي العامؿ إنتاجية نمك ىؿ.  real GDP نمك تحديد في أىمية األكثر العامؿ كاف الكمي العامؿ إنتاجية
ا ىك   عمؿ ساعة لكؿ الحقيقال اإلجمالال المحمال لمناتج محدد أىـ أيضن

 مشكمة حؿ

 النػػاتج مػػكن معػػدؿ فػػي كالنسػػبية المطمقػػة المسػػاىمات تحديػػد المشػػكمة ىػػذه حػػؿ تطمػػب: ي 1 الخطػػكة
 اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج نمػػك محاسػػبة" الػػذم تمػػت مناقشػػتو فػػي ، عامػػؿ لكػػؿ الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي
 ". ، العمؿ إنتاجية نمك حساب" ك  ،" الحقيقي

 عمػؿ سػاعة لكػؿ الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج فال النمك فال المساامات تحديد:  2 الخطكة
جمػػالال ال مالػػة إلػػى المػػاؿ رأس نسػػدة مػػف  نسػػبة مسػػاىمة أف( 8) المعادلػػة لنػػا تكضػػ . ال امػػؿ إنتاجيػػة كا 
 :ىي عمؿ ساعة لكؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج نمك معدؿ في العمالة إلى الماؿ رأس

   (
 

 
*              

 :ىي الكمي العامؿ إنتاجية مساىمة
         

 .عمؿ ساعة لكؿ الماؿ رأس مساىمة مف أكبر العامؿ إنتاجية إجمالي مساىمة

 فػال عمػؿ سػاعة لكػؿ الماؿ كرأس ال امؿ إنتاجية إلجمالال النسدية الح ص ديحد: ت 3 الخطكة
 الحصػػة أف( 9) المعادلػػة تكضػػ . عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ الحقيقػػال اإلجمػػالال المحمػػال النػػاتج فػػال النمػػك شػػرح

 سػػاعة لكػػؿ الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج نمػػك معػػدؿ تفسػػير فػػي العمالػػة إلػػى المػػاؿ رأس لنسػػبة النسػػبية
 :ىي عمؿ

(
 

 
*(

  

  
)  (

 

 
* (

    

    
*          أك         

 :ىي العامؿ إنتاجية إجمالي مف النسبية الحصة

(
  

  
)  (

    

    
*          أك        

 .عمؿ ساعة لكؿ الماؿ لرأس النسبية الحصة مف أكبر العامؿ إنتاجية إلجمالي ةالنسبي الحصة
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نتاجيػػػة عمػػػؿ سػػػاعة لكػػػؿ المػػػاؿ رأس مػػػف كػػػؿ يسػػػاعد  المحمػػػي النػػػاتج تحديػػػد فػػػي الكمػػػي العامػػػؿ كا 
 إنتاجيػػة أف إلػػى 3 ك 2 الخطػػكتيف فػػي الحسػػابات تشػػير ، ذلػػؾ كمػػع. عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ الحقيقػػي اإلجمػػالي
 .أىمية األكثر العامؿ ىي الكمي العامؿ

 لمنمك النهائال الم در اال الكمال ال امؿ إنتاجية 

 مثػػؿ الرأسػػمالية السػػمع تػػراكـ تشػػجيع خػػالؿ مػػف سػػريع اقتصػػادم نمػػك إحػػداث لمحككمػػة يمكػػف ىػػؿ
 المػاؿ رأس تػراكـ فأل.  فقػط الػزمف مػف لفترة كلكف ، نعـ االجابة كفؽ االدلة التجريبية   كاآلالت المصانع
 المصػػػانع مػػػف المزيػػػد بتػػػراكـ المػػػدفكع النمػػػك فػػػ ف لػػػذا ، كمػػػا اتضػػػ  سػػػابؽ الحديػػػة العكائػػػد لتنػػػاقص يخضػػػع
كمػا  - النمػك محاسػبة ممارسػات تيظيػر أف المسػتغرب مػف لػيس.  الصفر إلى النياية في يتضاءؿ كاآلالت

. النمػػك تفسػير فػي العكامػؿ إنتاجيػة إجمػالي أىميػة بػنفس لػيس المػاؿ رأس تػراكـ أف - المتحػدة الكاليػات فػي
ا يكػكف أف يجػب ، مسػتدامنا االقتصػادم النمك يككف لكي ، الكاقع في  إنتاجيػة إجمػالي فػي بالزيػادات مػدفكعن

إلظيار ما يمكف أف  (13 بيانات استخدمت فقد :  مهـ تاريخال دمثاؿ النقطة اذ  تكضيح يمكننا. العكامؿ
 اال ت ػػػادم االنهيػػػار " لقػػرف العشػػريف تخبرنػػا بػػو محاسػػبة النمػػػك عػػف االحػػداث األكثػػػر لفتػػا لالنتبػػاه فػػػي ا

 . " السكفيتال لبلتحاد

 فكػػػكف .(8) لممعادلػػػة جػػػدنا مشػػػابية معادلػػػة باسػػػتخداـ العامػػػؿ إنتاجيػػػة نمػػػك إجمػػػالي حيػػػث ايشػػػتقت 
 قػػػرارات جميػػػع كاتخػػػذت تقريبنػػػا األعمػػػاؿ كػػػؿ الحككمػػػة امتمكػػػت مركزينػػػا مخططنػػػا اقتصػػػادنا السػػػكفيتي االتحػػػاد
 العالميػة الحػرب أعقػاب فػي لمغايػة سػريعنا السػكفيتي االتحػاد في العمؿ إنتاجية نمك فكا.  كالتسعير اإلنتاج
 االقتصادييف بعض تكقعك  ، 1970-1950 الفترة خالؿ سنكينا٪ 4 العمؿ إنتاجية نمك متكسط بمغ. الثانية
ػا األمريكػي االقتصػاد سػيتجاكز السػكفيتي االقتصػاد أف صحي  غير بشكؿ االتحاد دكؿ في  كلكػف.  امػ يكمن

ا السكفيتي العمؿ إنتاجية نمك كاف ؛ لمبينات حكؿ انتاجية العمؿ كثب عف عند النظر  أساسي بشكؿ مدفكعن
 السػمع مػف كالمزيػد المزيػد تكػديس فػي جػدنا جيدنا السكفيتي االقتصادم النظاـ كافحيث .  الماؿ رأس بتراكـ

 العكائػػد تنػػاقص فػػ ف ، ذلػػؾ مػػف الػػرغـ عمػػى ، ليػػـ بالنسػػبة الحػػظ لسػػكءكلكػػف .  المصػػانع مثػػؿ ، الرأسػػمالية
 أصػػغر زيػادات إلػػى أدت يبنييػا السػكفيتي االتحػػاد كػاف التػػي اإلضػافية المصػانع أف يعنػػي المػاؿ رأس عمػى

 ، مرتفعنػا العمؿ إنتاجية نمك عمى كلمحفاظ.  عمؿ ساعة لكؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج في كأصغر
 تحكيؿ يعني مما ، الرأسمالية السمع لتراكـ المكارد مف كالمزيد المزيد تخصيص السكفيتي االتحاد عمى كاف

 .الخاص االستيالؾ عف بعيدنا المكارد

ػػا عشػػر خمسػػة لمػػدة كلكػػف ، العكامػػؿ إنتاجيػة إجمػػالي فػػي زيػػادات السػػكفيتي االتحػػاد شػيد  أدت عامن
 فػػػي السػػػكفياتي االتحػػػاد شػػػؿف لمػػػاذا. سػػػنكينا٪ 0.4 بنسػػػبة العكامػػػؿ إنتاجيػػػة إجمػػػالي انخفػػػض ، انييػػػاره إلػػػى

                                                           
13

 Warwick كاركيؾ جام ة مف  Nicholas Crafts كرافتس نيككالس مف ديانات -  
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 االقتصػاد فػي أنػو ىك الرئيسي السبب فعاالن  االقتصاد لجعؿ جديدة طرؽ تطكير: لمنمك األساسال المطم 
 ركاد كليسػػكا حكػػكمييف مػػكظفيف األعمػػاؿ معظػػـ إدارة عػػف المسػػؤكلكف األشػػخاص يكػػكف ، مركزينػػا المخطػػط
 السػػكفييت المػػديريف لػػدل كػػاف.  السػػكؽ اداتاقتصػػ فػػي الحػػاؿ ىػػك كمػػا ، مسػػتقميف أعمػػاؿ رجػػاؿ أك أعمػػاؿ
 فػي المحػددة اإلنتػاج كميػة إنتػاج عمػى ركاتػبيـ تاعتمد ؛ باألشياء لمقياـ جديدة طرؽ العتماد ضئيؿ حافز

.  السػػػػمع إلنتػػػاج تكمفػػػػة كأقػػػؿ كأفضػػػػؿ جديػػػدة طػػػػرؽ اكتشػػػاؼ عمػػػػى كلػػػيس ، لمحككمػػػػة االقتصػػػادية الخطػػػة
 .األجنبية أك المحمية الشركات مف المنافسة بشأف القمؽ لمديريفا ىؤالء عمى يكف لـ ، ذلؾ إلى باإلضافة

دكؿ اقتصػػػاديات السػػػكؽ  فػػػي الشػػػركات كمػػػديرك األعمػػػاؿ ركاد يتعػػػرض ، ذلػػػؾ مػػػف النقػػػيض عمػػػى
 يجػبك  ؛ األخػرل الشػركات مػف شػديدة تنافسػية لضغكط كالكاليات المتحدة االمريكية كأركبا الغربية كالياباف

 كاسػػتخداـ تطػػكير يعػػد.  يبيعكنيػػا التػػي كالخػػدمات السػػمع إلنتػػاج أفضػػؿ طػػرؽ فعػػ باسػػتمرار البحػػث عمػػييـ
 لمتغييػػػر حػػافزنا لمػػػرب  الػػدافع يػػػكفرك .  أعمػػى كأربػػاح تنافسػػػية ميػػزة الكتسػػػاب ميمػػة طريقػػػة الجديػػدة التقنيػػات

 ركاد يتخػػذ ، السػػكؽ اقتصػػادات فػػي.  تكػػراره مركزينػػا المخططػػة االقتصػػادات تسػػتطيع ال الػػذم التكنكلػػكجي
 ، تبنييػا يجػب التػي التقنيػات كأم بيػا القيػاـ يجػب التػي باالسػتثمارات المتعمقػة القػرارات كالمػديركف األعماؿ
 قبػػػؿ مػػف عػػػادة تخػػذتي  القػػرارات ىػػػذه كانػػت ، السػػػكفيتي النظػػاـ فػػي.  المحػػػؾ عمػػى الخاصػػػة أمػػكاليـكتكػػكف 

 العقػؿ عمػى يركػز شػيء ال .مكسػكك فػي صػياغتيا تمػت خطػة تنفيذ يحاكلكف ركاتب يتقاضكف بيركقراطييف
 مثػػؿ ، مركزيػػان  المخطػػط االقتصػػاد أف اتضػػ   ، األكاف فػػكات بعػػد .خطػػر فػػي الخاصػػة أمكالػػؾ كجػػكد مثػػؿ

. السػػكؽ اقتصػػاد مػػف أسػػرع بػػكتيرة ينمػػك أف ، الطكيػػؿ المػػدل عمػػى ، يمكػػف ال ، السػػكفيتي االتحػػاد اقتصػػاد
 ، السػػكؽ نحػػك تكجيػػان  أكثػػر نظػػاـ اآلف صػػرةالمعا ركسػػيا كلػػدل ، 1991 عػػاـ فػػي السػػكفيتي االتحػػاد انيػػار
 الكاليػات فػي الحككمػة تفعمػو ممػا االقتصػاد فػي بكثيػر أكبػر دكر لعػب في الحككمة استمرار مف الرغـ عمى

 .كدكؿ أكربا الغربية المتحدة

 نمػك تفسػير عمى كحد  الماؿ رأس تراكـ  درة عػدـ سبب تفسير في السكفيتي االتحاد مثاؿ يساعد
ا الكمية لمعامؿ اإلنتاجية اعتبار سبب لشرح الكمي اإلنتاج دالة نستخدـ ، ذلؾ بعد. ؿال م إنتاجية  أىـ أيضن
 .العمؿ إنتاجية لمستكل محدد عامؿ

 الدمداف ديف (عمؿ ساعة لكؿلمفرد  أك  اإلجمالال المحمال الناتج 

 إنتاجيػة خػالؿ مػف يتحػدد عمػؿ سػاعة لكػؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج أف في األعمى اتض 
 األكثػر العامػؿ ىػك الكمػي العامػؿ إنتاجيػة نمػك أفكمػا اتضػ  .  عمػؿ سػاعة لكؿ الماؿ كرأس الكمي العامؿ
 -المتحػدة الكاليػات في كما -عمؿ ساعة لكؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج نمك معدؿ تحديد في أىمية
 النػاتج إجمػالي فػي االختالفػات تفسػير فػي العكامؿ إنتاجية إجمالي في االختالفات تساعد لماذاىنا  نكض 
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 لفيػـ ضركرية العمؿ إنتاجية في االختالفات ف ف ، الحقا سنرل كما. البمداف عبر عمؿ ساعة لكؿ المحمي
 .فقيرة أخرل دكؿبقاء ك  البمداف بعض ثراء سبب

 الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج فػي االختالفػات تفسر ال عمؿ ساعة لكؿ الماؿ رأس في الفركؽ
. كالمكسػيؾ المتحػدة الكاليػات:  فقػط دكلتػيف مػف مثاؿ نعطي ، السبب لمعرفة. البمداف بيف عمؿ ساعة لكؿ

 نفػػػس لػػػدييما كالمكسػػػيؾ المتحػػػدة الكاليػػػات أف نفتػػػرض ، عمػػػؿ سػػػاعة لكػػػؿ المػػػاؿ رأس دكر عمػػػى لمتركيػػػز
 بػالنظر. البمػديف الكػ فػي نفسيا ىي الدخؿ مف الماؿ رأس حصة كأف العكامؿ إنتاجية إجمالي مف المستكل

 الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج بيػا يختمػؼ أف يمكػف التػي الكحيػدة الطريقػة فػ ف ، االفتراضيف ىذيف إلى
 الميمػػػة المحػػػددات أحػػػد. البمػػديف فػػػي مختمفنػػػا عمػػػؿ سػػاعة لكػػػؿ المػػػاؿ رأس كػػػاف إذا ىػػي عمػػػؿ سػػػاعة لكػػؿ

 أف حقيقػػػة ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى. الحػػدكد بػػرع بحريػػة تتػػػدفؽ التػػي ، المعرفػػة مسػػتكل ىػػك كميػػةال لإلنتاجيػػة
ا ا يمنع ال كالتكامؿ التفاضؿ حساب يعرؼ المتحدة الكاليات في ما شخصن  تعمػـ مػف المكسيؾ في ما شخصن
 المكسػيؾ مػف لمشػخص يمكػف ، الكاقػع فػي. اإلنترنػت عمػى أك مدرسػي كتػاب مف كالتكامؿ التفاضؿ حساب
 البمػػػداف جميػػػع تتمتػػػع ، لػػػذلؾ. كالتكامػػػؿ التفاضػػػؿ حسػػػاب ـكتعمػػػ األمريكيػػػة الجامعػػػات إحػػػدل إلػػػى الػػػذىاب
 .المعرفة مف مماثؿ رصيد إلى الكصكؿ ب مكانية

 المتحػدة كالكاليػات المكسيؾ تتمتع. KUS > kMexico كاف إذا يحدث أف يمكف ما (4) الشكؿ يكض 
 B النقطػة عنػد سيؾالمك ، البداية في. الدخؿ مف الماؿ رأس كحصة العكامؿ إنتاجية إجمالي مستكم بنفس

 نحػف ا  لمػاذا. المتحػدة الكاليػات مػف أعمػى عائػد معػدؿ لػدييا المكسػيؾ. A النقطة عند المتحدة كالكاليات ،
ا نعمـ. الماؿ لرأس الحدم الناتج يساكم ، r ، الماؿ رأس عمى العائد معدؿ أف نعمـ  الحػدم النػاتج أف أيضن
 كتشػير ، مرتفػع عائػد معػدؿ إلػى االنحػدار شػديدة اإلنتػاج ةدال تشير: اإلنتاج  دالة ميؿ يساكم الماؿ لرأس
 مقارنػة B النقطػة انحػدار عنػد أكثػر دالػة اإلنتػاج تكػكف. مػنخفض  عائػد معػدؿ إلػى المسػتكية  اإلنتاج دالة

 لػػػرأس الحػػػدم النػػػاتج ىػػػك المػػػاؿ رأس عمػػػى العائػػػد معػػػدؿ ألف. MPKMexico>MPKUS لػػػذلؾ ، A بالنقطػػػة
 رأس.   kMexico شػركة تػزداد كأف المكسػيؾ إلػى جديػد مػاؿ رأس تدفؽ نتكقع ، لذلؾ. rMexico > rUS ، الماؿ
 رأس زيػادة مػع لػذلؾ ، عمػؿ سػاعة لكػؿ الحقيقػي اإلجمالي المحمي لمناتج محدد ىك عمؿ ساعة لكؿ الماؿ
 yUS فػػكؽ yMexico ترتفػع لػف ، ذلػػؾ كمػع. yUS إلػى yMexico تتقػػارب ، المكسػيؾ فػي عمػػؿ سػاعة لكػؿ المػاؿ

 ، الرأسػػمالية السػػمع مػػف المزيػػد المكسػػيؾ لتػػراكـ نظػػرنا.  مكجػػكدة المػػاؿ لػػرأس المتناقصػػة حديػػةال العكائػػد فأل
 كػال. k'Mexico = kUS عنػدما يحػدث كالػذم ، rMexico = rUS حتػى التعػديؿ ىػذا كسيسػتمر ، rMexico يتنػاقص
 كػػال فػػي نفسػػيا ىػػي العكامػػؿ الكميػػة اإلنتاجيػػة تكػػكف عنػػدما. y'Mexico = yUS لػػذا ، A النقطػػة عنػػد البمػػديف
. المرتفػػع r ك المػػنخفض k ذات الدكلػػة إلػػى يتػػدفؽ المػػاؿ رأس ألف تسػػتمر ال k فػػي الفػػركؽ فػػ ف ، البمػػديف
 يكػػكف أف فيجػػب ، البمػػداف عبػػر عامػػؿ لكػػؿ نػػاتجال فػػي مسػػتمرة اختالفػػات ىنػػاؾ كانػػت إذا أنػػو يعنػػي كىػػذا
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 نشػرح عنػدما الحقػا إلييػا كسػنعكد ، ميمة النقطة ىذه. عامؿال إنتاجية إجمالي في االختالفات بسبب الفرؽ
 .البمداف عبر اإلجمالية اإلنتاجية اختالؼ سبب

  (y=Y/Lلكؿ ساعة عمؿ أك  لمفرد الناتج الحقيقال                                                                                

                                                                                   y =Ak
1/3

                                

      y'Mexico = yUS                                       A         

          

            yMexco                      B  

  

 

   kMexco                                           kUS=k'Mexico     k=K/L لكؿ ساعة عمؿرأس الماؿ   

 

 كالكاليػات المكسػيؾ تتمتػع :  الكمػال ال امؿ إنتاجية مف المستكل نفس دافتراض ، المتحدة كالكاليات المكسيؾ (4  الشكؿ
 B النقطة عند المكسيؾ ، الدداية فال. الدخؿ مف الماؿ رأس كح ة ال كامؿ إنتاجية إجمالال مف المستكل دنفس المتحدة

 الكاليػات فػال منػه لممكسػيؾ دالنسػدة يكػكف أكدػر أكثػر اإلنتػاج دالػة انحػدار فػنف لػذا ، A النقطػة عند المتحدة كالكاليات ،
 إلػػى المػػاؿ رأس سػػيتدفؽ ، لػػذلؾ. rMexico> rUS لػػذلؾ ، اإلنتػػاج دالػػة ميػػؿ اػػك المػػاؿ رأس عمػػى ال ائػػد م ػػدؿ. المتحػػدة
 نفػػس مػع يتقػار  سػكؼ المتحػػدة كالكاليػات المكسػيؾ فػال عمػػؿ سػاعة لكػؿ اإلجمػالال المحمػػال النػاتج فػنف لػذا ، المكسػيؾ
 .المستكل

 عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ المػػاؿ رأس فػػي الفػػركؽ أف كالمكسػػيؾ المتحػػدة الكاليػػات حػػكؿ المثػػاؿ ىػػذا يكضػػ 
 التفسػػيراف. عمػػؿ ةسػػاع لكػػؿ الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج فػػي االختالفػػات تفسػػر أف يمكػػف ال كحػػدىا

 مػف. الػدخؿ مػف المػاؿ رأس حصػة كفػي لمعكامػؿ كميػةال اإلنتاجيػة فػي االختالفػات ىما المحتمالف الكحيداف
 لػذلؾ ، ميمػة لتكػكف يكفػي بمػا كبيػرة ليسػت الػدخؿ مػف الماؿ رأس حصة في االختالفات ، العممية الناحية
 الػدخؿ مػف المػاؿ رأس حصػة أف افتػراض فػي كنسػتمر العكامػؿ إنتاجيػة إجمػالي فػي االختالفات عمى نركز
 أف العكامػؿ إنتاجيػة إجمػالي فػي لالختالفػات يمكف كيؼ (، 5) الشكؿ يكض .  البمديف كال في نفسيا ىي
 ف ف لذا ، AUS>AMexico المثاؿ، ىذا في.  عامؿ لكؿ الحقيقي المحمي الناتج إجمالي في االختالفات تفسر
 حتػى المكسػيؾ إلى يتدفؽ الماؿ رأس يزاؿ ال. لممكسيؾ اإلنتاج دالة فكؽ عتق المتحدة لمكاليات اإلنتاج دالة

rMexico= rUS ، إلى المكسيؾ في عمؿ ساعة لكؿ الماؿ رأس ارتفاع في تسبب مما k'Mexico. 

 

. ... اىمنبٍل رشاما اىبيع اىشعسمبىٍخ 2

 ٌبجت ... kUSٌشرفع وحى   kMexicoو 

تكون دالة االنتاج أكثر انحدار عند 

وثبىزبىً معذه اىعب ذ عيى  Bالنقطة 

 و.....سعط اىمبه اعيً فً اىمنبٍل  

3 ... .yMexico 

 .yUS مع رزقبسة
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  yالحقيقال لكؿ ساعة عمؿ الناتج                                                                                                 

 yUS                                                                                  yus =Aus kus
1/3

                    

                                                                                   A         

yMexico =AMexico k
1/3

Mexico             

            y' Mexco                 C  

  B yMexco 

 

   kMexco                    k'Mexico                         kUS            k لكؿ ساعة عمؿرأس الماؿ      

 

 المتحػدة الكاليػات تتمتػع : الكمػال ال امػؿ إنتاجية مف ةمختمف مستكيات دافتراض ، المتحدة كالكاليات المكسيؾ (5  الشكؿ
 المتحػدة كالكاليػات ، B النقطػة عنػد المكسػيؾ ، الددايػة فػال. دالمكسيؾ مقارنة ال امؿ إنتاجية إجمالال مف أعمى دمستكل

 عمػى ال ائػد م ػدؿ ألف. المتحػدة الكاليػات فػال منػه لممكسػيؾ دالنسػدة أكثػر اإلنتػاج دالػة انحػدار فػنف لذا ، A النقطة عند
 النػػاتج سػػيرتفع لػػذلؾ ، المكسػػيؾ إلػػى المػػاؿ رأس سػػيتدفؽ ، لػػذلؾ. rMexico> rUS ، اإلنتػػاج دالػػة ميػػؿ اػػك المػػاؿ رأس

 الكاليػػات فػػال عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ اإلجمػػالال المحمػػال النػػاتج مسػػتكل نحػػك المكسػػيؾ فػػال عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ اإلجمػػالال المحمػػال
 مػف المزيػد كديست عف المكسيؾ تتك ؼ ، المتحدة الكاليات فال أعمى كمالال ال امؿ إنتاجية ألف نظرنا ، ذلؾ كمع. المتحدة
 متسػاكية اإلنتاج دالة انحداراتك  الماؿ رأس عمى ال ائد م دالت كتككف ، C النقطة إلى المكسيؾ ت ؿ عندما الماؿ رأس
 .الدمديف فال

 اإلجابػة ىػذه تختمػؼ لمػاذا. kUS > k'Mexico متسػاكية عنػدما اآلف العائػد معػدالت فػ ف ، ذلػؾ كمػع
نػاتج كال y مػف المتحػدة الكاليػات فػي العامػؿ إنتاجيػة إجمػالي مػف األعمى المستكل يزيد السابقة  إجابتنا عف

 لػرأس حػدمال النػاتج فسػيككف ، kUS = k'Mexico كػاف إذا. المتحػدة الكاليػات فػي k ألم المػاؿ لػرأسالحػدم 
 معادلػة يػتـ ، لػذلؾ. العامػؿ إنتاجيػة إجمػالي مػف عمػىاأل المسػتكل بسػبب المتحػدة الكاليػات فػي أعمػى الماؿ

 لكػؿ الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج فػ ف ، لػذا.  kUS > k'Mexico   عنػد المػاؿ رأس عمػى العائػد معدالت
 .yUS > y'Mexicoعند المكسيؾ في االرتفاع عف يتكقؼ عمؿ ساعة

 ممخص

 .الكمال اإلنتاج دالة الكمال: ك ؼ اإلنتاج دالة 

 كالعمالػػة المػػاؿ رأس مػػدخالت بػػيف العالقػػة الكمػػي Aggregate Production اإلنتػػاج دالػػة تكضػػ 
 إنتػاج دالػة ىػي؛  Cobb – Douglas اإلنتػاج دالة.  real GDPالحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج كمخرجات

. ... اىمنبٍل رشاما اىبيع اىشعسمبىٍخ و 2

kMexico   وحى جض ٍب ٌشرفعkUS ٌبجت ...و 

تكون دالة االنتاج أكثر انحدار عند النقطة  -1

B ه اعيً وثبىزبىً معذه اىعب ذ عيى سعط اىمب

 .....لذلك فً اىمنبٍل

3 ... .yMexico رزقييييييبسة 

 .yUS جض ٍب فقط مع

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 180 

 constant returns toثابتػة حجػـ عكائد )غمػة( ليا ىذه اإلنتاج دالة.  االقتصاد عمـ في االستخداـ شائعة

scale  .المحمػي النػاتج فػ ف ، كالعمالة الماؿ رأس مدخالت مف كؿ مضاعفة تمت إذا ، المثاؿ سبيؿ عمى 
ػػا يتضػػاعؼ الحقيقػػي اإلجمػػالي  ىػػك Total factor productivity( TFP) العامػػؿ إنتاجيػػة إجمػػالي. أيضن
النػػػاتج . الحقيقػػػي اإلجمػػػالي لمحمػػػيا النػػػاتج إلػػػى كالعمالػػػة المػػػاؿ رأس تحكيػػػؿ لكفػػػاءة العػػػاـ لممسػػػتكل مؤشػػػر

 تحصػػؿ الػذم اإلضػػافي النػاتج ىػك The Marginal product of capital (MPK) المػػاؿ الحػدم لػرأس
 األخػػرل المػػدخالت جميػػع ثبػػات عمػػى الحفػػاظ مػػع ، المػػاؿ رأس مػػف أخػػرل كحػػدة إضػػافة مػػف الشػػركة عميػػو

 الػذم اإلضػافي النػاتج ىػك The Marginal product of labor (MPL) لمعمالػة الحػدم النػاتج. كالكفػاءة
 األخػػرل المػػدخالت جميػػع ثبػػات عمػػى الحفػػاظ مػػع ، أخػػرل عمػػؿ كحػػدة إضػػافة مػػف الشػػركة عميػػو تحصػػؿ
                   .كالكفاءة

  real GDP نمك م دؿ فال كالكفا ة كال مالة الماؿ رأس مساامات: real GDP فال النمك

 اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج نمػػػك معػػػدؿ فػػػي لمعكامػػػؿ الكميػػػة كاإلنتاجيػػػة كالعمالػػػة المػػػاؿ رأس يسػػػاىـ
 الرأسػمالية لمسػمع الدكالريػة القيمػة ىي The capital–labor ratio ال مالة إلى الماؿ رأس نسدة. الحقيقي 

 أك ، العمػػؿ سػػاعات عػػدد إجمػػالي عمػػى مقسػػكمة المػػاؿ لػػرأس الدكالريػػة بالقيمػػة إمػػا كتقػػاس عمػػؿ كحػػدة لكػػؿ
 حجػـ لتحديد النمك محاسبة استخداـ يمكف. لمعماؿ اإلجمالي العدد عمى مقسكمة الماؿ أسلر  الدكالر كقيمة

 أىػػـ ىمػػا الكميػة العكامػػؿ إنتاجيػة كنمػػك المػاؿ رأس رصػػيد نمػك أف النمػػك محاسػبة تظيػػر. منيػا كػػؿ مسػاىمة
 العامػػؿ إنتاجيػػة أف النمػػك محاسػػبة تظيػػر. الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج نمػػك لمعػػدؿ محػػدديف عػػامميف
 .عمؿ ساعة لكؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي لمناتج محدد عامؿ أىـ ىي الكمي

 االختبلفات تفسر الكفا ة فال االختبلفات أف فهـ:  الدمداف ديف عمؿ ساعة لكؿ اإلجمالال المحمال الناتج
 الدمداف عدر ال مؿ إنتاجية فال

 في االختالفات إلى إما ترجع ؿعم ساعة لكؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج في االختالفات
 مف ليس. الدخؿ مف الماؿ رأس حصة أك ، الكمي العامؿ إنتاجية أك ، عمؿ ساعة لكؿ الماؿ رأس

 الناتج إجمالي في االختالفات معظـ لكحدىا عمؿ ساعة لكؿ الماؿ رأس في االختالفات تفسر أف الممكف
 تككف أف إلى الدخؿ مف الماؿ رأس حصة في كؽالفر  تميؿ. البمداف عبر عمؿ ساعة لكؿ الحقيقي المحمي
 في لالختالفات الرئيسي السبب ىي الكمي العامؿ إنتاجية في االختالفات ف ف لذا ، نسبينا ميمة غير
 .البمداف عبر عمؿ ساعة لكؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج
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 ممحؽ

 كعكائد    مة( الحجـ الثادتة  دك بلس لكك  اإلنتاج دالة

The Cobb–Douglas Production Function and Constant Returns to Scale 

 .دك بلس-لكك  اإلنتاج لدالة الهامة الخ ائص اشتقاؽ -1

 اإلجمػػالال المحمػػال النػػاتج كتغيػػر المئكيػػة النسػػدة دػػنفس المػػدخبلت جميػػع تغيػػرت إذا ثادتػػة حجػػـ عكائػػد تكجػػد
 لدالة فكفقنا ، كال مالة الماؿ رأس مدخبلت مف كؿ دمضاعفة  منا ذاإ ، المثاؿ سديؿ عمى. المئكية النسدة دنفس الحقيقال
 :مساكينا سيككف الناتج فنف ،( 1  الم ادلة فال Cobb-Douglas الكمال اإلنتاج

      
 
     

 
  

 :عمى لمح كؿ ال كامؿ مف 2 أخذ يمكننا

  
 
  

 
  

 
  

 
    

 
  

 
  

 
 
 
 
     

 
  

 
  

    

 .حجـ ثادتة عكائد تكجد لذلؾ ، الناتج يضاعؼ كال مالة الماؿ رأس مف كؿ مضاعفة فنف ، لذلؾ

 Marginal Product of Capitalالماؿ  لرأس الحدم الناتج اشتقاؽ -أ

 :كالتكامؿ التفاضؿ حسا  مف الجزئية المشتقات نستخدـ ، لماؿا لرأس الحدم الناتج إليجاد

    
  

  
  

   
 
  

 
 

  
 (

 

 
*   

 
  

 
  

 :عمى لنح ؿ K / K فال اذ  ال يغة نضر  ، اآلف

    (
(
 
 )   

 
  

 
 

 
,(

 

 
*  

(
 
 )  

 
  

 
 

 
 

 :دحيث Y إلى الدسط يدسط ، Cobb – Douglas اإلنتاج دالة داستخداـ

    (
 

 
*
 

 
 

 Marginal Product of Laborلم مالة  الحدم الناتج اشتقاؽ - 

 :الحدم لم مالة الناتج عمى لم ثكر الطريقة نفس استخداـ يمكننا

    
  

  
  

   
 
  

 
 

  
 (

 

 
*  
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 :عمى لنح ؿ L / L فال الت دير اذا نضر  ، اآلف

    (
(
 
 )  

 
   

 
 

 
,(

 

 
*  

(
 
 )  

 
   

 
 

 
 

 :دحيث Y إلى الدسط يدسط ، Cobb – Douglas اإلنتاج دالة داستخداـ

    (
 

 
*
 

 
 

 الكمال اإلنتاج النمك دالنسدة لدالةحسا   م ادلة اشتقاؽ -ج 

Deriving the Growth Accounting Equation for the Aggregate Production Function 

 ، الك ػػت دمػركر تنمػػك المػدخبلت جميػػع أف إدراؾ فػال النمػك محاسػػدة م ادلػة اشػػتقاؽ فػال األكلػػى الخطػكة تتمثػؿ
 :زمنية دكاؿ اعتداراا يمكننا لذلؾ

       

 
   

 
  

 الكمػال اإلنتػاج لدالػة الطدي ػال المك ػاريتـ نيخػذ ، ذلػؾ د ػد. لمػزمف دالػة اػك المتغيػر أف إلػى t الرمػز يشػير حيث
 :عمى لمح كؿ

          (
 

 
*       (

 

 
*      

 :اك دالزمف يت مؽ فيما Xt لممتغير الطدي ال المك اريتـ مشتؽ

      

  
 

 

  

   

  
 

     ⁄

  
    

 الطدي يػة ريتمػاتالمك ا فػال اإلنتػاج دالػة عمػى أعػبل  المػذككرة القاعػدة كتطديػؽ دػالزمف يت مؽ فيما المشتؽ أخذ
 :ينتج

      (
 

 
*     (

 

 
*    

 اإلنتاج دالة مف ساعة لكؿ الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج اشتقاؽ -د

Deriving the Real GDP per Hour Worked Form of the Production Function 

 عمػى( 1  الم ادلػة نقسـ ، عمؿ ساعة لكؿ الحقيقال جمالالاإل المحمال الناتج مع اإلنتاج دالة شكؿ عمى لم ثكر
 :إليجاد ال مالة حجـ
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 :الم ادلة اذ  ت دح ، لؤلسس  كاعدنا داستخداـ. كالمقاـ الدسط مف كؿ فال ال مؿ يظهر

 

 
 

  
 
  

 
 

 
   

 
  

 
 
     

 
   

 
    (

 

 
*

 
 
 

 :يمال ما نرل ، ال مالة إلى الماؿ رأس كنسدة عمؿ ساعة الناتج لكؿ ت ريفات إلى دالنظر

    
 
  

 اإلنتاج دالة ل يغة عمؿ ساعة لكؿ الحقيقال اإلجمالال المحمال لمناتج لمنمك حسا  م ادلة اشتقاؽ -ق

Deriving the Growth Accounting Equation for the Real GDP per Hour Worked Form of 

the Production Function 

 :الزمف عمى دالة اعتداراا يمكننا لذلؾ ، الك ت دمركر تنمك المدخبلت جميع أف إدراؾ فال األكلى الخطكة تتمثؿ

       

 
  

 :عمى لمح كؿ الكمال لدالة اإلنتاج طدي الال المك اريتـ نيخذ ، ذلؾ د د

          (
 

 
*      

 :يمال ما نرل ، دالزمف يت مؽ فيما المشتؽ ديخذ

      (
 

 
*    

 ال مالة إلى الماؿ رأس الناتج الحدم لنسدة يساكم الماؿ رأس عمى ال ائد م دؿ أف إظهار -د

Showing That the Rate of Return to Capital Is Equal to the Marginal Product of the 

Capital–Labor Ratio 

 مشػتؽ نيخػذ فنننػا ، ال مالػة إلػى المػاؿ رأس لنسػدة الحػدم النػاتج يسػاكم المػاؿ رأس إلػى ال ائد م دؿ أف لنرل
 :عمى لمح كؿ ، k ، عامؿ لكؿ الماؿ درأس  مؽيت فيما اإلنتاج لدالة عمؿ ساعة لكؿ الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج

  

  
 (

 

 
*   

 
  

 :عمى لمح كؿ كال مالة الماؿ رأس ديف النسدة دضر  نقـك ، ذلؾ د د

 (
 

 
*(

   
 
 

 
)(

 

 
* 

 :األ كاس نضر  ثـ
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 (
 

 
*(

  
 
 

 
) 

   نستخدـ ، ذلؾ د د

    
 
  

 (
 

 
* (

 

 
) 

 :ال مالة إلى الماؿ رأس كنسدة عمؿ ساعة الناتج لكؿ ت ريفات نستخدـ ثـ

 (
 

 
*(

  ⁄

  ⁄
) 

 :ال مؿ ساعات دحذؼ م طمح نقـك اآلف

  

  
 (

 

 
* (

 

 
* 

 .عمؿ ساعة لكؿ الماؿ لرأس الحدم الناتج تمامنا يساكم الماؿ لرأس الحدم الناتج فنف ، لذلؾ

     Long-Run Economic Growth المدل طكيؿ اال ت ادم النمك -3

 األداء ترتيػػػب فػػػي اليػػػكـ  العػػػالـ فػػػي الرائػػػد االقتصػػػاد ىػػػك مػػػاأك  كاحػػػد  رقػػػـ االقتصػػػاد  ىػػػك مػػػف
ػػا االقتصػػاديكف يسػػتخدـ ، لمػػدكؿ االقتصػػادم  ،  GDP اإلجمػػالال المحمػػال النػػاتج:  متصػػميف مقياسػػيف عمكمن

 النػػاتج إجمػػالي مػػف الفػػرد نصػػيبأف  " اتضػػ  سػػابقا GDP per capita لمفػػرد اإلجمػػالال المحمػػال كالنػػاتج
ا المحمي الناتج إجمالي ىك المحمي   " السكاف عدد عمى مقسكمن

 كفقنػػػا ، لالقتصػػػاد اليائػػػؿ الحجػػػـ يسػػػاعد أف يمكػػػف.  القيمػػػة بعػػػض امػػػلي ىػػػذيف المقياسػػػيف مػػػف كػػػؿ
 االقتصػاد يكػكف كقػد ، الحجػـ كفكرات تحقيؽ عمى الدكلة شركات ، GDP جمالياإل المحمي الناتجقياس لم

 نظػر كجيػة مػف.  العػالـ فػي لمدكلة السياسي النفكذ زيادة كبالتالي ، كبير جيش دعـ عمى قدرة أكثر الكبير
 ىػػك GDP per capita لمفػػرد اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج فػػ ف ، مػػا بمػػد فػػي يعػػيش الػػذم العػػادم الشػػخص

 المتاحػػة كالخػػدمات السػػمع كميػػة اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب يقػػيس ؛ أىميػػة األكثػػر اسالمقيػػ
 .  العادم الشخص معيشة لمستكل جيد مقياس فيك كبالتالي ، الدكلة في العادم لمفرد

يكػػكف  معيشػػةال مسػػتكل كلكػػف ، GDPلمقيػػاس  كفقنػػا ، كبيػػر اقتصػػاد لديػػو يكػػكف أف بمػػد ألم يمكػػف
 سػػبيؿ عمػػى.  GDP per capitaأك  اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب كفقػػا لمقيػػاس ، مػػنخفض
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 قيػػاسمل كفقنػػا ، اقتصػػاد أكبػػر رابػػع لػػدييا كالينػػد اقتصػػاد أكبػػر ثػػاني لػػدييا 2020فػػي سػػنة  الصػػيف ، المثػػاؿ
GDP ، المحمػي اتجالنػ مػف الفػرد نصػيبحسب مقيػاس  المتحدة الكاليات عف كثيرنا اتخمف كال البمديف كلكف 

 فػي منػو فقػط٪ 42 بحػكالي أعمػى المتحػدة الكاليػات فػي GDP كػاف. فبينمػا  GDP per capita اإلجمػالي
 معيشػة مسػتكل مػف مػرات بسػت أعمػى المتحػدة الكاليػات في العادم الشخص معيشة مستكل كاف ، الصيف

 مػف الكاقػع في يقمؿ لياإلجما المحمي الناتج مف الفرد نصيب في الفرؽ.  (14 الصيف في  العادم الشخص
 فػػي العػادم الشػػخص يعػيش ، المثػاؿ سػػبيؿ عمػى.  البمػديف بػػيف المعيشػة مسػتكيات فػػي الحقيقػي االخػتالؼ
 الرضػاعة سػف فػي لمكفػاة تعرضػو احتماؿ كيقؿ ، أكثر تعميـ بسنكات كيتمتع ، أطكؿ لفترة المتحدة الكاليات

 بمتكسػػط مقارنػػة التمػػكث بسػػبب خطيػػرة طبيػػة اكؿمشػػ مػػف لممعانػػاة عرضػػة أقػػؿ أنػػو كمػػا ، الػػكالدة أثنػػاء أك
 .الصيف في شخصال

 أدخمػت أف منػذ الصيف  عمى االقتصادية ريادتيا عمى المتحدة الكاليات تحافظ أف المرج  مف ىؿ
 بسرعة الصيني االقتصاد نما ، 1978 عاـ في السكؽ نحك مكجية إصالحات مرة ألكؿ الصينية الحككمة
 النمػػك معػػدؿ. االقتصػػاديف بػػيف الفجػػكة مػػف جػػزء إغػػالؽ بالفعػػؿ تػػـ ، لػػذلؾ.  ياألمريكػػ االقتصػػاد مػػف أكبػػر

 المحمػي الناتج نمك معدؿ مف تقريبنا مرات بثالث أكبر الصيف في الحقيقي اإلجمالي المحمي لمناتج المتكقع
 لمحمػػيا النػاتج يكػكف أف فيجػب ، دقيقػة التكقعػات ىػذه كانػت إذا.  المتحػدة الكاليػات فػي الحقيقػي اإلجمػالي
 كسػدخالؿ سنكات ؛  المتحدة لمكاليات الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مف أكبر لمصيف الحقيقي اإلجمالي
 قػػد. لمصػػيف بالنسػػبة صػػعكبة أكثػػر سػػيككف الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب فػػي الفجػػكة
 تتغيػػر أف يمكػػف االقتصػػادم مػػكالن تحػػدد التػػي العكامػػؿ ألف دقيقػػة غيػػر المػػدل بعيػػد النمػػك تكقعػػات تكػػكف
 عمػػى تتضػاعؼ عنػدما ، نسػػبينا الصػغيرة النمػك معػػدالت حتػىككاقػع الحػػاؿ أنػو  . بيػا التنبػػؤ يصػعب بطػرؽ
 عػاـ 200 مػف أكثػر أدت. المعيشػة مسػتكيات فػي ىائمػة زيػادات إلػى تؤدم أف يمكف ، عديدة سنكات مدل
 الصػػيف شػػيدتو الػػذم السػػريع النمػػك يكػػف لػػـ يمعيشػػ مسػػتكل إلػػى المتحػػدة الكاليػػات شػػيدتو الػػذم النمػػك مػػف

ا الثالثيف خالؿ  .مضاىاتو عمى قادرنا الماضية عامن

نتاجية عمؿ ساعة لكؿ الماؿ رأس أفسابقا  رأينا  الرئيسػياف المحػدداف ىمػا (TFP) الكمػي العامؿ كا 
نتاجيػػة عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ المػػاؿ رأس اخػػتالؼ سػػبب نكضػػ  ، الفصػػؿ ىػػذا فػػي. العمػػؿ إلنتاجيػػة  لعامػػؿا كا 

 .فقيرة أخرل كدكؿ البمداف بعض ثراء سبب تفسير يمكننا ، بذلؾ القياـ خالؿ مف. البمداف الكمي عبر

 الم يشة  كمستكل ال مؿ إنتاجيةLabor Productivity and the Standard of Living 
                                                           

 14.722.730مميػػار دكالر لمكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة ك  20.953.030حػػكلال  2020سػػنة  GDPحسػػ  ديانػػات الدنػػؾ الػػدكلال دمػػ   - 14
 يف.دكالر لم  10434.8كالر لمكاليات المتحدة االمريكية ك د GDP per capita 63593.4مميار دكالر لم يف . فال حيف دم  
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 صػػيبن فػػ ف ، لػػذا.  االقتصػػاد فػػي النػػاتج الػدخؿ يسػػاكم الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج نعمػـ أف
 كعػدد الدكلػة فػي العػادم لمفرد المتاح الدخؿ مف لكؿ مقياس ىك الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مف الفرد
 المحمػػي النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب أف الكاضػػ  مػػف.  شػػراؤىا العػػادم لمشػػخص يمكػػف التػػي كالخػػدمات السػػمع

 قيػاسحيث م. الرفاىية مستكل طمتكس عف ناىيؾ ، المعيشة لمستكل مثالينا مقياسنا ليس الحقيقي اإلجمالي
 أك ، لئلنتػاج األخػرل السػمدية اآلثػار أك لمتمكث ت ديمه يتـ كال الترفيه  يمة ييمؿ اإلجمالي المحمي الناتج

 المحمػي النػاتج مػف الفػرد نصيب أف مف الرغـ عمى. األخرل االجتماعية المشاكؿ أك الجريمة فال لمتغيرات
 المعيشة. لمستكل انتشارنا األكثر المقياس يظؿ أنو إال ، الكماؿ عف بعيدنا الحقيقي اإلجمالي

 الحقيقال  اإلجمالال المحمال الناتج مف الفرد ن ي  مف مككنافReal GDP per Capita 

 ، الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج أك ، الناتج مقدار Labor productivity العمؿ إنتاجية تقيس
 :ؿعم ساعة لكؿ إنتاجو لالقتصاد يمكف الذم

 الناتج المحمال االجمالال الحقيقال / ساعات ال مؿ. 

 المحمػػي النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب أنػػو عمػػى االقتصػػاد فػػي المعيشػػة مسػػتكل قيػػاس يمكػػف ألنػػو نظػػرنا
 :التالي النحك عمى العمؿ ب نتاجية المعيشة مستكل ربط يمكننا ، الحقيقي اإلجمالي

 أك ، لمفرد ال مؿ ساعات×  ال مؿ إنتاجية = الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج مف الفرد ن ي 

  ساعات × الناتج المحمال االجمالال الحقيقال / عدد السكاف( =  الناتج المحمال االجمالال الحقيقال / ساعات ال مؿ(
 (     .1ال مؿ/ عدد السكاف( .....    

 لمحميا الناتج مف الفرد نصيب عمى شخص لكؿ العمؿ ساعات كعدد العمؿ إنتاجية مف كؿ تؤثر
 ىنػػاؾ أف حػػيف فػػي ألنػػو صػػحي  االسػػتنتاج ىػػذا. أكبػر تػػأثير ليػػا العمػػؿ إنتاجيػػة كلكػػف ، الحقيقػػي اإلجمػالي

 أف يمكػف التػي العمػؿ إنتاجيػة لمقػدار حػد يكجد فال ، فييا العمؿ لألشخاص يمكف التي الساعات لعدد حدنا
ػػػا سػػػيرتفع لمفػػػرد الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج فػػػ ف ، العمػػػؿ إنتاجيػػػة زادت كطالمػػػا ؛ تزيػػػد  كمػػػا ، أيضن

 الناتج يحدد ما معظـ نكض  ، العمؿ إنتاجية يحدد الذم ما شرح بمجرد ، لذلؾ.  المعيشة مستكل سيرتفع
 .المعيشة كمستكل لمفرد الحقيقي اإلجمالي المحمي

 عمػؿ عةسا لكؿ دكالرنا 15 مف( 2005 بالدكالر):  المتحدة مكالياتل العمؿ إنتاجية فمثال ارتفعت 
 انخفضػػت لمفػػرد العمػػؿ سػػاعات لكػػف ، 2009 عػػاـ فػػي عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ دكالرنا 53 إلػػى 1949 عػػاـ فػػي
 فػي الكاممػة الزيػادة فػ ف ، لػذلؾ ؛2009  عػاـ فػي سػاعة 795 إلػى 1949 عاـ في ساعة 852 مف فعمينا

 إلػػػػى 1949 عػػػػاـ فػػػػي أمريكينػػػػا دكالرنا 12365 مػػػػف الحقيقػػػػي اإلجمػػػػالي المحمػػػػي النػػػػاتج مػػػػف الفػػػػرد نصػػػػيب
 .العمؿ إنتاجية زيادة بسبب كانت 2009 عاـ في أمريكينا دكالرنا 41947
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 الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج مف الفرد ن ي  فال الزيادات شرح: مشكمة 

 :2009 لعاـ التالية البيانات االعتبار بعيف خذ

 المحمػال الناتج مف الفرد ن ي  الدمد
 ($  الحقيقال اإلجمالال

Real GDP per capita 

 لكػػؿ الحقيقػػال اإلجمػػالال المحمػػال النػػاتج
 ($  عمؿ ساعة

Real GDP per  hour worked 

 فرد لكؿ ال مؿ ساعات
Hours worked per person 

 618 $54.5 $33681 فرنسا
 684 $53.3 $36457 المانيا

 ألمانيػا فػي عمػىأ كػاف الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج مػف الفرد نصيب أف في الرئيسي السبب ىك ما. أ
 فرنسا  في منو 2009 عاـ في

 فرنسػػػػػا فػػػػػي٪ 10 بنسػػػػػبة لمفػػػػػرد العمػػػػػؿ سػػػػػاعات زادت ، 2015 ك 2009 عػػػػػامي بػػػػػيف أنػػػػػو لنفتػػػػػرض. ب
٪ 6 ك ألمانيػا فػي٪ 12 بنسػبة العمالػة إنتاجيػة تػزداد ، نفسػو الكقػت فػي؛  ألمانيا في٪ 2 بنسبة كانخفضت

  2015 عاـ البمديف في الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مف الفرد نصيب سيككف ماذا. فرنسا في

 مشكمة حؿ

 شػػخص لكػػؿ العمػػؿ كسػػاعات العمػػؿ إنتاجيػػة فػػي التغييػػرات تػػأثير بكيفيػػة المشػػكمة ىػػذه تتعمػػؽ:  1 الخطػػكة
  السابؽ مناقشتيا. الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مف الفرد نصيب عمى

 اإلجمػالي المحمػي النػاتج مػف الفػرد نصيب ارتفاع ببس شرح خالؿ مف( أ) الجزء عمى االجابة :2 الخطكة
 النػػػاتج مػػػف الفػػػرد نصػػػيب أف نعمػػػـ نحػػػف. فرنسػػػا فػػي عميػػػو كػػػاف عمػػػا 2009 عػػػاـ فػػػي ألمانيػػػا فػػػي الحقيقػػي
 الحقيقػي المحمػي النػاتج ب جمػالي مقاسػة ، ال مػؿ إنتاجية:  عنصريف مف يتككف الحقيقي اإلجمالي المحمي
 العمالػػة إنتاجيػػة أف مػػف الػػرغـ عمػػى أنػػو الجػػدكؿ يكضػػ .  لمفػػرد  مػػؿال سػػاعات كعػػدد ، عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ

 خػػػالؿ مػػػف أكثػػػر تعكيضػػػو تػػػـ قػػػد االخػػػتالؼ ىػػػذا أف إال ، ألمانيػػػا فػػػي منيػػػا فرنسػػػا فػػػي قمػػػيالن  أعمػػػى كانػػػت
 .ألمانيا في لمفرد العمؿ لساعات األعمى المستكل

 الحقيقػػي المحمػي النػػاتج جمػاليإ مػف الفػػرد نصػيب حسػاب خػػالؿ مػف( ب) الجػزء عمػػى اإلجابػة :3 الخطػكة
 الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج حسػاب يمكننا أنو (1  الم ادلة تكض . 2015 عاـ في كفرنسا أللمانيا
 :التالي النحك عمى لمفرد

  سػػاعات × النػػاتج المحمػػال االجمػػالال الحقيقػػال / عػػدد السػػكاف( =  النػػاتج المحمػػال االجمػػالال الحقيقػػال / سػػاعات ال مػػؿ(
 عدد السكاف(ال مؿ/ 
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 ف فػػ ، المشػػكمة فػػي مكضػػ  ىػػك كمػػا لمفػػرد الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مككنػػات تغيػػرت إذا
 :لدينا سيككف 2015 عاـ في ، (ال مؿ ساعات/  الحقيقال المحمال الناتج إجمالال=   ال مؿ إنتاجية

 680ز  1.10×618فرنسا : ساعات العمؿ / السكاف ز 

 $57.77ز  1.06$×54.50/ ساعات العمؿ ز  الي الحقيقيفرنسا : الناتج المحمي االجم

 670ز  0.98×684المانيا : ساعات العمؿ / السكاف ز 

 $59.70ز  1.12$×53.30/ ساعات العمؿ ز  المانيا: الناتج المحمي االجمالي الحقيقي

 سػػكؼ 2015 عػػاـ فػػي فرنسػػا فػي الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مػف الفػػرد نصػػيب فػػ ف ، لػذلؾ
 $39284=  $57.77 × 680 :ساكمي

  :2015 عاـ ألمانيا في الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مف الفرد نصيب كسيساكم

670 × 59.70$  =39999$ 

 فمػف ، لمفػرد العمػؿ سػاعات عػدد فػي ألمانيػا فرنسػا تجػاكزت لػك حتػى أنػو إلػى الحسػابات ىػذه تشير
 زادت إذا الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج مػف الفػرد يبنصػ فػي ألمانيا ريادة عمى لمتغمب كافينا ذلؾ يككف

 .فرنسا في العمالة إنتاجية مف أكبر بسرعة األلمانية العمالة إنتاجية

 الم يشة لمستكل كمقياس لمفرد الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج استخداـ تحديات 

ػػا لػػيس الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب  لكنػػو ، المعيشػػة لمسػػتكل مثالينػػا مقياسن
 تجعميػـ التػي كالخػدمات السػمع لشػراء دخميػـ يسػتخدمكف فػراداال أف طالمػا. االقتصادييف لدل مقياس أفضؿ
 اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج مػػػف الفػػػرد نصػػػيب زيػػػادة مػػػع المعيشػػػة مسػػػتكل يرتفػػػع أف فيجػػػب ، حػػػاالن  أفضػػػؿ
 كمقيػاس لمفػرد الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي لنػاتجا السػتخداـ التحديات مف العديد ىناؾ ، ذلؾ كمع. الحقيقي
 .كىي المعيشة لمستكل

 Distribution of incomeالدخؿ  تكزيع*

 Value of leisure timeالفراغ  كقت قيمة *

 Happinessالسعادة *

 Life expectancyالمتكقع   العمر *
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محمػػػي اإلجمػػػالي نصػػػيب الفػػػرد مػػػف النػػػاتج ال نػػػايخبر  Distribution of income تكزيػػػع الػػػدخؿ
الحقيقػػػي بمػػػا يمكػػػف أف يسػػػتيمكو الشػػػخص العػػػادم فػػػي االقتصػػػاد. كمػػػع ذلػػػؾ ، يمكػػػف أف يكػػػكف المتكسػػػط 

فمػثال شخصػيف فػي ىػذه المشػكمة ،  التػالي (1)الجػدكؿ  يكضػ  ؛ مضمالن ألنو ال يخبرنػا عػف تكزيػع الػدخؿ
الفػرد مػف النػاتج المحمػي  دكالر كبالتػالي فػ ف نصػيب 50000، يكسػب كػؿ شػخص  1في الدكلة دكلتيف . 

كيخبرنػػػا عػػػف عػػػدد السػػػمع كالخػػػدمات التػػػي يمكػػػف أف يسػػػتيمكيا الشػػػخص ، دكالر  50000اإلجمػػػالي ىػػػك 
. فػػي ىػػذه الحالػػة ، يعػػد النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي الحقيقػػي لمفػػرد مقياسنػػا جيػػدنا جػػدنا لمسػػتكل معيشػػة  العػػادم

، يبمػغ دخػؿ  2. في الدكلة  2جدنا بالنسبة لمبمد  . كمع ذلؾ ، ف ف ىذا التقريب ليس جيدنا الشخص العادم
. ال يزاؿ نصيب  دكالر فقط 1000 ، 2دكالر أمريكي ، بينما يبمغ دخؿ الشخص  99000 . 1الشخص 

أكثر مف ىذا المبمغ  1دكالر ، لكف يمكف أف يستيمؾ الشخص  50000الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي 
بمسػتكل معيشػي أعمػى ، كيتمتػع الشػخص  1كثير. يتمتػع الشػخص أقؿ ب 2، كيمكف أف يستيمؾ الشخص 

بمستكل معيشي أقؿ مما يشػير إليػو نصػيب الفػرد مػف النػاتج المحمػي اإلجمػالي. مػف الميػـ أف نأخػذ فػي  2
االعتبار احتماؿ أف يكػكف تكزيػع الػدخؿ غيػر متسػاكو عنػد اسػتخداـ النػاتج المحمػي اإلجمػالي لمفػرد كمقيػاس 

 ص العادم.لمستكل معيشة الشخ

 الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج مف الفرد كن ي  الدخؿ ( تكزيع1جدكؿ )

 2الدمد  1الدمد  
 $99000 $50000  1الشخص 
 1000 50000 2الشخص 

Real GDP per capita 50000 50000 
 النمػػػػػك بفكائػػػػػد المتعمقػػػػػة االسػػػػػتنتاجات عمػػػػػى الػػػػدخؿ تكزيػػػػػع بشػػػػػأف المخػػػػػاكؼ تػػػػػؤثر مػػػػػدل أم إلػػػػى

 الجػزء فػي األفػراد أكلئػؾ إلػى فقػط االقتصػادم النمػك مػف المكاسػب جميػع ذىبػت إذا ، بالتأكيػد صػادم االقت
 يكػكف لػف الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج مػف الفػرد نصػيب فػي الزيػادات فػ ف ، الػدخؿ تكزيػع مف العمكم

 مػف بالفعػؿ مػنخفضال الػدخؿ ذكك األشػخاص يسػتفيد ىػؿ.  الػدخؿ تكزيػع أسػفؿ في ىـ لمف تذكر فائدة ليا
 ذكم األفػػراد أف عمػػى كثيػػرة أدلػػة ىنػػاؾ الحقيقػػي  اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب فػػي الزيػػادات
 التػػي البيانػػات تيظيػػر ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى.  االقتصػػادم النمػػك مػػف الكاقػػع فػػي يسػػتفيدكف المػػنخفض الػػدخؿ
 متكسػط سػنكم بمعػدؿ العػالـ فػي لمفػرد حقيقػيال اإلجمػالي المحمػي النػاتج نمػك مػع أنػو الدكلي البنؾ جمعيا
 1.25 مػػف أقػػؿ عمػػى يعيشػكف الػػذيف األشػػخاص عػػدد انخفػض ، 2005 ك 1981 عػػامي بػػيف٪ 1.8 قػدره
ػا ذلػػؾ يمثػؿ ؛2005  فػي مميػػار 1.4 إلػى 1981 عػػاـ فػي مميػار 1.9 مػػف اليػكـ فػي دكالر  بنسػػبة انخفاضن
  . فقط عامنا 24 كفغض في جدنا المنخفض الدخؿ ذكم األفراد عدد في٪ 26
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 ، الػدكلي البنػؾ فػي االقتصادياف ، David Dollar and Aart Kraay كجد ، ذلؾ إلى باإلضافة 
 األفػراد دخػؿ فػ ف ،٪ 1 بنسػبة مػا بمػد فػي الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج مػف الفػرد نصيب زيادة مع أنو
ػػا يػػزداد الدكلػػة فػػي الػػدخؿ تكزيػػع مػػف٪ 20 أدنػػى فػػي  النمػػك أف إلػػى الػػدالئؿ تشػػير لػػذلؾ.  ٪1 بمقػػدار أيضن

 .سكاء حدو  عمى كاألغنياء الفقراء مداخيؿ يرفع االقتصادم

 اإلجمػػالي المحمػػي النػاتج مػػف الفػػرد نصػيب : ألف Value of Leisure Time الفػػراغ ك ػػت  يمػػة
 فأ يمكػػػف التػػػي كالخػػػدمات السػػػمع عػػػدد عػػػف يخبرنػػػا ف نػػػو ، مػػػا بمػػػد فػػػي العػػػادم الفػػػرد دخػػػؿ يقػػػيس الحقيقػػػي
 لسػػبب. شػػراؤىا يمكػػنيـ التػػي كالخػػدمات السػػمع مػػف أكثػػر ييتمػػكف االفػػراد لكػػف. العػػادم الشػػخص يسػػتيمكيا

 فػي الزيػادة كػؿ جػاءت ، سػابقنا رأينػا كمػا.  كعػائالتيـ أصدقائيـ مع فراغ كقت قضاء االفراد فضؿي ، كاحد
 اإلنتاجية زيادة مف 1949 عاـ منذ المتحدة الكاليات في الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مف الفرد نصيب

 فػػػي العػػػادم لمشػػػخص يمكػػػف ، لػػػذلؾ؛  ٪7 بنحػػػك لمفػػػرد السػػػنكية العمػػػؿ سػػػاعات متكسػػػط انخفػػػاض مػػػع ،
 بكقػت يتمتع بينما ، 1949 عاـ في عميو كاف مما أكثر كالخدمات السمع مف العديد شراء المتحدة الكاليات

 مػف العديػد في عامؿ لكؿ السنكية العمؿ ساعات متكسط في المدل طكيمة االتجاىاتكضحت . أكبر فراغ
يطاليا كألمانيا فرنسا: كػ  المرتفع الدخؿ ذات البمداف  عػدد ضاانخفػ.  المتحػدة كالكاليػات المتحدة كالمممكة كا 

 1878 إلػػى 1870 عػػاـ فػػي سػػاعة 3096 مػػف المتحػػدة الكاليػػات فػػي العػػادم لمعامػػؿ السػػنة فػػي السػػاعات
 مػػف كبيػػرنا قػػدرنا العمػػؿ كقػػت مقػػدار فػػي تقريبنػػا٪ 40 بنسػػبة االنخفػػاض ىػػذا كيمثػػؿ.  2000 عػػاـ فػػي سػػاعة
 األخػرل البمػداف كشػيدت ؛ العػادم الفػرد معيشػة مسػتكل رفػع ، كبالتػالي ، الترفيييػة لألنشػطة المتاح الكقت
ا المرتفع الدخؿ ذات  انخفضت ، المثاؿ سبيؿ عمى.  عامؿ لكؿ العمؿ ساعات متكسط في مماثالن  انخفاضن

 . 2000 عاـ في 1443 إلى 1870 عاـ في 3168 مف فرنسا في سنكينا عامؿ لكؿ العمؿ ساعات

 ، األخػرل المتقدمػة كالػدكؿ المتحػدة الكاليػات فػي كبيػر بشكؿ الفراغ كقت لزيادة نظرنا أنو االستنتاج
 بسػػبب الرفاىيػػة فػػي الحقيقيػػة الزيػػادات مػػف تقمػػؿ لمفػػرد الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج فػػي الزيػػادات فػػ ف
 .االقتصادم النمك

ػػا 30 حػػكالي منػػذ السػػعادة  يزيػػد االقتصػػادم النمػػك ىػػؿ Happiness السػػ ادة  ريتشػػارد كجػػد ، عامن
 بػيف قميمػة عالقػة ىنػاؾ أف يبػدك ، مفػاجع بشكؿ ، أنو بنسمفانيا جامعة مف Richard Easterlin إيسترليف
 أف يبػدك. لمفػرد الحقيقػي اإلجمالي المحمي الناتج مستكلك  المس  إجراء عند االفراد سعادة مدل بيف البمداف

 إلػػى االفتقػػار عمػػى ييطمػػؽ.  فقيػػر بمػػد فػػي العػػادم الشػػخص مػػف أسػػعد لػػيس غنػػي بمػػد فػػي العػػادم الشػػخص
 مػا عكػس يبػدك ألنػو the Easterlin paradox إيسػترليف مفارقػة البمػداف عبػر كالسػعادة الدخؿ بيف االرتباط
 أنفسػػػيـ عمػػػى يحكمػػػكف األفػػػراد بػػػأف Easterlin يجػػػادؿ التنػػػاقض  يفسػػػر الػػػذم امػػػ.  االفػػػراد معظػػػـ يتكقعػػػو
ػا زاد أقرانػؾ جميػع دخػؿ لكػف ،٪ 10 بنسػبة دخمػؾ زاد إذا ، لػذلؾ.  أقػرانيـ لمجمكعػات بالنسبة  بنسػبة أيضن
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 بنسػبة دخمػؾ زاد إذا ، ذلػؾ كمػع.  بأقرانػؾ مقارنة تتحسف لـ ألنؾ سعادة أكثر نفسؾ عف بمغته  فمف ،٪ 10
 عػػف سػػتبمغ لػػذلؾ ، بأقرانػػؾ مقارنػػة تحسػػنت أنػػؾ يعنػػي فيػػذا ، ثابتنػػا آخػػر شػػخص أم دخػػؿ ظػػؿ بينمػػا٪ 10

 .  سعادة أكثرأنؾ  نفسؾ

 يجػادؿ ، السػعادة زيػادة إلػى تػؤدم ال الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي الناتج مف الفرد نصيب زيادة ألف
Easterlin كجػد.  االقتصػادم النمػك عمػى التركيػز مػف الكثيػريضػع  السياسػات صػانعكك  االقتصػادييف بأف 
 مسػتكيات عنػد تصػمد ال إيسػترليف مفارقػة أف لالقتصػاد لنػدف كميػة مػف Richard Layard اليػارد ريتشػارد
 فػي الزيػادة تػؤدم ، المنخفضػة المسػتكيات ىػذه عنػد. لمفػرد الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج مف منخفضة
ػا كجػد قػدف ، ذلػؾ كمػع.  السػعادة زيػادة إلى الدخؿ  كالسػعادة الػدخؿ متكسػط بػيف قميمػة عالقػة ىنػاؾ أف أيضن
 الػػػدخؿ مسػػػتكيات عنػػػد. سػػػنكينا دكالر 15000 لمفػػػرد الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج يتجػػػاكز أف بمجػػػرد

 مثػؿ األساسػية كالخػدمات السػمع شػراء عمػى االفػراد قػدرة تحسػيف عمػى االقتصػادم النمك يعمؿ ، المنخفضة
 إلػػى االقتصػػادم النمػػك يميػػؿ ، األساسػػية الضػػركريات ىػػذه تمبيػػة بمجػػرد كلكػػف ، كالمالبػػس لكالمػػأك  الغػػذاء
 .بالضركرة سعادة أكثر األفراد تجعؿ ال قد التي الكماليات إنتاج

 Betsey Stevenson and Justin Wolfers كلفػرس كجكسػتيف ستيفنسػكف بيتسػي شػكؾ ، مػؤخرنا
 لممسػػتكيات بالنسػػبة حتػػى ، صػػحيحة إيسػػترليف مفارقػػة كانػػت إذا فيمػػا بنسػػمفانيا بجامعػػة كارتػػكف مدرسػػة مػػف

 النػػاتج بػػيف العالقػػة فحػػص ككلفػػرز ستيفنسػػكف أعػػاد ؛ لمفػػرد الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مػػف األعمػػى
 بيف إيجابية عالقة ككجدكا ، البمداف مف كاسعة مجمكعة باستخداـ كالسعادة لمفرد الحقيقي اإلجمالي المحمي
 كجد ، ذلؾ إلى باإلضافة.  دكلة 131 عبر اإلجمالي المحمي الناتج مف الفرد كنصيب االفراد ةسعاد مدل

ا ككلفرز ستيفنسكف  Stevenson ألف نظػرنا.  البمد داخؿ كالسعادة االقتصادم النمك بيف إيجابية عالقة أيضن
 كعينػة فػراداال قػؼلمكا كاممػة اسػتطالعات اسػتخداـ خػالؿ مػف Easterlin بحػث في حسنكا قد Wolfers ك

 كػػاف إذا.  كالسػػعادة الػػدخؿ مسػػتكل بػػيف العالقػػة بدقػػة نتػػائجيـ تمثػػؿ أف المػػرج  فمػػف ، البمػػداف مػػف أكبػػر
 تجعػػػؿ االقتصػػػادم النمػػػك عػػػف الناتجػػػة لمػػػدخؿ األعمػػػى المسػػػتكيات فػػػ ف ، صػػػكاب عمػػػى ككلفػػػرز ستيفنسػػكف

 .سعادة أكثر الناس

 الحيػاة جػكدة مػف يقمػؿ االقتصػادم النمػك بػأف اداألفر  بعض جادؿ Life Expectancy الحياة تك ع
 عػف اليػكاء تمػكث فػي المسػتيمككف يتسػبب.  العمػاؿ بػو يشػعر الػذم التػكتر كزيػادة التمػكث تكليػد طريػؽ عف

 اليػػكاء تمػػكث فػػي الشػػركات تتسػػبب ؛ منػػازليـ لتدفئػػة الطبيعػػي كالغػػاز سػػياراتيـ لتشػػغيؿ البنػػزيف حػػرؽ طريػػؽ
 الػذم كالمػاء نتنفسػو الػذم اليػكاء عمػى التمكث ىذا يؤثر ؛ كالبالستيؾ اآلفات كمبيدات الكيرباء تنتج عندما
 الخالبػة المنػاظر يفسػد بسػيط إزعاج مصدر التمكث يككف األحياف بعض في ؛ نتناكلو الذم كالطعاـ نشربو

ػػا يسػػاىـ أف يمكػػف التمػػكث لكػف ،  ، ذلػػؾ إلػػى باإلضػػافة ؛ السػػرطاف مثػػؿ خطيػػرة بػأمراض اإلصػػابة فػػي أيضن
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 قػػد كالػػذم ، تعػػبال مػػف المزيػػد تخمػػؽ اليػػكـ الكظػػائؼ بػػأف االفػػراد بعػػض يجػػادؿ ، السػػابقة باألكقػػات قارنػػةم
 نصػيب ارتفػاع تكػاليؼ فػ ف ، لذلؾ.  االفتراضي العمر مف تقصر أف يمكف سمبية صحية عكاقب لو يككف
 يمكػف التػي كالخػدمات عالسػم كميػة فػي الزيػادة فكائػد تعػكض قػد الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج مػف الفرد
 .شراؤىا لألفراد

 معظػـ بالفعػؿ انخفضػت لقػد.  االقتصػادم لمنمك االنتقادات ىذه في االقتصادييف مف العديد يشكؾ
 جعمػػػػت ؛ الماضػػػػية القميمػػػػة العقػػػػكد خػػػػالؿ األخػػػػرل المتقدمػػػػة كالػػػػدكؿ المتحػػػػدة الكاليػػػػات فػػػػي التمػػػػكث أنػػػػكاع

 تخصػيص البمػداف ىػذه حككمػات عمى السيؿ مف االقتصادم النمك عف الناتجة لمدخؿ المرتفعة المستكيات
 فػي تساىـ التي تمؾ ذلؾ في بما ، التمكث أنكاع بعض أف مف الرغـ عمى ؛ التمكث لمكافحة إضافية مكارد

 لمتمػكث السػمبية الصػحية اآلثػار أف يبػدك ، المتقدمػة البمػداف فػي خطيػرة مشكمة تزاؿ ال ، الحرارم االحتباس
 منخفضػػة الناميػػة البمػػداف فػػي حػػدة أكثػػر الكاقػػع فػػي تكػػكف التمػػكث أنػػكاع مػػف العديػػد.  االنخفػػاض فػػي آخػػذة
 مػػف لمحػػد لتخصيصػػيا أقػػؿ مػػكارد لػػدييا الػػدخؿ منخفضػػة البمػػداف ألف ، المتقدمػػة البمػػداف فػػي عنيػػا الػػدخؿ
. دخؿالػ زيػادة مػع عمييػا الطمػب يػزداد سػمعة كىػي ، عاديػة سػمعة ىػي النظيفػة البيئة ، آخر بمعنى. التمكث
 the environmentalالبيئػػػي  كػػػكزنتس منحنػػػى كراء طبيعيػػػة سػػػمعة ىػػػي النظيفػػػة البيئػػػة أف فكػػػرة تكمػػػف

Kuznets curve  .فػػي التمػكث يػػزداد ، االقتصػاد نمػػك مػع أنػػو عمػى المنحنػى يصػػكرىا التػي العالقػػة تػنص 
 دخميػـ مػف المزيػد إنفػاؽ األفػراد يختػار حيػث االنخفاض في يبدأ ذلؾ بعد كلكف ، التصنيع زيادة مع البداية
 البمػػداف مسػار تتبػع فقػد ، االقتصػادم النمػك تجربػة عمػػى قػادرة الناميػة البمػداف كانػت إذا.  أنظػؼ بيئػة عمػى

 دخميا. ارتفاع مع تنخفض لدييا التمكث مستكيات كترل حالينا المتقدمة

 المرتفػع الػدخؿ ذات البمػداف فػي العماؿ مف العديد كظائؼ أف مف الرغـ عمى ، ذلؾ إلى باإلضافة
ػا تكػكف قػد المبكػرة األكقػات فػي الكظػائؼ أف إال ، مرىقة تككف أف يمكف  ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى. مرىقػة أيضن
 سػػاعات تتطمػػب التػػي المتقدمػػة البمػػداف فػػي الكظػػائؼ عػػدد فػػي حػػاد انخفػػاض إلػػى االقتصػػادم النمػػك أدل

 كانػػػت مػػػزارع فػػػي األمػػػريكييف يػػػةغالب عمػػػؿ ، عشػػػر التاسػػػع القػػػرف فػػػي.  الشػػػاؽ البػػػدني العمػػػؿ مػػػف طكيمػػػة
 الصػمب عمػاؿ كػاف ، الماضػي القػرف عشػرينيات في األخيرة اآلكنة في قة ؛كشا طكيمة فييا العمؿ ساعات
 .األسبكع في أياـ ستة ، اليكـ في ساعة 12 لمدة عادة يعممكف

 مػع ؛ المتكقػع العمػر متكسػط ىػك الصػحة عمػى االقتصػادم النمػك لتػأثيرات المحتممػة المقاييس أحد
 ممػا ، الػكالدة عنػد المتكقػع العمػر متكسػط يػزداد ، الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج مػف الفرد نصيب زيادة
 تكضػح. الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مف الفرد نصيب زيادة مع بالفعؿ تتحسف الصحة أف إلى يشير

 لػػػ اإلجمػالي المحمػػي النػاتج مػػف ردالفػ كنصػػيب الػكالدة عنػػد المتكقػع العمػػر متكسػط بػػيف العالقػة دراسػة حػػكؿ
 الفػرد نصػيب زيػادة مػع لمزيػادة المتكقػع العمػر لمتكسػط كاضػ  اتجػاه ىناؾأف . 2009 عاـ في دكلة 185
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 النػاتج مػف الفػرد نصػيب فييػا يبمػغ التي لمبمداف بالنسبة ، المثاؿ سبيؿ عمىك .  اإلجمالي المحمي الناتج مف
ػا 67 المتكقػع العمػر متكسػط يبمػغ ، دكالر 5000 حػكالي الحقيقػي اإلجمالي المحمي  إلػى يرتفػع لكنػو ، عامن

ػػػا 74  زيػػػادة مػػػع. دكالر 15000 إلػػػى الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج مػػػف الفػػػرد نصػػػيب زيػػػادة مػػػع عامن
 ، دكالر 25000 إلػػى ، أخػػرل دكالر 10000 بمقػػدار الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب
 مػػػع متنػػػاقص بمعػػػدؿ المتكقػػػع العمػػػر متكسػػػط يػػػزداد ، لػػػذلؾ.  فقػػػط 77 إلػػػى لمتكقػػػعا العمػػػر متكسػػػط يرتفػػػع
 اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب زاد فكممػػا.  الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب
 .العادم الشخص يتكقعيا التي الحياة مدة زادت ، الحقيقي

 اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج مػػػف الفػػػرد نصػػػيب يػػػادةز  مػػػع المتكقػػػع العمػػػر متكسػػػط زيػػػادة أسػػػباب أحػػػد
 كعمػػى الصػػحية الرعايػػة عمػػى إلنفاقيػػا أكثػػر أمػػكاؿ لػػدييـ المرتفػػع الػػدخؿ ذكم األشػػخاص أف ىػػك الحقيقػػي
 .الرياضة لممارسة لتكريسو الفراغ كقت مف المزيد لدييـ ، ذلؾ إلى باإلضافة.  المغذية األطعمة

 يػػزداد:  عػػادةن  يمػػي مػػا كػػؿ يحػػدث ، الحقيقػػي اإلجمػػالي يالمحمػػ النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب زيػػادة مػػع
 المجتمػع أفػراد دخػؿ كيػزداد ، المتكقػع العمػر متكسػط كيزيػد ، سػعادة أكثػر أنيػـ االفػراد كيعمف ، الفراغ كقت
ػػا يكػػكف ال قػػد الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج مػػف الفػػرد نصػػيب أف حػػيف فػػي.  دخػػالن  األقػػؿ  مثالينػػا مقياسن

 المحمػػػي النػػػاتج فػػػي الزيػػػادات بػػػأف لالعتقػػػاد كجيػػػو سػػػبب ىنػػػاؾ.  مفيػػػد مقيػػػاس أنػػػو إال ، شػػػةالمعي لمسػػػتكل
 تزيد كلكنيا ، شراؤىا العادم لمشخص يمكف التي كالخدمات السمع مف فقط تزيد ال لمفرد الحقيقي اإلجمالي

ا  .العادم الفرد لرفاىية العاـ المستكل مف أيضن

 اإلجمػالي المحمػي النػاتج مػف الفػرد نصػيب فػي االختالفػات لشػرح نمكذج تطكير ىي التالية ميمتنا
 .البمداف كعبر الزمف عبر الحقيقي

 Solow’s Theory of Economic Growthاال ت ادم  لمنمك سكلك نظرية -4

 الكالسػيكي النمكذج أصب  ،Swan (1956)ك ، Solow (1957-1956) لػ األساسية المساىمات بعد
 ك 1956 عػامي بػيف .  النمػك لتحميػؿ  - األكاديميػة األكسػاط فػي األقػؿ عمػى  - السائد النيج ىك الجديد
-نيػػػكال Solow نمػػػكذج باسػػػـ كالمعركفػػػة ،"  القديمػػػة النمػػػك نظريػػػة " سػػػيفتح االقتصػػػاديكف أعػػػاد ، 1970

 Solow نمػػكذج يسػمط ، كالسػيكية-النيػك اإلنتػػاج دالػة عمػؿ إطػار عمػػى بنػاءن .  االقتصػادم لمنمػككالسػيكي 
 قطػاع بػدكف مغمقػة اقتصػادية بيئػة فػي التكنكلػكجي كالتقػدـ السػكاني كالنمػك الدخػارا نمػك تأثير ىعم الضكء
 ، Endogenous growth theory الػداخمي النمػك نظريػة فػي األخيػرة التطػكرات مػف الػرغـ عمػى.  حكػكمي
 . االقتصادم لمنمك مناقشة ألم األساسية البداية نقطة سكلك نمكذج يظؿ
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 يتكػػكف االقتصػػاد أف ييفتػػرض ، التبسػػيط أجػػؿ مػػف( 1: )ىػػي Solow لنمػػكذج يسػػيةالرئ االفتراضػػات
ا ينتج كاحد قطاع مف ( 2) ؛ االستيالؾ أك االستثمار ألغراض استخداميا يمكف التي السمع مف كاحدنا نكعن

 ؛ردخالمػنػاتج ال كػؿ اسػتثمار يػتـ( 3) ؛ الحكػكمي القطػاع كتجاىػؿ الدكليػة المعامالت أماـ مغمؽ االقتصاد
 الػتخمص تػـ قػد الكينزيػة الصػعكبات أف منفصػمة اسػتثمار دالػة كجكد عدـ يعني ، Solow نمكذج في ، أم
 الطكيػؿ بالمػدل معنػي النمكذج أف بما( 4) ؛ دائمنا متكافئاف حقؽالم كاالستثمار حقؽالم االدخار ألف منيا
 تنطبػؽ النقػدم كالحيػاد لألسػعار ممػةالكا المركنػة افتراضػات أف أم ؛ يػةكينز ال ستقرارالا مشاكؿ تكجد فال ،

ػػػػػا ينػػػػػتج االقتصػػػػػاد كأف  عػػػػػف Solow يتخمػػػػػى( 5) ؛ النػػػػػاتج إلجمػػػػػالي( الطبيعػػػػػي) المحتمػػػػػؿ المسػػػػػتكل دائمن
 العمالػة إلػى المػاؿ رأس كنسػبة (K / Y) الثابتػةنػاتج ال إلػى المػاؿ رأس لنسػبة Harrod-Domar افتراضػات

 المػاؿ رأس رصيد إىالؾ كمعدؿ السكاني كالنمك التكنكلكجي التقدـ معدؿ تحديد يتـ ( 6) ؛ (K /L) الثابتة
 نمػكذج فػي خارجيػة التكنكلكجيػا افتراض يعنيو ما بشأف كاضحيف نككف أفىنا  الميـ مفك  . خارجي بشكؿ

Solow  .عنػػد ، يعنػػي كىػذا.  عامػػة سػمعة التكنكلكجيػػا تكػػكف أف ييفتػرض ، لمنمػػك النيككالسػكية النظريػػة فػي 
 المتػػاح المعرفػػةرصػػيد  نفػػس فػػي دكلػػة كػػؿ تشػػترؾ أف المفتػػرض مػػف أنػػو ، العػػالمي صػػاداالقت عمػػى تطبيقػػو
 نفسيا اإلنتاج دالة إلى الكصكؿ إمكانية لدييا البمداف جميع أف أم ؛ مجاننا

 السػابؽ كصػفيا (1) الجديػدة الكالسػيكية الكمػي اإلنتػاج دالػة حػكؿ Solow ، لػػنمػكال نمكذج بناء تـ
 لمنمك اشرةالمب األسباب عمى كيركز

 .ال مؿ إنتاجية عمى الماؿ رأس تراكـ تيثير لشرح Solow نمك نمكذج استخدـالهدؼ 

 لمسػػػتكل كبالتػػػالي ، لمفػػػرد الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي لمنػػػاتج الرئيسػػػي المحػػػدد ىػػػي العمػػػؿ إنتاجيػػػة
 ىػي (TFP) الكمػال ال امػؿ إنتاجيػة فػال التغيػراتك المػاؿ رأس تػراكـ أف ااتضػ  سػابق. مػا  بمد في المعيشة

 المعيشػػة مسػػتكل ارتفػػاع سػػبب نفيػػـ أف أردنػػا إذا ، لػػذا.  ال مػػؿ إنتاجيػػة فػػي لمتغيػػرات األساسػػية المحػػددات
 ، جػزءال ىػذا فػي. الكمػي العامػؿ إنتاجيػة كمحػددات المػاؿ رأس تػراكـ فيػـ إلى بحاجة فنحف ، الكقت بمركر
 إجمػالي يكػكف عنػدما العمػؿ إنتاجيػة عمػى المػاؿ رأس تػراكـ يػؤثر كيػؼ لشػرح Solow نمػك نمكذج نستخدـ
 .االقتصادم النمك في االقتصادييف تفكير لكيفية أساسنا النمكذج ىذا أصب .  ثابتنا كامؿالع إنتاجية

 ال مؿ  إلى الماؿ رأس كنسدة لمفرد الناتج 
 Output per person and the capital-labor ratio  

 عمػؿ ساعة لكؿ الحقيقال المحمال الناتج إجمالال ةمناقشػ ال مؿ إنتاجية نمكحساب تـ سابقا عند  
 مسػتكل اخػتالؼ سػبب كشػرح المػدل طكيػؿ لنمػكا ةلمناقشػ ـميػ كقمنػا أنػو ، ال مػؿ إلنتاجية مقياس كىػك ،

 كػكب انتػاج لدالػة قمػيالن  معدلػة نسػخة مػعالعمػؿ  تػـ ، العمػؿ إنتاجية نمك شرحكعند .  البمداف عبر المعيشة
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 لمفػرد الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج في الزيادة تحدد التي العكامؿ تمؾ ؿعز  إلى. حيث احتجنا دكغالس
 مػدخالت كمية عمى اإلنتاج دالة تقسيـ يتـ عندما التالي النحك عمىمرة اخرم  كتابتيااعادة  يمكف كالتي ،

(L) العمؿ
(15) 

 

 
   (

 

 
*       

 المحمػي النػاتج أك ، المعيشػة مستكل في منمكل فقط مصدريف كجكد عمى الميمة العالقة ىذه تنص
 العمؿ مدخالت إلى الماؿ رأس كنسبة ، (A) عامؿلمالمستقؿ  النمك .(L  /Y) كىي لمفرد الحقيقي اإلجمالي

(K/L) ، فرد لكؿ الماؿ رأس" أك capital per person  ." 

