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  . بعدهوالحمد هللا  وحده والصالة والسالم على من ال نبيالشكر 

لم يشكر اهللا من لم يشكر الناس، أتوجه بأسمى عبارات الشكر والعرفان ألستاذي المشرف بوفجي عبد 

الوهاب على كل ما قدمه لي من توجيه ونصح وإرشاد، كما أشكره على صبره وصرامته معي طيلة فترة 

  إنجازي لهذه العمل 

  .فجزاه اهللا عني الخير كله

 أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة، دون أن أنسى الشكر أيضا لألساتذة الكرام

، وكل من ساعدني من قريب أو من بعيد بالقليل أو مكتباتفي ذلك كل أساتذتي، كل عمال وعامالت ال

  بالكثير
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  أن أحب الناس كلهم كما أحب نفسييارب علمني

 الناس لمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب وع

 . وعلمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة وأن االنتقام هو أول مظاهر الضعف

اإلخفاق هو التجربة  يارب ال تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت، وال باليأس إذا أخفقت، بل ذكرني دائما أن

 . التي تسبق النجاح

أعطيتني تواضعا فال تأخذ اعتزازي بكرامتي، فإذا أسأت  اضعي، وإذايارب إن أعطيتني نجاحا فال تأخذ تو

  .االعتذار، وإذا أساء الناس إلي امنحني شجاعة العفو إلى الناس فامنحني شجاعة
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  المقدمة العامة

     لقد أدت التطورات التي عرفها العالم في مختلف المجاالت كتراكم االكتشافات العلمية 

والصناعية وغيرها، أدت هذه التطورات إلى وتعدد الطرق التقنية، وتحسن التقنيات الزراعية 

انقالب الوجه االقتصادي واالجتماعي للعديد من البلدان التي كانت تعيش فقرا مدقعا، والتي 

أهم هدف له والذي   أصبحت تسعى إلى تطوير وتفعيل نظامها االقتصادي للوصول إلى تحقيق

 سواء في الدول المتقدمة أو  ماتنجاح الحكوولقد أصبح معيار . في النمو اإلقتصادييتمثل 

النامية، يعتمد على ما حققت من توسع في مجاالت العمل المنتجة وتقليص العجز في ميزان 

باإلضافة إلى حسن توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع وزيادة دخول . المدفوعات إن وجد

  .األفراد

 فقد حظي بقسط كبير من اهتمام      ونظرا ألهمية النمو االقتصادي في اقتصاديات الدول

 ، Adam Smith،Malthusفبدءا من . االقتصاديين من خالل مختلف النظريات والنماذج

Ricardo  و Marx  مرورا بـRamsey،Harrod  ،Domar و Solow وصوال إلى ،

Lucas ،Romer ،Barro، Aghion و Howit . كل هؤالء وغيرهم شكلوا تطور أهم

و االقتصادي عبر الزمن من خالل دراسة محددات هذه الظاهرة، طبيعتها نظريات ونماذج النم

  .ومختلف المتغيرات المؤثرة فيها

فمنهم من رأى .      كما تطرق الفكر االقتصادي عبر تطوره إلى دور الحكومة في عملية النمو

أن الدولة ال يجب أن تتدخل في النشاط االقتصادي، وأن دورها يجب أن ينحصر في سن 

القوانين والتشريعات التي تنظمه، ومنهم من شجع هذا الدور واعتبره مهما خاصة فيما يتعلق 

فباإلضافة إلى دور االدخارات الحكومية، فإن الحكومة تؤثر على النمو من . بالنمو االقتصادي

زمة خالل توفير نظام فاعل من األسواق الحرة، ومن خالل توفير البيئة القانونية والتنظيمية الال

ة التحتية كالنقل، االتصاالت، الموانئ وغيرها، األسواق بشكل تنافسي وتوفير البنيلعمل هذه 

  .وكذا توفير خدمات الصحة التعليم والتدريب لتحسين نوعية اليد العاملة

     وتعتبر السياسة االقتصادية للدولة ونوعيتها من أهم األسباب التي تزيد أو تضعف من 

ولقد حظيت دراسة أثر هذه السياسات على عملية النمو خاصة النقدية . قتصاديمعدالت النمو اال

منها باهتمام العديد من االقتصاديين سواء على شكل نماذج نظرية أو تطبيقية، وذلك من خالل 
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دراسة أثر السياسة النقدية بصفة عامة على النمو، أو بتخصيص الدراسة في أثر التضخم على 

  . مؤشرات فعالية أو عدم فعالية السياسة النقديةالنمو باعتباره أحد

   إشكالية البحث-1

  :من خالل ما سبق تتضح معالم اإلشكالية التي نريد معالجتها وهي

  هل تؤثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي ؟ وإذا كانت تؤثر كيف يكون ذلك ؟

  :عية التاليةلتوضيح أكثر لمعالم هذه اإلشكالية ارتأينا طرح األسئلة الفر

 ما هي أهم النظريات والنماذج الخاصة بالنمو االقتصادي ؟ .أ 

 ما مفهوم السياسة النقدية، ما هي أدواتها، وما هي أهم النظريات النقدية ؟ .ب 

 والنمو االقتصادي ؟ كيف يمكن أن تتكون العالقة بين السياسة النقدية  .ج 

   فرضيات البحث-2

  :م بصياغة الفرضيات التاليةكإجابة أولية على األسئلة المطروحة نقو

 أهم نماذج النمو االقتصادي نظرا لألفكار الجديدة التي جاء Robert Solowيعتبر نموذج   .أ 

 ؛، كإدخاله لمحددات جديدة للنمو االقتصادي في نموذجهبها في هذا الموضوع

 تعتبر أهم نظرية تشجع دور السياسة النقدية في النشاط  Fridemanالنظرية النقدية لـ  .ب 

 االقتصادي؛

 السياسة النقدية هي أهم محدد لمعدالت النمو االقتصادي؛  .ج 

 الخصم وبالتالي تسهيل منح االئتمان يعتبر من أهم أدوات السياسة  إعادةخفض معدل  .د 

 النقدية التي تشجع االستثمار وتزيد من معدل النمو االقتصادي؛

قتصادي  الذي يعتبر أمر عمليات استرجاع السيولة تخفض من تأثير التضخم على النمو اال  .ه 

 .سيء للنمو

   أهداف البحث-3

  : إليها من خالل قيامنا بهذه الدراسة فينصبو تتمثل أهم األهداف التي 

التعرف على أهم المفاهيم، النظريات والنماذج التي عرفها الفكر االقتصادي حول النمو   .أ 

 االقتصادي والسياسة النقدية؛

 سة النقدية بالنمو االقتصادي و بيان دور الدولة في ذلك؛البحث في العالقة التي تربط السيا  .ب 
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عرض أهم الدراسات النظرية والتطبيقية التي قام بها اقتصاديون متميزون حول هذه   .ج 

 .العالقة

   أهمية البحث-4

تكمن أهمية بحثنا هذا في دور النمو االقتصادي في التنمية االقتصادية واالجتماعية باعتباره 

ا، ويعبر عن مستوى الناتج الداخلي ومتوسط الدخل الفردي وهو األمر جزء ال يتجزأ منه

لذلك وجب دراسة . الذي يمس جميع أفراد المجتمع، ويمس االقتصاد الوطني بصفة مباشرة

أهم محدداته وأهم المتغيرات والسياسات التي يمكن أن تؤثرفيه، حيث اخترنا منها في 

 النقود في التأثير على مختلف المؤشرات االقتصادية دراستنا هذه السياسة النقدية نظرا لدور

 .كالبطالة والتضخم

   أسباب اختيار الموضوع-5

يعود اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي، فأما عن 

  :األسباب الذاتية فتمثل في

  االهتمام بمواضيع االقتصاد الكلي؛ .أ 

  .ع التخصصباعتبار الموضوع يتماشى م .ب 

  :أما األسباب الموضوعية فتتمثل في

كون النمو االقتصادي الشغل الشاغل والهدف األساسي لمختلف السياسات التي تضعها  .أ 

 الدول؛

موجات التضخم الهائلة التي عرفها العالم والزال لمختلف السلع يتطلب البحث في أثرها على  .ب 

 نتائج سوء وضع السياسات النقدية عبر النمو االقتصادي باعتبار التضخم المرتفع نتيجة من

 العالم؛

األزمة المالية التي يعرفها العالم، ولجوء العديد من الدول لمحاولة معالجتها عن طريق ضخ   .ج 

 .المزيد من الكتلة النقدية، أوجب دراسة مدى فعالية هذه األخيرة وتأثيرها على النمو االقتصادي
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   المناهج المستخدمة في البحث-6

محاولة منا اإلجابة على اإلشكالية المطروحة وإثبات أو نفي الفرضيات المتبناة سابقا      

ارتأينا اعتماد المنهج الوصفي، التحليلي والتاريخي، حيث نقوم بوصف مختلف المفاهيم 

. والنظريات التي تتعلق بالنمو االقتصادي والسياسة النقدية والتضخم وذلك في الفصول الثالثة

ا يخص المنهج التحليلي فيكون من خالل مختلف النماذج الرياضية التي تخص النمو أما فيم

االقتصادي أو تلك التي تتعلق بدراسة العالقة بين السياسة النقدية والنمو االقتصادي من خالل 

كما ظهر المنهج التاريخي من خالل سرد مراحل نشأة البنوك المركزية . إحصائيات ومنحنيات

  .طور السياسة النقديةوكذا مراحل ت

   الدراسات السابقة-7

     من بين الدراسات التي أجريت في هذا الموضوع، الدراسة التي قام بها محمد محمد صالح 

، وهي "السياسة النقدية في سورية وأثرها في نمو الناتج المحلي اإلجمالي"بعنوان ) 2000جمعة 

ية في سورية على الناتج المحلي، والنتيجة أطروحة دكتوراه تهتم بدراسة أثر السياسة النقد

األساسية التي توصل إليها هي أنه هناك أثر للكتلة النقدية والتضخم على الناتج الداخلي الخام 

  .في سوريا

آثار السياسية النقدية المتوقعة وغير "بعنوان ) 2005(     ودراسة وائل محمد علي الزغبي 

وهي مذكرة ماجستير، وتوصل إلى نتيجة أن هناك " األردنالمتوقعة على األداء االقتصادي في 

  .أثر للسياسة النقدية الغير المتوقعة على النمو االقتصادي في االقتصاد األردني

 على التوالي، حيث 1990 و 1986 في عام  Robert Barro     الدراستان اللتان قام بهما 

تج المحلي في االقتصاد األمريكي، والتي اهتمت األولى بدراسة أثر السياسة النقدية على النا