 دالػػػػػػة رسػػػػػـ ـيػػػػػت ( التػػػػػالي1) الشػػػػػكؿ فػػػػػي فػػػػػرد ؛ لكػػػػػؿ اإلنتػػػػػاج دالػػػػػة صػػػػػيغة ىػػػػػي( 1) المعادلػػػػػة
مػف رصػيد رأس المػاؿ لكػؿ  متتاليػة إضػافة كػؿ.  A0 عنػد ثابػت المسػتقؿ النمػك عامؿ أف بافتراضك  اإلنتاج
 بسػػبب ، ذلػػؾ كمػػع.  عامػػؿ لكػػؿ أعمػػى إنتػػاج ليػػا سػػيككف؛  (K/L) "عامػػؿ لكػػؿ المعػػدات مػػف المزيػػد" فػػرد

 رأس تعميػؽ"  عامػؿ لكػؿ المػاؿ أسر  تػراكـ عػف النػاتج عامػؿ لكؿ الناتج عمى التأثير ف ف ، العكائد تناقص
 بالنسػبة ، كبالتػالي . (Y/L) الفػرد إنتػاج فػي متناقصة زيادة عنيا ينتج، أم باستمرار ينخفض سكؼ "الماؿ
 فػػػي منػػػو نسػػػبينا نػػػادرنا المػػػاؿ رأس يكػػػكف حيػػػث بكثيػػػر أكبػػػر Y عمػػػى التػػػأثير سػػػيككف ، K فػػػي معينػػػة لزيػػػادة

 أكثػر تػأثير لو يككف أف يجب الماؿ رأس تراكـ أف أم. نسبينا رناكفي الماؿ رأس فييا يككف التي االقتصادات
 .المتقدمة بالبمداف مقارنة النامية البمداف في العمؿ إنتاجية عمى دراماتيكية

 ناتج ينتج ) K/L) 0 فرد لكؿ الماؿ رأس إدخاؿ مع ، لإلنتاج محتمالن  كاحدنا مستكل B النقطة تمثؿ
 .0 (Y / L) شخص لكؿ

 
                                                           

 Lعمػى  K. أكالن ، نضػر  كنقسػـ  ؟ اناؾ نكعاف مف الخطكات الكسػيطةدالة االنتاج السادقة ( مف م ادلة 1كيؼ يمكف اشتقاؽ الم ادلة    - 15

 (:1فال الم ادلة  

    (
  

 
  *        

. اػذ  الحقيقػة Kك  Lدنسػدة زيػادة م ينػة فػال كػؿ مػف فيما يت مػؽ  Yت رض عكائد  مة( حجـ ثادتة ، فهناؾ مركنة كحدة مف  Fإذا كانت الدالة 
عادة كتادته الم ادلة   Lتسمح لنا داستخراج الم طمح   '( عمى النحك التالال:1كا 

     (
 

 
  *         

 .L"( عمى 1( فال النص مف خبلؿ  سمة كبل جاندال  1. يتـ الح كؿ عمى الم ادلة  (f)لمدالة  حظ انا أننا  دمنا اسمنا جديدناال
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                                                                                                                        Y/L  

                                                                                   Y/L=A0 f(K/L)                                

              

 B (Y/L)0 

 ∆Y         

                                         ∆K    

  

 

   0                             K/L(K/L)نسدة رأس الماؿ إلى ال مؿ                   

 يمكػف الػذم نتػاجاإل  مقػدار اإلنتػاج دالػة تكضػح : فػرد لكػؿ مػاؿ رأس دمدخؿ فرد  لكؿ الناتج تردط االنتاج دالة (1  شكؿ
 الممكػف مػف كلكف ، B النقطة اال لبل ت اد المحتممة المكا ع أحد. فرد  لكؿ الماؿ رأس مف مختمفة قيـد فرد لكؿ إنتاجه
ا  دالػة انحػدار. لمفػرد اال ت ػادم المػاؿ رأس ر ػيد حجػـ الديػانال الرسـ اذا مف نحدد أف يمكننا ال. أخرل دكاؿ كضع أيضن

 يكػكف عنػدما ، المػاؿ رأس زيػادة عػف النػاتج اإلضػافال المقػدار يظهر الذم MPK الماؿ لرأس حدمال ناتجال اك اإلنتاج
 .ثادتنا ال مالة مقدار

 اآلف حتػػى. االقتصػػادم لمنمػك مناسػػبة نظريػػة نحػك بدايػػة مجػرد( 1( الشػػكؿ فػػي اإلنتػاج ةدالػػ تعتبػر
 رأس كنمػك (A) مسػتقؿ عامػؿ ىػي المعيشػة مسػتكل فػي لمنمػك الرئيسية المصادر أف ببساطة تحميمنا يخبرنا
 العصػػكر بػػيف أك البمػػداف بػػيف ىػػذيف النمػػك مصػػدرم اخػػتالؼ سػػبب يفسػػر ال ىػػذا لكػػف. (K/L) لمفػػرد المػػاؿ

قيمػػة  مػػف بػػدالن  A0 ىػػك( 1) الشػػكؿ فػػي المسػػتقؿ النمػػك عامػػؿ كػػكف سػػبب اآلف حتػػى نعػػرؼ ال. التاريخيػػة
. الحؽ كقت إلى المستقؿ النمك عامؿ دديح لما تـي . K/L مستكل يحدد الذم ما نعرؼ كال ، آخرمصدر 

دالػػػة  بػػػيف األساسػػػية العالقػػػات بمراجعػػػة نبػػػدأك . (K/N) لمفػػػرد المػػػاؿ رأس نمػػػك محػػػددات عمػػػى نركػػػز ، ىنػػػا
 " االستهبلؾ" كاالدخار" التراكـ" ،  الماؿ رأس كنمك،  االستثمار،  االنتاج

 المستقرة  الحالة فال كاالستثمار االدخارSaving and Investment in the Steady State 

 السياسػة بػيف الػرابط تمثػؿ ألنيػا ، ميمػة العالقػة ىػذه الػكطني  االدخػار ب جمػالي K/L ترتبط كيؼ
 .فرد لكؿ الطكيؿ المدل عمى الناتج كنمك ، الخاصة االدخار كقرارات ، لمحككمة المالية
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 المسػتقؿ النمػك عامػؿ أف يعنػي ممػا ، تكنكلػكجال( تقنػال تغيير له ليس اال ت اد أف أكالن  فترضسن
(A 1 المعادلة في) مثؿ نقطة عند ثابتنا االقتصاد يظؿ بحيث ، ثابت B االقتصػاد يكػكف. (1) الشػكؿ في 

. ثابتة Y/K النسبة أف يعني مما ، المعدؿ بنفس K ك Y ينمك عندما B النقطة عند ثابت رأسي كضع في
 تغيير يكجد ال بأنو اإلضافي االفتراض نضيؼ عندما. steady state  المستقرة الحالة يسمى الكضع ىذا
ا تساكم K ك Y نمك معدالت ف ف ، تقني  K/L نسػبة أف يعنػي مما ، (L) العمؿ مدخالت نمك معدؿ أيضن
 .ثابتة

 نسدة ضمنان  ي نال مما ، الم دؿ دنفس الماؿ رأس الناتج كمدخبلت فيها ينمك حالة اال steady state المستقرة  الحالة
 .الماؿ رأس كمدخبلت ناتجال ديف ثادتة

 (y =∆Y/Y) النػاتج نمػك معدؿ ذلؾ في بما النمك، معدالت لتحديد صغيرةال عادة الحركؼ نستخدـ

 المسػتقرة الحالػة شػرط كبالتالي (n=∆L/L) العمؿ مدخالت نمك كمعدؿ (k=∆K/K) الماؿ رأس نمك كمعدؿ
 (.3) كػ كتابتو يمكف ، ثابت (K/ L) فرد لكؿ الماؿ رأس في تقني تغيير كجكد عدـ مع

             

 عنػػد ثابتنػػا كػػكفي أف لالقتصػػاد الضػػركرم الشػػرط عمػػى( 3) المعادلػػة تػػنص المنطقيػػة، الناحيػػة مػػف
 K/L النسػبة أف تعنػي n ك k لػػ المتسػاكية النمػك معػدالت ألف نظػرنا ،(1) الشػكؿ فػيكمػا  B مثػؿ نقطػة
ا يمكف ؛ثابتة  رأس عمػى مقسػكمنا  (K∆)المػاؿ رأس فػي التغييػر أنػو ىعمػ المػاؿ رأس نمػك م ػدؿ كتابة أيضن
 : أم (K) نفسو الماؿ

  

 
            

 يػؤدم الػذم االسػتثمار  ػافال ، (I) االسػتثمار مػف بنػكعيف الماؿ رأس نمك م دؿ بػربط اآلف نقكـ
 أصػػب  الػػذم القػػديـ المػػاؿ رأس محػػؿ يحػػؿ الػػذم الدػػديؿ االسػػتثمارك ، (K∆) المػػاؿ رأس رصػػيد زيػػادة إلػػى
 كؿ استبدالو يتـ الذم( 0.10 المثاؿ سبيؿ عمى) الرأسمالي رصيدال جزء ىك d حيث (dK) باليا أك مكناتمي
 .كالتقادـ ىتالؾاال بسبب عاـ

        (
  

 
  *                
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 عمػػى نحصػػؿ ثػػـ ، K فػػي الثػػاني المصػػطم  كضػػرب بقسػػمة الثالػػث المصػػطم  عمػػى نحصػػؿ ىنػػا
 .n محميا  K/K∆ لتحؿ( 4) المعادلة باستخداـ الرابع صطم الم

’ break-even"التعػػادؿ" أك" المطمػػكب" االسػػتثمار باعتبػػاره k (n + d)التعبيػػر فػػي التفكيػػر يمكػػف
 يمػـز ، اليبػكط مػف k منػع أجػؿ مػف. ثابتػة( k = K/Y) عمػؿ كحػدة لكػؿ المػاؿ رأس عمى لمحفاظ الضركرم

ػا مطمكب االستثمار بعض(. 5) المعادلة في k(d) الحد ىك ىذا. ؾاالىتال لتعكيض االستثمار بعض  أيضن
 المػاؿ رأس ينمك رصيد أف يجب ثـ كمف(. 5) في k(n) الحد ىك ىذا. nز  بمعدؿ نمكي العمالة حجـ ألف

 المطمػػكب مػػف أكبػر عمػػؿ كحػػدة لكػؿ االسػػتثمار يكػػكف عنػدما. k ثبػػات عمػػى لمحفػاظ فقػػط (n + d) بمعػدؿ
 capitalالمػػػاؿ رأس تعميػػػؽ" االقتصػػػاد يشػػػيد الحالػػػة ىػػػذه كفػػػي يرتفػػػع سػػػكؼ k فػػػ ف ، دؿالتعػػػا السػػػتثمار

deepening  ." 

 لتمثيػػؿ S الرمػػز سنسػػتخدـ كىنػػا ، الػػكطني االدخػػار ب جمػػالي االسػػتثمار لػػربط جػػاىزكف اآلف نحػػف
 أف افترضػػػنا إذا(. الخػػػاص االدخػػػار S الرمػػػز يمثػػػؿ حيػػػث المعتػػػاد عميػػػو ، عكػػػس عمػػػى) الػػػكطني االدخػػػار
 . (I) الخاص االستثمار يساكم (S) الكطنية المدخرات إجمالي ف ف ، صفر الصادرات صافي

           

 ، (s=S/Y) اإلجمػالي المحمػي النػاتج إلػى االدخػار نسػبة أنيػا عمػى الصػغيرة الحركؼ عرؼن عندما
 األيمػػف الجانػػب عمػػى اراالسػػتثم كاسػػتبداؿ sY بػػػ( 6) المعادلػػة مػػف األيسػػر الجانػػب اسػػتبداؿ عندئػػذو  يمكننػػا

 :أم  ،( 5) بالمعادلة

                 

 عالقتنػػػا اآلف كلػػػدينا ، (L) العمػػػؿ مقػػػدار عمػػػى( 7) المعادلػػػة طرفػػػي قسػػػمة ىػػػي األخيػػػرة خطكتنػػػا
 .(L/K) األفقي بالمحكر( 1) لمشكؿ( Y/L) الرأسي المحكر تربط التي المركزية

  

 
      

 

 
        

 لمفػرد المػاؿ رأس يسػاكم لمفػرد الكطنيػة المػدخرات إجمػالي أف عمػى( 8) المعادلػة تػنص ، مماتبالك
 .بديؿ كاستثمار يحدث أف يجب الذم الماؿ رأس جزء إلى باإلضافة الماؿ رأس نمك معدؿ في مضركبنا

  عرض نمكذجSolow 
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 نمػػك معػػدؿ فػػي ائمػػةد زيػػادة إلػػى (s) النػػاتج إلػػى القػػكمي االدخػػار نسػػبة زيػػادة تػػؤدم أف يمكػػف ىػػؿ
 االقتصادم لمنمك "كبلسيكية-النيك" لمنظرية لمدىشة إثارة األكثر النتيجة ىي ىذه كانت. ال الجكاب  ناتجال

Neoclassical theory سػكلك إـ ركبػرت قبػؿ مػف الخمسػينيات فػي األصػؿ فػي تطكيرىػا تػـ التػي Robert 

M. Solow ، المبنات في بالفعؿ نظرنا لقد. 1987 عاـ في نكبؿ جائزة عمى أجميا مف حصؿ نظرية كىي 
 بػػػيف كالعالقػػػة ،(1) كالشػػػكؿ( 1) المعادلػػػة فػػػي فػػػرد لكػػػؿ اإلنتػػػاج دالػػػة ىػػػي ىػػػذه.  سػػػكلك نظريػػػةل األساسػػػية
 .(8) المعادلة في المستقرة الحالة كاستثمار االدخار

  تد ر سكلكSolow’s Insight 

 ، اإلنجميػزم االقتصػادم ، ىػاركد ركم رالسي قبؿ مف األربعينيات في (8) المعادلة جبر كضع تـ
يفسػػي  عناصػػر جميػػع فػػ ف ، السػػابؽ التطػػرؽ إليػػو االقتصػػادم لمنمػػك دكمػػار-ىػػاركد نمػػكذج فػػي. دكمػػار كا 
 ىػػػذه تبػػػدك األيمػػػف  الطػػػرؼ يسػػػاكم( 8) المعادلػػػة مػػػف األيسػػػر الطػػػرؼ اإذ لمػػػاذا لكػػػف. ثابتػػػة( 8) المعادلػػػة
ػػا مرتبطػػة غيػػر عكامػػؿ عمػػى تعتمػػد( 8) ادلػػةالمع عناصػػر ألف ، محتممػػة غيػػر صػػدفة المسػػاكاة حيػػث . تمامن

  ػػرارات خػػالؿ مػػف المعادلػػة مػػف األيسػػر الجانػػب عمػػى (s) النػػاتج إلػػى الكطنيػػة المػػدخرات نسػػبة تحديػػد يػػتـ
 مػػدخالت نمػػك معػػدؿ تحديػػد كيػػتـ.  كالحككمػػة  ادخػػار  طػػاع االعمػػاؿ( األعمػػاؿ كشػػركات لؤلسػػر االدخػػار
ػا مختمفػة اعتبارات خالؿ مف( 8) المعادلة مف األيمف الجانب عمى (d) االىالؾ كمعدؿ( n) العمؿ  - تمامن
 .ااتبلكه أك الماؿ رأس تقادـ م دؿك ، الهجرة ، الكفياتك  المكاليد م دالت

 كاالسػتثمار االدخػار بعالقػة( 1) المعادلػة فػي فػرد لكػؿ اإلنتػاج دالػة مػف  الػربط ىػك سػكلك فعمػو مػا
 الكطنيػػة المػػدخرات إجمػػالي لػػدينا ،( 8) المعادلػػة مػػف األيسػػر الجانػػب يفػػ ، أخػػرل مػػرة.  (8) المعادلػػة فػػي
 النػاتج الحقيقػي لكػؿ سػاعة عمػؿ" " أك فػرد لكؿ الناتج في مضركبنا الكطني االدخار (s) معدؿ كىك ، لمفرد

(Y/L) ، مػف األيمػف الجانػب عمػى؛  (1) المعادلػة فػي فػرد لكػؿ اإلنتػاج دالػة خػالؿ مػف معطػى بدكره كىذا 
 مػف فػرد كػؿ لتزكيػد المطمػكب االسػتثمار مقدار أم ، فرد لكؿ الثابت االستثمار مقدار لدينا ،( 8) ادلةالمع

 أك ميتمػػؾال المػػاؿ رأس محػػؿ ليحػػؿ ك ، الحػػالييف السػػكاف مثػػؿ فػػرد لكػػؿ نفسػػو المػػاؿ بػػرأس الجػػدد السػػكاف
 .المتقادـ

 نمكذج Solow ديانيا 
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 الخػط ، األيسػر اإلطار في. ( 2) الشكؿ في اكم ، منفصؿ بشكؿ( 8) المعادلة طرفي رسـ يمكف
 العمالػة إلػى نػاتجال نسػبة يرسػـ حيػث ، (1) الشػكؿكما فػي  فرد لكؿ اإلنتاج دالة عف عبارة العمكم األحمر

(Y/L) العمالة إلى الماؿ رأس لنسبة كدالة (K/L) .معدؿ في الخط ىذا نضرب عندما (s) الثابت االدخار 
 إلػػػػى الخطػػػػيف بػػػػيف المسػػػػافة تشػػػػير. (sY/L) فػػػػرد لكػػػػؿ الػػػػكطني االدخػػػػار ، األزرؽ الخػػػػط عمػػػػى نحصػػػػؿ ،

 كالػذم ،" اسػتثمار الت ػادؿ" فػرد لكػؿ الحالػة المسػتقرة راستثما األيمف اإلطار يرسـ. فرد  لكؿ االستيالؾ
أف اسػتثمار التعػادؿ يتناسػب مػع  ) n + d) K/Lتكضػ  العالقػة الخطيػة ،  اليمػيف إلػى مطػرد بشػكؿ يرتفػع
K/L .  ألف انظرن K/L رأس كاسػتبداؿ السػكاف مػف جػدد دادأعػ زكيػدلت الػالـز االسػتثمار مقػدار يرفػع األكبػر 
 .كالمتقادـ ميتمؾال الماؿ

 منف مة  رارات نتيجة اما كاالستثمار االدخار

 (n+d) K/L    Y/L , S/L
                                       Y/L=Af(K/L)               

   I/L                                                           

        االستهبلؾ  لكؿ فرد                                                                       

                                                           sY/L                   

                                                  االدخار لكؿ فرد                                                            

                                                                                                           

                                                                                                         n+d                                                     

 K/L                                                                      K/L   

 دالػة األيسػر اإلطار فال ال مكم المنحنال األحمر الخط ينسخ: فرد لكؿ المستقر الحالة كاستثمار كاالدخار الناتج (2  شكؿ
 االدخػار يظهر الذم السفمال المنحنال األزرؽ الخط ينتج (s) االدخار م دؿ فال دضردها( ؛ 1الشكؿ   مف فرد لكؿ اإلنتاج
 كاػك ، فػرد لكػؿ سػتقرة اسػتثمار الحالػة الم األيمػف اإلطػار ُيظهػر.  الخطيف ديف المسافة اك لكؿ فرد االستهبلؾ. فرد لكؿ

 .  (K / L) لم مالة ماؿ رأس نسدة لكؿ جدد عماؿ كتجهيزمهتمؾ ال الماؿ رأس حبلؿإل المطمك  المدم 

 

 تحػدث. فػرد لكػؿ اإلنتػاج دالػة كلمتكضي  نحذؼ ،(2الشكؿ ) جزأم بتجميع ، (3) الشكؿ في نقكـ
 حالػةىػي ال ىػذه لمػاذا.    0 (K /L) لعمالػةا إلػى المػاؿ رأس نسػبة تكػكفك  ، E0 النقطػة عنػد المسػتقرة الحالػة

 االسػتثمار مػف أعمػى كاالستثمار االدخار يككف ، C النقطة مثؿ ، E0 يسار عمى نقطة أم عند   مستقرةال
 ينمػك (K/L) يجعػؿ اإلضػافي االسػتثمار ىػذا.  ثابػت مسػتكل عنػد (K/L) عمى لمحفاظ )التعادؿ( المطمكب

استثمار الحالة 
   المستقرة  لكؿ فرد
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 يكػػكف ، D النقطػػة عنػػد ، كبالمثػػؿ .E0 المسػػتقرة الحالػػة تػػكازف إلػػى C ةالنقطػػ مػػف يميننػػا االقتصػػاد كينقػػؿ ،
 مػػػف جػػدد فػػرادأ زكيػػدلت يكفػػي مػػا اسػػتثمار يػػتـ ال أنػػػو يعنػػي ممػػا ، المطمػػكب مػػف أقػػؿ كاالسػػتثمار االدخػػار
 يسػػارنا االقتصػػاد يتحػػرؾ ، D النقطػػة مػػف بػػدءنا ، ثػػـ كمػػف. كالمتقػػادـ ميتمػػؾال المػػاؿ رأس كاسػػتبداؿ السػػكاف

 .E0 النقطة عند المستقرة الحالة تكازف حالة إلى األزرؽ الخط أسفؿ ؼلمخم

 لمتحرؾ نحك تكازف الحالة المستقرة K/L عمىاناؾ ضغط 

S/L, I/L                                                                                                                          
               

     (n+d) K/L                                                             

                                                                        

                                         sY/L                   E0                  D        s(Y/L)0  

                                                                                                  C 

                                                                                                                                          

                                                                       

                                                                                                                                                          

                                              ( K/L)0                           K/L                                             

ي در خط االدخػار . (2 الشكؿ  جزئال جمعاذا الشكؿ ي : Solowتكازف االدخار كاالستثمار فال نمكذج النمك ( 3 الشكؿ 
، يتجػاكز االدخػار كاالسػتثمار الف مػال  Cر ، مثػؿ . فال أم نقطػة إلػى اليسػاE0عند النقطة  استثمار الحالة المستقرةخط 

حتػى ي ػؿ اال ت ػاد إلػى  K/ Lثادتنػا( ، كدالتػالال ينمػك  K/ Lاستثمار الحالػة المسػتقرة  المدمػ  المطمػك  لمحفػاظ عمػى 
، يكػػكف االدخػػار كاالسػػتثمار الف مػػال أ ػػؿ مػػف اسػػتثمار الحالػػة المسػػتقرة  D. فػػال أم نقطػػة إلػػى اليمػػيف ، مثػػؿ E0النقطػػة 

 ) K/L)0الجػػدد مػػف السػػكاف دػػػ  فػػراد، يػػدخر الفػػرد المدمػػ  المناسػػ  لتزكيػػد األ E0. فقػػط عنػػد  E0إلػػى  K/Lكيػػتقمص 

 كالمتقادـ. مهتمؾكاستدداؿ رأس الماؿ الد

 االدخار م دؿ ارتفاع آثار  Saving Rate 

 إلػػى يالقػػكم االدخػػار نسػػبة فػػي التغييػػر بػػأف Solow النمػػك لنمػػكذج المػػذىؿ الضػػمني المعنػػى لفيػػـ
ا تغييرنا يخمؽ ال الناتج  عمػى االدخػار معػدؿ فػي الزيػادة تػؤثر كيػؼ نػرل دعكنػا ، نػاتجال نمك معدؿ في دائمن

 معػػدؿ فػػي مفاجئػػة زيػػادة نقػػدـثػػـ  ؛ E0 النقطػػة عنػػد فػػي البدايػػة القتصػػادا يقػػع. (4) الشػػكؿ فػػي. االقتصػػاد
 بػػػيف المسػػػافة تمثػػػؿ ؛ األعمػػػى إلػػػى ؽاألزر  االدخػػػار خػػػط انتقػػػاؿ إلػػػى يػػػؤدم ممػػػا ، s1 إلػػػى s0 مػػػف االدخػػػار
ادخػارا  القديـ األزرؽ دخاراال خط طكؿ عمى E0 كالنقطة الجديد األزرؽ دخاراال خط طكؿ عمى F النقطة
ػػا إضػافينا  ، الجديػػد االدخػػار خػط أعمػػى اليمػيف إلػػى االقتصػاد ينتقػػؿ. فػرد  لكػػؿ المػاؿ رأس نمػػك لتغذيػة متاحن

   خط االدخار

ة ستثمار الحالخط ا
  المستقرة 
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 معمالػةل الماؿ رأس مف أعمى بنسبة السكاف مف الجدد األعضاء زكيدلت متاحة إضافية مدخرات لكجكد نظرنا
(K/L)، يصػؿ النيايػة فػي ؛ األعمػى النسػبة تمػؾ عنػد القػديـ المػاؿ لػرأس اإلضػافي ؾىػتالاال زكيدلت ككذلؾ 

 رأس نسػبة تثبيػت يػتـ ، E1 عند كاحدة مرة كلكف. الجديد االدخار خط طكؿ عمى E1 النقطة إلى االقتصاد
 فػي النمػك كيساكم ، فرد لكؿ ناتجكال االدخار تثبيت كيتـ ،1(K/L) الجديدة األعمى النسبة عند عمالةمل الماؿ
 (.y = k = nحيث  ، E0 في كما E1 عند) العمؿ مدخالت نمك معدؿ أخرل مرةالناتج 

  ,Y/L                                                              Y/L=Af(K/L)     S/L ,  I/Lدالة اإلنتاج

    (Y/L)1   

                                                                                           (d+n)K/L  

                                 E1              I1  s1Y/L              (Y/L)0 

                                                      

             s1(Y/L)1                                                    
                                                                  F                                                     I0   s0Y/L                              

s0 (Y/L)0,  (d+n)(Y/L)0                                                                   E0                                                          

   

 
                                           (K/L)0                                (K/L)1                                K/L   

 خط" ارتفاع إلى األعمى االدخار م دؿ يشير:   فرد لكؿ كالدخؿ الماؿ رأس عمى االدخار م دؿارتفاع  تيثير (4  شكؿال
 استثمار مف أعمى الف مال كاالستثمار االدخار كي دح. F إلى E0 مف الفكر عمى اال ت اد كضع يقفز". الجديد االدخار
 األ مية المستقرة الحالة  يمة مف لم مالة الماؿ رأس نسدة تزداد ، لذلؾ كنتيجة ،"" استثمار الت ادؿ ستقرةالم الحالة

(K/L)0، الجديدة المستقرة الحالة  يمة إلى (K/L)0، النقطة إلى اال ت اد ي ؿ حتى E1  الناتج إجمالال كيزيد؛ 
 .1(Y/L) لىإ 0(Y/L)  مف (عمؿ ساعةفرد  أك لكؿ  لكؿ الحقيقال المحمال

. Solow نمكذج تطكير قبؿ فراداأل يعتقد كاف كما ليس كلكف ، ميـ االدخار معدؿ ف ف ، كبالتالي
 E1 إلى معمالةل الماؿ رأس نسبة رتفاعال نظرنا ، الم يشة مستكل رفع إلى االدخار م دؿ فال الزيادة تؤدم
 النػػاتج نمػػك معػػدؿ رفػػع يػػتـ ، األعمػػى المعيشػػي المسػػتكل ىػػذا لتحقيػػؽ. أعمػػى نػػاتج لمعمالػػة نسػػبة عنػػو ينػػتج
 كالػذم ، نػاتجلم دائػـ بشكؿ أعمى نمك معدؿ يخمؽ ال األعمى االدخار معدؿ لكف L النمك معدؿ فكؽ مؤقتنا
 بػنفس L ك Y ينمػك أف يجب لذلؾ ، Y/L تثبيت يتـ ، المستقرة الحالة في. السكاني النمك عمى فقط يعتمد
 لمفػرد الماؿ رأس رصيد مف أعمى مستكل فقط ىي اإلضافي لالدخار ليةالما المكارد ف ف ، بديييا.  المعدؿ

تااااؤدي الزٌااااادة فااااً  -1

معدل االدخار إلاى انتقاال 

منحنااااً االسااااتثمار إلااااى 

 ....علىأ

..... تااااازداد نسااااابة  -2

رأس الماااال إلاااى العمااال 

 مما ٌتسبب فً....

3- .....

زٌااااااااااااااااادة 

النااااااااااااااااتج 

ً المحلاااااااااااا

االجمااااااااالً 

الحقٌقاااااااااً 

لكااااااااااااااااااااال 

 فرد....
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(K/L) ، التياـ  " يتـ. لمفرد الماؿ رأس رصيد في النمك استمرار كليس  eaten up   "اإلضافية المدخرات 
 االسػػتثمار كصػػافي ، األعمػػى المػػاؿ رأس رصػػيد عميػػو ينطػػكم الػػذم اإلضػػافي البػػديؿ االسػػتثمار خػػالؿ مػػف

 .فرد لكؿ الماؿ رأس مف أعمى بمستكل عامؿ كؿ لتزكيد المطمكب اإلضافي

 (s) االدخػػػار معػػدؿ فػػػي الزيػػادة فكمػػا ىػػك معمػػػـك ، أف.  محيػػػرا النظريػػة ىػػػذه جكانػػب أحػػػد يبػػدك قػػد
 يمكننػػا كيػػؼ.  " مفارقػػة االدخػػار أك حيػػرة لتػػكفير" االسػػتيالكي اإلنفػػاؽ تقميػػؿ خػػالؿ مػػف االقتصػػاد تضػػعؼ
 Solow نمػكذج أف ىػي اإلجابػة  لمفػرد الماؿ رأس نمك ستحفز االدخار معدؿ في ادةالزي أف مف ىنا التأكد

 كأسػ ارنا كمسػتمرنا كػامبلن  تكظيفنػا كيفتػرض( سػنكات أك شػيكرنا كلػيس عقكد) المدل طكيؿ لمتحميؿ مخ ص
 كمسػػتكل االسػػتيالؾ مػػف كػػؿ يػػنخفض ، النمػػكذج ىػػذا فػػي االدخػػار معػػدؿ يرتفػػع عنػػدما ، كبالتػػالي.  مرنػػة

 سػيظالف كاالسػتثمار االدخػار أف لضػماف الكػافي االسػتثمار لتحفيز يكفي بما الفائدة سعر ينخفض. سعرال
 .E1 ك E0 بيف االقتصاد مسار طكؿ عمى متساكييف

 عمؿ ساعة لكؿ لكؿ فرد أك اإلجمالال المحمال كالناتج ، ال اممة القكل نمك كم دؿ ، اإلابلؾ) 

 االقتصػػاد عمػػى يجػػب ، (s) معػػدؿ االدخػػار فػػي لمتغيػػر االسػػتجابة إلػػى باإلضػػافة أنػػو الكاضػػ  مػػف
ا  بلؾتاالاػ م ػدؿك (n) السػكانال النمػك م ػدؿ كىػي ،( 8) المعادلػة فػي األخػرل المعممػات مػع التكيؼ أيضن

(d).  االاػػتبلؾ م ػػدؿ يػػنخفض عنػػدما يحػػدث مػػامػػثال ل (5) الشػػكؿ يكضػػ (d) .الحالػػة اسػػتثمار ي ػػدح خػػط 
 االسػػتثمار مسػػتكل أصػػب . العمالػػة إلػػى المػػاؿ رأس نسػػبة كتػػزداد ، أكثػػر اسػػتكاء " اسػػتثمار الت ػػادؿ " المسػػتقرة

 مػػف االرتفػػاع فػػي لمعمالػػة المػػاؿ رأس نسػػبة تبػػدأ ، لػػذلؾ نتيجػػة.  اسػػتثمار التعػػادؿ مسػػتكل مػػف أكبػػر اآلف
 المػػػاؿ رأس نسػػػبة ألف 1(K/L) الجديػػػدة المسػػػتقرة الحالػػػة قيمػػػة إلػػػى   0(K/L) المسػػػتقرة لمحالػػػة األصػػػمية القيمػػػة
 المحمػػػي النػػػاتج يزيػػػد األعمػػػى لمعمالػػػة المػػػاؿ رأس نسػػػبة كارتفػػػاع ، اإلنتػػػاج دالػػػة مػػػدخالت أحػػػد ىػػػي لمعمالػػػة

 معػػدؿ انخفػػاض أف Solow النمػػك نمػػكذج لػػذلؾ يتكقػػع. (عمػػؿ سػػاعة لكػػؿلكػػؿ فػػرد )أك  الحقيقػػي اإلجمػػالي
 .أعمى معيشة كمستكل أعمى إنتاجية إلى سيؤدم االىتالؾ

 ال اممة القكل كنم م دؿ فال انخفاض(n)  ك Real GDP per capita عمؿ( ساعة لكؿ  أك 

 عمػػػى يػػػؤثراف كالىمػػػا االىػػػتالؾ كمعػػػدؿ العاممػػػة القػػػكل نمػػػك معػػػدؿ أف كفػػػؽ نمػػػكذج سػػػكلك الحػػػظي
 نفػس لػو سػيككف العاممػة القػكل نمػك معػدؿ فػي انخفػاض أم: نفسػيا بالطريقػة التعػادؿ اسػتثمار خػط انحدار
ػا المعيشة مستكل عمى التأثير  لمنمػك سػكلك نمػكذج يتكقػع ، لػذلؾ.  االىػتالؾ معػدؿ فػي انخفػاض مثػؿ تمامن

؛ يمكف تكضي   أعمى معيشة مستكلمنو ك  أعمى إنتاجية إلى سيؤدم العاممة القكل نمك معدؿ انخفاض أف
 .التالي المثاؿ ىذه الحاؿ مف خالؿ
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 سػػنكينا٪ 1.7 العػػالـ فػػي يالسػػكان النمػػك معػػدؿ متكسػػط بمػػغ ، المتحػػدة األمػػـ فػػي السػػكاف لقسػػـ كفقنػػا
 لمناطؽ السكاني النمك لمعدالت السكاف قسـ تكقعات التالي الجدكؿ كيبيف ؛ 2005  ك 1950 عامي بيف

 أف يجب األبطأ السكاني النمكك  ؛ أبطأ السكاني النمك يككف أف يتكقع ، منطقة كؿ في . العالـ في مختمفة
 .  (n)العاممة القكل نمك معدؿ مف يقمؿ

                                                                    Y/L=Af(K/L) S/L ,  I/L,  Y/L  اإلنتاجدالة 

            (Y/L)1   

                                                                                          (d0+n)K/L    

                                                            (Y/L)0 

                     (d1+n) K/L                              

                                                                                                                s0Y/L                                                               

     s0(Y/L)0                                                                                                                                                

     (d1+n)(K/L)0 

          

   

=K/L                                        (K/L)0                                  (K/L)1                          k   

 اسػتثمار خػط  انخفػاض انحػدار( اسػتكا  إلػى االاػتبلؾ م ػدؿ انخفػاض : يػؤدم اإلاػتبلؾ م ػدؿ فال انخفاض (5  الشكؿ
 لػذلؾ نتيجػة.  اسػتثمار الت ػادؿ مسػتكل مف أكدر اآلف ثماراالست مستكل ألف ال مالة إلى الماؿ رأس نسدة كتزداد الت ادؿ

 المسػػتقرة الحالػػة  يمػػة إلػػى 0(K/L) المسػػتقرة لمحالػػة األ ػػمية القيمػػة مػػف االرتفػػاع فػػال لم مالػػة المػػاؿ رأس نسػػدة تدػػدأ ،
 تػؤدم لم مالػة المػاؿ رأس نسػدة ارتفػاع ، اإلنتػاج دالػة مػدخبلت أحد اال لم مالة الماؿ رأس نسدة ألف ،  1(K/L) الجديدة

 .1(Y/L) إلى 0(Y/L)  مف( عمؿ  ساعة فرد  أك لكؿ لكؿ  اإلجمالال المحمال الناتج إلال زيادة

 العالـ  في المعيشة كمستكل العمؿ إنتاجية عمى االنخفاض ىذا تأثير ىك ما  السؤاؿ:

 ال الـ أمريكا. البل أمريكا. ش أكردا آسيا افريقيا المنطقة           الفترة     
1950-2005 2.6 1.9 0.5 2.2 1.2 1.7 
2005-2050 1.9 0.9 -0.1 0.6 0.6 0.8 

 %0.9- %0.6- %1.6- %0.6- %1.3- %0.9- التغير فال م دؿ النمك السكانال
 مشكمةالاالجادة عف 

 نخفاااااضؤدي اٌاااا -1

إلاااى هااات ك ل االمعاااد

 اسااااااااتواء منحنااااااااً

التعاااااادل ،  اساااااتثمار

 لذلك....

..... تاااازداد نساااابة رأس  -2

المال إلى العمال مماا ٌتسابب 

 فً....

3- .....

زٌااادة الناااتج 

المحلاااااااااااااااااً 

االجماااااااااااااالً 

الحقٌقااً لكاال 

فااردأ أو لكاال 

ساااااااااااااااااااااعة 

 عمل....
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ا ـااسػػتخد :1 الخطػػكة    نمػػكذج فػػي العاممػػة القػػكل نمػػك معػػدؿ انخفػػاض تػػأثيرات لتحديػػد بيانينػػا رسػػمن
Solow  . نمػك نمػكذج فيتكػك Solow الكمػػال اإلنتػاج دالػة( 1: )منحنيػات ثالثػة مػف Y/L=Af(K/L)، (2 )
 االنخفاض تأثير لتحديد.  K/L(d+n) استثمار الت ادؿ خط( 3) ك ، s(Y/L)   االدخار(االستثمار منحنى

 كلالقػػ نمػػك معػػدؿ عمييػػا يػػؤثر المنحنيػػات ىػػذه مػػف أم تحديػػد عمينػػا يجػػب ، العاممػػة القػػكل نمػػك معػػدؿ فػػي
 حيػث ىػك المعنػي. K/L (d+n) (التعػادؿ الحالة المسػتقرة ) أك استثمار خط فف  سابؽ اتض كما . العاممة
 يػنخفض عندما. nالعاممة  القكل نمك كمعدؿ  d اإلىتالؾ معدؿ عمى التعادؿ استثمار خط انحدار يعتمد
ىذا الخػط  يككف كبالتالي ، K/L (d+n)استثمار التعادؿ  انحدار خط سينخفض ، العاممة القكل نمك معدؿ

 منحنػػػػػػػى كمعادلػػػػػػػة  Y/L=Af(K/L) ىػػػػػػي الكمػػػػػػػي اإلنتػػػػػػاج دالػػػػػػػة معادلػػػػػػة. )اقػػػػػػؿ انحػػػػػػػدار( أكثػػػػػػر اسػػػػػػػتكاء
 لػذلؾ. المنحنيػيف  ىػذيف عمى يؤثر ال العاممة القكل نمك معدؿ ، إف I/L = sY/L ىي )االدخار(االستثمار

 يبػػدك أف لػػذا يجػػب. " التعػػادؿ الحالػػة المسػػتقرة " اسػػتثمار عمػػى فقػػط يػػؤثر العاممػػة القػػكل نمػػك معػػدؿ فػػ ف ،
  :مثؿ الرسـ السابؽ العاممة القكل نمك معدؿ في االنخفاض تأثير يظير الذم البياني الرسـ

                                                                    Y/L=Af(K/L) S/L ,  I/L,  Y/L  دالة اإلنتاج

            (Y/L)1   

                                                                                          (d+n0)K/L    

                                                            (Y/L)0 

                     (d+n1) K/L                              

                                                                                                                s(Y/L)                                                               

     s (Y/L)0                                                                                                                                             

     (d+n1)(K/L)0 

          

   

=K/L                                        (K/L)0                                  (K/L)1                          k   

  nنمك القكل ال اممة  م دؿ فال انخفاض : (6  الشكؿ

 اسػػتثمار خػػط زيػػادة اسػػتكاء يػػتـ. ال مالػػة إلػػى المػػاؿ رأس نسػػدة عمػػى التػػيثير تحديػػد : 2 الخطػػكة
 مسػػػػتكل ، 0(K/L) لمعمالػػػػة المػػػػاؿ لػػػػرأس األكليػػػػة النسػػػػبة عنػػػػد لػػػػذا ،"  التعػػػػادؿالحالػػػػة المسػػػػتقرة " اسػػػػتثمار 

 الحالػة المسػتقرة " السػتثمار الجديػد المسػتكل مػف أكبر اآلف صب ي ،  s (Y/L)0 الفعمي )االدخار( االستثمار
.  الكقػت بمػركر العمالػة إلػى المػاؿ رأس نسػبة تتغير كيؼ( 8) المعادلة تخبرنا ، 0(K/L)(d+n1)"  التعادؿ

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 206 

الحالة المسػتقرة )   كاستثمار )االدخار( لالستثمار األكلية المستكيات عف نعرفو كما المعادلة ىذه باستخداـ
 :(ؿالتعاداستثمار 

 (
 

 
*   (

 

 
*
 
       (

 

 
*
 
   

لمعمالػػػة لمحالػػػة  المػػػاؿ رأس نسػػػبة نحػػػك الزيػػػادة فػػػي لمعمالػػػة المػػػاؿ رأس نسػػػبة تبػػػدأ ، لػػػذلؾ كنتيجػػػة
 منحنػػػى بػػػيف الرأسػػػية المسػػػافة ىػػػك العمالػػػة إلػػػى المػػػاؿ رأس نسػػػبة فػػػي كالتغيػػػر ، 1(K/L)الجديػػػدة  المسػػػتقرة
 نسػبة زيػادة مع أصغر الرأسية المسافة تصب . "التعادؿ" استثمار  الحالة المستقرة استثمار كخط االستثمار

 العمالػة إلػى المػاؿ رأس نسػبة فػي الزيػادة تصب  كبالتالي ، الحدية العكائد تناقص بسبب لمعمالة الماؿ رأس
 تػػػراباق مػػػع s(Y/L) ك  K/L (d+n1)كمػػػا تكضػػػ  االسػػػيـ حيػػػث تضػػػيؽ المسػػػافة بػػػيف  كأصػػػغر أصػػػغر

المسػػتقرة  الحالػػة إلػػى االقتصػػاد يصػػؿ عنػػدما النمػػك يتكقػػؼ. 1(K/L)الجديػػدة  المسػػتقرة الحالػػة مػػف االقتصػػاد
)أك  مسػػتكم الحالػػة المسػػتقرة إلنتاجيػػة العمػػؿ . الجديػػدة العمالػػة إلػػى المػػاؿ رأس نسػػبة تكػػكف حيػػث الجديػػدة

 . 1(Y/L)إلى   0(Y/L)تزداد مف  الناتج لكؿ فرد(

كمػػا تمػػت .  عمػػى مسػػتكل المعيشػػةK/L  د تػػأثير نسػػبة رأس المػػاؿ إلػػى العمالػػةتحديػػ:  3الخطػػكة 
يسػػتخدـ االقتصػػاديكف نصػػيب الفػػرد مػػف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي الحقيقػػي لقيػػاس مسػػتكل المناقشػػة سػػابقا 

أف النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي الحقيقػػػي لمفػػػرد يسػػػاكم إنتاجيػػػة العمػػػؿ السػػػابقة :  المعيشػػػة ، كتخبرنػػػا المعادلػػػة
 . ضركبة في عدد ساعات العمؿ السنكية لمفردم

 أك ، لمفرد ال مؿ ساعات×  ال مؿ إنتاجية=  الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج مف الفرد ن ي 

  سػػاعات × النػػاتج المحمػػال االجمػػالال الحقيقػػال / عػػدد السػػكاف( =  النػػاتج المحمػػال االجمػػالال الحقيقػػال / سػػاعات ال مػػؿ(
 ال مؿ/ عدد السكاف(    

  0(Y/L)مػف  ) الناتج لكؿ فرد(  ظمت ساعات العمؿ لمفرد ثابتة ، ف ف الزيادة في إنتاجية العمؿ إذا
سػتزيد مػف مسػتكل المعيشػة. التػأثير النيػائي النخفػاض معػدؿ النمػك السػكاني ىػك رفػع مسػتكل   1(Y/L)إلى 

 المعيشة لمفرد العادم.

 الفتػػرة خػػالؿ سػػينخفض السػػكاني كالنمػػ معػػدؿ أفكمػػا فػػي الجػػدكؿ  المتحػػدة األمػػـ كحسػػب تكقعػػات
 السػكاني النمػك معػدؿ فػي االنخفاض أف الجدكؿ يكض  ، ذلؾ كمع. العالـ مناطؽ لجميع 2005-2050
 فػي السػكاني النمػك معدؿ في انخفاض أكبر يحدث أف المتكقع مف.  العالـ مناطؽ باختالؼ يختمؼ سكؼ
 فػػي الزيػػادات تكػػكف أف تكقػػعن أف يجػػب ، حاليػػابقػػاء العكامػػؿ االخػػرل عمػػى  مػػع ، لػػذلؾ ، الشػػمالية أمريكػػا
 .امريكا شماؿ في أعمى البطيئة العاممة القكل نمك معدالت عف الناتجة المعيشة كمستكل العمؿ إنتاجية
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 الحككمية؟ الميزانية ل جز المدل طكيمة اآلثار اال ما: الكمية مردع تركيز : الديانات

 SG كالحككميػة SP الخا ػة المػدخرات مجمػكع اػك المحمػال ت ػادلبل  ضا ػر لئل القادمػة األمػكاؿ أف عػرض  ن مػـ
 فػػال عجػػزنا الحككمػػة تكاجػػه عنػػدما" ؛  BS or BD" عجػػز أك فػػائض المكازنػػة  SG =TG-(G+TR)؛ حيػػث  كاألجنديػػة
ػا الكطنيػة المػدخرات تنخفض كدالتالال SG الحككمية المدخرات تنخفض ، BD = -BS الميزانية  النمػك نمػكذج فػال. أيضن

Solow ، االدخار م دؿ فال انخفاض أنه عمى التغيير اذا سنمثؿ: 

 إلػى المػاؿ رأس نسػدة انخفػاض:  الحككميػة الميزانيػة ل جػز المػدل طكيمػة التكمفػة التػالال الديػانال الرسػـ يكضػح
 عجػز فػنف ، ذلػؾ كمػع. الم يشػة مسػتكل كانخفػاض  النػاتج لكػؿ فػرد( ال مالػة إنتاجية انخفاض إلى يؤدم مما ، ال مالة

 ." ال مجاؿ لمنا شتها اآلف"الق ير المدل عمى فكائد له ميزانيةال

                                                           Y/L=Af(K/L) S/L ,  I/L,  Y/L  الة اإلنتاجد       

 (Y/L)0   

                                                                                           (d+n)k    

             (Y/L)1 

                                                           I0    s0(Y/L)                       (d+n) (K/L)0           

                                                                                                                                                                                                          

  s1 (Y/L)0                                                                                                                              I1 , s1 (Y/L)       

    

 

                                             

(K/L)1                                       (K/L)0                            k=K/L  

 : تيثير زيادة عجز المكازنة (7 الشكؿ

النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي  Solowج نمػػك غيػػر التغييػػرات فػػي نمػػكذكيػػؼ ته  التػػالييمخػػص الجػػدكؿ  ممخػػص :
نتاجيػػة (سػػاعة عمػػؿ فػػرد )أك لكػػؿ الحقيقػػي لمحالػػة المسػػتقرة لكػػؿ . تػػؤدم الزيػػادات فػػي معػػدؿ االسػػتثمار كا 

حالػػػة الفػػػي ( سػػػاعة عمػػػؿ  فػػػرد)أك لكػػػؿ إلػػػى ارتفػػػاع إجمػػػالي النػػػاتج المحمػػػي الحقيقػػػي لكػػػؿ كميػػػةالعكامػػػؿ ال
كمعدؿ نمك القكل العاممة إلػى انخفػاض النػاتج المحمػي  ىتالؾاال ، بينما تؤدم الزيادات في معدؿ مستقرةال

 .مستقرةحالة الالفي  ( ساعة عمؿ فرد )أك لكؿ اإلجمالي الحقيقي لكؿ

 

ٌااااؤدي عجااااز المٌزانٌااااة  -1

الحكومٌة إلى انتقاال منحناً 

ى االساااااتثمار أاالدخاااااار  إلااااا

إلاااااااً   s0Y/Lاسااااااافل مااااااان 

s1Y/L  لذلك... 

نساااااابة رأس انخفاااااااض .....  -2

الماااال إلااااى العمااال ممااااا ٌتساااابب 

 فً....

....انخفاض 3

الناتج المحلً 

االجمااااااااااااااالً 

الحقٌقااااااااااااااااً 

لكل للفرد أأو 

سااااااااااااااااااااااعة 

 ....(عمل

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 208 

المستقرة الحالة فال التغييرات ممخص : الجدكؿ  

الناتج المحمال االجمالال 
 فرد  أك لكؿ الحقيقال لكؿ
 ...(ساعة عمؿ

نسدة رأس 
الماؿ إلى 
 ال مالة.. 

 الزيادة فال... سكؼ...

 م دؿ االستثمار ينتقؿ منحنى االستثمار ألعمى تزيد يزيد
 مستكم انتاجية ال امؿ ينتقؿ منحنال االستثمار ألعمى تزيد يزيد

 م دؿ االاتبلؾ ج ؿ خط استثمار الت ادؿ أكثر استكا  تنخفض ينخفض
 لقكة ال اممةم دؿ نمك ا ج ؿ خط استثمار الت ادؿ أكثر استكا  تنخفض ينخفض

 

  التكنكلكجيا دكر 

يحتكم عمى عيب كبير. كما تـ تقديمو حتػى اآلف  Solowلمكىمة األكلى ، يبدك أف نمكذج نمك  
يجػػػب أف يكػػػكف ىػػػك نفسػػػو معػػػدؿ نمػػػك السػػػكاف ، كأف  نػػػاتج، يشػػػير النمػػػكذج إلػػػى أف معػػػدؿ النمػػػك الػػػدائـ لم

ر النظريػة االرتفػاع الحػاد فػي مسػتكل المعيشػة يجب أف يككف ثابتنا. كيػؼ إذف تفسػ( Y/N)مستكل المعيشة 
 الذم حدث خالؿ القرف الماضي في كؿ مف الدكؿ الصناعية الكبرل 

 عامؿ لكؿ الناتج أف حقيقة إلى بالنظر. تكنكلكجي تقدـ أم حدكث عدـ اآلف حتى افترضنالقد  
(Y/N) االقتصػػػػادات فػػػي لصػػػناعيةا الثػػػكرة بدايػػػػة منػػػذ األقػػػؿ عمػػػى ، الزيػػػادة إلػػػػى مسػػػتمرنا مػػػيالن  أظيػػػر قػػػد 

 غيػػر أنػػو الكاضػػ  مػػف عامػػؿ لكػػؿ لمنػػاتج المسػػتقرة الحالػػة بثبػػات يتنبػػأ الػػذم النمػػكذج فػػ ف ، اآلف .المتقدمػػة
 قػػدرة فػػ ف ، التكنكلػػكجال التقػػدـ بػػدكف أنػػو ىػػك كالسػػيكي- النيػػك النمػػك لنمػػكذج المػػدىش االسػػتنتاج. مػػرض

 ، العكائػػػد تنػػػاقص بتفاعػػػؿ محػػػدكدة تكػػػكف المػػػاؿ سرأ تػػػراكـ عبػػػر عامػػػؿ لكػػػؿ النػػػاتج زيػػػادة عمػػػى االقتصػػػاد
 النمػػك شػػرح أجػػؿ مػػف. المػػاؿ رأس اىػػتالؾ معػػدؿ ك ، السػػكاني النمػػك كمعػػدؿ ، لالدخػػار االفػػراد كاسػػتعداد
  التكنكلكجال التقدـ تيثير Solow نمكذج يتضمف أف يجب ، الطكيؿ المدل عمى عامؿ لكؿ لمناتج المستمر
 .المستمر

 نكلكجالنكعاف مف التغيير التك 

. تقػػػدـ كمتػػػا الطػػػريقتيف عنصػػػرنا  طػػػريقتيف لجعػػػؿ النمػػػكذج متكافقنػػػا مػػػع التػػػاريخ Solowاسػػػتخدـ  
كالتنظػػيـ ،  الت مػػيـ األفضػػؿ، بمػػا فػػي ذلػػؾ  النمػػك فػػال التكنكلكجيػػا دجميػػع أشػػكالها:  إضػػافينا فػػي القصػػة
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يقتػاف إلدخػاؿ التغييػر . تتمثػؿ الطر جميػع ثمػار االدتكػار كالدحػث، كالرعاية ال حية األفضػؿ ، ك المحسف
( أف 2( أف التكنكلكجيػا تجعػؿ كػؿ عامػؿ أكثػر كفػاءة ، ك )1افتراض ) Solowالتكنكلكجي في نمكذج نمك 

 الفردم إلى رأس الماؿ الفردم. ناتجاإلنتاج المتعمقة بال دالةالتكنكلكجيا تحكؿ 

 ، Solow نمػك لنمػكذج ةالسػابق مناقشتنا يترؾ نيجمال ىذا : لم مالة الم زز التكنكلكجال التغيير 
 مدخبلت" في لمنمك كاسع تعريؼ اعتماد إلى ببساطة نحتاج. تمامنا سميمة ، رسكمات البيانيةال ذلؾ في بما

 مػػع ، الفعالػػة العمػػؿ مػػدخالت نحسػػب ، العمػػؿ فػػي )االفػػراد( الييئػػات عػػدد حسػػاب مجػػرد مػػف بػػدالن ". ال مػػؿ
. مضػى قرف منذ العماؿ مف كفاءة أكثر اليكـ عماؿ عؿيج الذم التكنكلكجيا رصيدك  المحسف التعميـ مراعاة
 الحالػة فػي.  الفعالة العمؿ لمدخالت نمك كمعدؿ n ك ، فعالة عمؿ مدخالت أنيا عمى N نفسر اآلف نحف

 ممػا ، (n=3) %3 بنسػبة الفعػاؿ العمػؿ مػدخؿ نمػا إذا (y=3) %3 بنسػبة النػاتج ينمك أف يمكف ، المستقرة
 بنسػبة المػاؿ رأس نمػا إذا ثابتنػا K/N يظؿ اآلف. ثابتة( Y/N) الفعالة العمؿ خالتمد إلى ناتجال نسبة يترؾ
 ، %1 ، المثػاؿ سبيؿ عمى ، البالغ السكاني النمك %3 بنسبة العمؿ لمدخالت الفعاؿ النمك يتجاكز. 3%
 .%2 بنسبة( y=Y/Lفرد؛ تذكر  لكؿ y) المعيشة مستكل بنمك يسم  مما

 تقنػال ك امػؿ الف الػة ال مػؿ مػدخبلت تحديد خبلؿ مف األ مية اإلنتاج دالة فال لم مالة الم زز التقنال التغيير إدخاؿ يمكف
(A) السكاف عدد يضاعؼ: 

          

 ".محايد - Harrod" تقنال تغيير أحياننا عميه يطمؽ ، النمكذج اذا فال A ؿادختـ اي عندما

 التكنكلكجيػػا أف يفتػػرض أنػػو فػػي ؿاألك  نيجمػػال مشػػكالت إحػػدل تتمثػػؿ :محايػػد تكنكلػػكجال تغيػػر 
 أف ىػك كاقعيػة األكثػر االفتػراض. المػاؿ رأس مدخالت عمى تأثير أم دكف ، فقط كفاءة أكثر العماؿ تجعؿ

 التغييػػر مػف "Neutralالمحايػد  " النػكع ىػذا.  كفػا ة أكثػر المػاؿ كرأس ال مػؿ مػدخبلت تجعػؿ التكنكلكجيػا
 (1) األصػػمية كالمعادلػػةمعادلػػة دالػػة االنتػػاج  فػػي (A) مسػػتقؿال النمػػك عامػػؿ أف ببسػػاطة يعنػػي التكنكلػػكجي
عادة( 1) المعادلة بنسخ نقكـ ىنا. الكقت بمركر ينمكالسابقة   :لممالءمة ترقيميا كا 

 

 
   (

 

 
*      

 المحمػػػػي النػػػػاتج يػػػػزداد أف فػػػػيمكف ، عػػػػاـ كػػػػؿ A قيمػػػػة كاألبحػػػػاث كاالبتكػػػػارات التعمػػػػيـ رفػػػػع إذا 
 :ىك (y-n) لمفرد اإلجمالي المحمي الناتج نمك معدؿ. مطرد بشكؿ ردلمف اإلجمالي
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 الشكؿ العاـ: 

             

 مثاؿ رقمي

                      

 رأس بمػدخالت يتعمػؽ فيمػا نػاتجال مركنػة ىػي b ك ، المستقؿ النمك عامؿ نمك معدؿ ىك a ىنا 
 k- n= 2 ك =a 1.9" قػيـ ، مػثال لالقتصػاد، يككف قد. العددم ثاؿالم في 0.25 تككف أف افترضناا ، الماؿ

 :التي المستقرة الحالة مع متسقة ستككف كالتي ،

                           

 المعدؿ بنفس ينمكاف مفردمل الماؿ كرأس مفردالناتج ل ألف ، مستقرة حالة ىناؾ ، المثاؿ ىذا في 
 بنمػكذج الخاصػة رسػكماتال فػي المحايػد التكنكلػكجي التغييػر إدخػاؿ بعػد. ثابتنػا قػاءبالب Y/K لػ يسم  مما ،

لػى أعمػى إلػى االدخػار خػط ينتقػؿ كدالتػالال ، الحالة المسػتقرة ألعمى اإلنتاج دالة تنتقؿ ، Solow نمػك  كا 
  كلكف ، المستقرة الحالة في يرتفعاف K/N ك Y/N. الثادت الحالة المستقرة استثمار خط طكؿ عمى اليميف
 .المعدؿ بنفس

 GDP per (y - n) لمفػػرد الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج نمػػك لمعػػدؿ المئكيػػة النسػػبة احسػػب:  مثػػاؿ

person  أف بػػافتراض ،( 10) لممعادلػػة العػػددم المثػػاؿ مػػف b ػػا تسػػاكم  التاليػػة لممجمكعػػات ، 0.25 دائمن
 :n ك k ك a المعدالت مف

y-n n k a 

- 4 0 0 
- 4 4 0 
- 0 0 4 
- 4 4 4 

 سكلك متدقال Solow’s residual 

 النمػػك عامػػؿ قيػػاس عمػػى النظريػػة طبػػؽ النمػػك، فػػي لنظريتػػو سػػكلك تطػػكير مػػف كجيػػزة فتػػرة بعػػد 
 المككنػات مػف a حسػاب يمكػف بحيػث (9) المعادلة قمب ىي فكرتو كانت. (10) المعادلة في (a) المستقؿ
 . األخرل
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 كمػدخالت المػاؿ رأس مػف كلكػؿ (y) النػاتج نمػك معػدالت حػكؿ متاحػة كانػت البيانات ألف رنانظ 
 ىػي ىنػا Solow فكػرة كانت. b مركنة تحديد كانت a قيمة تحديد في الكحيدة الحيمة ف ف ، ( k , n ) العمؿ
ػا سػتحدد الشػركات ىػذه مثػؿ أف إلى سكلك كأشار. تنافسية شركة في الرب  تعظيـ نظرية تطبيؽ  عائػدنا أيضن
 دخػػؿ بحصػػة b المركنػػة قيػػاس يمكػػف أنػػو يعنػػي ممػػا ، المػػاؿ لػػرأس حػػدمال النػػاتج يسػػاكم المػػاؿ رأس عمػػى
 .المحمي الناتج إجمالي في الماؿ رأس

 المػػاؿ لػػرأس النػػاتج الحػػدم يسػػاكم r المنافسػػة الشػػركات تحػػدد ثػػـ.  المػػاؿ لػػرأس ال ائػػد م ػػدؿ يكػػكف أف r لػػػ نسػػمح
(MPK) .فال ؿالما رأس ح ة GDP اال rK/Y ، لػػ المنافسػة الشػركات ستساكيها كالتال (MPK) (K/Y )، كالتػال 

 الماؿ: لرأس دالنسدة الناتج مركنة تساكم

(dY / dK) (K / Y) = (dY / Y) (dK / K) 

 سػاعة لكػؿ نػاتجال فػي النمػك مػف بالكامػؿ أثمػاف سػبعة ييعػزل.  لمجػدؿ مثيػرنا سػكلك اكتشػاؼ كاف 
 فػي بمػا ،" األكسػع دػالم نى التقنػال التغييػر" إلػى( 1957-1909) درسػيا التػي رةالفتػ خػالؿ (y- n) عمؿ
 رصيد في النمك إلى فقط المتبقي الثيمف ييعزل بينما ، األخرل التحسيناتك االدتكاراتك كالدحث الت ميـ ذلؾ
ػا ما عامالن  أف معرفة إف ؛لمغاية مرضية نتيجة ليست ىذه لكف.  (k-n) عمؿ ساعة لكؿ الماؿ رأس  غامضن
ػػػا كػػػاف  الفتػػػرة خػػػالؿ أبطػػػأ نمػػػك فػػػي تسػػػبب الػػػذم مػػػا ، المثػػػاؿ سػػػبيؿ عمػػػى يخبرنػػػا ال النمػػػك عمميػػػة فػػػي ميمن

 .، في الكاليات المتحدة االمريكية مثال1995  عاـ بعد أكبر بسرعة أك 1973-95

 أننػػا يعنػػي ممػػا ،" التكنكلػػكجال التغييػػر" مثػػؿ اسػػـ إعطػػاء ينبغػػي ال أنػػو المتشػػككيف بعػػض يعتقػد 
 بصػراحة ، أك the residual تبقػيالم ذلؾ مف بدالن  a نسمي أف يقترحكف. a يحدد الذم ما بالضبط نعرؼ

 الككػػاالت فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تقػػكـ ". the measure of our ignoranceجيمنػػا مقيػػاس" ،
 فػػػال نمػػػكال دينػػػه a ي ػػػؼ ، ركتينػػػي بشػػػكؿ a بحسػػػاب اآلف ، العمػػػؿ حصػػػاءاتا مكتػػػب مثػػػؿ الحككميػػػة
 total factor ال كامػؿ إنتاجيػة إجمالال أك ، The multifactor productivity ال كامؿ مت ددة اإلنتاجية

productivity  .سكلكمتبقي  كصؼ إلى الكمي االقتصاد عمماء تكصؿ ، األخيرة السنكات في  Solow’s 

residual . 
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 multifactorال كامػػػػؿ  مت ػػػػددة اإلنتاجيػػػػة عمػػػػى اأحياننػػػػ اتطديقهػػػػ يػػػػتـ تسػػػػمية عػػػػف عدػػػػارة residual  المتدقػػػػال*

productivity . 

 total factor الكميػػة مػػؿكاال  إنتاجيػػة أك ،The multifactor productivity ال كامػػؿ مت ػػددة اإلنتاجيػػة*

productivity  ػا ، عمػؿ سػاعة لكػؿ النػاتج نمػك م ػدؿ اال؛  عكامػؿ كميػة فػال النمػك نػاتج فػال المسػاامة منػه مطركحن
 عكامػؿ أك ، الخػاـ كالمػكاد الطا ػة يشػمؿ األحيػاف د ػض فػال كلكػف المػاؿ رأس سػيما ال ، عمؿ ساعة لكؿ األخرل اجاإلنت

 .األخرل اإلنتاج

 .المتدقال الشال  نفس إنه.  ال كامؿ مت ددة اإلنتاجية فال النمك اك Solow  :Solow’s residual متدقال*

 نتاجية ال امؿ إنتاجية إجمالال  ال مؿ كا 
 Total Factor Productivity and Labor Productivity 

 أف رأينػػا لقػػد. العمػػؿ  إنتاجيػػة لزيػػادة مصػػدريف المػػاؿ رأس كتػػراكـ العامػػؿ إنتاجيػػة نمػػك إجمػػالي يعػػد
 العكائػػد تنػػاقص بسػػبب الصػػفر إلػػى النيايػػة فػػي تػػنخفض المػػاؿ رأس تػػراكـ مػػف العمػػؿ إنتاجيػػة فػػي الزيػػادات
 لمزيػػػػادات النيػػػػائي المصػػػػدر ىػػػػي العكامػػػػؿ إنتاجيػػػػة إجمػػػػالي فػػػػي تالزيػػػػادا فػػػػ ف ، لػػػػذلؾ كنتيجػػػػة.  الحديػػػػة

 .المعيشة مستكل في الزيادات ، كبالتالي ، العمؿ إنتاجية نمك في المستدامة

 (8) الشػكؿ يكضػ :  عمػؿ سػاعة لكؿ الحقيقال اإلجمالال المحمال كالناتج ال امؿ إنتاجية إجمالال
 أف بػافتراض ، 2009 عػاـ فػي المتحػدة لمكاليػات TFP ؿالعامػ إنتاجيػة إجمػالي فػي الزيادة تأثيرمثاال عف 

 فػػػي ىػػػك العامػػػؿ إنتاجيػػػة إجمػػػالي. سػػػاعة لكػػػؿ دكالرنا 164 تسػػػاكم k=K/L العمالػػػة إلػػػى المػػػاؿ رأس نسػػػبة
 يكػكف كاالقتصػاد ، دكالرنا 53 ىػك عمػؿ سػاعة لكؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج ف ف لذا ، 9.6 البداية
 الكمػي العامؿ إنتاجية كزادت ثابتة k العمالة إلى الماؿ رأس نسبة بقيت إذا .(8) الشكؿ في A النقطة عند

TFP عنػد االقتصػاد صػب ي حيػث ، أعمػى إلػى تنتقػؿ اإلنتػاج دالػة فػ ف ، 10.6 إلػى ، كاحػدة نقطة بمقدار 
 . دكالرنا 58 عند ساعة لكؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج ككفكي B النقطة

 فرقنػا ىنػاؾ لكػف. االسػتثمار معػدؿ فػي لمزيػادة مماثؿ تأثير TFP في لمزيادة ككفي ، المثاؿ ىذا في
ػا  مػػع ، المػاؿ رأس مػف المزيػػد بتجميػع االقتصػاد قيػاـ مػػع MPK المػاؿ لػرأس الحػػدم النػاتج يتنػاقص:  ميمن

؛  TFP زاد إذا.  يحػػدث ال TFP زيػػادة مػػف اإلضػػافي النػػاتج كلكػػف ، آخػػر شػػيء كػػؿ ثبػػات عمػػى الحفػػاظ
 الحقيقػي المحمػي النػاتج إجمػالي كيزداد ، C النقطة إلى االقتصاد ينتقؿ ، 11.6 إلى ، أخرل نقطة ربمقدا
 كاحػدة نقطػة بمقػدار العامػؿ إنتاجيػة إجمػالي فييا يزداد مرة كؿ في ، لذلؾ. دكالرنا 63 إلى عمؿ ساعة لكؿ
 ، الرأسػمالية السػمع عكس ىعم. دكالرات 5 بنحك عمؿ ساعة لكؿ الحقيقي المحمي الناتج إجمالي يزداد ،
 فػػال الزيػػادات مػػف لمنمػػك حػػد يكجػػد ال ، لػذلؾ.  ال امػػؿ إنتاجيػػة إلجمػػالال متنا  ػػة حديػػة عكائػػد تكجػد ال
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 الزيػادات تفسػير اػك TFP الكمػال ال امػؿ إنتاجية نمك يككف أف كيج  ، اإلنتاج ل كامؿ كميةال اإلنتاجية
 .الم يشة كمستكل ال مؿ إنتاجية فال

  y   الناتج الحقيقال لكؿ ساعة عمؿ                                                                                            

                                                                 C                    y3                            63$ 
 

         y2    B 58   

53                                                                          A                   y1                              

      

 

  

 

         k=K/Y             $164نسدة رأس الماؿ إلى ال مؿ   

 ، 2009 عػاـ فػال المتحػدة لمكاليػات دالنسػدة : 2009 ، المتحػدة تلمكاليػا كميػةال ال كامؿ إنتاجية فال زيادة (:8  الشكؿ
 المحمػال النػاتج فػنف لػذا ، لمسػاعة دكالرنا 164 ال مالػة إلػى المػاؿ رأس كنسػدة ، 9.6 ال امػؿ إنتاجيػة إجمالال مددئينا دم 
 دمقػػدار ال امػػؿ تاجيػػةإن إجمػػالال زاد إذا. A النقطػػة عنػػد كاال ت ػػاد ، دكالرنا 53 اػػك عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ الحقيقػػال اإلجمػػالال

 إنتاجيػة إجمػالال زاد إذا. B النقطػة عنػد اآلف اال ت ػاد كي ػدح ، ألعمػى اإلنتػاج دالػة تنتقػؿ ، 10.6 إلػى ، كاحدة نقطة
 ال امػؿ إنتاجيػة إجمػالال فيهػا يزداد مرة كؿ فال. C النقطة إلى اال ت اد يتحرؾ ، 11.6 إلى ، أخرل نقطة دمقدار ال امؿ
 دكالرات. 5 دنحك يزيد  عمؿ ساعة لكؿ الحقيقال المحمال الناتج إجمالال  ، 1 دمقدار

 تقنيػة اكتشاؼ تـ أنو لنفترض. األعمى الكمي العامؿ إنتاجية مصادر أحد ىي الجديدة التكنكلكجيا
 سػتنتقؿ. 10.6 إلػى 9.6 مػف العامػؿ إنتاجيػة إجمػالي كيزيد ، الكمبيكتر أجيزة معالجة قكة مف تزيد جديدة
 افتػرض ، كبالمثػؿ.  عمػؿ سػاعة لكػؿ الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج كسػيزداد ، أعمػى ىإلػ اإلنتػاج دالة
 الكمبيػكتر أجيػزة جميػع إنتاجيػة فػ ف ، اإلنترنت عمى ضغط كاالزدحاـال تقمؿ ثانية تقنية اكتشاؼ تـ إذا أنو

 إلػى اإلنتػاج ؿ دالػةتنتقػ. 11.6 إلػى 10.6 مػف اإلجمػالي العامػؿ إنتاجيػة سػتزيد كبالتػالي ، سػتزداد الحالية
 .أخرل مرة عمؿ ساعة لكؿ الحقيقي المحمي الناتج إجمالي كيزداد ، أخرل مرة أعمى

 النسػبة عنػد. y2 إلػى y1 مػف اإلنتاج دالة تحكؿ TFP في كاحدة لمرة الزيادة أف (9) الشكؿ يكض 
 مسػتكل مػف أكبػر اآلف الفعمػي )االدخػار( االسػتثمار يكػكف ،k1 = (K/L)1 كالعمالػة المػاؿ رأس بػيف األكليػة

 يؤدم مما ، K/L العمالة إلى الماؿ رأس نسبة تزداد كبالتالي ، استثمار الحالة المستقرة )استثمار التعادؿ(
 .عمؿ ساعة لكؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج زيادة إلى
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                                                                                                         y  وsy ) 

   y2                      y*2   

                                                                                y1                      

                                             (d+n)k                    y*1 

      I2 , s2y                                            

    s y1
*

                          I1 , s1y               

                                                                                                                                                     

   (d2+n)k*1                                                                                                                                                 

   

 
                                           k

*
1                                     k*2                                     k   

 تغييػر إلػى ال كامػؿ إنتاجية إجمالال فال كاحدة لمرة الزيادة :  تؤدم الكمال ال امؿ إنتاجية فال كاحدة لمرة زيادة( 9  الشكؿ
 اسػتثمار مػف أكدػر اآلف ثماراالسػت يكػكف ، كال مالػة المػاؿ رأس دػيف األكليػة النسػدة عنػد.   y2إلػى  y1 مػف اإلنتػاج دالة

 لكػؿ الحقيقػال اإلجمػالال المحمػال النػاتج زيػادة فال يتسد  مما ، تزداد ال مالة إلى الماؿ رأس نسدة فنف كدالتالال ، الت ادؿ
 .عمؿ ساعة

 العمػػؿ إنتاجيػػة لنمػػك الرئيسػػي المحػػدد ىػػك ، gA ، العامػػؿ إنتاجيػػة إجمػػالي نمػػك معػػدؿ ، الكاقػػع فػػي
 .ثابتة فرد لكؿ العمؿ ساعات أف افتراض عمى ، شةالمعي مستكل نمك كمعدؿ

 المحمػي كالنػاتج العمالػة إلػى المػاؿ رأس لنسػبة المستقرة  الحالة نمك معدالت التالي الجدكؿ يكض 
 ، الثمػث الػدخؿ مػف المػاؿ رأس حصػة تبمػغ . المتحػدة لمكاليػات بالنسػبة عمػؿ سػاعة لكػؿ الحقيقي اإلجمالي

 بمتكسػط n العمػؿ سػاعات نمػك كمعػدؿ ، سنكينا٪ 1.4 أك 0.014 كميال مؿالعا إنتاجية نمك متكسط كبمغ
 :المتحدة لمكاليات بالنسبة ، لذلؾ. السنة في٪ 1.1 أك 0.011

 في السنة                    

 ك

 في السنة                        
ذا ، سنكينا٪ 2.1 بنحك العمؿ إنتاجية تزداد  الفػرد نصػيب فػ ف ، ثابتة لمفرد العمؿ ساعات كانت كا 

ا ينمك الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مف  العمؿ ساعات تككف عندما ، كبالمثؿ. سنكينا٪ 2.1 بنحك أيضن

 مان كالانتقاال  إلاى العوامل إنتاجٌة إجمالً فً الزٌادة تؤدي. 1

 ... لذلك ، ألعلىأاالدخار   االستثمار ومنحنى اإلنتاج دالة

 إلااى المااال رأس نساابة تاازداد. ... 2

 ... فً ٌتسبب مما ، العمل

..... زٌادة  -3

الناتج المحلاً 

االجماااااااااااااااالً 

قاااً لكااال الحقٌ

سااااااااااااااااااااااااعة 

 عمل....
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 بنحػك الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج ينمػك لػذلؾ ، سػنكينا٪ 1.1 بنحػك العمػؿ سػاعات تنمك ، ثابتة لمفرد
 .سنكينا٪ 3.2

 المستقرة الحالة نمك م دالت  الجدكؿ

م ػػدؿ نمػػك الحالػػة  الترميز المتغير
 المستقرة

   Capital–labor ratio  نسدة رأس المالة لم مؿ
 

 
       

   Real GDP per hour workedالناتج المحمال الحقيقال لكؿ ساعة عمؿ 
 

 
       

                    Capital stock ر يد رأس الماؿ  
               Real GDPالناتج المحمال االجمالال الحقيقال 

 

 انتاجية ال امؿ؟ إجمالال يفسر ما الذم 

 العمػػػؿ إنتاجيػػػة نمػػك فػػػي الرئيسػػي العامػػػؿ ىػػك العكامػػؿ الكميػػػة إنتاجيػػػة نمػػك أف عممنػػػا أف بعػػد اآلف
 عػػدـ مػػف الػػرغـ عمػػى. الكقػػت بمػػركر TFP زيػػادة سػػبب تحديػػد إلػػى اجنحتػػ ، المعيشػػة مسػػتكل نمػػك كمعػػدؿ
كيمكػػف  الحقنػا. سنناقشػػيا كالتػي ، الميمػة العكامػػؿ مػف العديػد االقتصػػاديكف حػدد فقػد ، كاحػػدة نظريػة ظيػكر

 التأشير عمييا اآلف باختصار.

 لالقتصػػاد الكميػة الكفػػاءة TFP يقػيس ،كمػا اتضػػ  سػابقا؛  التكنكلكجيػػا كمسػتكل كالتطػػكير الدحػث
 ىمػا TFP تحػدد التػي العكامػؿ أىػـ مػف اثنػاف.  الحقيقػي المحمػي النػاتج إجمػالي إلػى المػدخالت تحكيػؿ في

 الكمبيػػكتر أجيػػزة اختػػراع جعػػؿ. دػػه المػػرتدط التكنكلػػكجال المسػػتكلك العػػالـ يمتمكػػو الػػذم ر ػػيد الم رفػػة
 سػبيؿ عمػى. امعيػ لمعمػؿ لرأسػماليةا السػمع مػف كأفضػؿ جديدة أنكاعنا منحيـ خالؿ مف إنتاجية أكثر العماؿ
 يأخذ أف شأنو مف كاف بعمؿ بالقياـ اليكـ اإلدارييف المساعديف ألحد الكممات معالجة برامج تسم  ، المثاؿ
 اآلف السػػػيارات مصػػػانع فػػػي التجميػػػع خػػػط عمػػػاؿ يعمػػػؿ. 1949 عػػػاـ فػػػي اإلداريػػػيف المسػػػاعديف مػػػف فريقنػػػا

 لعامػؿ يمكػف ، لػذلؾ كنتيجػة ؛ بأنفسػيـ اليػدكم العمػؿ مػف الكثيربػ القياـ مف بدالن  الركبكتات عمى كيشرفكف
 كػػػال فػػػي. 1949 عػػػاـ فػػػي العمػػػاؿ لفريػػػؽ يمكػػػف كػػػاف ممػػػا السػػػيارات مػػػف أكبػػػر عػػػددنا ينػػػتج أف اليػػػكـ كاحػػػد

 إنتاجية. أكثر العمؿ الجديدة الرأسمالية السمع جعمت ، المثاليف

 مػف كبيػرنا قػدرنا كالحككمة الخاصة لشركاتا تخصص. فراغ  مف الجديدة الرأسمالية السمع تظير ال
 اسػػتيالكية سػمع أك جديػدة رأسػمالية لسػػمع أفكػار إلػى لمتكصػؿ( R & D) كالتطػكير البحػث ألنشػطة المػكارد
 الكاليػات أنفقت 2011فمثال في سنة  . كالتطكير البحث عمىتنفؽ الدكؿ الغنية ماليير الدكالرات  ؛ جديدة
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 حػكالي عػف مسػؤكالن  الخػاص القطػاع كػاف حيػث ، كالتطػكير البحػث عمػى ردكال مميػار 405 حػكالي المتحدة
 ٪.28 حكالي عف مسؤكلة كالحككمة٪ 72

 نفقات الدحث كالتطكير كاالختبلفات فال إنتاجية ال مؿ ديف ال يف كالكاليات المتحدةمردع تركيز : 

كل ال اممة فيهػا. كمػع ذلػؾ ، فػنف عدد سكاف ال يف ك كتها ال اممة أكدر دكثير مف سكاف الكاليات المتحدة كالق
ن ػي  الفػػرد مػػف النػػاتج المحمػػال اإلجمػػالال الحقيقػػال فػػال الكاليػػات المتحػػدة أكدػػر مػػف مثيمػػه فػػال ال ػػيف. دسػػد  إنتاجيتهػػا 
ال ماليػػة المرتف ػػة ، تسػػتطيع الكاليػػات المتحػػدة الحفػػاظ عمػػى مسػػتكل م يشػػة أعمػػى مػػف ال ػػيف. أحػػد األسػػدا  الرئيسػػية 

 مالة فال الكاليات المتحدة اك أنها تخ ص مكارد أكثر مما تخ  ه ال يف لتطػكير تكنكلكجيػا جديػدة الرتفاع إنتاجية ال
٪ مػف النػاتج المحمػال 2.7، خ  ت الكاليػات المتحػدة  2011. عمى سديؿ المثاؿ ، فال عاـ  كتراكـ رأس الماؿ الدشرم

٪ فقػط مػف 0.6، خ  ػت ال ػيف  1996. كفػال عػاـ  ٪ فقػط1.4اإلجمالال لمدحث كالتطكير ، دينمػا خ  ػت ال ػيف 
النػػاتج المحمػػال اإلجمػػالال لمدحػػث كالتطػػكير. يسػػاعد المسػػتكل األعمػػى لبلسػػتثمار فػػال التكنكلكجيػػا الجديػػدة فػػال الكاليػػات 

. لمػاذا ال  ، كدالتالال يكػكف ال مػاؿ األمريكيػكف أكثػر إنتاجيػة TFPالمتحدة عمى زيادة الم رفة كاإلنتاجية الكمية لم كامؿ 
مػػة ال ػػينية المزيػػد مػػف الجهػػد لتشػػجيع الشػػركات الخا ػػة عمػػى تخ ػػيص المزيػػد مػػف المػػكارد لئلنفػػاؽ عمػػى تدػػذؿ الحكك 

الدحث كالتطػكير؟ عمػى الػر ـ مػف الخطػكات الكديػرة التػال خطتهػا ال ػيف نحػك تحريػر ا ت ػاداا منػذ السػد ينيات ،  ػنؼ 
دكلة فال  179فقط مف ديف  135المرتدة ال يف فال  2011ل اـ ال ادر عف مؤسسة التراث مؤشر الحرية اال ت ادية 

م ايير ، دمػا فػال ذلػؾ حقػكؽ الممكيػة ، كحريػة  10. يستخدـ اذا المؤشر لتقييـ الدمداف عمى أساس  الحرية اال ت ادية
األعماؿ كاالستثمار ، كالتحرر مػف الفسػاد. سػجمت ال ػيف درجػات منخفضػة ألف الحػز  الشػيكعال ال ػينال يفػرض  يػكدنا 

الشػركات التػال تح ػؿ عمػى  ػركض دنػا ن مػف . تقػرر الحككمػة  دير السياسال كاتخاذ القرارات اال ت ػادية ارمة عمى الت 
 .عمى الم ايير السياسية ، ككذلؾ اال ت ادية ، كت ثرت الجهكد المدذكلة لسف إ بلحات ا ت ادية فال السنكات األخيرة

،  د  Alcoa ك General Motors ك Exxon ك BP عمى الر ـ مف أف عددنا مف الشركات األجندية ، مثؿ
تسػمح لمشػركات دممارسػة سػيطرة كاممػة عمػى عممياتهػا ، عمػى  استثمركا دكثافة فال ال يف ، إال أف الحككمة ال ينية ال

 .الر ـ مف رأس الماؿ كالتكنكلكجيا كالمهارات اإلدارية تجم  الشركات م هـ

 (2/3 . تنػػتج الشػػركات الخا ػػة حػػكالال  ككمػػةنجحػػت ال ػػيف فػػال إد ػػاد ال ػػناعات التحكيميػػة عػػف سػػيطرة الح
اإلنتاج ال ناعال لمدبلد. لكف الشركات المممككة لمدكلة ال تزاؿ تسيطر عمى الكثير مػف ال ػناعات الم ػرفية كاالت ػاالت 
كالطا ة. حتى فال القطاع الزراعػال ، حيػث ُمنحػت ال ػيف االئتمػاف لتفكيػؾ المجتم ػات المحميػة كالسػماح لممػزارعيف درفػع 

 . ار الحدك  ، تظؿ األراضال مممككة دشكؿ جماعال كمؤجرة لؤلسر الفرديةأس

أحرزت ال يف تقدمنا ممحكظنا منذ السد ينيات فال التحرؾ نحك تحرير ا ت ادم أكدػر ، لكػف المػدل الػذم ال تػزاؿ 
اجيػة ال مالػة فػال الحككمة تمارس فيه سيطرتها عمى اال ت اد أعاؽ االستثمار فال الدحث كالتطػكير. كالنتيجػة اػال أف إنت

 ال يف ال تزاؿ منخفضة نسدينا.

Sources: The World Bank, World Development Indicators; Heritage Foundation, 

2011 Index of Economic Freedom, www.heritage.org/index/; “The Second Long March,” 

Economist, December 11, 2008; and “Even Harder Than It Looks,” Economist, 

September 16, 2010. 
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 ، الرأسػمالية السػمع جػكدة مثػؿ ، العمػؿ جػكدة تتغيػر أف يمكػف؛  Quality of Labor ال مػؿ جكدة
 البشػػػرم المػػػاؿ رأس.  الدشػػػرم المػػػاؿ رأس يكتسػػػبكف عنػػػدما إنتاجيػػػة أكثػػػر العمػػػاؿ يصػػػب . الكقػػػت بمػػػركر

Human capital  مػف العمػاؿ يكتسػبيا التػي المتراكمة كالميارات المعرفة ىككما سيتض  تفصيال الحقا ؛ 
 .البشرم الماؿ رأس الكتساب لمعماؿ أساسيتاف طريقتاف ىناؾ.  الحياة تجارب مف أك كالتدريب التعميـ

 فػي المفيدة الميارات الكتساب رسمي تدريب عمى لمحصكؿ الكمية إلى الذىاب لمعامؿ يمكف ، أكالن 
 مػػكظفيف تجعميػػـ التػػي األخػػرل كالمػػكاد كالرياضػػيات العمػػكـ لػػتعمـ الكميػػة إلػػى الطػػالب يػػذىب. العمػػؿ مكػػاف
 أكثػػر عمػػاؿ كػػذلؾ كيصػػبحكف البشػػرم مػػاليـ رأس يػػزداد ، جديػػدة ميػػارات الطػػالب يكتسػػب عنػػدما. أفضػؿ
 إلػػػى المنخفضػػة الميػػػارات ذكم الثانكيػػة المػػدارس خريجػػػي التعمػػيـ يهحػػػكؿ ، الػػتعمـ ىػػذا خػػػالؿ مػػف. إنتاجيػػة
 .عالية ميارات ذكم كمعمميف كعمماء ميندسيف

 لمعمػاؿ يمكػفأنػو  ، ستانفكرد جامعة مف نكبؿ جائزة عمى الحائز Kenneth Arrow جادؿ ، ثانينا
 العمػاؿ عػدد زاد كممػا أنػو إلى Arrow كأشار.  الممارسة طريؽ عف الت مـ خالؿ مف الميارات يراكمكا أف

 Arrow استشػػيد. إنتػػاجيتيـ تحسػػيف كبالتػػالي - بسػػرعة مػػةالمي أداء تعممػػكا كممػػا ، مػػا ميمػػة يػػؤدكف الػػذيف
 ببنػاء العمػاؿ قيػاـ مػع يتنػاقص طػائرة بنػاء يسػتغرقو الذم الكقت مقدار أف تظير ىندسية دراسات مف بأدلة
 الطػائرات بناء خالؿ مف كالميارات المعرفة اكتسبكا قد العماؿ ألف العالقة ىذه تظير. الطائرات مف المزيد
 .إنتاجية أكثر يجعميا امم ، السابقة

 Douglass ، أكػد Government and Social Institutions االجتماعيػة كالمؤسسػات الحككمػة

North مػػػف ، نكبػػػؿ جػػػائزة عمػػػى الحػػػائز Hoover Institution ك Robert Paul Thomas مػػػف the 

University of Washington ، فػي االختالفػات شػرح فػي كاالجتماعيػة الحككميػة المؤسسػات أىميػة عمى 
 الممكيػػة كحقػػكؽ األسػػكاؽ أف االقتصػػادييف مػػف العديػػد يعتقػػد. البمػػداف عبػػر المعيشػػة كمسػػتكل العمػػؿ إنتاجيػػة

 بػػأمكاليـ كالشػػركات األفػػراد يخػػاطر أف المػػرج  غيػػر مػػف.  االقتصػػادم النمػػك إلػػى تػػؤدم ميمػػة مؤسسػػات
 االسػػتثمارية المشػػاريع أربػػاح تكػػف ـلػػ مػػا ، األمػػكاؿ المسػػتثمركف يقرضػػيـ أف المػػرج  غيػػر كمػػف ، الخاصػػة
 بمعنػػى. المجػػرميف قبػػؿ مػػف أك الحككمػػة قبػػؿ مػػف)التػػأميـ(  عمييػػا االسػػتيالء مػػف آمنػػة بالمخػػاطر المحفكفػػة

 ، البمػداف بعػض فػي. المػاؿ رأس كتػراكـ االسػتثمار لتشػجيع مضػمكنة الممكيػة حقكؽ تككف أف يجب ، آخر
 كخػػدمات سػػمع لتطػػكير الالزمػػة المػػكارد تخصػػيص فػػي فػػراداأل يتػػردد لػػذلؾ ، مضػػمكنة ليسػػت الممكيػػة حقػػكؽ
 .القائمة األعماؿ تكسيع أك جديدة

. الحككميػة المؤسسػات أىميػة عمػى جيدنا مثاالن ك كالجنكبية الشمالية ككريا حالةيستشيد في العادة  ب
 الحػػػرب يػػػةنيا فػػػي لمحمفػػػاء اليابػػػاف استسػػػالـ كبعػػػد. 1905 عػػػاـ منػػػذ الككريػػػة الجزيػػػرة شػػػبو اليابػػػاف احتمػػػت
 القػػكات احتمػػت بينمػػا ، الشػػمالية ككريػػا سيصػػب  مػػا السػػكفيتية القػػكات احتمػػت ، 1945 عػػاـ الثانيػػة العالميػػة
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 حقػكؽ أك قكيػة أسػكاؽ بػدكف شػيكعية دكتاتكريػة الشمالية ككريا كانت. الجنكبية ككريا سيصب  ما األمريكية
 أف مػػػف الػػػرغـ عمػػػى. آمنػػػة ممكيػػػة كحقػػػكؽ ةقكيػػػ بأسػػػكاؽ تتمتػػػع الجنكبيػػػة ككريػػػا كانػػػت بينمػػػا ، آمنػػػة ممكيػػػة

 2010 عػاـ في ، الرسمية البيانات تتي  ال حككمتيا ألف مكثكقة غير الشمالية لككريا االقتصادية البيانات
 فػػي المسػتكل ضػػعؼ 15 بنحػك الجنكبيػػة لككريػا الحقيقػػي اإلجمػالي المحمػػي النػاتج مػػف الفػرد نصػػيب قػدر ،

 .الشمالية ككريا

 لمتكنكلكجيػا ماساتشكستس معيد مف Daron Acemoglu and Simon Johnson االقتصادياف قاـ
 النػػاتج عمػػى كاالجتماعيػػة الحككميػػة المؤسسػػات آثػػار بتحميػػؿ كاليفكرنيػػا جامعػػة مػػفJames Robinson ك

 يفالقػرن بػيف العػالـ مػف شاسعة مناطؽ أكركبية دكلة 12 استعمرت حيث ، لمفرد الحقيقي اإلجمالي المحمي
 كمسػػتكطنيف األكركبيػػكف جػػاء ، كنيكزيمنػػدا كأسػػتراليا المتحػػدة الكاليػػات مثػػؿ دكؿ فػػي. عشػػر لتاسػػعاك  السػػابع
 نمػك إلػى أدل ممػا ، االسػتثمار المكاتيػة المؤسسػات ىػذه شػجعت.  القػانكف سيادة فرضت مؤسسات كأنشأكا

 ، أخػرل كمنػاطؽ إفريقيػا فػي.  الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج مػف الفػرد نصػيب كارتفاع أسرع اقتصادم
 تفضػػػػػؿ حككميػػػػػة مؤسسػػػػػات يؤسسػػػػػكا لػػػػػـ كبالتػػػػػالي ، الطبيعيػػػػػة المػػػػػكارد السػػػػػتخراج فقػػػػػط األكركبيػػػػػكف جػػػػاء

 األكركبيػػكف فييػػا أسػػس التػػي العػػالـ منػػاطؽ أفRobinson ك Johnson ك Acemoglu كجػػد. االسػػتثمار
 األكركبيػكف فييػا ؤسػسي لػـ التػي المنػاطؽ أف حيف في ، اليكـ عاـ بشكؿ غنية أصبحت قكية ممكية حقكؽ
 .فقيرة عاـ بشكؿ ىي قكية ممكية حقكؽ

 االقتصػادييف مػف العديػد نظػر كجيػة السػابقة األكركبيػة كالمسػتعمرات كككريػا ألمانيػا تجػارب عززت
 .االقتصادم النمك تشجيع في حاسمنا دكرنا تمعب الحككمية المؤسسات بأف

 ؟1978 ل اـ ل ينيةا اال ت ادية اإل بلحات أامية مدل مردع تركيز : ما

 ، 1911 عػاـ فػال انتهػت ، تشػين  أسػرة ، آخراػا.  كراثية سبلالت حكمت ال يف ، تاريخها مفطكيؿ  جز  فال
. الػدبلد أنحػا  جميػع عمػى سمطتها دسط فال   كدة ال يف جمهكرية كاجهت. ال يف جمهكرية تيسست الك ت ذلؾ كفال

. " تكنػ  تسػال مػاك"  دقيػادة الشػيكعال الحػز  مػع أامية حر  فال ةالحككم دخمت ، الماضال القرف مف الثبلثينيات دحمكؿ
 كأنشػيت. 1949 عػاـ فػال الشػ دية ال ػيف جمهكريػة كأسسػكا األاميػة الحػر  فػال المطػاؼ نهايػة فال الشيكعيكف انت ر

 ، اآلمنػة يػةالممك حقػكؽ نظػاـ دػدكف. الرئيسػية لم ػناعات الدكلػة ممكية عمى  ائمنا اشتراكينا ا ت ادنا ماك دقيادة الحككمة
 محا ػيمهـ تسػميـ الزراعييف ال ماؿ عمى كاف ، المثاؿ سديؿ عمى.  مهمة ك ير نسدينا محدكدة ال يف فال األسكاؽ كانت
  ميػؿ ل ػدد ال ػينية الحككمػة سػمحت. مكاطنيهػا عمػى الط ػاـ تكزيػعنعػادة د ذلػؾ د د تقـك كالتال ، ال ينية الحككمة إلى
 ال ينية الحككمة أطمقت ،1958 عاـ فالك  . الدبلد فال المادية أك المالية األ كؿ را دش األجان  األفراد أك الشركات مف
 الطػرؽ لدنػا  المػدف إلػى مػزارعهـ مػف االنتقػاؿ عمػى ال ػينييف الفبلحػيف أجدػرت كالتػال ، لؤلماـ ال ظيمة القفزة أسمته ما

 حركػة "تكنػ  تسػال مػاك" دػدأ ؛ المجاعة نتشاركا الزراعال اإلنتاج انخفاض إلى ذلؾ أدل ؛ األخرل التحتية الدنية كمشاريع
 مػف ، األحيػاف مػف كثيػر فػال عنيفػة دكسػائؿ  ال يف كتخميص االشتراكية لت زيز 1966 عاـ فال  الثقافية الثكرة ، أخرل
 .  الحرة السكؽ رأسمالية عف يداف كف أنهـ فال يشتده الذيف أكلئؾ
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ػػا " دينػػ  شػػياك دينػ "  ي ػػدح أف لػػىإ السػػمطة عمػػى ال ػراع أدل ، 1976 عػػاـ فػػال مػػاك كفػػاة د ػد  لمحػػز  زعيمن
 السػماح ذلػؾ فػال دمػا ، اال ت ػادية اإل ػبلحات مف ال ديد ال يف أجرت ، دين   يادة كتحت ؛1978  عاـ فال الشيكعال
نشػػا  كالشػػركات لممػػزارع الخا ػػة دالممكيػػة  إلنشػػا  اسػػتخدامها لممسػػتثمريف يمكػػف.  لؤلجانػػ  خا ػػة ا ت ػػادية منػػاطؽ كا 
 لمنمػػك مهمػة محػػددات اػال الحككميػػة المؤسسػات أف اال ت ػػادم الدحػثيخدػػر .  ال ػينية الشػػركات مػع شػػتركةم مشػاريع

 .الم يشة كمستكل اال ت ادم

 إجػػرا  فػػال الدكلػػة فيػػه دػػدأت الػػذم الك ػػت فػػال ال ػػيف فػػال تسػػارع اال ت ػػادم النمػػك أف كضػػحت االح ػػا ات
 سػػػمح ممػػػا ، الػػػدكلييف كاالسػػػتثمار التجػػػارة أمػػػاـ يفال ػػػ اال ت ػػػادية اإل ػػػبلحات فتحػػػت. كدػػػرل ا ت ػػػادية إ ػػػبلحات
 األسػكاؽ فػال محا ػيمهـ د ػض دديػع الػزراعييف لم مػاؿ سػمح كمػا ، أكدػر دسهكلة الدبلد إلى دالتدفؽ األجندية لمتكنكلكجيا
 فػال  ػبلحاتاإل تسػارعت. أكدػر دجديػة لم مؿ مالينا حافزنا الزراعييف لم ماؿ اإل بلح اذا  دـ. المدي ات د ائدات كاالحتفاظ

 إنتاجيػػة دزيػػادة السػػد ينيات فػػال دػػدأت التػػال اإل ػػبلحات سػػمحت.  لمسػػكؽ أكدػػر دػػدكر لمسػػماح كالتسػػ ينيات الثمانينيػػات
 .ال يف فال دسرعة اإلجمالال المحمال الناتج مف الفرد كن ي  كميةال ال كامؿ

ػا دكرنا تمعػب الجغرافيػا أف االقتصػادييف بعض يرل؛  Geography الجغرافيا  مسػتكل شػرح يفػ ميمن
" األمػـ ثركة كأسباب طبيعة في تحقيؽ" 1776 سميث آدـ كتاب في طكيمة فترة منذ ، الكاقع في.  المعيشة

 الكصػكؿ ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى. مػا بمػد في النمك إمكانات عمى تؤثر الجغرافيا أف إلى االقتصاديكف أشار ،
 العمالة إنتاجية مف يزيد أف كيجب أسيؿ رةالتجا يجعؿ ساحمي خط كامتالؾ لممالحة الصالحة األنيار إلى

 فػي ، لممالحػة صػالحة كاسػعة كأنيػار طكيػؿ سػاحمي بخػط المتحػدة الكالياتمثال  تتمتع.  المعيشة كمستكل
  .صعب النقؿ ف ف لذا ، كجبمية ساحمية غير النيجرك  بكليفيا مثؿ دكالن  أف حيف

ػا دكرنا تمعػب الجغرافيػا بػأف ككلكمبيػا جامعػة مػف Jeffrey Sachs جػادؿ  االقتصػادم النمػك فػي ميمن
 John ك ىارفػارد جامعػة مػف Andrew Mellinger فااالقتصػادي جانػب إلػى ،Sachs  يقػكؿ. آخػر لسػبب

Gallup مثػػؿ المعديػػة األمػػراض مػػف أعمػػى معػػدالت تشػػيد االسػػتكائية المناخػػات أف ، بكرتالنػػد جامعػػة مػػف 
 ، كاالطفػاؿ الصػغار لمرضػع بالنسػبة خاصة الصحة مىع المعدية األمراض تؤثر.  الماضي في ؛ المالريا
 المثػاؿ سػبيؿ عمػى.  الحيػاة مػف الحػؽ كقت في العمؿ إنتاجية عمى الصحية المشاكؿ ىذه تؤثر أف كيمكف

 كاف إذا ؛ األصحاء األطفاؿ مف قامة أقصر ليصبحكا خطيرة بأمراض المصابكف األطفاؿ يكبر ما غالبنا ،
 ال مػػا فغالبنػػا ، طفػػالن  كػػاف عنػػدما التغذيػػة نقػػص أك الشػػديد الطفكلػػة رضمػػ بسػػبب القامػػة قصػػير مػػا شػػخص
 بسػبب يقصػركف الػذيف العمػاؿ يكػكف مػا غالبنػا ؛ يكػكف أف نبغػيي كػاف كمػا جسػدينا قكينػا الشخص ىذا يككف

 ىػػػذا يفسػػػر قػػػد.  القػػػكة تتطمػػػب التػػػي الصػػػناعية أك الزراعيػػػة الكظػػػائؼ فػػػي إنتاجيػػػة أقػػػؿ الجسػػػدم المػػػرض
 كمػػػالكم بكركنػػػدم مثػػػؿ ، االسػػػتكائية المنػػػاطؽ فػػػي الزراعيػػػة اإلنتاجيػػػة انخفػػػاض سػػػبب عكسػػػيال االرتبػػػاط
 سػمبي تػأثير كليػا مجاعات حدكث احتمالية زيادة إلى المنخفضة الزراعية اإلنتاجية تؤدم.  كزامبيا كأكغندا
نتاجية الصحة عمى إضافي  .المعيشة كمستكل العمؿ كا 
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 عمػػػى االقتصػػػاد مسػػػاعدة ىػػػك المػػػالي النظػػػاـ دكر؛  The Financial System المػػػالال النظػػػاـ
 ، جيػد بشػكؿ المػالي النظػاـ يعمػؿ عنػدما. المقرضػيف مػع المقترضػيف مالئمػة خػالؿ مػف المػكارد تخصػيص

 عمػػػى العثػػػكر الدشػػػرم أك المػػػادم المػػػاؿ رأس تػػػراكـ لتمكيػػػؿ االقتػػػراض فػػػي يرغبػػػكف الػػػذيف لألفػػػراد يمكػػػف
 الحصػكؿ يػتـ التػي بػاألمكاؿ كالتطػكير البحػث مقابؿ كالحككمة ركاتالش فيو تدفع الذم الحد إلى. مقرضيف
ػا األداء الجيػد المالي النظاـ يؤدم أف يمكف ، المالي النظاـ خالؿ مف عمييا  االسػتثمار مػف مزيػد إلػى أيضن
ػػا المػػالي النظػػاـ يػػؤثر أف يمكػػف. كالتطػػكير البحػػث فػػي  تحسػػيف خػػالؿ مػػف كميػػةال العكامػػؿ إنتاجيػػة عمػػى أيضن

 مبمػغ أكبػر لػدفع اسػتعداد عمى ىـ الذيف كالشركات لألفراد األمكاؿ المالي النظاـ يخصص. االقتصاد كفاءة
ػػا ىػػـ كالشػػركات األفػػراد ىػػؤالء.  األمػػكاؿ عمػػى لمحصػػكؿ  لػػدييا اسػػتثمارية مشػػاريع لػػدييـ الػػذيف أكلئػػؾ أيضن
 إنتاجيػة األكثػر االسػتخدامات إلػى المػكارد تدفؽ الجيد المالي النظاـ يضمف ، لذلؾ.  لمنجاح أكبر احتمالية

 .شةيالمعانتاجية العمؿ كمستكم ترتفع كزيادة انتاجية العكامؿ الكمية لالقتصاد ، نتيجة لذلؾ ،  ،

 جامعػة مػف  Ross Levineك ، الػدكلي البنػؾ مػف Thorsten Beck أجراىػا التػي األبحػاث أظيػرت
 إجمػالي عمػى كبيػر تػأثير لػو المػالي لنظاـا أف التشيمي المركزم البنؾ مف Norman Loayzaك ، مينيسكتا

 مػػف Norman Loayza زيرفػػكس كسػػارة ليفػػيف ركس كجػػد.  االقتصػػادم لمنمػػك ميػػـ ىػػذا.  اإلنتاجيػػة نمػػك
ا تؤثر األسيـ سكؽ سيكلة أف الدكلي البنؾ  يشػترم أف المػرج  مػف. المػاؿ رأس كتػراكـ اإلنتاجية عمى أيضن

 تكمفػة كيقػؿ ، أعمػى األسػيـ أسػعار فػ ف ، لػذلؾ كنتيجة.  البيع مةسي أنيا يعرفكف التي األسيـ المستثمركف
 األسػػكاؽ تطػػكير أف البحػث ىػػذا يخبػػر. االسػتثمارية المشػػاريع تكػاليؼ لػػدفع جديػػدة ألسػيـ الشػػركات إصػدار
 .كالنامية المتقدمة االقتصادات مف كؿ في االقتصادم النمك عمى الحفاظ في ميمنا دكرنا يمعب المالية

 خبل ة

 أحػػداالشػػكاؿ السػػابقة  فػػي تمخيصػػو تػػـ الػػذم Solow نمػػك نمػػكذج مػػف المبسػػطة النسػػخة  تكضػػ 
 كليس ، مؤقت حدكث في فقط يتسبب قد االدخار معدؿ في التغيير أف كىك ، لنمكذجو الرئيسية التداعيات

 رتفسػي المبسػطة النسػخة تمػؾ تسػتطع لػـ. العمػؿ مػدخالت مػف كحػدة لكػؿ النػاتج نمػك معدؿ في دائمة زيادة
 رأينا كقد.  التكنكلكجي التغيير إدخاؿ خالؿ مف لجزءا ىذا في تـ عالجو عيب كىك - جناتلم المطرد النمك
 أكثػر كمصػدر( كاسػع نطػاؽ عمى الميعرَّؼ) التكنكلكجي التغيير حدد Solow بػ الخاص التجريبي البحث أف

تػكفر حيػث  . العمػؿ مدخالت فم كحدة لكؿ الماؿ رأس مدخالت في الزيادات مف االقتصادم لمنمك أىمية
"لشػرح"   اإلنتاج ، الناتجة عف نمك محدد خارجينا لممعرفة ، اآلليػة الكحيػدة دالةالمستمرة ألعمى ل نتقاالتاال

 .كالسيكي -النيكلكؿ عامؿ في النمكذج ناتج لم المستقرة النمك المطرد لمحالة
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 ىي لمنمك كالسيكية -النيك النظرية كانت؛  األصمية سكلك نية تكف أنو لـ مف الرغـ كعمى ، لذلؾ
 مػف المفارقػات ، لكػف. االقتصػادم  النمػك تحميػؿ فػي رئيسػي تفسيرم كعامؿ التكنكلكجي التقدـ أبرزت التي

 بأنػو سكلك يعترؼ! النمكذج  يفسره ال أم ، ىك خارجي سكلك نظرية في التكنكلكجي التقدـ أف إلى حد ما،
ػػا تبسػػيطو، أجػػؿ مػػف نمكذجػػو فػػي خارجينػػا  - التقػػدـ التكنكلػػكجي -  ككمػػا ."دفهمػػه يتظػػاار" لػػـ ألنػػو كأيضن

( 1996) ركمػر ديفيػد يعمػؽ ،  "لجهمنػا مقياسنػا" كػكفيSolow متبقػي  فػ ف ،( (Abramovitz 1956 الحػظ
 عمػى عػالكة. لمنمػك الرئيسػية الدافعػة القػكة يعتبره الذم المتغير سمكؾ االعتبار في يأخذ" Solow نمكذج أف
 المسػػتداـ النمػػك تحقيػػؽ فػػي المػػاؿ رأس لتػػراكـ دكر أم يعطػػي ال Solow نمػػكذج أف مػػف الػػرغـ عمػػى ، ذلػػؾ
 تػـ إذا المػاؿ رأس تػراكـ عػف مسػتقالن  يككف ال قد اإلنتاجية نمك أف إلى اإلشارة تجدر ، الطكيؿ المدل عمى

 ، المتجسػد غيػر جيالتكنكلػك  التقػدـ عكػس عمػى. الجديػدة الرأسػمالية المعػدات فػي التكنكلػكجي التقدـ تجسيد
 المعػػػػدات يفيػػػػد ال التكنكلػػػػكجي المتجسػػػػد التقػػػػدـ فػػػػ ف ، الحاليػػػػة المػػػػدخالت إنتاجيػػػػة يرفػػػػع أف يمكػػػػف كالػػػػذم

 . القديمة الرأسمالية

 التكنكلكجي لمتغير الحاسمة األىمية طكيمة فترة منذ االقتصاديكف أدرؾ بينما أنو لمنظر الالفت مف
 كػاف ، -شػكمبيتر كجكزيػؼ ماركس كارؿ خاصة - الرأسمالية داتاالقتصا في لمديناميكية رئيسي كمصدر
 . نسػػػبينا مجػػػاالن ميمػػػال ، قريػػػب كقػػػت حتػػػى ، االقتصػػػادييف قبػػػؿ مػػػف كاالبتكػػػار التكنكلػػػكجي التغييػػػر تحميػػػؿ
 لنػػا يسػػمح Solow نمػػكذج أف مالحظػػة الميػػـ مػػف ، الحػػالي الكقػػت فػػي الخالفػػات ىػػذه عػػف النظػػر كبغػػض
 النمك. عممية ؿحك مهمة تندؤات عدة د مؿ

 k=(K/L)0 ك y=(Y/L)0 مع المستقر الحالة تكازف مف تدريجيان  االقتصاد سيقترب ؛ الطكيؿ المدل عمى*
 ؛ األكلية الظركؼ عف مستقؿ بشكؿ

 التقػػدـ كمعػػدؿ (n) السػػكاني النمػػك معػػدؿ عمػػى الكمػي لمنػػاتج المسػػتقرة لمحالػػة المتػػكازف النمػػك معػػدؿ يعتمػد *
 ؛ (A) التكنكلكجي

 التقػػدـ معػػدؿ عمػػى فقػط عامػػؿ لكػػؿ النػاتج نمػػك معػػدؿ يعتمػد ، المسػػتقرة محالػػةل المتػكازف النمػػك مسػػار فػي *
 ؛ النياية في عامؿ لكؿ الناتج نمك سيتكقؼ ، التكنكلكجي التقدـ بدكف ،. التكنكلكجي

 ؛ بتةثا K / Y نسبة ف ف كبالتالي ، الدخؿ نمك معدؿ يساكم الماؿ لرأس المستقرة الحالة نمك معدؿ *

 االدخػار معػدؿ عمػى عامػؿ لكػؿ لمنػاتج المسػتقرة الحالػة مستكل يعتمد ،( d) معيف إىالؾ لمعدؿ بالنسبة *
(s )السػكاني النمػك ، كمعػدؿ (n) .زيػادة إلػى االدخػار معػدؿ ارتفػاع سػيؤدم  y=(Y/L)0 ، ارتفػاع كسػيؤدم 

 ؛ y=(Y/L)0 تقميؿ إلى السكاني النمك معدؿ
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 االقتصػاد يمػر ؛ مؤقػت أثػر ىػك عامػؿ لكػؿ النػاتج نمػك عمػى( االسػتثمار) الدخارا معدؿ زيادة تأثير إف *
 معػػدؿ عمػػى تػػأثير أم االدخػػار معػػدؿ الرتفػػاع لػػيس.  الجديػػدة المسػػقرة الحالػػة اقتػػراب مػػع أعمػػى نمػػك بفتػػرة
 اىػذ كػاف لقد. عامؿ لكؿ الناتج مستكل مف سيزيد أنو مف الرغـ عمى ، الطكيؿ المدل عمى المستداـ النمك

 ؛ Solow لػ حقيقية صدمة بمثابة االكتشاؼ

 البمػػػداف كانػػػت إذا" ، الخصػػػكص كجػػػو عمػػػى. معينػػػة" تقػػػار  خ ػػػائص" عمػػػى Solow نمػػػكذج يحتػػػكم *
 بشػكؿ النمػك إلػى تميػؿ الفقيػرة البمػداف فػ ف ، كالتكنكلكجيػا لألفضميات الييكمية بالعكامؿ يتعمؽ فيما متشابية
 ."الغنية البمداف مف أسرع

 النمػك م ػدؿ عمػى تػيثير أم لهػا لػيس االدخػار م ػدؿ فػال الزيػادة أف Solow نمكذج فال النتيجة
 -النيػػك دكمػػار -ىػػاركد نمػػكذج فػػ ف ،Hamberg (1971 ) أشػػار كمػػا.  الطكيػػؿ المػػدل عمػػى اال ت ػػادم

 نظريػة فػي بينمػا ، الطكيػؿ المػدل عمػى النمػك لزيػادة االدخػار معػدؿ زيػادة أىميػة عمػى الضكء يسمط كينزم
 مػف القصػير المػدل فػي فػي النػاتج انخفػاض إلػى االدخػار معػدؿ فػي الزيػادة تؤدم ، العامة( 1936) كينز
(. paradox of thrift التػكفير مفارقػة ) حيػرة(" بتػأثير يسػمى مػا) الطمػب إجمػالي عمػى السمبي تأثيره خالؿ
 فضػػائؿ إلبػػراز كيكالسػػي–النيػػك – الكالسػػيكي االقتصػػاد فػػي الطكيػػؿ التقميػػد فػػ ف ، ذلػػؾ مػػف النقػػيض عمػػى

 يػدفع الػذم ىػك ، االدخػار كلػيس ، - التكنكلػكجي التقػدـ - ألنػو Solow نمػكذج مػع قمػيالن  يتالشى االدخار
 .!عامؿ لكؿ الطكيؿ المدل عمى الناتج نمك

 األلغػاز مػف العديػد نحدد ،جزء التاليال في.  كبيرة انتقادات Solow نمك نمكذج تمقى فقد كلذلؾ 
 .النمك نظرية في األخيرة التطكرات عمى نتعرؼ ،جزء الذم بعدهال كفي ، تفسيرىا ذجونمك  يستطيع ال التي

  سكلك نظرية ـ تفسراال التال األلغاز -5

-النيػك سػكلك نظريػة عػف متزايػد بشػكؿ راضػيف غيػر االقتصاديكف أصب  ، األخيرة السنكات في 
 بشػكؿ يعتمػد االقتصػادم النمػك النظريػة ؿتجعػ ؛ أكالن  .رئيسػييف لسببيف كذلؾ ، االقتصادم لمنمك كالسيكية
 لسبب الفيـ مف جدنا القميؿ سكل لنا يتبؽ لـ كىكذا.  مفسرة غير تظؿ كالتي ،" سكلك متدقال" عمى أساسي
 نمػػػت كلمػػػاذا ، 1800 عػػػاـ حػػػكالي حػػدثت التػػػي الصػػػناعية الثػػػكرة حتػػػى العػػالـ فػػػي المعيشػػػة مسػػػتكل ركػػكد
 نمػػت. المتحػػدة الكاليػػات مثػػؿ البمػػداف بعػػض فػػي كلمػػاذا ، ياتالسػػبعين أكائػػؿ كحتػػى الحػػيف ذلػػؾ مػػف بسػػرعة
 لنػا يتبػؽ لػـ ، ثانينػا. 1995 عػاـ بعػد ذلػؾ بعػد تسػارعت لكنيػا ، كالثمانينيػات السػبعينيات فػي بػبطء الحيػاة
 ينمك كلماذا ؛ فقيرنا يظؿ اآلخر كالبعض غني البعض لماذا - الدكؿ بيف لالختالفات الفيـ مف القميؿ سكل

 .الرككد مف اآلخر البعض يعاني بينما رعةبس البعض

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 223 

 غيػػر تفسػػيرنا تقػػدـ النظريػػة بػػأف االدعػػاء مػػف أبعػػد إلػػى كالسػػيكية-النيػػك النمػػك نظريػػة نقػػاد يػػذىب 
 تنبػػػؤات مػػع conflict تتعػػػارض العػػالـ فػػػي كاسػػع نطػػاؽ عمػػػى ممحكظػػة ظػػػكاىر إلػػى يشػػػيركف. لمنمػػك كػػاؼو 

 .التعارضات ىذه نستعرض الجزء ىذا في.  النظرية

 الدمداف عدر كثيرا يختمؼ الفردم الدخؿ: 1 الت ارض

 ممػا أضػعاؼ بعشػرة أعمػى المتحػدة الكاليػات مثػؿ غنػي بمػد في الحقيقي الدخؿ مف الفرد نصيب 
 .كالسػػيكية-النيػػك النظريػػة مػػع تتعػػارض الحقيقػػة ىػػذه لكػف ؛بػػنغالديش أك الينػػد مثػػؿ فقيػػر بمػػد فػػي عميػػو ىػك
 ىػك األسػباب أحػد يكػكف قػد.  الفػرد دخػؿ في لالختالفات فقط سببيف ىناؾ أف عمى النظرية تنص  ! لماذا

 معػدؿ فػي الزيػادة تػؤدم ، (4) الشػكؿ فػي مكضػ  ىػك كمػا ، أنػو حيػث ،s االدخػار م دالت فػي االختالؼ
 اسػػتثمار خػػط انحػػدار فػػي االخػػتالؼ ىػػك اآلخػػر قػػد يكػػكف السػػبب. (Y/N) الفػػرد دخػػؿ زيػػادة إلػػى االدخػػار

 النمػػك معػػدؿ أك االدخػػار معػػدؿ فػػي جػػدنا الكبيػػرة االختالفػػات حتػػى ، ذلػػؾ كمػػع. (n +d) الحالػػة المسػػتقرة
 فػػي لكحظػػت التػػي الكبيػػرة االختالفػػات كلػػيس ، الفػػرد دخػػؿ فػػي صػػغيرة اختالفػػات سػػكل تسػػبب ال السػػكاني
 ربمقػدا السػكاني النمػك معػدؿ كتقميػؿ مػرات أربػع االدخػار معػدؿ مضػاعفة فػ ف ، كاحػدنا مثاالن  لنأخذ.  العالـ
 نالحػظ ، الحقيقػي العػالـ فػي بينمػا ، 1.7 إلػى 1.0 مػف فقػط الفػرد دخؿ يعزز أف شأنو مف (2/3) الثمثيف

 . (16 10.0 إلى 1.0 ترتيب حسب الحجـ حيث مف الدخؿ مف الفرد نصيب في تختمؼ البمداف أف

                                                           
16

 :Cobb-Douglas اإلنتاج دالة مع (8  الم ادلة نجمع دعكنا ، اذا لرؤية -  
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 :عمى نح ؿ ، كالتدسيط ،( 1  الم ادلة فال كاالحبلؿ ، (K/L)دالنسدة ( 2  الم ادلة حؿ خبلؿ مف

(
 

 
*  (

 

   
)

 
   

      

 . ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ حسػػػػػػػػػػػػػػػػا  يمكننػػػػػػػػػػػػػػػػا ؛ /1/3 α=(α-1) ك؛   d=0.07 ك؛   n=0.03 ك؛    s=0.1 : أمثمػػػػػػػػػػػػػػػػة داسػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ

  ⁄     ⁄     

 . 1.59=41/3 إلى 1 مف Y/L يرفع أف شينه مف 0.4 إلى مرات أردع االدخار م دؿ مضاعفة

 إلػى 1.59 مػف أكثػر Y/ L سػيرفع( 0.4 عنػد االدخػار م ػدؿ دقػا  افتراضدػ  0.01 إلػى 0.03 مػف السكانال النمك م دؿ خفض 
 0.4  /0.08 )1/3= 1.7. 
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 اإلنتػػػاجدالػػػة  نفػػػس لػػػدييا البمػػػداف جميػػػع أف افتػػػراض ىػػػك كالسػػػيكية-النيػػػك النظريػػػة فػػػي عيػػػب 
 مثػػؿ كالمعرفػػة التكنكلكجيػػا مػػف المسػػتكل نفػػس عمػى الفقيػػرة البمػػداف تعمػػؿ أف المفتػػرض مػػف.  (9 المعادلػة)

 دالػػة (9) المعادلػػة مػػف محػػددنا إصػػدارنا العتبػػارا فػػي ضػػع ، معيبػػة اإلنتػػاج دالػػة أف لمعرفػػة. الغنيػػة البمػػداف
 .Cobb Douglas إنتاج

 الشكؿ العاـ 
  ⁄     ⁄    

 ممثاؿ عدد

  ⁄     ⁄             

 .العرض لتبسيط حدالمك  مساكينا (A) المستقؿ النمك عامؿ فترضن ىنا

 :K/ L حؿ يمكننا ، الفرد دخؿ في أضعاؼ عشرة فرؽ لشرح المطمكب K/L في الفرؽ لمعرفة

 الشكؿ العاـ 

  ⁄     ⁄    ⁄  

 مثاؿ عددم

  ⁄     ⁄       ⁄        

 Y/L لػػػ 10 بػػ حالؿ. 10  الغنيػػة لمدكلػػة Y/L كقيمػػة 1 لتكػػكف الفقيػػرة لمدكلػػة Y/L قيمػػة لنأخػػذ 
 1/0.25لػ مساكية تككف أف يجب الغنية دكلةلم K/L أف نرل ، العددم المثاؿ في الغنية دكلةلم

((Y/L 104ك أ 
 فػػي. K/L فػػي الػػدكؿ بػػيف اليائمػػة االختالفػػات ىػػذه مثػػؿ عمػػى دليػػؿ يكجػػد ال ، ذلػػؾ كمػػع. 10000 أم ،

 أكبر K/Lة نسب كليس ، K/L مف تقريبنا ثابتة نسبة ىي الحقيقي العالـ القتصادات المعتادة الميزة ، الكاقع
 ( .المثاؿ في أكبر مرة 1000 أك 10000/10 بنسبة) الفقيرة البمداف مف الغنية البمداف في بكثير

 الماؿ رأس عمى أعمى عائد دؿم  لديها ليس الفقيرة الدكؿ: 2 الت ارض

 نتيجػػة الغنيػػة كالػػدكؿ الفقيػػرة الػػدكؿ بػػيف الفػػرد دخػػؿ فػػي الفػػرؽكالسػػيكية -نيػػكال النظريػػة تصػػؼ 
 الثالثػػة المعػػايير فػػي االختالفػػات عػػف بػػدكره ينػػتج كالػػذم ، المػػاؿ رأس مػػف الفػػرد نصػػيب مسػػتكيات اخػػتالؼ
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. (d) االىػػالؾ كمعػػدؿ ، (n) السػػكاني النمػػك كمعػػدؿ ، (s) االدخػػار معػػدؿ -( 8) المعادلػػة فػػي تظيػػر التػػي
 رأس نسػػبة انخفػػاض مػػع ، P النقطػػة مثػػؿ كضػػع فػػي فقيػػر بمػػد يكجػػد ، (10) الشػػكؿ فػػي مكضػػ  ىػػك كمػػا
 المػػاؿ رأس ارتفػػاع مػػع ، R النقطػػة مثػػؿ كضػػع فػػي الغنػػي البمػػد يكػػكف بينمػػا ، p (K/L) العمالػػة إلػػى المػػاؿ

 .R (K / L) نسبة كالعمالة

، ككمػا  (10) الشػكؿ فػي فػرد لكؿ اإلنتاج دالة رانحدا. كاقعية غير دالالت لىإ يؤدم ىذا لكف 
 الرسػػـ مػػف األيسػػر الجانػػب فػػي بكثيػػر أعمػػى كىػػذا (Y/∆K∆) المػػاؿ لػػرأس حػػدمال النػػاتج ىػػكاتضػػ  سػػابقا 

 أف بسػػيط رقمػػي مثػػاؿ يكضػػ .  الغنػػي لمبمػػد البيػػاني الرسػػـ مػػف األيمػػف الجانػػب فػػي منػػو الفقيػػر لمبمػػد البيػػاني
 غني بمد في الحاؿ ىك كما فقير بمد في مرة 4000 بمقدار أعمى يككف أف يجب الماؿ لرأسحدم ال لناتجا

 .(17 أضعاؼ بعشرة أعمى الفرد دخؿ يككف عندما

 عمػػى العائػػد معػػدؿ أف يعنػػي الفقيػػرة الدكلػػة فػػي المػػاؿ لػػرأس الضػػمني المرتفػػع محػػدال النػػاتج إف 
 يكػػكف أف يجػػب كأنػػو ، الغنيػػة البمػػداف فػػي منػػو بكثيػػر أعمػػى كػػكفي أف يجػػب الفقيػػرة البمػػداف فػػي المػػاؿ رأس
 كمػع. د األعمػى العائػ معػدؿ لكسػب الفقيػرة البمػداف إلػى الغنيػة البمداف مف الماؿ لرأس ضخمة تدفقات ىناؾ
 فػػي ، المػػاؿ لػػرأس الضػػخمة التػػدفقات أك ، المػػاؿ رأس عمػػى العائػػد معػػدالت ارتفػػاع نالحػػظ ال ف ننػػا ، ذلػػؾ
 يفعػؿ ال اآلخػر الػبعض لكػف ، كبيػرة بتدفقات نمكا األقؿ البمداف بعض تتمتع.  العالـ بمداف فقرأ مف العديد
 فػي عنيػا الفقػر شػديدة البمداف في الماؿ رأس عمى العائد معدؿ ارتفاع عدـ سبب بمكف تفسير كيؼ . ذلؾ

 عمػػى ، الغنيػػة البمػػداف بيػػا تعمػػؿ التػػي اإلنتػػاج ةدالػػ نفػػس عمػػى الفقيػػرة البمػػداف تعمػػؿ ال قػػد   الغنيػػة البمػػداف
 .(10في الشكؿ ) المبّينة الفردية اإلنتاج دالة عكس

 
                                                           

 اك (MPK) لرأس الماؿ حدميككف الناتج ال ، Cobb-Douglas مع دالة اإلنتاج - 17
 الشكؿ ال اـ 

        ⁄          ⁄      ⁄  

 

 مثاؿ عددم

           ⁄        

           ⁄     

 فػال 0.25 سػيككف ال ػددم المثػاؿ فػال المػاؿ لػرأس الحػدم النػاتج فػنف ،  نػال دمػد فػال مػرات د شػر أكدػر Y/L كاف إذا ، كدالتالال 
 .أ غر مرة 1/4000 أك 10-3
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 الفقيرة الدمداف فال أعمى الماؿ لرأس حدمال ال ائد يككف أف يج  لماذا

                                                                                                                        Y/L  

                                                R                    ∆Y                                      

                                 P                                    ∆K   

   

 ∆Y          

                                     ∆K      

  

                         (K/L)R                             K/L                  (K/L)P 
 كمػا نفسػها اػال كػؿ فػردل اإلنتػاج دالػة: فػرد لكؿ ماؿال رأس مدخبلتد ؿ فردكل الناتجد  رتدطةم االنتاج  دالة: (10  شكؿ
 لديػه الغنػال الدمػد. P النقطة عند كتنتج P (K/L) مف كال مالة الماؿ رأس نسدة لديها الفقيرة الدكلة. 2ك 1 الشكميف فال

 دالػة انحػدار خػبلؿ مف ي طى الماؿ لرأسناتج الحدم ال. R النقطة عند كينتج ) K / L) R ال مالة إلى الماؿ رأس نسدة
 منػه الفقيػر لمدمػد النسػدةد أكدر رنحدااال  اذا أف الكاضح مف ، فرد لكؿ اإلنتاج دالة انحنا  دسد . (Y/∆K∆) ، اإلنتاج
 المػاؿ لػرأس حػدمال ال ائػد دػيف الخػاطئ التندػؤ يج ػؿ الديػانال الرسػـ اذا تج ؿ التال األسدا  النص ينا ش. الغنية لمدكلة
  .الغنية الدكؿ فال منه الفقيرة الدكؿ فال أعمى

 مكحدا يكف لـ Convergence التقار : 3 ت ارضال

 دخؿ بمستكيات"  converge تقار ت " أف يجب الفقيرة دكؿال بأف كالسيكي-النيك النمكذج يتنبأ 
 الغنيػة الػدكؿ مػف أسػرع نمػك بمعػدالت تتمتػع أف يجػب البدايػة في فقيرة كانت التي الدكؿ أف أم.  األغنياء

 عمػى) المسػتقر نمكىػا مسػارات تحػت تقػع التػي الدكؿ ستنمك ؛ أكالن .  أسباب لثالثة ىذا يحدث ؛ البداية في
 عنػػد) المسػػتقرة الحالػػة إلػػى تصػػؿ حتػػى أسػػرع بشػػكؿ (السػػابؽ 4 الشػػكؿ فػػي F النقطػػة عنػػد ، المثػػاؿ سػػبيؿ
 العائػػد معػػدؿ بػػأف كالسػػيكي-النيػػك النمػػكذج يتنبػػأ ، لػػكحظ كمػػا ؛ ثانينػػا (.السػػابؽ 4 الشػػكؿ فػػي E1 النقطػػة
 الفقيػػرة افالبمػػد إلػػى الغنيػػة الػػدكؿ مػػف المػػاؿ رأس تػػدفؽ فػػي يتسػػبب ممػػا ، الفقيػػرة البمػػداف فػػي بكثيػػر أعمػػى

 مػف الفقيػرة البمػداف تمنع التي العكائؽ عف النظر بغض ؛ اثالثن . الفقيرة البمداف في الماؿ رأس زيادة كبالتالي
 كيفيػػػة بػػتعمـ الفقيػػرة لمبمػػداف يسػػم  أف يجػػب الكقػػت مػػركر فػػ ف ، اإلنتػػاج تكنكلكجيػػا مػػف الكاممػػة االسػػتفادة
 .الغنية لمدكؿ اإلنتاجية التقنيات استخداـ

ػػا االقتصػػاديكف كػػرس لقػد   مثيػػر كالمكضػػكع ، التقػػار  لمسػػيلة األخيػػرة السػػنكات فػي كبيػػرنا اىتمامن
 المحػػاؽ اليابػػاف اسػػتطاعت ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى. الكبػػرل الصػػناعية الػػدكؿ بػػيف تقػػارب ىنػػاؾ كػػاف . لمجػػدؿ
ػػا ىنػػاؾ كػػاف . المتحػػدة كالكاليػػات أكركبػػا فػػي الفػػرد دخػػؿ بمسػػتكيات كبيػػر بشػػكؿ  مسػػتكيات فبػػي تقػػارب أيضن

 فرددالة االنتاج لكل 
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 ، بأسػره العػالـ فػي ، ذلؾ كمع ؛ الغربية أكركبا داخؿ المناطؽ كبيف المتحدة الكاليات داخؿ لمكاليات الدخؿ
 البمداف عف أكثر آسيا في األفقر الدكؿ كبعض إفريقيا دكؿ مف العديد تراجعت لقد.  مكحدنا التقارب يكف لـ

ػػا الخمسػػيف مػػدل عمػػى المتقدمػػة  الالتينيػػة أمريكػػا لػػدكؿ النسػػبية الػػدخؿ مسػػتكيات تكانخفضػػ ، الماضػػية عامن
-النيػػك النمػػك نظريػػة تجػػاكز إلػػى بحاجػػة نحػػفكعميػػو .  المتحػػدة كالكاليػػات الغربيػػة بأكركبػػا مقارنػػة الرئيسػػية
 .الحقا التقارب حكؿ الحقائؽ إلى نعكد.  كالفقيرة الغنية الدكؿ بيف المستمرة االختالفات لفيـ كالسيكية

 سكلك كالغاز كالهجرة شرمالد الماؿ رأس -6
Human Capital, Immigration, and the Solow Puzzles 

 الفػػركؽ خػػالؿ مػػف الفػػرد دخػػؿ فػػي االختالفػػات تفسػػير كالسػػيكي-النيػػك النمػػكذج يسػػتطع لػػـ إذا 
 معظػـ أف نػدرؾ أف الكاعػدة األمػكر أكثػر مػف يبقى  الذم التفسير ىك فما ، لمفرد الماؿ رأس في الممحكظة
 أف حقيقػػة مجػػرد أم" )الخػػالص" لمعمػػؿ مكافػػأة لػػيس الغنيػػة البمػػداف فػػي العمػػؿ عميػػو يحصػػؿ الػػذم الػػدخؿ
ػػا  فػػي ىػػائالن  فرقنػػا التعمػػيـ ييحػػدث . فػػراد اال اكتسػػبو الػػذم لمتعمػػيـ مكافػػأة ىػػك بػػؿ( الحيػػاة قيػػد عمػػى مػػا شخصن
 إدارة فػي الماجستير درجة عمى الحاصميف اإلدارييف لممستشاريف ييدفع ما عادةن . فراداال يتمقاىا التي الدخكؿ
 يحصػػػمكف ىػػػؤالءك  ، جامعيػػػة درجػػػة سػػػكم لػػػدييـ الػػػذيف أكلئػػػؾ عميػػػو يحصػػػؿ الػػػذم الراتػػػب ضػػػعؼ األعمػػػاؿ
 بػػدكرىـ يكسػػبكف كالػػذيف ، الثانكيػػة المػػدارس لخريجػػي النمكذجيػػة األربػػاح مػػف أكثػػر أك ضػػعؼ عمػػى بػػدكرىـ
 .الثانكية المدرسة المتسربيف مف مف بكثير أكثر

 الدشرم؟ الماؿ سرأ اك ما  What Is Human Capital 

 األربػاح قيمػة إلػى لإلشػارة human capital البشػرم المػاؿ رأس مصطم  االقتصاديكف يستخدـ 
ػػا 20 العمػػر مػػف يبمػػغ شػػاب يػػتمكف قػػد.  الفػػرد عمػػر مػػدل عمػػى التعمػػيـ يتيحيػػا التػػي اإلضػػافية  يخطػػط عامن
ػػا 45 لمػػدة لمعمػػؿ  قػػد كلكػػف ، األعمػػاؿ إدارة ماجسػػتير بدرجػػة المسػػتقبؿ فػػي دكالر ماليػػيف 6 جنػػي مػػف عامن
 ، فقػط ابتػدائي تعمػيـ مػع المدرسػة تػرؾ إذا فقػط دكالر 600000 عمػى العمر ىذا في شخص دخؿ يقتصر
 يقػاؿ. الصػحكف كغسػؿ الخنػادؽ حفػر مثػؿ الكضػيعة الكظػائؼ عمػى المتاحػة العمػؿ خيارات قصر كبالتالي

" الدشػػػرم المػػػاؿ رأس" ىػػػك ، دكالر مميػػػكف 5.4 أك ، دكالر ألػػػؼ 600 ك دكالر ماليػػػيف 6 بػػػيف الفػػػارؽ إف
 تعميمػػو عػػف يتكقػػؼ آخػػر شػػخص مػػف ييتكقػػع قػػد. األعمػػاؿ إدارة فػػي الماجسػػتير درجػػة حامػػؿ جمعػػو الػػذم
 المػػػػاؿ رأس فػػػػي دكالر مميػػػػكف 2.4 يكتسػػػػب كأف المسػػػػتقبؿ فػػػػي دكالر ماليػػػػيف 3 يػػػػرب  أف جامعيػػػػة بدرجػػػػة
 رأس قيمػػة فػػ ف ، ككػػؿ لممجتمػػع بالنسػػبة(. ابتػػدائي تعمػػيـ مجػػرد فػػي لمتمثػػؿا البػػديؿ مقابػػؿ الفػػرؽ) البشػػرم
 .ساكف لكؿ البشرم الماؿ رأس مجمكع ىي البشرم الماؿ
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 اإلضػافية المسػتقدمية لؤلردػاح ، ككػؿ لممجتمػع أك لمفػرد دالنسػدة ، القيمػة اػك:  Human capital الدشػرم المػاؿ رأس
 .الت ميـ أتاحها التال

 مػف ال مػاؿ يكتسػدها التػال المتراكمػة كالمهػارات الم رفػة:  Human capital الدشػرم المػاؿ رأس يمكػف كػذلؾ ت ريػؼ
 .الحياتية الخدرات مف أك كالتدري  الت ميـ

 في االستثمار بيف الشبو أكجو عكس أجؿ مف التعميـ لقيمة "الدشرم الماؿ رأس" اسـ إعطاء تـ 
 يتطمػب. كالرافعػات الكمبيػكتر أجيػزة مثػؿ كالمعػدات اليياكؿ أم ، المادم الماؿ رأس في كاالستثمار التعميـ

 إضػافية أربػاح شػكؿ فػي ، مسػتقبمي عائػد تحقيػؽ أجػؿ مػف األمػكاؿ إنفػاؽ المػادم الماؿ رأس في االستثمار
 يتطمػب البشػرم المػاؿ رأس فػي االسػتثمار فػ ف ، كبالمثػؿ. المعدات شراء أك الييكؿ بناء بعد تحقيقيا يمكف
 الػذىاب مػف بػدالن  العمػؿ خػالؿ مف كسبو الممكف مف كاف الذم بالدخؿ كالتضحية التعميـ ىعم أمكاؿ إنفاؽ
 العائػد معػدؿ تحديػد كيمكػف ، المستقبؿ في أعمى دخؿ كسب أجؿ مف النفقات ىذه إجراء يتـ. المدرسة إلى
 شػػراءـ بتقػػك  شػػركة تكمفػػة عمػػى العائػػد معػػدؿ طريقػػة بػػنفس المئكيػػة النسػػبة أسػػاس عمػػى التعمػػيـ تكمفػػة عمػػى

 .جديد حاسكب

 اإلجمالال الناتج الدشرم الماؿ رأس يرفع كيؼ  

 مف المزيد ينتج أف المتعمميف مف العديد عمى يحتكم الذم المتحدة الكاليات مثؿ القتصاد يمكف 
 معظػـ لػدل يكػف لػـ حيػث مػثال؛ إفريقيػا فػي البمػداف مػف كثيػر اتاقتصػاد مػف أعمػى معيشي كمستكلناتج ال

 ، اإلنتػاج عكامػؿ مػف عػامالن  (H) البشػرم المػاؿ رأس يصػب  كىكػذا.  التعمػيـ مػف ضػئيؿ قدر سكل السكاف
ػػا دالػػة االنتػػاج  معادلػػة اسػػتخداـ مػػف بػػدالن  ، اإلنتػػاج دالػػة كتابػػة كيمكػػف ، (K) المػػادم المػػاؿ رأس مثػػؿ تمامن

 :التالي النحك عمى ، Y=AF ( K ,L)االصمية السابقة 
                    

 عنػػو معبػرنا ، (A) مسػػتقؿ نمػك عامػػؿ يسػاكم (Y) الحقيقػػي اإلجمػالي المحمػػي النػاتج ، لكممػاتبا 
.  (L) كالعمػػؿ (H) البشػػرم المػػاؿ كرأس (K) المػػادم المػػاؿ رأس مؤشػػر فػػي دالػػة فػػي مضػػركبنا ، كمؤشػػر
 المدرسػػة بعػػد المدرسػػة تػػرؾ قػػد الجميػػع كػػاف إذا لمسػػكاف اإلنتاجيػػة القػػدرة أنػػو عمػػى العمػػؿ تفسػػير يػػتـ اآلف

 حفػػر عمػػى فقػػط كالقػػادرة ،"   brute force  -البييميػػة  – الغاشػػمة القػػكة " أحياننػػا تسػػمى)  االبتدائيػػة
 فػػي المدرجػػة ىػػي التعميمػػي المسػتكل ذلػػؾ فػػكؽ لمسػػكاف اإلضػػافية المكاسػب جميػػع أف حػػيف فػػي ،( الخنػادؽ

 .(H) المدخالت البشرم الماؿ رأس

 كالغاز الدشرم الماؿ رأس Solow  
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-نيػػػكال سػػػكلك نمػػػكذج قػػػدرة عػػػدـ إصػػػالح نحػػػك طػػػكيالن  شػػػكطنا البشػػػرم المػػػاؿ رأس إدراج قطػػػعي 
 صػػػيغة فػػػي فػػػرد لكػػػؿ اإلنتػػػاج دالػػػة نكتػػػبل.  كالفقيػػػرة الغنيػػػة الػػػدكؿ بػػػيف االختالفػػػات شػػػرح عمػػػى كالسػػػيكي

Cobb-Douglas فػػرد لكػػؿ البشػػرم المػػاؿ رأس إضػػافة أم ، فقػػط كاحػػد تغييػػر إجػػراء مػػع ،( 12) لممعادلػػة 
(H/ L) فرد لكؿ ناتجلم إضافي كمحدد (L /Y): 

 الشكؿ العاـ

 

 
 (

 

 
 *

 

(
 

 
 *

 

 

 

 مثاؿ رقمي

 
 

 
 (

 

 
 *

    

(
 

 
 *

    

         

ػا (K/ L) شػخص لكػؿ المػادم المػاؿ رأس يسػاكم شػخص لكػؿ الناتج أف عمى ىذا ينص   مرفكعن
ػػا البشػػرم المػػاؿ كرأس ، قبػػؿ مػػف كػػاف كمػػا 0.25 تسػػاكم لتػػيكا ، α القػػكة إلػػى  كالتػػي ،   القػػكة إلػػى مرفكعن

 العمالػة مسػاىمة فػ ف ، 0.75 أك (α -1) بمقػدار ناتج ال في العمالة مساىمة مف بدالن . 0.65 أنيا ييفترض
 (.0.65 - 0.25 - 1.0 يعادؿ ما أم) فقط 0.10 أك ،        اآلف ىي (L) المتعممة غير

 يجعػػؿ الػػذم األساسػػي السػػبب فػػ ف ، (13) ك (12) لممعػػادلتيف السػػابقة المناقشػػة فػػي رأينػػا كمػػا 
 أف ىػك كالفقيػرة الغنيػة الػدكؿ بػيف الممحكظػة االختالفػات تفسػير يسػتطيع ال كالسػيكي-نيكال Solow نمكذج
 الفقيػػرة الػػدكؿ ؼتتخمػػ فممػػاذا ، ميػـ غيػػر المػػاؿ رأس إذا.  جػػدنا صػغير( α = 0.25) المػػاؿ رأس عمػى األس
 كالفقيػػرة، الغنيػػة البمػػداف بػػيف إضػػافي كفػػرؽ البشػػرم المػػاؿ رأس أدخمنػػا اآلفلكػػف  الغنيػػة  الػػدكؿ عػػف كثيػػرا

 فػي 1/ 0.25 اسػتبدلنا إذا. 0.25 كليس ، 0.9 اآلف ىك     الماؿ رأس نكعي عمى األسس كمجمكع
 دكلػػةال، ك (Y/L) الفػػرد دخػػؿ أضػػعاؼ 10 لػػدييا التػػي الغنيػػة الدكلػػة أف نجػػد ، 1/ 0.9 بػػػ (13) المعادلػػة

 فقيرة كأمة كالبشرم المادم الماؿ رأس مف الكثير يجمع.  مرة 12.6 حكالي أك 101/0.9 إلى تحتاج فقيرة
 الغنية الدكلة بأف بشرم ماؿ رأس بدكف النمكذج في (13) الضمنية المعادلة مف بكثير أكثر منطقي ىذا. 

 عمػى األس كػاف إذا ، نفسػيا بالطريقػة.  الفقيػرة الدكلػة مثػؿ المادم الماؿ رأس ضعؼ 10000 إلى تحتاج
 فػي االستثمار عمى العائد معدؿ يككف أف الضركرم مف يعد لـ ، 0.25 مف بدالن  0.9 الماؿ رأس إجمالي
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 تعػػارضال " كىػػذا ىػػك الفقيػػرة البمػػداف فػػي منػػو الغنيػػة البمػػداف فػػي بكثيػػر أقػػؿ( كالبشػػرم المػػادم) المػػاؿ رأس
 (18)جزء"ال ىذا في مناقشتو تمت الذم الثاني

 الهجرة لغز    The Immigration Puzzle 

 طػكيالن  شػكطنا يقطػعكالسػيكية -نيػكال  Solow لػػ النمػك نظريػة إلػى البشرم الماؿ رأس إضافة إف 
 لػػدييا ألف فقػػط لػػيس الفقيػرة الػػدكؿ عػػف الغنيػة الػػدكؿ تختمػػؼ. سػابقا تقػػديميا تػػـ التػي تناقضػػاتال شػػرح نحػك
.  الفقيرة البمداف سكاف مف بكثير تعميما أفضؿ سكانيا ألف كلكف ، المعدات مف كالكثير اليياكؿ مف ديدالع
 بمػد مػف مػاىر غيػر شػخص ىجػرة فػي نفكر عندما مشكمة يكاجو البشرم الماؿ رأس تفسير ف ف ، ذلؾ كمع
ييػاجر  التعمػيـ ضػعيؼ"  مػثبل  كاتيمػالال"  مػكاطف في نفكر دعكنا ، التحديد كجو عمى غني بمد إلى فقير

 عكس عمى الساعة في دكالرات 10 ، المثاؿ سبيؿ عمى ، دفع، ت كظيفة لمكاليات المتحدة كسرعاف ما يجد
 أم يطػرأ لـ ، العمؿ مف األكؿ اليكـ في ، ذلؾ كمع. "  غكاتيماال"  في يكسبو كاف الساعة في كاحد دكالر
 التػػي غنػػي بمػػد فػػي اإلنتػػاج عمميػػة عػػف مػػاذا. السػػابؽ يالغكاتيمػػاللممػػكاطف  البشػػرم المػػاؿ رأس عمػػى تغييػػر
 في ممكننا كاف مما بكثير أعمى أجر ككسب بكثير أعمى ناتج حدم عمى بالحصكؿ الجديد لممياجر تسم 
 غكاتيماال  في السابؽ

 مػاؿ رأس باسػتخداـ) العشػب جػز خدمػة فػي تتمثػؿ لي" غكاتيمػاال"  الجديػدة الكظيفػة أف لنفترض 
 مػػف "الغكاتيمػػالي" يمّكػػف مػػا إف. تعمػػيـ أم عمميػػا تتطمػػب ال( بالغػػاز تعمػػؿ عشػػب جػػزازة مػػف يتكػػكف مػػادم
 تكػاليؼ دفػع مػف ليتمكنكا يكفي بما أثرياء أنفسيـ ىـ أميركييف ىناؾ أف ىك الساعة في دكالرات 10 كسب
 كاليػاتال يجعػؿ عامؿ كؿ:  ىذا في اليجرة لغز ينحصر كىكذا.  بأنفسيـ العشب جز مف بدالن  العشب جز

 ، الحقػا سػنرل كمػا.  المزيػد كسػب عمػى الجديػد الميػاجر قػدرة فػي يسػاىـ غكاتيمػاال مػف ثػراءن  أكثػر المتحدة
 لغػػز تفسػػير فػػي تسػػاعد التػػي (14) المعادلػػة مثػػؿ اإلنتػػاج دالػػة فػػي المدرجػػة غيػػر العكامػػؿ مػػف العديػػد ىنػػاؾ
 كالبشػرم المػادم المػاؿ رأس تتجػاكز افيةإضػ عكامػؿ كالفقيرة الغنية البمداف بيف االختالفات تشمؿ - اليجرة

 لحقػػكؽ القػػانكنال النظػػاـ حمايػػة مػػدلك ، االجغرافيػػك المنػػاخك ال مػػؿ تجػػا  المكا ػػؼ الثقافيػػة بينيػػا مػػف ،
 ، كمطػارات ، سػريعة طػرؽ شػكؿ فػي التحتيػة الدنيػةك ، كالفسػاد الجريمػة كجػكد عدـ أك ككجكد ، الممكية

مدادات  ....جيد ؿبشك تعمؿ ىاتؼشبكة ك  كيرباء كا 

 Endogenous Growth Theory  الداخمال النمك نظرية : ثالثا

                                                           
 دنى لممثاؿ ال ددم:. ي دح الحد األ0.25ددالن مف  "  0.9كاستددؿ   " التهميش السادؽإلى ارجع  -  18

          ⁄         ⁄  
 0.7 حػكالال أك 0.9/  1.29 يكػكف أف يجػ  الغنيػة الدكلػة فػال المػاؿ لػرأس الحػدم النػاتج فػنف ، مػرات 10 أعمػى الغنػال الدمػد فال Y/L كاف إذا
 .α =0.25 عمى أساس عمى التهميش السادؽ فال كما 4000/1 كليس ، الفقير الدمد فال مرة
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 فػػي لسػػكلك كالسػػيكي-النيػػك النمػػك نمػػكذج تطػػكير منػػذ التكنكلػػكجال؟ التغييػػر إحػػداث يػػتـ كيػػؼ 
تػـ اآلف  لقػد.  تداعياتو مف العديد بشأف مرتاحيف غير االقتصاديكف كاف ، الماضي القرف مف الخمسينيات

 كمػا.  الحقيقي العالـ حكؿ ميمة حقائؽ مع يتعارض الذم النمكذج عمى المترتبة اآلثار مف العديدمراجعة 
 Exogenous خػارجي( المسػتقؿ النمػك عامػؿ ، a) التقنػي التغييػر أف في األساسية المشكمة تتمثؿ ، أتض 

نػاتج ال فػي انمكىػ معػدؿ تعزيػز فػي ترغػب التي الدكلة ف ف ، كبالتالي.  تمامنا مبرر غير السماء مف ينزؿ ،
 .A مف أعمى نمك كمعدؿ أعمى مستكل تحقيؽ كيفية حكؿ ثاقبة نظرة أم تكسب ال

 ،" الداخمال النمك نظرية " اآلف يسمى فيما النشاط في انفجار ىناؾ كاف الثمانينيات أكاخر منذ 
Endogenous growth theory, لنشػاط كنتيجػة التقنػي التغييػر تفسير تحاكؿ ألنيا االسـ بيذا سميت كقد 

. السػػماء مػف يػبطي خارجيػا التقنػػي التغييػر أف افتػراض مجػرد مػف بػػدالن  االقتصػادية لمحػكافز اسػتجابةن  السػكؽ
 ركدػرت ، سػتانفكرد جامعػة مػف Paul Romer ركمػر دػكؿ ىػـ الػداخمي النمػك لنظرية الرئيسيكف المخترعكف

 مػػف الكثيػػر(. الجديػػد سػػيكيالكال الكمػػي االقتصػاد مختػػرع) Robert E. Lucas, Jr جكنيػػكر لككػػاس. إم
 غير المستكل عمى الرئيسية األفكار بعض ىنا نمخص.  لمغاية تقنية الداخمال النمك نظرية حكؿ الكتابات
عػادة نقديػة لمراجعات Lucas ك Romer لػ المبكرة األفكار تعرض استمرار مع . التقني  ال ، فييػا النظػر كا 
 .تتطكر النظرية تزاؿ

 األفكار إنتاج  The Production of Ideas 

 البمػداف مػف العديػد فػي المعيشػة مسػتكل أف مفادىػا محرجػة حقيقػة مف الداخمي النمك نظرية تبدأ 
 كػػاف إذا كلكػػف. نمػػكنا األقػػؿ البمػػداف مػػف العديػػد فػػي مثيمػػو مػػف مػػرات بعشػػر أعمػػى ، اتضػػ  كمػػا ، المتقدمػػة
ػا التقني التغيير  المعيشػة مسػتكيات فػي اليائػؿ التفػكؽ ىػذا كػؿ ييعػزل أف فيجػب ، الػدكؿ لجميػع مجاننػا متاحن
 ضػػئيؿ مػاؿ رأس ضػمنان  يعنػػي كىػذا. ضػعؼ 10.000 بمقػدار تزيػػد التػي العمػؿ إلػػى المػاؿ رأس نسػبة إلػى

 لرفع مضمكننا سيككف ىذا ألف ، اإلضافي االستثمار عمى ضخـ عائد كمعدؿ نمكان  األقؿ البمداف في لمغاية
 مػػف المػػاؿ لػػرأس ىائمػػة تػػدفقات نالحػػظ أف يجػػب ، لػػذلؾ نتيجػػة. ةالمتقدمػػ الػػدكؿ مسػػتكل نحػػك البمػػداف ىػػذه

 .ذلؾ رلن ال الكاقع في لكننا ، الفقيرة البمداف إلى المتقدمة البمداف

 رئيسػػي كمصػػدر الدشػػرم المػػاؿ رأس إدخػػاؿ فػػي المغػػز ليػػذا الحمػػكؿ أحػػد يتمثػػؿ ، اتضػػ  كمػػا 
 المػاؿ رأسقاربػة لم أساسية مشاكؿ إلى يؤدم جرةالي في التفكير لكف.  كالفقيرة الغنية الدكؿ بيف لالختالؼ
. كالسػيكي-نيػكال النمػكذج فػي"  effective labor  الف ػاؿ ال مػؿ" لمفيػكـ بالنسػبة الحػاؿ ىك كما ، البشرم
 النػاتج 10/1 ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى ، فقيػر بمػد مػف غنيػة دكلػة إلػى الميػاجريف أف إلى النمكذجيف كال يشير
 يكسػػػبكا أف يجػػػب ، الغنيػػػة الدكلػػػة إلػػػى كصػػػكليـ عنػػػد ، لمفػػػرد البشػػػرم مػػػاؿال رأس 101/1 ك شػػػخص لكػػػؿ
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 األخػػرل الغنيػػة الػػدكؿ إلػػى الميػػاجريف مػػف العديػػد لكػػف. أصػػمييف كمػػكاطنيف.  المبمػػغ ىػػذا مػػف فقػػط 10/1
 .األصمييف السكاف مثؿ المعيشة مستكل متكسط نفس يحققكف ما سرعاف

 الػذم الغني المجتمع خصائص عمى التركيز إلى دكاقا قد الداخمي النمك منظرم ف ف ، كبالتالي 
ػػا يبػػدك بػػؿ ، فحسػػب أغنيػػاء األصػػمييف سػػكانو يجعػػؿ ال  بػػدخؿ الفقيػػرة البمػػداف مػػف الميػػاجريف يػػزكد أنػػو أيضن

 لسػػمع أفكػػار تطػػكير ىػػك النمػػك مفتػػاح فييػػا يكػػكف نمػػاذج بنػػكا لقػػد. قبػػؿ مػػف يكسػػبكنو كػػانكا ممػػا بكثيػػر أعمػػى
 التػي االحتكػار قػكة عمػى النمػاذج تعتمػد ، األفكػار ىػذه إنتػاج بكيفيػة المتعمقػة فزالحػكا مشػكمة لحؿ.  جديدة
ػا الدكليػة التجػارة تمعػب. كالنشػر التأليؼ كحقكؽ االختراع براءات تعززىا ػا، دكرنا أيضن  لكػؿ يمكػف حيػث ميمن
 ، األخػػرل افالبمػػد مػػع تػػداكليا ثػػـ الجديػػدة السػػمع مػػف قميػػؿ عػػدد إلنتػػاج األفكػػار تطػػكير عمػػى التركيػػز دكلػػة
 سػػبيؿ عمػػى. العػػالـ فػػي مكػػاف أم فػػي المنتجػػة الجديػػدة السػػمع بجميػػع االسػػتمتاع لممسػػتيمكيف يمكػػف بحيػػث
 أكركبػػا فػػي أجريػػت التػي المبكػػرة األبحػػاث مػف DVD بػػأفالـ تسػػتمتع التػػي األمريكيػة األسػػر تسػػتفيد ، المثػاؿ

 غيػر DVD مشػغؿ جعمت التي كككريا بافاليا في المنتجات تطكير مع جنب إلى جنبنا ، المتحدة كالكاليات
 .نسبينا اإلصالح مف كخاؿو  لمشراء مكمؼ

 سػمع إدخاؿ فقط ليس شرح في يساعد ف نو ، كاسع نطاؽ عمى األفكار مفيكـ تطبيؽ يتـ عندما 
ػػا كلكػػف جديػػدة  كاألجيػػزة السػػيارات مثػػؿ القديمػػة السػػمع فػػي أعمػػى كجػػكدة أفضػػؿ إنتػػاج تقنيػػات تطػػكير أيضن
 عمػػى عػػالكة. شػػخص لكػػؿ كأفضػػؿ أكثػػر سػػمعنا تنػػتج التػػي كالتقنيػػات األفكػػار الغنيػػة الػػدكؿ سػػتخدـت. المنزليػة

. الدشػرم الماؿ كرأس المادم الماؿ رأس فال المرتدط االستثمار ددكف األفكار اذ  م ظـ تنجح لف ، ذلؾ
 كأجيػػػزة السػػيارات لصػػػنع التعميمػػات كتيبػػات مػػػف أكػػكاـ عمػػػى بػػنغالديش مثػػؿ فقيػػػرة دكلػػة حصػػػمت لػػك حتػػى

 يفسػر. كالمعدات كالمصانع المتعمميف بدكف الفائدة عديمة ستككف الكتيبات ىذه ف ف ، الشخصية الكمبيكتر
 الػػدكؿ حػػرص سػػبب ككػػذلؾ ، الغنيػػة البمػػداف إلػػى بػػاليجرة الفقػػراء مطالبػػة سػػبب نفسػػو الكقػػت فػػي الػػنيج ىػػذا

 معيـ تجمب أف يمكنيا التي كالشركات ، الغنية البمداف مف شركات قبؿ مف األجنبي االستثمار عمى الفقيرة
 .المتعمميف كالمديريف كالميندسيف المطمكبة المعدات

 الداخمال كالنمك الماؿ رأس تراكـ Capital Accumulation and  Endogenous Growth 

 كنمػك المػاؿ رأس تػراكـ يعتبػر كمػا اتضػ  سػابقا: داخمػال نمػك إلى الماؿ رأس تراكـ يؤدم كيؼ ك ؼ
 العكائػػد تنػػاقص بسػػبب.  المعيشػػة كمسػػتكل العمػػؿ إلنتاجيػػة محػػدديف عػػامميف الكميػػة اإلنتػػاج امػػؿعك  إنتاجيػػة
 الكمػي العامػؿ إنتاجيػة نمػك فػ ف لػذا ، المطػاؼ نياية في الماؿ رأس تراكـ عف الناتج النمك يتالشى الحدية،

 ، Solow النمػك لنمػكذج اكفقنػ.  المعيشػة كمسػتكل العمػؿ إنتاجيػة فػي المسػتمرة لمزيادات النيائي المحدد ىك
 الجػكاب.  المعيشػة مسػتكل نمػك معدؿ انخفاض إلى العكامؿ إنتاجية إلجمالي المنخفض النمك معدؿ يؤدم
 اخػػتالؼ سػػبب Solow نمػػكذج يشػػرح ال الكميػػة  اإلنتاجيػػة نمػػك يػػأتي أيػػف مػػف كلكػػف ، لمغايػػة كدقيػػؽ كاضػػ 
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 نمػػكذج يشػػرح ال ، أخػػرل بعبػػارة. البمػػداف عبػػرك  الكقػػت بمػػركر العكامػػؿ إنتاجيػػة إجمػػالي فػػي النمػػك معػػدالت
 .فقير اآلخر كبعضيا غنية البمداف بعض ككف سبب تمامنا سكلك

 نمػػكذج فػي القصػكر ىػػذا تحسػيف Endogenous growth theory الػداخمال النمػػك نظريػة تحػاكؿ
 النمػك جنمػاذ مػف العديػد ذكػر ىنػاؾككمػا . العامػؿ إنتاجيػة إجمػالي نمػك معػدؿ شرح خالؿ مف Solow نمك

 تركػز نسػبينا بسػيطة نظريػة عمػى نركز ، ذلؾ مف بدالن . جميعنا لشرحيا مساحة كال تكجد ، المختمفة الداخمية
 نمػػػك إلػػػى المػػػاؿ رأس تػػػراكـ يػػػؤدم أف يمكػػػف كيػػػؼ عمػػػى الضػػػكء لتسػػػميط.  المػػػاؿ رأس تػػػراكـ أىميػػػة عمػػػى

ػػا ثابتػػة الكميػػة مػػؿالعا إنتاجيػػة كأف 1 بقيمػػة ثابتػػة العمالػػة كميػػة أف نفتػػرض ، اإلنتاجيػػة  إلػػى بػػالنظر. أيضن
 رأس رصػػيد زيػػادة ىػػي المعيشػػة كمسػػتكل العمػػؿ إنتاجيػػة لزيػػادة الكحيػػدة الطريقػػة فػػ ف ، االفتراضػػيف ىػػذيف
 :ىي الداخمية النمك نماذج في الشائعة الكمي اإلنتاج دالة.  الماؿ

                        
 ، الكاقػع فػي. ىػذه اإلجماليػة اإلنتػاج دالػة فػي مػاؿال لػرأس متناقصة حدية عكائد تكجد ال أنو الحظ

 النػاتج ألف نظػرنا. ثابػت المػاؿ لػرأس الحدم الناتج ف ف كبالتالي ، A دائمنا يساكم الماؿ لرأس الحدم الناتج
 إلػػى المػػاؿ رأس تػػراكـ يػػؤدم أف يمكػػف ، األساسػػي Solow نمػػكذج عكػػس عمػػى ، ثابػػت المػػاؿ لػػرأس الحػػدم
 .مستداـ إنتاجية نمك

  نمػػك م ػػدؿ تفسػػير تحػػاكؿ التػػال اال ت ػػادم النمػػك نظريػػة Endogenous growth theory الػػداخمال النمػػك ظريػػةن
 الكمية ال امؿ إنتاجية

 لممصػطم  أكسػع تفسػيرنا اسػتخدمنا إذا منطقػي أمػر المػاؿ لػرأس ثابػت ناتج حػدم كجكد افتراض إف
K يشػػمؿ ال قػػد ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى. اإلجماليػػة اإلنتػػاج دالػػة فػػي K  المػػادم المػػاؿ رأسكمػػا اتضػػ  سػػابقا 

ا البشرم الماؿ رأس بؿ ، فحسب  المػاؿ رأس أف تػذكر. الحديػة العكائػد لتنػاقص يخضػع ال قػد كالذم ، أيضن
 المػػاؿ رأس بتجميػػع االقتصػاد قػػاـ إذا. االقتصػػاد فػي العػػاممكف يمتمكيػا التػػي كالميػػارات المعرفػة ىػػك البشػرم
 ال كقػد ، ثابتػة تظػؿ البشػرم المػاؿ رأس إلػى المػادم المػاؿ رأس نسػبة فف  ، المعدؿ بنفس كالبشرم المادم
 رأس زيػادة مػع المػادم  المػاؿ رأس مػع البشػرم المػاؿ رأس يػزداد لمػاذا. المػاؿ لرأس الحدم الناتج ينخفض
 دالمػكار  مػف المزيػد كتخصص التعميـ في أكثر الدكلة تستثمر كقد ، ثراءن  أكثر الدكلة تصب  ، المادم الماؿ

. البشػػرم المػػاؿ رأس زيػػادة إلػػى العمػػؿ أثنػػاء كالتػػدريب التعمػػيـ زيػػادة تػػؤدم أف يجػػب. العمػػؿ أثنػػاء لمتػػدريب
 الػت مـ يحػدث ، معػيف نػكع مػف الرأسػمالية السػمع مػف المزيػد يػراكـ االقتصػاد ألف نظػرنا ، ذلؾ إلى باإلضافة
 ذكم لمعمػاؿ يمكػف. الرأسمالية السمع اـاستخد في كفاءة أكثر الحاليكف العماؿ يصب  كبالتالي ، دالممارسة
ػػا المعرفػػة رصػػيد نعتبػػر قػػد ، أخيػػرنا. المػػاؿ لػرأس الحػػدم النػػاتج انخفػػاض عمػػى الحفػػاظ العاليػػة الميػارات  نكعن
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 مػػف كأفضػػؿ جديػػدة أنػػكاع إنتػػاج لالقتصػػاد يمكػػف ، المعرفػػة زيػػادة رصػػيد مػػع. الرأسػػمالية السػػمع مػػف كاحػػدنا
 .الماؿ لرأس الحدم الناتج ينخفض لف ، ؾلذل كنتيجة ، الرأسمالية السمع

 لمنمػػػػك نظريتنػػػػا عمػػػػى ميمػػػػة عكاقػػػػب ليػػػػا المػػػػاؿ لػػػػرأس أكسػػػػع تعريػػػػؼ مػػػػع الكمػػػػي اإلنتػػػػاج دالػػػػة إف
 بحػػػػكض فػػػػي التشػػػػبيو المسػػػػتقرة تتمثػػػػؿ إحػػػػدل طػػػػرؽ التفكيػػػػر لمحالػػػػة . النتػػػػائج ىػػػػذه لرؤيػػػػة ؛ االقتصػػػػادم
 ، الصػػػنبكر خػػػالؿ مػػػف الحػػػكض إلػػػى يتػػػدفؽ مػػػاء بػػػو اسػػػتحماـ حػػػكض التػػػالي الشػػػكؿ يكضػػػ  االسػػػتحماـ ؛

 نقيسػو ألننػا stockرصػيد  متغيػر ىػك المػاء فػي الحػكض مسػتكل. البالكعػة  إلػى الخػارج عبػر الماء كيتدفؽ
 flow التػػدفؽ متغيػػرات ىػػي الحػػكض كخػػارج المتدفقػػة داخػػؿ الميػػاه أف حػػيف فػػي ، زمنيػػة نقطػػة )لحظػػة( فػػي
 إلػػى المتػػدفؽ المػػاء يكػػكف عنػػدما ثادتنػػا الحػػكض فػػي المػػاء كلمسػػت يكػػكف. زمنيػػة  فتػػرة لكػػؿ قياسػػيا يػػتـ التػػي

ػا مسػاكينا الحػكض  المػاء يكػكف عنػدما الحػكض فػي المػاء مسػتكل يػزداد.  الحػكض مػف المتدفقػة لمميػاه تمامن
 مػػف المتػػدفؽ المػػاء يكػػكف عنػػدما كيػػنخفض؛  الحػػكض مػػف المتػػدفؽ المػػاء مػػف أكبػػر الحػػكض إلػػى المتػػدفؽ
 .الحكض إلى متدفؽال الماء مف أكبر الحكض

 كميػػة الحػػكض إلػػى المتػػدفؽ المػػاء يسػػاكم أف يجػػب ، ثابتنػػا الحػػكض فػػي المػػاء مسػػتكل يظػػؿ لكػػي
 نمػػك بنمػكذج يتعمػؽ فيمػا.  االسػتحماـ لحػػكض تػكازف أنػو عمػى ىػذا فػػي فكػر.  الحػكض مػف المتدفقػة الميػاه

Solow ، نسػبة تكػكف عنػدما تػكازفال يحػدث لػذلؾ ، ال مالػة إلػى المػاؿ رأس نسػدة اك الما  مستكل فػ ف 
 إلػى داإلضافة االاتبلؾ كمجمكع ، الحكض إلى الميا  تدفؽ اك االستثمار.  ثابتة العمالة إلى الماؿ رأس

 الطكيػؿ المػدل عمػى التكازف ىي المستقرة الحالة. الحكض مف المتدفؽ الما  اك ( 19 اض اؼ " التخفيؼ"
 المػاؿ رأس نسػبة إليجػاد. اتضػ  سػابقا  كمػاك  ، ريجيان تػد نحكىػا سػيتحرؾ المسػتقر غير االقتصاد ف ف لذا ،

 فػػي التغييػػر. العمالػػة إلػػى المػػاؿ رأس نسػػبة فػػي لمتغييػػر معادلػػة إيجػػاد إلػػى أكالن  نحتػػاج ، الثابتػػة العمالػػة إلػػى

                                                           

 نسػبة عمػى لمحفػاظ الضػركرم االستثمار مستكل ىك ، Break-Even Investment  ت ادؿ االستثمار نقطةكما اتض  سابؽ  19 -
 رأس نسػدة مػف ثادػت جػز  اػكك  ، d ، االاػتبلؾ( ؛ معػدؿ 1؛ ىناؾ عامالف يحدداف نقطة تعادؿ االستثمار ىما : ) ثابتة كالعمالة الماؿ رأس
 .dk=  لذلؾ : اإلابلؾ ، ككاحد  فر ديف يقع ، عشرم ك دد عنه م درنا ، اإلابلؾ م دؿ كأف ال مالة إلى الماؿ

             dk. 