في حين . بينت نتائجها أن السياسة النقدية غير المتوقعة كان لها أثر فعال وإيجابي على الناتج

اهتمت الدراسة الثانية بدراسة أثر التضخم على النمو االقتصادي، ووصل إلى نتيجة مفادها أن 

بالنسبة للنمو االقتصادي، وكانت هذه الدراسة هناك عالقة عكسية بينهما وأن التضخم أمر سيء 

  .على عينة من البلدان

، حول أثر النقود على الناتج الداخلي الخام، )Sidrauski) 1967    والدراسة التي قام بها 

  .ووصل إلى نتيجة تظهر حيادية النقود ونفى أن تكون لها أي أثر على النمو االقتصادي
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توجد عدة دراسات أخرى في هذا المجال، ولكل نظرتة للعالقة      إضافة إلى هذه الدراسات 

ومن خالل هذا البحث نحاول تقديم . الموجودة بين السياسة النقدية أو التضخم والنمو االقتصادي

دراسة نظرية حول مختلف المفاهيم التي تخص الموضوع، وبالخصوص تقديم حوصلة ألهم 

 معروفون حول هذه العالقة والنتائج التي توصلت الدراسات المهمة التي قام بها اقتصاديون

  .إليها

   صعوبات البحث-8

     من أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء قيامنا بهذه الدراسة، نقص المراجع باللغة العربية في 

الموضوع خاصة فيما يتعلق بنماذج النمو االقتصادي والعالقة بين السياسة النقدية والنمو 

 أدى بنا إلى اللجوء إلى الترجمة وما يكتنفها من صعوبات إيجاد المصطلحات االقتصادي، مما

إلى جانب أن المراجع التي توضح العالقة بين السياسة . المالئمة والصحيحة باللغة العربية

  . قليلة جدا حتى باللغتين الفرنسية واإلنجليزية والنمو االقتصاديالنقدية

   تقسيم البحث-9

نتطرق في الفصل األول . في الموضوع نقوم بتقسيم بحثنا إلى ثالثة فصول     لتفصيل أكثر 

لمختلف المفاهيم والمقاييس المتعلقة بالنمو االقتصادي، وكذا مختلف النظريات والنماذج القديمة 

في الفصل الثاني سنبحث في . والحديثة لمختلف المدارس االقتصادية والمتعلقة بالنمو االقتصادي

تعلقة بالسياسة النقدية، أدواتها ومختلف النظريات النقدية، إلى جانب البنوك المفاهيم الم

أما في الفصل الثالث فنبحث في طبيعة العالقة بين النمو والسياسة النقدية وكيفية . المركزية

تأثير هذه األخيرة على النمو االقتصادي من خالل نماذج ودراسات تطبيقية قام بها بعض 

راسة هذه العالقة، فنتطرق أوال إلى مختلف قنوات انتقال السياسة النقدية إلى االقتصاديين في د

االقتصاد، وكذا بعض المفاهيم الخاصة بالتضخم، إلى جانب دراسات ونماذج في الموضوع لكل 

 -Sidrauski (1967)- Fischer،Jean  وPatrick Musso et Oliver Brunoمن 

Pierre Laffargue ،Taoufik Rajhi et Patrick Villieu و Robert j- Barro.   
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   الفصل                                                    تمهيـــد

     تعتبر الرغبة الملحة في زيادة معدالت النمو  في كل من الناتج واالستهالك، القضية 

 بل هيمنت قبل ذلك على الفكر .اف السياسة االقتصادية ألي بلدهدالرئيسية التي تهيمن على أ

االقتصادي، وأصبحت نظرياته تدرس كل ما يتعلق بمسببات النمو االقتصادي والعوامل المؤثرة 

فيه، وراح أبعد من ذلك إلى وضع نماذج رياضية تدرس نسبة هذا التأثير وقيمته، باإلضافة إلى 

 . أكان خارجيا أو داخلياا التأثيرمحاولة تحديد نوع هذ

     هناك حقائق عريضة متعلقة بنمو االقتصاديات الصناعية المتقدمة، التي يجب على كل 

 في ستة نقاط تمثل 1958 عام Nicolas Kaldorنموذج شرحها، هذه الحقائق قام بتلخيصها 

 ينمو بمعدل ثابت وهي أوال، الناتج الحقيقي للفرد. ما تقوم عليه أغلب نظريات النمو االقتصادي

ثانيا، نمو مخزون رأس المال الحقيقي الذي يكون بمعدل ثابت ويزيد . تقريبا على المدى الطويل

ثالثا، معدالت الناتج الحقيقي ومخزون السلع الرأسمالية تميل إلى . عن معدل نمو عنصر العمل

رابعا . اه منتظم الناتج ال يكون في اتج-التساوي على نحو يؤدي إلى أن معامل رأس المال

رأس المال له اتجاه أفقي مع وجود تغيرات عنيفة تتماشى مع التغيرات الحادة في / معدل الربح

سادسا . خامسا، معدل نمو الناتج الفردي يمكن أن يتغير من بلد آلخر. الطلب الفعال

  .رتفعالناتج عندها م/االقتصاديات التي لها أرباح عالية في الدخل يكون معامل االستثمار

كان االقتصاديون الكالسيك من األوائل الذين تطرقوا لهذا الموضوع، من خالل نظريات و     

  ثم جاء بعدهم النيوكالسيك.غيرهم و،Adam Smith ،Ricardo ،Malthus، Marxكل من 

Schumpeter، Solow، Harrod & Domar...الخ.  

ة السبعينيات لتعود بقوة في الثمانينيات من      وقد عرفت نظرية النمو االقتصادي انقطاعا في فتر

 و Romerاالقتصاديين القرن العشرين، بفكرة جديدة تتمثل في فكرة النمو الداخلي على يد كل من

Lucas.  

     ومن خالل هذا الفصل سنتعرض في البداية إلى أهم المفاهيم التي تخص النمو االقتصادي 

، ثم نأتي لعرض أهم في المبحث األولد والتكاليف بالتعريف، المقاييس، المحددات، الفوائ

 وكذا نماذج النمو ، الثاني والثالثينالنظريات والنماذج الكالسيكية والنيوكالسيكية في المبحث

  .الداخلي وذلك في المبحث األخير
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   مفهوم النمو االقتصادي.حث األولالمب

تنف هذا االصطالح من مقومات معينة      من المهم جدا تحديد مفهوم النمو االقتصادي، وما يك

قبل أية دراسة جادة في نظريات النمو االقتصادي، فماذا نقصد بالنمو االقتصادي؟ وعلى أي 

  أساس يتم قياسه؟ ما هي محدداته؟ وما هي فوائده وتكاليفه؟

   تعريـف النمو االقتصـادي والفـرق بينه وبيـن بعض المصطلحـات.المطلب األول

مصطلح النمو االقتصادي وبعض المصطلحات المشابهة له في   التمييز بينمن الصعب     

، ونظرا لهذا االلتباس نحاول في هذا المطلب  االقتصادي والتنمية االقتصاديةالمعنى كالتطور

  .توضيح هذه المفاهيم

   تعريـف النمـو االقتصـادي.الفرع األول

ي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل القومي يقصد بالنمو االقتصادي حدوث زيادة في إجمال     "

  .وسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقيبما يحقق زيادة في مت

  :من التعريف السابق يمكن استنتاج ما يلي

 ذلك زيادة النمو االقتصادي ال يعني فقط زيادة في إجمالي الناتج المحلي، بل البد أن يترتب عن -1

 مو البد أن يفوق معدل النمو السكاني أي أن معدل الن،في دخل الفرد الحقيقي

  ؛ معدل النمو السكاني-معدل نمو الدخل القومي= معدل النمو االقتصادي ، ومنه فإن

أن الزيادة التي تتحقق في دخل الفرد ليست زيادة نقدية فحسب بل يتعين أن تكون زيادة  -2

 :حقيقية، أي البد من استبعاد معدل التضخم وعلى ذلك فإن

 ؛ معدل التضخم-زيادة في دخل الفردمعدل ال= القتصادي الحقيقيمعدل النمو ا

استبعاد ما يعرف ( أن تكون هذه الزيادة في الدخل على المدى البعيد وليست زيادة مؤقتة -3

  .1 )"بالنمو العابر الذي يحدث نتيجة عوامل عرضية

ى توفير السلع والخدمات تزايد قابلية اقتصاد ما عل"كما يمكن تعريف النمو االقتصادي بأنه      

  .2"خالل فترة زمنية، وذلك مهما كان مصدر هذا التوفير محليا أو خارجيا

  

 

                                                           
������د آ��� ا����رة ����� ا������د%� درا*�ت )'&%� $#"�!��، �3+2 /"2 ا��1%1 /�+��، إ%+�د /#�� )�.-، ا��,+�� ا  -1  

 ،&�. 60- 57، ص 2002ا6*2,5ر%�،   
����د ا�B�5، دار ا���Aء ��,?& وا��=ز%;، ا:ردن، 2005، ص 347.��&وف ه=��Dر، C��3$ ا  -2  
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توسع قدرة الدولة على إنتاج البضائع والخدمات : "     وأبسط تعريف للنمو االقتصادي هو

  .1"التي يرغب فيها سكانها

  : ويمكن إعطاء تعريف شامل للنمو االقتصادي كما يلي

حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي من السلع والخدمات التي يرغب فيها السكان خالل      هو 

  . بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي،فترة زمنية معينة

   الفرق بيـن النمو االقتصـادي والتنمية االقتصـادية.الفرع الثاني

 إنتاجية منخفضة وال الفعلي من هيكل اقتصادي ذنتق االا،     تعرف التنمية االقتصادية بأنه

بالنسبة للفرد إلى هيكل يسمح بأعلى زيادة لإلنتاجية في حدود الموارد المتاحة أي استخدام 

رات جذرية في البنيان ي أمثل، عن طريق إحداث تغيقات الموجودة في الدولة استخداماالطا

  .2القطاعاتاالقتصادي واالجتماعي وتوزيع عناصر اإلنتاج بين 

  .نمو االقتصادي في الجدول المواليومما سبق يمكن تبيان الفرق بين التنمية االقتصادية وال

   الفرق بيـن النمو االقتصـادي والتنمية االقتصـادية .)01(الجدول رقم 

  التنمية االقتصادية  النمو االقتصادي

يتم بدون اتخاذ أية قرارات من شأنها إحداث  -

  جتمع؛تغير هيكلي للم

 يركز على التغير في الحجم أو الكم الذي -

  يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات؛

 ال يهتم بشكل توزيع الدخل الحقيقي الكلي بين -

  األفراد؛

  . ال يهمه مصدر زيادة الدخل القومي-

تهدف إلى تغيير ) مخططة(عملية مقصودة  -

البنيان الهيكلي للمجتمع لتوفير حياة أفضل 

  ؛ألفراده

   تهتم بنوعية السلع والخدمات نفسها؛-

 تهتم بزيادة متوسط الدخل الفردي الحقيقي -

  خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة؛

  . تهتم بمصدر زيادة الدخل القومي وبتنويعه-

  

  من إعــداد الطــالبة .المصـدر

  

  .ومنه نستنتج أن التنمية االقتصادية هي أوسع وأشمل من النمو االقتصادي

  

                                                           
  1- وا!س 	����"ن، ا�'&% وا�$#��� وا��#" ا! ���دي، ����� ������� ������� وا��
�، 	��وت ، 1968، ص 315.