 اػػذ  فػػال. ال مالػػة  حجػػـ كيػػزداد ثادتنػػا المػػاؿ رأس ر ػػيد يكػػكف عنػػدما ال مالػػة إلػػى المػػاؿ رأس نسػػدة تػػنخفض أف يمكػػف( ؛ كػػذلؾ أتضػػح أنػػه ، 2 
 أنػه عمػى اػذا فػال التفكيػركيمكػف .  ال مالػة مػف المزيػد عدػر ينتشػر الحػالال المػاؿ رأس ر ػيد ألف ال مالػة إلػى الماؿ رأس نسدة تنخفض ، الحالة
 دػيف تقػع  يمػه فػنف لػذا ، عشػرم عػدد أنػه عمػى n نقػيس ؛  ال اممػة القػكل نمػك م ػدؿ لتمثيػؿ n كاسػتخدمت  . الحالال الماؿ رأس ر يد إض اؼ
 :التالال النحك عمىرأس الماؿ  dilution   اض اؼ( ؼالتخفي ت ريؼ يمكننا. ككاحد  فر

          nk. 

 االض اؼ +  االاتبلؾ=  نقطة ت ادؿ االستثمار : التالال النحك عمى نقطة ت ادؿ االستثمارفال  التفكير يمكننا ، لذلؾ
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ػػا االسػػتثمار يسػػاكم العمالػػة إلػػى المػػاؿ رأس نسػػبة ضػػعاؼ اال إلػػى باإلضػػافة االىػػتالؾ مجمػػكع منػػو مطركحن
 :)الحالة المستقرة( نقطة تعادؿ االستثمار أك ، )التخفيؼ(

 لمخارج المياه تدفؽ - لمداخؿ المياه تدفؽز  المياه )رصيد( منسكب في التغير

 
 االسػتحماـ حكض إلى الما  تدفؽ يشده عمؿ ساعة لكؿ االستحماـ : االستثمار حكض كتشديه المستقرة الحالةالشكؿ:  
 مسػػتكل. الحػػكض مػػف الميػػا  تػػدفؽ يشػػده( نقطػػة ت ػػادؿ االسػػتثمار  أك فيػػؼ(ضػػ اؼ  التخاال إلػػى داإلضػػافة كاالاػػتبلؾ ،

 .مستقرة حالة فال الحكض يككف ، ثادتنا الما  مستكل يككف عندما. ال مالة إلى الماؿ رأس نسدة اك الحكض فال الما 

أك  )إلػى االضػعاؼ "  باإلضػافة اإلىػالؾ - االسػتثمارز  العمالػة إلػى المػاؿ رأس نسبة في التغير
        (االستثمار نقطة تعادؿ

؛ حيػػث يمكػػف  عمػػى العمػػؿ إلػػى المػػاؿ رأس نسػػبة فػػي التغييػػر أجػػؿ مػػف العالقػػة عػػف التعبيػػر يمكننػػا
 التالي: النحكعمى استخداـ الرمكز الصغيرة أك الكبيرة 

                                      ⁄    ⁄           ⁄  

⁄    ىنا :   ⁄    ؛   

 ، أعػاله المعادلػة فػي اإلنتػاج كدالػة عمػؿ سػاعة لكػؿ )لكػؿ فػرد( أك االستثمار تعبيرات استبدلنا إذا
 :عمى نحصؿ

                     

 ( السابؽ التكصؿ إلييا كالتي كانت:8(؛ ىي نفسيا المعادلة )2كالمعادلة )
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 ككف : حيث في التكازف ي
                        ⁄      ⁄   

 رأس نسػػبة تتغيػػر كيػػؼ تخبرنػػا ألنيػػا Solow النمػػك لنمػػكذج الرئيسػػية المعادلػػة ىػػي (2) المعادلػػةك 
  التكازف بتحديد لنا كتسم  الكقت بمركر العمالة إلى الماؿ

 لػدينا اإلجمالية اإلنتاج لدالة نظرنا. ج ناتال مف ثابتنا جزءنا ، s ، )االدخار( االستثمار معدؿ يزاؿ ال
 :اآلف ىي االستحماـ حكض إلى المتدفقة المياه ف ف ،

تدفؽ المياه         

 كالميػاه ، صػفرنا يسػاكم ، n ، العاممػة القكل نمك معدؿ ف ف كبالتالي ، ثابتة عاممة قكة افترضنا لقد
 :اآلف ىي االستحماـ حكض مف المتدفقة

تدفؽ المياه     

 :يساكم ∆K البانيك في الماء مستكل في التغير ، ذاإ

          

رأس الماؿ إليجػاد تعبيػر لمعػدؿ نمػك رأس رصيد يمكننا قسمة كؿ جانب مف جكانب المعادلة عمى 
 الماؿ:

  

 
      

 اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج نمػػػك معػػػدؿ فػػػ ف ، (3المعادلػػػة ) فػػػي الجديػػػدة اإلنتػػػاج دالػػػة إلػػػى بػػػالنظر
 :ىك الحقيقي

  

 
           

ا تخبرنا (3المعادلة ) ف ف ، ثابتة عاممة قكة افترضنا ألننا نظرنا  المدل طكيؿ النمك معدؿ عف أيضن
 لنمػػك المفتػرض المعػدؿ عمػػى العمالػة إنتاجيػة نمػك معػػدؿ يعتمػد ، Solow نمػك نمػػكذج فػي. العمػؿ إلنتاجيػة
 معػدؿ عمػى يعتمػد اإلنتاجيػة نمك معدؿ أف (3)ك (1المعادلة ) تخبرنا ، ذلؾ كمع. الكمية اإلنتاجية إجمالي

. المعيشػػػة كمسػػػتكل العمػػػؿ إنتاجيػػػة نمػػػك لمعػػػدؿ ميػػػـ كمحػػػدد االسػػػتثمار معػػػدؿ يظيػػػر لػػػذلؾ ، االسػػػتثمار
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 محػػددات تصػػب  االسػػتثمار معػػدؿ مػػف تقمػػؿ أك تزيػػد التػػي الحككميػػة السياسػػات فػػ ف ، ذلػػؾ إلػػى باإلضػػافة
 مصػػممة خاصػػة ضػػريبية ائتمانػػات الحككمػػات بعػػض لػػدل ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى. المعيشػػة لمسػػتكل ميمػػة

 لمسػػبب إجابػػة ىػػذا الػػداخمي النمػػك نمػػكذج يقػػدـ. كالتطػػكير كالبحػػث الرأسػػمالية السػػمع فػػي االسػػتثمار لتشػػجيع
 معػػػدالت ذات البمػػػداف: المعيشػػػة لمسػػػتكل منخفضػػػة أك مرتفعػػػة نمػػػك معػػػدالت تشػػػيد البمػػػداف يجعػػػؿ الػػػذم

 معػدالت تشػيد المنخفضػة االسػتثمار معػدالت ذات كالبمداف ، عالية نمك تمعدال تشيد المرتفعة االستثمار
 .منخفضة نمك

 السياسة كان كاسات التجريدية الدراسات  Empirical Studies and Policy Implications 

ػػػا تطػػػكرت فقػػػد ، الػػػداخمي النمػػػك نظريػػػة لتطػػػكر نظػػػرنا   مػػػف كاسػػػعة مجمكعػػػة حػػػكؿ األبحػػػاث أيضن
 أف ىػػك االسػػتنتاج. األخػػرل كالمتغيػػرات النمػػك معػػدالت بػػيف االرتباطػػات عػػف بحثنػػا ، يػػرةكالفق الغنيػػة البمػػداف
 نسػدة كانخفػاض ، الحكػكمال أك الخػاص القطػاع  دػؿ مػف االسػتثمار م ػدؿ دارتفػاع يػرتدط األسػرع النمك

 ، دالمػػدارس االلتحػػاؽ م ػػدالت كارتفػػاع ، اإلجمػػالال المحمػػال النػػاتج فػػال الحكػػكمال االسػػتهبلكال اإلنفػػاؽ
 سػػػف فػػػي أنثػػػى لكػػػؿ. األطفػػػاؿ مػػػف أقػػػؿ عػػػدد ، أم) الخ ػػػكدة كانخفػػػاض ، السياسػػػال االسػػػتقرار كزيػػػادة
ذا(. اإلنجاب  أكبػر بسػرعة النمػك إلػى تميؿ الفقيرة الدكلة ف ف االعتبار، في العكامؿ ىذه كؿ تأثير أخذ تـ كا 

 .الغنية الدكلة مف

 لػدييا الفقيػرة الػدكؿ. كالفقيػرة الغنيػة البمػداف فػي نفسػيا ىػي ليسػت العكامؿ ىذه كؿ ، الحظ لسكء 
 سياسي كاستقرار ، أعمى خصكبة معدالت ، منخفضة بالمدارس االلتحاؽ معدالت ، أقؿ استثمار معدالت

 تػػؤثر أف يمكػػف government policies الحككميػػة السياسػػات أف ىػػك البحػػث ليػػذا الضػػمني المعنػػى. أقػػؿ
 المكارد كتحكيؿ ، كالبحث االستثمار كدعـ ، ستيالؾاال عمى ضرائب فرض خالؿ مف النمك معدالت عمى
 .الحككمي االستثمار إلى الحككمي االستيالؾ مف

 ، األصػمي سػكلك نمػكذج عػف د يدنا اال ت اد عمما  الداخمال النمك نظرية أخذت ، عاـ بشكؿ 
 مؤ ػت دشػكؿ اال ت ػادم النمػك يغيػر الػكطنال االدخػار م ػدؿ ارتفػاع أف فػي المتمثمػة المتشائمة آثار  مع
 لتػػيثيرات إمكانيػػة كجػػكد عػػدـ مػػع السػػما  مػػف كيهػػدط ، خػػارجال أمػػر اػػك التكنكلػػكجال التغييػػر كأف ، فقػػط

 العديػد ىنػاؾ يػزاؿ ال ألنػو ، incomplete مكتممػة  يػر الػداخمال النمػك نظريػة فػ ف ، ذلػؾ كمػع. السياسة
. كالفقيػرة الغنيػة الػدكؿ بيف لمتزايدةا الفجكة تفسير عمى كتساعد النمك في تساىـ التي اإلضافية العكامؿ مف
 .التاليجزء ال في ، اقتصادم غير بعضيا ، اإلضافية العكامؿ ىذه إلى نعكد

  خاتمة
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 النمػػك نمػػكذج منػػذ طػػكيالن  شػػكطنا االقتصػػادم النمػػك نظريػػة قطعػػت لقػػد لمنمػػك؟ أسػػرار انػػاؾ اػػؿ 
 لمتغيػر مفسػر  ير م دؿ دكر ت ظيـك  الماؿ رأس تراكـ دكر تقميؿ إلػى يميؿ كاف كالذم ، سكلكلػ األصمي

 يشػمؿ بحيػث ، المػاؿ رأس ت ريػؼ تكسػيع ىػك الجديػدة النمػك نظريػة فػي الميـ التطكر كاف. التكنكلكجال
 ليشػمؿ المػاؿ رأس مفيػكـ سنكسػع ، التػالي قسػـال فػي. (الت مػيـ أم  الدشػرم المػاؿ كرأس كالتطكير الدحث
 رأس" ، أعـ كبشكؿ ،( كالمطارات السريعة الطرؽ ، المثاؿ ؿسبي عمى) الحككمة تمكليا التي التحتية البنية
 ىنػػاؾ يػػزاؿ ال ، التطػػكرات ىػػذه مػػف الػػرغـ عمػػى ، ذلػػؾ كمػػع .الممكيػػة كحقػػكؽ الحريػػة لحمايػػة الػػالـز" المػػاؿ
 األخػرل الدكؿ كفشؿ النمك سريعة الدكؿ بعض نجاح يدرسكف الذيف أكلئؾ. المبررة غير األمكر مف الكثير
 . معينة اقتصادية بنظريات النجاح سجؿ ربط يف صعكبة يجدكف

 .اال ت ادم لمنمك الرئيسية الم ادر عمى التالي قسـال في منيجية أكثر نظرة سنمقي 

 ممخص

 كػؿ ينمػك عنػدما"  steady state المسػتقرة الحالػة" يسػمى تػكازف يحػدث ، التكنكلكجي التغيير غياب في. 1
حالػػػة ال اسػػػتثمار فػػػرد لكػػػؿ االدخػػػار تجػػػاكز إذا. المعػػػدؿ فسبػػػن العمػػػؿ كمػػػدخالت المػػػاؿ كرأس نػػػاتجال مػػػف
 لمفػػرد مسػػتقرةال حالػػةال اسػػتثمار يصػػب  حتػػى سػػتنمك العمالػػة إلػػى المػػاؿ رأس نسػػبة فػػ ف ، فػػرد لكػػؿ مسػػتقرةال

 إلػػى االقتصػػاد يصػػؿ ، المرحمػػة ىػػذه فػػي. العمالػػة إلػػى المػػاؿ رأس نسػػبة فػػي النمػػك لكقػػؼ يكفػػي بمػػا مرتفعنػػا
 .كالعمالة الماؿ رأس بيف ثابتة نسبة مع ةجديد مستقرة حالة

 عمى فقط الطكيؿ المدل عمى االقتصادم الناتج نمك معدؿ يعتمد ، االقتصادم لمنمك سكلك نمكذج في .2
 فػػي تأخػػذ التػػي" )الفعالػػة" العمػػؿ مػػدخالت نمػػك معػػدؿ عمػػى ، أكسػػع نطػػاؽ عمػػى ، أك السػػكاني النمػػك معػػدؿ

 تغييػػر إلػػى االدخػػار معػػدؿ فػػي الزيػػادة تػػؤدم ال(. كالتكنكلكجيػػا يػػاراتكالم التعمػػيـ فػػي التحسػػينات االعتبػػار
 .القتصادل ةالمستقر  الناتج لمحالة نمك معدؿ

 labor-augmenting technical معمالػػةالمعػػزز ل التقنػػي التغييػػر يسػػمى التقنػػي التغييػػر نػػكعي أحػػد .3

change ، مػػف ثابتػػة نسػػبة المسػػتقرة حالػػةال تتضػػمف ، الحالػػة ىػػذه فػػي. كفػػاءة أكثػػر عامػػؿ كػػؿ يجعػػؿ ممػػا 
 التعمػيـ مػف كالمزيػد األفضؿ كالميارات التقني التغيير يؤدم. الفعالة العمؿ مدخالت إلى الماؿ كرأس الناتج
 كرأس النػاتج مػف لكػؿ يسػم  ممػا ، السػكاني النمك معدؿ مف أسرع بشكؿ الفعالة العمؿ مدخالت زيادة إلى

 .كافالس نمك مف أسرع بكتيرة بالنمك الماؿ

 كالػػذم ، neutral technical change المحايػػد التقنػي التغييػػر يسػمى التقنػػي التغييػػر مػف الثػػاني النػكع. 4
 مػػف لكػػؿ المحايػػد التقنػػي التغييػػر يسػػم  ، الحالػػة ىػػذه فػػي. كفػػاءة أكثػػر المػػاؿ كرأس العمالػػة مػػف كػػالن  يجعػػؿ
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 كػؿ ينمػك بحيػث المسػتقرة الحالػة ريػؼتع يتغيػر كاآلف ، السػكاف مػف أسػرع بشػكؿ بػالنمك المػاؿ كرأس ناتجال
 .السكاني النمك معدؿ مف أسرع كىك ، المعدؿ بنفس الماؿ كرأس ناتجال مف

 كثيرنا الدخؿ مف الفرد نصيب يتبايف ، أكالن . سكلك النمك نظرية تكقعات مع تتعارض حقائؽ ثالث ىناؾ .5
 ، ثالثنػا .النظريػة تتنبػأ كمػا المػاؿ رأس عمػى أعمى عائد معدؿ الفقيرة البمداف لدل ليس ، ثانينا. البمداف عبر
 .النظرية تتنبأ كما ، الغنية الدكؿ دخؿ مستكل مع مكحد بشكؿ الفقيرة الدكؿ تتقارب لـ

 ، البشػرم المػاؿ رأس تقػديـ يػتـ عنػدما جزئينػا سػكلك نظريػة مػع تتعػارض التػي الحقػائؽ ىػذه اسػتبعاد يتـ .6
 كمع. كالفقيرة الغنية البمداف بيف الناتج مف الفرد نصيب في فاتلالختال إضافي كمصدر ، التعميـ قيمة أم
 كسػػب عمػػى الغنيػػة البمػػداف إلػػى الميػػاجريف قػػدرة سػػبب حػػكؿ إضػػافينا سػػؤاالن  البشػػرم المػػاؿ رأس يثيػػر ، ذلػػؾ
 .اليجرة بفعؿ التعميمي تحصيميـ يتغير ال عندما الفقيرة البمداف في عميو يحصمكف مما بكثير أكثر

 المػػادم المػػاؿ رأس فػػي كاالسػػتثمار األفكػػار إنتػػاج بػػيف التفػػاعالت عمػػى الػػداخمي النمػػك يػػةنظر  تؤكػػد .7
 مسػػػتكل رفػػػع عمػػػى الفقيػػػرة البمػػػداف قػػػدرة عػػػدـ سػػػبب لتكضػػػي ( التعمػػػيـ) البشػػػرم المػػػاؿ رأس فػػػي كاالسػػػتثمار
 رأس فػي االسػتثمار مػف عديػدة سػنكات األمػر اسػتغرؽ لقػد. الغنيػة البمػداف مسػتكل إلػى الفكر عمى معيشتيـ
 .الفقيرة البمداف إلفادة الغنية البمداف في المطكرة لألفكار كالبشرم المادم الماؿ

 دائـ بشكؿ تعزز أف يمكف ال الكطني االدخار معدؿ في الزيادة أف بسكلك الخاص النمك نمكذج يكض  .8
 العالقػػة تشػػير ، أكالن . مضػػممة النظريػػة النتيجػػة ىػػذه بػػأف لالعتقػػاد سػػبباف ىنػػاؾ كلكػػف ، لنػػاتجا نمػػك معػػدؿ
 أف إلى الزمف مف طكيمة فترات مدل عمى المختمفة البمداف في النمك كمعدالت االدخار معدالت بيف القكية

 عػػدة الػػداخمي النمػػك نظريػػة تقتػػرح ، ثانينػػا .Solow نمػػك نمػػكذج يفسػػرىا ال بطريقػػة مرتبطػػاف كالنمػػك االدخػار
 المػاؿ كرأس األفكػار فػي أسػرع نمػك إلى كاالستثمار االدخار معدؿ ارتفاع يؤدم أف خالليا مف يمكف طرؽ

 .المادم الماؿ كرأس البشرم

 االسئمة الكديرة لمنمك اال ت ادمراد ا : 

  الكديرة األسئمة عمى اإلجادة -1

 مػف بكثيػر أقػؿ أم ، السػنة فػي دكالر 4000 مف أقؿ عمى العالـ سكاف نصؼ مف أكثر يعيش 
 مػف المػذىؿ المسػتكل ىػذا. المتحػدة الكاليػات في دكالر 48000 بالغال الفردم الدخؿ مستكل متكسط عيشر
 كاحػد بمػد داخػؿ المسػاكاة عػدـ درجػة مػف بكثيػر أكبػر البمػداف عبػر الػدخؿ مسػتكل متكسػط في المساكاة عدـ
 الذم Solow لػ كالسيكي-النيك النمك نمكذج مثؿ ، النظرية النماذج مف العديد تتنبأ. المتحدة الكاليات مثؿ
 كلكػػف. الغنيػة البمػػداف فػي الػػدخؿ مسػتكيات مػػع بثبػات تتقػػارب سػكؼ الفقيػػرة البمػداف بػػأف ، سػابقا حصػػوف تػـ
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 الفقيػػرة البمػػداف فػػي المكجػػكدة تمػػؾ إلػػى ثػػراءن  األكثػػر البمػػداف فػػي لمفػػرد الػػدخؿ نسػػبة تتغيػػر لػػـ يحػػدث؛ لػػـ ىػػذا
ا الخمسيف خالؿ  الماضية عامن

 را ؟فق اآلخريف لماذا د ض الدمداف ثرية كالد ض 

 كفشػؿ نسػبينا غنيػة تصػب  أف فػي البمػداف بعػض نجػاح فيـ مف االقتصاد في أىـ سؤاؿ يكجد ال 
 فػي ، كفرنسػا كبريطانيػا المتحػدة الكاليػات مثػؿ ، البمػداف بعػض ظمػت.  جػدنا فقيرة ظمت التي األخرل الدكؿ
 النمػػػكر" مثػػػؿ ، األخػػػرل البمػػػداف بعػػػض حققػػػت. الماضػػػي القػػػرف طػػػكاؿ لمفػػػرد الػػػدخؿ حػػػدكد مػػػف بػػػالقرب أك

 حكلػكا فقػط كاحػد جيؿ كخالؿ لمغاية سريعنا نمكنا ،( كسنغافكرة ككنغ كىكنغ كتايكاف ككريا) آسيا في" األربعة
 نمػكذج بػو تنبػأ الػذم التقارب محققة ، الغنية الدكؿ مف مجمكعة إلى الفقيرة الدكؿ مف مجمكعة مف أنفسيـ
 مجمكعػة لكػف. بسػرعة( كالصػيف ، كالينػد ، كركسػيا ، البرازيػؿ) " BRICS" دكؿ تنمػك كما. Solow النمك
 فشمت ، الالتينية كأمريكا أفريقيا في البمداف مف كالعديد كبنغالديش باكستاف ذلؾ في بما ، البمداف مف ثالثة
 المتحػدة الكاليػات مسػتكل مػف %10 مػف أقػؿ الفػرد دخػؿ كػاف الحػاالت، مػف كثيػر فػي. التقػارب تحقيؽ في
 .اليكـ حتىكذلؾ  اؿيز  كال 1960 عاـ في

 النمػػػػك حػػػػكؿ األكؿ األساسػػػػي السػػػػؤاؿ عمػػػػى جزئيػػػػة إجابػػػػة السػػػػابؽ لمنمػػػػك سػػػػكلك نمػػػػكذج يقػػػػدـ 
 كالتػي ، لمفػرد المػاؿ رأس مػف أعمػى مسػتكل لػديها لمفرد األعمى الدخؿ مستكل ذات الدمداف. االقتصادم

 الػدكؿ بػيف باالختالفػات أيتنبػ أنػو فػي Solow نمػكذج ضػعؼ يتمثػؿ. كاالستثمار االدخار خالؿ مف تحققيا
 الحقيقػي الحجػـ عػف يزيػد الػذم المػاؿ رأس عمػى العائػد كمعػدؿ لمفػرد المػاؿ رأس مػف كػؿ فػي كالفقيرة الغنية
 باإلضػافة البشػرم المػاؿ رأس تضػميف خػالؿ مفكما اتض   ، جزئينا الضعؼ ىذا معالجة تـ. البيانات في
 فػػي ىػػك العمػػؿ طريػػؽ عػػف المكتسػػب الػػدخؿ مػػف كثيػػرال أف كبػػافتراض التحميػػؿ فػػي المػػادم المػػاؿ رأس إلػػى

 لػدينا تبقػى ، الحػيف ذلؾ حتى ، ذلؾ كمع. مادم مجيكدمل خالصا كليس ،البشرم الماؿ لرأس مكافأة الكاقع
 كبيػرة قفػزة تحقيػؽ عمػى غنػي بمػد إلػى فقيػر بمػد مػف الميػاجر قػدرة سػبب شػرح إلػى الحاجة مف بدءنا ، أسئمة
 ( .العممي التحصيؿ أم) البشرم مالو رأس في مفكر  تغيير أم دكف الدخؿ في

 المػػاؿ رأس اسػػتخداـ فػػي غيرىػا مػػف إنتاجيػػة أكثػر البمػػداف بعػػض تكػػكف لمػاذا ىػػك األكبػػر السػؤاؿ 
 سػنرل.  اتجاىػات عػدة فػي االقتصػادم النمػك مصػادر عػف بحثنا نطاؽ نكسع قسـ ال ىذا في.  لدييا الذم
 عمػػػى الئػػػؽ عائػػػد كسػػػب مػػػف يتمكنػػػكا لػػػـ إذا األعمػػػاؿ تمػػػؾ فػػػي ايسػػػتثمرك  أك أعمػػػاالن  يبػػػدأكا لػػػف فػػػراداال أف

ػػا كتتطمػػب ، لبلسػػتثمار حػػكافز تخمػػؽ سياسػػية ديئػػة االقتصػػادم النمػػك يتطمػػب.  اسػػتثماراتيـ   انكنينػػا نظامن
. استثماراتيـ عائدات كمصادرة كالسرقة كالرشكة الفساد مف العادييف المكاطنيف كحماية الممكية حقكؽ يحمي
نتاجيػة االسػتثمار حػكافز عمػى تػؤثر أف السياسػية لمقػرارات يمكػف ، الجريمػة مػف خاليػة بيئة في حتى  تمػؾ كا 

 حقػػػكؽ خػػالؿ مػػػف األفكػػار كحمايػػة ، الماليػػػة األكراؽ بتػػداكؿ الخاصػػػة المػػكائ  ذلػػؾ فػػػي بمػػا ، االسػػتثمارات
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ػا النمػك يتطمػب. كطػرد العمػاؿ  التكظيػؼ كصػعكبة كتكػاليؼ ، االختراع براءات  الدنيػة فػال ماراالسػتث أيضن
 خػػالؿ مػػف تكفيرىػػا يػػتـ مػػا كغالبنػػا ككػؿ المجتمػػع تفيػػد التػػي المػػاؿ رأس أنػػكاع بعػػض ذلػؾ فػػي بمػػا ، التحتيػػة

مدادات الياتؼ كأنظمة كالمطارات السريعة الطرؽ ذلؾ في بما ، الحككمي االستثمار  .الكيرباء كا 

 الطرؽ ذلؾ فال دما ، ككؿ المجتمع عمى دالنفع  كدت الماؿ رأس مف أنكاع مف  Infrastructureالتحتية  الدنية تتككف
 .الكهردا  كشدكات الهاتؼ كشدكات كالمكانئ المائية كالممرات كالقطارات كالمطارات السري ة

 النمك؟ م جزة ي نع الذم ما 

 ، البمػػداف مػػف كسػػيطة كمجمكعػػة ، فقيػػرة بقيػػت؛ ك  فقيػػرةدكؿ ك  ، غنيػػة دكؿ إلػػى الػػدكؿ تػـ تقسػػيـ 
 دكؿ تقػدمت لقػد. األغنيػاء صػفكؼ إلػى الفقػراء صػفكؼ مف انطمقت التي ، األربعة آسيا رنمك  ذلؾ في بما

 الحػػػاالت بعػػػض فػػػي ، األخيػػػرة اآلكنػػػة فػػػي ، األربعػػػة النمػػػكر مػػػف فقػػػر فػػػي معظميػػػا بػػػدأ التػػػي ، سالبػػػريك
 5 ةبنسػب مسػتدامة نمك معدالت حققت التي البمداف ىذه مثؿ تجربة إف. األربعة نمكرال مف أسرع بمعدالت

 تخمػػؽ لمنمػػك المسػػتمرة المعػػدالت ىػػذه مثػػؿ -" النمػػك معجػػزة" غالبنػػا عمييػػا يطمػػؽ - عقػػكد لعػػدة أكثػػر أك %
 5 بنسػبة النمػك معػدؿ فػ ف ، المثاؿ سبيؿ عمى ؛ العادييف المكاطنيف معيشة مستكل في تصدؽ ال تغييرات

 إلػػػى دكالر 2500 مػػػف ، 7.4 بمعامػػػؿ لمفػػػرد الحقيقػػػي الػػػدخؿ لزيػػػادة كػػػاؼو  عقػػػكد أربعػػػة لمػػػدة المسػػػتداـ %
 .دكالر 18500

 القائػػػد مسػػػتكل إلػػػى المطػػػاؼ نيايػػػة فػػػي تتقػػػارب أف يجػػػب الػػػدكؿ جميػػػع أف سػػػكلك نظريػػػة تقتػػػرح 
 رفػض ببسػاطة يمكػف.  المتحػدة الكاليػات ىػك الماضػي القػرف معظـ في كاف كالذم ، العالـ في التكنكلكجي
 ؛ عاديػة غيػر إنجػازاتيـ أف حقيقػة لػكال تمقائيػة عمميػة باعتبارىػا النمػك سػريعة المعجػزة االقتصادات إنجازات

ػػػا 50 منػػػذ فقيػػػرة بػػػدأت التػػػي األخػػػرل البمػػػداف مػػػف العديػػػد ، الكاقػػػع فػػػي  ، الدرجػػػة بػػػنفس فقيػػػرة تػػػزاؿ ال عامن
 الػػدكؿ تجربػػة دراسػػة خػػالؿ مػػف الكثيػػر نػػتعمـ أف يمكننػػا. المتحػػدة الكاليػػات عيشػػر مػػف أقػػؿ دخػػؿ بمسػػتكيات
 .بينيا المقارنة خالؿ مف خاصة ، فشمت التي لدكؿا تمؾ ككذلؾ المعجزة

 النمك آلية 

 التػي التكنكلكجيػة بالحػدكد المحاؽ في الفقيرة الدكؿ فشؿ أك نجاح حكؿ التساؤالت إلى باإلضافة 
 بػػو تتقػػدـ الػػذم المعػػدؿ يحػػدد الػػذم مػػا. نفسػػيا تخػػكـال عػػف منفصػػمة مسػػألة ىنػػاؾ ، الغنيػػة الػػدكؿ أنشػػأتيا
 ،يتضػػػ س كمػػػا أخػػرل  عكامػػػؿ أـ التعمػػيـ أـ التكنكلػػػكجي التغييػػػر أـ كاالسػػتثمار خػػػاراالد ىػػك ىػػػؿ الحػػدكد 
 كاألفكػار االختراعػات تػدفؽ عمػى الحفػاظ كيتطمب ، الجديدة االختراعات تدفؽ استمرار دكف النمك سيتكقؼ
 ، جديػػػدة كمبيػػػكتر شػػػرائ  إلنشػػػاء الالزمػػػة المسػػػبقة الكبيػػػرة باالسػػػتثمارات لمقيػػػاـ لممختػػػرعيف حػػػكافز الجديػػػدة
 .األخرل الجديدة كالمنتجات كالعقاقير الطبية كالتكنكلكجيا كالبرمجيات. ذكية كىكاتؼ
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 اإلنتاجية كمفاايـ الم يشة مستكل -2

" سػػػاعة نػػػاتج لكػػػؿال" ك" اإلنتاجيػػػة" ك" فػػػرد  لكػػػؿ جتنػػػاال" مفػػػاىيـ اسػػػتخدمنا فػػػي بدايػػػة المحػػػكر 
 نمػك معػدالت بػيف الفػرؽ ىػك النسػبة نمػك معػدؿ فػ ف ، قبػؿ مػف كػاف كمػا. Y/ L الرمز باستخداـ ، بالتبادؿ
 .y - n أنو عمى المفاىيـ ىذه نمك معدؿ تحديد تـ لذلؾ ، كالمقاـ البسط

 نتاجية الم يشة مستكل ديف التمييز  ال مؿ كا 

 لمحفػاظ. العمػؿ مػدخالت نمك معدؿ عف السكاف نمك معدؿ يختمؼ أف الممكف فمف ، ذلؾ كمع 
 لمسػكاف( n بمعػدؿ النمػك) L الرمػز استخداـ سنكاصؿ ، سميمنا Solow لػ نمكال ذجلنمك  السابؽ تطكرنا عمى
 سػػػاعات إجمػػػالي) العمػػػؿ مػػػدخالت نمػػػك معػػػدؿ لػػػػ( h بمعػػػدؿ ينمػػػك) H التػػػذكر سػػػيؿ جديػػػدنا رمػػػزنا كنقػػػدـ ،

( h> n) السػػكاف مػػف أسػػرع بشػػكؿ العمػػؿ مػػدخالت نمػػك إلػػى تػػؤدم أف يمكػػف التػػي العكامػػؿ تشػػمؿ(. العمػػؿ

 مػف البدايػة فػي يقمػؿ الػذم المكاليػد معػدؿ انخفػاض ىػك h> n لػػ آخػر سبب. العاممة القكة إلى لنساءا انتقاؿ
 نمػك مػف فقػط الحقنػا كيقمػؿ السػكاني النمػك معػدؿ مف الفكر عمى يقمؿ أف شأنو مف ىذا ؛ األطفاؿ عدد نمك

 نمػك فػي تتسػبب أف يمكػف التػي العكامػؿ(. فكؽ كما 16 سف في ىـ مف فقط تحسب التي) العمؿ مدخالت
 المشػاركة معػدؿ انخفػاض أك البطالػة معػدؿ ارتفػاع تشػمؿ( h <n) السػكاف مػف أبطػأ بشػكؿ العمػؿ مػدخالت

 عػدد تقميػؿ دكف العمالػة إدخػاؿ سػاعات عػدد سػيقمؿ ممػا ، المكاليػد طفػرة لجيؿ كالتقاعد ، العاممة القكل في
 البداية في السكاف

 ييعػرَّؼ كالػذم ،standard of living المعيشػة لمسػتك  فػي تحسػف إلػى االقتصػادم النمػك يشػير 
 أنيػػا كمػػا اتضػػ  سػػابقا؛  Labor productivity العمػػؿ إنتاجيػػة تعريػػؼ يػػتـ. (L /Y) فػػردلكػػؿ  نػػاتجال بأنػػو
 بينما ، y- n ىك المعيشة مستكل نمك معدؿ. الناتج تعريؼ نفس باستخداـ ، (Y/H) عمؿ ساعة لكؿ ناتج
 إنتاجيػة نمػك كمعدؿ المعيشة مستكل نمك معدؿ بيف الفرؽ ف ف كبالتالي. y-h ىك العمؿ إنتاجية نمك معدؿ
 :ىك العمؿ

                   

 النػاتج" أك ، السػكاف مػف فػرد لكػؿ الحقيقػال اإلجمػالال المحمػال النػاتج اػكThe standard of living الم يشة مستكل
 ".لمفرد الحقيقال

 لكؿ الحقيقال الناتج" أك ، عمؿ ساعة لكؿ الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج اال Labor productivity ال مؿ إنتاجية
 ".ساعة

 بشػػكؿ المعيشػػة مسػػتكل ينمػػك ، (h> n) السػػكاف مػػف أسػػرع بشػػكؿ السػػاعات زادت كممػػا ، لػػذلؾ 
 .صحي  كالعكس ، العمؿ إنتاجية مف أسرع
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 الػػػػدكؿ تػػػػزاؿ ال،  البمػػػػداف. فمػػػػثال بػػػػيف االختالفػػػػات دراسػػػػة عنػػػػد h ك n بػػػػيف التمييػػػػز يسػػػػتحؽ 
  األكركبية الدكؿ مف العديد لكف ، إنتاجيا مف الفرد نصيب في المتحدة الكاليات عف كثيرنا متخمفة األكركبية
 نمػػك سػببك .  السػاعة فػي النػاتج أك ، العمػؿ إنتاجيػة مسػتكل فػي تقريبنػا المتحػدة بالكاليػات لحقػت قػد الرائػدة

 نمػػػك مػػػف أبطػػػأ بشػػػكؿنمػػػت  أكركبػػػا فػػػي العمػػػؿ سػػػاعاتأف  . المعيشػػػة مسػػػتكل مػػػف أسػػػرع بشػػػكؿ اإلنتاجيػػػة
 معتػاد ىػك ممػا أطكؿ إجازات قضاء األكركبيكف اختار ، 2007 لعاـ السابقيف العقديف مدل عمى. السكاف

. العاممػة القػكل فػي مشػاركتيـ معػدؿ كانخفػض ، لػدييـ البطالػة معدؿ متكسط كارتفع ، المتحدة الكاليات في
 مػػف األكركبػػي المعيشػػة مسػػتكل األحػػداث ىػػذه تمنػػع. األمػػريكييف عػػف مبكػػرة سػػف يفػػ يتقاعػػدكف األكركبيػػكف

 . األكركبية الدكؿ بعض في اإلنتاجية فجكة اختفاء مع حتى المتحدة بالكاليات المحاؽ

 سكلك متدقال الكمية  ال كامؿ إنتاجية) 

 كىػػي ، سػػابؽ،ؿبالفعػػ تحديػػده تػػـ. االقتصػػادم النمػػك دراسػػة فػػي ميػػـك  لإلنتاجيػػة الثػػاني المفيػػكـ 
 مفيػػكـ يختمػػؼككمػػا اتضػػ  سػػابقا . "Solow متبقػػي " أحياننػػا تسػػمى كالتػػي ، (TFP) الكميػػة العكامػػؿانتاجيػػة 

(TFP) العمػػؿ مػدخالت مػف لكػؿ بالنسػبة النػاتج المنػتج مقػدار عػػف يعبػر أنػو حيػث مػف العمػؿ إنتاجيػة عػف 
.  فقػط العمػؿ لمػدخالت بالنسػبة منػتجال جالنػات مقػدار عػف العمػؿ إنتاجيػة تعبػر ، المقابػؿ في ؛ الماؿ كرأس
 فػي سنسػتمر كالتي ، (α) الماؿ رأس إلى الناتج دمركنة ناتجال في الماؿ رأس يقدميا التي المساىمة تيقاس

 كمػدخالت المػاؿ رأس إلػى النػاتج مركنػة إف. 0.25 كىي  في السابؽ؛ العددية األمثمة فيكما  ، افتراضيا
 إلػى المنسػكب غيػر المتبقػي قػدارالم ىي لمعمالة ناتجال مركنة ف ف كبالتالي ،( 1.0) حداك ال ىي معنا العمؿ
 .ةالعددي مثمةاأل في 0.75 أك ، (α -1) الماؿ رأس

 معدؿ أنو عمى( a الرمز ، قبؿ مف كاف كما ، نستخدمو الذم) (TFP) نمك معدؿ كتابة يمكف 
ا (y) ناتجال نمك ا (α k) الماؿ رأس مساىمة منو مطركحن  :([h(1- α] العمؿ ساعات مساىمة منو مطركحن

                   

 م ػدالت: حقػائؽ أربػع معرفػة إلػى نحتاج ، الكمية ال كامؿ انتاجية نمك م دؿ لقياس ، كبالتالي 
ككمػا اكضػ  (. α) المػاؿ لػرأس دالنسػدة النػاتج مركنػةك( h ك k ك y) ال مالةك الماؿ كرأس  الناتج نمك
 ، الشػػركات أربػػاح ذلػػؾ فػػي بمػػا ، القػػكمي الػػدخؿ فػػي المػػاؿ رأس بحصػػة المركنػػة ىػػذه قيػػاس يمكػػف ،سػػكلك
 .الماؿ رأس إلى ينسب الذم الخاص لحسابيـ العامميف دخؿ مف كجزء ، كالفائدة ، كاإليجار ، ىتالؾكاال

نتاجيػة (a) العكامػؿ انتاجيػة نمػك معدالت ترتبط كيؼ   يمكػف الػبعض  ببعضػيما (y-h) العمػؿ كا 
 :عالقتيا إلظيار (2) المعادلة ترتيب إعادة

 الشكؿ العاـ: 
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 مثاؿ رقمي
                          

ػا العمػؿ إنتاجيػة نمػك معػدؿ يسػاكم العكامػؿانتاجية  نمك معدؿ ف ف ، أخرل كبعبارة   منػو مطركحن
α دائمنا يككف النسبة في النمك ألف نظرنا. العمؿ مدخالت إلى الماؿ رأس مدخالت نسبة نمك مضركب في 

 .العمالة إنتاجية نمك مف أبطأ دائمنا يككف الكمية العكامؿ انتاجية نمك ف ف ، إيجابينا

 .α ك h ك k ك a ك y: عنا ر خمسة عمى (3  الم ادلة فال TFP نمك ت ريؼ يحتكممثاؿ:  

ػػا تسػػاكم α أف دػػافتراض. 1  الثبلثػػة ال نا ػػر كانػػت إذا المتدقيػػة األرد ػػة ال نا ػػر مػػف أم حسػػا  يمكػػف ، 0.25 دائمن
 :الفرا ات إمؤل. م ركفة األخرل

h k a y 

1 4 4 - 
- 4 3 4 
1 - 0 3 

 القضية؟ اذ  تككف أف يج  لماذا ؟ TFP نمك أـ ال مؿ إنتاجية نمك: أعمى أيهما ، أعبل  الجدكؿ فال مثاؿ لكؿ. 2

 داإلنتاجية الحقيقال األجر يرتدط كيؼ 

 النمػػػك إلػػػى يميػػػؿ (W/P) الحقيقػػػي األجػػػر فػػػ ف ، بػػػبطء تنمػػػك (Y/H) العمػػػؿ إنتاجيػػػة كانػػػت إذا 
 حصػة ىػك (TFP) كميػةال العكامػؿ انتاجيػة قيػاس فػي المككنات أحد أف (2) المعادلة في كما اتض . ببطء
 بطريقػة ، العمالػة حصػة المسػمى ، المركػزم المفيػكـ ىػذا تعريػؼ يمكػف. (α -1) القػكمي الدخؿ في العمالة
 :الحقيقي باألجر العمؿ إنتاجية تربط

حصة العمالة        
  

  
 

  ⁄

  ⁄
      

 األجػػػر معػػػدؿ] العمالػػػة تعػػػكيض إجمػػػالي تسػػػاكم العمالػػػة حصػػػة أف عمػػػى األكؿ التعبيػػػر يػػػنص 
 االسػػمية يمػػةبالق الػػدخؿ إجمػػالي عمػػى مقسػػكمنا ،[ (H) العمػػؿ مػػدخالت كميػػة فػػي مضػػركبنا ،( W) االسػػمي

(PY) . ا الحقيقي األجر نفس بالضبط ىك ىذا أف الثاني التعبير يكض  .العمؿ إنتاجية عمى مقسكمن

 فيجػب ، ثابتػة القػكمي الػدخؿ فػي العمالػة حصػة كانت إذا أنو رؤية عمى( 4) المعادلة تساعدنا 
 النمػك معػدالت لتمثيػؿ صػغيرة رمكزنا نستخدـ ، كالعادة. العمؿ إنتاجية معدؿ بنفس الحقيقي األجر ينمك أف
ا البسط نمك معدؿ يساكم نسبة ألم النمك معدؿ بأف المألكفة العالقة استخداـ كيمكننا ،  معدؿ منو مطركحن
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ػا ، (w- p) الحقيقػي األجػر نمػك معػدؿ يسػاكم العمالػة حصػة نمػك معػدؿ أف يعنػي ىػذا. المقػاـ نمك  مطركحن
 :(y- h) العمؿ إنتاجية نمك معدؿ منو

معدؿ نمك حصة العمالة                   

 العمالػػة حصػػة كانػػت إذا. الحقيقػػي األجػػر نمػػك معػػدؿ حػػكؿ لمغايػػة ميػػـ اسػػتنتاج إلػػى ىػػذا يقكدنػػا 
 مسػاكينا الحقيقػي األجػر نمػك معػدؿ يكػكف أف فيجػب ،( صػفرنا العمالػة حصػة نمػك معػدؿ يككف بحيث) ثابتة
 صفرنا العمالة حصة نمك معدؿ كاف إذا شرط .اإلنتاجية نمك لمعدؿ تمامنا

             

 مػػدار عمػػى تقريبنػػا ثابتػػة المتحػػدة الكاليػػات فػػي القػػكمي الػػدخؿ مػػف ةالعمالػػ حصػػة ظمػػتمػػثال ؛  
ا الخمسيف  .العمؿ إنتاجية نمك معدؿ بنفس الحقيقي األجر نما ، لذلؾ كنتيجة. الماضية عامن

 Convergenceالتقار   فشؿ -3

 عػف يقػؿ لمفػرد نػاتج ذات بمػداف في يعيشكف يزالكف ال العالـ سكاف ؼنص مف يقرب ما كاف إذا 
 بمسػتكل ) التقػارب( االلتقػاء فػي فشػمت قػد البمػداف ىػذه أف يعنػي ىػذا فػ ف ، المتحػدة الكاليات مستكل عيشر

 النمػػك نمػػكذج بكاسػػطة حدكثػػو ييتكقػػع مػػا فقػػط ىػػك التقػػارب فػػ ف ، ذلػػؾ كمػػع. المتحػػدة الكاليػػات فػػي المعيشػػة
 Solow نمػػكذج تكقػػع سػػبب نراجػػع ا ، أكالن . ىػػذا المحػػكر فػػي دراسػػتو تمػػت الػػذم Solow لػػػ كالسػػيكي-النيػػك

 .الحقائؽ في سننظر ثـ ؛ لمتقارب

 لمتقار  النظرم التندؤ 

 لدل يككف أف يتكقع كىك.  االقتصادم النمك تقني تغيير بدكفالبسيط  Solow  نمكذج يفسرال  
 عامػؿ لكػؿ المػاؿ رأس ك( Y/L)مستكم ثابت إلنتاجية العمؿ  (s) ادخار كمعدؿ فرد لكؿ إنتاج دالة مع بمد
(K/L.) نمػكذج فػي التكازف نسختـ  التالي( 1) الشكؿ في المثاؿ، سبيؿ عمى Solow يعمػؿ حيػث ،السػابؽ 

 يفسػر كيػؼ. s (Y/L)0 االدخػار مػف كمسػتكل ) K/L)0 السػاعةلكػؿ  ماؿ رأس مع رصيد E0 عند االقتصاد
 ) K/L) P السػاعة فػي المػاؿ رأس مػف بكثيػر أقػؿ مستكل مع P النقطة في الدكلة الفقيرة عمؿ سكلك نمكذج

 مسػتكم ألف المػدل، الطكيػؿ تكازنو في ليس االقتصاد ىذا أف الكاض  مف .  s(Y/ L) P االدخار كمستكل
 االسػػػتثمار كميػػػة أم ،A النقطػػػة عنػػػد االسػػػتثمار المطمػػػكب يتجػػػاكز p النقطػػػة فػػػي شػػػخصلكػػػؿ  االدخػػػار

p(n+d) (K/L) ىتالؾ كاال السكاني النمك زكيدلت الالـز. 

 العمػؿ نسبة ف ف ،المطمكب االستثمار يتجاكز كىك دخاراال يساكم الفعمي االستثمار ألف نظرا  
 لنمػػػكذج كفقػػػا. E0 النقطػػػة فػػػي المػػػدل طكيػػػؿ تػػػكازف إلػػػى االقتصػػػاد يصػػػؿ حتػػػى بثبػػػات سػػػتنمك المػػػاؿ رأس
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Solow، رأسنسػبة  انخفػاض لػدييا الفقيػرة الػدكؿ أف ىػك الفقيػرة كالػدكؿ الغنيػة دكؿالػ بػيف الكحيد الفرؽ ف ف 
 عمميػة فػ ف كالفقيػرة، الغنيػة الػدكؿ بػيف فػرد لكػؿ اإلنتػاج دالة في فرؽ كجكد لعدـ نظرا. L/ K العمؿ  الماؿ
 E0 كازفالتػػ نقطػػة لػػنفس الفقيػػرة الػػدكؿ تمبيػػة فػػي تمقائيػػا تسػػببتسالمطمػػكب  االسػػتثمار تتجػػاكز التػػي دخػػاراال

 .غنية كدكؿ

 أف مفتػػرض التكنكلكجيػػا ألف ال،  Solow لنمػػكذج التقػػارب تنبػػؤ يغيػػر التكنكلػػكجي التغييػػر ىػػؿ 
 تكػكف أف لػدكؿ الكحيػد السػبب أف افتراض يكاصؿ النمكذج ف ف كبالتالي. البمداف لجميع بحرية متاحة تككف
 كمػا.  التػكازف قيمػة مػف بكثيػر أقػؿ( K / L) معمػؿلرأس المػاؿ  نسػبة مػف مسػتكل فػي يبػدأكف أنيػـ ىػك ةفقير 
 نمكذج يتنبأ كلكف بثبات، (Y/ L) العمؿ إنتاجية تكازف مستكل يزيد أف يمكف ، (2) الشكؿ في مكض  ىك

. التػػكازف قيمػػة نفػػس إلػػى المطػػاؼ نيايػػة فػػي سػػتمتقي سػػكاء حػػد عمػػى الفقيػػرة كالبمػػداف الغنيػػة الػػدكؿ أف سػػكلك
 ،ؿالعمػػ المػاؿ رأسمػػف  أعمػى نسػػبة مػع بػدأت ألنيػػا سػابؽ كقػػت فػي ازفالتػك  قيمػػة إلػى الغنيػػة البمػداف تصػؿ

 .كاالستثمار االدخار مف أقصر فترة تتطمب كبالتالي

 الفقيرة الدكؿ دتقار  Solow نمكذج يتندي

S/L,I/L                                                                                                                          
             

(n+d) K/L                                                             

                                                                        

                                     s (Y/L)                          E0                        s (Y/L)0  

                                                                                            P    s (Y/L)P   

                                                                                                                                          
                                    A                                                                                                           

                                                                                                                                                       

                                ( K/L)P       ( K/L)0                      K/L                                                

 االدخػار خط نسخ تـ:   فقيرة دكلةل المدل ؿطكي تكازف حالة فال ساعة لكؿ الماؿ كرأس كاالستثمار االدخار(  1  الشكؿ
 السػػد . E0 عنػػد الطكيػػؿ المػػدل فػػال التػػكازف نقطػػة تظهػػر السػػادؽ الشػػكؿ مػػف األسػػكدالمطمػػك   االسػػتثمار كخػط األزرؽ
 رأس مسػتكل انخفػاض اػك الفقيػرة لمدكؿ ) Y/ L) P ساعة لكؿ ناتجلالنخفاض ا Solow نمك نمكذج  دمه الذم الكحيد
 P عنػد سػاعة لكػؿ االستثمارك  االدخار نظرا الف .P المسماة النقطة عند ا ت اداتها كت مؿ، ) K/L) P ساعة لكؿ الماؿ

 كػاؼو  زائػد اسػتثمار انػاؾ ، A فػال مكضػح اػك كمػا ، اػتبلؾكاال السػكانال لمنمػك دهػـ الخاص المطمك  االستثماريتجاكز 
 .0 (K / L) التكازف  يمة حتى K/ L نسدة لت زيز

 العمػؿ إنتاجيػة منخفضػة أم الفقيػرة، الدكلػة أف ىػك Solow لنمػكذج الرئيسي ريبيالتج التنبؤ إف 
(Y/ L) حيػػث ،(2) الشػػكؿ فػػي ىػػذا نػػرل أف يمكننػػا. العمػػؿ إنتاجيػػة فػػي نمػػك أسػػرع أكليػػة، زمنيػػة فتػػرة فػػي 
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 ي،كبالتػػال". الغنيػػة الػػدكؿ" المسػػمى السػػيـ مػػف حػػدة أكثػػر انحػػدار فػػي" الفقيػػرة الػػدكؿ" المسػػمى السػػيـ يرتفػػع
 الالحػؽ النمػك كمعػدؿ Y/L ػل األكليفي المستكم  دكلةال بيف سمبية عالقة ىناؾ أف Solow نمكذج سيتكقع

(y- n) .،العمػػؿ نتاجيػػةإل أسػػرع نمػػك معػػدالت مكحػػد بشػػكؿ تظيػػر أف الفقيػػرة الػػدكؿ عمػػى يجػػب باختصػػار 
 الطكيػؿ، المػدل عمػى التػكازف ارمسػ إلػى كالفقيػرة الغنيػة الػدكؿ تتالقى أف بعد. الغنية الدكؿ مف الفرد ناتجك 

 .متطابقة نمكىا معدالت تككف أف يجب

 أثنا  التقار  أسرع دشكؿ تنمك الفقيرة الدكؿ

            Y/L  الناتج لكؿ ساعة 

 التكازف طكيؿ المدم                                  

                                                             

                                                                        

        الدكؿ الغنية                                                                                                   

                   الدكؿ الفقيرة 

 

          

                                        مفالز                 

 الغنيػة الػدكؿ مػف كػؿ تدػدأ أف المفتػرض مػف التقػار : فتػرة خػبلؿ كالفقيػرة الغنيػة لمػدكؿ سػاعة لكػؿ الناتج( ؛  2  الشكؿ
 كؿالػد مػف دكثيػر أ ػؿ تدػدأ الفقيػرة الػدكؿ لكػف ، التكازف مف أ ؿ (K / L) ساعة لكؿ الماؿ لرأس تكازف دمستكل كالفقيرة
 تنمػػك فننهػػا ، بلؾتكاالاػػ السػػكانال النمػػك متطمدػػات عػػف تزيػػد اسػػتثمارات الددايػػة فػػال لػػديها الػػدكؿ جميػػع ألف نظػػرنا. الغنيػػة
 تسػتغرؽ فننهػا ، ذلػؾ مػف أكثػر دػدأت الفقيػرة الػدكؿ ألف نظػرنا.  دالرك  تمحؽ حتى التكازف مسار مف أسرع دشكؿ جمي نا
 .الزمنية الفترة اذ  خبلؿ أسرع نمكاا م دالت تككفك  ، التكازف مسار فال لتمتقال أطكؿ ك تنا

  حقائؽ عف التقار 

إلػػى أف البمػػداف  المناقشػػة السػػابقةتشػػير  اػػؿ تمتقػػال جميػػع الدمػػداف دػػنفس مسػػار النمػػك المتػػكازف؟ 
تمتقي في نيايػة المطػاؼ فػي مسػارات نمكىػا المتكازنػة. كلكػف ىػؿ يعنػي ىػذا أف جميػع البمػداف تمتقػي بػنفس 

لمتكازف كنفس المستكل مف الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي لمفرد  يبدك ىذا غير مػرج  ألف مسار النمك ا
، بمػغ  2010نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي يختمؼ اختالفنا كبيرنا بيف البمداف. في عػاـ 

كالر. نصػيب الفػرد مػف د 9400فػي العػالـ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمػالي الحقيقػي لبمػد متكسػط 
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دكالر. كانػت الدكلػة التػي لػدييا أدنػى  47400الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقػي فػي الكاليػات المتحػدة كػاف 
دكالر ، كبالتػػػالي فػػػ ف  300نػػػاتج محمػػػي إجمػػػالي حقيقػػػي لمفػػػرد ىػػػي جميكريػػػة الككنغػػػك الديمقراطيػػػة ، عنػػػد 

ؼ دخػػػػؿ الفػػػػرد العػػػػادم فػػػػي الككنغػػػػك. قضػػػػى ضػػػػع 158دخػػػػؿ الفػػػػرد فػػػػي الكاليػػػػات المتحػػػػدة يبمػػػػغ متكسػػػػط 
االقتصػػاديكف الكثيػػر مػػف الكقػػت كالجيػػد فػػي دراسػػة مػػا إذا كانػػت البمػػداف الفقيػػرة مثػػؿ الككنغػػك تتقػػارب فػػي 
النيايػة مػع نفػػس النػاتج المحمػػي اإلجمػالي الحقيقػي لمفػػرد مثػؿ البمػػداف الغنيػة بالفعػؿ مثػػؿ الكاليػات المتحػػدة. 

تقػػػارب لكصػػؼ عمميػػػة المحػػػاؽ بالبمػػػداف الفقيػػرة لمنػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي يسػػتخدـ االقتصػػػاديكف مصػػػطم  ال
 الحقيقي لمفرد في البمداف الغنية.

 القػرف خػالؿ الغنيػة الغربية بالدكؿ الياباف لحقت. يحدث أنو يبدك ال التقارب أف كضحت الدراسات
 البمػداف مػف العديػد أف يبػدك ، ذلػؾ كمع. اآلف الغنية بالدكؿ تمحؽ الصيف أف عمى دالئؿ كىناؾ ، العشريف

 فػي مسػتمر انخفاض مف تعاني مثال الديمقراطية الككنغك جميكرية مثؿ الكبرل الصحراء جنكب أفريقيا في
 المنػػػاطؽ ىػػػذه. الػػػزمف مػػػف طكيمػػػة فتػػػرات مػػػدل عمػػػى الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج مػػػف الفػػػرد نصػػػيب
 ا  لماذا. الغنية الدكؿ مع تتقارب ال كالبمداف

 نمكذج دكاسطة المقترحة ؿالحمك Solow 

 الػػدكؿ جميػػع أف كاقعػػي غيػػر بشػػكؿ يفتػػرض أنػػو ىػػك التقػػارب يقتػػرح Solow نمػػكذج أف فػػي السػػبب 
 رأينػػا لقػػد.  الؾتاالىػػ كمعػػدؿ ، السػػكاف نمػػك كمعػػدؿ ، االدخػػار كمعػػدؿ ، فػػرد لكػػؿ اإلنتػػاج دالػػة نفػػس لػػدييا
 تكقػػع  فػػرد " لكػػؿ كالػػدخؿ المػػاؿ رأس عمػػى دخػػاراال ارتفػػاع معػػدؿ تػػأثير( السػػابؽ " 4) الشػػكؿ فػػي بالفعػػؿ
. فػرد لكػؿ المػاؿ كرأس نػاتجال نمػك معػدؿ مؤقتنػا ترفع أف يمكف االدخار معدؿ في الزيادة أف Solow نمكذج

 معػدؿ فػي الزيػادةحيػث  ."  nنمك القكل العاممة  معدؿ في انخفاض" يمكف عكس حالة   (6 الشكؿ  فيك 
 أحػد فػ ف كبالتػالي .(20 فػرد لكػؿ المػاؿ كرأس نػاتجال نمػك معػدؿ مػف تقمػؿ أف شػأنيا مػف( n) السػكاني النمػك

( منخفضػة s ) أقػؿ ادخػار معػدؿ كجػكد مػع ، أنػو ىػك التقػارب في الفقيرة البمداف لفشؿ الصحيحة التفسيرات
 الػذم الكحيػد المسػار لػيس بيػا الخػاص التػكازف نمػك مسػار فػ ف ،( n مرتفع) السكاني لمنمك أعمى معدؿ أك

 األزرؽ الخػػػط فػػػي مكضػػػ  ىػػػك كمػػػا مػػػنخفض مسػػػار كلكنػػػو ( االعمػػػى2) الشػػػكؿ فػػػي األزرؽ الخػػػط هيصػػػكر 
 الفقيػػرة البمػػداف بعػػض تقػػارب عػػدـ سػػبب يفسػػر الػػذم المغػػز فػػ ف ، كبالتػػالي.  التػػالي (3) الشػػكؿ فػػي السػػفمي
 المنخفضة االدخار م دالت مف مزيج بأم تفسيره يمكف الغنية لمدكؿ الفردم ناتجال مستكل مع كامؿ بشكؿ
 .األسرع السكانال النمك م دالت أك

                                                           
20

ألعمػى. سػيؤدم ذلػؾ إلػى تحػرؾ  (K / L) (n + d) . تخيؿ إمالة منحنال االستثمار المطمػك  األسػكد المسػمىالسادؽ  6الشكؿ إلى دة بالعو -  
لػى اليسػار ، ممػا يقمػؿ مػف مسػتكيات التػكازف E0 نقطة التكازف  (n)كدالتػالال فػنف الزيػادة فػال م ػدؿ النمػك السػكانال .  K / L  ك Y / L ألسفؿ كا 

  n نمػك القػكل ال اممػة م ػدؿ فػالأك انخفػاض  (s)  تمامنػا كمػا أف الزيػادة فػال م ػدؿ االدخػار ، K / L ك Y / L يات التػكازفسػتقمؿ مػف مسػتك 
 يككف لها تيثير م اكس.س
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  أ ؿ سكانال نمك م دؿ أك أعمى ادخار م دؿ تحقؽ أف يمكف التي الحككمية السياسات ىي ما 
 مف التحكؿ طريؽ عف المثاؿ سبيؿ عمى ، االدخار ضرائ  تقميؿ في االدخار لزيادة األكلى الطريقة تتمثؿ
 تشػػير. الضػػرائب مػػف ردخػػااال تعفػػي التػػي التصػػاعدية يالؾاالسػػت ضػػريبة إلػػى التصػػاعدية الػػدخؿ ضػػريبة
 أكثػر طريقػة ىنػاؾ. االدخػار عمػى ضػئيؿ تػأثير سػكل ليا ليس السياسات ىذه مثؿ أف إلى الدراسات معظـ
 عػف الميزانيػة فػي فػائض إلػى الميزانيػة عجػز مػف الحككمػة تتحكؿ أف كىي الكطنية المدخرات لزيادة فاعمية
 يمكػف ، السػكاني النمػك معػدؿ لخفػض بالنسػبة. الحكػكمي اإلنفػاؽ كخفػض رائبالضػ زيػادة مف مزيج طريؽ

 السياسػػة ىػػذه مثػػؿ عمػػى المتطرفػػة األمثمػػة مػػف. النسػػؿ تحديػػد فكائػػد حػػكؿ فػػراداال تثقيػػؼ محاكلػػة لمحككمػػة
 .البمد ذلؾ في السياسي فرضيا النظاـ التي الصيف في" الكاحد الطفؿ" سياسة

 ا د ال تمحؽ ادد الفقيرة الدكؿ

            Y/L  الناتج لكؿ ساعة 

 (nمرتفع أك انخفاض  s)التكازف طكيؿ المدم  

    (nأك ارتفاع  sانخفاض )التكازف طكيؿ المدم  

                                                                        

        الدكؿ الغنية                                                                                           

  الدكؿ الفقيرة                                          

 

          

                                        الزمف                

 األزرؽ الخػط ُيظهػر:  فػرد لكػؿ لنػاتجا عمػى المرتفػع السػكانال النمػك م ػدؿ أك المػنخفض االدخػار م ػدؿ تيثير (؛3  شكؿ
 المػدل عمػى المسػار يكػكف أف فػال عامبلف يتسد  أف يمكف. الغنية لمدكؿ الطكيؿ المدل عمى التكازف نمك مسار ال مكم
 .(n) أسرع سكانال نمك م دؿ أك (s) م دؿ االدخار انخفاض إما - الفقيرة لمدكؿ دالنسدة أ ؿ الطكيؿ

 

 بتحقيػؽ لمػدكؿ يسػم  األعمػى االسػتثمار معدؿ بأف سكلك نمكذج نبؤت التجريبي الدليؿ يدعـ ىؿ 
( اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج فػػػي االسػػػتثمار حصػػػة) االسػػػتثمار معػػػدؿ بػػػيف العالقػػػة أعمػػػى  معيشػػػي مسػػػتكل
 2 بػيف الفقيػرة البمداف في االستثمار معدالت كتتراكح. لمغاية ضعيفة الدكؿ مف العديد في المعيشة كمستكل

 فػي االسػتثمار معػدالت تتػراكح ، كبالمثػؿ. اإلجمػالي المحمي الناتج إلى بالنسبة المائة في 25 ك المائة في
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 نصػؼ فشػؿ يفسػر أف النيايػة في سكلك لنمكذج يمكف ال كبالتالي. المائة في 30 ك 12 بيف الغنية البمداف
 تفسػيرات إلػى التالييف قسميفال في ننتقؿ. الماضية القميمة العقكد خالؿ االلتقاء في األقؿ عمى الفقيرة الدكؿ
 .كالفقيرة الغنية الدكؿ بيف المستمرة لمفجكة بديمة

  Human Capital and Technology  كالتكنكلكجيا  الدشرم الماؿ رأس  -4

 النػاتج نمػك كمعػدالت مسػتكيات بػيف العالقػة تفسػير سػابقا تطػكيره تػـ كمػا Solow لنمكذج يمكف ال
 ، (3) الشػػكؿ فػػي كمػػا ، سػػكلك نمػػكذج أف حػػيف فػػي. تجريبيػػة عػػف التقػػاربكمػػا كضػػحتو الحقػػائؽ ال ، لمفػػرد
 تػكازف مسػتكل انخفػاض إلػى يػؤدم ممػا ، السػكاني النمػك كمعػدؿ االدخػار معػدؿ بػاختالؼ يسػم  أف يمكف

 ىػك ممػا الغنيػة كالػدكؿ الفقيػرة الػدكؿ بػيف أكبػر تشػابينا يفتػرض أنػو يبػدك ، الفقيػرة لمدكؿ بالنسبة لمفردناتج ال
 التغييػر كمعدؿ فرد لكؿ اإلنتاج دالة بأف القائمة افتراضاتيا ف ف ، الخصكص كجو عمى. الكاقع في ي صح

ػػا. فييػػا مشػػككؾ تبػػدك كالغنيػػة الفقيػػرة البمػػداف فػػي متطابقػػة التكنكلػػكجي  كمػػا Solow نمػػكذج يتجااػػؿ ، أيضن
 سادقا. يمهتقد تـ كالذم ، الدشرم الماؿ رأس دكر جز ال اذا فال اآلف حتى م الجته تمت

 اال ت ادم كالنمك الدشرم الماؿ رأس  Human Capital and Economic Growth 

 متطابقػػة العمالػػة مػػدخالت أف افتػػراض ىػػك البسػػيط سػػكلك نمػػكذج فػػي األساسػػي العيػػب يكػػكف ربمػػا
 كسطمت حققيا التي التعميـ سنكات عدد) ال ممال التح يؿ يختمؼ ، الكاقع في.  كالفقيرة الغنية البمداف عبر
 الػػدكؿ أف االقتصػػادم النمػػك دراسػػات تجػػد مػػا عػػادة. كالفقيػػرة الغنيػػة الػػدكؿ بػػيف كبيػػرنا اختالفنػػا( السػػكاف عػػدد
 المػاؿ رأس كفايػة عػدـ ذلؾ في بما ، النمك تعزيز إلى تميؿ التي العكامؿ مف مقياس كؿ في مقصرة الفقيرة
 ، كلكػف. المفرطػة السػكاني النمػك معػدالت عػف فضالن  ، االدخار كمعدالت ، البشرم الماؿ كرأس ، المادم

 ، المنشػػأ ذاتيػة المػنخفض النمػك مصػادر تكػكف ربمػا". السػػددية ي نػال ال االرتدػاط" ، قديمػة عبػارة السػتخداـ
 مػػف عاليػػة مسػػتكيات فػػي االنخػػراط ببسػػاطة الفقيػػرة البمػػداف تسػػتطيع ال. نفسػػو المػػنخفض النمػػك بسػػبب أم

 معػػدالت الفقيػػرة البمػػداف تحقيػػؽ يتطمػػب قػػد ، ذلػػؾ عمػػى عػػالكة. لبشػػرمكا المػػادم المػػاؿ رأس فػػي االسػػتثمار
 الحاسػػـ النمػػك عامػػؿ كىػػك ، التعمػػيـ السػػكاني النمػػك مػػف أقػػؿ معػػدالت لتحقيػػؽ الالزمػػة المنخفضػػة الخصػػكبة

 .تحممو الفقيرة الدكؿ تستطيع ال الذم

 دشرم؟ ماؿ رأس التكنكلكجال التغيير يتطم  اؿ 
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 متاحػة تقنيػة أفضػؿ كأف ، بمػد كػؿ فػي نفسػو ىػك التكنكلػكجي التغييػر معػدؿ أف Solow نمكذج يفترض
 فػػي األزرؽ بػػالمكف األعمػػى التػػكازف خػػط (2) الشػػكؿ فػػي رسػػـ لمػػاذا يفسػػر مػػا كىػػذا. البمػػداف لجميػػع مجاننػػا
 لمبمػػداف المختمفػػة المسػػتكيات. سػػكاء حػػد عمػػى كالفقيػػرة الغنيػػة لمبمػػداف بالنسػػبة الحػػاؿ ىػػك كمػػا الطكيػػؿ المػػدل
 االدخػػػار معػػػدالت عػػف فقػػػط ناتجػػػة (3) الشػػكؿ فػػػي المػػػدل طكيمػػة الزرقػػػاء التػػػكازف لخطػػكط كالفقيػػػرة يػػةالغن

 .التكنكلكجي لمتغير المختمفة النمك معدالت كليس ، السكاني النمك كمعدالت المختمفة

ا بالتأكيد ىذا يعد ، ذلؾ كمع  لحديثةا التكنكلكجيا تتطمب ما غالبنا. سكلك نمكذج في كاقعي غير افتراضن
 أم ، متعممػػػيف عمػػػاالن  التكنكلػػػكجي كالتغيػػػر االسػػػتثمار مػػػف كػػػؿ يتطمػػػب ، كبالتػػػالي. حديثػػػة كبػػػرامج معػػػدات
 الكمبيػػكتر أجيػػزة اسػػتخداـ يمكػػنيـ فكيػػؼ ، أميػػيف العمػػاؿ كػػاف إذا. البشػػرم المػػاؿ رأس فػػي سػػابقنا اسػػتثمارنا

 ، كالكتابػػة القػػراءة العمػاؿ لجميػػع يمكػػف حيػث البمػػداف فػػي الحػاؿ ىػػك كمػػا مثمػر بشػػكؿ كاإلنترنػػت الشخصػية
 إذا " ، المتشػػػككيف أحػػد اقتػػرح كمػػػا الشخصػػية  الكمبيػػكتر بػػػأجيزة درايػػة عمػػى العمػػػاؿ معظػػـ يكػػكف كحيػػث
 ذلػؾ سػيخمؽ فيؿ ، بنغالديش في رصيؼ عمى Microsoft كبرامج Dell كمبيكتر أجيزة مف ككمة أفرغت
 فػػي يكجػػد ال"  المتحػػدة  الكاليػػات مسػػتكل مػػع الديشبػػنج فػػي المعيشػػة لمسػػتكل انتظػػاره طػػاؿ الػػذم التقػػارب

 كيفيػػػة يعرفػػػكف الػػػذيف المتعممػػػيف العمػػػاؿ مػػػف كافيػػػة أعػػػداد األخػػػرل الفقيػػػرة البمػػػداف مػػػف كالعديػػػد بػػػنغالديش
 ، ممكػػف غيػػر الحديثػػة التكنكلكجيػػا إلػػى الكصػػكؿ يجعػػؿ ممػػا ، الحديثػػة كالبػػرامج الكمبيػػكتر أجيػػزة اسػػتخداـ

 .مكاف كؿ في مجاننا متاح بأنو Solow نمكذج افتراض عكس عمى

 األجندال االستثمار خبلؿ مف التكنكلكجال التغيير استيراد 

 كأكركبػػا المتحػػدة الكاليػػات فػػي كخاصػػة ، الغنيػػة البمػػداف فػػي كالتطػػكير البحػػث عمميػػات معظػػـ تػػتـ
 الػػدكؿ مػػف راألفكػػا نسػػخ مجػػرد مػػف بػػدالن  جديػػدة أبحػػاث بػػ جراء متزايػػد بشػػكؿ الصػػيف تقػػكـ. كاليابػػاف الغربيػػة
 يمكنيػا الذم فما ، كالتطكير البحث أنشطة في كبيرة استثمارات تحمؿ عمى قادرة غير الفقيرة الدكؿ. الغنية
 يحػػاكؿ قػػد ، أكالن . متاحػػة رئيسػػية طػػرؽ ثػػالث الغنيػػة  الػػدكؿ تطكرىػػا التػػي التقنيػػة المعرفػػة الكتسػػاب فعمػػو