  2- ��' ا��5#� إ�#���%، �5	4 ��.�3ت، ��2ه�/ و�0/ ا ���د.�، دار وا-% ���
�، ا,ردن، 2004، ص 273.
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   الفرق بيـن النمو االقتصـادي والتطـور االقتصـادي.ع الثالثالفر

اقتصاد ما نحو  وفي المجال االقتصادي يعني تقدم ،التطور لغة هو الحركة إلى األمام     "

 .ج أو نوعية كتوزيع أفضل للمداخيل داخل الدولةالمنت إما كمية كزيادة ،أهداف محددة مسبقا

 وغالبا ما يستعمل للداللة على الحالة االقتصادية لبلد ،الحركة يدل على التغيير ونفالتطور إذ

ترة معينة،  فنقول مثال التطور االقتصادي أو التطور الصناعي لبلد ما خالل ف. أو لقطاع ماما

 إذ أنه يمكن أن يكون هناك تطور في المجال الصناعي بوتيرة أخفض ،وهو ليس مرادفا للنمو

 إذ أنه يمكن أن يكون هناك ،نمو، كما أنه ليس مرادفا للتنميةجد  فهنا ال يو.من تزايد السكان

تطور اقتصادي دون أن يكون مصحوبا بتغيرات هيكلية وذهنية تضمن استمرارية وانتظام هذا 

  .1)أي أنه ال توجد تنمية(التطور 

      بعد تطرقنا لتعريف النمو االقتصادي، والفرق بينه وبين مصطلحي التنمية االقتصادية

والتطور االقتصادي، من المهم جدا معرفة كيفية قياس معدل النمو االقتصادي، وما هي 

  .األسس التي يعتمد عليها هذا القياس، هذا ما سيكون موضوع المطلب الموالي

   مقـاييـس النمـو االقتصـادي.المطلب الثاني

لها نستطيع التعرف      مقاييس النمو االقتصادي هي مختلف الوسائل والمعايير التي من خال

  . ما حققه المجتمع من نمو اقتصاديعلى

 فإن ،الحقيقي وكذا في متوسط دخل الفردالزيادة في الناتج       وبما أن النمو االقتصادي هو

  . السابق ذكرهماقياسه يكون بقياس المؤشرين

  ي النـاتج الحقيـقـ-1

تجة مقومة باألسعار الثابتة، وهو أساس يشير إلى الكميات الفعلية من السلع والخدمات المن     

 الذي يمثل التغير في الناتج الحقيقي بين فترتين ، هذا األخير. النمو االقتصاديالقياس لمعدل

  .2مقسوما على الناتج اإلجمالي للفترة األساسية المنسوب إليها القياس

 قد يؤدي إلى بلوغ )أو نقصه(     إال أن هذا المقياس رفضه البعض، ذلك ألن زيادة الدخل 

 فزيادة الدخل القومي ال يعني نموا اقتصاديا عند زيادة السكان بمعدل ،)أو سلبية(نتائج إيجابية 

  .ند انخفاض عدد السكان بمعدل أكبرأكبر، ونقصه ال يعني تخلفا اقتصاديا ع

                                                           
1- ���B2 ز.�و�4، ا��#" ا! ���دي وا���ا��D�Eت ا���#�� 	���@"ع إ�B ا ���د.�ت دول @�"ب <�ق >���، أ:�و�5 دآ�"را8 دو�� �4 ا�$�"م   

�I ا����H% ا! ���دي، آ��� ا�$�"م ا! ���د.� و��"م ا������، @��$� ا�GDا-�، ا�GDا-�، JE ،�.د��.10،11، ص ص 2000ا! �  
  H� -2#' ��@4 ��5 &���2، ا��#" ا! ���دي ا���0.� وا�L2#"م، دار ا��3ه�ة، ���، 2001، ص22.
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  ع الدخل القومـي الكلـي المتوقـ-2

 فقد .الدخل المتوقع وليس الفعليس      يقترح البعض قياس النمو االقتصادي على أسا

هذه الموارد يكون لدى الدولة موارد كامنة وتتوافر لها اإلمكانيات المختلفة الستغالل 

  .كالتقدم التقني مثال

  )رديالدخـل الفـ( متوسط الدخـل -3

مو االقتصادي في معظم دول      يعتبر هذا المعيار األكثر استخداما وصدقا لقياس الن

كن في الدول النامية هناك صعوبات لقياس الدخل الفردي بسبب نقص دقة  ل،العالم

  .1إحصائيات السكان واألفراد

 األول يسمى معدل النمو البسيط ،على المستوى الفردين لقياس معدل النمو ا     هناك طريقت

  .والثاني معدل النمو المركب

 2الحقيقي من سنة ألخرىيقيس معدل التغير في متوسط الدخل  .يطمعـدل النمـو البسـ  - أ

 :وتتمثل صيغته فيما يلي

100
1

1 ×−=
−

−

t

tt
S Y

YY
CM 

  ثحيــ

CMS؛ معدل النمو البسيط   

Yt  متوسط الدخل الحقيقي في السنة t؛  

1−tY  1متوسط الدخل الحقيقي في السنة-t.  

ل فترة يقيس معدل النمو السنوي في الدخل كمتوسط خال .ب معـدل النمو المركـ - ب

  .3زمنية طويلة نسبيا وتوجد طريقتان لحسابه، طريقة النقطتين وطريقة االنحدار

 

  :ووفقا لطريقة النقطتين لدينا الصيغة

                                                           
3+2 /"2 ا��1%1 /�+��، إ%+�د /#�� )�.-، &G��* ;H، ص -  72. 1  

�� ا6*2,5ر%�، �&، 2005، ص279.�H د���������د%� ا���5�،  آ��� ا�!�2، ا�,'&%� ا 2+I3+2 أ3+2 /"2 ا�!�در /#��، ر�Kن   -2 
280، ص �+&H; ا����G ا-  3  
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N

cN CMY )1( += 

1
0

−= N
N

c Y

Y
CM  

  :حيــث

CMc؛ معدل النمو المركب  

N   ؛نة في الفترةنوات بين أول وآخر س فرق عدد الس  

0Y   ؛الدخل الحقيقي لسنة األساس  

NY   الدخل الحقيقي آلخر الفترة )N.(  

  :أما طريقة االنحدار فصيغتها كما يلي

AYCMCMAY tctctt −=⇒+= lnln 

  :حيــث

tYlnلسنة  اللوغاريتم الطبيعي للدخل في ا)t(؛  

A    ؛ ثابت  

CMct معدل النمو المركب في السنة t؛ 

tالزمن .  

كانت هذه أهم أسس وطرق قياس النمو االقتصادي، وسنحاول في المطلب الموالي حصر أهم 

  .محددات النمو االقتصادي
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   محـددات النمـو االقتصـادي.المطلب الثالث

 ويمكن تحديد هما في تحديد النمو االقتصادي،     هناك مجموعة من العوامل تلعب دورا م

  :1ما يليفيهذه العوامل 

  ة كمية ونوعية المـوارد البشريـ-1

  :                نستطيع قياس معدل النمو االقتصادي بواسطة معدل الدخل الفردي الحقيقي مع العلم أن

  

  

                             الناتج القومي اإلجمالي الحقيقي
  =         معدل الدخل الحقيقي للفرد   

                              عدد السكان
                        

     من المعادلة نستنتج أنه كلما كان معدل الزيادة في الناتج القومي اإلجمالي الحقيقي أكبر 

قيقي أكبر وبالتالي من معدل الزيادة في السكان، كلما كانت الزيادة في معدل الدخل الفردي الح

 أما إذا تضاعف الناتج القومي اإلجمالي الحقيقي .دة أكبر في معدل النمو االقتصاديتحقيق زيا

  . فإن الدخل الحقيقي ال يتغير،كانمع تضاعف عدد الس

 فالزيادة في عدد السكان .ا بعين االعتبار     لكن هناك اعتبارات كمية ونوعية يجب أخذه

 . في العمل تؤثر على إنتاجية العمل وبالتالي على معدل النمو االقتصاديالقادرين والراغبين

تستخدم كمؤشر لقياس الكفاية في تخصيص الموارد االقتصادية ) إنتاجية العمل(هذه األخيرة 

  :وتحدد بعدة عوامل أهمها

 ؛)معدل ساعات العمل في األسبوع(ل مقدار الوقت المبذول في العم  - أ

 ؛ المستخدمة في اإلنتاج التجهيزاتكمية ونوعية  - ب

  ؛وى الصحي والمهارة الفنية للعمال نسبة التعليم، المست-ج

  . درجة التنظيم واإلدارة والعالقات اإلنسانية في العمل-د

  ة كمية ونوعية المـوارد الطبيعيـ-2

الطبيعية كدرجة       يعتمد إنتاج اقتصاد معين ونموه االقتصادي على كمية ونوعية موارده

 هذه الموارد ال تحقق األهداف . وغيرهاالمياه، الغابات وفرة المعادن، التربة،خصوبة 

                                                           
.282- 278/"2 ا�&L+I إ*+�/�B�&I ، C /&%!�ت، &G��* ;H، ص  -  1  
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االقتصادية إال إذا استغلها اإلنسان، فيمكن مثال للمجتمع أن يكتشف أو يطور موارد طبيعية 