 ىػػذا يعػػد ، ذلػػؾ كمػػع. الغنيػػة البمػػداف فػػي المصػػنكعة الحديثػػة المنتجػػات تقميػػد الفقيػػرة البمػػداف فػػي الميندسػكف
. الكمبيػكتر شرائ  ذلؾ في بما ، تقدمنا األكثر لممنتجات بالنسبة مستحيالن  يككف ما كغالبنا لمغاية صعبنا أمرنا

 أحػدث تستكرد النامية الدكؿ كانت. التقنيات أحدث تجسد التي المستكردة اآلالت شراء ىي الثانية الطريقة
 الشػػركات قبػؿ مػػف االسػتثمار عمػػى الحصػكؿ ىػػي الثالثػػة الطريقػػة. عشػر التاسػػع القػرف أكائػػؿ منػذ تالتقنيػا

 االقتصػػادم النمػػك تحفيػػز تػػـ. التقنيػػات أحػػدث عمػػى تعتمػػد الفقيػػرة الدكلػػة فػػي مصػػانع تفػػت  التػػي األجنبيػػة
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" نمػػكر" مػػف دككاحػػ سػػنغافكرة إدراج ككػػاف ، األمريكػػي االسػػتثمار خػػالؿ مػػف الماضػػي العقػػد فػػي المكسػػيكي
 الشػركات قبػؿ مػف أساسػي بشػكؿ ، األجنبػي االسػتثمار عمػى كبيػر بشػكؿ يعتمػد النمػك سػريعة األربعػة آسيا

ا الصػػيف فػػي السػػريع االقتصػػادم النمػك كػػاف ، األخيػػرة اآلكنػػة فػػي. كاألمريكيػػة اليابانيػة  باالسػػتثمارات مػػدفكعن
 .المجاكرتيف كتايكاف ككنج ىكنج مف كلكف ، المتحدة كالكاليات الياباف مف فقط ليس ، األجنبية

 عرضػت إذا الفقيػرة البمػداف مػف العديػد فػياضػعي السياسػات ك  يسػتجيب قػد ،"  السرعة بيذه ليس "
 مكظفكنػػا. "الحديثػػة التكنكلكجيػػا عمػػى الحصػػكؿ خالليػػا مػػف يمكػػنيـ قنػػكات ثػػالث مػػف المككنػػة القائمػػة ىػػذه
 كبمػػداننا ، المسػتكردة الحديثػة اآلالت ثمػف دفػع يمكننػا الك  ، التقنيػات أحػدث لنسػخ يكفػي بمػا متعممػيف ليسػكا
 مشػكمة قمػب إلػى يقكدنػا الفقيػرة الدكؿ مف االفتراضي التعميؽ ىذا." األجنبي لالستثمار كمكاقع جذابة ليست
 حيػػث" مفرغػػة" دائػػرة فػػي البمػػداف كبعػػض ، آخػػر شػػيء كػػؿ عمػػى يعتمػػد شػػيء كػػؿ. جييػػااتك  التػػي التنميػػة
 كىمػػا ، الحديثػػة التكنكلكجيػػا عمػػى لمحصػػكؿ أك لمػػكاطنييـ التعميمػػي المسػػتكل لتحسػػيف ةلمغايػػ فقػػراء يككنػػكف
 .لمنمك أساسياف شرطاف

 تجعػؿ" الفقػر مصػيدة" فػي كقعػت الفقيػرة البمػداف بعػض كأف" داخمػي شػيء كػؿ" بأف القائؿ الرأم إف
 أف حقيقػة يتجاىػؿ ىػذا فػ ف ؾذلػ كمػع. الفقيػرة البمداف مف لمعديد بالنسبة منيا ميؤكس تبدك النمك احتماالت

 عامػػؿ كػػؿ يكػػكف ال ربمػػا. التقػػارب طريػػؽ عمػػى االنطػػالؽ فػػي نجحػػت قػػد األخػػرل الفقيػػرة الػػدكؿ مػػف العديػػد
 إلػى تحكيميػا أم ، عمييػا التػأثير لمحككمػات يمكف التي األخرل العكامؿ بعض كىناؾ ، داخمينا لمنمك محفز
 الديئة كىما ، فييما التأثير لمحككمات يمكف ميميف امميفع التالي جزءال يناقش. النمك يعزز خارجي تأثير

 المك ػع كىػك ، فيػو التػأثير يمكنيػا ال الػذم كالعامػؿ ، التحتيػة الدنيػة فال كاالستثمار القانكنية / السياسية
 .لبمدانيـ الجغرافال

 كالجغرافيا  التحتية كالدنية السياسال الماؿ رأس -5

Political Capital, Infrastructure, and Geography 

ا مػػػؤخرنا االقتصػػػاديكف أحػػػرز لقػػػد  التػػػي لمنمػػػك كالكامنػػػة األساسػػػية المصػػػادر تحديػػػد نحػػػك كبيػػػرنا تقػػػدمن
 األخػػرل البمػػداف تظػػؿ بينمػػا ، التقػػارب نحػػك مسػػارىا فػػي البمػػداف بعػػض "انطػػبلؽ" سػػبب فيػػـ عمػػى تسػػاعدنا
. كالسياسػػػية القانكنيػػػة لبيئػػػةا ىػػػي المصػػػادر ىػػػذه أبسػػػط. الػػػدخؿ مػػػف لمغايػػػة منخفضػػػة مسػػػتكيات فػػػي غارقػػػة
 جديػد تجػارم عمػؿ بػدء خػالؿ مػف يخػاطركف الػذيف األعمػاؿ ركاد لدل يككف أف الحرة السكؽ نظاـ يتطمب
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 قػػد أعمػػاليـ أف فػػي يخكضػػكنيا التػػي كالمخػػاطرة جيػػكدىـ عمػػى لمكافػػأتيـ الئػػؽ ربػػ  لتحقيػػؽ كبيػػرة احتماليػػة
 إدارة يجػػب ؛ المصػػكص مػػف يحمييػػا أف كيجػػب يػػةالممك فػػي الحػػؽ القػػانكني النظػػاـ يحمػػي أف يجػػب. تفشػػؿ
 عمػػػى تقتصػػػر كال ، مفتكحػػػة تجػػػارم عمػػػؿ بػػػدء فرصػػػة تكػػػكف أف كيجػػػب ؛ عػػػادؿ بشػػػكؿ الضػػػريبي النظػػػاـ
 .الفاسديف الدكتاتكرييف مف المقربيف أك األقارب

 فػػي التحتيػػة الدنيػػة فػال االسػػتثمار ىػػك الحككمػة قػػرارات عمػى ينطػػكم الػذم الثػػاني الرئيسػي العامػؿ
 مػػف. الكيربػػاء كأنظمػػة اليػػاتؼ كشػػبكات كالمػػكانع كالمطػػارات السػػريعة الطػػرؽ مثػػؿ الحاسػػمة اإلنتػػاج امػػؿعك 
 قبػػؿ جػػاىزة لتكػػكف التحتيػػة البنيػػة تخطػػيط عمػػى قػػدرتيا كانػػت الصػػيف لنمػػك الممحكظػػة العديػػدة الجكانػػب بػػيف
 مػػف تعػػاني تػػزاؿ كال ةالتحتيػػ البنيػػة إنشػػاء فػػي الينػػد تخمفػػت ، ذلػػؾ مػػف النقػػيض عمػػى ؛ االقتصػػادم النمػػك
 .دكرم بشكؿ الكيربائي التيار انقطاع

 ال كلكػػف الػػدكؿ لػػبعض النمػػك فػػرص يضػػعؼ ، الجغرافيػػا كاػػك ، ثالػػث عامػػؿ ىنػػاؾ ، الحػػظ لسػػكء
 .الحككمة بسياسة عادة يتأثر أف يمكف

 كال كائد لمتكاليؼ كالقانكنية السياسية المحددات 

 البمداف في. ...مبنى تشييد كأ تجارم عمؿ ءلبد التصاري  شراء يجب ، البمداف معظـ في 
 جزء سكل سعرىا يمثؿ كال ، بسيكلة التصاري  ىذه عمى الحصكؿ يمكف ، المتحدة الكاليات مثؿ المتقدمة
 الثمف باىظة التصاري  تككف قد ، أخرل بمداف في لكف. التجارم النشاط لبدء اإلجمالية التكمفة مف صغير

 أفاد. رشاكل المسؤكلكف يتكقع قد ، ذلؾ مف كاألىـ ، عمييا الحصكؿ في طكيؿ تأخير ىناؾ يككف كقد ،
 اإلذف من  أجؿ مف رشكة تكقعت مختمفة ككاالت عشر إلى يصؿ ما أف ركسيا في المستثمريف بعض

 األدنى الحد ضعؼ 32 بػ بيرك في صغير مشركع بدء تكمفة قدرت ، آخر مثاؿ في.  جديدة لمشاريع
 أف المستغرب مف ليس. نسبينا ميسكر مكاطف حتى أك عادم لعامؿ مستحيؿ مبمغ كىك ، الشيرية لألجكر
 الفترة خالؿ لمفرد ناتجال في إيجابينا نمكنا سجمت بالكاد حيث ؛النمك فشؿ حاالت مف كاحدة بيرك تككف

٪ 15 إلى 1960 عاـ في المتحدة الكاليات مستكل مف٪ 24 مف ناتجيا لمفرد كانخفض ، 1960-2007
 .2007 في

 عمؿ بدء مف المتكقعة العكائد عمى تؤثر أف يمكف التي العكامؿ مف متنكعة مجمكعة ىناؾ
. البمد ذلؾ في المصنعة المنتجات تصدير يمكف حتى نسبينا حرة تجارة لمبمد يككف أف يجب ، أكالن . تجارم
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 منخفضة حكاجز كجكد خالؿ مف األخرل البمداف إلى صادراتيا كصكؿ إمكانية عمى الحككمات تحصؿ
 .بمدانيا إلى لمكاردات التجارة أماـ نسبينا

 مثؿ ، قكم اختراع براءات نظاـ خالؿ مف جديدة أفكارنا يطكركف الذيف أكلئؾ حماية يجب ، ثانينا
 الزمف مف طكيمة لفترة المخترعيف يحمي كالذم ك بعض الدكؿ الغربية المتحدة الكاليات في المكجكد ذلؾ
 لتطكير الحافز المحتمميف المخترعيف لمن  ضركرية البراءات. المقمديف قبؿ مف الجديدة أفكارىـ نسخ مف

 السرقة مشكمة يتضمف كالذم ،" نحراؼاال" يسمى ما األىمية مف القدر بنفس. جديدة كتقنيات منتجات
 الضرائب مف جدنا عالية كمستكيات ،( العماؿ أك المديريف قبؿ مف كالسرقة" الخارجية" السرقات مف كؿ)

 نحراؼاال مف نكع أم يقمؿ. المافيا إلى المدفكعة تمؾ مثؿ" الحماية أمكاؿ" أك ، الحككمات تفرضيا التي
 الشركات إجبار طريؽ عف ، مباشر كغير مباشر بشكؿ التجارم االستثمار عمى المتكقعة األرباح مف

 .األماف أنظمة مثؿ نحراؼاال مكافحة أنشطة في االستثمار عمى التجارية

 معظـ عمى الصعب مف يزاؿ ال ، اإلطالؽ عمى انحراؼ ىناؾ يكف لـ لك حتى ، اـع بشكؿ
 المساكاة عدـ يككف ، الفقيرة البمداف في عادة. الخاصة التجارية أعماليـ بدء الفقيرة البمداف في فراداال

 تجارم عمؿ بدء في صعكبة الباقكف يجد. األغنياء مف قميؿ عدد الدخؿ معظـ يكسب حيث ، مرتفعا
 مؤىميف غير يككنكف ما كغالبنا ، التجارية األعماؿ إدارة كيفية حكؿ التعميـ إلى كيفتقركف ، فقراء ألنيـ

 .االئتماف عمى لمحصكؿ

 يػنص الػذم القػانكني النظػاـ كنػكع الحككمة سياسة خالؿ مف ما بمد في نحراؼاال مقدار تحديد يتـ
 عنػػدما الحػاؿ ىػك كمػا ، نفسػيا الحككمػػة قبػؿ مػف نحػراؼاال يػتـ ، األحيػػاف بعػض فػي. الدكلػة دسػتكر عميػو
 ال. الػػديكتاتكر ألقػػارب المممككػػة لمشػػركات مربحػػة عقػػكدنا األفريقيػػة البمػػداف بعػػض فػػي الػػديكتاتكريكف يمػػن 
ا يجب بؿ ، فحسب نحراؼاال مف التقميؿ يجب  البمػداف. بيػا لمتنبؤ قابمة الحككمية السياسات تككف أف أيضن
 االنقالبػػػات طريػػػؽ عػػػف سػػػكاء ، الحككمػػػة فػػػي المتكػػػررة بػػػالتغييرات يتعمػػػؽ فيمػػػا طيبػػػة بسػػػمعة تتمتػػػع التػػػي

 المخػاطر بسػبب االسػتثمار عمػى منخفضػة متكقعػة عكائػد لػدييا سػيككف ، الدسػتكرية التغييػرات أك السياسية
 .ىناؾ شركة لتأسيس العالية

 لبمػد القػانكني لمنظاـ اريةاالستعم األصكؿ ىك االقتصادية التنمية في لالىتماـ المثيرة الجكانب أحد
 كسػنغافكرة كالينػد كأسػتراليا ككندا المتحدة الكاليات مثؿ ، المتحدة لممممكة السابقة المستعمرات تتمتع. معيف
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 المسػتعمرات. الكسػطى العصػكر فػي إنجمتػرا إلػى تاريخػو يعػكد الذم العاـ القانكف عمى قائـ قانكني بنظاـ ،
سبانيا لفرنسا السابقة . نػابميكف رمػكز إلػى يعػكد قػانكني نظػاـ لدييا ، الالتينية أمريكا معظـ ذلؾ يف بما ، كا 

 المغة عمى القائمة القانكنية األنظمة في أقكل كالدائنيف لممساىميف القانكنية الحماية أف الدراسات كجدت لقد
 عمػػى مبنيػػة نكنيػػةقا أنظمػػة لػػدييا التػػي البمػػداف تميػػؿ ، لػػذلؾ نتيجػػة. الفرنسػػية األنظمػػة فػػي منيػػا اإلنجميزيػػة

 الشػػػركات عمػػػى يسػػيؿ حيػػػث أفضػػػؿ بشػػكؿ متطػػػكرة رأسػػػمالية أسػػكاؽ لػػػدييا يكػػػكف أف إلػػى اإلنجميزيػػػة المغػػة
 .أعماليا كتطكير االستثمارية المشاريع تمكيؿ الجديدة الصغيرة

 االنحراؼ  مع الحككمات تتسامح لماذاDiversion فيه؟ كتنخرط دؿ 

ا يبػػػدك  المتكقعػػػة العكائػػػد تقميػػػؿ خػػػالؿ مػػػف االقتصػػػادم النمػػػك قافسػػػيعك  كالفسػػػاد السػػػرقة أف كاضػػػحن
 بػػيف مػػف االختيػػار يمكنيػػا كالتػػي ، األجنبيػػة الشػػركات أك المحميػػيف المػػكاطنيف قبػػؿ مػػف سػػكاء ، لالسػػتثمار
 األشػكاؿ ىػذه مػع الحككمػات تتسػام  إذف لمػاذا. االسػتثمارية المشػاريع لمكقػع البمػداف مػف متنكعػة مجمكعة

 يشػػير كالفسػػاد  الرشػػكة أخػػذ خػػالؿ مػػفو فيػػ مباشػػر بشػػكؿ الحككمػػات بعػػض تنخػػرط اذاكلمػػ ، نحػػراؼاال مػػف
 أف إلػػػػى ، 1993 عػػػػاـ االقتصػػػػاد فػػػػي نكبػػػػؿ جػػػػائزة عمػػػػى الحػػػػائز ،Douglass North نػػػػكرث دكغػػػػالس
 مخططػػػيف" يككنػػػكا أف مػػػف بػػػدالن  النقديػػػة كمػػػداخيميـ قػػػكتيـ تعظػػػيـ فػػػي يرغبػػػكف قػػػد الحكػػػكمييف المسػػػؤكليف
 إلػى أخػرل خطػكة " نػكرث"  فكػرة تأخػذ. المجتمػع فػي فػرد كػؿ رفاىيػة تعظيـ يحاكلكف" فصالحي اجتماعييف

 تعظػػػيـ تحػػػاكؿ كالشػػػركات المنفعػػة تعظػػػيـ يحػػػاكلكف األفػػراد بػػػأف القائػػػؿ التقميػػدم االقتصػػػادم بالمبػػػدأ األمػػاـ
 مػػف ظمػػاتمن قبػػؿ مػػف السػػرقات مػػع كالتسػػام  الرشػػاكل أخػػذ الحككميػػكف البيركقراطيػػكف يتعمػػد قػػد.  األربػػاح

 .المجرميف مف التخمص محاكلة إزعاج تقميؿ أك حد أقصى إلى كالسمطة الدخؿ زيادة أجؿ مف المافيا نكع

  Daron Acemoglu أسػيمكغمك داركف لمتكنكلكجيػا ماساتشكستس بمعيد االقتصادم الخبير يحاكؿ
 كتحديػد ذلػؾ مػف أبعػد إلػى الػذىابJames Robinson   ركبنسػكف جػيمس ىارفارد جامعة في كاالقتصادم

 :االنحراؼ مف تقمؿ التي الحككمية األنشطة تثبط أك تشجع التي السياسية البيئة

  الدنػا. السياسػال االسػتدداؿ  االحػبلؿ( تيثير دسد  ، كالمؤسسال التكنكلكجال التطكر السياسية النخ  تمنع  د" 
 ، االسػتدداؿ مػف خكفنػا. اسػتددالهـ احتمالية مف يزيد مما ، النخدة لدل المنا   شغؿ ميزة تآكؿ إلى االدتكارات تؤدم ما

 المنافسػػة تكػػكف عنػػدما فقػػط...  اال ت ػػادية التنميػػة ت يػػؽ ك ػػد دػػؿ ، التغييػػر لدػػد  مسػػت دة  يػػر السياسػػية النخػػ  فػػنف

ا مهددة ك كتها محدكدة السياسية  ."التنمية النخ  ست يؽ ، أيضن
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 النمػػػػك فقػػػػط لػػػػيس تفسػػػػير فػػػػي كجػػػػكده ـعػػػػد أك االنحػػػػراؼ كجػػػػكد يسػػػػاعد ، التجريبيػػػػة الناحيػػػػة مػػػػف
ا كلكف االقتصادم  التػي نفسػيا بالطريقة. كالتعميـ االستثمار معدالت مثؿ لمنمك األخرل المحددات قيـ أيضن

 نظرنا". سياسي ماؿ رأس" أنيا عمىنحراؼ اال تشجع ال صحية كقانكنية سياسية بيئة إلى اإلشارة بيا يمكننا
 رأس فػي االسػتثمار مثػؿ لمنمػك المحفػزة األخػرل العكامػؿ تعزيػز كفػي كالنمػ مػف كؿ في رئيسي عنصر ألنو
 نجػػاح سػػبب لفيػػـ المفتػػاح ىػػك السياسػػي المػػاؿ رأس كجػػكد يكػػكف فقػػد ، البشػػرم المػػاؿ كرأس المػػادم المػػاؿ
 .االقتصادم النمك تحقيؽ في اآلخر البعض كفشؿ البمداف بعض

 المادية  التحتية الدنيةPhysical Infrastructure 

 أكثػر الشػركة إنتػاج تجعػؿ فرديػة تجاريػة شػركة تممكػو ال المػاؿ رأس مػف نكع أم ىي التحتية بنيةال
 عػػػدد بػػػنفس نػػػاتجال مػػػف المزيػػػد ب نتػػػاج بالشػػػاحنات النقػػػؿ لشػػػركات الجيػػػدة السػػػريعة الطػػػرؽ تسػػػم . كفػػػاءة

 السػػػػكؾ رتػػػػكف ؛ التػػػػأخير بتقميػػػػؿ الطيػػػػراف لشػػػػركات تسػػػػم  المتعػػػػددة المػػػػدارج ذات المطػػػػارات ؛ الشػػػػاحنات
 مػف العديػد عمػى تحتػكم التي المكانع ؛ لممسافات القصيرة الطائرات مف أفضؿ نقؿ خيار السريعة الحديدية
 جيد بشكؿ تعمؿ التي الياتؼ شبكات تساعد ؛ االنتظار كقت تجنب عمى الشحف شركات تساعد األرصفة

 الياتفيػة مكالمػاتيـ مقاطعػة أك االتصػاؿ نغمػات انتظار إلى الحاجة دكف بسيكلة التكاصؿ عمى األشخاص
  .الكيربائي التيار انقطاع عف الناتجة الكفاءة عدـ تتجنب الكيرباء مف كافرة كميات تكفر التي كالشبكة ؛

 كػؿ تعػد ، فرنسػا فػي. الحككمػة قبػؿ مػف التحتيػة بنيتيػا مف تمكيمو يتـ ما مقدار في البمداف تختمؼ
 بالكامػؿ مممككػة الكيربػاء كشػبكة اليػاتؼ كشػبكة الحديديػة ؾكالسػك كالمكانع كالمطارات السريعة الطرؽ مف
 الخاصػػة الشػػركات مػػف مػػزيج قبػػؿ مػػف مممككػػة التحتيػػة البنيػػة ، المتحػػدة الكاليػػات فػػي. لمحككمػػة جزئينػػا أك

 .الحككمية كالمنظمات

 االسػػتثمار قيمػػة تػػنخفض ، الفقيػػرة البمػػداف بعػػض فػػي  دػػالنمك الماديػػة التحتيػػة الدنيػػة تػػرتدط كيػػؼ
 التي الياتؼ كأنظمة ، الحديدية السكؾ خطكط كغياب ، كالمطارات السريعة الطرؽ ضعؼ بسبب تجارمال

 ذات الكيربػػاء أنظمػة كبسػبب ، االتصػاؿ نغمػات فييػا تتػأخر قػػد كالتػي شػيكرنا فييػا اليػاتؼ تركيػب يسػتغرؽ
  تتأثر أف كيمكف ، لمنمك ةضركري المادية التحتية البنية تعد ، السياسي الماؿ رأس مثؿ. الكافية غير السعة
 .الحككمة بقرارات كميتيا

 الجغرافيا Geography 
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 تقػع الغنيػة البمػداف أف يتضػ  مػا سػرعاف ، العػالـ خريطػة عمػى الدخؿ مف الفرد نصيب رسـ تـ إذا
 االقتصػػادات بػػيف مػػف. االسػػتكائية المنػػاطؽ فػػي تقػػع الفقيػػرة البمػػداف مػػف العديػػد كأف المعتدلػػة المنػػاطؽ فػػي
 كىاتاف ، االستكائية المنطقة في( كسنغافكرة ككنج ىكنج) فقط اثناف يكجد ، مرتفع كدخؿ المصنفة يفالثالث

 البمػػداف جميػػع تقػػع ، ذلػػؾ بخػػالؼ. الغنيػػة الػػدكؿ سػػكاف إجمػػالي مػػف فقػػط٪ 1 لػػدييما الصػػغيرتاف الػػدكلتاف
 كالمخػػػركط آسػػػيا شػػػرؽ كشػػػماؿ الغربيػػػة كأكركبػػػا الشػػػمالية أمريكػػػا فػػػي المكجػػػكدة تمػػػؾ ذلػػػؾ فػػػي بمػػػا ، الغنيػػػة

 المنػػاطؽ فػػي تقػػع ككنيػػا إلػػى باإلضػػافة. االسػػتكائية المنػػاطؽ خػػارج ، كأسػػتراليا الالتينيػػة ألمريكػػا الجنػػكبي
 تعػػد. البحػػر عمػػى القائمػػة التجػػارة إلػػى الكصػػكؿ إلػػى االفتقػػار كىػػك الفقػػر عمػػى آخػػر مؤشػػر ىنػػاؾ ، المداريػػة
 .العالـ في البمداف أفقر بيف مف ، إفريقيا في مالي ذلؾ في بما ، الساحمية كغير االستكائية البمداف

 مػػف Jeffrey Sachs سػاكس جيفػرم ىػػك االقتصػادية التنميػة فػي الجغرافيػػا دكر عػف الرائػد الباحػث
 .الفقيرة البمداف في النمك أداء في الجغرافيا بدكر تتعمؽ فرضيات أربع ساكس يقترح. ككلكمبيا جامعة

 تنقػػػػؿ قػػػػد حيػػػػث ، االسػػػػتكائية المنػػػاطؽ عمػػػػى المعتدلػػػػة المنػػػػاطؽ فػػػي كرةالمطػػػػ التقنيػػػػات تنطبػػػػؽ ال قػػػد.  1
ا الحشرات  مناسػبيف كالطقػس التربػة تككف ال كحيث ، المعتدلة المناطؽ في الشائعة تمؾ عف مختمفة أمراضن
 .الغنية البمداف في الشائعة الزراعية لمتقنيات

 إنتػػػاج كتكػػػاليؼ عاليػػػة تطػػػكير تكػػػاليؼ عمػػػى منطقػػػة أم فػػػي التكنكلػػػكجي االبتكػػػار ينطػػػكم مػػػا غالبنػػػا.  2
 الػدكالرات مػف الماليػيف مئػات إنفػاؽ يمكػف حيػث ، Microsoft Windows فػي الحػاؿ ىػك كمػا ، منخفضة

 زادت ، السػكؽ حجػـ زاد كممػا ، كبالتػالي. فقػط سػنتات بضعة يكمؼ نسخة كؿ إنتاج كلكف ، التطكير عمى
 المنػػػػاطؽ فػػػػي الصػػػػغيرة االقتصػػػػادات تكػػػػكف قػػػػد. ربػػػػاحاأل إجمػػػػالي كزاد األكلػػػػي االسػػػػتثمار اسػػػػترداد سػػػػرعة

 .التكنكلكجي االبتكار في كبير استثمار أم تبرر أف مف أصغر االستكائية

 بشػػكؿ يػػؤثراف المداريػػة األمػػراض كانتشػػار االسػػتكائية البمػػداف فػػي الريفيػػة الزراعػػة فػػي اإلنتاجيػػة ضػػعؼ.  3
 مسػػتكل يعػػزز السػػكاني النمػػك معػػدؿ انخفػػاض أف سػػكلك نمػػكذج فػػي تػػذكر - السػػكاني النمػػك عمػػى مباشػػر
 النمػك أدل ، الغنيػة البمػداف تطػكر مػع. العمػؿ إلػى المػاؿ رأس مػف أعمى نسبة إلى االنتقاؿ كيحفز المعيشة
 مدينة إلى مزرعة مف االنتقاؿ عمى العائالت كشجع الغذاء مف فائض إنتاج إلى الزراعية لإلنتاجية السريع

 المكاليػػػد معػػػدالت إلػػػى" الػػػديمكغرافي التحػػػكؿ" ىػػػذا شػػػجع كقػػػد. أعمػػػى طفػػػاؿاأل تربيػػػة تكمفػػػة كانػػػت حيػػػث ،
 .السكاني النمك معدؿ كانخفاض ، الكفيات معدالت كخفض ، المنخفضة
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 بريطانيػػا مثػػؿ المعتدلػػة المنػػاطؽ بمػػداف إمبراطكريػػات إلػػى كضػػميا االسػػتكائية البمػػداف معظػػـ احػػتالؿ تػػـ. 4
 رأس تكػكيف إىمػاؿ خالؿ مف االقتصادم النمك عممية االستعمارية نةالييم أعاقت. كبمجيكا كألمانيا كفرنسا
 حيػث ، كالتعديف الزراعة عمى االقتصادم النشاط كقصر كالعالي االبتدائي التعميـ خالؿ مف البشرم الماؿ
 .االستعمارية لمسمطة الغائبيف كالمالؾ المالؾ األرباح معظـ أثرت

 ، مسػػتحيؿ االسػػتكائية لمبمػػداف االقتصػػادم النمػػك أف سػػاكس اقترحيػػا التػػي األربعػػة العكامػػؿ تعنػػي ال
 . ذكرىا التي العكائؽ بسبب تثار النمك" انطالؽ" دكف تحكؿ التي الحكاجز أف المؤكد مف كلكف

 الخارجية ال كامؿ دمج  Exogenous اال ت ادم النمك فال 

 المػػاؿ لػػرأس تركةمشػػ كعالمػػة" exogenous factors الخارجيػػة ال كامػػؿ" عبػػارة اسػػتخداـ يمكننػػا
 ىػػذه. كالجغرافيػػا ، التحتيػػة الدنيػػة مػػاؿ كرأس ،( بالسػػرقة الشػػبيية "االنحػػراؼ" مصػػادر تقميػػؿ) السياسػػال
 صػنع لعمميػة خارجيػة أنيا باألحرل كلكف لمتغيير قابمة كغير ثابتة أنيا بمعنى ليس المنشأ خارجية العكامؿ
 االقتصػػادم النمػػك نظريػػات فػػي الخارجيػػة العكامػػؿ ىػػذه دمػػج يمكننػػا كيػػؼ. الفرديػػة كالشػػركات لألسػػر القػػرار
  بداية المحكر في دراستيا تمت التي

 المػادم المػاؿ بػرأس (Y) النػاتج تػربط التي اإلنتاج دالة إلى (H) البشرم الماؿ رأس أضفنا أف بعد
(K) ، العمالػة كمػدخالت (L) ، المسػتقؿ النمػػك كعامػؿ (A) عمػػى حصػمنا ، التكنكلػكجي التغيػػر يمثػؿ الػذم 

 :ىنا كتابتيا يعاد السابقة ، كالتي المعادلة

                  

 أجػكر أنػكاع مكاسػب ،"   brute forceة " بييميػة"غاشػم قػكة" أنػو عمػى (L) العمػؿ نفسػر ىنػا نحف
ػا تمقػكا لمػف مناسػػبة ميػارات تتطمػب ال بكظػائؼ يقكمػكف الػذيف األشػخاص  بينمػػا ، دنػىاأل الصػؼ فػي تعميمن

 عنصػػر رأس المػػاؿ البشػػرم فػػي ىػػذا التعمػػيـ مسػػتكل فػػكؽ لمسػػكاف اإلضػػافية المكاسػػب جميػػع يفتضػػم يػػتـ
(H) .السياسػي المػاؿ رأس: لمنمػك جديػدة خارجية محددات ثالثة القسـ ىذا في قدمنا (P) البنيػة مػاؿ كرأس 

 مػػاؿ رأس. مفػػةمخت بطػػرؽ اإلنتػػاج عمميػػة فػػي الجديػػدة الثالثػػة العكامػػؿ تػػدخؿ. (G) كالجغرافيػػا (R) التحتيػػة
 نتاجيػةاال عمػى السياسػي المػاؿ رأس يػؤثر. الطريقة بنفس كيدخؿ المادم الماؿ رأس مثؿ ىك التحتية البنية
. الجغرافيػػا فػػي الحػػاؿ ىػػك كمػػا ، A سػػابقنا المسػػتقؿ النمػػك لعامػػؿ كمحػػدد كيػػدخؿ بأكمميػػا اإلنتػػاج عمميػػة، 

ا ىي (T) التكنكلكجيا  .A لػ المحددة العكامؿ أحد أيضن
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 :ىي االقتصادم النمك ألغاز تشرح التي" النيائية" معادلتنا ف ف ، معنا األفكار ىذه جميعبت

                           

 عمى (A) األكلى دالةال تعتمد. F ك A ، دالتيف عمى يعتمد الناتج أف إلى تشير المعادلة الكمماتب
 كالمسػتكل ، (P) مػا بمػد في السياسي الماؿ رأس كمقدار ، (G) الجغرافي لممكقع السمبي أك اإليجابي الدكر

 المػاؿ رأس عمػى تعتمػد كالتػي ، (F) التقميديػة اإلنتػاج دالػة فػي (A) دالػةال ىػذه ضػرب يتـ. (T) التكنكلكجيا
 .(L) العمالة كمدخالت ، (H) البشرم الماؿ كرأس ، (R) التحتية البنية ماؿ كرأس ، (K) المادم

 التػي األلغػاز مػف العديػد فيػـ عمػى (8) المعادلػة فػي المكضػحة شمكالن  األكثر نمكال نظرية تساعدنا
 فػي يػؤدم أف شػأنو مػف مسػتداـ نمػك مسار في االنطالؽ عمى الفقيرة الدكؿ قدرة عدـ استمرار عمى تنطكم
 أبدنا تتقارب ال قد الفقيرة البمداف بعض أف إلى الجغرافي العامؿ يشير. الغنية الدكؿ مع التقارب إلى النياية

 كالعامػػػؿ ؛ األجنبػػػي لالسػػػتثمار البمػػػداف بعػػػض جاذبيػػػة عػػػدـ سػػػبب تفسػػػير فػػػي السياسػػػي العامػػػؿ يسػػػاعد ؛
 .المعادلة في تضمينيا يتـ لـ التي المحددات مف مجمكعة عمى يعتمد نفسو التكنكلكجي

 بػدكف" immigration puzzle الهجرة لغز" عػفبداية المحكر  في المطركحة النمك ألغاز أحد سأؿ
 عمػى الحصػكؿ غكاتيمػاال مػف المتحػدة الكاليػات إلى لممياجر يمكف ، (H) الدراسي التحصيؿ في تغيير أم
 باالختالفػات ببسػاطة تفسػيره يمكػف ال بحيػث جػدنا كبيػر االخػتالؼ ىذا. األقؿ عمى مرات بعشر أعمى أجر
 لمجميػع تسػم  التػي العكامػؿ مػف ةطكيمػ قائمػة ىنػاؾ أف اآلف تعممنػا لكننػا. فػرد لكػؿ المػادم الماؿ رأس في
 السياسػي المػاؿ كرأس الجغرافيػا ذلػؾ فػي بمػا ، غكاتيمػاال مػف إنتاجيػة أكثر يككنكا بأف المتحدة الكاليات في

 مػػف ببسػػاطة يتغيػػر ال لمميػػاجر البشػػرم المػػاؿ رأس أف مػػف الػػرغـ عمػػى ، ذلػػؾ عمػػى عػػالكة. التحتيػػة كالبنيػػة
 فػي بكثير أعمى السكاف مف آخريف ألعضاء البشرم الماؿ رأس تكلمس متكسط ف ف ، اليجرة عممية خالؿ
 كميات لدييا المتحدة الكاليات ألف نظرنا( . غكاتيماال) األصمي البمد في منو( المتحدة الكاليات) الجديد البمد
 فأ يمكػف آخر إلى بمد مف االنتقاؿ مجرد ف ف ، االقتصادم النمك تفضؿ التي العكامؿ ىذه مف بكثير أكبر
 مػف كثيػر يحصػؿ ، المتحػدة الكاليػات فػي. المػاىرة غير الغكاتيمالية العمالة عمى الطمب جذرم بشكؿ يغير
 العشػب جػز لخدمات الساعة في دكالرات 10 لدفع استعداد عمى لجعميـ يكفي بما مرتفع دخؿ عمى فراداال
 .العشب لقص شيء أم لدفع ييكف بما مرتفع دخؿ لديو تقريبنا شخص أم يكجد ال ، غكاتيماال في بينما ،
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 الكدرل النمك مسائؿ حكؿ خاتمة

 النظريػات فعمػت ممػا االقتصػادم النمك فيـ نحك بكثير ذلؾ مف أبعد إلىجزء ال اخذنا ىذا 
 مجػػرد مػػف أكثػػر يتطمػػب االقتصػػادم النمػػك تحقيػػؽ أف تعممنػػا لقػػد. بدايػػة المحػػكر فحصػػيا تػػـ التػػي البسػػيطة
 الخػػػػارجي التكنكلػػػػكجي لمتقػػػػدـ الثمػػػػار النتظػػػػار الجمػػػػكس ثػػػػـ المػػػػادم اؿالمػػػػ رأس فػػػػي كاالسػػػػتثمار االدخػػػػار
 لمبحػػػث مكمفػػػة عمميػػػة خػػػالؿ مػػػف فقػػػط كلكػػػف ، مجاننػػػا تقنػػػي تقػػػدـ عمػػػى االقتصػػػادات تحصػػػؿ ال. كالتمقػػػائي
 االسػتثمار اسػتمرار فػ ف ، 1800 عػاـ منػذ الميمػة لالختراعات المستمر التدفؽ بدكف. كاالختراع كالتطكير

 عميػو كانػت ممػا قمػيالن  أفضػؿ اإلنتاجيػة يتػرؾ أف شػأنو مف كاف الخشبية كالمحاريث البخارية المحركات في
 ذلػػؾ فػػي بمػػا ، كالعمميػػات المنتجػػات اختراعػػات عمػػى اليػػكـ المعيشػػة مسػػتكل معظػػـ يعتمػػد. العػػاـ ذلػػؾ فػػي

 .1800 عاـ في مكجكدة تكف لـ كالتي ، كالكيرباء الداخمي االحتراؽ كمحرؾ الحديدية السكؾ

 الغنيػة البمػداف فػي نشػأت التػي التكنكلكجيػة االبتكػارات عمػى الحصػكؿ الفقيرة لمبمداف يمكف 
 التػػي األجنبيػػة الشػػركات قبػػؿ مػػف االسػػتثمار تشػػجيع طريػػؽ عػػف أك اسػػتيراده أك االبتكػػار نسػػخ طريػػؽ عػػف
 مػف نكلكجيػاالتك عمػى الحصكؿ عمى غيرىا مف قدرة أكثر الفقيرة الدكؿ بعض لكف. التكنكلكجيا معيا تجمب
 رأس كبنػاء ، التعمػيـ تعزيػز خػالؿ مػف النمػك تشػجع أف يمكػف الحككمػات أف اتض  لقد. القنكات ىذه خالؿ
 رأس تطػكير خػالؿ كمػف ،( كالفسػاد كالرشاكل السرقة ذلؾ في بما) نحراؼاال مف يقمؿ الذم السياسي الماؿ
 إذا النمػك أمػاـ خاصة عقبات تكاجو ستنارةا األكثر الحككمات حتى تزاؿ ال ، ذلؾ كمع. التحتية البنية ماؿ
 مثػػؿ االسػػتكائية آسػػيا شػػرؽ بمػػداف فػػي النمػػك تحقيػػؽ يجعػػؿ كىػػذا. االسػػتكائية المنػػاطؽ فػػي تقػػع بمػػدانيا كانػت
 .خاص بشكؿ لإلعجاب مثيرنا كسنغافكرة تايالند

 ممخص

 كمصادر ، كالفقيرة الغنية الدكؿ بيف الدخؿ فجكة استمرار في االقتصادم لمنمك الكبرل األسئمة تتمثؿ .  1
 الػػدكؿ مجمكعػػة داخػػؿ كانتعاشػػو اإلنتاجيػػة نمػػك تبػػاطؤ كسػػبب ، سػػابقنا الفقيػػرة البمػػداف فػػي النمػػك" معجػػزات"

 .الغنية

نتاجيػة ، لمفػرد أك لمفػرد الناتج ىك المعيشة مستكل. 2  متعػددة كاإلنتاجيػة ، سػاعة لكػؿ النػاتج ىػي العمػؿ كا 
 كاألجػر العمؿ إنتاجية نمك معدالتتتساكم . معنا الماؿ كرأس لمعمالة  مرج مدخؿ لكؿ الناتج ىي العكامؿ
 .ثابتة القكمي الدخؿ في العماؿ حصة ظمت إذا الحقيقي
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 لمنمػك سػكلك نمػكذج تكقعػو قػد الغنيػة البمداف في الدخؿ مستكيات مع الفقيرة البمداف تقارب أف حيف في.  3
 بأف سكلك نمكذج يتنبأ بينما. الفقيرة البمداف مف لمعديد الكاقع في يحدث لـ أنو إال ، بداية المحكر في الكارد
 .أبطأ بشكؿ نمت الفقيرة الدكؿ نصؼ ف ف ، الغنية الدكؿ مف أسرع تنمك أف يجب الفقيرة الدكؿ

 مػػف منخفضػة مبػػالغ كلػدييا الغنيػػة البمػداف مػػف دخكليػا مػػف أقػؿ حصػػة الفقيػرة البمػػداف تسػتثمر مػػا عػادة.  4
 نتيجػػة يكػػكف قػػد كالبشػرم المػػادم المػػاؿ رأس فػي االسػػتثمار انخفػػاض فػػ ف ، ذلػؾ كمػػع. رمالبشػػ المػاؿ رأس
 التكنكلكجيػة التطػكرات مف االستفادة مف البمداف أفقر المنخفضة التعميمية المستكيات تمنع. لو كسبب لمفقر
 .الغنية الدكؿ طكرتيا التي

 التكنكلكجيػػا تجسػػد آالت باسػػتيراد أك بنسػػخيا الحديثػػة التكنكلكجيػػا عمػػى تحصػػؿ أف الفقيػػرة لمػػدكؿ يمكػػف.  5
 ىػذه مػف كػؿ تكاجػو. الحديثػة التكنكلكجيػا معيػا تجمػب التػي لمشػركات األجنبػي االسػتثمار بجذب أك الحديثة

 كبعػض ، السػتيرادىا جػدنا فقيػرة الػدكؿ كبعض ، الحديثة التكنكلكجيا تقميد يصعب حيث ، عقبات األساليب
 .األجنبي ستثمارلال كمكاقع جذابة غير الدكؿ

 ،( كالفسػػػاد كالرشػػػكة الجريمػػػة" )نحػػػراؼاال" الفقيػػػرة البمػػػداف مػػػف العديػػػد تعػػػكؽ التػػػي النمػػػك عكائػػػؽ تشػػػمؿ.  6
 ، الجغرافية كالعكائؽ ،( المالئمة غير الياتؼ كنظـ ، السيئة السريعة الطرؽ) المالئمة غير التحتية كالبنية

 . المكانع إلى الكصكؿ عمى القدرة كعدـ ، المدارية المناطؽ في المكقع سيما كال

 أمثمة محمكلة

  اإلنتاجدالة ك (. P ك F سنسمييما) Prodigalia ك rugaliaF: بمديف تأمؿ : Solow نمكذج: حكؿ  1مثاؿ 
Douglas Cobb- : Y = A Kىي البمديف كال في

1/3
N

2/3
 .ىنا يشير إلى العماؿ Nحيث  

 .A = 1 ك ، 0.1 بمعدؿ المادم الماؿ رأس قيمة ()اىالؾ كانخفاض ، 0.1 ىك السكاني النمك معدؿ

 .sP = 0.4 يككف P كفي sF = 0.2 االدخار معدؿ يككف F في

 ؟(Y/ N) ناتجال مف الفرد نصيب بداللة اإلنتاج دالة اكتب( أ)

  البمديف كال في (K/ N) العمالة إلى الماؿ رأس لنسبة مستقرةال الحالة قيـ أكجد( ب)

  البمديف كال في( Y/ N) لمفرد لمناتج مستقرةال الحالة قيـ أكجد( ج)

  المستقرة الحالة في أعمى االستيالؾ مف الفرد نصيب يككف البمداف مف أم في( د)
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 مشػػتؽ ىػك MPL: تممػػي  المسػتقرة  الحالػة فػػي أعمػى لمعمالػػة الحػدم النػاتج يكػػكف البمػداف مػػف أم فػي( ىػػ)
 (.ب) في بنتائجؾ ذاى ربط يمكنؾ. لمعمالة بالنسبة اإلنتاج دالة مف

 الحؿ المخت ر

 -أ
Y = AK

1/3
N

2/3 
           Y/N = A (K / N) 

1/3
 

 - 

 :التالية العالقة )تتحقؽ( تبقى أف يجب ، لمستقرةا حالةال في
(Y/N) = (n + d) (K /N) 

 بػػالنظر اإلجمػػالي المػػاؿ لػػرأس المتزايػػدة كالحاجػػة ؾىػػتالاال يعػػكض أف يجػػب لمفػػرد االدخػػار أف ىػػك الحػػدس
 .السكاني النمك إلى

 :نجد( أ) باستخداـ
sA (K / N) 

1/3
 = (n + d) (K / N) 

 : يعطي K/N كحؿ
K / N = (sA / (n + d)) 

3/2
 = (s / 0.2) 

3/2
 

 K / N = 1 نجد F البمد في ثـ كمف

K / N = 2 نجد P كفي
3/2

 = 2.83 

 -ج

 Y / N = A (K / N) نعرؼ  أ(مف 
1/3

   (. لكال البمديف في K / Nككجدنا  

 Y / N = 1 نجد F كمف ثـ في البمد

 Y / N = 2 نجد P كفي
(3/2) * (1/3)

 = 2 
(1/2)

 = 1.41 

ا 1 ىك لكؿ فرد االستيالؾ  :أم ، لمفرد الناتجادخار مضركب في  منو مطركحن
(C / N) = (1-s) * (Y / N) 

 :نجد ىكذا.  (s-1) كنعرؼ( ج) في Y / N كجدنا لقد
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C / N  البمد ؛  في F: 0.8 * 1 = 0.8 

C / N البمد ؛  في P: 0.6 * 1.41 = 0.85 

 (s-1) األدنػػى الحػػد أف حيػػث فقػطحػػدم  بشػػكؿ كلكػػف. P البمػد فػػي أعمػػى فػػرد لكػؿ االسػػتيالؾ. آخػػر بمعنػى
 .األعمى لمفرد الماؿ رأس نسبة مكاسب يعكض يكاد

 -ق

MPL  لػ بالنسبة اإلنتاج دالة مف مشتؽ ىك N ، أم 
MPL = A * (2/3) * K

1/3
N

 (2 / 3-1)
 = A * (2/3) * (K / N) 1/3 

 .P البمد كىي ، K / N لمفرد أعمى ماؿ رأس نسبة بيا التي الدكلة في أعمى MPL ف ف كبالتالي

 بالضػبط المعدؿ بنفس اإلجمالي المحمي الناتج ينمك ، الفاضمة المدينة في : النمك م دالت: حكؿ 2مثاؿ 
 .200 عند كاف 2000 عاـ كفي ، 100 اإلجمالي ميالمح الناتج كاف ، 1990 عاـ في. عاـ كؿ

 أك ، 2000 لعػػاـ اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج أضػػعاؼ أربعػة إلػػى مػػرة ألكؿ الفاضػػمة المدينػػة ستصػػؿ ىػؿ( أ)
 !عممؾ كؿ عرض  2010 لعاـ اإلجمالي المحمي الناتج ضعؼ

 عػػاـ فػػي عميػػو كػػاف امػػ أضػػعاؼ ثالثػػة األكلػػى لممػػرة اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج سػػيككف سػػنة أم فػػي( ب) 
2000  

  الحؿ:

  -أ
200 =100*exp(g*10)              g =  6.93%  

 عػاـ فػي اإلجمػالي المحمي الناتج ثـ كمف. exp (g *10) = 2 أف نعمـ ف ننا ، g قيمة إيجاد بدكف حتى لكف
 .400يبمغ  2010

 لعػاـ اإلجمالي المحمي لناتجا أضعاؼ أربعة يساكم 2010 لعاـ اإلجمالي المحمي الناتج ضعؼ ف ف لذلؾ
 .الكقت نفس في إليو الكصكؿ سيتـ ، كبالتالي ، 2000

 الكقػػػت a يعنػػػي الثابػػػت النمػػػك معػػػدؿ أف معرفػػػة خػػػالؿ مػػػف أسػػػرع بشػػػكؿ النتيجػػػة عمػػػى العثػػػكر يمكػػػف: أك
 .لمضاعفة المستمر
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 -ب
g  =  6.93%    

  عند مرات ثالث يتضاعؼ الذم الكقت

g: ln 3 / 0.0693 = 15.85   ةسن

 لعػػاـ اإلجمػالي المحمػػي النػاتج أضػعاؼ ثالثػػة عػف يقػؿ ال بمػػا األكؿ العػاـ ىػك 2016 عػػاـ سػيككف لػذلؾ  
2000. 

 مػف سػنكينا٪ 10 كبنسػبة ، 2012 إلػى 2010 مف سنكينا٪ 5 بنسبة اإلجمالي المحمي الناتج نما :3مثاؿ 
 المحمػي النػاتجفما ىػك  ، 100 يبمغ 2014 عاـ في اإلجمالي المحمي الناتج كاف إذا. 2014 إلى 2012

  2010 عاـ في اإلجمالي
GDP2014=GDP2010*exp(2*0.05)*exp(2*0.1)    

   GDP2010  =   100/exp(0.3)   =  74.08    

 Solow نمكذج حكؿ :4مثاؿ 

𝐴𝑁1/2 =   معطاة المغمؽ لالقتصاد اإلنتاج دالة أف افترض
K

1/2  

 .كميةال العامؿ إنتاجية ىي A = 10 ك العمالة ىي N ، الماؿ رأس ىي K حيث

 كالنمػػك ، s = 0.2 ىػػك االدخػار كمعػدؿ ، d = 0.1 عنػد يتمػػؾي المػاؿ رأس أف افتػرض ، ذلػػؾ عمػى عػالكة
 .n = 0.1 ىك السكاني

  لمفرد الماؿ لرأس المستقرحالة ال مستكل أكجد( أ)
Y/N=  A(K/N)

0.5
    

s*A(K/N)
0.5

  = (n+d)*( K/N)        K/N =  (sA/(n+d))
2
  = (2/0.2)

2
 =  100    

 لمفرد كاالستيالؾ ناتجال مف الفرد لنصيب المستقرة الحالة مستكل أكجد( ب)
Y/N  = A(K/N)

0.5
  =  100    

C/N  =  (1‐s)*(Y/N)  =  80    

 حالػة المسػتقرةال اسػتيالؾ مف الفرد نصيب يرتفع أف تتكقع ىؿ. ينخفض d اإلابلؾ م دؿ أف افترض( ج)
 .إجابتؾ ب يجاز اشرح   d في الدقيؽ التغيير عمى كتعتمد غامضة اإلجابة أف أـ ينخفض أك
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 يرتفع

 الحالػة المسػتقرة فػي االسػتيالؾ مػف الفػرد نصيب يرتفع أف تتكقع ىؿ. يرتفع االدخار معدؿ أف افترض( د)
 .إجابتؾ ب يجاز اشرح  s في الدقيؽ التغيير عمى كتعتمد غامضة اإلجابة أف أـ ينخفض أـ

 كانت إذا المثاؿ سبيؿ عمى) قميالن  أعمى s كانت إذا أعمى ستككف C/N أف بسيكلة ترل أف يمكف. امضغ
s = 0.3 )كلكف C / N كانت إذا أقؿ ستككف s جدنا عالية (كانت إذا المثاؿ سبيؿ عمى s = 0.999) 

 المسػتقرة الحالػة سػتكللم يحدث أف يجب ماذا. A = 20 إلى تزداد اإلجمالية العامؿ إنتاجية أف افترض( ىػ)
 الماؿ  رأس مف الفرد لنصيب

 400 إلى يصؿ

 Solow نمكذجحكؿ  :5مثاؿ 

𝐴𝑁1/2 =   خػالؿ مػف معطػاة المغمػؽ لالقتصػاد اإلنتػاج دالة أف لنفترض
K

 ، المػاؿ رأس ىػي K حيػث ، 1/2
 .الكمي العامؿ إنتاجية ىي A = 15 ك ، العمالة ىي N ك

 s = 0.24 ىػك االدخػار كمعػدؿ ، d = 0.2 عنػد) ييتمؾ(  ينخفض الماؿ رأس أف افترض ، ذلؾ عمى عالكة
 .n = 0.1 ىك السكاني كالنمك ،

  لمفرد الماؿ لرأس ةالمستقر  حالةال مستكل أكجد( أ)
Y/N = A(K/N)

0.5
  

s* A(K/N)
0.5

 = (n+d)*(K/N)          K/N = (sA/(n+d))
2
 = (3.6/0.3)

2
 = 144 

 االستثمار لكؿ فرد ك  فرد ناتج لكؿلم تقرةالمس الحالة مستكل أكجد(   
Y/N = A(K/N)

0.5
 = 180  

I/N = s*Y/N = 43.2 

 النمػػػك زيػػػادة تػػػأثير أظيػػػر(. A المسػػػمى) أكلينػػػا تكازننػػػا أظيػػػر ، Solow نمػػػك لنمػػػكذج بيػػػاني رسػػػـ عمػػػى( ج)
 أف أـ فضيػػػنخ أك لمحالػػة المسػػتقرة االسػػتيالؾ لكػػؿ فػػػرد يرتفػػع أف تتكقػػػع ىػػؿ(. B المسػػمى) n ، السػػكاني
 .إجابتؾ ب يجاز اشرح  n في الدقيؽ التغيير عمى كتعتمد غامضة اإلجابة

 ينخفض
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 أكلينػػػا تكازننػػػا أظيػػػر ، Solow نمػػػك لنمػػػكذج بيػػػاني رسػػػـ فػػػي. ج الجػػػزء تجاىػػػؿ ، الجػػػزء ىػػػذا حػػػؿ عنػػػد (د 
االسػتيالؾ  يرتفػع أف تتكقػع ىػؿ(. C المسػمى) A ، الكمػي العامؿ إنتاجية زيادة تأثير أظير(. A المسمى)

 اشػػرح A فػػي الػدقيؽ التغييػػر عمػػى كتعتمػد غامضػػة اإلجابػػة أف أـ يػنخفض أـحالػػة المسػػتقرة ال فػي لكػؿ فػػرد
 .إجابتؾ ب يجاز

 يرتفع

  : حكؿ م دالت النمك:6مثاؿ 

 البمػد نمػا إذا. 2015 فػي 120 ك 2011 فػي 100 كاف الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج أف لنفترض( أ)
  2015-2013 في السنكم النمك معدؿ متكسط ىك فما ، 2013 ك 2011 بيف سنكينا٪ 5 بمتكسط

 :خالؿ مف ذلؾ حؿ كيمكف. 2013 عاـ في المحمي الناتج إجمالي عف ابحث ، أكالن 
Log(GDP13/ GDP11) *1/2years *100 =∆GDP11:13% → GDP13=100*exp(5/50) = 110.5171 

 :القياسية النمك يغةص باستخداـ السنكم النمك معدؿ متكسط احسب ثـ
∆GDP13:15 = Log(GDP15/ GDP13) *1/2years *100 = 4.1161% 

 عػاـ في 100 يساكم الحقيقي المحمي الناتج إجمالي يمتمكاف "B" ك "A" البمد مف كؿ أف لنفترض( ب)
 ، 2050 عػاـ حتػى سػنكينا٪ 2.5 بنسػبة "B" البمد ينمك بينما سنكينا٪ 2 بنسبة "A" البمد نما إذا. 2000

 () أم احسب   2050 عاـ في لمبمديف  الحقيقي المحمي الناتج إجمالي في الفرؽ ىك فما
( Real GDP

A
2050 - Real GDP

B
2050) 

A: Real GDP
A

2050 = 100*exp(2/2) = 271.8282 
B: Real GDP

B
2050 = 100*exp(2.5/2) = 349.0343 

 كىكذا
Real GDP

A
2050 - Real GDP

B
2050   = 271.8282 - 349.0343 = -77.2061 

 اسئمة كمشاكؿخامسا : 

 : حكؿ دالة االنتاج كالمفاايـ ذات ال مة1

   A في الزيادة تعني ماذا. متغير كؿ حدد ، Y = A F (K ,L) ، اإلنتاج دالة في -1

 كتابػػة يمكػػف فكيػػؼ ،٪ 20 الػػدخؿ مػػف المػػاؿ رأس كحصػػة٪ 80 الػػدخؿ مػػف العمالػػة حصػػة كانػػت إذا - 2
  Cobb-Douglas اإلنتاج  دالة
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ػػا االقتصػػاد يشػػيد أف المتكقػػع مػػف فيػػؿ ، النسػػبة بػػنفس كالعمالػػة المػػاؿ رأس مػػف كػػؿ زاد إذا - 3  فػػي تناقصن
 الحدية  العكائد

 حسابيا  يتـ ككيؼ ، الكمية لمعامؿ اإلنتاجية ىي ما -4

-Cobb اإلنتػاج دالػة مػع. القػكمي الػدخؿ مػف٪ 25 عمى تحصؿ العمالة أف المعركؼ مف أنو افترض -5

Douglas لمنػػاتج يحػػدث مػػاذا ، دكالر 10000 البػػالغ الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي لمنػػاتج األكلػػي كالمسػػتكل 
 كالعمالة  الماؿ رأس مف كؿ تضاعؼ إذا الحقيقي اإلجمالي المحمي

 كالتطبيقات المشاكؿ

 .األفقي المحكر عمى K الماؿ مع رأس اإلجمالية لدالة االنتاج بيانينا رسمنا ارسـ -1

 رسمتو  الذم الشكؿ ليا لماذا .أ

 التكنكلكجيا  في تحسف ىناؾ كاف إذا البياني الرسـ سيتغير كيؼ . 

 العمؿ  إنتاجية في زيادة ىناؾ كانت إذا البياني الرسـ سيتغير كيؼ .ج

Y = A K ىي اإلنتاج دالة أف افترض -2
1/4

L
3/4. 

  (MPL) لمعمالة الحدم الناتج ىك ما. أ

  (MPK) الماؿ لرأس حدمال الناتج ىك ما. ب

 MPKك  MPL مف منحنيات لكؿ التقريبية األشكاؿ بيانينا ارسـ. ج

Y = A K كانػت اإلنتػاج دالػة أف افتػرض -3
1/4

L
 الحػالي المسػتكل كأف ،  A = 100.000 أف افتػرض ..3/4

 .10.000 ىك الماؿ رأس لرصيد

 .لمعمالة الحدم الناتج أكجد. أ

 .لمعمالة الناتج الحدم بيانينا ارسـ. ب

 .ثابت الماؿ رأس أف كافترض األفقي المحكر عمى مؿالع كاضعنا ، اإلنتاج دالة ارسـ. ج

  20000 إلى الماؿ رأس رصيد زاد إذا اإلنتاج كدالة لمناتج الحدم لمعمؿ سيحدث ماذا. د
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 الناتج. دكالر 100000 ىك الماؿ رصيد رأس. السنة  في 50000 ىي الحالية العمؿ ساعات -4
 .دكالر 1000000 ىك الحقيقي اإلجمالي حميالم

Y = A K ، اإلنتاج دالة كانت إذا. أ
1/2

L
 العامؿ  إنتاجية إجمالي ىك ما   1/2

Y = A K ، اإلنتاج دالة كانت إذا. ب
1/4

L
 العامؿ  إنتاجية إجمالي ىك ما   3/4

 إجمػػػالي. ردكال 100000 ىػػػك المػػػاؿ رصػػػيد رأس. السػػنة  فػػػي 50000 ىػػػي الحاليػػػة العمػػػؿ سػػاعات -5
 .2 ىك العامؿ إنتاجية

Y = A K ، اإلنتاج دالة كانت إذا. أ
1/3

L
 الحقيقي  اإلجمالي المحمي الناتج ىك ما  1/3

 الحقيقي  اإلجمالي المحمي لمناتج سيحدث فماذا ، 100000 إلى العاممة القكة زادت إذا. ب

 الحقيقي  اإلجمالي ميالمح لمناتج سيحدث فماذا ، العامؿ إنتاجية إجمالي تضاعؼ إذا. ج

 بػػيف الفػػرؽ لشػػرح البيػػاني الرسػػـ كاسػػتخدـ ، األفقػػي المحػػكر عمػػى المػػاؿ مػػع رأس ، اإلنتػػاج دالػػة ارسػػـ. د
 .العامؿ إنتاجية ) زيادة( إجمالي كمضاعفة العاممة القكة مضاعفة )زيادة( 

 كػاف كالػذم ، لمغايػة سػريعنا الصػيف في السكاني النمك معدؿ كاف ، الماضي القرف مف الخمسينيات في-6
 الصػيف شػيدت ، الماضػييف العقػديف مػدل عمػى. التػالي القػرف نصػؼ خػالؿ كبيػر بشكؿ خفضو عمى قادرنا
 .الماؿ كرأس التكنكلكجيا مف كؿ في سريعنا نمكنا

 لػـ لمػاذا أظيػر. األفقػي المحػكر عمػى العمػؿ ضػع. الصػيف فػي اإلجماليػة اإلنتػاج لدالة بيانينا رسمنا ارسـ. أ
 .الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج في سريعة زيادة إلى السكاف عدد في السريعة الزيادة متؤد

 نمػك إلػى سػيؤدم المػاؿ كرأس التكنكلكجيػا فػي بالزيػادات مقترننػا المعتػدؿ السػكاني النمك أف كيؼ أظير. ب
 .أ ءلمجز  إجابتؾ عف نتائجؾ اختالؼ سبب اشرح. الحقيقي اإلجمالي المحمي لمناتج بكثير أسرع

 إجمػػالي محمػػي كنػػاتج األعضػػاء دكليػػا إنتاجيػػة (OECD) كالتنميػػة االقتصػػادم التعػػاكف منظمػػة تقػػيس -7
 فػػي كأدناىػػا ، كالنػػركيج لككسػػمبكرغ فػػي 2007 عػػاـ فػػي اإلنتػػاج معػػدالت أعمػػى كانػػت. عمػػؿ سػػاعة لكػػؿ
 مػا. إنتاجيػة أقػؿ عاؼأضػ أربعػة تقػارب إنتاجيػة أعمػى كانػت ، األمريكي بالدكالر بالقياس. كالمكسيؾ بكلندا
 اإلنتاجية  في االختالفات ىذه تفسر قد التي العكامؿ ىي

 نما بينما ، أيرلندا في٪ 60 الدخؿ مف العمالة نصيب متكسط بمغ ، 2004 عاـ إلى 1990 عاـ مف -8
 .٪6.7 قدره سنكم معدؿ بمتكسط الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج
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 .االقتصاد ليذا النمك حساب إلظيار( 5  لممعادلة مشابية معادلة اكتب. أ

 النمػػػك معػػػدؿ متكسػػػط كبمػػػغ ،٪ 4.8 الفتػػػرة ىػػػذه خػػػالؿ الرأسػػػمالي لمرصػػػيد السػػػنكم النمػػػك متكسػػػط بمػػػغ. ب
 التكنكلكجي  النمك مساىمة ىي ما٪. 2.0 العمؿ لساعات السنكم

 لمنػػػاتج الثالثػػػة المحػػػددات تمثميػػػا التػػػي الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج لنمػػػك النسػػػبية الحصػػػة أكجػػػد. ج
 .الحقيقي اإلجمالي المحمي

 .أليرلندا التالية النمك معدالت احسب -9

 .العمؿ إنتاجية لنمك أيرلندا في النمك محاسبة معادلة اكتب ، 8 إلى استنادنا. أ

 اإلجمػالي المحمػي النػاتج نمػك معػدؿ في العمالة إلى الماؿ رأس نسبة في لمنمك النسبية المساىمة أكجد. ب
 .عمؿ ساعة لكؿ يقيالحق

 الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج نمػػك معػػدؿ فػػي اإلنتاجيػػة إجمػػالي فػػي لمنمػػك النسػػبية المسػػاىمة أكجػػد. ج
 .عمؿ ساعة لكؿ

 .ك ج. ب األجزاء في المعدليف بيف قارف. د

 اسػةبدر  ، المتحػدة المممكػة فػي كاالقتصػادية االجتماعيػة لمبحػكث الػكطني المعيد في اقتصاديكف قاـ  -10
 بػنفس نمػا البمػديف كػال ، 1993 قبػؿ. 2005 إلػى 1993 مػف المتحػدة كالمممكػة ألمانيػا فػي النمك معدالت
 بينمػػا ،٪ 3 حػػكالي يبمػػغ سػػنكم معػػدؿ بمتكسػػط المتحػػدة المممكػػة نمػػت ، 1993 عػػاـ بعػػد. تقريبنػػا المعػػدؿ
 :لنتائجيـ صاممخ يعطي التالي الجدكؿ٪. 1.5 معدؿ متكسط إلى ألمانيا في النمك معدؿ انخفض

 المممكة المتحدة ألمانيا 
 %3 %1.5 نمك اجمالال الناتج المحمال

 0.8 0.8- نمك ال مالة
 0.4 1.2 نمك رأس الماؿ

 1.9 1.1 نمك انتاجية ال كامؿ الكمية
 باالقتصػػاد مقارنػػة 1993 عػػاـ بعػػد أبطػػأ بشػػكؿ األلمػػاني االقتصػػاد نمػػك سػػبب نػػاقش ، الجػػدكؿ عمػػى بنػػاءن 

 .البريطاني

 األسئمة راجع -11

 عامؿ  لكؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج في لالختالفات الثالثة المصادر ىي ما -أ
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 المحمػي النػاتج زيػادة كلػيس اإلجمػالي المحمػي النػاتج زيػادة إلى العمؿ ساعات في الزيادات تميؿ لماذا -ب
 لمعامؿ  اإلجمالي

 رأس لتخصيص سيحدث فماذا ، الماؿ رأس عمى العائد مف مختمفة معدالت البمداف لدل كاف إذا -ج
 الكقت  بمركر البمداف بيف الماؿ

 :  يمي ما بيانيان  ظيرأ -12

 المحمػي النػاتج مػف أعمػى مسػتكيات لػدييا سػيككف كالعمالػة المػاؿ لػرأس األعمػى النسب ذات البمداف لماذا. أ
 .عامؿ لكؿ الحقيقي اإلجمالي

 الماؿ رأس بيف متطابقة نسب لدييا التي البمداف تجعؿ أف االتكنكلكجي في لالختالفات يمكف كيؼ. ب
 .عامؿ لكؿ الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج مف مختمفة مستكيات لدييا كالعمالة

 ،٪ 10 حػكالي كككسػتاريكا ككلكمبيػا مػف كػؿ فػي المػادم المػاؿ رأس إلػى المكجو الدخؿ حصة تبمغ  -13
Y = A K كمػايمي عامػؿ لكػؿ الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي لمنػاتج اإلنتػاج دالػة تمثيػؿ يمكننػا لػذلؾ

 تبمػغ. 1/10
 المحمػػػػي النػػػػاتج. لككسػػػػتاريكا دكالرنا 23.12 ك ، لككلكمبيػػػػا دكالرنا 15.25 العمالػػػػة إلػػػػى المػػػػاؿ رأس نسػػػػبة

 .ككستاريكا في دكالرنا 13.31 ك ككلكمبيا في دكالرنا 12.18 ىك عامؿ لكؿ الحقيقي اإلجمالي

 .بمد لكؿ الكمي عامؿال إنتاجية حساب. أ

 .بمد كؿ في الماؿ رأس عمى العائد احسب. ب

 سكلك كبلسيكال لػ -النمك النيك ثانيا: حكؿ نمكذج

 لمنمػػػك المقدمػػػة النظريػػػات تركػػػز لمػػػاذا ، نكقشػػػت التػػػي االقتصػػػادم لمنمػػػك الكبػػػرل باألسػػػئمة يتعمػػػؽ فيمػػػا. 1
 اإلجمالي  الناتج مقابؿ لمفرد الناتج نمك عمى االقتصادم

 ، (Y) الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي لمنػاتج يحػدث فمػاذا ، ثابتػةحجػـ  بعكائػد تتميز اإلنتاج دالة كانت إذا. 2
 عنػػػدما (Y/N) فػػػرد  لكػػػؿ نػػػاتجكال ،( Y/K) المػػػاؿ رأس إلػػػىنػػػاتج ال كنسػػػبة ، (K/N) فػػػرد لكػػػؿ المػػػاؿ كرأس

 المػاؿ كرأس عمػؿال مػدخالت تتضػاعؼ عنػدما يحدث ماذا الماؿ  كرأس العمؿ مدخالت مف كؿ يتضاعؼ
ا  (A) المستقؿ النمك عامؿ كيتضاعؼ  أيضن

 األكليػة المكاقػؼ بعػض مػف إلييػا الكصكؿ يتـ كيؼ  Solow النمك نمكذج في" المستقرة الحالة" ىي ما. 3
  المستقرة حالةمل المطمكبة الشركط استيفاء فييا يتـ ال التي األخرل
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 معػػدؿ فػي الزيػػادة تػأثير اشػػرح ، بيػاني رسػػـ باسػتخداـ. (d) الؾتىػػاال معػدؿ فػػي الزيػادة تعنيػػو مػا اشػرح. 4
 أخػرل مػرة. شػخص لكػؿ المسػتقرة الحالػة كدخػؿ،  المسػتقرةلمحالػة  معمالػةل المػاؿ رأس نسػبة عمػى الؾتىػاال

 الؾتاالىػ معػدؿ الرتفػاع يكػكف ال حتػى االدخػار معػدؿ يتغيػر أف يجػب كيػؼ اشػرح ، بيػاني رسـ باستخداـ
 نػاقش ، أخيػرنا. شػخص لكػؿ المسػتقرة الحالػة كدخػؿ المستقرة لمحالة معمالةل لماؿا رأس نسبة عمى تأثير أم

 .منطقية تفسيراتؾ ككف سبب

 عامػؿ لكػؿ النػاتج فػي المكاسػب انخفػاض سبب فسر ، يتغير لـ( A) المستقؿ النمك عامؿ أف بافتراض. 5
 .ستثماراال مستكل في الزيادات بعد العمالة إلى الماؿ رأس نسبة بزيادة المرتبطة

 االدخػػار معػػدؿ فػػي الزيػػادة أف ذلػػؾ يعنػػي ىػػؿ سػػكلك  النمػػك نمػػكذج عمػػى المترتبػػة اآلثػػار أىػػـ ىػػي مػػا. 6
 الطكيؿ  المدل عمى المعيشة مستكل لرفع ككسيمة مجدية غير الخاص

 معػػدؿ مػػع التعامػػؿ يػػتـ ، سػػكلك لنمػػكذج المقترحػػة المسػػتقرة الحالػػة نتيجػػة مػػف الػػرغـ عمػػى ، لمػػاذا اشػػرح. 7
 .االقتصادم النمك معدؿ تحديد في ميمنا دكرنا يمعب أنو عمى في الجزء السابؽ  الكطني خاراالد

 ىػػؿ ، لمنمػػك سػػكلك لنمػػكذج كفقنػػا.  (s) القػػكمي معػػدؿ االدخػػار لرفػػع سياسػػات يؤيػػدكففػػراد اال مػػف كثيػػر. 8
 تنفيػذىا مكػفي التػي السياسات ىي ما كطني  اىتماـ ذات مسألة المنخفض االدخار معدؿ يككف أف ينبغي
 لرفعيا 

 مػػف فئػػة أم اشػػرح. المحايػػد التكنكلػػكجي كالتغيػػر لمعمالػػة المعػػزز التكنكلػػكجي التغيػػر بػػيف الفػػرؽ اشػػرح . 9
 :التالية األمثمة مف كؿ يقع التكنكلكجي التغيير

 المبػاني تصػميـ مف المعمارييف الميندسيف تمكف أسرع كمبيكتر بأجيزة يسم  جديد دقيؽ معالج تطكير -أ
 .أقؿ كقت في

 البػػػرامج لكتابػػػة لػػػدييـ المكجػػػكدة الكمبيػػػكتر أجيػػػزة اسػػػتخداـ مػػػف المبػػػرمجيف يمّكػػػف جديػػػد تشػػػغيؿ نظػػػاـ -ب
 .أقؿ كقت في كاختبارىا

 بالكػػاد يمثػػؿ ال الماضػػي القػػرف مػػدل عمػػى الرائػػدة الصػػناعية البمػػداف فػػي االقتصػػادم النمػػك سػػجؿ إف -10
 اسػتخداميا يػتـ ككيػؼ "Solow متدقػال" كىػ مػا اشػرح. سػكلك جنمػكذ بيػا كتنبػأ كصفيا التي المستقرة الحالة
 المشػكمة اشػرح. الماضي القرف مدار عمى البمداف ىذه في فرد لكؿناتج ال في األجؿ طكيؿ التحسف لمراعاة
 .االقتصادم النمك لنظرية" Solow دقايا" تطرحيا التي
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 المػاؿ رأس عمػى العائػد مػف أعمى معدالت يالدي الفقيرة البمداف أف يبدك ال( 1: ) لماذا الحقائؽ شرح.  11
 كىػػي ، كبيػػر بشػػكؿ كالفقيػػرة الغنيػػة البمػػداف فػػي الػػدخؿ مػػف الفػػرد نصػػيب بػػيف الفجػػكات تػػتقمص لػػـ( 2) ك ،

 .سكلك في النمك لنمكذج بالنسبة ألغاز

 تطكره  إلى أدت التي Solow نمك نمكذج في الضعؼ نقاط ىي ما الداخمي  النمك نظرية ىي ما. 12

 لمبمد  االقتصادم لمنمك ميـ كالىما لماذا. المادم الماؿ كرأس البشرم الماؿ رأس بيف ميز. 13

 حميا  تحاكؿ التي Solow النمك بنمكذج المرتبطة األلغاز ىي كما الداخمي النمك نظرية ىي ما.  14

 تفسػير تحػاكؿ كالتػي عمييػا القائمػة التجريبيػة الدراسات ككذلؾ ، الداخمي النمك نظرية تقترحو الذم ما. 15
 النمػػػػك عمػػػػى الحككميػػػػة السياسػػػػات تػػػػأثير بكيفيػػػػة يتعمػػػػؽ فيمػػػػا ، البمػػػػداف بػػػػيف االقتصػػػػادم النمػػػػك اختالفػػػػات

 الػدكؿ فػي المعيشػة بمسػتكيات المحػاؽ عمػى الفقيػرة الػدكؿ قػدرة حػكؿ الدراسػات ىػذه تقترح ماذا االقتصادم 
 الغنية 

 مشاكؿ

 فػيفػرد  لكػؿنػاتج كال العمػؿ -المػاؿ رأس نسػبة بػيف بالعالقػة يتعمػؽ فيمػا التالية المعمكمات إعطاؤؾ يتـ. 1
 :حاالت ثماني

 ال مؿ -الماؿ رأس نسدة
A B C D E F G H 

0 10000 20000 22000 23512 25000 30000 30260 
 الناتج لكؿ فرد

0 19102 23518 24200 24688 25416 26560 26629 
 كمعػدؿ ؛ 0.01 يسػاكم ،  n ، السػكاني النمػك معػدؿ ؛ 0.1 يسػاكم ،  s، االدخػار معػدؿ أف افتػرض -أ

 كػػؿل فػػي فػػرد لكػػؿ المسػػتقرة الحالػػة كاسػػتثمار فػػرد لكػػؿ المػػدخرات مبػػالغ احسػػب. 0.1 يسػػاكم ،d ، اإلىػػالؾ
 فػػي العمالػػة - المػػاؿ رأس نسػػبة قػػيـ احسػػب. أعػػاله الجػػدكؿ فػػي الػػكاردة كالعمالػػة - المػػاؿ رأس نسػػب مػػف

 .فرد لكؿ المستقرة لحالةا ناتجك  المستقرة الحالة

 معػػدالت فػػي تغييػرات تكجػػد ال كلكػف ، 0.005 إلػػى انخفػض ، n ، السػػكاني النمػك معػػدؿ أف افتػرض -ب
  المػػاؿ رأس نسػػب مػػف كػػؿل فػػرد لكػػؿ حالػػة المسػػتقرةال السػػتثمار الجديػػد المبمػػغ احسػػب. الؾىػػتكاال االدخػػار

 نػػاتجكال معمالػػةل المػػاؿ رأس لنسػػبة الجديػػدة سػػتقرةالم الحالػػة قػػيـ احسػػب.  أعػػاله الجػػدكؿ فػػي الػػكاردة معمالػػةل
 فرد. لكؿ

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 273 

 ىػػي كاالىػػالؾ السػػكاني النمػػك معػػدالت كلكػػف ، 0.125 إلػػى يرتفػػع ، s ، االدخػػار معػػدؿ أف افتػػرض -ج
 العمالػػة - المػػاؿ رأس نسػػب مػػف كػػؿل فػػرد لكػػؿ لممػػدخرات الجديػػد المبمػػغ احسػػب. أ الجػػزء فػػي كمػػا نفسػػيا
 .فرد لكؿ ناتجكال العمؿ -الماؿ رأس لنسبة الجديدة المستقرة الحالة قيـ اشرح ثـ. أعاله الجدكؿ في الكاردة

نػاتج ال مركنػة كأف ثابتػة حجػـ عكائد مع Cobb-Douglas إنتاج بدالة يتميز دكلة ما  ناتج أف بافتراض .2
 معدؿ تساكم n حيث ، التالية الخمس الحاالت في ففكر ، 0.25 تساكم الماؿ رأس بمدخالت يتعمؽ فيما
 .المستقؿ النمك عامؿ نمك معدؿ يساكم a ك ، الماؿ رأس نمك معدؿ يساكم k ، لمعمالة النمك

a k n الحاالت 
2.5% 3% 1% 1 
0.75% 3% 2% 2 

2.4% 4% 1% 3 

0% 3% 3% 4 

3% 0% 0% 5  

  ناتجال نمك معدؿ ىك ما ، حالة كؿ فى -أ

  دالناتج لكؿ فر  نمك معدؿ ىك ما ، حالة كؿ فى -ب

 أك الحالػػػة ىػػػي فمػػػا ، التكنكلػػػكجي التغييػػػر مػػػف" محايػػػد" نػػػكع ىػػػك المسػػػتقؿ النمػػػك عامػػػؿ أف بػػػافتراض -ج
  المستقرة لمحالة المطرد النمك مع تتكافؽ التي الحاالت

 رأس كنسػػبة الفػػرد لػػدخؿ ةالمسػػتقر لمحالػػة  النمػػك لمعػػدؿ معادلػػة باشػػتقاؽ قػػـ ، (10) المعادلػػة باسػػتخداـ. 3
.  b، المػػػػاؿ رأس مػػػػدخؿل بالنسػػػػبة نػػػػاتجال كمركنػػػػة ، a ، المسػػػػتقؿ النمػػػػك عامػػػػؿل بالنسػػػػبة العمالػػػػة - المػػػػاؿ

 المعادلػة كحػؿ العمالة - الماؿ رأس كنسبة فرد لكؿ لمدخؿ المستقرة الحالة نمك معدؿ يساكم c دع: تممي )
 مػػدخؿل مسػػتقرةال الحالػػة نمػػك معػػدؿتغييػػر  كيفيػػة لمناقشػػة الصػػيغة ىػػذه اسػػتخدـ.( b ك a بالنسػػبة c لػػػ (11)

 نػاتجال مركنة ،( 2) ك ، المستقؿ النمك عامؿ ،( 1) في الزيادة بسبب العمؿ -الماؿ رأس كنسبة لكؿ فرد 
 .الماؿ رأس مدخالتل بالنسبة

 .0.3 تساكم b الماؿ رأس لمدخؿ بالنسبة ناتجال مركنة أف افترض. 4

 مدخالت أف حيف في ، الماضية عامنا 25 الػ مدار عمى سنكينا٪ 3.1 بمعدؿ ينمك البمد دخؿ كاف إذا( أ) 
 مػف جػزء فػأم ، سػنكينا٪ 2.5 بنسػبة ينمػك المػاؿ رأس مػدخؿ ككػاف سػنكينا٪ 1.5 بمعػدؿ تنمك كانت العمؿ
 المستقؿ  النمك عامؿ يحسبو اإلجمالي النمك
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 إلػػػى المكاليػػػد طفػػػرة جيػػػؿ تقاعػػػد أدل ، القادمػػػة كالعشػػػريف الخمػػػس السػػػنكات مػػػدل عمػػػى أنػػػو افتػػػرض( ب)
 كعػدـ المسػتقؿ النمػك لعامػؿ (أ) لمجػزء إجابتػؾ إلػى بػالنظر. سػنكينا٪ 1.0 إلػى العمالػة نمػك معدؿ نخفاضا

 ىػذا يعنػي مػاذا. الجديػد لمحالػة المسػتقرة الػدخؿ نمػك معػدؿ احسػب ، الماؿ رأس نمك معدؿ في تغيير كجكد
 المرتبطػػة المرتفعػػة الطبيػػة يػػةالرعا تكػػاليؼ دفػػع عمػػى الدكلػػة بقػػدرة يتعمػػؽ فيمػػا لمػػدخؿ الجديػػد المطػػرد النمػػك
  المكاليد طفرة جيؿ بتقاعد

 تقاعػد إلػى بػالنظر ، المائػة فػي 3.1 بنسػبة السػنكم دخميػا نمك عمى الحفاظ أرادت الدكلة أف لنفترض( ج)
 يجػب مػا احسػب ،  أ( الجػزء فػي بحسػابو قمػت الػذم المسػتقؿ النمػك عامػؿ إلى بالنظر. المكاليد طفرة جيؿ
 لمعػدؿ سػيحدث الػذم مػا. اليػدؼ ىػذا تحقيػؽ مػف الدكلػة تػتمكف حتى الماؿ رأس نمك ؿمعد عميو يككف أف

 المائة  في 3.1 قدره سنكم دخؿ نمك عمى الحفاظ مف تتمكف حتى الدكلة في االدخار

Y = AK: التاليػة اإلنتػاج دالػةب يتميػز اقتصػادنا اعتبػارؾ فػي ضػع. 5* 
1/3

N
2/3

 يبمػغ مػاؿ مػع رصػيد رأس، 
 .دكالر مميار 120 يبمغ الحالي االستثمار كصافي ردكال مميار 3000

 الحػالي النمػك معػدؿ ىك فما ،٪ 1 العمالة نمك معدؿ ككاف صفرنا المستقمة العكامؿ نمك معدؿ كاف إذا( أ) 
 مستقرة الحالة ال حالة ىذه ىؿ الفردم ناتج لم

 سياسػػات خػػالؿ مػػف إضػػافية مئكيػػة نقطػػة بمقػػدار الفػػردم نػػاتجال نمػػك معػػدؿ زيػػادة الحككمػػة أرادت إذا )ب(
 االستثمار  زيادة عمييا سيتعيف التي النسبة فما ، كحده الماؿ رأس نمك عمى أثرت التي كالدعـ الضرائب

 نمػك معػدؿ بػأم ، كامػؿ بشػكؿ المطمػكب االسػتثمار تحفيػز فػي الحككمػة نجػاح احتمػاؿ عػدـ حالػة في )ج(
 ىػذا الػنص يقبػؿ ىػؿ سػكلك ل النمػك نمػكذجلتػداعيات  كفقنػا مسػتقرةال حالػةال إلى االقتصاد سيصؿ ناتجال في

 ال  لما ك لما االفتراض 

Y = AK  اإلنتاج دالة إعطاؤؾ يتـ. 6 *
1/3

N
2/3

 .   A= 4 حيث ،  

 .      K/ N بػ Y/N تتعمؽ دالة إلى اإلنتاج دالة حكؿ -)أ( 

 كرأس العمالػة نكعيػة نفػس ماكلػديي التكنكلكجيػا نفػس إلػى الكصػكؿ ب مكانية يتمتعاف بمديف في النظر( ب) 
 النػاتج أضػعاؼ عشػرة يبمػغ الفػرد نػاتج أف لنفتػرض.  أعػاله المػذككرة اإلنتػاجدالػة  نفػس عػف فضالن  ، الماؿ
 .العامؿ بيذا يتعمؽ فيما الدكؿ بيف الفرؽ حدد االختالؼ  ييعزل عامؿ أم إلى. الثانية الدكلة في الفردم

Y = AK  اإلنتػاج دالة عطي لؾت. 7 *
1/4

H
1/4

N
 0.025 ىػك n السػكاني النمػك معػدؿ.  A =4 حيػث ، 1/2

 نمػػك كمعػػدؿ ،( المعػػدؿ بػػنفس كالبشػػرم المػػادم المػػاؿ رأس يتمػػؾي) 0.075 ىػػك d الؾتىػػاال كمعػػدؿ ،
 IK المػادم المػاؿ رأس فػي االسػتثمار ، مكػكنيف مجمػكع ىػك I االسػتثمار.  صػفر ىػك المسػتقمة العكامػؿ
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 ىػك المادم الماؿ رأس استثمار إلى يذىب الذم GDP مف لجزء. اIH  البشرم الماؿ رأس في كاالستثمار
sK = 0.05  ىك البشرم الماؿ رأس استثمار إلى يذىب الذم اإلجمالي المحمي الناتج كجزء sH =0.05 . 