  .لمستقبلتؤدي إلى الرفع من النمو االقتصادي في ا

   تراكـم رأس المـال-3

 من االستهالك الجاري إلنتاج السلع الرأسمالية مثل      على المجتمع التضحية بجزء

 أي أن تراكم رأس المال .المعامل، طرق المواصالت، الجسور، المدارس، الجامعات وغيرها

 الذي يمثل تضحية باالستهالك من أجل زيادة االستثمار ،يتعلق بشكل مباشر بحجم االدخار

  .ي الرفع من معدل النمو االقتصاديوبالتال

  : مل المحددة لمعدل تراكم رأس المال هي تلك التي تؤثر على االستثمار وهيوالعوا

 ؛توقعات األرباح  - أ

 .السياسات الحكومية اتجاه االستثمار  - ب

 فالمادي يتمثل في المصانع، اآلالت، وسائل ، المادي والبشريه     ويشمل االستثمار بنوعي

  .تدريب والصحةلتعليم، التأهيل، الالنقل وغيرها، والبشري يتمثل في ا

  ي معـدل التقـدم التقنـ-4

ر ي     ويعني التقدم التكنولوجي الذي يحدث نتيجة لالختراعات واالبتكارات ويؤدي إلى تطو

    .1منتجات جديدة وطرق إنتاج جديدة أكثر كفاءة من الطرق القديمة

  ةــي عوامـل بيئ-5

ة،  كانت هذه البيئة سياسي سواء،     النمو االقتصادي في أي بلد يتطلب بيئة مشجعة

 أي البد من وجود قطاع مصرفي قادر على تمويل متطلبات .اجتماعية، ثقافية أو اقتصادية

 ونظام قانوني لتثبيت قواعد التعامل التجاري، ونظام ضريبي ال يعيق االستثمارات ،النمو

  . االقتصادي واستقرار سياسي وحكم يدعم النمو،الجديدة

  عاج الواسـ التخصـص واإلنتـ-6

 فقد أوضح أن التحسين ،)1776(في كتابه ثروة األمم Adam Smith  إليه ا     وهو الذي دع

في القوى اإلنتاجية ومهارة العامل يرجع إلى تقسيم العمل، هذا األخير يزيد من كمية اإلنتاج 

  .ل إيجابي على النمو االقتصاديوبالتالي يؤثر بشك

                                                           
�2N ا�2را*�ت ا�+�&�M�، ا:ردن، 2006، ص 183. ،B�5د ا������3+2 /=ض، CP2 إ�O ا R��S  -1  
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 نذكرها كالسياسات االقتصادية التي أهمها السياسة المالية      هذا وهناك محددات أخرى لم

والنقدية، هذه األخيرة التي سنتعرض لها بالتفصيل في الفصول الموالية، قبل ذلك سنحاول في 

  .المطلب الموالي حصر أهم الفوائد والتكاليف التي يأتي بها أو يتحملها النمو االقتصادي

  لنمو االقتصـادي فوائـد وتكـاليف ا.المطلب الرابع

     تهتم كل دول العالم بتحقيق نسب أعلى للنمو االقتصادي نظرا لألهمية التي يتمتع بها 

 أن  عليناوالفوائد التي تعود على شعوبها، واألكيد أنه لتحقيق أي هدف خاصة إذا كان مهما

  ليفه؟ فما هي فوائد النمو االقتصادي وما هي تكا.نتحمل أعباء وتكاليف للوصول إليه

   فوائـد النمو االقتصـادي.الفرع األول

  :من أهم الفوائد التي تنجم عن النمو االقتصادي هي

 ؛بناء المجتمع من السلع والخدمات زيادة الكميات المتاحة أل .1

جور واألرباح والدخول ع في معدالت األالشعب عن طريق زيادة اإلنتاج والرف زيادة رفاه  .2

 ؛األخرى

 ؛ المستوى الصحي والتعليمي للسكانلى الفقر ويحسن من يساعد على القضاء ع .3

 بجميع مسؤولياتها زيادة الدخل القومي يسمح بزيادة موارد الدولة ويعزز قدرتها على القيام .4

 والتوزيع األمثل للدخل القومي، دون بناء المنشآت القاعدية، التعليم، الصحة، كتوفير األمن

 ؛الك الخاصلبا على مستويات االستهأن يؤثر ذلك س

 . التخفيف من مشكلة البطالة .5

  النمو االقتصـادي) تكـاليف( أعبـاء .الفرع الثاني

  :ال يتحقق النمو االقتصادي إال في إطار تحمل بعض األعباء والتضحيات أهمها

وجيه  كلما زاد معدل النمو االقتصادي زادت معه الحاجة إلى إنتاج سلع رأسمالية أكثر وت -1

 وهذا ما يتوجب .في التدريب والتعليم باإلضافة إلى زيادة االستثمار .رات إليهاالموارد واالستثما

  ؛1التضحية ببعض السلع االستهالكية في الوقت الحاضر من أجل زيادة اإلنتاج في المستقبل

 النمو االقتصادي في الدول المتقدمة وحتى النامية يؤدي إلى زيادة التلوث البيئي والقضاء  -2

 ؛لطبيعية وازدحام المدنات او الثرعلى

                                                           
�&، 2006، ص 472. ،�������د%�، ا�2ار ا����  1-  /"2 ا�+#�R /"2 ا�3+�2، ا�,'&%� ا
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 نقص االستقرار االقتصادي بسبب التقلبات في الفعاليات االقتصادية كالبطالة الجزئية  -3

، ويرجع السبب في ذلك إلى أن عملية النمو االقتصادي تحدث بصورة ...والتكنولوجيا

  ؛1غير منتظمة وغير مستقرة

ي وطغى على الجوانب الروحية  كلما زاد معدل النمو االقتصادي، زاد معه التقدم الماد -4

 .2واألخالقية في المجتمع

 لكن وضع الموضوع في إطاره ،اهيم األساسية ألي موضوع شيء مهم     يعد توضيح المف

النظري شيء أهم، ذلك ألن المفاهيم األساسية أصلها القواعد النظرية، ومعرفة األصل أهم 

عرض في المباحث الموالية ألهم النظريات  فإننا سنت، ونظرا لما سبق.دائما من معرفة الفرع

 فيما يخص النمو االقتصادي مبتدئين بالسابقة في هالتي جاء بها الفكر االقتصادي عبر تطور

  . الموضوع وهي النظريات الكالسيكية

   الكـالسيكية في النمو االقتصـاديات النظري.المبحث الثاني

النمو االقتصادي والعوامل المؤثرة فيه،      لقد تطورت النظريات االقتصادية في تفسير 

ويعتبر االقتصاديين الكالسيك من األوائل الذين تطرقوا لهذا الموضوع، وفيما يلي نحاول تتبع 

  .باإلضافة إلى النظرية الماركسية،  Adam Smith ،Ricardo ،Malthus  منفكر كل

  )1790-1723( في النمو االقتصـادي Adam Smith نظرية .المطلب األول

مشاركة فعالة في وضع اللبنات األولى لنظرية النمو  Adam Smith       لقد شارك

 إال أن دراساته في النمو لم .التخصص وتقسيم العمل، ية الفرديةاالقتصادي القائمة على الحر

تكن متخصصة وقائمة بذاتها وإنما كانت ضمن دراساته العديدة في االقتصاد السياسي في كتابه 

  .3"األممثروة "

 كتاباته على القطاع الصناعي وطبقة الصناع كأساس للنمو االقتصادي فيSmith  وركز     

 تطبيق مبدأ في المجتمع، وذلك بسبب تزايد الغلة في القطاع الصناعي الذي يتأتى عن طريق

 ولكن التخصص وتقسيم العمل محدود بسعة السوق، الذي يمكن إحداثه .التخصص وتقسيم العمل

د السكان وتحسين وسائل توسع في التجارة الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى زيادة عدبال

                                                           
 -�&G��* ;H، ص %#OA ز  ،B(35&و. 1  
.472 /"2 ا�+#�R /"2 ا�2�+3، &G��* ;H، ص -  2  
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 هذا .ل يعتبر محرك أساسي لعملية النموأن تراكم رأس الما Smith  كما يرى.المواصالت

  .مارالتراكم الذي يأتي عن طريق االدخار وبالتالي االستث

  :1 النمو االقتصادي فيما يلي فيSmith أهم األفكار التي جاء بهاتمثل توباختصار 

 العمل، رأس المال، الموارد  وهيمع يعتمد على عناصر اإلنتاجاإلنتاج الكلي في المجت -1

 ؛البيئة الدافعة للنمو في المجتمع، التقدم الفني وتوافر )األرض(الطبيعية 

 ؛قتصاديفي النمو اال Smithيمثل تراكم رأس المال أساس نظرية  -2

ل ويتوقف نجاح ذلك عمل سيعمالن على زيادة الكفاءة اإلنتاجية للعامالتخصص وتقسيم ال -3

 ؛على سعة السوق

يأتي القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات التي ترفع من معدل النمو االقتصادي نتيجة  -4

 التي لقدرة هذا القطاع على تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل، وبالتالي تحقيق األرباح

 ؛هي مصدر االستثمارات

لن يستمر طويال ) الصعود التراكمي للمجتمع( أن النمو االقتصادي في المجتمع  Smith يرى -5

نتيجة لبطء معدل التقدم التقني، الذي يعتمد على تراكم رأس المال، وسبب ذلك هو انخفاض 

األرباح نتيجة لزيادة األجور ومحدودية الموارد، اللذان سيعمالن على توقف الصعود التراكمي 

تمع، ويبدأ االتجاه نحو الهبوط التراكمي الذي يعتبر مرحلة من مراحل السكون يستأنف للمج

 . مرحلة الصعود التراكمي مرة أخرىبعدها المجتمع

 لموضوع النمو االقتصادي لم يتسم بالدقة إال Adam Smith     وعلى الرغم من أن تحليل 

 كما أن األفكار الرئيسية التي .كي حرأنه أعطى للفكر االقتصادي أول نموذج لنمو اقتصادي

تعتمد عليها نظريته في النمو وهي التراكم الرأسمالي، نمو السكان وإنتاجية العمل الزالت حتى 

  .اآلن تعتمد عليها النظريات الحديثة

 قتصادي ، هناك نظريات كالسيكية أخرى في النمو االAdam Smith     إلى جانب نظرية 

  . موضوع المطلب المواليالتي هيRicardo كنظرية 
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  )1823-1772(لنمو االقتصـادي في ا Ricardo نظرية .المطلب الثاني

 المدرسة الكالسيكية والذي عمل على تعميق أراء  مفكري من بين أبرزRicardo     يعتبر 

ر وأفكار هذه المدرسة، وارتبطت باسمه العديد من اآلراء واألفكار منها ما يتصل بالريع واألجو

  .والتجارة الخارجية وما إلى ذلك

عتبر من أهم القطاعات      وفيما يخص آراءه حول النمو االقتصادي فإنه يرى أن الزراعة ت

 ولم يعط .نها تخضع لقانون الغلة المتناقصة ألنها تسهم في توفير الغذاء للسكان، إال أاالقتصادية

  .1ر ذلكأهمية تذكر لدور التقدم التكنولوجي في التقليل من أث

 األولى مالك ، المجتمع إلى ثالث طبقاتRicardo قسم ،     ومن خالل تحليله لعملية النمو

ي الطبقة ه Ricardo حسب  ، هذه األخيرة.عمال والثالثة الطبقة الرأسماليةاألراضي، الثانية ال

خلها الذي  من دتستهلك جزء قليل ألنها ،المنتجة والتي تعتبر ضرورية لعملية النمو االقتصادي

   .2يأتي من األرباح والباقي يتحول إلى مدخرات التي تعتبر هي األساس لتراكم رأس المال

صص حالدخل إلى ثالث يوزع      وعلى أساس تقسيمه للمجتمع إلى المجموعات السابقة، 

األجور التي تدفع للعاملين، الريع الذي يدفع لمالكي األراضي، والربح وهو  رئيسية وهي

  .إشرافهم على العملية اإلنتاجية من أصلهاأسماليون مقابل التي يحصل عليها الرالحصة 

األرباح، نالحظ أن ارتفاع حصيلة األجور والريع  و الريع مع األجورهوفإذا كان الدخل النقدي 

يؤدي إلى انخفاض نسبة األرباح في الدخل القومي، وصحة هذا التحليل تكون في ظل المنافسة 

 وبما أن .)جاتهم بعد اضطرارهم لرفع األجوردم قدرة الرأسماليين رفع أسعار منتأي ع(التامة 

 فإن انخفاضها يؤدي ،الرئيسي للنشاط والنمو االقتصاديهي المحرك  Ricardoاألرباح حسب 

إلى تأثر التكوين الرأسمالي في النشاط الصناعي الذي يؤدي في النهاية إلى حالة من الركود 

  .3االقتصادي

الرئيسي لعملية النمو االقتصادي يرى أن رأس المال هو المحرك  Ricardo ومنه فإن     

االختراعات والتجديدات اآللية الصناعية  يرى أن ظهور نه فإ،وفيما يخص التقدم التكنولوجي

 فتميل األرباح إلى ،مما يؤدي إلى انخفاض أجورهميؤدي إلى نقص الطلب مؤقتا على العمال 

  .الي يزيد معدل التجميع الرأسمالياالرتفاع وبالت

                                                           
����دي، 2Hارا ����5ب ا����+B ��,?& وا��=ز%;، ا:ردن، 2006، ص 110.�  I X��M  -1��P L-، ا��,+�� وا��V�#W ا
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ن الضرائب عامل هام في تمويل النمو االقتصادي، إال أنه يحذر من زيادة أ Ricardo     ويؤكد 

  . ذلك معوق لتيار النمو االقتصاديمعدالتها على أرباح الرأسماليين حتى ال يكون

 ها إال ان،ية في النموفي النمو االقتصادي هي مثال بارز لنظرية حرك Ricardo     فآراء 

تظهر بين سطورها تشاؤما إزاء احتمال استمرار حدوث زيادة في تجميع رأس المال وتحقيق 

ارتفاع في دخل الفرد المتوسط، ويرجع ذلك إلى فرضيتي تناقص الغلة التاريخية ومبدأ 

Malthusالذي اعتبره1 في السكان  Ricardo2 قضية مسلم بصحتها.  

ليل الريكاردي في النمو االقتصادي على أساس وجود بيئة اقتصادية مواتية      ولقد قام التح

 وحيث تكون المؤسسات االقتصادية والتنظيمات القومية وتصرفات ،في ظل المنافسة الكاملة

  .ي اتجاه واحد مع متطلبات التنميةاألفراد ف

، هذا ما Malthus أفكار ذا عن     كانت هذه أهم األفكار الريكاردية في النمو االقتصادي، فما

  .سنراه في المطلب الموالي

  )1834-1766(لنمو االقتصـادي ا  فيMalthus نظرية .المطلب الثالث

لدراسة موضوع النمو " مبادئ االقتصاد السياسي" في كتابه Malthus     لقد تطرق 

وأدعى ما من موضوع في علم االقتصاد أغرب وأهم : " حيث قال في هذا الصدد.االقتصادي

ة في مختلف الدول ورسباب العملية التي تعرقل نمو الث من ذلك الذي يدرس األ،إلى إمعان النظر

أو توقفها نهائيا أو تسمح لها بالنمو البطيء، بينما تظل قوة اإلنتاج على حالتها دون أن 

   .3"انتتضاءل، أو على األقل تظل هذه القوة اإلنتاجية قوية لدرجة تسمح بنمو اإلنتاج والسك

أن مشكلة النمو االقتصادي تتمثل في الهوة الموجودة بين الحاجات Malthus       يرى

اإلنسانية وبين قدرة االقتصاد القومي على تلبية هذه الحاجات، والنمو االقتصادي هو الذي يقلل 

  .ةوهوة باستغالل أحسن لموارد الثرمن هذه ال

 يرى هذا األخير الذين زراعي وصناعي،  االقتصاد إلى قطاعيMalthus     ولقد قسم 

Malthus تزايد في بنه يتمتع  حيث أ.)أي القطاع الصناعي( أن النمو االقتصادي ينتج عنه

 في حين .فيهالغلة، نتيجة وجود الفرص المربحة لرؤوس األموال وسهولة استخدام التقدم التقني 

اضي وتفاوت خصوبتها ونقص إمكانية يتميز القطاع الزراعي بتناقص الغلة نتيجة محدودية األر
                                                           

1 - BM Y���=ارد ا�]&وة إ� �,�"� ا�+�=ا��� ا��2د%�، وL :  ا���5ن"2أ  2%1$ � �+,�� ��*2,Nا� �ا�+�=ا�� L%=\X أن ا���5ن %�1ا%2ون �,�"� $!&ب 
=ارد ا�]ه,� M^ن ا�A!& وا���W- *�5=)�ن ا�,���� ا��+�3� ��I BM� إذا آ�ن $1ا%2 ا BM ق ا�1%�دة=A% �5ن�ةو&�.  
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 لذلك فهو يرى أنه يجب إعطاء أهمية أكبر للقطاع الصناعي لتفادي تباطؤ .1إدخال التقدم التقني

 على أهمية الطلب Malthus كما يركز .رأسمالي وتحقيق نمو اقتصادي أحسنمعدل التكوين ال

 لألسواق الذي ض قانون سايحيث أنه رف. الفعال على المنتجات في زيادة اإلنتاج وتطوره

الذي يعني أن االدخار هو عبارة عن طلب و"  المساوي لهبالعرض يخلق الطل "ينص على أن

 أوضح أن االدخار يعني عدم Malthus لكن .)االستثمار=أي االدخار(رأسمالية على السلع ال

دى بالميل األمثل االستهالك وبالتالي قلة الطلب وانخفاض األرباح ثم قلة االستثمار ولذلك نا

  .2لالدخار

     ولقد سيطرت نظرية السكان على تحليالته وأفكاره عن النمو االقتصادي في المجتمع الذي 

 حات األرضية القابلة لإلنتاج فمع تزايد عدد السكان وتقلص المسا. أنه لن يدوم طويالرأى

ذه األجور إلى حد سوف تنخفض إنتاجية العمل وتنخفض معها أجور العمال، إلى أن تصل ه

 حيث أن أي زيادة في السكان بعد ذلك تؤدي إلى تدهور ،إلى الحد األدنى للمعيشة أي ،لكفافا

 أي .3الحالة الصحية للسكان نتيجة لسوء التغذية وانتشار األمراض ثم ارتفاع معدل الوفيات

ع إلى حالة يسري قانون تناقص الغلة الذي يتغلب على التقدم الفني ومن ثم ينتهي المجتم

  .4الركود

ملية اإلنتاجية  قد اغفل دور رأس المال في العMalthus     وفي األخير يمكن مالحظة أن 

 أكد على Malthus في رفع معدالت النمو، والذي ال يمكن إغفاله هو أن ةرغم ماله من أهمي

مكانيات إن الدول ذات اإل ":أهمية النمو المتوازن بين الصناعة والزراعة وفي هذا يقول

 ويتوافر بها عدد مالئم ،يتتي يوجد بها قطاع صناعي وتجاري فالزراعية الكبيرة والمستغلة وال

   .5"من السكان في كل قطاع هي الدول التي ستسير قدما في طريق النمو دون أن تخشى شيئا

كانت هذه أهم النظريات الكالسيكية، التي ركزت على أهمية رأس المال والتراكم      

 لكن هناك تشاؤم فيما يخص األثر ،لرأسمالي في عملية النمو االقتصادي إلى جانب االستثمارا

وكذلك فيما يخص تناقص الغلة، التي تعد من بين ) Malthus(السلبي لتزايد السكان على النمو 

أهم نقاط النظرية الكالسيكية، خاصة بعد أن جاء التقدم التكنولوجي بأساليب جديدة الستدراك 

                                                           
����دي، دار ا�+,�هb ��,?& وا��=ز%;، ا:ردن، 2001، ص 60.�����د ا����*B و$#=ر ا�5A& ا��� ��L اa�3+2 )�.&، ا� c��d  -1  
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 وفيما يلي سنتعرض لألفكار الماركسية فيما يخص النمو . القطاعاتذه المشكلة في كله

  .االقتصادي

  )1783-1717( في النمو االقتصـادي Marx نظرية .المطلب الرابع

 في نظريتة للنمو االقتصادي آراء الرأسماليين  فند لذلك، أب النظام الشيوعيMarx     يعد 

نافسة الكاملة وما تؤدي إليه من استغالل واحتكار، وكذلك استنفاذ كفرضية الم(في هذا اإلطار 

منافذ االستثمار في الداخل ولجوءهم إلى االستثمار الخارجي وما نتج عنه من استعمار للدول، 

  .) جانب انتشار الجوع والبؤس والخرابإلى

 تتعلق بطبيعة تيا     وقد قامت النظرية الماركسية للنمو االقتصادي على مجموعة من الفرض

 وعلى الوظيفة التي يقوم بها اإلنتاج في المجتمع، وكذا على نوع االبتكار واالختراع السائدين،