 .H / N ك K / N مف كؿل Y/ N تتعمؽ دالة إلى اإلنتاج دالة ؿحك )أ( 

 كرأس العمالػػة نكعيػة نفػس كلػدييما التكنكلكجيػا نفػس إلػى ؿالكصػك  ب مكانيػة يتمتعػاف بمػديف فػي النظػر( ب)
 بعشر أعمى فردم ناتج لدييا كاحدة دكلة أف لنفترض. أعاله المذككرة اإلنتاج دالة نفس عف فضالن  ، الماؿ
 االخػتالؼ  ييعػزل آخػر عامػؿ أم إلى. الثانية الدكلة مثؿ مرة 100 عمؿال - مادمال ماؿال رأس كأف مرات
 .العامؿ بيذا يتعمؽ فيما الدكؿ فبي الفرؽ حدد

 البشػرم المػاؿ رأس نسػبةكالحالػة المسػتقرة ل ك ةالعمالػ- المػادم المػاؿ رأس لنسبة المستقرة الحالة أكجد( ج)
 . لعمالةا–

 .فرد لكؿلمناتج  المستقرة حالةال أكجد( د)

Y = AK بكاسػطة معطػاة لالقتصػاد اإلنتػاج دالػة أف افتػرض. 8* 
b 

H
c 

N
1-b-c .النػاتج عمػى لحصػكؿا يػتـ 

bAK الصػػيغة بكاسػػطة ، MPK ، المػػادم المػػاؿ لػػرأس حػػدمال
b-1 

H
c 

N
1-b-c .المػػاؿ لػػرأس حػػدمال نػػاتجكال 

cAK بالصيغة تعطى ، MPH ، البشرم
b 

H
c-1 

N
1-b-c .كحدة لكؿ حدمال ناتجيا دفع يتـ أف المفترض مف 

 كػؿ فػي) اإلجمػالي المحمػي تجالنػا فػي كالبشػرم المػادم المػاؿ رأس مػف كػؿ حصػص أكجد.  عامؿ كؿ مف
ا لمعامؿ المدفكعات إجمالي ، حالة  (.الناتج عمى مقسكمن
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 Business Cycleالدكرات اال ت ادية المحكر الخامس: 

ا أكثػر بشػكؿ فيمػكا ، العظػيـ الكسػاد أحداث االقتصاديكف درس عندما  مػف الػرغـ عمػى أنػو كضػكحن
 القصػػير المػػدل عمػػى real GDP أف إال ، تصػػاعدينا جاىنػػاات يكاجػػو الطكيػػؿ المػػدل عمػػى real GDP أف

 مػف متناكبػة فتػرات مػف تتكػكف التػي real GDP فػي المػدل قصػيرة التقمبػات ىػذه.  االتجػاه ىذا حكؿ يتقمب
 . the business cycle اال ت ادية دالدكرة االقتصاديكف يقصده ما ىي كالرككد التكسع

 طػػػػػكر ؛ قتصػػػػػاديةاال دكرةالػػػػػ لتحميػػػػػؿ المػػػػػدل قصػػػػػيرة كميػػػػػة اقتصػػػػػادية نمػػػػػاذج االقتصػػػػػاديكف طػػػػػكر
ا كينز ماينارد جكف البريطاني االقتصادم  مباشػرة اسػتجابة فػي 1936 عػاـ فػي خػاص بشػكؿ مػؤثرنا نمكذجن

 فػ ف ، رأينػا كمػا.  المدل طكيؿ االقتصادم لمنمك نمكذج بتطكير قمنا ، المحكر السابؽ في. الكبير لمكساد
 الجػزء ىػذا في.  الحديث الكمي االقتصاد مف أساسي جزء ىك الطكيؿ المدل ىعم االقتصادم النمك تحميؿ

كلكػػف لػػيس مػػف خػػالؿ بنػػاء النمػػاذج كمػػا فػػي  - القصػػير المػػدل إلػػى الطكيػػؿ المػػدل مػػف التركيػػز ؿحػػكن ني  ،
فػػي  keynesضػػمف نمػػكذج  فعػػال المحػػكر السػػابؽ ، كػػكف جػػزء ىػػاـ مػػف نمػػاذج المػػدل القصػػير تػػـ دراسػػتو

يتـ التركيز فػي ىػذا المحػكر فقػط .  -المحكر الثالث السابؽ IS-LM، أك نمكذج  1الكمي مقياس االقتصاد
 عمى المفاىيـ كاالختالفات االساسية حكؿ تفسير الدكرات االقتصادية بيف أىـ المدارس . 

  اال ت اد الكمال فال المدل الق ير كالمدل الطكيؿ 

؛ تمػؾ أكالالكمي إلػى مجمػكعتيف رئيسػيتيف: يمكف تقسيـ نظريات كمناقشات االقتصاد في الكاقع ،  
؛ تمػػػؾ التػػػي تتعمػػػؽ بمعػػػدؿ النمػػػك ثانيػػػا" قصػػػير المػػػدل" لالقتصػػػاد ، ك  stabilityداالسػػػتقرارالتػػػي تتعمػػػؽ 

growth rate  عمػػى المػػدل الطكيػػؿ". يتعمػػؽ الكثيػػر مػػف تحميػػؿ االقتصػػاد الكمػػي بالمجمكعػػة األكلػػى مػػف"
ر ، كالتي يتـ تعريفيا عادةن عمى أنيا فترة تمتد مف سنة كاحدة المكضكعات التي تنطكم عمى المدل القصي

م ػػدؿ ك  م ػػدؿ الدطالػػة، كىمػػاإلػػى خمػػس سػػنكات ، كتركػػز عمػػى أكؿ مفيػػكميف رئيسػػييف لالقتصػػاد الكمػػي 
ػا التضخـ . نسأؿ لماذا يككف معدؿ البطالة كمعدؿ التضخـ عمى مدل بضع سنكات مرتفعنا أحياننا كمنخفضن

ػػػػا كمػػػػا نتمنػػػػى. كعػػػػادة مػػػػا تسػػػػمى ىػػػػذه التقمبػػػػات  فػػػػي بعػػػػض األحيػػػػاف ، ػػػػا منخفضن "التقمبػػػػات بػػػػػ كلػػػػيس دائمن
. يتعمػػؽ جػػزء كبيػػر مػػف business cyclesدكرات االقتصػػادية الػػأك  economic fluctuationsاالقتصػػادية"

 .ياأك القضاء عمي ياكتب االقتصاد الكمي بأسباب ىذه الدكرات كفعالية السياسات الحككمية البديمة لتثبيط

الػػػذم اتضػػػ  فػػػي المحػػػكر المكضػػػكع الرئيسػػػي اآلخػػػر فػػػي االقتصػػػاد الكمػػػي يتعمػػػؽ بالمػػػدل الطكيػػػؿ 
 rate of، كىك فترة أطكؿ تتراكح مف عقد كاحد إلى عػدة عقػكد. يحػاكؿ شػرح معػدؿ نمػك اإلنتاجيػة  السابؽ

productivity growth ، النمػك اال ت ػادم، كىك ، أك بشكؿ أعـeconomic growthا التعػرؼ . يسػاعدن
عمى أسباب النمك عمى تكقع ما إذا كانت األجياؿ المتعاقبة لمجتمع ما ستككف أفضؿ حاالن مػف أسػالفيـ ، 
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.  - الثػراء – كلماذا تظؿ بعض البمداف فقيرة جدنا في عالـ تككف فيو الدكؿ األخرل عمى النقػيض مػف ذلػؾ
سنكينا باستمرار عمى  %9إلى  8بنسبة  يثير اإلنجاز الممحكظ الذم تحققو الصيف بمعدالت نمك اقتصادم

كػػـ مػػف الكقػػت سيسػػتغرؽ االقتصػػاد  -مػػدار العقػػكد الثالثػػة الماضػػية سػػؤاالن جديػػدنا حػػكؿ النمػػك االقتصػػادم 
 الصيني لمحاؽ بالمستكل األمريكي لمناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي لمفرد  

 كالخ ائص ؛ المفهـك المراحؿ الدكرات اال ت اديةأكال: 
الدكرة االقتصادية عمى أنيا نمط التكسع كاالنكماش في النشاط االقتصادم حكؿ مسار نمك تعرؼ 

مسار االتجاه لمناتج المحمػي اإلجمػالي ىػك المسػار الػذم سػيتخذه النػاتج المحمػي اإلجمػالي إذا تػـ  االتجاه .
تج عػف االتجػاه باسػـ يشار إلػى انحػراؼ النػاككما تـ مناقشتو سابقا،  استخداـ عكامؿ اإلنتاج بشكؿ كامؿ ؛

(؛ أف الػػدكرة االقتصػػادية ىػػي حركػػة دكريػػة كلكنيػػا غيػػر منتظمػػة مػػف 1ككاضػػ  مػػف الشػػكؿ )فجػػكة النػػاتج . 
إجمػػالي النػػاتج ، كغيرىػػا مػػف مقػػاييس النشػػاط االقتصػػادم . الػػدكرة االقتصػػادية ليسػػت دكرة منتظمػػة يمكػػف 

 التنبؤ بيا مثؿ مراحؿ القمر ، كلكف كؿ دكرة ليا مرحمتاف:

  التكسعExpansion 
  الرككدRecession 

 كنقطتاف تحكؿ:

  القمة Peak  
  القاع Trough  

. في المرحمة األكلى مػف التكسػع ، يعػكد real GDP؛ ىي فترة يزداد خالليا  Expansion التكسع
 النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي الحقيقػػي إلػػى النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي المحتمػػؿ ، كمػػع تقػػدـ التكسػػع ينمػػك النػػاتج

 الناتج المحمي اإلجمالي المحتمؿ. real GDPالمحمي اإلجمالي المحتمؿ ، كفي النياية يتجاكز 

معػػدؿ نمػػكه  - real GDP؛ ىػػك الفتػػرة التػػي يػػنخفض خالليػػا  Recession لمركػػكد تعريػػؼ الشػػائع
ي عمػػى األقػػؿ لػػربعيف متتػػالييف. ىنػػاؾ تعريػػؼ آخػػر أكثػػر عمكميػػة لمركػػكد يسػػتخدمو المكتػػب الػػكطن -سػمبي 

األمريكي لمبحكث االقتصادية ىك " فترة انخفاض كبير في إجمالي الناتج كالدخؿ كالعمالة كالتجارة ، كالتػي 
 عادة ما تستمر مف ستة أشير إلى سنة ، كتتميز بانقباضات في العديد مف قطاعات االقتصاد.

 دمك ػه يػتـ الػذم الحقيقػال جمػالالاإل المحمػال النػاتج مسػتكل : اػك Potential GDP المحتمػؿ اإلجمػالال المحمال الناتج
 .كامؿ دشكؿ ال مالة كتكظؼ طا تها الشركات تنتج عندما
 .كالرككد االنكماش مف متناكدة : فترات Business cycleاال ت ادية  الدكرة
 .الحقيقال كال مالة اإلجمالال المحمال الناتج خبللها يتزايد التال اال ت ادية الدكرة : فترة Expansion التكسع

 كالتكظيؼ الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج خبللها يتنا ص اال ت ادية الدكرة فترة : Recession دركك 
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 real GDPينتيي التكسع كيبدأ الرككد في قمة الدكرة االقتصادية ، كىك أعمػى مسػتكل كصػؿ إليػو 
منيػا التكسػع إلػى القػاع يبػدأ  real GDPحتى ذلؾ الكقت. ينتيي الرككد عنػد أدنػى مسػتكل ، عنػدما يصػؿ 

 التالي.
 Output    مخ                                                                                         اىىبرج                     

 peak مخ اىذوسح                                                          Trendاالرجبي    

 )اىزىسع( سزعبدح اال             

                                 Peak Recession              االونمبش  Recovery     

    اونمبش        رىسع                              اونمبش                                                    

  رىسع                          بع            

  بع اىذوسح   Trough  بع                                                                                  

   t                                                                   اىضمه    

اال ت ػادية األساسػية ي ػرض خػط النػاتج ( : الدكرات اال ت ادية كخ ائ ػها ؛ يكضػح الشػكؿ مفػاايـ الػدكرة  1الشكؿ  
الحقيقال ت ا دنا نمكذجينا لدكرات اال ت ادية . أعمى نقطة يتـ الك كؿ إليها مف خبلؿ الناتج الحقيقال فال كػؿ دكرة تسػمى 

اك الفترة ديف القمة كالقاع. االست ادة أك التكسػع  Recession. الرككد   Trough، كأدنى نقطة اال القاع  peakالقمة 
Recovery .اك الفترة ديف القاع كالقمة التالية 

يتمثؿ الشاغؿ الرئيسي لخبراء االقتصاد الكمي في المدل القصير في تقميؿ التقمبات في معدالت 
( اقتصاداف 2. يقارف الشكؿ )real GDP؛ كىذا يتطمب التقميؿ مف التقمبات في  البطالة كالتضخـ

. خطكط "الناتج المحمي  " في اإلطار األيمفStabilia ك "" في اإلطار األيسر Volatilia خيالياف: "
اإلجمالي الحقيقي الطبيعي" السكداء في كال اإلطاريف متطابقة تمامنا. يختمؼ االقتصاداف فقط في حجـ 
دكرات اقتصاداتيما ، كما يتض  مف حجـ فجكة الناتج المحمي اإلجمالي ، كىك ببساطة الفرؽ بيف إجمالي 

 .لحقيقي الفعمي كالطبيعيالناتج المحمي ا

بمثابػة جحػيـ لالقتصػاد الكمػي ، مػع دكرات اقتصػادية حػادة  Volatilia في اإلطار األيسر ؛ تعتبر
  Stabiliaكفجػكات كبيػرة بػيف النػاتج المحمػي اإلجمػالي الحقيقػي الفعمػي كالطبيعػي . فػي اإلطػار االيمػف ، 

فجػػػكات صػػغيرة بػػيف النػػػاتج المحمػػي اإلجمػػػالي ىػػي جنػػة االقتصػػػاد الكمػػي ، مػػع دكرات اقتصػػػادية معتدلػػة ك 
الحقيقي الفعمي كالطبيعي ؛ يفضؿ جميع خبراء االقتصاد الكمي االقتصاد الذم يصكره اإلطار األيمف عمى 
االقتصاد المكض  في اإلطار األيسر. لكف الجدؿ بيف مدارس الفكػر االقتصػادم الكمػي تبػدأ بجديػة عنػدما 

أليمػػف : سياسػػات فعػػؿ أم شػػيء ؛ النشػػطيف  سياسػػات عػػدـ فعػػؿ أم نسػػأؿ كيػػؼ نحقػػؽ اقتصػػاد اإلطػػار ا
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شيء ؛ عدـ التدخؿ  ىناؾ اقتصاديكف يدعمكف كؿ مف ىذه البدائؿ ، كأكثر مف ذلػؾ . لكػف الجميػع يتفػؽ 
ػػا مػػف Stabilia عمػى أف     ، يجػػب عمػى Stabilia لتحقيػؽ نجػػاح Volatilia ىػػك اقتصػػاد أكثػر نجاحن

Volatilia  د الفجكة الكبيرة في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقيإيجاد طريقة لس. 
                                        Real GDP                                                    Real GDP 

                                                                                                                         

       Real GDPالطبٌعً                                              Real GDPالطبٌعً                             
 

        Real GDPالفعلً  

                                                                                                                                       

  Real GDPالفعلً                                                                      

                                   tالزمف                                          tالزمف  

        (b)  Stabilia                                                                           (a) Volatilia 
ُيظهػر اإلطػار األيسػر الػدكرات اال ت ػادية الضػخمة فػال  : Stabilia ك Volatilia (؛ الدكرات اال ت ادية فػال2الشكؿ  

ر تثدػيط الػدكرات اال ت ػادية، دحيػث يكػكف . يحاكؿ اال ت اد الكمال عمػى المػدل الق ػيVolatiliaدكلة افتراضية تسمى 
مسار الناتج المحمال اإلجمالال الحقيقال الف مال أ ر  ما يمكػف إلػى النػاتج المحمػال اإلجمػالال الحقيقػال الطدي ػال ، كمػا اػك 

 .Stabiliaمكضح فال اإلطار األيمف لدكلة تسمى 
مػى العديػد مػف أنػكاع ، كالػذم يػؤثر ع طاد ها المنتشرالخصائص المميزة لمدكرات االقتصادية ىي 

، أم أنيػا تحػدث مػرارنا كتكػرارنا  متجػددة الحػدكثالنشاط االقتصادم المختمفػة كفػي نفػس الكقػت . كمػا أنيػا 
ػػا عمػػى فتػػرات منتظمػػة ، كػػذلؾ  ، أم ليسػػت بػػنفس الطػػكؿ ، تراكحػػت مػػدة مختمفػػة الطػػكؿ كلكػػف لػػيس دائمن

( استنتاج 1كما يمكف مف خالؿ الشكؿ ) . الدكرات االقتصادية في الماضي مف سنة إلى اثنتي عشرة سنة
؛ أف فتػػػرة التكسػػػع تسػػػتمر أكثػػػر مػػػف فتػػػرة أكالخاصػػػيتيف حقيقيتػػػيف لمػػػدكرة االقتصػػػادية فػػػي الحيػػػاة الكاقعيػػػة. 

تاليػة  Peakينمػك عبػر الػزمف كبالتػالي فػ ف كػؿ قمػة  GDPاالنكماش؛ كيحدث ذلؾ ألنو فػي المتكسػط فػ ف 
؛ إف الػػدكرات االقتصػػادية تكػػكف مختمفػػة فػػي الطػػكؿ . فمنػػد الحػػرب يػػاثان. ك تكػػكف أعمػػى مػػف القمػػة السػػابقة

العالميػػة الثانيػػة فػػ ف فتػػرات التكسػػع فػػي الػػدكرات االقتصػػادية تراكحػػت بػػيف سػػنة كاحػػدة ) كىػػي أقصػػر مػػدة(، 
كبػيف أطػكؿ مػدة تسػع سػػنكات. كبػالرغـ مػف أف الػدكرات االقتصػادية تكػػرر حػدكثيا منػد قػركف إال أنيػا غيػػر 

زء كبيػػػر مػػػف دراسػػػات االقتصػػػاد الكمػػػي يػػػدكر حػػػكؿ محػػػاكالت الحككمػػػات كػػػب  ىػػػذه الػػػدكرات مرغكبػػػة، كجػػػ
أكثػر ىػػدكء،  Real GDP؛ كيعنػي ذلػؾ جعػؿ نمػػك  داالسػػتقرار اال ت ػادماالقتصػادية، كتحقيػؽ مػا يسػمي 

 ( .b)( ؛ الجزء 2كما في الشكؿ ) بحيث تككف التقمبات إلى أعمى ك إلى أسفؿ أقؿ شدة.

( ؛ ال نسػػتطيع أف نحػػدد مػػا يجػػب أف تكػػكف عميػػو أىػػداؼ كاضػػعي 1لػػى الشػػكؿ )كبمجػػرد النظػػر إ
، أك فػػي مكػػاف مػػا   Trough، أك عنػػد القػػاع  Peakعنػػد القمػػة  Real GDPالسياسػػات. ىػػؿ يجػػب جعػػؿ 
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بينيمػػا. كمػػا أننػػا ال نسػػتطيع أف نحػػدد مقػػدار الكػػب  الممكػػف، كال مقػػدار التكمفػػة التػػي يتحمميػػا المجتمػػع فػػي 
األعمػى ، يعنػي سػمعا كخػدمات أكثػر لمفػراد  Real GDPكلمػا كػاف .   Real GDPلتقمبػات فػي  سػبيؿ كػب  ا

 Realفػي المتكسػػط، فقػد يبػػدك أف االجابػة الصػػحيحة أف كاضػعي السياسػػات يجػب أف يعممػػكا دائمػا لجعػػؿ 

GDP  عنػػػد القمػػػةPeak  ؛ بيػػػد أف ذلػػػؾ لػػػيس صػػػحيحا، كػػػكف الحقيقػػػة أف النػػػاتج األقصػػػى يجعػػػؿ التضػػػخـ
 ، كعميو ف ف الناتج األقصى الزائد التضخمي يجب تجنبو، حتى يمكف تجنب اسراع التضخـ.أسكء

المػػنخفض كثيػػرا غيػػر مرغػػكب فيػػو؛ فيػػك يعنػػي االسػػتغناء عػػف العمػػاؿ،  Real GDPككػػذلؾ فػػ ف  
كالبطالػػػة، كانخفػػػػاض مسػػػتكم المعيشػػػػة . مثػػػؿ ىػػػػذه اآلثػػػار الضػػػػارة الناتجػػػة عػػػػف النػػػاتج المػػػػنخفض يمكػػػػف 

  ئيا بجعؿ التضخـ يسرع في مثؿ ىذه الحالة.تعكيضيا جز 

 النمك اال ت ادم المدل الطكيؿ : 
لكي يحقؽ المجتمع مستكل معيشينا متزايدنا ، يجب أف ينمك إجمالي الناتج لمفرد ، كىذا النمك 

( ، الذم 3االقتصادم ىك الشغؿ الشاغؿ عمى المدل الطكيؿ لخبراء االقتصاد الكمي. انظر إلى الشكؿ )
. ( b)الجزء ( ؛ 2في الشكؿ ) Stabiliaبيف اقتصاديف. لكؿ منيا دكرات اقتصادية معتدلة ، مثؿ  يقارف

، كالتي تشيد نمكنا بطيئنا  "Stag-Nation"( ، يعرض اإلطار األيسر دكلة تسمى 3كلكف في الشكؿ )
ة ذات نمك سريع السريعة" ، كىي دكل دكلة. في المقابؿ ، يصكر اإلطار األيمف "ال Real GDPلمغاية في 
 .  Real GDPجدنا في 

                                        Real GDP                                                    Real GDP 
                                                                                                                         

       Real GDPالطبٌعً                                Real GDPالطبٌعً                                  
 

        Real GDPالفعلً  

                                                                                                                                       

  Real GDPالفعلً                                                                      

                                   tالزمف                                          tالزمف  

        Speed-Nation (b )                                                         (a) Stag-Nation 
 

فال كبل اإلطاريف ، تـ تقزيـ الدكرة اال ت ػادية  :Speed-Nation ك Stag-Nation (؛ النمك اال ت ادم فال3الشكؿ  
أليمػف ال يكجد تقريدنا أم نمك ا ت ادم ، فال حيف أف النمك اال ت ادم فال اإلطار ا (a)، كلكف فال اإلطار األيسر الجز   

-Stag، يمكف أف يككف اناؾ المزيد مػف كػؿ شػال  ، فػال حػيف أف  Speed-Nationسريع . دالنسدة إلى ( b)الجز   

Nation  "فال اإلطار األيسر اك "مجتمع مح مته  فرzero-sum society حيث تتطمػ  الزيػادة فػال نػكع كاحػد مػف ،
 النشاط اال ت ادم تقميص نشاط ا ت ادم آخر.
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النمك السكاني في كؿ بمد ىك نفسو ، ف ف نمك الناتج لمفرد يككف أسرع في إذا افترضنا أف 
Speed-Nation . في كSpeed-Nation  يمكف لمجميع شراء المزيد مف السمع االستيالكية ، كىناؾ ،

الكثير مف الناتج المتبقي لتكفير مدارس كمتنزىات كمستشفيات كخدمات عامة أخرل أفضؿ . أما في 
Stag-Nation  ، يجب أف يكاجو األفراد مناقشات باستمرار، ألف المزيد مف األمكاؿ المخصصة لممدارس

 أك الحدائؽ تتطمب أف يضحي األفراد بالسمع االستيالكية ) تكمفة الفرصة البديمة(.

 اال ت ادية دكراتال  ياسثانيا: 

 عػػػف ناتجػػػة يةقتصػػػاداال دكرةالػػػ أف االقتصػػػاديكف يعتقػػػد ؟ ت ػػػادية اال دكرةالػػػ خػػػبلؿ يحػػػدث مػػػاذا
 سػبيؿ عمػى.  Potential GDP المحتمػؿ الناتج عف بعيدنا Real GDP تدفع التي الكمي االقتصاد صدمات
 فقاعػػػػة انييػػػػار:  2009-2007 الفتػػػػرة خػػػػالؿ كبيػػػػرة صػػػػدمات ثػػػػالث المتحػػػػدة الكاليػػػػات شػػػػيدت ، المثػػػػاؿ
 أسػػعار فػػي كبيػػرة كزيػػادة ، القػػركض عمػػى الحصػػكؿ تكمفػػة زيػػادة إلػػى أدت التػػي الماليػػة كاألزمػػة ، اإلسػػكاف
 الرابػع الربػع خػالؿ٪ 2.9 مػف Real GDP نمػك معػدؿ انخفػض ، الصػدمات ليذه كنتيجة.  المستكرد النفط
 أسػػعار كارتفػػاع الماليػػة األزمػػة ككانػػت. 2008 عػػاـ مػػف الرابػػعخػػالؿ الربػػع  %6.8-إلػػى 2007 عػػاـ مػػف

 اليػػكرك تسػػتخدـ التػػي البمػػداف بػػيف ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى.  الػػدكؿ معظػػـ عمػػى أثػػرت عالميػػة صػػدمات الػػنفط
- إلػػػػى 2007 عػػػػاـ مػػػػف الرابػػػػع الربػػػػع خػػػػالؿ٪ 1.7 مػػػػف Real GDP نمػػػػك معػػػػدؿ انخفػػػػض ، لعممتيػػػػا
 .2008 عاـ مف الرابع الربع خالؿ7.1%

مثاليػة ،  اقتصػاديةدكرة  (a). تيظير المكحػة قتصاديةدكرة االالمراحؿ مرة أخرل  (4)الشكؿ يكض  
ثػـ يتنػاقص  الػدكرة االقتصػادية Peakقمػة إلػى  Expansionالتكسع  أثناءالسة بس Real GDPحيث يزداد 
ػا بتكسػع آخػر. المكحػة قتصػاديةدكرة االالػ Trough إلػى قػاع Recessionحالة الركػكد  أثناءبسالسة  ، متبكعن

(b)  يكضػ  في الكاليػات المتحػدة االمريكيػة.  .2009-2007تكض  الفترة التي سبقت كأثناء فترة الكساد 
. ككػاف الركػكد التػالي ىػك األشػد منػذ 2007فػي ديسػمبرقتصػادية دكرة االالػ قمػةالشكؿ أنو تـ الكصكؿ إلػى 

ػا نمػك النػاتج المحمػي اإلجمػالي المحتمػؿ (b)الكساد الكبير فػي الثالثينيػات. تظيػر المكحػة   Potential أيضن

GDP سػتكل النػاتج المحمػي اإلجمػالي . تػذكر أف النػاتج المحمػي اإلجمػالي المحتمػؿ ىػك م خالؿ ىذه الفترة
الحقيقي عندما يػتـ اسػتخداـ جميػع المػكارد بالكامػؿ. الحػظ أنػو حتػى عنػدما كػاف االقتصػاد فػي حالػة تكسػع 

، ظؿ الناتج المحمػي اإلجمػالي الحقيقػي أقػؿ بكثيػر  2009بعد الربع الثاني مف عاـ  قتصاديةدكرة االالفي 
 مف الناتج المحمي اإلجمالي المحتمؿ.
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 أثنا  دسبلسة Real GDPمثالية ، حيث يزداد ا ت ادية دكرة  (a)ظهر المكحة ت: ُ  الدكرة اال ت ادية؛  (4 شكؿ ال
ا دتكسع   ت اديةدكرة االالحالة الرككد إلى  اع  اثنا ثـ يتنا ص دسبلسة   ت اديةدكرة اال مة الالتكسع إلى  ، متدكعن

الرككد الحاد فال الفترة  (b)فترة الرككد فال المكحة الحمرا   آخر. تظهر فترات التكسع دالمكف األخضر ، كتكضح
 أ ؿ مف الناتج المحمال اإلجمالال المحتمؿ فال فترة التكسع. Real GDP، مع دقا   2007-2009

. عنػدما  دائمنا مع انخفػاض العمالػة Real GDP  يترافؽ انخفاض   ت اديةدكرة االاللماذا نهتـ د
ض دخػػػكليـ كمسػػػتكل معيشػػػتيـ. فػػػي فتػػػرات الركػػػكد الحػػػاد ، يمكػػػف أف يكاجػػػو كظػػػائفيـ ، تػػػنخف فػػػراديفقػػػد اال

 Real GDP. يػؤدم انخفػاض  العػاطمكف عػف العمػؿ لفتػرات طكيمػة صػعكبات ماليػة شػديدة ، كحتػى العػكز
ػػا إلػػى زيػػادة حػػاالت إفػػالس الشػػركات ، حيػػث يػػتـ القضػػاء عمػػى اسػػتثمارات بعػػض ركاد األعمػػاؿ مػػدل  أيضن

ضػػػكف عػػػاـ أك عػػػاميف. يمكػػػف أف يػػػؤدم فشػػػؿ شػػػركة كبيػػػرة إلػػػى حػػػدكث تػػػدىكر الحيػػػاة فػػػي شػػػركة فػػػي غ
اقتصادم في منطقة جغرافية بأكمميا. مف ناحية أخػرل ، فػ ف تكسػيع النػاتج المحمػي اإلجمػالي يفػت  فػرص 
العمػػؿ لماليػػيف العمػػاؿ اإلضػػافييف كيجعػػؿ مػػف الممكػػف لمزيػػد مػػف ركاد األعمػػاؿ تحقيػػؽ حمػػـ فػػت  مشػػركع 

 .اعماؿ

 النػػاتج فػػي التفكيػػر يمكنػػؾ ، 4 الشػػكؿ مػػف( b) المكحػػة إلػػى بػػالنظر؛ ك الػػدكرة اال ت ػػادية لقيػػاس ك
 األكؿ الجػزء. الكقػت بمػركر يتغيػر كالىمػا ، جػزأيف مػف يتكػكف أنػو عمػى الفعمػي الحقيقي اإلجمالي المحمي

 الفعمػي الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي الناتج انحراؼ ىك الثاني كالجزء ، المحتمؿ اإلجمالي المحمي الناتج ىك
 اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج انحػػػراؼ عػػػادةن  االقتصػػػاديكف يسػػػتخدـ. المحتمػػػؿ اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج عػػػف
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 دكرةالػب المرتبطػة االقتصػادية التقمبػات لحجـ مقياس كأفضؿ المحتمؿ اإلجمالي المحمي الناتج عف الحقيقي
 :كتابة يمكننا ، t ، معيف تقكيـ لربع. قتصاديةاال

 المحمػػػي النػػػاتج عػػػف االنحػػػراؼ+  المحتمػػػؿ اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتجز  الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج
 المحتمؿ اإلجمالي

 أك:

     
 
       

 
  

Y ، الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج ىك Yt حيث
P

t ك ، المحتمؿ اإلجمالي المحمي الناتج ىك 
(Yt - Y

P
t) المحتمؿ مستكاه عف الحقيقي اإلجمالي المحمي اتجالن انحراؼ ىك. 

 التقمبػػػات االقتصػػػاديكف يقػػػيس ، الكقػػػت بمػػػركر ينمػػػك المحتمػػػؿ اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج ألف نظػػػرنا
 النػػاتج عػػف الفعمػػي الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج فػػي لالنحػػراؼ المئكيػػة النسػػبة أنيػػا عمػػى االقتصػػادية

 ىػػذه تسػػمى. كحػػدات النقديػػة " الػػدينار أك الػػدكالر"بال المطمػػؽ الفػػرؽ مػػف الن بػػد ، المحتمػػؿ اإلجمػػالي المحمػػي
 بفجػكة المحتمػؿ اإلجمػالي المحمي الناتج عف الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج في لالنحراؼ المئكية النسبة

 :المحتمؿ الناتج عمى نقسـ ، المقياس ىذا عمى لمحصكؿ. output gapناتج ال

           
     

 

  
         

 المحمػػال النػػاتج عػػف الف مػػال الحقيقػػال اإلجمػػالال المحمػػال النػػاتج النحػػراؼ المئكيػػة النسػػدة Output gap النػػاتج فجػػكة

 .المحتمؿ اإلجمالال

 الطبيعيػػة كالمػػكارد العمالػػة مثػػؿ ، كامػػؿ بشػػكؿ لمػػكارده االقتصػػاد اسػػتخداـ مػػدل نػػاتجال فجػػكة تقػػيس
 المحمػي النػاتج بمػغ ، 2011 عػاـ مػف األكؿ الربػع فػي ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى.  كالبشرم المادم ؿالما كرأس

 اإلجمػػػػالي المحمػػػػي كالنػػػػاتج دكالر مميػػػػار 13439 لمكاليػػػػات المتحػػػػدة االمريكيػػػػة الفعمػػػػي الحقيقػػػػي اإلجمػػػػالي
 817-ز  14256 -13439  ىك اإلمكانات عف االنحراؼ كاف ، لذلؾ. دكالر مميار 14256 المحتمؿ
 %5.7 –أك  0.057-ز  14256/  817- :كانتناتج ال فجكةاذا  دكالر مميار

 ينػتج ككػذلؾ ، المػدل طكيمػة بطاقتو ينتج االقتصاد ف ف ، لمصفر مساكية ناتجال فجكة تككف عندما
 االقتصػػاد فػػ ف ، الصػػفر مػػف أكبػػر نػػاتجال فجػػكة كانػػت إذا. المسػػتدامة كالخػػدمات السػػمع مػػف األقصػػى الحػػد
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 ، الصػفر مػف أقػؿ نػاتجال فجػكة كانػت إذا.  الطكيػؿ المػدل عمػى تحممػو يمكنػو ممػا أكبػر مسػتكل ندع يعمؿ
 .قدرتو مف بأقؿ يعمؿ االقتصاد ف ف

 الربػػع إلػػى 1949 عػػاـ مػػف األكؿ الربػػع مػػف المتحػػدة لمكاليػػات نػػاتج ال فجػػكة(  5) الشػػكؿ يكضػػ 
 المحمػي النػاتج يػنخفض الركػكد، فتػرة خػالؿ. الركػكد فتػرات المظممػة المناطؽ كتمثؿ. 2011 عاـ مف األكؿ

 أف بعػد حتى. سمبية ناتجال فجكة كتصب  المحتمؿ، اإلجمالي المحمي الناتج دكف ما إلى الحقيقي اإلجمالي
 المحمػػي النػػاتج مػػف أقػػؿ عػػادة يظػػؿ ف نػػو الزيػػادة، فػػي الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج كيبػػدأ التكسػػع يبػػدأ

 سػػيرتفع التكسػػع، اسػػتمرار مػع النيايػػة، فػػي. سػػمبية نػاتجال فجػػكة تظػػؿ لػػذلؾ مػة،طكي لفتػػرة المحتمػػؿ اإلجمػالي
 .إيجابية ناتجال فجكة كستصب  المحتمؿ، اإلجمالي المحمي الناتج فكؽ الحقيقي المحمي الناتج إجمالي

 
 اإلجمػػالال الالمحمػػ النػػاتج يػػنخفض ، الركػػكد فتػػرة خػػبلؿ : 2011-1949 ، المتحػػدة لمكاليػػات نػػاتجال فجػػكة (؛5  الشػػكؿ
 كيدػدأ التكسػع يدػدأ أف د ػد حتػى. سػمدية جنػاتال فجػكة كت ػدح ، المحتمػؿ اإلجمػالال المحمػال النػاتج دكف مػا إلى الحقيقال
 المحمػػال النػػاتج مػػف أ ػػؿ عػػادة الحقيقػػال اإلجمػػالال المحمػػال النػػاتج يظػػؿ ، الزيػػادة فػػال الحقيقػػال اإلجمػػالال المحمػػال النػػاتج

 النػػاتج سػػيرتفع ، التكسػػع اسػػتمرار مػػع ، النهايػػة فػػال. سػػمدية نػػاتجال فجػػكة تظػػؿ ؾلػػذل ، طكيمػػة لفتػػرة المحتمػػؿ اإلجمػػالال
 المحمػال النػاتج ديانات. إيجادية ناتجال فجكة كست دح ، المحتمؿ اإلجمالال المحمال الناتج فكؽ الحقيقال اإلجمالال المحمال
 .الككنجرس فال الميزانية مكت  مف تقديرات اال المحتمؿ اإلجمالال
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 اال ت ادية لدكرةا تكاليؼثالثا: 

 فػػػي رأينػػػا  قتصػػػاديةاال دكرةالػػػ خػػالؿ تحػػػدث التػػػي Real GDP فػػي بالتقمبػػػات نيػػػتـ أف يجػػػب ىػػؿ
 ، يكفػػي بمػػا كبيػػرة الزيػػادات ىػػذه. الكقػػت بمػػركر ينمػػك Real GDP مػػف الفػػرد نصػػيب أفمحػػكر السػػابؽ ال

 رفاىيػػة عمػػى قتصػػاديةاال دكرةالػػ تػػأثيرات عمػػى االقتصػػادم النمػػك تػػأثيرات تطغػػى أف يجػػب ، الكقػػت بمػػركر
 بعػػػض فػػػي Real GDP يكػػػكف أف إلػػػى قتصػػػاديةاال دكرةالػػػ تػػػؤدم ، ذلػػػؾ عمػػػى عػػػالكة. العػػػادم الشػػػخص
ػا يؤدم كلكنو ، المحتمؿ اإلجمالي المحمي الناتج مف أقؿ األحياف  Real GDP فييػا يكػكف فتػرات إلػى أيضن
 سػتمتد االقتصػادية التقمبػات تكػاليؼ أف لػك كمػا األمر يبدك قد. المحتمؿ اإلجمالي المحمي الناتج مف أعمى
 كالمالحظػػػات االقتصػػػادية األبحػػػاث تشػػػير ، ذلػػػؾ مػػػف الػػػرغـ عمػػػى ، الكاقػػػع فػػػي.  قتصػػػاديةاال دكرةالػػػ عبػػػر

 كيمكػف - تكػاليؼ ليػا االقتصػادية التقمبػات أف إلػى كالشػركات العمػاؿ عمػى الركػكد فتػرات لتأثيرات البسيطة
 تػػؤثر قػػد قتصػػاديةاال دكرةالػػ أف إلػػى الحديثػػة األبحػػاث تشػػير ، ذلػػؾ عمػػى عػػالكة. كبيػػرة التكػػاليؼ تكػػكف أف

 .تاليا قتصاديةاال دكرةال تكاليؼ نناقش. المحتمؿ اإلجمالي المحمي الناتج مستكل عمى

 كالدطالةأككيكف   انكف Okun’s Law and Unemployment  ؛ 

 الػػدخؿ: االقتصػػادية  لمػػدكرة الرئيسػػية التكػػاليؼ مػػف اثنػػيف عمػػى السياسػػة كصػػانعك االقتصػػاديكف يركػػز
 الػذم كالتضػخـ المحتمػؿ اإلجمػالي المحمػي النػاتج مػف أقػؿ Real GDP يكػكف عنػدما يحػدث الػذم المفقػكد
 دكف التشػػغيؿ تكػػاليؼ لشػػرح. المحتمػػؿ اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج فػػكؽ االقتصػػاد يعمػػؿ عنػػدما غالبنػػا يتطػػكر
 .العمؿ أسكاؽ عمى نركز ، المحتمؿ اإلجمالي المحمي الناتج

 تسػػرح ، الركػكد أثنػػاء المحتمػؿ اإلجمػػالي المحمػي النػاتج دكف مػػا إلػى Real GDP يػنخفض عنػدما
 The الػدكرم الدطالػة م ػدؿ. أقػؿ دخػالن  األسػر كتكسػب ، البطالػة معدؿ يرتفع كبالتالي ، العماؿ الشركات

cyclical unemployment rate يػػزداد. الطبيعػػي ةالبطالػػ كمعػػدؿ الفعمػػي البطالػػة معػػدؿ بػػيف الفػػرؽ ىػػك 
 فػي الدكريػة البطالػة تستمر قد ، التكسع في االقتصاد دخكؿ مع. الرككد فترات خالؿ الدكرم البطالة معدؿ

 .التكسع في الحقنا تنخفض أف قبؿ ، لفترة االرتفاع

 كم ػػدؿ الف مػػال الدطالػػة م ػػدؿ دػػيف الفػػرؽ اػػك Cyclical unemployment rate الػػدكرم الدطالػػة م ػػدؿ
 .لطدي الا الدطالة
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 االقتصػػادييف المستشػاريف مجمػس رئػيس منصػب شػغؿ الػػذم ،Arthur Okun أككػكف آرثػر درس
 أنػو اكتشػؼ. بعنايػة كالبطالػة الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػاتج بػيف العالقػة ، السػتينيات فػي لمػرئيس التابع
 ىػذه ظمػت. ما حد إلى قريبة الدكرية كالبطالة ناتجال فجكة بيف العالقة ظمت ، قتصاديةاال دكرةال مدار عمى

. الحاضػر الكقػت حتػى معقػكؿ بشػكؿ مستقرة ، 1962 عاـ في مرة ألكؿ أكككف عنيا كتب التي ، العالقة
 كفقنػػا. نػػاتجال كفجػػكة الدكريػػة البطالػػة بػػيف العالقػػة مالئػػـ بشػػكؿ ، اآلف ييعػػرؼ كمػػا ، أككػػكف قػػانكف يمخػػص
 النػػاتج إلػى بالنسػبة كاحػدة مئكيػة نقطػػة بمقػدار الحقيقػي اإلجمػالي المحمػي النػػاتج زيػادة مػع ، أككػكف لقػانكف
 :مئكية نقطة 0.5 بمقدار الدكرية البطالة تنخفض ، المحتمؿ اإلجمالي المحمي

 .الناتج فجكة × 0.5-=  الدكرم الدطالة م دؿ

 الناتج كفجكة الدكرم الدطالة م دؿ ديف أكككف آرثر اكتشفها إح ائية عبل ة أكككف  انكف

 الػػدخؿ يعػػد. قتصػػاديةاال دكرةالػػ عبػػر الدكريػػة البطالػػة كتػػدفؽ انحسػػارك  تكسػػع أككػػكف قػػانكف يكضػػ 
 الػرغـ عمػى. قتصػاديةاال دكرةالػ تكػاليؼ أىػـ مػف العػاطمكف العمػاؿ منو يعاني الذم lost income  المفقكد

 ال اديةقتصػػػاال دكرةالػػػ تكػػػاليؼ فػػػ ف ، التكسػػػعات أثنػػػاء األسػػػرة دخػػػؿ كارتفػػػاع الدكريػػػة البطالػػػة انخفػػػاض مػػػف
 ، كركػكد تكسػع مػف قتصػاديةاال دكرةالػ تتكػكف ، أكالن :  أسػباب ألربعة الدكرة عبر المتكسط بالضركرة تتعدل
 مػف أقػؿ Real GDP يكػكف قػد ، لػذلؾ نتيجػة.  التكسػعات حجـ نفس بالضركرة ليا ليس الرككد فترات لكف

 العمػػؿ عػػف عػػاطميف العمػػاؿ ظػػؿ إذا ، ثانينػػا.  الكقػػت نصػػؼ مػػف أكثػػر المحتمػػؿ اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج
 شػديدان  التػدىكر ىػذا يككف أف يمكف ، القصكل الحالة في.  مياراتيـ تتدىكر فقد ، الزمف مف طكيمة لفترات
 بعػػض يعتقػػد. لمبطالػػة الطبيعػػي المعػػدؿ كزيػػادة العمػػؿ عػػف ىيكميػػان  عػػاطميف العمػػاؿ بعػػض لجعػػؿ يكفػػي بمػػا

 لمبطالة الطبيعي المعدؿ يرتفع قد حيث ، التباطؤ إلى تؤدم أف كفيم الطكيمة البطالة فترة أف االقتصادييف
 الػػػدخؿ ذكم العمػػػاؿ بػػػيف الركػػػكد عػػػف النػػػاتج الػػػدخؿ كفقػػػداف البطالػػػة تتركػػػز ، ثالثنػػػا.  السػػػنكات مػػػف لعػػػدد

 Harvard ىارفػػارد جامعػػة مػػف Lawrence Katz كػػاتز لػػكرانس أجػػراه الػػذم البحػػث ييظيػػر. المػػنخفض

University  كجركر  كآالف Alan Krueger برينسػتكف جامعػة مف Princeton University الزيػادات أف 
 المػنخفض الػدخؿ ذكم مػف يككنػكف مػا عػادةن  كالػذيف - المػنخفض التعميمػي المسػتكل ذكم العماؿ أجكر في
 مسػػتكل اصػػحاب. المػػنخفض الػػدخؿ ذكم العمػػاؿ أجػػكر فػػي الزيػػادات مػػف أكثػػر المرتفعػػة بالبطالػػة تتػػأثر -

ػػا ككركجػػر كػػاتز ييظيػػر.  لتعمػػيـا مػػف أعمػػى  يفتقػػركف الػػذيف كالعمػػاؿ المػػنخفض الػػدخؿ ذكم العمػػاؿ أف أيضن
 بكثيػػر أسػػكأ بشػػكؿ كلكػػف ، المنخفضػػة البطالػػة فتػػرات خػػالؿ خػػاص بشػػكؿ جيػػدنا أداءن  يػػؤدكف الميػػارات إلػػى
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 Lisa كػاف يػزال االقتصػادية الخبيػرة درست.  عديدة سنكات تستمر أف يمكف. المرتفعة البطالة فترات خالؿ

Kahn ييػػػؿ جامعػػػة مػػػف Yale University فتػػػرة خػػػالؿ الكميػػػة مػػػف المتخػػػرجيف العػػػامميف عمػػػى التػػػأثيرات 
 فػ ف ، ذلػؾ كمػع. العمػؿ كفػرص العامػؿ أجػر مػف قمػؿ الركػكد فتػرة خػالؿ التخرج أف Kahn تكجد. الرككد
ػػا 15 إلػػى تصػػؿ لمػػدة اسػػتمرت اآلثػػار ىػػذه أف ىػػك لمدىشػػة المثيػػر  لحػػاالت يكػػكف أف يمكػػف ، لػػذلؾ.  عامن
 .العماؿ مف معينة مجمكعات عمى لمغاية األمد طكيمة آثار الرككد

 التضخـ Inflation  

 الفعمػي اإلجمػالي المحمػي الناتج زيادة مع. التضخـ معدؿ عمى تؤثر ما عادة قتصاديةاال دكراتال 
 مػػػف يصػػػب  لػػػذلؾ ، الكامػػػؿب مسػػػتخدمة المػػػكارد تصػػػب  ، المحتمػػػؿ اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج إلػػػى بالنسػػػبة
 السػػػػػمع إلنتػػػػػاجمعطمػػػػة ال الطبيعيػػػػػة كالمػػػػكارد المػػػػػاؿ كرأس العمالػػػػػة عمػػػػى العثػػػػػكر الشػػػػركات عمػػػػػى الصػػػػعب
 التكمفػة زيػادات نقػؿ الشػركات كتحػاكؿ ، االرتفػاع في المدخالت ىذه أسعار تبدأ ، لذلؾ كنتيجة. كالخدمات

 .  لتضخـا زيادة كبالتالي ، أعمى أسعار شكؿ في المستيمكيف إلى

 كالنمك اال ت ادية الدكرات ديف الركادط Growth  

 اإلجمػػػالي المحمػػػي لمنػػػاتج المتػػػكازف النمػػػك مسػػػار عمػػػى قتصػػػاديةاال دكراتالػػػ تػػػؤثر أف الممكػػػف مػػػف
 أخػػرل تكمفػػة بمثابػػة المتػػكازف النمػػك مسػػار انخفػػاض كسػػيككف. فػػي المحػػكر السػػابؽ كصػػفناه الػػذم الحقيقػػي
 ؛ Solow نمػػك نمػػكذج يكضػػ .  قتصػػاديةاال دكرةالػػ مػػدار عمػػى تجاكزىػػا يمكػػف ال التػػي االقتصػػادية لمتقمبػػات

ػػا يتغيػػر المتػػكازف النمػػك مسػػار طػػكؿ عمػػى Real GDP مسػػتكل فػػ ف ، االسػػتثمار معػػدؿ تغيػػر إذا أنػػو . أيضن
 يػػكفر ممػػا ، لمشػػركات االسػػتثمارية النفقػػات عمػػىقتصػػادية اال بػػدكرات المػػرتبط اليقػػيف عػػدـ يػػؤثر أف يمكػػف
 برنػػانكي بػػفجػػادؿ . الطكيػػؿ المػػدل عمػػى االقتصػػادم كالنمػػك قتصػػاديةاال دكراتالػػ بػػيف كاحػػدنا محػػتمالن  رابطنػػا

Ben Bernanke ، الطمػػػػب بشػػػأف اليقػػػػيف عػػػدـ زاد كممػػػػا بأنػػػو؛  برينسػػػػتكف جامعػػػة فػػػػي االقتصػػػاد أسػػػػتاذ 
 اآلالت في اراالستثم كاف إذا ما تحديد الشركة عمى الصعب مف كاف كمما ، الشركة منتج عمى المستقبمي

ا بناء مصنع جديدا أك  .مربحن

 بنػػاؤه سػػيتـ الػػذم المصػػنع حجػػـ تحديػػد الشػػركة عمػػى الصػػعب مػػف يجعػػؿ ىػػذا اليقػػيف عػػدـ أف كمػػا
 متابعػػػػة عػػػػدـ الشػػػػركة تختػػػػار قػػػػد ، اليقػػػػيف عػػػػدـ بسػػػػبب.  المصػػػػنع فػػػػي السػػػػتخداميا األنسػػػػب كالتكنكلكجيػػػػا
 عػدـ فػي ، شػديدة تكػكف عنػدما خاصػة ، قتصػاديةاال دكراتالػ تتسػبب أف يمكػف.  اإلطالؽ عمى االستثمار
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 عػػدـ مػػف أكبػػر قػػدرنا شػدة األكثػػرقتصػػادية اال الػػدكرات ذك االقتصػػاد يكاجػو.  المسػػتقبمي الطمػػب بشػػأف اليقػيف
 . اعتداالن  أكثر اقتصادية دكرات بو اقتصاد مف أقؿ يستثمر قد لذلؾ ، المستقبمي الطمب بشأف اليقيف

 المحمػػي النػػاتج مسػػتكل مػػف سػػيقمؿ االسػػتثمار معػػدؿ انخفػػاض أف كمػػا اتضػػ  فػػي المحػػكر السػػابؽ
 الشػػديدةقتصػػادية اال الػػدكرات ذم لالقتصػػاد يكػػكف قػػد ، لػػذلؾ.  المتػػكازف النمػػك مسػػار طػػكؿ عمػػى اإلجمػػالي
 لألسػر الػدخؿ متكسػط سػيككف ، لػذلؾ نتيجة. المحتمؿ اإلجمالي المحمي الناتج مف دائـ بشكؿ أقؿ مستكل

 .المعيشة مستكل متكسط مف يقمؿ مما ، دائـ بشكؿ أقؿ داالقتصا ىذا في

 اال ت ادية الدكرة خبلؿ اال ت ادية المتغيرات تحركاتراد ا: 

 المتعمقػػػػة االقتصػػػادية المتغيػػػرات بحركػػػات االقتصػػػاديكف ييػػػتـ ، قتصػػػاديةاال دكراتالػػػ دراسػػػة عنػػػد
 يتحػرؾ كػاف إذا procyclical variable االقتصػادية لمػدكرة مسػاير متغيػر ىػك االقتصػادم المتغيػر. بالدكرة
 دكرةالػػػ تكسػػػعات خػػػالؿ يػػػزداد: الكمػػػي االقتصػػػادم لمنشػػػاط أخػػػرل كمقػػػاييس Real GDP اتجػػػاه نفػػػس فػػػي
 كالنفقػات االسػتثمارنفقػات ك  التكظيػؼ يميػؿ ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى. الرككد فترات أثناء كينخفضقتصادية اال

 المتغيػػرات ىػػذه فػػ ف لػػذا ، الركػػكد فتػػرات أثنػػاء كاالنخفػػاض اتالتكسػػع أثنػػاء الزيػػادة إلػػى المعمػػرة السػػمع عمػػى
 كػػػاف إذا countercyclical variable االقتصػػػادية لمػػػدكرة معػػػاكسال المتغيػػػر.  االقتصػػػادية لمػػػدكرة مسػػػايرة
 أثنػاء يتنػاقص: الكمػي االقتصػادم لمنشػاط األخػرل كالمقاييس Real GDP مف المعاكس االتجاه في يتحرؾ

 فتػرات أثنػاء االنخفػاض إلػى البطالػة معػدؿ يميػؿ ، المثػاؿ سبيؿ عمى. الرككد فترات أثناء كيزداد التكسعات
 .االقتصادية لمدكرة معاكسان  يككف البطالة معدؿ ف ف كبالتالي ، الرككد فترات خالؿ كالزيادة التكسع

 النػاتج اتجػا  نفػس فػال يتحػرؾ ا ت ػادم متغيػر؛  Procyclical variable اال ت ػادية لمػدكرة مسػاير متغيػر
 .الرككد فترات أثنا  كينخفض التكسع فترات خبلؿ يزداد - الحقيقال اإلجمالال المحمال

 االتجػػا  فػػال يتحػػرؾ ا ت ػػادم ؛ متغيػػرCountercyclical variable  اال ت ػػادية لمػػدكرة م ػػاكس متغيػػر
 .الرككد فترات  أثنا كيزداد التكس ات أثنا  يتنا ص - الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج مثؿ الم اكس

ػا االقتصػاديكف يػدرس  التقمبػػات تكقيػت إلػى بالنسػبة االقتصػػادية المتغيػرات فػي التقمبػات تكقيػػت أيضن
 يكىػ ، , Conference Board  بػكرد كػكنفرنس قػكـتفػي الكاليػات المتحػدة االمريكيػة ، .  Real GDP فػي

 كانػػػت إذا مػػػا خػػػالؿ مػػػف ديةاالقتصػػػا المتغيػػػرات بتصػػػنيؼ ، ربحيػػػة غيػػػر خاصػػػة اقتصػػػادية أبحػػػاث شػػػركة
. Real GDP فػػػي التقمبػػػات مػػػع الكقػػػت نفػػػس فػػػي تحػػػدث أك ، تتػػػأخر أك ، تػػػؤدم المتغيػػػرات فػػػي التقمبػػػات
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 Leading الرائػػػدة المؤشػػػرات.  االقتصػػػادية لممتغيػػػرات المػػػؤتمر مجمػػػس تصػػػنيؼ (1) الجػػػدكؿ يكضػػػ 

indicators قبػؿ خفػاضكاالن االرتفػاع إلػى تميػؿ التػي االقتصػادية المتغيػرات ىػي Real GDP مػف كغيرىػا 
 ثػـ القمػة إلػى ، S&P 500 مثػؿ ، األسػهـ أس ار تميؿ ، المثاؿ سديؿ " عمى. الكمي االقتصادم لمنشاط المقاييس
  دػؿ ، 2000 مػارس 24 فػال 1527.46  يمػة عنػد ذركته إلى S&P 500 مؤشر ك ؿ. الرككد دداية  دؿ االنخفاض

 انتهػا  مػف شػهريف  دػؿ ، 2001 سػدتمدر 21 فػال 965.80  ػاع إلػى ؿكك ػ ، 2001 عػاـ ركػكد دػد  مػف كامؿ عاـ

 االرتفػػػاع إلػػى تميػػؿ اقتصػػادية متغيػػػرات ىػػي Coincident indicators المتزامنػػػة المؤشػػرات. " الركػػكد
 المؤشػػػرات.  الكمػػػي االقتصػػػادم لمنشػػػاط أخػػػرل كمقػػػاييس Real GDP مػػػع الكقػػػت نفػػػس فػػػي كاالنخفػػػاض
 يكػػكف أف بعػػد كاالنخفػػاض االرتفػػاع إلػػى تميػػؿ اقتصػػادية متغيػػرات ىػػي Lagging indicators المتػػيخرة

Real GDP المثػاؿ سػديؿ عمػى". بالفعػؿ انخفػض أك ارتفػع قػد الكمي االقتصادم النشاط مقاييس مف كغيره ، 
 أسػاديع 6.0 إلػى انخفػض لكنػه ، 2001 مػارس فػال 2001 عػاـ ركػكد ددايػة فال أساديع 6.6 الدطالة مدة متكسط كاف
. 2001 عػاـ ركػكد مػف األكلى األشهر خبلؿ تتراجع الدطالة مدة كانت ، لذلؾ. الرككد منت ؼ خبلؿ ، 2001 كنيكي فال

 االرتفاع فال الدطالة فترة استمرت. أساديع 7.7 الدطالة مدة متكسط كاف ، 2001 نكفمدر فال ، الرككد فترة نهاية دحمكؿ
 نهايػػة مػػف كاممػػة شػػهرنا 19 د ػػد - 2003 يكنيػػك فػػال أسػػدكعنا 11.5 عنػػد ذركتهػػا إلػػى كك ػػمت ، التكسػػع دػػدأ أف د ػػد

 .الرككد"

  دػػؿ كاالنخفػػاض االرتفػػاع إلػػى تميػػؿ التػػال اال ت ػػادية ؛ المتغيػػرات Leading indicators الرائػػدة المؤشػػرات
 .الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج

 االرتفػػػاع إلػػػى تميػػػؿ التػػػال اال ت ػػػادية المتغيػػػرات اػػػال؛  Coincident indicatorsالمتزامنػػػة  المؤشػػػرات
 .الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج مع الك ت نفس فال كاالنخفاض

 د ػد كاالنخفػاض االرتفػاع إلػى تميػؿ التػال اال ت ػادية المتغيػرات؛  Lagging indicators المتيخرة المؤشرات
 .الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج

 فً اىىالٌبد اىمزحذح االمشٌنٍخ Real GDP ةالمت مق اال ت ادية المتغيرات تحركات (1  الجدكؿ

 الرائدة اال ت ادية المؤشرات

 التحكيمية ال ناعات  طاع فال األسدكعية ال مؿ ساعات . متكسط1

 الدطالة ضد لمتيميف األكلية األسدكعية المطالدات متكسط .2

 الجديدة الخا ة السكنية لمكحدات الدنا  ت اريح .3
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ػا سنكات 10 لمدة الخزانة سندات عمى الفائدة س ر كاك ، الفائدة س ر فارؽ .4  األمػكاؿ عمػى الفائػدة سػ ر منػه مطركحن
 الفيدرالية

 المستهمؾ تك  ات مؤشر .5

 المكرديف تسميـ . مؤشر6

 االستهبلكية كالمكاد لمسمع الجديدة الم ن ة الشركات طمدات .استبلـ7

 الدفاعية  ير ليةالرأسما لمسمع الجديدة الم ن ة الشركات طمدات .استبلـ8

 M2، النقكد عرض .9

 عادم سهـ 500 أسهـ أس ار. 10

 زامنةمت ا ت ادية مؤشرات

 الزراعية  ير الركات  فال ال اممكف .1

 ال ناعال .اإلنتاج2

 كالتجارة الت نيع .مدي ات3

 التحكيمية المدفكعات منه مطركحا الشخ ال الدخؿ. 4

 المتيخرة اال ت ادية المؤشرات

 لدطالةا مدة .متكسط1

 الدنكؾ تتقاضا  الذم األساسال الفائدة س ر .متكسط2

 كال ناعية التجارية القركض .3

 لمخدمات المستهمؾ ألس ار القياسال الر ـ .4

 كالتجارة الت نيع فال المدي ات إلى المخزكف نسدة .5

 الت نيع  طاع فال إنتاج كحدة لكؿ ال مالة تكمفة .6

 الشخ ال الدخؿ إلى - االئتماف دطا ة ر يد مثؿ - االستهبلكية االئتماف أ ساط نسدة. 7
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 اال ت ادية الدكرات فال اال ت اديكف يفكر كيؼخامسا: 

 تػػؤثر لصػػدمات باسػػتمرار كالعػػالمي الػػكطني االقتصػػاد منيػػا يتػػألؼ التػػي العديػػدة األسػػكاؽ تتعػػرض
 فػي األسػكاؽ مػف العديػد عمػى الصػدمات بعػض تػؤثر. كاألسر لمشركات كاالستثمار االستيالؾ قرارات عمى

 البمػػداف مػػف العديػػد عمػػى نفطيػػان  حظػػران  أكبػػؾ فرضػػتعنػػدما  ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى.  كاحػػدة دفعػػة االقتصػػاد
 ارتفػاعفػي تمػؾ البمػداف  األسػر كاجيتك .  النفط أسعار ارتفاع في ذلؾ تسبب ، 1973 عاـ في ، الغربية
 ، البالسػتيؾ مثػؿ ، لمسمع أعمى تكاليؼي بالتالك  أعمى كقكد تكاليؼ الشركات كاجيتكما  ، البنزيف أسعار

 بخػالؼ المنتجػات عمػى االسػتيالكي اإلنفاؽ بخفض الصدمة ليذه األسر استجابت.  النفط مف المصنكعة
 ىػػػذه سػػػاىمتففػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة . تكاليفيػػػا ارتفػػػاع مػػػع اإلنتػػػاج الشػػػركات كخفضػػػت البنػػػزيف،

 .1975-1973 رككد في اإلنفاؽ في التخفيضات

 يعتقػد الػذم المستيمؾ ثقة كتراجع النفط أسعار ارتفاع في 1990 عاـ لمككيت العراؽ غزك تسبب 
 سػبتمبر 11 ىجمػات أدت. فػي الكاليػات المتحػدة  1991-1990 ركػكد فػي ساىـ أنو االقتصادييف بعض
 ركػكد اقـتفػ إلػى أدل ممػا الشػير، ذلػؾ فػي االسػتيالؾ فػي كبيػر انخفاض إلى المتحدة الكاليات في 2001
 األسػػيـ أسػػعار انييػػار يكػػكف أف المحتمػػؿ مػػف.  الماليػػة األسػػكاؽ فػػي الصػػدمات بعػػض تنشػػأ. 2001  عػػاـ
 عػػاـ ركػػكد فػػي سػػاىـ قػػد"  dotcom bubble كػػكـ الػػدكت فقاعػػة" نيايػػة بعػػد 2000 مػػارس فػػي بػػدأ الػػذم

ػا الطبيعيػة الككارث تعمؿ أف يمكف.  المتحدة الكاليات في 2001  إعصػار ضػرب دماعنػ ؛ كصػدمات أيضن
 النفطيػػة المنتجػػات تػػكافر كعطػػؿ المسػػتيمؾ ثقػػة مػػف قمػػؿ ، 2005 عػػاـ فػػي الخمػػيج سػػاحؿ منطقػػة كاترينػػا
 .رككد في لمتسبب يكفي بما كبيرة تكف لـ الصدمة ىذه أف مف الرغـ عمى ، المتحدة الكاليات في المكررة

 سػكؽ أسػعار فػي االنييػار أف مػف الػرغـ عمػى.  اال ت ػاد فػال مضػاعفة آثػار أيضا لها ال دمات
 عنػػدما لػػذلؾ ، األسػػرة ثػػركة مككنػػات أحػػد ىػػي األسػػيـ أف إال ، الماليػػة السػػكؽ فػػي حػػدثنا ىػػك الماليػػة األكراؽ
ا األسرة ثركة تنخفض ، األسيـ أسعار تنخفض  أقػؿ مكارد األسر لدل يككف ، ثركتيا تنخفض عندما. أيضن
 .االستيالؾ مف األسر خفضت ، لذلؾ يجةنت. المستقبؿ في أك اليكـ إما االستيالؾ لتمكيؿ

 يكػػػكف ال كبالتػػػالي ، الصػػػدمات األسػػػكاؽ تمػػػتص ، مرنػػػة االسػػػمية كاألسػػػعار األجػػػكر تكػػػكف عنػػػدما
 فػ ف ، ثابتػة االسػمية كاألسػعار األجػكر تكػكف عنػدما ، ذلػؾ كمع.  Real GDP عمى كبير تأثير لمصدمات
 خػػػالؿ مػػػف الكميػػػات فػػػي التغيػػػرات صػػػدل يتػػػردد .الصػػػدمات ليػػػذه تسػػػتجيب الفرديػػػة األسػػػكاؽ فػػػي الكميػػػات

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 292 

 اإلنفػاؽ في تغييرات إلى الدخؿ في التغييرات تؤدم أف يمكف.  ناتجال تغير مع يتغير الدخؿ ألف االقتصاد
 .كالعمالة ناتجال في التغييرات مف كالمزيد

 المضاعؼ  تيثيراتMultiplier Effects 

 إلػى تشػير كالتػي ،multiplier effects عؼالمضػا تػيثيرات خػالؿ مػف الصػدمات آثػار تضخيـ يتـ
 أك) األكليػػة الزيػػادة عػػف تنػػتج التػػي االسػػتيالكي اإلنفػػاؽ فػػي المسػػتحثة( النقصػػاف أك) الزيػػادات مػػف سمسػػمة

 كالػذم ، المسػتقؿ اإلنفػاؽ فػي تغييػر ىنػاؾ يكػكف عنػدما المضػاعفة التأثيرات تحدث. اإلنفاؽ في( النقصاف
 فػي التغييػر المسػتقؿ اإلنفػاؽ فػي التغييػرات أمثمػة تتضػمف.  الػدخؿ عمػى ديعتمػ ال الػذم اإلنفػاؽ إلػى يشػير

 أك ، المسػتيمؾ ثقػة النخفػاض نتيجػة االسػتيالكي اإلنفػاؽ انخفاض أك ، الضرائب أك الحككمية المشتريات
 .  الماؿ لرأس المستقبمية الربحية بشأف الشركات تشاؤـ زيادة عف الناتج االستثمارم اإلنفاؽ انخفاض

 يكضػ كالػذم . المعػركؼ الػدائرم التػدفؽ مخطػط مف المضاعؼ التأثير كراء األساسية الفكرة يتأت
 لػػبعض اإليػرادات مػػف دكالرنا 1 يكلػد االسػػتيالكية السػمع عمػػى األسػر اتنفقيػػ كحػدة نقديػػة دكالر مػثال  كػؿ أف

 لتكظيػػػؼ كاحػػػدنا ادكالرن  ذلػػػؾ بعػػػد الشػػػركة تسػػػتخدـ(.  الػػػكاردات عمػػػى اإلنفػػػاؽ نتجاىػػػؿ ، لمتبسػػػيط) الشػػػركات
 المػدخالت جميػع تمتمػؾ األسر ألف نظرنا.  كالخدمات السمع إلنتاج األخرل كالمدخالت الماؿ كرأس العمالة

 فػػي الزيػػادة مػػف جػػزءنا األسػرة تمػػؾ تنفػػؽ.  كػػدخؿ األسػر بعػػض إلػػى النيايػػة فػي يػػذىب الكاحػػد الػػدكالر فػ ف ،
 مػف ثانيػة جكلػة اإلضػافي اإلنفػاؽ ىػذا يبػدأ. االدخػار أك الضػرائب لػدفع الزيػادة بقيػة تستخدـ بينما ، الدخؿ
 .ذلؾ إلى كما ، الدائرم التدفؽ في كالدخؿ اإلنفاؽ تغيرات

 األسػػر تتمقػػى عنػػدما أنػػو سػػنفترض ، المثػػاؿ لتبسػػيط. المضػػاعؼ لمتػػأثير مثػػاالن  اعتبػػارؾ فػػي ضػػع
 لػػػذلؾ - البػػػاقي تػػػدخرك  ينػػػامحم المنتجػػػة كالخػػػدمات السػػػمع عمػػػى منيػػػا جػػػزءنا تنفػػػؽ ف نيػػػا ، الػػػدخؿ فػػػي زيػػػادة

 إضػافي دكالر كػؿ مػف دكالرنا 0.90 تنفػؽ األسػر أف سػنفترض. الػكاردات عمى كاإلنفاؽ الضرائب سنتجاىؿ
 .المتبقي دكالرنا 0.10دخركت الدخؿ مف

 السػػػمع عمػػػى اإلنفػػػاؽ زيػػػادة إلػػػى األسػػػر تػػػدفع ، المسػػػتيمؾ ثقػػػة زيػػػادة مثػػػؿ ، الصػػػدمة أف لنفتػػػرض
 اإلنفػاؽ فػي اإلضػافي دكالر المميػار ىػذا ففػ  الػدائرم التػدفؽ مخطػط حسب. دكالر مميار بمقدار كالخدمات

 الطبيعيػػة كالمػػكارد المػػاؿ كرأس العمالػػة بتكظيػػؼ الشػػركات تقػػكـ. لمشػػركات اإليػػرادات مػػف دكالر مميػػار يكلػػد
 التػػي ، رلألسػػ الػػدخؿ مػػف دكالر مميػػار تكلػػد دكالر المميػػار عائػػدات فػػ ف كبالتػػالي ، كالخػػدمات السػػمع إلنتػػاج
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 كخػػدمات سػػمع لشػػراء الػػدخؿ فػػي الزيػػادة ىػػذه األسػػر تسػػتخدـ. الطبيعيػػة كالمػػكارد المػػاؿ كرأس العمالػػة تمتمػػؾ
 مػف ثانيػة جكلػة تكلػد النفقػات فػي األكليػة الزيػادة فػ ف كبالتػالي ، كاإلجػازات كاألثػاث األجيػزة مثؿ ، إضافية
 كالتػػي ، دكالر مميػػكف 900ز  0.90×  دكالر ارمميػػ 1 ىػػك الثانيػػة الجكلػػة خػػالؿ الجديػػد اإلنفػػاؽ. اإلنفػػاؽ
 الػػػػػدخؿ فػػػػػي دكالر مميػػػػػكف 900 ك لمشػػػػػركات اإلضػػػػػافية اإليػػػػػرادات مػػػػػف دكالر مميػػػػػكف 900 تػػػػػكفر بػػػػػدكرىا

 السػػمع عمػػى دكالر مميػػكف 900 البػػالغ اإلضػػافي الػػدخؿ ىػػذا مػػف٪ 90 األسػػر ىػػذه تنفػػؽ. لألسػػر اإلضػػافي
 دكالر مميكف 900 بمقدار اإلنفاؽ يزيد حيث الدائرم التدفؽ خالؿ مف ثالثة جكلة ىناؾ ، لذلؾ. كالخدمات

 كاإلنفػػاؽ الػػدخؿ فػػي الزيػػادة تقػػؿ ، الػػدائرم التػػدفؽ خػػالؿ مػػف مػػرة كػػؿ فػػي. دكالر مميػػكف 810ز  0.90× 
 الػػدخؿ يصػػب  ، لػػذلؾ. األخػػرل٪ 10 الػػػدخر يػػ ممػػا ، الػػدخؿ فػػي الزيػػادة مػػف فقػػط٪ 90 تنفػػؽ األسػػر ألف

 ، كبير الدخؿ في اإلجمالي التغيير ف ف ، ذلؾ كمع. الدكرات عدد زيادة مع صفران  يةالنيا في الناتج الجديد
 :الدائرم التدفؽ خالؿ مف جكلة كؿ خالؿ إضافي دخؿ إنشاء يتـ ألنو

 729+  دكالر مميػػكف 810+  دكالر مميػػكف 900+  دكالر مميػػار 1=  النػػاتج الػػدخؿ إجمػػالال
 .دكالر مميار 10 +. . . = دكالر مميكف 656+  دكالر مميكف

 ، المثػاؿ ىػذا فػي ، اإلجمالي المحمي الناتج في التغير يساكم الدخؿ إجمالي في التغيير ألف نظرنا
 إجمػالي فػي دكالر مميػار 10 قػدرىا زيػادة إلػى دكالر مميػار 1 بمقػدار االسػتيالكي اإلنفػاؽ في الزيادة تؤدم
 لمتػيثير نتيجػة ىك األسرة إنفاؽ في األكلي التغيير مف أكبر الناتج الدخؿ إجمالي أف حقيقة. المحمي الناتج

 .المضاعؼ

 االسػتهبلكال اإلنفػاؽ فػال المسػتحثة( النق ػاف أك  الزيػادات مػف سمسػمة Multiplier effect المضػاعؼ أثػر
 مػىع اال ت ػادية ال ػدمات تػيثير يضػخـ التػيثير اػذا ؛ المسػتقؿ اإلنفاؽ فال( النق اف أك  األكلية الزيادة عف تنتج التال
 .الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج

: مماثػػػؿ مضػػػاعؼ تػػػأثير ليػػػا سػػػيككف دكالر مميػػػار 1 بمقػػػدار البدايػػػة فػػػي اإلنفػػػاؽ تزيػػػد صػػػدمة أم 
 الحككمػػة خفضػػت أك ، دكالر مميػػار بمقػػدار الحككميػػة المشػػتريات زادت سػػكاء نفسػػو ىػػك المضػػاعؼ التػػأثير

 متفػػػائميف المسػػػتيمككف أصػػػب  أك ، دكالر مميػػػار قػػػداربم االسػػػتيالؾ أك االسػػػتثمار زاد كبالتػػػالي ، الضػػػرائب
 .دكالر مميار بمقدار اإلنفاؽ زيادة كتقرر المستقبؿ بشأف
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 بكثيػػر، أصػػغر اإلنفػػاؽ مضػػاعفات تكػػكف العمميػػة، الناحيػػة مػػف. 10 قػػدره مضػػاعفنا مثالنػػا يكضػػ 
 حجػػـ يقيسػػكف قتصػػادييفاال ألف نظػػرنا. الػػكاردات عمػػى كالنفقػػات الضػػرائب تػػأثيرات إلػػى جزئينػػا ذلػػؾ كيرجػػع

 التػػػػأثير يقيسػػػػكف مػػػػا غالبنػػػػا فػػػػ نيـ ، المحتمػػػػؿ اإلجمػػػػالي المحمػػػػي النػػػػاتج إلػػػػى بالنسػػػػبة قتصػػػػاديةاال دكرةالػػػػ
ا المحتمؿ اإلجمالي المحمي الناتج إلى بالنسبة المضاعؼ  :لدينا سيككف الحالة، ىذه في. أيضن

أثر المضاعؼ ز ) التغير ( ×  محتمؿال اإلجمالي المحمي الناتج/  المستقؿ اإلنفاؽ في التغيير) 
 الناتج المحمي االجمالي الحقيقي / الناتج المحمي االجمالي المحتمؿ (

 عمػى بنػاءن  ، الطريقة بيذه المقاس لممضاعؼ المتحدة الكاليات لتقديرات( التالي 2) الجدكؿ يكض 
 فرض ب مكانية التقديرات تسم  .(OECD) كالتنمية االقتصادم التعاكف منظمة تستخدمو اقتصادم نمكذج
 أف يمكػػف التػي األخػػرل العكامػؿ عػػف فضػالن  ، المسػتكردة السػػمع مػف األسػػر كمشػتريات الػػدخؿ عمػى ضػرائب

 .المضاعؼ التأثير حجـ مف تقمؿ

 (الحقيقال المحمال الناتج إجمالال مف مئكية نقطة  المتحدة لمكاليات اإلنفاؽ مضاعؼ تقديرات(: 2  الجدكؿ

  ال دمة مف سنكات د د
5 4 3 2 1  
 المحمال الناتج إجمالال مف كاحدة مئكية نقطة دمقدار اإلنفاؽ زيادة 1.1 1.0 0.5 0.2 0.1

 المحتمؿ الحقيقال
 فػػي كاحػػدة مئكيػػة نقطػػة زيػػادة أف يعنػػي ممػػا ، 1.1 ىػػك األكلػػى السػػنة فػػي النفقػػات مضػػاعؼ تقػػدير

 الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج مػػػف تزيػػػد الحقيقػػػي اإلجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج مػػػف مئكيػػػة كنسػػػبة اإلنفػػػاؽ
 مػػع تتكيػػؼ كاألسػػعار االسػػمية األجػػكر ألف الكقػػت بمػػركر يقػػؿ التػػأثير أف الحػػظ. مئكيػػة نقطػػة 1.1 بمقػػدار
 الجػدكؿ فػي الػكاردة التقػديرات تكضػ . الطكيػؿ المػدل إلػى القصػير المدل مف االقتصاد انتقاؿ مع الصدمة
ا تنطبؽ التقديرات ىذه كلكف ، الحككمية رياتالمشت زيادة عف الناتج المضاعؼ التأثير  التغيػرات عمى أيضن
 .الصادرات كصافي كاالستثمار االستيالؾ في

 الفعميػة القيمػة تكػكف قد. التاريخية البيانات إلى تستند تقديرات ىي (2) الجدكؿ في المضاعؼ قيـ
 بعض ىناؾ يككف أف يجب ، المضاعؼ التأثير يعمؿ لكي. الظركؼ حسب ، أصغر أك أكبر لممضاعؼ

 عنػد األخػرل كالمػدخالت المػاؿ كرأس العمالػة مػف المزيػد تكظيؼ مف الشركات تتمكف حتى الخاممة المكارد
 زادت ، المحتمػؿ اإلجمػالي المحمػي الناتج عف الحقيقي المحمي الناتج إجمالي انخفض ككمما. الطمب زيادة
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 التػػأثير زاد ، أسػػكأ االقتصػػاد أداء كػػاف كممػػا ، خػػرلأ بعبػػارة. المضػػاعؼ التػػأثير كزاد الخاممػػة المػػكارد كميػػة
 .المضاعؼ

 :التالي البسيط بالمخطط االقتصادية دكرةال خالؿ االقتصادية لمتقمبات حسابنا تمخيص يمكننا

 التغييػػر      المضػػاعؼ التػػأثير        كالشػػركات األسػػر قبػػؿ مػػف اإلنفػػاؽ اسػػتجابة      الصػػدمة
  .الحقيقي ياإلجمال المحمي الناتج في

 " قتصاديةاال دكرةال تحدث لماذا"  :محكرال ىذا بداية في السؤاؿ طرحنا:  األساسي السؤاؿ عمى اإلجابة

ة في األسعار كاألجػكر االسػمي جمكدبسبب اآلثار المجتمعة لمصدمات كال قتصاديةدكرة االالتحدث  
السػتثمار فػي ضػكء األسػعار كاألجػكر . تغير الصدمات قرارات األسر كالشركات بشأف مقدار االستيالؾ كا

. لػذلؾ نػاتج ، تتسبب الصدمات فػي تقمػب الجامدةاالسمية الحالية. عندما تككف األسعار كاألجكر االسمية 
، ف ف الصدمة التي ، عمى سبيؿ المثاؿ ، تقمؿ مف استعداد األسر لإلنفاؽ أك الشركات لالستثمار سػتؤدم 

الحقيقػػي. سػػيتـ تضػػخيـ ىػػذا االنخفػػاض األكلػػي فػػي النػػاتج المحمػػي إلػػى انخفػػاض النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي 
 اإلجمالي الحقيقي بكاسطة المضاعؼ.