 تتصل بمعدالت األجور واألرباح السائدة يات رأس المال، إلى جانب فرضراكمطريقة ت

  .1) صناعيا تتعلق بالطابع الحركي الذي يسود المجتمع سواء كان إقطاعيا أو رأسمالياياتفرض(

     تعتبر نظرية فائض القيمة األساس الفعلي للنظرية الماركسية في النمو، ويعرف فائض 

يرى كذلك  أي ما هو مخصص لالستثمار، ،زيادة اإلنتاج عن حاجة االستهالكالقيمة بأنها 

Marx  أن التسيير المركزي لالقتصاد من أجل تحقيق المنفعة العامة سوف يؤدي بكل مؤسسة

  .2حث عن فائدتها الخاصة، وبالتالي االستغالل األمثل لمواردها الطبيعية والقوة العاملةللب

 أن المقياس السليم لسلوك األفراد هو طريقة اإلنتاج السائدة أي هناك تنظيم Marx     ويرى 

  :3معين لإلنتاج في المجتمع يتضمن

ات العمالية، وعن طريق تنظيم العمل عن طريق التعاون والتقسيم المثمر بين المهار  -1

 ؛للعمال من حيث الحرية واالسترقاقالوضع القانوني 

 ؛ة الموجودةوق استخدام موارد الثرالبيئة الجغرافية والمعرفة بطر  -2

 ".الوسائل العلمية الفنية المطبقة في اإلنتاج وحالة العلم بوجه عام  -3

مة المضافة، وتحديده للعمل  إهماله لدور الطلب في تحديد القي هوMarx      وما يعاب على

أن أجور العمال تتجه نحو  يف Marx هفقط كمحدد للقيمة، كما أن الواقع ينفي ما ذهب إلي

                                                           
.101���G، ص ا�+&H;  ا�-  1  
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 في الدول الرأسمالية المتقدمة دون لفترات طويلةلعكس نجد األجور في ارتفاع االنخفاض، بل ا

  .ل الرأسمالية كان عكسيابزواأن يؤثر ذلك على فائض القيمة المحقق، كما أن التنبؤ الماركسي 

     بعد أن تطرقنا لبعض نظريات النمو االقتصادي، سندخل في المبحث الموالي إلى أهم 

  .نماذج النمو االقتصادي

   النمـاذج النيوكـالسيكية في النمو االقتصـادي.المبحث الثالث

ا ألهمية األفكار التي      تعد النماذج النيوكالسيكية من النماذج األساسية في نظرية النمو، نظر

، )Solow) 1956( ،Swan ،Ramsey) 1965  مثلجاءت من طرف اقتصاديي هذه المدرسة

Koopmans) 1965( ،Harrod & Domarلهذا النموذج هي األساسيةسمة ال و، وغيرهم 

ن مستوى البدء للناتج المحلي اإلجمالي الفعلي اك كلما :Convergence( 1(خاصية التقارب 

  .معدل النمو المتنبأ به أعلىل كلما كان للفرد أق

 هذا  لرأس المال والناتج للعامل الواحد، درجة التقارب حسب مستوى االستقراركونت     و

السكان، عتمد في النموذج النيوكالسيكي على الميل إلى االدخار، ومعدل نمو ي المستوى الذي

  المتعلقة بالنمو االقتصاديسيكية ولتفصيل أكثر في النماذج النيوكال.ووضع دالة اإلنتاج

  .  سنتعرض في هذا المبحث ألهمها

  لنمو االقتصـادي في ا - Domar Harrod نمـوذج . األولالمطلب

من االقتصاديين الذين تبنوا الفكر الكنزي وساروا على  Domar و Harrod       يعتبر

  .ص النمو االقتصاديز خاصة فيما يخ محاولين معالجة النقائص التي أغفلها كين،خطاه

     حيث اهتم التحليل الكنزي باالستقرار االقتصادي، وعملية تحريك الطلب الفعال الذي 

يكفل تشغيل الطاقة اإلنتاجية الفائضة والموارد البشرية المعطلة، وبالتالي فقد تم التركيز على 

االستثمار والتشغيل ربط معدل النمو بالناتج اإلجمالي فيكون الطلب العامل الموجه لكل من 

 كما أشار إلى أن سبب الفقر .ورة يتساوى االدخار مع االستثمارواإلنتاج،  لكن ليس بالضر

في الدول المتخلفة يعود إما إلى انخفاض مستوى التشغيل، أو إلى ضعف الجهاز اإلنتاجي 

  .2والتكنولوجيا المستخدمة

ساسية للنمو االقتصادي لذلك جاء نموذج      لكن التحليل الكنزي لم يلمس تماما الظواهر األ

Domar Harrod -  بيان دينامكية التحليل الكنزي، وشرح أكثر لظاهرة النمو االقتصادي، تل
                                                           

����دي، $&H+� )�در إدر%Y ا��C، دار ا���5ب ا�j%23 ��,?& وا��=ز%;، ا:ردن، 1998، ص 01.�  1-  رو�&ت ��رو ، 23دات ا�,+= ا
�&وف ه=��Dر، &G��* ;H، ص -  381. 2  
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ى الطلب الكلي والطاقة وفكرته األساسية أن أي تغير في االستثمار سيؤدي إلى أثر مزدوج عل

 .اإلنتاجية

  ـاديلنمو االقتصفي ا Harrod نمـوذج .الفرع األول

في تحليله لمشكلة النمو االقتصادي بدرجة أبعد من كينز، وكان ذلك  Harrod     لقد ذهب 

  .في النظرية الحركية له  في مقال 1939عام 

 K، باستخدام كل من رأس المال X اقتصادا ينتج ناتجا حقيقيا Harrod     لقد افترض 

، والذي سيتعادل مع االدخار ∆K = Iر ، والزيادة في السلع الرأسمالية هي االستثماLوالعمل 

S1اإلنتاج كالتالي، ويمكن كتابة معدل نمو:  

 

 

  :حيــث

sالميل المتوسط لالدخار ،  

aالذي يصل بين االستثمار والزيادة في اإلنتاج2 المعجل .  

يمكن تفسيره أيضا  فإن المعجل ،)اإلنتاج مثال(لنمو بنفس المعدل فإذا اتجه رأس المال نحو ا

  .مال لإلنتاجكالمعامل المتوسط لرأس ال

XKXKa // =∆∆=  

  .المطلوبة لتحقيق معدل محدد للنمو تحدد المدخرات Harrodفمعادلة 

 على الشروط الضرورية المحافظة على تساوي االدخار باالستثمار، Harrodقد ركز      و

و وهو اإلنفاق االستثماري الجاري، وتجاوز به مع كما عالج العامل األساسي في عملية النم

 أي تحديد ما إذا كان معدل نمو ،نتاج أو على مستوى الدخل الفرديالتغير الذي يطرأ على اإل

الدخل في الماضي القريب مرتفعا بالقدر الكافي إلحداث إنفاق استثماري قادر على امتصاص 

  .3الدخار الحاصل في الفترة الجاريةا

                                                           
�ت ا��5�*a5�H&$ ،(+� .!&أI+2 .!&، ا�+�5"� ا:آ�د%+��، �&، 1998، ص 653- 655.�N*�����د%� (ا�  H  -1=رج )�%�N)1 ، $�ر%m ا�,'&%� ا

��=ى ا�,�$b) ا�*�]+�ر ا���BM( ا�+��C ه= )�"� ا���o& ا��B $#&أ /�O ا�+=H=دات ا�&أ*+����  BM &�oا�� �"�( Oإ�. -2  
363�س ���&*=ن ، &G��* ;H، ص ا و- . 3 

a

s

XI

XS

XK

XK

X

X
Y =

∆
=
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/

/

/

/



  مفاهيم ونظريات حول النمو االقتصادي                                                                                          الفصل األول

 

- 19 - 

 

عدة معدالت للنمو عند المقارنة بينها يمكن تحديد الشروط التي تمكن  Harrodترض      ويف

  :من تحقيق معدل ثابت ومستقر من النمو االقتصادي وهذه المعدالت هي

هو المعدل الشامل الذي إذا تحقق سيترك رجال األعمال  ،المعـدل المرغـوب للنمو -1

 .1يام بتقدم مشابهفي حالة نفسية يكونون فيها على استعداد للق

  :2ويمكن التعبير عنه بالمعادلة

nvsgw == / 

  :حيــث

gw؛ معدل النمو المرغوب  

s؛ معدل االدخار المحلي اإلجمالي  

v؛ نسبة رأس المال  

nنسبة النمو الطبيعي للقوة العاملة .  

ق في الناتج بين فترة الدخل الحالية هو التغير المئوي الالح ،المعـدل الفعلـي للنمو -2

 :4 ويمكن التعبير عنه كما يلي3وفترة الدخل السابقة

 

  

  

  :حيـــث

tgتمثل المعدل الفعلي للنمو؛   

 Y؛ الدخل الوطني  

 Y∆التغير في الدخل .  

  

  

                                                           
&G��* ;H، ص -  ،-�P L�I X��M 151. 1  

����د%��hآ&ة �H���BM & ا���=م ا ،  -&iا��1ا ���I  -دي������W=ف، درا*� ���*�� :d& ا�*�]+�ر ا:B",H ا�+"�O�/ &D ا�,+= ا L%22-  /1 ا�  
�� ا��1اi&، ا���=م$g�W ا����د آ+B، آ����H ،&���و/�=م ا�� �د%�����.09، ص 2006  ا��1اi&، ا  

 -،-�P L�I X��M   ;H&.G��*15، ص  3  
����د%������د%�، $g�W ا����د ���*B، آ��� ا���=م ا�����دي، hآ&ة �H���BM & ا���=م ا�  4-  /"2 ا��53� *��b، ا�,�$b ا�=B,S وا�,+= ا

،&iا��1ا ���H ،&���و/�=م ا��،&i49، ص 2001  ا��1ا .  