 دكرات اال ت ادية : سياسة االستقرارالتهدئة :  سادسا
 Taming Business Cycles: Stabilization Policy 

اليامػػػة كالتنبػػػؤ  : تحميػػػؿ أسػػػباب التغيػػػرات فػػػي التجميعػػػات يقػػػكـ محممػػػك االقتصػػػاد الكمػػػي بميمتػػػيف
بعكاقب التغييرات البديمػة فػي السياسػة. فػي مناقشػات السياسػة ، تسػمى مجمكعػة التجميعػات التػي ييػتـ بيػا 

باألىػػداؼ أك المتغيػػرات  -التضػػخـ كالبطالػػة كمعػػدؿ نمػػك اإلنتاجيػػة عمػػى المػػدل الطكيػػؿ  -المجتمػػع أكثػػر 
مرغكبة ، يمكف اسػتخداـ أدكات السياسػة البديمػة المستيدفة. عندما تنحرؼ المتغيرات المستيدفة عف القيـ ال

، كالتي  السياسات النقديةفي محاكلة لتحقيؽ التغييرات المطمكبة. تنقسـ األدكات إلى ثالث فئات رئيسية: 
، كالتػػػي تشػػػمؿ التغييػػػرات فػػػي  السياسػػػات الماليػػػةتشػػػمؿ الػػػتحكـ فػػػي المعػػػركض النقػػػدم كأسػػػعار الفائػػػدة ؛ 

الضػػرائب ؛ كمجمكعػػة ثالثػػة متنكعػػة تشػػمؿ سياسػػات لتزكيػػد العمػػاؿ بالميػػارات  النفقػػات الحككميػػة كمعػػدالت
 .التي يحتاجكنيا لمتأىؿ لمكظائؼ

 اال المجاميع التال يهتـ المجتمع دقيمها.؛  Target variablesالمتغيرات المستهدفة 

م الجتهػػا دشػػكؿ  اػػال ال نا ػػر التػػال يمكػػف لكاضػػ ال السياسػػات الحككميػػة؛  Policy instrumentsأدكات السياسػػة 
 .مداشر لمتيثير عمى المتغيرات المستهدفة

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 296 

التيثير عمى المتغيػرات المسػتهدفة عػف طريػؽ تغييػر الم ػركض النقػدم ؛  Monetary policyتحاكؿ السياسة النقدية 
 .أك س ر الفائدة أك كميهما

ؿ التبلعػػ  دالنفقػػات الحككميػػة التػػيثير عمػػى المتغيػػرات المسػػتهدفة مػػف خػػبل ؛  Fiscal policyتحػػاكؿ السياسػػة الماليػػة 
 كم دالت الضرائ .

كيػػؼ يػػتـ تقػػديـ المتغيػػرات المسػػتيدفة كأدكات السياسػػة المتعمقػػة بمفػػاىيـ االقتصػػاد الكمػػي المركزيػػة 
معػدؿ البطالػة ، كمعػدؿ التضػخـ ، كنمػك اإلنتاجيػة  -الثالثة في بداية ىذا الفصؿ  جميع المفػاىيـ الثالثػة 

 .المستيدفة لمسياسة االقتصادية ، كاألىداؼ التي ييتـ بيا المجتمع أكثر ىي المتغيرات الرئيسية -

فقػػط اجعػػؿ نمػػك اإلنتاجيػػة فػػي  -إف ىػػدؼ صػػانعي السياسػػات فيمػػا يتعمػػؽ بنمػػك اإلنتاجيػػة بسػػيط 
أسػػرع كقػػت ممكػػف . ال تكجػػد سػػمبيات لمنمػػك السػػريع لإلنتاجيػػة ، كتقريبػػان كػػؿ بمػػد فػػي العػػالـ معجػػب بتحقيػػؽ 

يا الجنكبية )كبعػض دكؿ شػرؽ آسػيا األخػرل(. كمػع ذلػؾ ، فػ ف ىػدؼ صػانعي السياسػة فيمػا النمك في ككر 
يتعمؽ بمعدؿ البطالة ليس بيذه البساطة. مف المحتمؿ أف تؤدم محاكلة خفض معػدؿ البطالػة إلػى الصػفر 

فاظ إلى تسارع كبير في التضخـ ، كقد يككف مف المستحيؿ اعتداؿ التضخـ إذا حاكؿ صانعك السياسة الح
عمى معدؿ بطالػة مػنخفض لمغايػة. ىػدؼ حػؿ كسػط لكاضػعي السياسػات ىػك محاكلػة تعيػيف معػدؿ البطالػة 
الفعمي مساكينا لمعدؿ البطالػة الطبيعػي ، ألف ىػذا سػيميؿ إلػى الحفػاظ عمػى معػدؿ تضػخـ ثابػت ال يتسػارع 

 .كال يتباطأ

  دكر سياسة االستقرارThe Role of Stabilization Policy 

ؿ االقتصاد الكمي برسالة بسيطة: يمكػف اسػتخداـ أم نػكع مػف سياسػة االسػتقرار ، النقديػة يبدأ تحمي
أك الماليػػػة ، لتعػػػكيض التغييػػػرات غيػػػر المرغػػػكب فييػػػا فػػػي اإلنفػػػاؽ الخػػػاص. إف تػػػأثيرات السياسػػػة النقديػػػة 

سػػػية المكضػػػكعات الرئيمػػػف كالماليػػػة عمػػػى مسػػػتكل األسػػػعار كعمػػػى النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي الحقيقػػػي ىػػػي 
ىناؾ العديد مف المشاكؿ في تطبيػؽ سياسػة التثبيػت . قػد ال يكػكف مػف الممكػف الػتحكـ  لالقتصاد الكمي . 

في الطمب الكمي بشكؿ فكرم كدقيؽ. إف سياسة التحفيز التي تيدؼ إلػى مكافحػة البطالػة قػد تعػزز الطمػب 
حاجة إلى التحفيز. قػد يكػكف  الكمي فقط بعد تأخير طكيؿ كغير مؤكد ، كفي ذلؾ الكقت قد ال تككف ىناؾ

 تأثير التغييرات السياسية المختمفة غير مؤكد إلى حد كبير. 

مػػثال؛ كاجيػػت اليابػػاف مشػػكمة إضػػافية فػػي تسػػعينيات القػػرف الماضػػي كالكاليػػات المتحػػدة فػػي أكاخػػر 
سة النقدية . ال يمكف أف يككف سعر الفائدة سالبنا ، لذا بمجرد أف تخفض السيا2009الثالثينيات كمنذ عاـ 

 السعر إلى الصفر ، تفقد ىذه السياسة القدرة عمى تحفيز المزيد اقتصاد.

 اال أم سياسة تس ى إلى التيثير عمى مستكل الطم  الكمال A stabilization policyسياسة االستقرار 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 297 

 فال تفسير الدكرات اال ت ادية كالكبلسيكية الكينزية المقارداتساد ا : 
 The Keynesian and Classical Approaches 

 أـ   السػكؽ سمكؾ صػفاء ، التكازف تمثؿ قتصاديةاال دكرةال خالؿناتج كال العمالة في الحركات ىؿ
 األسػئمة ىػذه االقتصػاديكف نػاقش   السػكؽ غيػر الصػافية سػمكؾ أك ، تػكازف اختالؿ تمثؿ الحركات ىذه أف

 جػػكف البريطػػاني االقتصػػادم نشػػر نػػدماع ، 1936 عػػاـ فػػي الحػػديث الكمػػي االقتصػػاد بػػدأ.  عديػػدة لسػػنكات
 The General Theoryنقػكدكال كالفائػدة لمتكظيػؼ العامػة النظريػة John Maynard Keynes كينز مينارد

of Employment, Interest, and Money .جػادؿ ، الكتػاب ذلػؾ فػي Keynes المرتفعػة المسػتكيات بػأف 
 تمثػؿ الكبيػر الكسػاد فتػرة خػالؿ منيػا يعػاني العػالمي اداالقتص كاف التي ناتجال مستكيات كانخفاض لمبطالة
ػا يكػكف االقتصاد بأف القائؿ المنظكر كصؼي.  التكازف في اختالالن   االقتصػاد باعتبػاره تػكازف حالػة فػي دائمن

 الحػالي Keynesian economics الكينػزم االقتصػاد إلػى ككصػكالن  ، التسػميات ىػذه عمقت لقد.  الكالسيكي
 ، السػػكؽ غيػػر الصػػػافي سػػمكؾ أك تػػكازف عػػدـ تمثػػؿ قتصػػػاديةاال دكراتالػػ بػػأف القائػػؿ رالمنظػػك  عمػػى يقػػؼ
 قتصػػػاديةاال دكراتالػػػ تفسػػػير يمكػػػف الػػػذم المنظػػػكر classical economics الكالسػػػيكي االقتصػػػاد كيمثػػػؿ

 .التكازف تحميؿ باستخداـ

 سػمكؾ أك تػكازف عػدـ تمثػؿ ت ػاديةاال  الػدكرات دػيف القائػؿ المنظػكر :Keynesian economics  الكينػزم اال ت ػاد
 .السكؽ  ير ال افية

 تحميػػؿ داسػػتخداـ اال ت ػػادية الػػدكرات تفسػػير يمكػػف الػػذم المنظػػكر:  Classical economics الكبلسػػيكال اال ت ػػاد
 .التكازف

 فػػي تمثػػؿ الركػػكد أثنػػاء الدكريػػة البطالػػة فػػي الزيػػادة فػػ ف ، صػػحيحة الكينزيػػة النظػػر كجيػػة كانػػت إذا
 األجػػكر بمعػػدؿ كظػػائؼ عمػػى العثػػكر فػػي يرغبػػكف الػػذيف العمػػاؿ أك ، الطكعيػػة غيػػر البطالػػة كؿاأل المقػػاـ
 العمالػػػة حجػػػـ مػػػف أكبػػػر المعركضػػػة العمالػػػةحجػػػـ  فػػػ ف ، لػػػذا.  ذلػػػؾ عمػػػى قػػػادريف غيػػػر كلكػػػنيـ الحػػػالي

 بعػػض ألف أساسػػي بشػػكؿ الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج فػػي االنخفػػاض يحػػدث ، كبالمثػػؿ. المطمكبػػة
. بذلؾ القياـ عمى قادرة غير كلكنيا السائدة باألسعار الخدمات أك السمع مف المزيد بيع في ترغب شركاتال

 . المطمكبة الكمية مف أكبر المعركضة الكمية تككف ، كالخدمات السمع بعض أسكاؽ في ، لذلؾ

 حالػػة يفػ تظػؿ كالخػدمات السػمع كأسػكاؽ العمػؿ سػكؽ فػ ف ، صػحيحة الكالسػيكية النظػرة كانػت إذا
 أنيػػػـ إال ، الركػػػكد فتػػػرة خػػػالؿنػػػاتج كال العمالػػػة انخفػػػاض مػػػف الػػػرغـ عمػػػى. قتصػػػاديةاال دكرةالػػػ خػػػالؿ تػػػكازف
 مػف أقػؿ عػدد لعػرض كالشػركات العمالػة مػف أقػؿ عػدد عػرضل لألسػر الطكعيػة القػرارات بسػبب ذلػؾ يفعمكف
 .كالخدمات السمع
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 الػػرغـ عمػػى ، صػػحيحة قتصػػاديةاال دكرةمػػل ةاألساسػػي الكينزيػػة النظػػرة أف االقتصػػادييف غالبيػػة يعتقػػد
 عػػػاـ فػػػي كينػػػز قػػػدميا التػػػي تمػػػؾ عػػػف كبيػػػرنا اختالفنػػػا تختمػػػؼ قتصػػػاديةاال مػػػدكرةل تفسػػػيراتيـ تفاصػػػيؿ أف مػػػف

 تسػمى. الصػحي  الػرأم ىػك الكالسػيكية النظريػة أف االقتصػادييف مف كبيرة أقمية تعتقد ، ذلؾ كمع. 1936
 The new classical الجديػػػػػد الكالسػػػػػيكي الكمػػػػػي االقتصػػػػػادب أحياننػػػػػا االقتصػػػػػادييف ىػػػػػؤالء آراء

macroeconomics ، جديػػد" كممػػة تيسػػتخدـ حيػػث new  "االقتصػػادييف آراء عػػف نظػػرىـ كجيػػات لتمييػػز 
، نكضػػ  المقصػػكد بصػػدمات االقتصػػاد  كقبػػؿ مناقشػػة كجيػػات النظػػر تمػػؾ .1936 عػػاـ قبػػؿ كتبػػكا الػػذيف

  ات لتفسير الدكرات االقتصادية بيف المنظكريف.الكمي كمركنة االسعار كاالجكر، كمرتكز 

 األس ار كمركنة الكمال اال ت اد  دمات   Macroeconomic Shocks and Price Flexibility 

 أشػارت إذا مضػممة business cycle قتصػاديةاال دكرةالػعبػارة  في cycle دكرة كممة تككف أف يمكف
ػػا نمطنػػا يتبػػع االقتصػػاد أف إلػػى . دائمػػة دكرة فػػي كالشػػدة الطػػكؿ بػػنفس كالتكسػػعات الركػػكد حػػاالت مػػف منتظمن
 إلػى الطريقػة بيػذه قتصػاديةاال دكراتالػ فػي عقػكد قبػؿ يفكػركف كػانكا االقتصادييف بعض أف مف الرغـ عمى
 مػػف كػػؿ فػػي - االقتصػػادييف معظػػـ يػػرل ، ذلػػؾ مػػف كبػػدالن . ذلػػؾ يفعػػؿ ال اليػػكـ معظميػػـ أف إال ، مػػا حػػد

 لصػػػدمات كالشػػػركات األسػػػر اسػػػتجابة عػػػف ناتجػػػة قتصػػػاديةاال دكرةالػػػ أف - سػػػيكيةكالكال الكينزيػػػة المػػػدارس
 لػو متكقػع غيػر خػارجي حػدث ىػي  macroeconomic shocks الكمػي االقتصػاد صػدمةك . الكمػي االقتصػاد

 الكميػة االقتصػادية الصػدمات أمثمة كمف. ككؿ االقتصاد عمى أك االقتصاد مف ميـ قطاع عمى كبير تأثير
 غيػػر كبيػػرة زيػػادة ، التكنكلكجيػػا.  المعمكمػػات فػػي ىػػاـ كابتكػػار ، اإلسػػكاف فقاعػػة كانييػػار ، اليػػةالم األزمػػة
 .المالية أك النقدية السياسة في متكقع غير تغيير أك ، النفط أسعار في متكقعة

 مهـ  طاع عمى كدير تيثير له يككف متك ع  ير خارجال حدث :Macroeconomic shock  الكمال  اال ت اد  دمة
 .ككؿ اال ت اد عمى أك اال ت اد مف

 المثاؿ سبيؿ عمى. سمككيا تغيير كالشركات األسر مف العديد مف الكمي االقتصاد صدمات تتطمب
. اإلسػكاف عمػى الطمػب انخفػاض إلػى 2006 عاـ خالؿ المتحدة الكاليات في اإلسكاف فقاعة انييار أدل ،

 مػػع التكيػػؼ الشػػركات تمػػؾ تػػكظفيـ الػػذيف كالعػػامميف السػػكني البنػػاء مجػػاؿ فػػي العاممػػة الشػػركات عمػػى كػػاف
 عمػى كػاف ، الثمانينيػات خػالؿ الشخصػية الكمبيكتر أجيزة استخداـ انتشار مع ، كبالمثؿ. الطمب انخفاض
 انخفػاض مػع تتكيػؼ أف أخرل مكتبية كمعدات ، كاتبة كآالت ، كبيرة كمبيكتر أجيزة تصنع التي الشركات
، كالعديد مػف الػدكؿ الغربيػة  المتحدة الكاليات فيعمى سبيؿ المثاؿ . مركنتو السكؽ نظاـ مزايا مف. الطمب
 الكظائؼ مالييف يخمؽ مما ، عممياتيا بتكسيع القائمة الشركات كتقكـ جديدة شركات تفت  ، شير كؿ كفي
 يرتػػدم إلػػى يػػؤدم ممػػا ، عممياتيػػا عمػػى التعاقػػد أك بػػ غالؽ الكقػػت نفػػس فػػي األخػػرل الشػػركات تقػػكـ بينمػػا ،

 .  الكظائؼ مالييف
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 الخػاـ كالمػكاد الماؿ كرأس العمالة - المكارد تدفؽ مع جيد بشكؿ السكؽ نظاـ يتعامؿ ، عاـ بشكؿ
 مػف تتطمب الكمي االقتصاد صدمة ف ف ، ذلؾ كمع .المتكسعة الصناعات إلى المتدىكرة الصناعات مف -

 فػي ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى.  مػدمرة النتػائج كفتكػ أف يمكػف كبالتالي ، بسرعة التعديالت ىذه إجراء االقتصاد
 مػػف أكثػػر السػػكني البنػػاء متكسػػط بمػػغ ، 2006 إلػى 2004 مػػف المتحػػدة الكاليػػات فػػي اإلسػػكاف فقاعػة ذركة
 السػػكني البنػػاء كػػاف اإلسػػكاف، فقاعػػة انفجػػار مػػع ،2011 عػػاـ مػػف األكؿ النصػػؼ بحمػػكؿ. GDP مػػف٪ 6

 المنػازؿ عمػى اإلنفػاؽ خفض إلى كصؿ لكنو ، صغيران  جعالترا ىذا يبدك قد. GDP مف فقط٪  2.2 حكالي
جمػػػالي نػػػاتجال إجمػػالي يػػػنخفض لػػـ إذا. دكالر مميػػػار 480 عػػػف يزيػػد بمػػػا الجديػػدة  االقتصػػػاد فػػػي العمالػػة كا 
 البنػػاء صػػناعة مغػػادرة ، عامػػؿ مميػػكني مػػف أكثػػر ذلػػؾ فػػي بمػػا ، الكبيػػرة المػػكارد عمػػى فسػػيتعيف ، األمريكػػي
 لػػـ ، الكاقػػع فػػي. قصػيرة زمنيػػة فتػػرة فػي إنجازىػػا يصػػعب ميمػػة كىػي - آخػػر افمكػػ فػي عمػػؿ عمػػى كالعثػكر
 االقتصػاد فػي ناتجكال التكظيؼ انخفض ، لذلؾ نتيجة. اإلسكاف فقاعة انييار مع بسالسة االقتصاد يتكيؼ

 .كبير بشكؿ األمريكي

 خػالؿ مػف كالعػرض الطمػب فػي التغيػرات مػع تتكيػؼ األسكاؽ أف الجزئي االقتصاد تحميؿ مف نعمـ
 مػػػع بسالسػػػة التكيػػػؼ فػػػي صػػػعكبة يكاجػػػو االقتصػػػاد تجعػػػؿ قػػػد التػػػي األسػػػباب أحػػػد. األسػػػعار فػػػي التغيػػػرات
 المػدل عمػى الصػدمة آثػار مػع كامػؿ بشػكؿ تتكيػؼ ال قػد كاألجػكر األسػعار أف ىك الكمي االقتصاد صدمة
 الكمػي لالقتصاد القصير مدلال بيف الرئيسي الفارؽ أف االقتصادييف مف العديد يعتقد ، الكاقع في. القصير
 بينمػػا ،"  stickyجامػػدة " القصػػير المػػدل عمػػى كاألجػػكر األسػػعار أف ىػػك الكمػػي لالقتصػػاد الطكيػػؿ كالمػػدل
 أف"  sticky جامػػػدة " بكممػػة االقتصػػػاديكف يعنػػي. الطكيػػػؿ المػػػدل عمػػى flexible مرنػػػة كاألجػػػكر األسػػعار
 بينمػا ، العػرض أك الطمػب فػي التغيػرات مػع قصػيرال المػدل عمػى كامػؿ بشػكؿ تتكيػؼ ال كاألجكر األسعار

 .كامؿ بشكؿ تتكيؼ الطكيؿ المدل عمى

 ، لممنػتج المعمػف السػعر ىػك االسمي السعر. كالحقيقية االسمية المتغيرات بيف الميـ التمييز تذكر
 مسػػتكل فػػي لمتغيػػرات الحقيقػػي السػػعر تصػػحي  يػػتـ بينمػػا ، السػػعر مسػػتكل فػػي لمتغيػػرات تصػػحيحو يػػتـ كال

 األجػر تصػحي  يػتـ بينمػا ، السػعر مسػتكل فػي لمتغيػرات االسػمي األجػر تصػحي  يػتـ ال ، كبالمثؿ. السعر
 كلػػيس ، االسػػمية كاألجػػكر األسػػعار إلػػى نشػػير ف ننػػا ، كاألجػػكر السػػعر جمػػكد إلػػى نشػػير عنػػدما. الحقيقػػي
 لصػػػدمات االسػػػمية كاألجػػػكر لألسػػػعار البطػػػيء التعػػػديؿ االقتصػػػاديكف يسػػػمي. الحقيقيػػػة كاألجػػػكر األسػػػعار
 االسػػمي السػػعرجمػػكد  أك wage rigidity األجػػكر كصػػالبة shocks nominal price االسػػمي السػػعر
 .nominal price and wage stickiness كاألجكر

 المػدل عمػى ثابتة تككف ما غالبنا األسعار أف حقيقة تعد  الق ير؟ المدل فال ثادتة األس ار لماذا
 العمالػػة إجمػالي فػي تقمبػات إلػى تػؤدم أف يمكػف الكميػػة االقتصػادية الصػدمات فأ فػي رئيسػينا سػببنا القصػير
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جمػػالي  عػػامالف ىنػػاؾ.  ميمػػة كميػػة اقتصػػادية مسػػألة ىػػك األسػػعار جمػػكد سػػبب فيػػـ فػػ ف ، لػػذا.  النػػاتج كا 
 أسػػكاؽ فػػي تعػػيش الكاقػػع فػػي الشػػركات معظػػـ أف نالحػػظ أف عمينػػا ، أكالن . األسػػعار جمػػكد يسػػبباف رئيسػػياف

 إذا المنافسة التامة سكؽ في الشركة أفككما ىك معركؼ مف مبادم االقتصاد .  كامؿ غير بشكؿ سيةتناف
 منتجات تبيع أخرل شركات مع تتنافس الشركة كأف كالبائعيف المشتريف مف العديد عمى يحتكم السكؽ كاف

 سكؽ في ، ذلؾ كمع.  منتجيا سعر عمى تؤثر أف لمشركة يمكف ال ، المنافسة التامة سكؽ فيف.  متطابقة
 الشػػػركات تتحمػػػؿ مػػػا غالبنػػػا ، ثانينػػػا. السػػػعر عمػػػى السػػػيطرة بػػػبعض الشػػػركة تتمتػػػع ، التامػػػة غيػػػر المنافسػػػة
 تتغيػر عنػدما مقايضػة تكاجػو الشػركات فػ ف ، مكمفنػا األسػعار تغييػر كػاف إذا ؛األسػعار تغيير نتيجة تكاليؼ
 اليسػار إلى الشركة منتج عمى الطمب منحنى تقؿين عندما ، المثاؿ سبيؿ عمى.  كالطمب العرض منحنيات

 حافظػػػت إذا تػػػنخفض مػػػا بقػػػدر تػػػنخفض ال المطمكبػػػة الكميػػػة ألف األسػػػعار خفػػػض مػػػف الشػػػركة ستسػػػتفيد ،
 نتكقع. السعر لتغيير تكمفة تكبدت إذا فقط ثابتنا بالسعر الشركة ستحتفظ ، لذلؾ.  ثابتنا سعرىا عمى الشركة

 لػػف. التكمفػػة مػػف أكبػػر بػػذلؾ القيػػاـ مػػف الفائػػدة كانػػت إذا الطمػػب خفػػاضان بعػػد سػػعرىا الشػػركة تخفػػض أف
 إذا:  الطمػػب زيػػادة بعػػد نفسػػو الشػػيء كينطبػػؽ. التكمفػػة مػػف أقػػؿ المنفعػػة كانػػت إذا أسػػعارىا الشػػركة تخفػػض
 .ثابتنا سعرىا عمى ستحافظ الشركة ف ف ، التكمفة تتجاكز ال السعر رفع مف الفائدة كانت

 بطباعػػػة IKEA ك JCPenney مثػػػؿ شػػػركات تقػػػكـ األسػػػعار  تغييػػػر كاتلمشػػػر  مكمػػػؼ ىػػػك لمػػػاذا
نشاء كتالكجات  ىػذه تأخػذ أف يجػب ، األسػعار تغيػرت إذا. منتجاتيػا أسػعارتفيػرس(  ) تسػرد كيػب مكاقع كا 
 األسػعار كتغيير بيا الخاصة الكيب مكاقع كتحديث كتالكجاتيا طباعة إعادة تكمفة كتتحمؿ الكقت الشركات
ػا العمػالء يغضػب قػد. المتجػر سػمع عمػى المحددة  عمػى ، يحػدث قػد كمػا ، األسػعار الشػركة رفعػت إذا أيضن
 العمػػالء يكافػػؽ قػػد. شػػتكية عاصػػفة بعػػد الػػثمج مجػػارؼ سػػعر ألدكات التػػزلج متجػػر رفػػع إذا ، المثػػاؿ سػػبيؿ

ػػا كالشػػركات  الكقػػكد زيػػت شػػركات بعػػض عمػػالء كقػػع ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى. األجػػؿ طكيمػػة العقػػكد عمػػى أيضن
 تقػػكـ أف قبػػؿ ، ذلػػؾ إلػػى باإلضػػافة.  المقبػػؿ العػػاـ خػػالؿ ثابػػت بسػػعر المنزليػػة التدفئػػة زيػػت لشػػراء عقػػكدنا

 كمػػدل الفرديػػة أسػػكاقيا فػػي كالطمػػب العػػرض انتقػػاؿ مػػدل معرفػػة عمييػػا يجػػب ، أسػػعارىا بتعػػديؿ الشػػركات
 ركػكد حالػة فػي دخػؿ قػد اداالقتصػ أف الفنػدؽ مػدير يػدرؾ قػد ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى. نتقاالتاال ىذه استمرار

 - الفػػكر عمػػى األسػػعار خفػػض مػػف بػػدالن  كلكػػف. انخفػػض قػػد الفنػػدؽ فػػي الغػػرؼ عمػػى الطمػػب أف يتكقػػع كقػػد
 تػػأثير مػػدل معرفػػة فػػي المػػدير يرغػػب قػػد - أخػػرل مػػرة بسػػرعة رفعيػػـ خػػالؿ مػػف العمػػالء ب زعػػاج كالمجازفػػة
 تغييػػر تكمفػػة فػػي التفكيػػر يمكننػػا ، الحالػػة ىػػذه فػػي. المدينػػة تمػػؾ فػػي لألعمػػاؿ كالسػػفر السػػياحة عمػػى الركػػكد

 التكػػػاليؼ ىػػػذه تسػػػمى. الكمػػػي االقتصػػػاد لصػػػدمة الشػػػركة اسػػػتجابة كيفيػػػة تحديػػػد تكمفػػػة أنيػػػا عمػػػى األسػػػعار
 ىػػػذه االقتصػػػاديكف يسػػػمي. menu costs القائمػػػة تكػػػاليؼ باسػػػـ األسػػػعار تغييػػػر مػػػف لمشػػػركات المختمفػػػة
 .الجديدة المطاعـ قكائـ طباعة تكمفة ىك القائمة تكاليؼ أمثمة أحد ألف التكاليؼ بقائمة التكاليؼ

 .األس ار لتغيير الشركات تتحممها التال التكاليؼ Menu costs القائمة تكاليؼ
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 الغربيػػة أكركبػػا فػػي الشػػركات معظػػـ أف االقتصػػادية األبحػػاث أظيػػرت األسػػعار  ثبػػات مػػدة ىػػي مػػا
 الخػدمات قطػاع في الشركات قياـ مع ، العاـ في مرتيف أك فقط كاحدة مرة األسعار تغير المتحدة كالكاليات

ػا االقتصػاديكف كجػد.  التصػنيع شػركات مػف تكػرارنا أقؿ بشكؿ األسعار بتغيير عادةن   أكثػر الشػركات أف أيضن
 يتعػرض التػي الصػدمات مف بدالن  الشركة قطاع ليا يتعرض التي الصدمات نتيجة األسعار لمتغيير عرضة

 .الكمي االقتصاد ليا

 ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى. االسػمية األجػػكرجمػػكد  سػبب تفسػػير فػػي األجػؿ طكيمػػة ال مػػؿ عقػػكد اعدتسػ
 األجػػر يحػػدد العقػػد فػػ ف ، عماليػػة نقابػػة مػػع األجػػؿ طكيػػؿ عمػػؿ عقػػد عمػػى الشػػركات إحػػدل تتفػػاكض عنػػدما

 ، االقتصػػػادية الظػػركؼ تغيػػػرت إذا حتػػى. سػػػنكات عػػدة تكػػػكف مػػا عػػػادة كالتػػي ، العقػػػد مػػدة طػػػكاؿ االسػػمي
 العقػػكد إلػػى باإلضػػافة. األجػػؿ طكيمػػة العقػػكد عمػػى التفػػاكض إعػػادة كالمكمػػؼ الصػػعب مػػف يكػػكف مػػا غالبنػػاف

 الضػػمني العقػػد. العمػػاؿ مػػع implicit contracts ضػػمنية عقػػكد إلػػى الشػػركات تصػػؿ مػػا غالبنػػا ، الرسػمية
ػػا مكتكبنػػا اتفاقنػػا لػػيس  حيػػث العمػػاؿ مػػع الشػػركة تدخمػػو رسػػمي غيػػر ترتيػػب إنػػو ، ذلػػؾ مػػف بػػدالن . قانكننػػا ممزمن
 أقؿ زيادات لقبكؿ العماؿ استعداد مقابؿ الرككد فترات أثناء األجكر في تخفيضات إجراء عف الشركة تمتنع
ا الشركات تمتنع قد. التكسعات أثناء األجكر في  أف مػف خكفنػا الركػكد فتػرات أثنػاء األجػكر خفػض عف أيضن

 إلػػى االقتصػػادم التكسػػع يػػؤدم أف بمجػػرد أخػػرل شػػركات فػػي كظػػائؼ عمػػى لمعثػػكر عماليػػا أفضػػؿ يسػػتقيؿ
 دػػيجكر تيعػػرؼ التػػكازف مػػف أعمػػى حقيقيػػة أجػػكرنا أحياننػػا الشػػركات تػػدفعك . العمػػؿ سػػكؽ فػػي الظػػركؼ تحسػػيف
 الكفػاءة اعتبػارات تػدفع أف يمكػف. إنتاجيػة أكثػر يككنػكا أف عمى العماؿ لتحفيز efficiency wages الكفا ة

ػػا الشػػركات األجػػكر فػػي  تفسػػير فػػي األسػػباب ىػػذه كػػؿ تسػػاعد. الركػػكد أثنػػاء األجػػكر عمػػى الحفػػاظ إلػػى أيضن
 .القصير المدل عمى االسمية األجكر جمكد سبب

 الجديد الكينزم اال ت اد مقادؿ الجديد الكبلسيكال الكمال اال ت اد 
New Classical Macroeconomics Versus New Keynesian Economics 

 استجابة القديمة النظريات عف كالتخمي الكمي االقتصاد في يدةجد نظريات تطكر يحدث ما غالبنا
 قبؿ الكمي االقتصاد عمى الكالسيكييف االقتصادييفلقد ىيمنت افكار .  الرئيسية الكمي االقتصاد لتطكرات

 قصكر أكجو أم إلزالة الضركرم بالمبمغ كسيتغير مرننا كاف السعر مستكل أف اعتقدكا حيث.  الثالثينيات
 شكؿ في ، "الذاتال لمت حيح  كية خ ائص" يمتمؾ االقتصاد أفيفترض ىذا النيج .  الطمب اليإجم في

 أك جدنا مرتفعنا ليككف الحقيقي الكمي لمطمب ميؿ أم تمقائينا تصح  أف شأنيا مف كالتي ، األسعار مركنة
ا  .جدنا منخفضن

 إلى ، الكبير الكساد ىك ، مأساكم كمي اقتصادم حدث أدل ، الماضي القرف مف الثالثينيات في
 إلى الكبير الكساد أدل لقد. رقميف  مف بطالة بمعدالت مصحكبنا الزماف مف عقدنا استمر اقتصادم رككد
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 ىذا إنشاء تـ. خاصية التصحي  الذاتي ك  مركنة األسعار عمى القائـ القديـ الكالسيكي النيج سمعة تشكيو
 متقبؿ جميكر كىـ ، العادييف كاالفراد السياسات انعيكص كالصحفييف االقتصادييف بيف التاريخي الحدث
     The General ....العامة النظرية"  المؤثر كينز مينارد جكف كتاب إلى استنادنا ، الكينزية لمثكرة

Theory"". الذم الكبير الحدث ككاف.  الستينيات أكاخر حتى الكمي االقتصاد عمى الكينزم النيج سيطر 
 الكينزية لمنظرية يكف لـ. الكقت ذلؾ في كبير تضخـ ظيكر ، ىك -صاد الكينزماالقت -ىيمنتو قكض
 .التضخـ أسباب عف لتقكلو الكثير الجامدة االسمية األجكر عمى القائمة

 أكؿ . اال ت ػادية دكراتمػل أساسػييف تفسػريف دػيف الكمػال اال ت اد تقسيـ تـ ، السػبعينيات أكائؿ منذ
 نشػأ الػذم the new classical approach الجديػد الكبلسػيكال الػنهج كػاف ةالقديمػ لمكينزيػة كتحػدو  ظيػر مػا
 .Edmund S فيمػدس إس إدمكنػدك ، شػيكاغك جامعػة ،Milton Friedman فريػدماف ميمتػكف قبػؿ مػف

Phelps جكنيػكر لككاس إم ركدرت بكاسػطة كامؿ بشكؿ الحقنا تطكيره تـ . ككلكمبيا جامعة مف Robert 

E. Lucas, Jr إلػػى تفتقػػر كالشػػركات األسػػر أف فكػػرة عمػػى األكؿ الػػنيج ىػػذا اعتمػػد. شػػيكاغك ةجامعػػ مػػف 
 الثاني الخيط ظير ، الحؽ كقت في.  االقتصادية قراراتيا التخاذ الالزمة المعمكمات مف الكاممة المجمكعة

 صػػػػدمات عمػػػػى كلكػػػػف ناقصػػػػةال معمكمػػػػاتال عمػػػػى بنػػػػاءن  لػػػػيس ، الجديػػػػد الكالسػػػػيكي الكمػػػػي االقتصػػػػاد مػػػػف
 real  “ "الحقيقيػة الػدكرات اال ت ػادية" نمػكذج كىك ، الثاني األسمكب أما.  العرض كظركؼ كلكجياالتكن

business cycle” ، دريسػػككت إدكارد قبػػؿ مػػف أساسػػي بشػػكؿ تطػػكيره تػػـ فقػػد Edward Prescott مػػف 
 .أريزكنا كالية جامعة

 أسكاؽ فال المستمر التكازف افتراض ىك الجديدة الكالسيكية النماذج جميع بيف ال امؿ المشترؾ
 كشركة عامؿ كؿ أف بمعنى  " نقاء أك صفاء السكؽ" "  clear خال ة " األسكاؽ ىذه. كالمنتجات ال مؿ
 أك التكظيؼ فترة خالؿ يسكد أف المتكقع كاألجر السعر مستكل عمى فيو المرغكب النحك عمى تعمؿ
 الشركات أك/  ك العماؿ ألف اال ت ادية لدكراتا تظهر ، كلككاس كفيمبس فريدماف إلى بالنسبة.  اإلنتاج

 يفترض ، المقابؿ في. صحيحة غير معمكمات أساس عمى ذلؾ يفعمكف ، الرغبة حسب تصرفيـ أثناء ،
 كميات تنتج الماؿ رأس كمدخالت العمالة معيف مف حجـ ألف االقتصادية تظير الدكرات أف بريسككت
 .اإلنتاج كفاءة في التغيرات بسبب يقيالحق اإلجمالي المحمي الناتج مف متفاكتة

 إلى جزئينا تيدؼ النظريات مف حديثة أخرل مجمكعة مع الجديد الكالسيكي االقتصاد الكمي يتناقض
 العاـ العنكاف تحت معنا الجديدة النظريات ىذه تجميع يتـ. القديـ  الكينزم النيج في الضعؼ نقاط معالجة

 بأف كينز رؤية تقبؿ ، النماذج ىذه مثؿ. new Keynesian” macro“ "الجديد اال ت اد الكمال الكينزم "
 أبعد إلى يذىبكف لكنيـ. الكالسيكي  الذاتي التصحي  لحدكث الكافية بالسرعة تتغير ال كاألجكر األسعار

 المصمحة في األحياف مف كثير في البطيء كاألجكر األسعار تعديؿ تجعؿ التي األسباب لفحص كينز مف
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 " االقتصاد الكمي الكينزم عمى المترتبة اآلثار تختمؼ. الشركات أرباح تعظيـ مع كيتكافؽ ماؿلمع الذاتية
 األسعار كانت إذا ألنو. الجديد "  الكالسيكي " االقتصاد الكمي تأثيرات عف جذرينا الجديد" اختالفنا

ا "" صافية خالصةتككف  ال األسكاؽ ف ف ، األسباب كانت ميما ، ببطء تتكيؼ كاألجكر  يتمكف ال ؛ دائمن
 ، السائدة كاألسعار باألجكر يريدكف كما الكظائؼ مف العديد عمى الحصكؿ مف األحياف بعض في العماؿ
 األجكر بيذه إنتاجو في ترغب الذم القدر بيع عمى قادرة غير الشركات تككف األحياف بعض كفي

 .كاألسعار

 الكالسيكي الكمي االقتصاد كبير حد إلى ميالك االقتصاد نظرية رفضت الماضييف، العقديف مدل عمى
 في جدنا قصيرة "  فيمبس -لككاس -فريدماف"  نيج يتطمبيا التي المعمكمات فجكات كانت حيث .الجديد
 لعدـ الحقيقية االقتصادية الدكرات نيج رفض تـ كقد. السنكات متعددة االقتصادية الدكرات لشرح المدة
ا كالتضخـ، األسعار عف يقاؿ شيء كال لمطمب، دكر كجكد  قد. العظيـ لمكساد تفسير كجكد لعدـ كأيضن
ا تقدـ لـ كلكنيا كصحيحة مفيدة كاألجكر األسعار ثبات لسبب الجديدة الكينزية التفسيرات تككف  نمكذجن
 لمتضخـ كتفسير ، كالطمب العرض لصدمات دكر إلى المفقكد التفسير يحتاج. االقتصاد عمؿ لكيفية كامالن 

 التي اليجينة النماذج ىذه عف مكجزة مقدمة الجزء ىذا نياية في سنقدـ. كالمالية النقدية سياسةلم كدكر ،
ا النكاحي بعض في تمثؿ  .الجديدة الكينزية كاألفكار الجديدة الكالسيكية لألفكار مزجن

 الجديد الكبلسيكال الكمال ثامنا: نماذج اال ت اد

 ”Imperfect Information and the “Fooling Model " الخداع نمكذج "ك الكاممة  ير الم مكمات - 

 ”fooling model“ "عاالخد نمكذج" كانت الجديد الكالسيكي النيج لتقديـ المتصمتيف النظريتيف إحدل

 عاـ في األمريكية االقتصادية الجمعية أماـ الرئاسي خطابو مف كجزء تطكيره تـ الذم ، فريدماف لميمتكف
 Marketالكاممة  ير كالم مكمات  فا  السكؽ: اما فريدماف لنمكذج المميزة السمات. ك691 

Clearing and Imperfect Information . جميع باستمرار؛ صافية األسكاؽ أف ىي األكلى السمة 
 إذا إال تحدث أف يمكف ال اال ت ادية الدكرات أف ىي الثانية الميزة. طكعية كالعماؿ الشركات تصرفات

 ما غالبنا. "الخداع نمكذج" تسمية جاءت ىنا كمف السعر، مستكل دقيؽ غير بشكؿ يدرككف العماؿ كاف
 مف سمة كىي" imperfect information الكاممة   ير الم مكمات" فريدماف لنمكذج الميزة ىذه تسمى
 .صفاء السكؽ لتنكع الحديثة النماذج مف العديد سمات

 السياسة  كاعد مؤيدم أشهر كاف ،619  عاـ نكدؿ جائزة عمى الحائز فريدماف،: ( 9  1-1 6   فريدماف ميمتكف
policy rules  لبلستهبلؾ الدائـ الدخؿ فرضية كمخترع؛ the permanent-income hypothesis of 

consumption  . 
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ا الشركات تعرؼ: متماثؿ  ير لمخداع فريدماف نمكذج  العماؿ كلكف السعر لمستكل الحالية القيمة دائمن
 مع تكازف حالة في البداية في االقتصاد. زمني  تأخر مع الفعمي السعر مستكل فقط ممكف " يفيمكف"يتع

Y) الطبيعي الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج يساكم (Y) الفعمي الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج
N

) 

natural real GDP  أك النقدم لتكسعا عف الناتج الطمب إجمالي في الزيادة آثار في ننظر . دعكنا 
 سعر بمستكل مصحكبنا يككف الكمي لمطمب المرتفع المستكل ألف المزيد إلنتاج مستعدة الشركات. المالي
 بنسبة انخفاض إلى يؤدم مما ،%  بنسبة االسمي كاألجر %   بنسبة السعر مستكل يرتفع قد؛  أعمى

 أف يعرفكف ال العماؿ لكف. عماؿال مف المزيد تكظيؼ إلى الشركات يدفع مما الحقيقي األجر في % 
 السعر مستكل حيث مف االسمي األجر في %  بنسبة الزيادة بتقييـ كيقكمكف ، ارتفع قد السعر مستكل
 طيب عف أكثر يعممكف ف نيـ كلذا ،%  بنسبة ارتفع قد الحقيقي األجر أف يعتقدكف. تغيير دكف المتكقع
Y عف تختمؼ أف Y لػ الممكف مف يجعؿ ما ىك العماؿ قبؿ مف التكقعي الخطأ ىذا. خاطر

N تحدث ؛ 
 .ينخدعكف ال ماؿ ألف فقط اال ت ادية دكرةال

 اإلجمالي المحمي الناتج يظؿ أف يمكف ال لذلؾ ، تكقعية أخطاء أم تصحي  سيتـ ، آجالن  أـ عاجالن 
 عمى ييطمؽ ، لذلؾ كنتيجة. طكيمة لفترة الطبيعي الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج عف بعيدنا الحقيقي
 ىك فريدماف ف ف ، الكاقع كفي ، " natural rateالطدي ال  الم دؿ" نمكذج اسـ أحياننا فريدماف نمكذج

 الم دؿ" ك " natural real GDPالطدي ال الحقيقال المحمال الناتج إجمالال" مصطمحات عف المسؤكؿ
 عرض بمنحنى مكذجنال كصؼ الشائع مف".  natural rate of unemployment لمدطالة الطدي ال

 . the natural rate hypothesisالطبيعي المعدؿ لفرضية يخضع أنو عمى المدل طكيؿ عمكدم )رأسي(

 المدل طكيؿ تيثير أم االسمال الطم  إجمالال فال نتقاالتلبل  يككف ال عندما الطدي ال الم دؿ فرضية النمكذج يتدع
 .الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج عمى

 الخداع نمكذج مف فيمدس نسخة  The Phelps Version of the Fooling Model 

ا ككلكمبيا جامعة مف فيمبس إس إدمكند طكر ، الخداعنمكذج  فريدماف نشر مع بالتزامف  مختمفنا نمكذجن
 فريدماف تمييز عكس عمى. الطبيعي المعدؿ فرضية الختراع التقدير نفس يستحؽ كىك ، الركح بنفس قميالن 
 مف كؿ يرل. القدر بنفس الجميع ينخدع فيمبس عالـ في المخدكعيف، كالعماؿ كيةالذ الشركات بيف
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 العاـ السعر مستكل أف يدرككا أف دكف ، المزيد كينتجكف صناعتيـ في األسعار ارتفاع كالعامميف الشركات
ا فيمبس طكر. االقتصاد بقية في ارتفع قد  ترل. ماؿالع ينخدع ال بينما الشركات فيو تنخدع كاحدنا نمكذجن

 جميع أف تدرؾ أف دكف ، العماؿ مف المزيد تكظيؼ تعرض كىي ، ارتفع قد منتجاتيا سعر أف الشركات
 .األسعار في الزيادة نفس تشيد االقتصاد في األخرل الشركات

 فال شارؾ ، 9  1 ل اـ نكدؿ جائزة عمى الحائز ، فيمدس: ( -  Edmund S . Phelps   6 فيمدس. س إدمكند
  ير الم مكمات مفهـك ك دـ ، اال ت ادم لمنمك"  الذادية القاعدة" لمفهـك رائدنا ككاف ، الطدي ال الم دؿ رضيةف اختراع
 .تمخي ها تـ كما ال رض  دمات تحميؿ.  االختراع فال كساعد ، اال ت اد فركع مف ال ديد فال الكاممة

 

 بطالة ىناؾ تككف ما عادة. قتصاداال ببقية المتعمقة المعمكمات عف العماؿ عزؿ يتـ ، آخر نمكذج في
 في مرتفع أجر ذم عمؿ عف لمبحث بانتظاـ كاحدة شركة العماؿ يترؾ حيث ؛ المكظفيف دكراف معدؿ في

 مف بدالن  الشركة تمؾ مع يبقكف ف نيـ األجكر، شركتيـ فييا ترفع التي الحالة في لكف. أخرل شركات
 دكف ، االقتصاد في األخرل الشركات جميع أف مف لرغـا عمى البطالة معدؿ ينخفض كبالتالي. االستقالة
 كتسجؿ ، البطالة معدؿ بخفض العماؿ ينخدع. الكقت نفس في المقدار بنفس األجكر رفعت قد ، عمميـ
ا الكمي االقتصاد بيانات  .البطالة معدؿ في انخفاضن

 سكفيميد الخداع لفريدماف ا دارات نمكذج انتقادات  

 زمنية فترة ألم صحيحة غير تكقعات سيحممكف العماؿ بأف ادعائيما سكفيميب فريدماف برر كيؼ
 الشركات تتمتع. لمعماؿ متاح ىك مما دقة أكثر معمكمات لدييا الشركات أف فريدماف إجابة كانت طكيمة 
 كمراقبتيا معينة منتجات أسعار مف قميؿ عدد في مركزة مصمحة لدييا ألف ، المعمكماتية الميزة بيذه

 لدييـ كليس يشتركنيا التي األشياء أسعار مف متنكعة بمجمكعة العماؿ ييتـ ، أخرل ناحية مف. باستمرار
 .السعر مستكل يرتفع عندما الفكر عمى العماؿ يالحظ ال. بدقة لتتبعيا الكافي الكقت

 يجيؿ الكؿ. العماؿ عمى لمشركات معينة إعالمية ميزة أم الخداع نمكذج مف فيمبس نسخة تفترض ال
. العالـ بقية عف تمامنا معزكلة صغيرة جزر في السبؿ بيـ تقطعت ككأنيـ ، العاـ االقتصاد في يحدث ما
 .سكفيميب فريدماف نمكذجي تحرؾ التي الكاممة غير المعمكمات افتراض ضد قكية انتقادات ثالثة تكجيو تـ
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 يشترم. فيمبس نماذج دكأح فريدماف فعؿ كما ، بالعماؿ معيف جيؿ أم الستبعاد سبب يكجد ال ؛ أكالن 
 أك أسبكعي أساس عمى ، كاألدكية كالبنزيف الغذائية المكاد سيما ال ، السمع مف العديد كعائالتيـ العماؿ
 تنشر ؛ثانينا. ارتفع قد لألسعار العاـ المستكل كاف إذا ما تقريبنا الفكر عمى كسيكتشفكف ، يكمي حتى

 أم ف ف لذا شير، كؿ التمفزيكنية األخبار نشرات في تتكررك  كاألجكر األسعار مستكل عف أخبارنا الحككمة
 متعددة االقتصادية الدكرات يفسر أف مف أقصر كىك كاحد، شير مف أكثر يستمر أف يمكف ال جيؿ

 االقتصادم النشاط ازدىار كفترة الحقيقي المحمي الناتج إجمالي ارتفاع فترات كانت إذا ؛ثالثنا. السنكات
 األحداث مف سيتعممكف كالشركات العماؿ ف ف اإلجمالي، السعر مستكل في ةبزياد دائمنا مصحكبة
 .األسعار ارتفاع شؾ بال تصاحبيا الحالي االزدىار مف فترة أم أف كيدرككف الماضية

 يبني لنمكذج الكمي االقتصاد في مجاؿ يكجد ال ، كالشركات العماؿ جانب مف الكاقعي الذكاء مع
 تحريؾ إلى الطمب إجمالي في تغيير أم سيؤدم. كالخداع  الجيؿ عمى قتصاديةاال لمدكرات الكامؿ تفسيره
 عدـ مع ، لمناتج الطبيعي مستكاه عند االقتصاد كسيظؿ كاحد كقت في ألسفؿ أك ألعمى كاألسعار األجكر
 .الكالسيكي الذاتي التصحي  نمكذج في الحاؿ ىك كما تمامنا ، اإلطالؽ عمى االقتصادية الدكرات كجكد

 السياسة ف الية عدـ كا تراح لككاس نمكذج -1
The Lucas Model and the Policy Ineffectiveness Proposition 

 المنطقية التك  ات افتراض  The Assumption of Rational Expectations  : 

 مةالمتمث المزدكجة افتراضاتيما مع ، سكفيميب فريدماف نماذج عمى المفركضة القيكد مف الرغـ عمى
 أبرز مف كاف. االقتصادييف مف العديد إعجاب جذبت فقد ، الكاممة غير كالمعمكمات السكؽ صفاء في

 قامكا العماؿ بأف ما حد إلى المرضي غير فريدماف افتراض اتباع مف بدالن . Robert E. Lucas, Jr ىؤالء
P) السعر لمستكل تكقعاتيـ بتكييؼ فقط

e
 ألنفسيـ سم  مما ، السعر كللمست الفعمية القيمة مع تدريجينا (

 the theory of rational ال قبلنية التك  ات نظرية لككاس قدـ ، أشير حتى أك ألسابيع خداعنباال

expectations .لككاس نمكذج يحتكم كىكذا the Lucas model فا :  أساسية افتراضات ثالثة عمى  
ال قبلنية  التك  اتك ، imperfect information الكاممة  ير كالم مكمات ، market clearing السكؽ

rational expectations (21) 

                                                           
 . تػـ تطديػؽ الفكػرة األ ػمية عمػى لـ يخترع ركدرت لككاس فكػرة التك  ػات ال قبلنيػة ، دػؿ ح ػؿ عمػى فضػؿ تطديقهػا عمػى اال ت ػاد الكمػال -  21

 ،"John Muth  ،"Rational Expectations and the Theory of Price Movements  ضايا اال ت اد الجزئال كتـ تحديداا فال 
Econometrica ،vol. 29  ترد مساامة لككاس األساسية فال مقػالتيف. ككممػا كػاف مػف األسػهؿ الك ػكؿ . 35 - 315( ، ص 1961 يكليك

،  American Economic Review ، النػاتج "-كر ، "د ػض األدلػة الدكليػة عمػى مقايضػات التضػخـ إلى اؤال  اػك ركدػرت إم لككػاس جكنيػ
. انػػاؾ مقالػػة أكثػػر تقنيػػة تحفػػز د ػػض السػػمككيات اال ت ػػادية الجزئيػػة األساسػػية المفترضػػة كاػػال 34–326( ، ص 1973 يكنيػػك  63المجمػػد. 
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 اسػتخداـ أفضػؿ تحقػؽ أف يجػ  كلكػف  ػحيحة Rational expectations ال قبلنيػة التك  ػات تكػكف أف يجػ  ال
 .التاريخ م رفة خبلؿ مف تك  ها الممكف مف كاف التال األخطا  كتجن  المتاحة، لمم مكمات

 الكاممػة  يػر كالم مكمػات :  ػفا  السػكؽ الثبلثػة االفتراضػات عمػى The Lucas model لككػاس نمػكذج ي تمػد
 .ال قبلنية كالتك  ات

 مػف. المتاحػة البيانػات باسػتخداـ ممكنػة تنبؤات أفضؿ بعمؿ االفراد يقكـ عندما منطقية التكقعات تككف
 قبؿ مف التنبؤ أخطاء مالحظة ف ف كبالتالي ، صحيحة تككف أف يجب ال التكقعات ىذه أف ندرؾ أف الميـ
 نظريػػة تجػػادؿ ، ذلػػؾ مػػف بػػدالن . المنطقيػػة التكقعػػات ضػػد دلػػيالن  تشػػكؿ ال المحتػػرفيف االقتصػػادييف أك األفػػراد

 .باستمرار التنبؤ أخطاء نفس يرتكبكف ال االفراد بأف العقالنية التكقعات

 التاريخ مراعاة كانت إذا. يةمنطق ليست فيمبس فريدماف نمكذج( خداع أك) أخطاء ، المثاؿ سبيؿ عمى
 العماؿ ف ف ، الفعمي الحقيقي األجر في بتخفيض مصحكبة دائمنا كانت العمالة في زيادة أم أف إلى تشير

ا سيصاحب المستقبؿ في إضافي عمؿ عرض أم أف سيتعممكف  الفعمي الحقيقي األجر في انخفاض أيضن
 عمى يجب ، عاـ بشكؿ. القبيؿ ىذا مف مؿع عركض أم يرفضكف األذكياء العماؿ ىؤالء جعؿ مما ،

 لتمؾ مشابية ظركؼ في خاصة ، أسبكع بعد أسبكعنا االتجاه نفس في أخطاء ارتكاب عدـ األفراد
 .السابقة التنبؤ أخطاء عف مستقمة أم عشكائية، األخطاء تككف أف يجب. التاريخ في المكجكدة

 اك ،  66  عاـ نكدؿ جائزة عمى الحائز ، لككاس:  (–Robert E. Lucas, Jr   6 1 جكنيكر لككاس إم ركدرت
 السكؽ  فا  افتراضات مع ال قبلنية التك  ات مفهـك ددمج  اـ. الجديد الكبلسيكال الكمال لبل ت اد الرئيسال المطكر

 .الكاممة  ير كالم مكمات

 

السعر  اجأةمف" عمى إيجابي بشكؿ يعتمد الناتج يجعؿ ، كفيمبس فريدماف نمكذج مثؿ ، لككاس نمكذج
price surprise  "، الفعمي السعر مستكل ارتفاع أم (P) المتكقع السعر لمستكل بالنسبة (P

e
 يعتمد. (

 تشبو. كالشركات العماؿ عمى بالتساكم تنطبؽ التي المعمكمات حكاجز عمى ، فيمبس مثؿ ، لككاس

                                                                                                                                                                                     

 أدريػؿ  4، المجمػد. Expectations and the Neutrality of Money ", ،Journal of Economic Theoryنقػكد "التك  ات كحياد ال
 .24إلى  103( ، ال فحات مف 1972
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 خالؿ مف اإلنتاج زيادة مىع حثيـ كيتـ الذرة أك القم  ينتجكف الذيف المزارعيف صغار لككاس شركات
 مكاف كؿ في ارتفعت قد األسعار أف معرفة مف المزارعيف المعمكمات حكاجز تمنع. الفعمي السعر زيادة
 .المزيد إلنتاج حافز أم يمنحيـ كال لإلنتاج الحدية التكمفة يرفع مما ، االقتصاد في

 السياسة  ف الية عدـ ا تراح The Policy Ineffectiveness Proposition:  

 فػي المتاحة المعمكمات جميع يستخدمكف األفراد أف عمى تنص التي ، العقالنية التكقعات مفيكـ يؤدم
 النقػدم، )الضػعؼ(العجز مػف حديثة نسخة في. كأتباعو لككاس قبؿ مف مذىؿ تكقع إلى ، تكقعاتيـ تككيف
 بطريقػػة الحقيقػػي اإلجمػػالي لمحمػػيا النػػاتج تغيػػر أف يمكػػف ال المتكقعػػة النقديػػة السياسػػة بػػأف لككػػاس يجػػادؿ
 the policy (PIP) السياسػػػة فعاليػػػة عػػػدـ اقتػػػراح عميػػػو يطمػػػؽ مػػػا عػػػادة. بيػػػا التنبػػػؤ يمكػػػف أك منتظمػػػة

ineffectiveness proposition ، تطكيرىػػا تػػـ عنػػدما االقتصػػاد مينػػة أذىمػػت النقػػدم لمعجػػز لككػػاس حجػػة 
 .(22)السبعينيات أكائؿ في

 الناتج عمى تؤثر أف يمكف ال النقدية السياسة فال المتك  ة التغييرات أف (PIP) لسياسةا ف الية عدـ ا تراح يؤكد
 .الحقيقال

 بػػأف القائمػػة النظريػػة مػػع جنػػب إلػػى جنبنػػا المنطقيػػة لمتكقعػػات طبيعيػػة نتيجػػة أنيػػا عمػػى PIP فيػػـ يمكػػف
Y عف بعيدنا Y تحركات

N سعرية مفاجأة تتطمب (P‡ P
e
 تمكػف إذا إال النػاتج تغييػر المركػزم لمبنؾ يمكف ال (

 النقػكد عػرض فػي الزيػادة أف يعمػـ الجميػكر كػاف إذا ، ذلػؾ كمػع. سعر مفػاجع إلنشاء ما طريقة إيجاد مف
 المقػػدار بػػنفس زيػػادة ىنػػاؾ سػػتككف ، النقػػدم المعػركض البنػػؾ المركػػزم يرفػػع فعنػػدما ، السػػعر مسػػتكل ترفػع
P = P ) السػعر فػي مفاجػأة دثتحػ فمػف ، كالمتكقعػة الفعميػة األسػعار مستكيات مف كؿ في

e
 النػاتج كسػيظؿ (

Y = Y)  الحقيقي اإلجمالي المحمي لمناتج الطبيعي المستكل عند
N
). 

 أف يمكػف ال النقػكد عػرض فػال دالكامػؿ المتك  ػة التغييػرات أف إلػى فقػط السياسػة ف اليػة عػدـ ا تػراح يشير: ممخص
 أف يمكػف( النقكد عرض فال متك ع  ير تغيير الس رية  المفاجية أف ينكر ال. الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج عمى تؤثر
 اػذ  مثػؿ خمػؽ فػال كديػرة مشػكمة يكاجه الدنؾ المركزم أف إلى يشير لكنه. الحقيقال اإلجمالال المحمال الناتج مستكل تغير

 فػال عميهػا كػاف تػالال نفسػها دالطريقػة اال ت ػادية لؤلحػداث االسػتجادة الدنؾ المركػزم يستطيع ال حيث الس رية، المفاجية
 .الماضال

  لمم مكمات  الفكرم  ال اجؿ( التكفر: المشكمةThe Prompt Availability of Information 

                                                           
 دكاسػػطة PIP لػػػ الرسػػمية الحالػػة تقػػديـ تػػـ ، لككػػاس نمػػكذج عميهػػا يقػػـك التػػال األساسػػية لؤلفكػػار الرئيسػػال الفضػػؿ لككػػاس يتمقػػى دينمػػا  -  22

Thomas J.Sargent ك Neil Wallace المثمػى النقديػة كاألداة ،" ال قبلنيػة" التك  ػات فػال  the Optimal Monetary Instrument، 
 ،Journal of Political Economy السياسػال اال ت ػاد مجمػة"، the Optimal Money Supply Rule المثمػى النقػكد عػرض ك اعػدة
 .54–241 ص ،( 1975 أدريؿ  83. المجمد
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 ، السػبعينيات أكاخػر فػي الكمػي االقتصػاد مناقشػة عمػى ىيمنػت ثػكرة أحػدثت قد PIP أف مف الرغـ عمى
 مسػاىمة المشكمة تكف لـ؛  PIP في عؼالض نقاط مف العديد إلى اإلشارة تمت ، العقد نياية بحمكؿ أنو إال

 مػػػف المكركثػػة المزدكجػػػة االفتراضػػات فػػي الضػػػعؼ كػػاف ، ذلػػؾ مػػػف بػػدالن . العقالنيػػة التكقعػػػات فػػي لككػػاس
 الف مػال السػ ر انحرافػات ج ػؿ ممػا ، الكاممػة غيػر كالمعمكمات لمسكؽ الصفاء المستمرة ، كفيمبس فريدماف
 اإلجمػػالال المحمػػال النػػاتج فػػال  ت ػػاديةاال الػػدكرة تحركػػاتل الكحيػػد الم ػػدر المتك ػػع السػػ ر عػػف الحػػالال
 كانػت االقتصػادية إذا الػدكرات عمػى القضػاء سيتـ أنو إلى الكاممة غير المعمكمات افتراض يشير. الحقيقال

 .اإلجمالي السعر مستكل حكؿ دقيقة حالية معمكمات لدينا

. كاسػػع نطػػاؽ عمػػى كلككػػاس سكفيميػػب فريػػدماف لنمػػاذج الكامػػؿ غيػػر المعمكمػػاتي الجانػػب ىػػذا انتقػػاد تػػـ
 تػػػكفر مػػػع. شػػيريف أك شػػػير مػػػدتيا قصػػيرة تػػػأخير فتػػػرات مػػع بسػػػيكلة اإلجماليػػػة األسػػعار معمكمػػػات تتػػكفر

 عف يبعدىـ قد إجراء أم اتخاذ العماؿ أك الشركات عمى يجب لماذا ، بسيكلة اإلجمالية األسعار معمكمات
 العمؿ  سكؽ تكازف

 The Real Business Cycle Model  الحقيقية اال ت ادية دكرةال نمكذج - 

ا اتفاقنا ىناؾ  ألف نظرنا ، مرضية غير قتصاديةاال مدكرةل الكاممة غير المعمكمات نظرية أف عمى عامن
 السنكات متعددةقتصادية اال مدكراتل معقكالن  مصدرنا يككف أف يمكف ال بحيث جدنا قصير المعمكمات تأخر
 يزاؿ ال نظرية كىي ، قتصاديةاال مدكرةل بديمة نظرية إلى الجدد الكالسيكيكف الكمي االقتصاد عمماء تحكؿ

  real business cycle الحقيقية اال ت ادية الدكرة نمكذج ىي الجديدة نظريتيـ.  صفاء السكؽ فترضت

model (RBC)  االقتصادية لمتقمبات. 

 عف ناتجة أنها عمى كالتكظيؼ الناتج فال ادية اال ت  دكراتال (RBC) الحقيقية اال ت ادية دكرةال نمكذج يشرح
 .ال رض أك التكنكلكجيا  دمات

 (ال رض  دمات أك  حقيقية  دمات في تكمف قتصاديةاال دكرةال أصكؿ أف RBC نمكذج يفترض
 في التقمباتمف  ناتجال في نتقاالتلال الرئيسي المصدر يكمف. (الطم  أك  النقدية ال دمات مف بدالن 

 إجمالي منحنى كليس ،( سكاء حد عمى القصير كالمدل الطكيؿ المدل عمى) العرض إجمالي منحنى
ا ناتجة Y في التقمبات أف عمى RBC نيج ينص. الطمب  اإلجمالي المحمي الناتج في التقمبات عف تمامن
 الدكرات االقتصادية تسبب التي( العرض أك) الحقيقية الصدمات ىذه ىي ما  .YN  نفسو الطبيعي الحقيقي
 جديدة إنتاج تقنيات الصدمات تشمؿ أف يمكف   "ةالحقيقي" قتصاديةاال دكرةال نمكذج ضمف كتحسب
 تذكر.  الخاـ المكاد أسعار كتغيرات الخاـ لممكاد جديدة كمصادر الجكية األحكاؿ كسكء جديدة كمنتجات

 دكراتال مراريةكاست طكؿ لتفسير جدنا قصيرة المعمكمات حكاجز أف اعتبار في فشؿ لككاس نمكذج أف
 يعني مما ، لمغاية مستمرة ىذه العرض صدمات أف RBC نيج يفترض ، المقابؿ في.  الفعمية قتصاديةاال
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 عدة تستمر معاكسة بصدمة استبداليا كيتـ ، بسالسة كتختفي ، سنكات عدة تستمر اإليجابية الصدمة أف
 التي قتصاديةاال دكراتال استمرار تفسر كال ببساطة تفترض RBC نظرية أف مالحظة الميـ مف. سنكات
 .لككاس نيج قكضت

 الكالسيكي لالفتراض كفقنا ىذه المستمرة العرض لصدمات االقتصاد يستجيب ، RBC نمكذج في
 بمركنة تستجيب التي كاألجكر باألسعار تريده الذم المبمغ الشركات تنتج. المستمر لمتكازف الجديد

 عدد عمى بالضبط العماؿ يحصؿ ؛ العماؿ مف تريده الذم العدد كتكظؼ ، المتغيرة االقتصادية لمظركؼ
 . السكؽ يحدده الذم الحقيقي باألجر فييا يرغبكف التي العمؿ ساعات

 نمكذج فال ال مؿ سكؽ RBC 

 لكؿ يمكف الذم ناتجال مقدار تكض  كالتي ،( F) اإلنتاج دالة (9  لمشكؿ العمكم اإلطار يعرض
 عمى ، اإلنتاج دالة في انتقاؿ نزكلي حدكث إلى المعاكسة العرض ةصدم تؤدم. إنتاجو إضافي عامؿ
 في. عامؿ كؿ إنتاجية انخفاض يعني مما ، السيئة الصدمة منحنى إلى المعتاد المنحنى مف المثاؿ سبيؿ
 استجابةن  أسفؿ إلى ، لمعمالة محدالناتج ال يكض  الذم ، العمالة طمب منحنى تقؿين ، السفمي اإلطار
N0 المسمىمنحنى ال مف المعاكسة رضالع لصدمة

d   إلى المنحني N1
d . 

 عرض منحنى انحدار عمى كالعمالة ناتجال مف كؿ عمى المعاكسة العرض صدمة تأثير يعتمد
N0 المسمى الخط طكؿ عمى الحاؿ ىك كما ، مكجبنانحدار اال ىذا كاف إذا. العمالة

s ، األجكر ف ف 
 نظرنا(. العاممة القكل ترؾ أك أقؿ لساعات العمؿ) أقؿ عمالة عرض إلى العماؿ تدفع المنخفضة الحقيقية

 نتيجة نتقؿي العمالة عمى الطمب ف ف ، RBC نمكذج في تكازف حالة في يككف ما دائمنا االقتصاد ألف
 مف ناتجال ينخفض بينما ،N1 إلى  N0 مف العمالة تنخفض. V النقطة إلى B النقطة مف العرض لصدمة

Y0 إلى Y1 ، العمكم اإلطار في مكض  ىك كما. 

 ، العمالة عرض منحنى أف تخيؿ. مختمؼ استنتاج إلى العمالة عرض لمنحنى ختمؼمه  ميؿ يؤدم قد
N0 يككف أف مف بدالن 

s ، فكؽ يرتفع عمكدم خط ىك N0  النقطتيفعبر Z ك B .تكازف نقطة تتحكؿ ثـ 
 في تغيير أم الصدمة تسبب لفك . Z إلى B مف المعاكسة العرض صدمة بفعؿ أسفؿ إلى االقتصاد
 كبالتالي. Y`0 إلى  Y0  مف ، ناتجال في بكثير أقؿ انخفاض ىناؾ سيككف العمكم اإلطار كفي ، التكظيؼ

 يتطمب الحقيقي العالـ في الرككد فترات في التكظيؼ انخفاض سبب تفسير عمى RBC نمكذج قدرة ف ف ،
N0 السطر في مكض  ىك كما ، العمالة عرض لجدكؿ مكجبا انحدارا

s. 
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  الرككد تسد  السيئة ال رض  دمة

real GDP(y)                                                                                                                            
       

                                              

               Y0                                   B                         F0 (عادم) 

             Y`0 Z                F1 (دمة عرض سيئة )   

                                                                                   
                                                                                                   V Y1                   

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

                              N1                    N0                 N             

 real (W/P)                                                                                                                          
         

    N0
s
                                                             

                                                                        

                                               B                                                          (W/P)0  

                                                                                              V    (W/P)1                           

                                                                            )  N0d           يعبد                                         (
                                     Z                                                                                         

                                                                                           N1d (صذمخ سٍئخ)                                               

                                N1               N0                                  N                                                       

 اإلطػار فػال:  الحقيقيػة الػدكرات اال ت ػادية نمػكذج فػال كالتكظيػؼ النػاتج عمػى ال كسػية ال ػرض  ػدمة تيثير (؛6  شكؿ
N0 ، السفمال اإلطار فال.  ال ادية اإلنتاجدالة  اال ، ال مكم

d الم اكسػة الحركػة تػؤدم. ال ػادم ال مالػة طم  منحنى اك 
 ال مالػة طم  كمنحنى F1 إلى اإلنتاج دالة ؿانتقا إلى ، المحا يؿ راعةلز  الجكية األحكاؿ سك  مثؿ ، ال رض ظركؼ فال
 عنػد السػيئة األك ات كفال ، كالسفمال ال مكم اإلطاريف فال B النقطة عند اال ت اد ي مؿ ، ال ادية األك ات فال. أسفؿ إلى

 عػف عدػارة ال مالػة عرض منحنى كاف إذا ؛ ال مالة عرض منحنى انحدار عمى التكظيؼ فال االنخفاض ي تمد. V النقطة
N0 مثؿ المكج  نحدارال ا ذك خط مف ددالن  رأسال(  عمكدم خط

s  إلػى سػينتقؿ اال ت اد فنف ،فال الشكؿ Z  مػف دػدالن V .
 .Y`0 إلى Y0 مف فقط ناتجال كسينخفض ثادتنا التكظيؼ سيظؿ

  الزمنال  االستدداؿ ( سمكؾ عرض ال مؿ كاإلحبلؿ 
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انحػػدار أف يكػػكف لمنحنػػى عػػرض العمالػػة  RBCلنسػػبة لنمػػكذج كمػػا رأينػػا ، مػػف األىميػػة بمكػػاف با
. يؤكػد تحميػؿ االقتصػاد الجزئػي التقميػدم لقػرارات (6)لمشػكؿ ، كمػا ىػك مرسػـك فػي اإلطػار السػفمي  مكجػب

عرض العمؿ عمى أثريف متعارضيف لزيادة األجر الحقيقي. يؤدم ارتفاع األجر الحقيقي إلى زيادة المكافأة 
(. لكػف األجػكر الحقيقيػة األعمػى the substitution effect حػبلؿاالأثر بالكقت المتاح )عمى العمؿ مقارنة 

ػا الػدخؿ الحقيقػي كتجعػؿ ا يرغبػكف فػي اسػتيالؾ المزيػد مػف جميػع السػمع العاديػة ، بمػا فػي  الفػرادترفع أيضن
حنػى عػرض (. عنػد رسػـ منthe income effect الػدخؿ أثػرذلػؾ أكقػات الفػراغ ، ممػا يعنػي تقميػؿ العمػؿ )

 يسيطر عمى تأثير الدخؿ. حالؿ، نفترض ببساطة أف تأثير اال (6)الشكؿ العمالة مكجب الميؿ في 

ػػا يؤكػػد بػػؿ ، فحسػػب المسػػيطر ىػػك حػػالؿاال تػػأثير أف RBC نيػػج يفتػػرض ال  معػػيف بيعػػد عمػػى أيضن
 العمػاؿ عيػدي عنػدما يحػدث. الزمنػي حالؿبػاإل حػالؿاال مػف النكع ىذا يسمى. الكقت بمركر يحدث حالؿلإل

 يكػػكف عنػػدما ، الجيػػدة األكقػػات فػػي. الحقيقػػي األجػػر فػػي لمتغيػػرات اسػػتجابة العمػػؿ كقػػت مقػػدار تخصػػيص
 األكقػػات فػػي الفػػراغ أكقػػات مػػف المزيػػد كيأخػػذكف. العمػػؿ مػػف المزيػػد العمػػاؿ يختػػار ، مرتفعنػػا الحقيقػػي األجػػر

ا الحقيقي األجر يككف عندما ، العصيبة  .منخفضن

 الحقيقيػة األجػكر فترات فال أكثر ال ماؿ ي مؿ عندما Intertemporal substitution نالالزم االحبلؿ يحدث
 األسػ ار ارتفػاع فتػرات فػال اإلنتاج المنتجكف يرفع عندما يحدث كما. المنخفضة الحقيقية األجكر فترات فال كأ ؿ المرتف ة
 .األس ار انخفاض فترات فال اإلنتاج كيقممكف

 في الطالب مف العديد يرغب. الجامعية دراستيـ سنكات خالؿ اراتاالختي ىذه مثؿ الطالب يكاجو
. األخػػرل الصػػيؼ فصػكؿ فػػي لمعمػؿ يخططػػكف بينمػػا ،مػثال أكركبػػا إلػى لمػػذىاب كاحػػدة صػيؼ إجػػازة قضػاء
 إلى الذىاب تختار أك يختار أف يجب صيؼ أم. التخرج قبؿ متبقييف فصميف لدييا الثانية السنة في طالبة
 نسػبينا عاليػة أجػكر لكسػب الفػرص أفضػؿ عمػى يحتػكم الػذم الصيؼ اختيار يجب أنو  الكاض مف أكركبا 
. نػػادرة المرتفعػػة األجػػكر ذات الكظػػائؼ تكػػكف عنػػدما الصػػيؼ فػػي األكركبيػػة بالرحمػػة القيػػاـ كيجػػب ، لمعمػػؿ
 يمكػف كيؼ - الحقيقي العالـ عمى الزمني حالؿاال نظرية تطبيؽ في مشكمة عمى الضكء المثاؿ ىذا يسمط

 األجر  عالية عمؿ فرص يكفر أف المرج  مف الذم المستقبؿ بصيؼ التنبؤ لمطالب

 اإليجادية كالمساامات القيكد: الجديد الكبلسيكال الكمال اال ت اد -4

 اال ت ادية الحقيقية الدكرات نمكذج تقييـ 
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 فيمك العرض صدمات أف عمى التقميدم AD-SAS البياني لػ كالتحميؿ RBC نمكذج مف كؿ يتفؽ
 بالمككنػػات االنتقػػادات تتعمػػؽ لمجػػدؿ  مثيػػر RBC نمػػكذج ، إذف ، لمػػاذا. قتصػػادية الدكرات االػػ تسػػبب أف

 ،قتصػادية اال مػدكراتل الرئيسي السبب باعتبارىا التكنكلكجية الصدمات عمى التركيز: RBC لتحميؿ الفريدة
 دكراتالػػػػ أثنػػػػاء العمػػػػؿ أسػػػػكاؽ فػػػػي يحػػػػدث لمػػػػا RBC كتفسػػػػير ، نقػػػػكدال أك األسػػػػعار تضػػػػميف فػػػػي كالفشػػػػؿ

 .قتصاديةاال

 RBC نمػػػػكذج معالجػػػػة جكانػػػػب مػػػػف جػػػػانبيف عمػػػػى النقػػػػاد يركػػػػز.  التكنكلكجيػػػػة الصػػػػدمات طبيعػػػػة

 منتظمػة غيػر بػكتيرة يحػدث قػد التكنكلكجيػا في التقدـ أف المعقكؿ مف أنو حيف في.  التكنكلكجية لمصدمات
 التراجػع عػف ناتجػة الركػكد حػاالت بػأف القائػؿ  التممػي فػ ف ، نػاتجال نمك معدؿ في دكرات في يتسبب مما ،

 يسػػتجيب. لمتصػػديؽ قابػػؿ غيػػر باعتبػػاره النقػػاد معظػػـ صػػدـ"(  forgetfulnessىمػػاؿ اال)" التكنكلكجيػػا فػػي
 فػػػي االنحطػػػاط تػػػأثير نفػػػس ليػػػا التػػػي األحػػػداث مػػػف أنػػػكاع عػػػدة ىنػػػاؾ بػػػأف RBC نمػػػكذج عػػػف المػػػدافعكف
 كصػدمات السػيئة، الحصػاد مكاسػـ ىذه كتشمؿ.  بكفاءة اإلنتاج كيفية فراداال يفقد لـ لك حتى ، التكنكلكجيا

 اليػػػكاء تمػػكث مػػػف لمحػػد إضػػػافييف كعمػػاالن  كبيػػػرة اسػػتثمارات تتطمػػػب التػػي الحككميػػػة كالمػػكائ  الػػػنفط، أسػػعار
 .كالماء

 عكػس عمػى. الفرديػة الصػناعات كسمكؾ تجميعيال االقتصاد بيف خطكرة األكثر الشحنة تفرؽ ربما
. االقتصػاد عمػى الصػدمات تػأثير تضخيـ يمكنو مضاعفنا تأثيرنا RBC نمكذج يتضمف ال ، IS-LM نمكذج
 نكعيػا مػف فريػدة التكنكلكجيػا لكف. كبيرة صدمات إلى النمكذج يحتاج ، الكبيرة الرككد حاالت لشرح ، لذلؾ

 كمبيكتر سرعة مف زيدت ، المثاؿ سبيؿ عمى ، التي لمغاية المميزة التكنكلكجية االبتكارات. معينة لصناعات
 عمػػى. الفحػػـ منػػاجـ عمػػاؿ إنتاجيػػة عمػػى ضػػئيؿ تػػأثير ليػػا ، Windows بنظػػاـ يعمػػؿ الػػذم المكتػػب سػػط 
 بحيػث ، عشػكائي بشػكؿ( كالسػيئة الجيػدة) التكنكلكجيػة الصػدمات تحػدث أف المػرء يتكقع الصناعة، مستكل
. األخرل الصناعات في المعاكسة الصدمات كبير حد إلى الصناعات بعض في اإليجابية الصدمات تمغي
 فػػػي األخػػػذ مػػػع) االقتصػػػاد مسػػػتكل عمػػػى اقتصػػػادم ركػػػكد فػػػي لمتسػػػبب يكفػػػي بمػػػا كبيػػػرة سػػػيئة صػػػدمة أم

 فػي لمغايػة كاضحة ستككف( األخرل الصناعات في الجيدة الصدمات بسبب جزئينا إلغاؤه سيتـ أنو االعتبار
 سػػػيما ال ، الصػػػدمات ىػػػذه مػػػف أم حديػػػدت فػػػي RBC نمػػػكذج مؤيػػػدك فشػػػؿ ، ذلػػػؾ كمػػػع. الصػػػناعة بيانػػػات

 .النفط أسعار صدمات بخالؼ ، السمبية الصدمات
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 بمػا يسػتمر منيػا كػؿ ، كالسػيئة الجيدةعرض ال صدمات تناكب عمى األساسي RBC نمكذج يعتمد
 حػػػدثت إذا:  مػػزعج تػػػأثير إلػػى يػػؤدم ىػػػذا كلكػػف. المتحػػدة الكاليػػػات فػػي االقتصػػادية دكرةالػػػ متكسػػط يقػػارب

يابنػػا ذىابنػػا العػػرض إجمػػالي منحنػػى نتقػػؿي عنػػدماقتصػػادية الا دكراتالػػ  الطمػػب إجمػػالي منحنػػى يظػػؿ كلكػػف كا 
 دكرةالػػ تبػػدك أف يجػػب. االزدىػػار فتػػرات فػػي كتػػنخفض الركػػكد حػػاالت فػػي األسػػعار ترتفػػع أف فيجػػب ، ثابتنػػا
 الحصػػاد اتسػػنك  فػػي اإلنتػػاج كارتفػػاع األسػػعار انخفػػاض مػػع ، كبيػػر حػػد إلػػى القمػػ  سػػكؽ مثػػؿ قتصػػاديةاال

 .سيئة حصاد مكاسـ شيدت التي السنكات في اإلنتاج كانخفاض األسعار كارتفاع ، الجيد

 ، نػاتجال بتغيػرات إيجػابي بشػكؿ األحيػاف بعػض فػي تػرتبط األسعار أف في الرئيسية المشكمة تكمف
 فػي حػدث مػاك ، نػاتجال بتغيرات سمبي بشكؿ ترتبط األحياف بعض كفي ، الكبير الكساد فترة في حدث كما

 عػف ناتجػة قتصاديةاال الدكرات أف إلى ىذا يشير. الثمانينيات كأكائؿ السبعينيات في العرض صدمة فترات
ػػا ، العػػرض صػػدمات طريػػؽ عػػف فقػػط كلػػيس ، كالعػػرض الطمػػب صػػدمات  نمػػكذج فػػي الحػػاؿ ىػػك كمػػا تمامن

AD-SAS . 