Y

Y
gt
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   والفعلـيـن معدل النمو المرغـوب  العالقـة بي-3

 هذا يعني أن االستثمار المتوقع يفوق .المعدل المرغوب   > إذا كان معدل النمو الفعلي  - أ

االقتصاد يعاني من نقص جزئي (في الفترة الجارية للدخل ) الفعلي(االستثمار المتحقق 

 ).في رأسمال

علي يفوق  هذا يعني أن االستثمار الف.لمعدل المرغوبا <   إذا كان المعدل الفعلي للنمو  - ب

 ).ميل االقتصاد نحو الركود(االستثمار المتوقع 

 لنمو االقتصـادي في ا Domar  نمـوذج .الفرع الثاني

  في مقاله الشهير 1947 حول النمو االقتصادي كان عام Domarأول تحليل قدمه        

Expansion and Employment de American Economic Review   .  في هذا المقال

ل عن الميكانيزمات األصلية لنمو العرض والطلب، فبالنسبة له النمو المتوازن ال يكون تساء

أين العرض يزيد عن (، وال دون التشغيل الكامل) أين الطلب يزيد عن العرض (تضخمي 

  .، والمتغير األساسي المحدد لرأس المال المنتج هو االستثمار) الطلب

  :قتصادي على االفتراضات التاليةللنمو اال Domar د نموذجميعت         

 ؛1الميل الحدي لالدخار يساوي الميل المتوسط لالدخار -1

 أي أن الميل الحدي ،يمثل نسبة ثابتة من الدخل القومياالستهالك في المدى الطويل " -2

 ؛لالستهالك في المدى الطويل ثابت، وبالتالي الميل الحدي لالدخار ثابت أيضا

 ؛ن الدخل النقدي هو الدخل الحقيقي أي أ،ارثبات المستوى العام لألسع -3

 ؛)أو ما يسمى بمعامل رأس المال(ة نسبة رأس المال إلى الناتج تكون ثابت -4

وجود اقتصاد بدون حكومة وبدون معامالت اقتصادية دولية، والناتج يستجيب فورا  -5

 ؛2"للتغيرات الطارئة على الدخل

 وأن إجمالي االستثمار الذي ،االستثمارعدم وجود فجوة زمنية في العالقة بين االدخار و -6

 ؛3يرغب المنتجون القيام به يساوي إجمالي االستثمار المتحقق

 .ال يوجد إحالل بين رأس المال والعمل -7

                                                           
4 ا! ���د، ��ع ا���3س ا! ���دي، ، �Wآ�ة ��@���� � - درا��  ����� ��B ا! ���د ا�GDا-�ي-_�#�ذج ا��#" ا! ���دي ��' ا���./ �Eج، - 1

  .14، ص 2003آ��� ا�$�"م ا! ���د.� و��"م ا������، @��$� ا�GDا-�، ا�GDا-�، 
.345 وا!س 	����"ن، ��@�� X	N، ص - 2  
.G.�� 71 إ	�اه�/ ا��� X@�� ،S��H	N، ص - 3  
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إلى توضيح معدل الزيادة في االستثمار حتى يمكن للدخل أن ينمو Domar      ويهدف نموذج 

بحيث يظل االستخدام كامال باعتبار أن االستثمار  ، القدرة اإلنتاجيةبشكل يعادل الزيادة في

  .1يزيد من القدرة اإلنتاجية ويخلق الدخل

 sY    تكون مرتبطة بعنصري العمل ورأس المال ، أينDomar    دالة إنتاج المؤسسة عند 

  :الدالة تكون كمايلي ال، وبالتالي وحدة رأس المvهي كمية العرض، 

  

)1(  






=
v

L

v

K
Ys ,min  

  وتكون

)2(                                              
v

K
Ys =∆                              

  

  :التغير في اإلنتاج يكون مشروط بتغير رأس المال، وبالتالي االستثمار حيث

)3               (                                                
vv

K
Ys

1=∆=∆  

  ). بالتقريب v/ 1(هذا التحليل األولي يظهر لنا أن االستثمار الجديد يسمح بتغيير العرض نسبيا

الميل الحدي لالستهالك،  c نسمي.    تغير االستثمار يحدث مضاعف يزيد الدخل والطلب الكلي

    .حدي لإلدخارالميل ال sو

)4                                                 (
sc

teurMultiplica
1

1

1 =
−

=  

وبالتالي  .s/1هذه العالقة تدل أنه إذا ارتفع االستثمار بكمية معطاة، الدخل والطلب يزيد بكمية 

  :لدينا

)5                                                               (
s

I
Yd

∆=∆  

)إذا أخذنا وضعية التوازن أين عرض السلع والخدمات يساوي الطلب عليها  )sd YY ، النمو =

  . المتوازن لالقتصاد يفترض أن هاتين المركبتان تنموان بنفس الريتم

  

                                                           
.�� X@�� ،Y�& ��5 Z��� 150	N، ص - 1  
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  :تعطيان) 5(و) 3(المعادلتان 

  

)6(  ds Y
s

I

v
Y ∆=∆==∆ 1

    

)7(              
v

s

I

I =∆  

يوضح معدل نمو االستثمار، والجزء األيمن يعبر عن دخل الميل ) 7(الجزء األيسر للمعادلة 

)الحدي لالدخار )sومعامل رأس المال ( )v ويفترض أن يكونا ثابتين و خارجيين ،(Exogènes) 

 .النموذجفي 

 فإن ذلك يؤدي إلى ظهور ،ن أن االستثمار إذا لم يكن كافيا يتبي Domar      ومن خالل تحليل

في السنة البطالة، وإذا حدث االستثمار في السنة األولى، فمن الضروري وضع استثمار أكبر 

د فائض في حيث تستعمل القدرة اإلنتاجية التي تم توسيعها لتفادي وجو .الثانية حتى يزيد الطلب

  .ستثمار ومن ثم إلى كساد اقتصاديتراكم رأس المال، وإال فإن الفائض سيؤدي إلى هبوط اال

االقتصاد ينمو بطريقة متوازنة بدون ضغط تضخمي وال بطالة  Domar-Harrodوبالنسبة لـ 

حيث يكون االقتصاد يتميز بمعدل ادخار صغير يفصل بين الضغط التضخمي والكساد، أي أن . 

  .le file du rasoir"  "1مو يكون على حد الموسى الن

 ال إنتاجاالقتصادي يتمثل في دالة  للنموHarrod-Domar      وبصفة عامة فإن نموذج 

  :2 رأس المال والعمل وتأخذ الشكل التالي عامليلإلحالل بينفيها مجال 

  

  :حيـــث

   Kرأس المال؛  

   L العمل؛ 

  v  وحدة رأس المال؛  

  b  ة العملوحد.  

                                                           
1 - Arnaud Mayeur, Traite de Macro choix collectifs et raison d’état, PUF, France, 2005, P 268 

 I�JE ،�.د�� 2- و��% ���"د، درا�� ��E.� ا��#" ا! ���دي ��'ول ا�$�	�� �4 \% ا���]� ا! ���د.� ا�D'.'ة، ر���� ��@���� �4 ا�$�"م ا! �
.34، ص 2007 ا������، @��$� ا�GDا-�، ا�GDا-�، ا���3�3Hت ا! ���د.� و��� ا^راء، آ��� ا�$�"م ا! ���د.� و��"م  

),( bLvKMinY =
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 قادرا على  وطنيمتى يكون االقتصاد ال، عن السؤالاإلجابة  Harrod-Domar لقد حاول 

  تحقيق النمو عند معدل ثابت؟

 يجب أن يتساوى مع حاصل ضرب وطني     وقد وصال إلى إجابة هي أن معدل االدخار ال

حالة يمكن لالقتصاد أن في هذه ال) الفعالة(قوة العاملة ال معامل رأس المال الناتج ومعدل نمو

يحافظ على التوازن بين رصيده من األرض والمعدات وعرض العمل ومن ثم يمكن للنمو أن 

  .1يستمر دون ظهور نقص في العمل وال فائض فيه

 Harrod-Domar االنتقـادات الموجهة لنمـوذج .الفرع الثالث

  :يليهناك مجموعة من االنتقادات وجهت إلى هذا النموذج تتمثل فيما 

 )∆ s/Y(بعض فرضيات هذا النموذج غير واقعية كفرضية ثبات الميل الحدي لالدخار " -1

، الذي يمكن أن يتغير في المدى الطويل، وكذا (K/Y)ومعدل رأس المال الناتج 

فرضية ثبات نسب استخدام كل من رأس المال والعمل غير مقبولة بسبب إمكانية 

 بينهما وتأثيرات التقدم التقني؛اإلحالل فيما 

 ؛2"النموذج لم يهتم باحتمال تغير مستوى األسعار أو أسعار الفائدة -2

ة المالية ن السياس أل،م الدول الناميةئالحكومة ال تالفرضية وجود اقتصاد بدون تدخل  -3

 ؛3كن أن تسمح بتحقيق نمو جيد وفعليللحكومة يم

ضتها نظرية النمو للنمو طويل األجل، هذه الفكرة رفالتأكيد بأن االستثمار ال يؤثر بالنسبة  -4

ول بأنه إذا كانت هناك آليات تمنع االنخفاض في إنتاجية رأس المال عند قالجديدة التي ت

 فإن هذه االستثمارات تؤثر في النمو طويل األجل؛، تزايد االستثمارات

ف معدل االدخار هذا النموذج يصطدم مع أوضاع الدول النامية نظرا ألنها تتميز بضع -5

ونقص التجهيزات وعوامل اإلنتاج ووجود البطالة المقنعة، ألنه يعتبر رأس المال 

 . 4واالدخار العاملين األساسين إلحداث النمو

                                                           
  1- رو	�ت Q"�"، ��0.� ا��#"، B��� �#@�E ��"د، ��آG ا�'را��ت ا�"5'ة ا�$�	��، ����ن، 2000، ص 14.

  2- �'5_ ا��3.
4، ا���#�� ا! ���د.�، دار وا-% ���
�، ا,ردن، 2007، ص 76.
3 - E. Malinaud, théorie macro-économique, Dunod, France, 1983, p325. 