 الجديد الكبلسيكال الكمال لبل ت اد اإليجادية المساامات 

 بجاذبيػة الجديػدة الكالسػيكية لمنظريػة RBC ك Lucas نسػختي مػف كػؿ تتمتػع ، قيكدىا مف الرغـ عمى
 الجديدة  الكالسيكية لمنظرية الجذب عكامؿ ىي ما. االقتصادييف مف كاسعة لمجمكعة قكية

 Rational expectations: linking micro- and كالكمػال الجزئال اال ت اد ردط:  ال قبلنية التك  ات

macroeconomics. . فػػراد اال يكػػرر أال يتطمػػب ألنػػو ، لالقتصػػادييف يػػركؽ العقالنيػػة التكقعػػات مجمػػكع إف
 سػمككيـ لتكجيػو المتاحػة المعمكمػات جميػع مػف كجػو أفضػؿ عمػى فػراداال يسػتفيد ، ذلػؾ مف بدالن .  أخطائيـ

 نفػس فػي متكررة خطاءأ يرتكبكف فراداال بأف البديؿ االفتراض مف جاذبية أكثر النيج ىذا مثؿ. االقتصادم
ا ليا العقالنية التكقعات فرضية.  فترة بعد فترة ، االتجاه . الجزئػي االقتصػاد فػي أسسػيا بسػبب جاذبيػة أيضن
 األساسػية الجزئي االقتصاد افتراضات يكازم الكمي االقتصاد في العقالنية التكقعات افتراض أف يعني كىذا

 .المنفعة كتعظيـ الرب  لتعظيـ

 مف العديد تطبيؽ تـ. The theory of efficient financial markets الف الة المالية ؽاألسكا نظرية
 المسػػتمرة صػػفاءال يعتبػػر حيػػث األسػػكاؽ فػػي بنجػػاح الجػػدد الكالسػػيكيكف االقتصػػاديكف طكرىػػا التػػي األفكػػار
ا لمسكؽ  الماليػة راؽاألك  سػكؽ ذلػؾ فػي بمػا ، المالية األسكاؽ عمى خاص بشكؿ ىذا ينطبؽ. معقكالن  افتراضن
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. كالػػػذىب السػػػكر مثػػػؿ ، كالخػػػاـ الزراعيػػػة السػػػمع كأسػػػكاؽ ، األجنبػػػي الصػػػرؼ كسػػػكؽ ، السػػػندات كسػػػكؽ ،
 جميػػع التكقعػػات تتضػػمف أف المفتػػرض مػػف. العقالنيػػة التكقعػػات افتػػراض الفعالػػة األسػػكاؽ نظريػػة تتضػػمف

 تكجػد ال كأنػو الفكريػة الجديػدة المعمكمػات تمقػي مػع تقفػز األسػيـ أسػعار أف يعنػي ممػا ، المتاحة المعمكمات
 .الداخمية المعمكمات إلى الكصكؿ دكف المالية األكراؽ سكؽ في عادية غير أرباح لتحقيؽ فرص

 األفراد أف فكرة إف. Greater understanding of economic policyاال ت ادية  لمسياسة أكدر فهـ
 إذا حتػى. االقتصػادية لمسياسػة فيمنػا سػنتح قػد عقالنيػة تكقعػات لػدييـ االقتصػاد مػف الخػاص القطػاع في

 عمػى يتفاكضكف الذيف أكلئؾف ، كاألسعار األجكر مركنة تعكؽ األجؿ طكيمة كاألسعار األجكر عقكد كانت
 سػػبيؿ عمػػى. السياسػػات صػػانعك يفعمػػو أف يحتمػػؿ مػػا حػػكؿ كاممػػة بمعمكمػػات بػػذلؾ القيػػاـ يحػػاكلكف العقػػكد
 ، العػرض صػدمة بعػد السػريع بالتضػخـ ستسم  الحككمة أف في يشتبيكف الذيف األجكر مفاكضك ، المثاؿ
 رفػػض فػػ ف ، ذلػػؾ مػػف النقػػيض عمػػى. عقػػكدىـ فػػي الكاممػػة المعيشػػة تكمفػػة تعػػديالت يطمبػػكا أف المػػرج  مػػف

 فػػي األلمػػاني البنػؾ حالػػة فػي كمػػا ، العػرض صػػدمة أعقػاب فػػي السػريع بالتضػػخـ لمسػماح السػػابؽ الحككمػة
 .ضركرية ليست المعيشة لتكمفة الكاممة الحماية بأف األجكر كضيمفا ثقة سيزيد ،السبعينيات

 مػػف المعمكمػػات حػػاجز نيجمػػ مػػف كجػػزء تطػػكيره تػػـ الػػذم (PIP) السياسػػة فعاليػػة عػػدـ اقتػػراح أف تػػذكر
Lucas فػي. نػاتجال عمػى اإلطالؽ عمى تأثير أم ليا ليس النقدية السياسة في المتكقعة التغييرات أف يعني 
 أف ىػك كالمقبػكؿ اعتػداالن  األكثر االقتراح ف ف ، المتحدة الكاليات تاريخ في صال  أنو بدكي ال PIP أف حيف

 السياسػػػػات تسػػػػببت. المتكقعػػػػة غيػػػػر التغييػػػػرات مػػػػف أقػػػػؿ تػػػػأثيرات ليػػػػا بالكامػػػػؿ المتكقعػػػػة السياسػػػػة تغييػػػػرات
 ، سػنكات بضػعل %100 نػاتجال نسػبة تجػاكز فػي السػتينيات فػي المتحػدة الكاليات في اتبعت التي التكسعية
 التغييػػرات أف بػػدا ،( المفػػرط التضػػخـ) الشػػديدة التضػػخـ فتػػرات فػػي ، المقابػػؿ فػػي. دائػػـ بشػػكؿ لػػيس كلكػػف

 .ناتجال في كبير انخفاض حدكث دكف التضخـ تكقؼ الحككمة سياسة في الجذرية

 إذا حتػى.  Pervasive effect on economic research  اال ت ػادم الدحث عمى النطاؽ كاسع تيثير
 الجديػدة التحميػؿ تقنيػات فػ ف ، كبيػرة لشػككؾ تخضع قتصاديةاال دكرةمل الجديدة الكالسيكية النظريات كانت
 مثػؿ المتغيػرات االقتصػاديكف بيػا يػدرس التػي الطريقػة عمػى كبيػر تأثير ليا كاف النظريات ىذه قدمتيا التي

 األرجنتػيف مثؿ أماكف في المتطرفة ـالتضخ فترات فيـ إف. األجنبي الصرؼ كسعر كاالستثمار االستيالؾ
 الكالسػػيكيكف االقتصػػاديكف قػػدميا التػػي التقنيػػات مػػف كاحػػدة مسػػاىمة مجػػرد ىػػك ، تركيػػا ككػػذلؾ ، كالبرازيػػؿ
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 لمتغييػرات فيمنػا تحسػيف إلػى السياسػة" مفاجػ ت" ك السياسػة في المتكقعة التغييرات بيف التمييز أدل. الجدد
 .السياسة في

 the New Keynesian Economics الجديد الكينزم لبل ت اد اسيةاألس السمات تاس ا:

 كالجديد األ مال الكينزم لمنهج المشتركة ال نا ر 

 تطػكرت التػي األصػمية الكينزيػة نمػكذج مػف الكينزيػة نظريػة فػي الحديثػة التطػكرات الجديدة الصفة يميز
 فػػي نتقػػاالتاال نظريػػة بػػيف صػػميةاأل الكينزيػػة نمػػكذج يجمػػع. كأتباعػػو كينػػز قبػػؿ مػػف العظػػيـ كسػػادال خػػالؿ
 لألجػػكر التعسػػفي االفتػػراض عمػػى بنػػاء) كمػػيال عػػرضلم بنظريػػة( IS-LM نمػػكذج عمػػى بنػػاء) الكمػػي الطمػػب
 أك المسػػتمر لمتػػكازف افتراضػػاتيـ مػػع كالجديػػدة، القديمػػة الكالسػػيكية النمػػاذج عكػػس عمػػى(. الثابتػػة االسػػمية
 يطمػؽ مػا غالبػا كبالتػالي،. مسػتمر بشػكؿ ليسػت صػافية ؽاألسكا أف الكينيزم النيج يفترض السكؽ،صفاء 
 نمػكذج الجديػد، أك األصػمي النمػكذج عميػو يطمػؽ أف إمػا ،the Keynesian modelالكينػزم  نمػكذجال عمى

 كافيػػة بسػػرعة التكيػػؼ فػػي األسػػعار فشػػؿ كينقػػؿ ،non-market-clearing model  يػػر  ػػفا  السػػكؽ
 األسػػعار تعػػديؿ أدل إذا.  العػػرض أك الطمػػب صػػدمة بعػػد نسػػبينا قصػػيرة زمنيػػة فتػػرة خػػالؿ األسػػكاؽ صػػفاءل

 فػي األسػكاؽ تفشؿ فقد ، األمد كطكيمة طكيمة عممية الطبيعي الناتج إلى االقتصاد عكدة جعؿ إلى البطيء
 .2007 عاـ تمت التي السنكات أك ، 1986-1980 ، 1941-1929 في كما ، لسنكاتصفاء ال

 عمػى ليسكا داسػتمرار كالشركات ال ماؿ فنف ،non-market-clearing model السكؽ  ير ال افية  نمكذج فال
 .لؤلس ار التدريجال الت ديؿ خبلؿ مف الجداكؿ اذ  مف دف هـ يتـ دؿ مستمر، كعرضهـ دشكؿ طمدهـ جداكؿ

 ال. كالكسػاد الرككد فترات خالؿ كالشركات لمعماؿ الكاضحة التعاسة مف الكينزم االقتصاد جاذبية تنبع
 فكرية تجربة. العمؿ كساعات اإلنتاج لخفض طكعينا خيارنا يتخذكف كانكا لك كما كالشركات العماؿ رؼيتص

 البطالػػة معػػدؿ كػػاف عنػػدما 2011-2010 الحقيقػػي العػػالـ حػػكؿ األسػػئمة ىػػذه نفسػػؾ اسػػأؿ. كافيػػة بسػػيطة
 ىػػػؿ ييف الجػػػار  كالسػػػعر بػػػاألجر المطمػػػكب العمػػػؿ كػػػؿ بيػػػع عامػػػؿ كػػػؿ يسػػػتطيع ىػػػؿ. بالمائػػػة 9 مػػػف أعمػػػى

شػركات  حػكؿ الصمة ذات األسئمة ىذه اطرح ثـ الجارييف  كالسعر باألجر عمؿ عرض عامؿ كؿ سيرفض
 شػػركة كػػؿ سػػتقكـ ىػػؿ اليػػكـ  بأسػػعار المطمػػكب اإلنتػػاج كػػؿ بيػػع اعمػػاؿ شػػركة كػػؿ تسػػتطيع ىػػؿ: االعمػػاؿ
 عػػدة اسػػتمرت ككسػػاد دركػػك  فتػػرات قتصػػاديةاال دكراتالػػ تػػاريخ يتخمػػؿ اليػػكـ  بأسػػعار العمػػالء ب بعػػاد اعمػػاؿ
 كاألسػػعار بػػاألجكر المطمػػكب كاإلنتػػاج العمالػػة كػػؿ بيػػع مػػف كالشػػركات العمػػاؿ خالليػػا يػػتمكف لػػـ ، سػػنكات
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 الكينزيكف يعتقد كما ،  فا  األسكاؽ فشؿ عمى القائمة اال ت ادية الدكرات نظرية ف ف كبالتالي. الجارية
 .لمسكؽ المستمر صفاءال عمى لقائـا الجديد الكالسيكي النيج مف كاقعية أكثر ، الجدد

 بمستكل المتعمقة األخبار عمى إنتاجيا مستكل شركات االعماؿ تبني ، الجديدة الكالسيكية النماذج في
 " في الكاليات المتحػدة االمريكيػة مثؿ المزادات أسكاؽ مف عمييا الحصكؿ تـ كالتي ، بيا الخاصة األسعار
 كاإلنتػاج األسػعار دكر الكينزيػة صػافية ال غيػرالسكؽ  نماذج تقمب ، المقابؿ في. " لمتجارة شيكاغك مجمس
 المتعمقػة األخبار إلى السعر لمستكل اختيارىا في الجديدة الكينزية شركات االعماؿ تستند. عقب عمى رأسنا

 .األمامي الباب مف القادميف العمالء رز كج مدّ  مراقبة خالؿ مف عمييا الحصكؿ تـ التي بمبيعاتيا

 The New Keynesian Modelالجديد  الكينزم مكذجالن -1

 كلكف. ددط  تتكيؼ األس ار أف يفترض كالىما  كالجديد األ مال الكينزم اال ت اد بيف إذف الفرؽ ما
 أسػس شػرح الجديػد الكينػزم الػنيج يحػاكؿ ، ثابتنػا اسػمينا أجػرنا افتػرض الػذم ، األصػمي النمػكذج عكس عمى

 يقػػكؿ كقػد - الجديػد الكينػزم الػنيج يسػتعير. كاألسػعار األجػػكر مػف لكػؿ ءالبطػي لمتكيػؼ الجزئػي االقتصػاد
 الجزئػػي االقتصػػاد مػػف. الجديػػد الكالسػػيكي االقتصػػاد مػػف العقالنيػػة التكقعػػات مفيػػكـ - يسػػرؽ أنػػو الػػبعض
 العمػاؿ كأف أرباحيػا مػف تزيػد الشػركات بػأف األساسية االفتراضات الجديد الكينزم النيج يستعير ، التقميدم

 الشػػركات قيػػاـ كيفيػػة إظيػػار فػػي الجديػػد الكينػػزم االقتصػػاد تحقيػػؽ يتمثػػؿ. منفعػػتيـ أك رفػػاىيـ مػػف يػػدكفيز 
 ليػػا كلكػػف ، الجزئػػي االقتصػػاد مسػػتكل عمػػى العمػػاؿ كرفاىيػػة األعمػػاؿ أربػػاح مػػف تزيػػد باختيػػارات كالعػػامميف
 .الكمي االقتصاد مستكل عمى سمبية اجتماعية عكاقب

 أنػه عمػى كاألجػكر األسػ ار فػال الجمػكد The new Keynesian economics جديػدال الكينػزم اال ت ػاد يشػرح
 .عقبلنية تك  ات لديه يككف أف يفترض منهـ ككؿ ، كال امميف لمشركات الذاتية الم محة مع يتفؽ

 العمػػػؿ أسػػػكاؽ فػػػي األجػػػكر تحديػػػد بػػػيف ىػػػك األكؿ. الجديػػػد الكينػػػزم لمنمػػػكذج ضػػػركرياف تمييػػػزاف ىنػػػاؾ
 nominal rigidity االسػػػػمية ال ػػػػبلدة بػػػػيف الثػػػػانال التمييػػػػز.  المنتجػػػػات أسػػػػكاؽ فػػػػي األسػػػػعار كتحديػػػػد

 الكامػؿ التعػديؿ يمنػع مػا شػيء ىنػاؾ كػاف إذا مػا األسػكاؽ صػفيت لػف.  real rigidity الحقيقيػة ال بلدةك
 الطمػػػب فػػػي التحركػػػات مػػػع المتناسػػػبة (P) االسػػػمية األسػػػعار فػػػي التحركػػػات يمنػػػع أم ، االسػػػمية لألسػػػعار

 األسػعار أك األجػكر ثبػات الجديػدة الكينزيػة النظريػات مػف األكلػى المجمكعػة تشػرح. )  (X = PY سػمياال
 ال قػػػكدك  costs menu القائمػػػة تكػػػاليؼ الفئػػػة ىػػػذه تشػػػمؿ. مكمفنػػػا األسػػػعار تعػػػديؿ تجعػػػؿ لعكامػػػؿ كنتيجػػػة
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 العكامػؿ ىػذه إف ؿكيقػا. كاألجػكر األسػعار مػف كػؿ مركنػة مف يحد مما ،staggered contracts المتداخمة
 .االسمية األسعار تعديؿ دكف تحكؿ التي العكائؽ مع تتعامؿ ألنيا ، االسمية الصالبة تفسر

 ، ال كامػؿ د ػض دسػد  االسمال الس ر مستكل مركنة يثدط عامؿ اال:  A nominal rigidity االسمية ال بلدة
 .األجكر مستكل أك االسمال الس ر تغيير لمشركات كمؼالم مف تج ؿ ال كامؿ اذ . المتداخمة كال قكد القائمة تكاليؼ مثؿ

 النسػدال األجر أك الحقيقال األجر تغيير فال مترددة الشركات يج ؿ عامؿ اال:  A real rigidity الحقيقية ال بلدة
 .النسدال الس ر أك

 جديػدة كائـ ػ طداعػة تكػاليؼ ذلػؾ فػال دمػا ، األس ار دتغيير مرتدطة نفقات أم اال:  A menu cost القائمة تكمفة
 .جديدة كتالكجات تكزيع أك

 مػف مختمفػة لمجمكعػات مختمفػة انتهػا  تػكاريخ لهػا أجػكر عقكد اال:  Staggered contracts المتداخمة ال قكد
 .ال ماؿ أك الشركات

ػا الجديػدة الكينزية النظريات تشرح  أك ، آخػر أجػر إلػى بالنسػبة األجػر ثبػات أك ، الحقيقػي الجمػكد أيضن
 الحقيقيػة الجمػكد أكجػو تشػرح التػي النظريػات تشػمؿ. آخػر لسػعر بالنسػبة السػعر أك ، لمسعر ةبالنسب األجر
جػزء ال ىذا في الحقنا سنبحثو كالذم ، the efficiency wage model الكفا ة أجر نمكذج العمؿ أسكاؽ في
 ككيػػؿ كػػؿ نػػعيم شػػيء ال حيػػث االسػػمية، الصػػالبة تفسػػر ال الحقيقيػػة الصػػالبة نظريػػات أف النقػػاد يالحػػظ. 

 المئكيػػة النسػػبة بػػنفس تمقائينػػا P تغييػػر أم ، االسػػمي الطمػػب إجمػػالي إلػػى االسػػمي سػػعره فيرسػػة مػػف فػػردم
 التي بالحجج خاص بشكؿ ميتميف سنككف. متأثر غير (Y) الحقيقي الناتج ترؾ كبالتالي ، X مثؿ لمتغيير
 الصػػالبة نظريػػات أف إلػػى تشػػير بػػدكرىا كالتػػي ، الكاممػػة الفيرسػػة ىػػذه مثػػؿ لغيػػاب الجػػدد الكينزيػػكف قػػدميا

 .الثابتة كاألجكر األسعار بتفسير صمة ذات الحقيقية

 الكمال اال ت اد عمى كديرة تيثيرات ال غيرة االسمية لمقيـ يككف لماذا -2

 ال الفرديػػةعمػػاؿ اال شػػركات قػػرارات أف ىػػي ، كالجديػػدة القديمػػة ، الكينزيػػة لمنظريػػة األساسػػية الفكػػرة إف
 التحفيزيػة الماليػة السياسػة بػأف األصػمي الكينػزم النمػكذج جادؿ. بشكؿ افضؿ المجتمع مصال  ادائمن  تخدـ
 الػذاتي التصػحي  كفشػؿ ، النقػدم العجػز مف مزيج عف الناتج االقتصادم الرككد لتجنب ضركرية تككف قد
 عكػػس عمػػى يػػةالمال السياسػػة عمػػى خػػاص تركيػػز أم الجديػػد الكينػػزم النمػػكذج يضػػع ال. الثابتػػة كاألجػػكر ،

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 319 

 تتخػػػذىا التػػػي العقالنيػػػة األربػػػاح تعظػػػيـ قػػػرارات أف كيػػػؼ يكضػػػ  ف نػػػو ، ذلػػػؾ مػػػف كبػػػدالن . النقديػػػة السياسػػػة
 .المجتمع عمى سمبية عكاقب ليا يككف قد األعماؿ شركات

 احتكارية شركة  دؿ مف األس ار تحديد 

 نظػػر كجيػػات مػػف عمػػاؿاال شػػركات سػػمكؾ الجديػػد ك الكينػػزمالجديػػد  الكالسػػيكي النيجػػاف يعػػرض
 عمػػػػى قػػػػادرة" لألسػػػػعار محتجػػػزة" الشػػػػركات تكػػػػكف أف ييفتػػػػرض ، الجديػػػد الكالسػػػػيكي النمػػػػكذج فػػػػي. مختمفػػػة
ػا المنافسػة  سػػمعنا ينتجػكف الػػذيف المػزارعيف الػنيج ىػػذا يصػؼ قػد. السػػعر عمػى سػػيطرة كجػكد عػدـ مػػع ، تمامن

فػػي  لمتجػارة شػػيكاغك مجمػس"  فػي ةالمباعػػ الػذرة أك القمػ  مثػػؿ ، auction market المػزاد سػػكؽ فػي تيبػاع
 ذلػؾ كمع. السعر في يتحكمكف ال لكف سينتجكنيا التي الكمية المزارعكف ىؤالء يختار. " الكاليات المتحدة 

 تصػػؼ. األخػػرل االقتصػػاد قطاعػػات معظػػـ فػػي الشػػركات عمػػى ينطبػػؽ ال الكاممػػة المنافسػػة افتػػراض فػػ ف ،
 أداة شػػركة كػػؿ تكػػكف بحيػػث يكفػػي بمػا صػػغيران  البػػائعيف عػػدد فيػػو يكػكف الػػذم السػػكؽ الكاممػػة غيػػر المنافسػة
 الطيػراف كشػركات التصػنيع لشػركات يمكػف ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى. لألسػعار المتمقػي مف بدالن  األسعار تحديد
 .المباع المبمغ عمى سيطرة لدييـ ليس لكف ، بالضبط المحدد السعر اختيار األخرل الشركات مف كالعديد

 سػم ة كيدي ػكف المحترفػكف المتػداكلكف يشػترم حيػث مركػزم مك ػع اك : An auction market المزاد سكؽ
 .مالية كر ة أك

 غيػػر بشػػكؿ المنافسػػة الشػػركات سػػتثني الصػػغيرة القائمػػة تكػػاليؼ أف الجديػػد الكينػػزم الػػنيج يفتػػرض
 بػػػاتث لتفسػػػير كبيػػػرة تكػػػكف أف يجػػػب ال القائمػػػة تكػػػاليؼ أف كيظيػػػر باسػػػتمرار أسػػػعارىا تغييػػػر عػػػف كامػػػؿ

 لتحديػػػد األكليػػػة النظريػػػة نراجػػػع حيػػػث ،(7) لمشػػػكؿ األيسػػػر اإلطػػػار إلػػػى انظػػػر ، السػػػبب لمعرفػػػة. األسػػػعار
 عمػػى ثابتػػة الحديػػة التكمفػػة أف تفتػػرض ألنيػػا خػػاص، بشػػكؿ بسػػيطة مخططاتنػػا.  المحتكػػر قبػػؿ مػػف السػػعر
 التكمفػػػةك   الحديػػػة ةالتكمفػػػ فػػػ ف لػػػذا ، ثابتػػػة تكػػػاليؼ تكجػػػد ال.  األكلػػػي MC0 المسػػػمى األفقػػػي الخػػػط طػػػكؿ

 الحديػة اإليػرادات خػط فييػا يتقػاطع التػي النقطػة عنػد (Y0) المنتجة الكمية تحديد يتـ.  متماثالف المتكسطة
MR0  نقطػة عنػد السػعر تحديػد يػتـ. الحديػة التكمفػة منحنػى مػع  E0 المختػارة الكميػة تتقػاطع حيػث Y0  مػع 
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ا المكقؼ نفس (7) لمشكؿ األيمف اإلطار يكض .  األكلي الطمب منحنى  التػي المجػاالت يحػدد كلكنػو تمامن
 .(23 ناتجال مشترك بو يتمتع الذم المستيمؾ كفائض شركة االعماؿ رب  إلى تشير

 األرداح مف  در أ  ى لتحقيؽ الس ر المحتكر يحدد كيؼ

                                                                                                                                           

                                                          P                                                                         الس ر (P ) 

 الطم  االكلال         ؾ       فائض المستهم   

                                                                          

                                     P0                               E0              E0  P0    

                                   )  MC0           اىمجذ ً)                                          )  MC0           اىمجذ ً) 
                                               C0                                                                    C0  

                                                                                                                              

                MR0                                             

       Y0                                                                       Y0                                             

 كالخػػط األكلػػال الطمػػ  منحنػػى اػػك األحمػػر المائػػؿ الخػػط ، األيسػػر اإلطػػار تكػػر: فػػاللممح األسػػ ار تحديػػد  ػػرار (؛7  شػػكؿ
 اختيػار يػتـ. MC0  األكلػال الحدية التكمفة جدكؿ اك األفقال األزرؽ الخط. حديةال اإليرادات منحنى اك MR0 الدرتقالال

 اإلطػار فػال. المنتجػة يةالكم مع الطم  منحنى تقاطع ،E0 النقطة P0 عند الس ر يظهر. MC يساكم MR حيثناتج ال
 السػ ر مسػتكل كفػكؽ الطمػ  منحنػى أسػفؿ الكا  ػة المنطقة كاال ، المستهمؾ فائض األرجكانال المنطقة ُتظهر ، األيمف

P0  .ديف اليسار عمى الكا  ة المنطقة ، األخضر المستطيؿ اك الردح P0 ك C0 . 

 الطم  النخفاض الشركة استجادة 

 الطمػب انخفػاض آثػار نفحػص اآلف دعكنػا ، الحقيقػي نػاتجال فػي الركػكد حػاالت حػدكث كيفيػة لفيـ 
 منحنػػىفػػي  اليبػػكطي نتقػػاؿاال خػػالؿ مػػف (8) لمشػػكؿ األيسػػر اإلطػػار فػػي االنخفػػاض يظيػػر. المنػػتج عمػػى
 أف الشركة عمى يجب ، الرككد لتجنب.  األحمر الجديد الطمب منحنى إلى المتقطع األحمر األكلي الطمب
 اختيػار يتـ لكي. E1عند  الجديد الطمب منحنى مع يتقاطع كالذم ، Y0 قبؿ مف افك كماقيمة ال نفس تنتج
 الحديػة التكمفػة تػنخفض أف الضػركرم مػف ،E1 النقطػة عنػد الػرب تعظـ  شركة قبؿ مف المتغير غير ناتجال

                                                           
23

مسػتقيمنا ، يػتـ دائمنػا رسػـ منحنػى اإليػرادات الحديػة دحيػث يقػع فػال منت ػؼ المسػافة دػيف منحنػى  مراج ة: عندما يككف منحنى الطم  خطنػا -  
، أم مشػترو تكػكف ر دتػه فػال P0الطم  كالمحكر الرأسال. يكضح منحنى الطم  المقدار الذم ير   كؿ مشترو فال دف ه مقادػؿ المنػتج. عنػد السػ ر 

 ي كس حقيقة أف الس ر الذم يتـ تح يمه أ ؿ مف الر دة فال الدفع.التمتع دفائض المستهمؾ ، مما  P0الدفع أكدر مف 

 ا رياح
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 مطمػػػكب" السػػػفمي األزرؽ الخػػػط يسػػػمى. المطمكبػػػة  MC1خطػػػكط ك  األكليػػػة MC0 بػػػيف المكضػػػ  بػػػالمبمغ

required   "في االنخفاض ألف MC الرككد لتجنب ضركرم. 

                                                       كديػرة اجتماعية تكاليؼ إلى ال غيرة القائمة تكاليؼ تؤدم أف يمكف

 ( P) الس ر                                                                                                                                     

 الطم  الجديد                                               الطم  االكلال                                   

              P0                         الطلب الجديد                           

                                      P1                               E1             E0  P0    

 E1             MC0  (             E2       P1 اىمجذ ً)                                                                

                                                                       MC1  (                C0        اىمطيىة)
                   C1                                                                                                                  C1                                                

                                               MC1  اىمطيىة              

       Y0                                                           Y1           Y0                                         

ا يكاجه لمحتكر الس ر تحديد خيار (،8  شكؿ  تقػاؿان إلى الطم  انخفاض يؤدم ، األيسر اإلطار فال : الطم  فال انخفاضن
 أف يجػ  ، Y0 عنػد الثادػتالنػاتج  عمػى لمحفػاظ. الجديػد الطمػ  خػط إلػى األكلػال الطم  خط مف أسفؿ إلى الطم  منحنى
 تخفػيض سػيتـ كاف إذا ما لتقرير. المطمكدة MC1 إلى الحدية التكمفة تنخفض أف كيج  P1 إلى P0 مف الس ر ينخفض
 اإلطػار فػال A المنطقػة نػا ص B المنطقػة  الػردح مػف المكسػ  الشػركة تزف ، ال أـ P1 الردح ت ظيـ مستكل إلى رالس 
 ، P0 دكف ما إلى الس ر خفض فال الشركة فشمت إذا. الس ر تغيير فال متضمنة تككف  د  ائمة تكمفة أم مقادؿ( األيمف
 .A نا ص B مف دكثير أكدر كاال ، B زائد D قةالمنط المجتمع كيفقد ، Y1 إلى Y0 مفناتج ال مستكل ينخفض

 كانػت إذا ، ال ربمػا  P1 إلػى P0 مػف السػعر خفػض طريػؽ عػف جناتال خفض الشركة ستتجنب ىؿ
 لتغطيػة كافيػان  يكػكف ال قػد السػعر خفػض طريػؽ عػف الػرب  كسػب ألف ،menu costs قائمػةال تكػاليؼ ىناؾ

 خػط فػكؽ يقػع مستطيؿ عف عبارة الرب  صندكؽ أف (7) لمشكؿ األيمف اإلطار مف تذكر.  القائمة تكاليؼ
MC التػػكازف نقطػػة عنػػد العمػػكم األيمػػف ركنػػو مػػع E0 أك E1 .خفػػض طريػػؽ عػػف ، الػػرب  صػػندكقي بمقارنػػة 
 المميػػزة الػػرب  منطقػػة كتفقػػد B عالمػػة تحمػػؿ التػػي الػػرب  منطقػػة الشػػركة تكسػػب ، P1 إلػػى P0 مػػف السػػعر
 .A بعالمة

 كانػت إذا السػعر خفػض عػدـ الشػركة تختار فقد ، السعر خفض مف الرب  مكاسب مف الرغـ عمى
 الػرب  مكسب تجاكز إذا السعر الشركة تخفض. يكفي بما كبيرة ، z نسمييا أف يمكف كالتي ، القائمة تكمفة

B 

D 

A 

F 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 322 

( B - A)    تكمفة القائمة  z تكمفة القائمة  تجاكز إذا ليس كلكف z   مكسػب الػرب ، (B – A).مبػّيف ىػك كمػا 
ػا B المنطقػة فػ ف ، (8) شكؿال في  الػذم الػرب  إجمػالي مػف فقػط بالمائػة 23 ىػي A المنطقػة منيػا مطركحن

 شػأنيا مػف الػرب  مػف المائػة فػي 23 عػف تزيػد التػي القائمة تكمفة ف ف لذا. (P1) األقؿ بالسعر تحقيقو يمكف
 خفػػػض عػػػدـ ةالشػػػرك قػػػررت إذا بكثيػػػر أكثػػػر يخسػػػر المجتمػػػع لكػػػف .األسػػػعار خفػػػض مػػػف الشػػػركة تمنػػػع أف

. B الػرب  كمنطقػة D المسػتيمؾ فػائض منطقػة المجتمػع كيفقػد ، Y1 إلػى Y0 مػف نػاتجال ينخفض. األسعار
 عنػد جنييػا سػيتـ الػذم الػرب  إجمػالي مػف المائػة فػيD + B    66 المنطقػة تمثػؿ ، التخطيطػي الرسػـ فػي

 ثبلثػة مػف ألكثػر المجتمػع خسػارة فال د يتس أف يمكف الس ر خفض عدـ إف الشركة  رار كدالتالال.  P1 األدنى السعر
 .الشركة تخسر  ما أض اؼ

 الحدية الجامد التكمفة كتيثيرات الكمال لبل ت اد الخارجية ال كامؿ 

 السػعر خفػض بعػدـ األقصػى الحػد إلػى األربػاح بزيادة الشركة قرار مف المجتمع خسارة عمى ييطمؽ 
 يفرضػيا التػي التكػاليؼ الشػركة تدفع ال.  macroeconomic externality الكمال لبل ت اد خارجية عكامؿ
 التكػاليؼ تػدفع ال قػد الميػاه تمػكث أك اليػكاء تمػكث تسػبب التػي الشػركة أف كما تمامنا ، المجتمع عمى قرارىا

 حػاالن  أفضػؿ المجتمػع يكػكف ، كالمػاء اليكاء تمكث حالة في. الممكثيف كالماء اليكاء ضحايا عمى المفركضة
. الػدخاف عمػى ضػريبة فػرض خػالؿ مػف ، المثػاؿ سػبيؿ عمػى ، الممكثػة الشػركة نتػاجإ الحككمػة خفضت إذا

 فػي فشػميـ عمػى ييطمػؽ. معنػا األسػعار الشػركات جميػع خفضػت إذا حػاالن  أفضػؿ المجتمػع سيككف ، كبالمثؿ
 فشػػؿ ، المجتمػػع مصػػمحة فػػي ىػػي األسػػعار فػػي التخفيضػػات ىػػذه مثػػؿ أف مػػف الػػرغـ عمػػى ، بػػذلؾ القيػػاـ

 الػػػذم المبمػػػغ مػػػف جػػػزء إلػػػى الشػػػركات إلرجػػػاع خفيػػػة يػػػد تكجػػػد ال ألنػػػو coordination failure التنسػػػيؽ
 .سعرىـ التخفيض عمييـ كاف إذا ككؿ المجتمع سيكسبو

 لقػرار نتيجػة المجتمػع دتكدػداا التػال التكمفػة اػال macroeconomic externality الكمػال لبل ت ػاد الخارجيػة ال كامػؿ
 (.أعماؿ شركة أك عامؿ  فردم ا ت ادم عكف يتخذ 

 لتجنػػػ  م نػػا لم مػػػؿ لمشػػركات خػػػاص حػػافز انػػػاؾ يكػػكف ال عنػػػدما coordination failure  التنسػػػيؽ فشػػؿ يحػػدث
 المجتمع. عمى اجتماعية تكاليؼ تفرض التال اإلجرا ات

. الطمب انخفاض مع يتناسب بما الفكر عمى تنخفض الحدية التكمفة أف (8) الشكؿ تحميؿ يفترض 
 األيسػر اإلطػار إلػى ننظػر دعكنػا اآلف. الرب  تعظيـ سعر عند تغيير دكف ناتجال عمى اظلمحف مطمكب ىذا

 الخػط عند كتبقى اإلطالؽ عمى الحدية التكمفة فييا تنخفض ال التي الحالة االعتبار في كنأخذ (8) لمشكؿ
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 اإلطػالؽ  ىعمػ تػنخفض كال جامػدة الحديػة التكمفػة تكػكف قػد لمػاذا. األكلػي MC0 المسػمى المتقطػع األزرؽ
 المشػتراة المػكاد أسعار تحدد التي كالعقكد األجكر تحدد التي العقكد ىذه بيف مف. األسباب مف العديد ىناؾ
 MC خػط فسػيظؿ ، ثابتنػا المػكرديف لجميػع المػدفكع كالسػعر لمعمالػة المػدفكع األجػر ظػؿ إذا. المػكرديف مف
ا ثابتنا E1 كليس E2 دعن الرب تعظيـ  سعر يككف ، الحالة ىذه في. أيضن

24 

 لتكػاليؼ حاجػة ىنػاؾ تكػكف ال ،جامػدةال الحديػة التكمفػة مػع أنػو ىػك ذلػؾ عمػى المترتبة اآلثار كأىـ
 خفػػض مػػف المػػكردة الشػػركات يمنػػع عامػػؿ أم. الركػػكد حػػاالت حػػدكث كيفيػػة لشػػرح اإلطػػالؽ عمػػى القائمػػة
 حديػةال التكػاليؼ جعػؿ إلػى يميػؿ سكؼ ، األسعار في التخفيضات ىذه مثؿ يؤخر حتى أك ، المكاد أسعار
 كلػػػيس ، (8) الشػػكؿ فػػػي حػػد أقصػػى إلػػػى الشػػركة ربػػػ  تزيػػد التػػي النقطػػػة ىػػي E2 أف يعنػػػي ممػػا ، جامػػدة
  E1  النقطة

 كالفهرسة التنسيؽ فشؿ -3

 تمنػػػع قػػػد التػػػي العكامػػػؿ مػػػف متنكعػػػة مجمكعػػػة اآلف الجديػػػد الكينػػػزم لمنمػػػكذج مناقشػػػتنا غطػػػت لقػػػد
 اسػتجابة تمقائينػا يعنػي ممػا ، االسػمي اإلجمػالي المحمػي النػاتج فػي لتغيػر ابةاسػتج لألسػعار الفػكرم التعػديؿ

 لألسػػعار الكامػػؿ التعػػديؿ فػػ ف ، القائمػػة تكػػاليؼ عػػف النظػػر كبغػػض. الحقيقػػي اإلجمػػالي المحمػػي النػػاتج فػػي
 صػدمة بعػد. الحديػة لمتكمفػة الفكريػة االسػتجابة عمػى يعتمػد (8) الشػكؿ فػي مكضػ  ىك كما الطمب لصدمة

 ىنػػاؾ. الحديػػة اإليػػرادات مػػف أقػػؿ الحديػػة التكمفػػة انخفضػػت إذا نػػاتجال يػػنخفض أف يجػػب ، السػػمبية طمػػبال
. الحديػػة اإليػػرادات عػف مختمػػؼ بشػكؿ تتحػػرؾ الحديػة التكمفػػة أف منطقػي بشػػكؿ الشػركات تكقػػع كراء سػبباف
 قػػد. تتحػػرؾ ال قػػد حديػػةال التكػػاليؼ كلكػػف االسػػمي الطمػػب إجمػػالي مػػع الحديػػة اإليػػرادات تتحػػرؾ قػػد ، أكالن 

 المسػػػتكل بخػػػالؼ المحػػػددة العكامػػػؿ مػػػف العديػػػد عمػػػى تعتمػػػد تكاليفيػػػا أف الشػػػركة اعتقػػػدت إذا ىػػػذا يحػػػدث
 المػكاد أسػعار كتغيػرات ، المتقمبػة العػرض ظػركؼ ، المثػاؿ سبيؿ عمى) االسمي الطمب إلجمالي المتصكر
 إجمػالي طمػب كجػكد مػع ، ثانينػا (.الصػرؼ رأسػعا تحركػات عػف الناتجػة التكمفػة فػي كالتغيرات ، المستكردة
ػػا ثابتػػة الحديػػة التكمفػػة سػػتظؿ ، ثابػػت اسػػمي  سػػبيؿ عمػػى) الطمػػب فػػي المحمػػي نتقػػاؿاال أف حػػيف فػػي ، أيضن
 أف يمكػف( كالحانػات المطاعـ في التدخيف تحظر التي الجديدة لمقكانيف استجابة التدخيف انخفاض ، المثاؿ

                                                           
، ادحػث عػف النقطػة فػال منت ػؼ المسػافة عمػى المحػكر األفقػال دػيف المحػكر  . لرسػمهحديػة ، ال يظهر خط اإليػرادات ال (8 الشكؿ لتدسيط  - 24

 E2كتقػع النقطػة  Y0األدنػى المطمػك  مداشػرة فػكؽ  MC1 الرأسال كمنحنى الطمػ . ثػـ ارسػـ خطنػا مػائبلن يتجػه ألعمػى كلميسػار ؛ يتقػاطع مػع خػط

 .األكلال األعمى MC0اذا كخط  حديةمداشرة فكؽ تقاطع خط اإليرادات ال
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 اإليػػرادات عػػف مختمػػؼ بشػػكؿ الحديػػة التكمفػػة تتحػػرؾ قػػد لمػػاذا آخػػر سػػببنا يػػكفر ممػػا ،حديػػةال اإليػػرادات يقمػػؿ
  .الحدية

 المدخبلت كالمخرجات ك يا  الفهرسة الكاممة لمطم  االسمال نهج 

 عػػالـ عمػى اإلجماليػػة مقابػؿ المحميػػة التكمفػة تمييػػز ينطبػؽ أف يجػػب ، الحقيقػي السػػعر جمػكد لشػرح 
 السػيارات صػناعة شػركة تشػترم. الػبعض بعضػيا مػف اإلمػدادات المختمفػة الشػركات مػف العديػد فيػو تشترم

 النحػػاس بتعػػديف تقػػكـ قػػد شػػركة مػػف النحػػاس تشػػترم شػػركة مػػف خيكطنػػا تشػػترم شػػركة مػػف أماميػػة مصػػابي 
 أىميػة عمػى كالمخرجػات المدخالت نمكذج يؤكد. السيارات صناعة شركة مف شراؤىا تـ شاحنات باستخداـ
 آالؼ قياـ مع كلكف. الكقت نفس في كبائع مشتر ىي شركة كؿ ؛ كالمكرد مالمشتر  بيف المتعددة العالقات
 فػػػ ف ، األخػػػرل الشػػػركات مػػػف العديػػػد مػػػف مككنػػػات عمػػػى تحتػػػكم التػػػي ، المككنػػػات آالؼ بشػػػراء الشػػػركات
 حػؿ المسػتحيؿ مػف ألنػو نظػرنا. مكردييػا مػف الكاممػة المجمكعة ىكية عف فكرة لدييا ليس النمكذجية الشركة
 لجميػػع الحديػػة التكمفػػة متكسػػط عمػػى الطمػػب تحػػكؿ تػػأثير تخمػػيف محاكلػػة فػػي المتمثمػػة لمعمكماتيػػةا المشػػكمة
 زيػػادة عػػف أخبػػار عمػػى لمحصػػكؿ" التػػالي اإللكتركنػػي البريػػد تنتظػػر" المعقكلػػة الشػػركة فػػ ف ، المػػكرديف ىػػؤالء
 .األسعار ارتفاع مع عمييا تمر ثـ التكمفة

 ، الحقيقػػي السػػعر صػػالبة فقػػط لػػيس فيػػـ فػػي حاسػػمة ةمسػػاىم كالمخرجػػات المػػدخالت نيػػج يػػكفر 
ا كلكف  ىػي سػابقنا اقتراحيػا تـ التي الحقيقية الصالبة نظريات ضد المعيارية الحجة. االسمية الصالبة أيضن
 نيػػج يؤكػػد ، ذلػػؾ كمػػع. االسػػمي لمطمػػب التقيػػيس خػػالؿ مػػف تحققػػت التػػي االسػػمية المركنػػة مػػع تتكافػػؽ أنيػػا

 اليكيػة مجيػكليف مػكرديف إلػى تيعػزل التي الشركة تكاليؼ مف جزء ارتفاع مدل عمى كالمخرجات المدخالت
 البيئػة ىػذه سػتؤدم. مختمفػة إجمػالي طمػب ظػركؼ ظؿ في أجنبية بمداف في معركؼ غير جزء إنتاج مع ،

 فػػي المػػكرديف جميػػع فشػػؿ إف حيػػث ، المنػػتج لسػػعر االسػػمي الطمػػب فيرسػػة فػػي تفكػػر شػػركة أم تكقػػؼ إلػػى
 .اإلفالس إلى يؤدم قد مماثمة ةمقايس اعتماد

 ال ألنػػو ، مجمعػػة فيرسػػة صػػيغة أم سػػتتبنى المػػكردة الشػػركات أف فػػي ثقػػة أم يضػػمف مػػا يكجػػد ال 
 عمى المفركضة كالعقكبات جدنا صغيرة كالمكاف ت. بذلؾ لمقياـ حافز أم لديو بمفرده يعمؿ كاحد مكرد يكجد
 السػػعر كلػػيس ، بالتكمفػػة السػػعر عالقػػة عمػػى تعتمػػد نجػػاحلم الشػػركة قابميػػة ألف ، جػػدنا كبيػػرة بمفػػرده العمػػؿ
 مؤشر يشكميا التي المخاطر التخاذ حافز فردية شركة أم لدل يكجد ال. االسمي اإلجمالي المحمي بالناتج
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 لعالقػة المطمػكب األساسػي الػتحكـ الشركة مف تأخذ أف شأنيا مف كالتي ، االسمي اإلجمالي المحمي الناتج
 .بالتكمفة السعر

 ال يفال  كالتك يت التنسيؽ شؿفCoordination Failures and Daylight Saving Time 

 فػػػي فشػػػالن  االسػػػمي لمطمػػػب اسػػػتجابةن  كالكامػػػؿ الفػػػكرم االنخفػػػاض فػػػي الحديػػػة التكمفػػػة فشػػػؿ يعكػػػس
 بػػنفس معنػػا كاألسػػعار األجػػكر بخفػػض كالشػػركات العمػػاؿ جميػػع قػػاـ إذا ةحديػػال التكمفػػة سػػتنخفض. التنسػػيؽ
 العمػاؿ فشػؿ إذا سيخسػر ألنػو ، أكالن  التصػرؼ يخشػى مػنيـ كاحػد كػؿ لكػف. االسػمي لمطمػب مئكيػةال النسبة

ػػا التصػػرؼ فػػي األخػػرل كالشػػركات  فػػي الحككمػػة تػػدخؿ عمػػى بسػػيطنا مثػػاالن  ال ػػيفال التك يػػت يػػكفر. أيضن
 احػةإلت الصػيؼ مف مبكر كقت في كاإلغالؽ االفتتاح في الشركات جميع ترغب قد. التنسيؽ فشؿ مكاجية
 كػػؿ ألف ذلػػؾ يفعػػؿ شػػيء ال كلكػػف ، الترفيييػػة لألنشػػطة الظيػػر بعػػد مػػف متػػأخر كقػػت فػػي الكقػػت مػػف مزيػػد
 ، السػاعة في بتغيير ببساطة األمر خالؿ مف. األخرل المتاجر مثؿ نفسيا بالساعات االحتفاظ يريد متجر
 .أعماليا تنسيؽ في الفردية المتاجر فشؿ الحككمة تحؿ

  ت اديةاال مدكرةل كم در األجؿ طكيمة ال مؿ عقكد - 4

ػػا مصػػدرنا Long-term labor contracts األجػػؿ طكيمػػة ال مػػؿ عقػػكد تعػػد  الحديػػة لمتكمفػػة ميمن
 المجتمػع عمػى اجتماعية تكاليؼ االحتكارية الشركات تفرض مثمما. عماؿاال شركات تكاجييا التي جامدةال
 كما ، ذلؾ كمع. األجؿ طكيمة عمؿ عقكد يبرمكف الذيف كالعماؿ الشركات تفعؿ كذلؾ ، األرباح تعظيـ مع
 فػي. العقػكد ىػذه مثػؿ فػي كالشػركات العمػاؿ رغبة كراء كجيية أسباب ىناؾ ، الجديد الكينزم النمكذج يؤكد
 .األجؿ طكيمة العمؿ عقكد ميزات ندرس ، جزءال ىذا

 أك عػاـ لمػدة االسػمية األجػكر م ػدالت مسػتكل تحػدد كال ػامميف الشػركات دػيف اتفا يػات : اػال األجػؿ طكيمػة ال مؿ عقكد
 .أكثر

 ال مؿ عقكد خ ائص 

 العمػػؿ عقػػكد عمػػى التفػػاكض يػػتـ ، قميمػػة اسػػتثناءات مػػع ،عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ المتحػػدة الكاليػػات فػػي
 الصػػػناعات تشػػػمؿ. العاممػػػة القػػػكة مػػػف المائػػػة فػػػي 10 حػػػكالي يغطػػػي الػػػذم ، النقابػػػات قطػػػاع فػػػي الرسػػػمية
 كالمطاط الكيربائية كاآلالت السيارات خاصة) التصنيع قطاع مف الكثير قاباتالن إلى كبير بشكؿ المنتسبة
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 كالسػػػكؾ الجكيػػػة الخطػػػكط خاصػػػة) كالنقػػػؿ البنػػػاء صػػػناعات مػػػف كبيػػػرة أجػػػزاء إلػػػى باإلضػػػافة ،( كالصػػػمب
 كالخػدمات السػريعة الكجبػات نقابيػة غيػر تكػكف أف إلػى تميػؿ التي الصناعات تشمؿ(. كالشاحنات الحديدية
 (.كالمنسكجات المالبس خاصة) التصنيع مف كأجزاء التجزئة كتجارة األخرل

 10 رقػـ بػو يػكحي قػد ممػا أىميػة أكثػر لالقتصػاد النقػابي القطػاع في األجكر معدالت سمكؾ يعتبر
 تقميػػده يػتـ نمطنػا تحػدد النقابػات قطػاع فػي عمييػا التفػاكض يػتـ التػي األجػكر معػدالت ألف ، ىػذا المائػة فػي
 النقابػات جعمػت التػي األسػباب أحػد. النقػابييف غيػر العمػاؿ قبػؿ مػف( بالضػبط نسػخو عػدـ مػف الػرغـ عمى)

 يسػػػتقيؿ أف تريػػد ال( إيرالينػػػز دلتػػا مثػػؿ) النقابيػػػة غيػػر الشػػركات أف ىػػػك النقابيػػة غيػػر لألجػػػكر نمطنػػا تحػػدد
 ، نقػػػابييف ليصػػبحكا يصػػكتكا أف أك( إيرالينػػػز أمريكػػاف مثػػؿ) منافسػػػة نقابيػػة شػػركة إلػػػى كينضػػمكا مكظفكىػػا
 عػػاـ فػػي ، الكاقػػع فػػي. النقابيػػة الشػػركات فػػي المكجػػكدة لتمػػؾ مماثمػػة أجػػكر معػػدالت لػػدفع يميمػػكف ىػػـ كلػػذلؾ
 مػف الػرغـ عمػى أنػو أدركػكا ألنيػـ ، النقابػات عمػى دلتػا فػي كالميكػانيكيكف الطيراف مضيفك صكت ، 2010
 .األخرل النقابية الطيراف شركات مف أعمى أك متساكية كانت كمزاياىـ أجكرىـ ف ف ، النقابي غير كضعيـ

 ك المجدكلة األجكر تغييرات COLAs  .Scheduled wage changes and COLAs  

ػا ثابتة أك جامدة ليست العمؿ عقكد بمكجب عمييا المتفاكض األجكر  يتغيػركف ذلػؾ مػف بػدال. تمامن
 التفػاكض كقػت في االسمي جراأل معدؿ تحديد يتـ ، العمؿ عقكد مع. جديد عقد عمى التفاكض يتـ عندما
. التفػػاكض كقػػت فػػي مسػػبقنا تحديػػدىا يػػتـ كلكػػف ، العقػػد مػػدة خػػالؿ األجػػكر بتغييػػر ييسػػم . العقػػد مػػدة طػػكاؿ
 يسػرم مجدكؿ تغيير ىناؾ يككف ما عادة ، أكالن  .مسبقنا عمييا التفاكض تـ التي التغييرات مف نكعاف ىناؾ
-cost-of( COLA) الم يشػة تكمفػة اتفا يػة أحياننػا ىنػاؾ ، اثانينػ .السنكات متعددة العقكد مف سنة كؿ في

living  agreement مػف مئكيػة نقطػة لكػؿ بػو سيسػم  الػذم االسػمي األجػر فػي التغييػر مسػبقنا تحػدد لتيا 
 3.0 بنسػبة زيػادة عمػى سيحصػؿ العامػؿ أف العقػد يحػدد قد ، المثاؿ سبيؿ عمى. المستقبمي لمتضخـ العمر
 مػػػف المائػػة فػػي 100 إلػػى باإلضػػافة ، سػػػنكات ثػػالث مدتػػو لعقػػد الػػثالث السػػػنكات مػػف كػػؿ فػػي المائػػة فػػي

٪ 0.0 بمغ الفعمي التضخـ معدؿ أف تبيف إذا ، كبالتالي. الثالث السنكات مف كؿ في يحدث الذم التضخـ
 ،٪ 10.0 يبمػغ فعمػي تضػخـ معػدؿ مع ، ذلؾ مف بدالن ٪. 3.0 ستككف األجكر زيادة ف ف ، معيف عاـ في

 إلػػى باإلضػػافة ، ثابتػػة زيػػادة العمػػاؿ يمػػن  الػػذم COLA عقػػد عمػػى ييطمػػؽ٪. 13.0 األجػػكر زيػػادة سػػتككف
 أف حػيف فػي ،" full COLA protection الكاممػة COLA حمايػة" ، التضػخـ معػدؿ مف المائة في 100
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 COLA   half ن ػػؼ حمايػػة" سػػتككف التضػػخـ معػػدؿ مػػف المائػػة فػػي 50 إلػػى باإلضػػافة الثابتػػة الزيػػادة

COLA protection" . 

 األجػكر م ػدؿ فػال تمقائية زيادة عمى cost-of-living agreement (COLA) الم يشة تكمفة اتفا ية تنص
 .الس ر مستكل لزيادة استجادةن 

. الحقيقػي أجػرىـ عمػى الحفػاظ فػي العمػاؿ مسػاعدة إلػى (COLAs)كمفػة المعيشػة ت اتفاقيػات تيدؼ
 أف التػػالال الجػػدكؿ يكضػػح. التضػػخـ طريػػؽ عػػف لحقيقػػيا األجػػكر معػػدؿ تخفػػيض يػػتـ ، COLAs بػػدكف
 فػي حػاد انخفػاض فػي يتسبب أف شينه مف المائة فال 10 إلى  فر مف التضخـ لم دؿ المفاجئ التغيير
 فػػي اسػػمي تغييػػر) الكاممػػة COLA حمايػػة مػػع. COLA  حمايػػة العامػػؿ لػػدل يكػػف لػػـ إذا الحقيقػػي األجػػر
. بالتضػخـ الحقيقػي األجػكر تغيير يتأثر ال ،( التضخـ معدؿ ىإل باإلضافة المائة في 3.0 يساكم األجكر

 ضػعؼ 0.5 زائد بالمائة 3.0 يساكم الجدكؿ في لألجكر االسمي التغير ف ف ، COLA نصؼ حماية مع
 .التضخـ معدؿ

 مع الحقيقال األجر تغيير
 COLA حماية

 االسمال األجر تغيير
 COLA حماية مع

 

 ال شئ ن ؼ كامؿ ال شيئ ن ؼ كامؿ
 التضخـ  فر 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
 %10تضخـ دنسدة  3.0 8.0 13.0 7.0- 2.0- 3.0

 األجػر لتغيػر المناسػب الػرقـ يسػاكم األجػكر فػي الحقيقي التغير أرقاـ مف رقـ كؿ ، المثاؿ ىذا في
ا االسمي  .المفترض التضخـ معدؿ منو مطركحن

 DSGE نمكذج  إلى الجديد الكينزم النمكذج يتطكر  -5

 الرئيسػػية المعضػػمة يحػػؿ الجديػػد الكينػػزم النمػػكذج أف يبػػدك.  األخػػرل النظريػػات مػػف النقػػيض عمػػى
 كيفيػة أم ، فػي المحػكر الثالػث ىذا الجزء، كاخرم في فحصيا تـ التي األخرل قتصاديةاال دكرةال لنظريات
 االقتصػػػػاد عػػػػؿيف كمػػػػا)نػػػػاتج ال لتقمبػػػػات كاقعػػػػي غيػػػػر افتػػػػراض دكف المرصػػػػكدة قتصػػػػاديةاال دكراتالػػػػ شػػػػرح

 خػداع بػافتراض ،( األصػمي الكينػزم النمػكذج يفعػؿ كمػا) لألجػكر الكاممػة الصػالبة بػافتراض ،( الكالسيكي
 ظػػؿ فػػي المسػػتمرة البطالػػة تفسػػير فػػي كالفشػػؿ ،( فيمػػبس فريػػدماف نمػػكذج) كالعػػامميف لمشػػركات كاقعػػي غيػػر
 أك ،( الحػػاجز نمػػكذج - Lucas معمكمػػات) النقػػكد كعػػرض األسػػعار عػػف بسػػيكلة متاحػػة معمكمػػات كجػػكد
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 دكرةالػػػ نمػػكذج) العمػػؿ سػػكؽ فػػػي مسػػتمرنا كتكازننػػا الدكريػػة لالتجاىػػات مسػػػايرة حقيقيػػة أجػػر حركػػات تتطمػػب
 (.ةالحقيقي قتصاديةاال

 خػػاص بشػػكؿ المفيػػد مػػف أنػػو كيجػػدكف ، عقالنيػػكف الجديػػد الكينػػزم النمػػكذج فػػي كالشػػركات العمػػاؿ
 فػي خسػائر يفػرض ممػا ، الكمػي لالقتصػاد خارجيػة عكامػؿ ليػا يكػكف قد األجؿ طكيمة اتفاقيات في الدخكؿ
 مػػػدكرةل مناسػػػبة نظريػػػة تقػػػديـ فػػػي األخػػػرل الطػػػرؽ تفشػػػؿ. األخػػػرل كالشػػػركات العمػػػاؿ عمػػػى نػػػاتجكال العمالػػػة

( العقكد تكقيع ، المثاؿ سبيؿ عمى) الخاصة المصمحة بيف تميز ال أنيا إلى جزئينا ذلؾ كيرجع ،قتصاديةاال
 .قتصاديةاال دكراتال تجنب في لجماعيةا كالمصمحة

 الجديد الكينزم لمنهج انتقادات -6

 األجػػػػكر ثبػػػػات كراء األسػػػػباب مػػػػف العديػػػػد القتراحػػػػو النتقػػػػادات الجديػػػػد الكينػػػػزم النمػػػػكذج تعػػػػرض 
 الػدكرات أف أسػاس عمػى ، الجامػدة كاألسػعار األجػكر عقػكد مثؿ ، األسباب ىذه بعض انتقاد تـ. كاألسعار

 القػرف كأربعينيػات ثالثينيػات فػي المتحػدة الكاليػات في العمالية النقابات ظيكر قبؿ شائعة كانت قتصاديةاال
 يجػب ، قكيػة النقابػات فييػا تكػكف ال التػي الصػناعات أك العصػكر فػي قتصػاديةاال دكراتال لشرح. العشريف

 بمػا ، ىػؤالء مػف العديػد .مكتكبػة عقػكدنا تتطمػب ال التػي األخػرل الجديػدة الكينزيػة التفسػيرات عمػى نعتمد أف
 .منظمة عمالية نقابات كجكد عمى يعتمد ال ، كالمخرجات المدخالت نيج ذلؾ في

 المصػادر مػف أم عمػى اتفػاؽ اآلف حتػى يكجػد ال. ميػده فػي الجديػد الكينػزم الػنيج اختبػار يزاؿ ال 
 كبيػر بشػكؿ كاألسػعار األجػكر جمكد درجة تختمؼ. أىمية األكثر كاف كالحقيقية االسمية لمصالبة المختمفة
 العالميػػة الحػػرب قبػػؿ األسػػعار كانػػت ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى. التاريخيػػة العصػػكر مختمػػؼ كفػػي البمػػداف عبػػر
 األسعار أف الكاض  مف. المتحدة كالكاليات المتحدة المممكة في منيا مركنة أكثر كفرنسا الياباف في الثانية
 مثػػؿ ببمػػداف مقارنػػة كمتغيػػرنا مرتفعنػػا تضػػخمنا شػػيدت لتػػيا كالبرازيػػؿ األرجنتػػيف مثػػؿ بمػػداف فػػي مركنػػة أكثػػر

 .ذلؾ صحة سبب يفسر الذم البحث بدأ بالكاد. المتحدة الكاليات

 أخػرل بمػداف فػي منيػا البمػداف بعػض فػي مركنػة أكثر األسعار تجعؿ التي األسباب أحد ربط يمكف 
 أف المػرج  فمػف ، تضػخمية ياسػاتس الحككمػة تنػتيج أف كالعماؿ الشركات تتكقع عندما. منطقية بتكقعات
 سياسػػػة فػػػي بػػػالتغيرات التنبػػػؤ محاكلػػػة فػػػي الكقػػػت كاسػػػتثمار المعيشػػػة لتكمفػػػة الكاممػػػة الحمايػػػة عمػػػى يصػػػركا
ا يرغبكف ال قد. الحككمة  .متداخمة األجؿ طكيمة عقكد في الدخكؿ في أيضن
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 الجديد الكينزمك  الجديد الكبلسيكال الكمال اال ت اد عنا ر ديف تجمع جديدة نماذج دنا  -7

 بسػػيطة نمػػاذج لبنػػاء الماضػػية االخيػػرة السػػنكات فػػي الكمػػي االقتصػػاد أبحػػاث مػػف الكثيػػر تكػػريس تػػـ
 المبػادئ عمػى بنػاءن  ، كاحػد نمػكذج فػي الكمػي االقتصػاد لسػمكؾ الرئيسػية العناصػر جميػع شرح يمكنيا نسبينا

 التكقعػات كأف حػد أقصػى إلػى فػاىيتيـر  مػف يزيػدكف األفػراد أف عمػى تػنص التي الجديدة األكلى الكالسيكية
ػػػا يشػػػمؿ كلكػػػف. منطقيػػػة  النمػػػاذج يعطػػػي ممػػػا ، التكيػػػؼ فػػػي بطيئػػػة كاألجػػػكر األسػػػعار بػػػأف االفتػػػراض أيضن

 مػػف النقػػيض عمػػى" لبل ت ػػاد ال ػػاـ التػػكازف" شػػرح ىػػك النمػػاذج ىػػذه مػػف اليػػدؼ. جديػػدة كينزيػػة خصػػائص
 .الرئيسية القطع بيف المتبادلة العالقة شرح دكف لسمكؾا مف جانبنا فقط تشرح التي "الجزئال التكازف" نماذج

 يعتمػػد االسػػتيالؾ أف االسػػتيالؾ لسػػمكؾ الػػدائـ لمػػدخؿ فريػػدماف فرضػػية تشػػرح ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى
 IS-LM نمػكذج. الجزئػي التػكازف نمػكذج عميػو يطمػؽ كبالتػالي ، نفسػو الػدخؿ شػرح دكف الػدائـ الػدخؿ عمى
. التضػػخـ ألسػػباب ثاقبػػة نظػػرة يػػكفر ال كبالتػػالي ، ثابتػػة األسػػعار أف رضيفتػػ كلكنػػو عػػاـ تػػكازف نمػػكذج ىػػك

 الطمػػب بصػػدمات بالتػػأثر كالتضػػخـ اإلنتػػاج معػػدؿ مػػف لكػػؿ يسػػم  عػػاـ تػػكازف نمػػكذج ىػػك SP-DG نمػػكذج
 فػػػي. لنقػػػدلسياسػػػة ا دكرنا يتضػػػمف كال الطمػػػب صػػػدمات تػػػأتي أيػػػف مػػػف يشػػػرح ال لكنػػػو ، العػػػرض كصػػػدمات
 .تعكيضيا أك إنشائيا

 تشػػير. (DSGE) ال شػػكائال الػػديناميكال ال ػػاـ التػػكازف تسػػمية الجديػػدة المػػاكرك نمػػاذج إعطػػاء تـيػػ
ا الكقػت مػركر فيػو يكػكف نمػكذج أم إلػى DSGE االختصػار في" dynamic ديناميكال" صفة  بمػا ، كاضػحن
 متغيرات عمى يحتكم نمكذج أم يعني" stochastic عشكائال" مصطم . لمتضخـ SP-DG نمكذج ذلؾ في
 بأكممػو االقتصػاد لسػمكؾ تفسػيران  يقػدـ نمػكذج أم" General equilibrium ال ػاـ التكازف" يصؼ. شكائيةع

 .االقتصاد مف جزء مجرد مف بدالن 

 تتضمف ما كغالبنا االقتصاد في العميا الدراسات دكرات في فقط DSGE نماذج تدريس يتـ ما عادةن 
 ليػذه الرئيسػية المككنػات يكضػ  مػكجزنا مخططنػا فقػط نػاى نقػدـ ف ننػا ثػـ كمػف. مػا حد إلى متقدمة رياضيات
. معػػادالت ثػػالث النمػػاذج ىػػذه مػػف نسػػخة أبسػػط يتضػػمف. الرئيسػػية النمػػاذج مػػف بالعديػػد كعالقتيػػا النمػػاذج
 سػػعر عمػػى باالعتمػػاد لالسػػتيالؾ ىػػذا يسػػم . لالسػػتيالؾ العقالنيػػة التكقعػػات نظريػػة مػػف نسػػخة ىػػك األكؿ
 فيميػبس منحنػى مػف نسػخة ىػي الثانيػة المعادلػة. DSGE لنمكذج IS معادلة اسـ اأحيانن  عميو كيطمؽ الفائدة

 فقػط الفعمػي التضػخـ كيعتمػد ، بعقالنيػة كتتشػكؿ األمػاـ إلػى تتطمػع التضػخـ تكقعػات حيث ،( SP منحنى)
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 تػػايمكر قاعػػدة مػػف نسػػخة ىػػي الثالثػػة المعادلػػة. البطالػػة أك نػػاتجال كفجػػكة المتكقػػع المسػػتقبمي التضػػخـ عمػػى
 ىػدؼ عػف الفعمػي التضػخـ معػدؿ النحرافػات باالستجابة األجؿ قصير الفائدة لسعر تسم  كالتي ، المقدمة
ا لمبنؾ المركزم التضخـ  .ناتجال فجكة إلى كأيضن

 العػػرض لصػػدمات األجػػكر كتغيػػرات لمتضػػخـ تػػدريجي تعػػديؿ فػػي األساسػػي DSGE نمػػكذج يبنػػي
 اسػػتجابات إنتػػاج إعػػادة عمػػى قػػادرة ف نيػػا ، الفػػكرم ديؿالتعػػ مػػف كاألجػػكر األسػػعار منػػع خػػالؿ مػػف. كالطمػػب
 ليػػا ييسػػم  التػػي األساسػػية الصػػدمات تشػػمؿ. لمصػػدمات الفائػػدة كأسػػعار ، كالتضػػخـ ، الكمػػي لمنػػاتج كاقعيػػة
 كصػدمات ،( االسػتيالؾ دالػة فػي) كالتكنكلكجيػا المسػتيمؾ لتفضػيالت صػدمات االقتصادية دكراتال ب نشاء
 .المحددة Taylor Ruleتايمكر قاعدة عف البنؾ المركزم ينحرؼ عندما تحدث التي النقدية لمسياسة

 ، ممكػػف قػػدر بػػأكبر الصػػرامة تحقيػػؽ فػػي رغبتيػػا فػػي مفيكمػػة ألسػػباب ربمػػا ، DSGE نمػػاذج أقػػدـ
 ال. السػػػابقة قتصػػػاديةاال دكراتالػػػ فػػي التسػػػبب فػػػي مفيػػدة كانػػػت التػػػي االقتصػػػاد جكانػػب مػػػف العديػػػد أغفمػػت
 االسػتيالؾ إلػى الحالي الدخؿ مف مباشرة قناة عمى سابقنا مكض  ىك كما األساسي DSGE نمكذج يحتكم
 عػف عاطمػة تصػب  عنػدما النفقات خفض إلى األسر تضطر عندما السيكلة قيكد يستبعد كبالتالي ، الحالي
" المخمفػات" لػػ تفسػير يكجػد ال كبالتالي ، المستيمؾ مديكنية أك األصكؿ لفقاعات مخصص يكجد ال. العمؿ
 إلػػى أدت التػػي 2006–2001 األمريكيػػة كمػػا حػػدث فػػي الكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة اإلسػػكاف فقاعػػة مػػف
 فػي اإلفػراط مفيػكـ تقػديـ فػي فشػؿ إلػى اسػتثمار معادلػة كجكد عدـ يؤدم. 2009–2007 في عميؽ رككد
 أك 1929 إلػػػى 1927 مػػػف الفتػػػرة فػػػي حػػػدثت التػػػي تمػػػؾ مثػػػؿ منسػػػقة غيػػػر اسػػػتثمارية طفػػػرة كىػػػك ، البنػػػاء
 ممػا المكتبيػة كالمبػاني كالشػقؽ السػكنية المنػازؿ مػف بكثيػر أكبر قدمان  االقتصاد تمن  كالتي 2006–2001
 .المالية لمسياسة مناقشة أم الحككمي القطاع غياب يغفؿ. السكؽ يستكعبو أف يمكف

 فػي األخيػرة تالسػنكا فػي منشغميف كانكا كقد جيدنا القيكد ىذه البارزكف الكمي االقتصاد خبراء يدرؾ
ػػػػا تقػػػػدـ نمػػػػاذج بنػػػػاء ػػػػا أك اسػػػػتثمارينا قطاعن ػػػػا أك حككمينػػػػا قطاعن  مخمفػػػػات" تػػػػأثير تكػػػػرار يحػػػػاكؿ مالينػػػػا قطاعن

hangover  "نمػػكذج.  األصػػػكؿ فقاعػػة DSGE تػػػـ كمػػػؤخران  ، البطالػػة عػػػف يقكلػػو مػػػا لديػػػو لػػيس األساسػػػي 
 إلػى اإلضػافية المككنػات ىػذه إضػافة تمػت ، األقػؿ عمػى اآلف حتى كلكف. كاض  عمؿ سكؽ قطاع إدخاؿ
 دكراتالػ أىػـ تكػرار عمػى قػادرة كغيػر مكتممػة غيػر الناتجػة النمػاذج يتػرؾ ممػا ، األخػرل تمػك كاحػدة النماذج

 ك. 1975–1973 فػػػي كالصػػػدمة العػػػرض كركػػػكد ، الكبيػػػر الكسػػػاد ذلػػػؾ فػػػي بمػػػا) التاريخيػػػة قتصػػػاديةاال
 (.2009–2007 العالمية االقتصادية كاألزمة ، 1982–1980
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 ممخص

 االقتصػػادم expansion التكسػػع مػػف متناكبػػة فتػػرات إلػػى business cycle اال ت ػػادية الػػدكرة تشػػير -1
 دكراتالػػػ تمثػػػؿ ، Keynesian economics الكينػػػزم لبل ت ػػػاد كفقنػػػا. االقتصػػػادم recession الركػػػكدك
 ، classical economics  الكبلسػيكال لبل ت اد كفقنا. عدـ صفاء السكؽ  سمكؾ أك تكازف عدـ قتصاديةاال

 عمػى بالمركنة االسمية كاألسعار األجكر تتميز.  التكازف تحميؿ باستخداـ قتصاديةاال دكراتال تفسير يمكف
 طكيمػػة كالعقػػكد Menu costs  القائمػػة تكػػاليؼ بسػػبب القصػػير المػػدل عمػػى جامػػدة كلكنيػػا الطكيػػؿ المػػدل
 طباعػة ذلػؾ فػي بمػا ، األسػعار لتغييػر الشػركات تكبدىات التي التكاليؼ جميع القائمة تكاليؼ تمثؿ. األجؿ

 ارتفػػاع بسػػبب العمػػالء إغضػػاب عػػف الناتجػػة كالتكػػاليؼ ، المتػػاجر فػػي األسػػعار كتغييػػر جديػػدة كتالكجػػات
 أف يمكػف ، األسػعار كثبػات االسػمية األجػكر لكجػكد نظػرنا. األجػؿ طكيمػة العقػكد تغيير كصعكبة ، األسعار
 ، ذلػؾ كمػع. االقتصػادية دكراتالػ حػدكث فػي macroeconomic shocks كمػالال اال ت اد  دمات تتسبب
 يجػػادؿ. الكقػػت بمػػركر لمصػػدمات تسػتجيب كىػػي ، دائػػـ بشػػكؿثابتػػة  ليسػت االسػػمية كاألسػػعار األجػػكر فػ ف

 .سنكات يستغرؽ قد الكامؿ التعديؿ أف تظير األدلة لكف ، التعديؿ يستغرقيا التي المدة في االقتصاديكف

 أسػػػاس عمػػػى قتصػػػاديةاال مػػػدكرةل نظريػػػة بنػػػاء الجديػػػد الكالسػػػيكي الكمػػػي االقتصػػػاد حػػػاكؿ ، بدايػػػةال فػػػي -2
 فريػػدماف ميمتػػكف نمػػكذج كانػػت النظريػػات ىػػذه إحػػدل. الكاممػػة غيػػر كالمعمكمػػات لمسػػكؽ المسػػتمرة المقاصػػة
 أك يعةسػػر  معمكمػػات يمتمكػػكف ال ألنيػػـ إضػػافية عمػػؿ مػػدخالت بتقػػديـ العمػػاؿ"  ينخػػدع " حيػػث ، لمخػػداع
 فيمػػػبس. س إدمكنػػػد طػػػكر ، نفسػػػو الكقػػػت فػػػي. الشػػػركات تفعػػػؿ كمػػػا اإلجمػػػالي السػػػعر مسػػػتكل عػػػف كاممػػػة

 .كاممة غير معمكمات كالعامميف الشركات مف كؿ فييا تمتمؾ نظريات

 لمسػكؽ المسػتمرة المقاصة بشأف فيمبس فريدماف افتراضات إلى منطقية تكقعات لككاس ركبرت أضاؼ -3
 لككػاس-فيمػبس-فريػدماف نظريػة ىػي الجديػد الكالسػيكي لمنمػكذج المركزيػة األداة. الكاممػة غيػر كالمعمكمات

 تسػمى كالتػي ، المتكقعػة األخطػاء إلػى الحقيقػي ناتجال في قتصاديةاال دكراتال تنسب كالتي ، ناتجال لتحديد
ا  ."األسعار مفاج ت" أيضن

 السياسػػػة أف عمػػػى يػػػنص كالػػػذم ، ياسػػػةالس فعاليػػػة عػػػدـ اقتػػػراح ىػػػك لككػػػاس لنمػػػكذج األساسػػػي المعنػػى -4
 مػع يتفاعػؿ تغييػر خػالؿ مػف أك المعمػف السياسػة تغييػر خالؿ مف إما الناتج عمى تؤثر أف يمكف ال النقدية

 .بيا التنبؤ كيمكف متسقة بطريقة الماضية األحداث
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 دكراتالػ يشػرح .(RBC) الحقيقيػة قتصاديةاال دكرةال نمكذج الثاني الجديد الكالسيكي النيج عمى ييطمؽ -5
 يشػرح. كالتكنكلكجيػا عرضال لظركؼ لمصدمات( المستمرة) البطيئة لمتغييرات كنتيجة ناتجال في قتصاديةاال

 فتػرات فػي أكبػر بجديػة العمػؿ يختػاركف الػذيف ، العمػاؿ قبػؿ مف الزمني لالستبداؿ كنتيجة التكظيؼ دكرات
 .الحقيقية األجكر انخفاض فترات في الفراغ أكقات مف بمزيد كالتمتع الحقيقية األجكر ارتفاع

 الصػناعة مسػتكل عمػى معينػة تكنكلكجية صدمات اآلف حتى أحد يحدد لـ ألنو RBC نمكذج انتقاد تـ -6
 فػػػػي الػػػػنفط أسػػػػعار صػػػػدمات باسػػػػتثناء ، الفعمػػػػي كالكسػػػػاد الركػػػػكد حػػػػاالت لتفسػػػػير يكفػػػػي بمػػػػا كبيػػػػرة تكػػػػكف

 يتحركػاف نػاتجكال األسػعار أف كىما ، كاقعييف غير نتيجتيف بسبب انتقادىا تـ كما. كالثمانينيات السبعينيات
 .االقتصادية لمدكرة مساير بشكؿ تختمؼ الحقيقية األجكر كأف متعاكسيف اتجاىيف في دائمنا

 فشػؿ عمػى بناءن  قتصاديةاال دكراتال شرح في األصمي الكينزم النيج مع الجديد الكينزم النيج يتشارؾ -7
 الكينػػزم النمػػكذج يختمػػؼ. العمػػؿ سػػكؽ فػػي مسػػتمر تػػكازف عمػػى لمحفػػاظ كػػاؼو  بشػػكؿ التعػػديؿ فػػي األسػػعار
 التكقعػػػات عمػػػى بنػػػاءن  األسػػػعار كصػػػالبة لألجػػػكر الجزئػػػي االقتصػػػاد تفسػػػيرات تطػػػكير طريػػػؽ عػػػف الجديػػػد
 .الرب  تعظيـ كسمكؾ العقالنية

 إعطػاء خالؿ مف دالركك  لحاالت كبيرة اجتماعية تكاليؼ في الصغيرة القائمة تكاليؼ تتسبب أف يمكف -8
 التكػػاليؼ تشػير. الطمػب فػي تغييػر لكػػؿ السػعر مسػتكل تعػديؿ لعػدـ سػػببنا ربػ  أقصػى تحقػؽ التػي الشػركات
 كجػػكد عػػدـ حالػػة فػػي حتػػى ، الطمػػب النخفػػاض اسػػتجابة نػػاتجال سػػتخفض الشػػركات أف إلػػى الثابتػػة الحديػػة
 .القائمة تكاليؼ

 لمعدؿ الفكرم التعديؿ منع في األجؿ طكيمة العمؿ كدعق دكر ىك الثابتة الحدية التكاليؼ مصادر أحد -9
 .الطمب في لمتغيرات االسمي األجكر

 نػكع فػي الجديػد الكينػزم كالجديػد الكالسػيكي النيجػيف مف عناصر دمج الحديث الكمي التنظير حاكؿ -10
 التركيػز اذجالنمػ ىػذه تمػزج. (DSGE)" العشػكائي الػديناميكي العػاـ التػكازف" باسػـ يعػرؼ النمػكذج مػف جديد

 األجػػػكر تعػػػديؿ عمػػػى الجديػػػد الكينػػػزم التركيػػػز مػػػع كالعقالنيػػػة الصػػػارمة التكقعػػػات عمػػػى الجديػػػد الكالسػػػيكي
 الحقيقػػي العػػالـ فػػي قتصػػاديةاال دكراتالػػ ميػػزات بعػػض تكػػرار مػػف اآلف حتػػى تمكنػػكا لقػػد. بػػبطء كاألسػػعار
 .2009-2007 العالمية اديةاالقتص لألزمة الرئيسية العناصر التقاط في بعد ينجحكا لـ كلكنيـ
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