  4- إ�#���% <$���4، �3'�� �4 ا ���د ا���#��، دار ه"�� ������� وا��
�، ا�GDا-�، 1997، ص 80.
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متشائمة إلى حد كبير Harrod-Domar      بعد سنوات قليلة بدت استنتاجات نموذج 

، والذي يلقب باألب الروحي للنمو Solowوأخذت نظرية النمو بعدا جديدا على يد االقتصادي 

  .االقتصادي، وسنرى ذلك بأكثر تفصيل في المطلب الموالي

 لنمو االقتصاديفي ا Robert Solow نموذج .المطلب الثاني

 الشهير هلنمو االقتصادي وظهر ذلك في مقال مهتما بمشكالت اRobert Solow     لقد كان 

 للنمو إسهاما حمل بذور التطوير  Solowتبر نموذج ، ويع1956عام " مساهمة في نظرية النمو"

للنظرية النيوكالسيكية في هذا المجال، وهو ما أدى إلى حصوله على جائزة نوبل في االقتصاد 

 Harrod- Domar بعد نموذجSolowجاء نموذج  .ه بأب النمو االقتصاديب، وتلقي1987عام 

 نية حدوث نمو اقتصادي متوازن عند حالةالذي كانت استنتاجاته متشائمة فيما يخص عدم إمكا

ية سسالعمل أو العكس، وكانت الفكرة األالل رأس المال باحالتشغيل الكامل، وعدم إمكانية إ

الل بين عوامل حنمو على المدى الطويل، وغياب اإل هي دراسة ثبات تطور الSolowلنموذج 

  .اإلنتاج المتطورة على المدى القصير

  لنمو االقتصاديفي ا Solowنموذج  فرضيات .الفرع األول

  :يمكن حصر أهم فرضيات هذا النموذج فيما يلي

حالة توازن على المدى  نمو القوى العاملة تكون خارجية، وسوق العمل يكون في  -1

       الطويل، أي
nt

t eNN   عدد السكان 0N، هو معدل نمو السكانnمع       ،  =0

  

 ؛1 السنواتt نسبة الزيادة في عدد السكان، Nt األصلي،

 ؛2 موجبة ومتناقصة بالنسبة لكل عنصر إنتاجية اإلنتاجية الحدي -2

 ا رأس المال والعمل دالة اإلنتاج هي دالة نيوكالسيكية، تتكون من عنصري إنتاج هم -3

),(: وتكتب كما يلي LKFY t=؛ 

 ؛اإلنتاج ثابتةة لعوامل يات السلم المردودي -4

                                                           
1 -Katheline Schubert, Macroéconomie, comportement et croissance, 2éme édition, vuibut, 
France, 2000, pp 214-215. 

  �JQ �#� -2ي، ���دئ ا! ���د ا��.�`4، د."ان ا�#��"��ت ا���D$��، ا�GDا-�، 1985، ص 181.

 العرض الطلب
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ط افتراض حالة اقتصاد مغلق، والنفقات العمومية ر التوازن على سوق السلع مؤكد، بش -5

تتفرع إلى عناصر استهالك العائالت وعناصر االستثمار في السلع العامة، وتكتب 

ttt: معادلتها كما يلي ICY  ؛=+

 : األعوان االقتصادية لها معدل ادخار ثابت -6

  10 << s      ،     
t

tt

Y

CY
s

−= 

 :  كما يليىمل خارجي، ومعادلة االستهالك تعطحيث أن معدل االدخار هو عا

tt YsC )1( −=  

   للنمو االقتصاديSolow تفصيل نموذج .الفرع الثاني

، عن طريق Y بكمية  أن تكون دراسته في اقتصاد ينتج سلعة واحدة،Solow     لقد افترض 

  : مع إمكانية اإلحالل بينهما، للحصول على الدالة) K(ورأس المال ) L(التنسيق بين العمل 

Y=F(K,L) وذلك في ظل الشروط النيوكالسيكية لدالة اإلنتاج، حيث تكون اإلنتاجية الحدية ،

  : 1موجبة ومتناقصة بالنسبة لكل عنصر إنتاجي

  

)8(  

0,0
2

2

<
∂
∂>

∂
∂

L

F

L

F
 

 ):2Inada) 1963وكذلك في ظل شروط 

  )9(  +∞==
→→

)(lim)(lim
00

L
L

K
k

FF  

   

      0)(lim)(lim +==
+∞→+∞→ L

L
K

k
FF  

 

   :ومنه الدالة التي تبين المردوديات السلمية الثابتة هي

                                                           
1 - Arnaud Mayeur, Op.cit, P 272. 

                                                                                                                 .                                                       ه4 <�وط ��2و`� ��B دا�� ا�d��ج ا���"آ�����P وا��c#E 4% ا�$P � 	�� ا���bE ا��2دي ورأس ا�#�ل ���2د  2
   

0,0
2

2

<
∂
∂>

∂
∂

K

F

K

F
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)10(  

كله  sواالدخار) sY(، أي s، أو يدخر بحجم)s−1(لك بحجم ثابت فاإلنتاج إما أن يسته

  .يستثمر

  :ويمكن أن تعطى معادلة االستثمار كالتالي

)11(  

  

 .معدل اهتالك رأس المالδحيث 

),(: لة اإلنتاجبتعويض دا LKFYt   :نجد) 11( في المعادلة  =

)12(  

  

  .هذه المعادلة تبين تطور رأس المال على المدى القصير

، فتكون معادلة نمو عدد األفراد على المدى nنفرض اآلن أن السكان يتزايدون بنسبة ثابتة 

  :القصير هي

)13(  

  

  نجد معادلة االستثمار بداللة كمية العمل) 12(في المعادلة ) 13(بتعويض المعادلة 

  

)14(  

  

  .بين تطور رأس المال في اقتصاد دون التشغيل التام هذه المعادلة ت

  دراسة النموذج

     لمعرفة أن معدل تراكم رأس المال يتوافق دائما مع معدل النمو يجب دراسة حلول 

، حيث تعطى كل )Par tête (المعادالت السابقة الذكر وسنتعامل اآلن مع متغيرات فردية

*),(),( +∈∀= RLLKFLKF λλλ

)()(
)(

. tKtsYK
t

tK
netmentInvestisse δ−==

∂
∂= &

KLKsFK δ−= ),(&

nteLtL 0)( =

KeLKsFK nt δ−= ),( 0
&
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رأس المال الفردي : متغيرة فردية بحرف صغير للمتغير المكتوب بنفس الحرف الكبير مثل

k=K/L واإلنتاج الفردي ،y=Y/L. 

  :بهذه الصيغة يمكننا كتابة معادلة اإلنتاج لرأس المال الفردي فقط كما يلي

  

)15(  

  

                   )(1, kf
L

K
Fy =







=⇔  

 :هذه التغيرات تسمح لنا بكتابة

 

  

  

 :باالشتقاق نحصل على

)16(  

  

 : يمكن كتابة13ومن خالل المعادلة 

)17(  

  

 :نجد) 16(في ) 17(بتعويض المعادلة 

  

)18(  

  

  

L

LKF

L

Y
LKFY

),(
),( =⇔=

)()ln(ln)ln( LInK
L

K
k −=







=

L

L

K

K

k

k ∂−∂=∂

n
eL

eL

L

L
nt

nt

=∂=∂

0

0

nkk
K

K
kn

K

K

k

k −∂=∂⇔−∂=∂
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 :يمكن كتابة) 12(ومن المعادلة 

 

)19(  

  

 :نحصل على) 18(في ) 19(بتعويض 

 

)20(  

  

LKkلدينا   :نجد) 20(ويضها في المعادلة   بتع=/

  

)21(  

  

knsykn
L

Y
sk )()( δδ +−=+−=∂⇔  

  :هوالنهائي Solowإذا نموذج 

  

)22(  

  

 : وبالتاليkعلى ) 22( نقوم بقسمة المعادلة kوللحصول على معدل النمو لـ 

  

)23( 

 

   .في المنحنى الموالي)) 22(المعادلة  (Solowويمكن تمثيل نموذج 

δδ −=−=∂
K

sY

K

LKsF

K

K ),(

nkk
K

Y
sk −







 −=∂ δ

kn
L

Y
skn

L

K

K

Y
sk )()( δδ +−=+−







=∂

knksfkk )()( δ+−=∂=&

)(/)(./ δγ +−== nkkfskkk
&
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  لنمو االقتصاديا  فيSolowيل البياني لنموذج التمث. )01(الشكل رقم 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

Source. Robert j. Barro, Xavier  Sala – I - Martin, la Croissance 
Économique, Ediscience International ,  France,1996, p 21.  

   

  Solow1 في نموذج  التقنيإدخال التقدم .الفرع الثالث

دفع معدل النمو الفردي الموجب في الواليات المتحدة األمريكية منذ قرنين من الزمن       لقد 

الستينيات من  و الخمسينياتاالقتصاديين النيوكالسيك إلى البحث في أسباب ذلك في سنوات 

، فوصلوا إلى أن ذلك يرجع إلى التقدم التقني، وأن غياب هذا األخير يؤدي إلى القرن العشرين

دوديات وشرعوا في تطوير نموذج النمو بإدخال أثر التقدم التقني على المدى تناقص المر

  .القصير للتخلص من المردوديات المتناقصة

في الجامعات والمؤسسات ) R&D(     ويأتي التقدم التقني عن طريق البحث والتطوير 

ي نموذج النمو  من أوائل االقتصاديين الذين أدخلوا التقدم التقني فSolowوغيرها، وقد كان 

 في ذلك على دالة Solowاعتمد و ،)exogène(االقتصادي، حيث اعتبره متغير خارجي 

  : والتي تكتب كما يليUsawa) 1961( و Robinson) 1938(اإلنتاج التي وضعها كل من 

                                                           
1-Ibid, p 38-40.  
  

f(k) 
kn ).( δ+ 

f(k) 

S.f(k) 

k 

k(0) k* 

  استثمار خام
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)24(  

  

0)( التكنولوجيا مع مستوى تمثلA(t): حيث أن tA&≤ فعالية العمل، ألن  فالتقدم التقني يزيد من

  .اإلنتاج ينمو بنفس نسبة نمو العمل

، ويعطى شرط تغير مخزون رأس المال x ينمو بنسبة ثابتة A(t)المستوى التكنولوجي 

  :بالمعادلة

  

)25(  

  

   :t في الزمن k نحصل على المعادلة التالية بداللة Lعلى ) 25(بقسمة المعادلة 

) 26(  

  

هو أن اإلنتاج الفردي اآلن مرتبط بالمستوى ) 22(و ) 26(لة نالحظ أن االختالف بين المعاد

  .A(t)التكنولوجي 

  kعلى ) 26(لحساب معدل النمو نقوم بقسمة المعادلة 

  

)27(  

  

 A(t) يزيد مع الزمن بفعل نمو F(k,A(t))/kتبين هذه المعادلة أن اإلنتاج المتوسط لرأس المال 

   .xبنسبة 

 معدل النمو ،في حالة التوازن
*
kγ يكون ثابت ألن المعامالت  Sn,,δ تكون ثابتة وكذلك

  .اإلنتاج المتوسط لرأس المال يكون ثابت

  :وعندما تكون المردوديات السلمية ثابتة، فيمكن كتابة صيغة اإلنتاج المتوسط كالتالي

[ ]ktAF xk:  تتطوران بنفس النسبة أيA(t)و  k ت كاناإذ  إال، وال يكون ثابت1,)(/ =*γ  

  : ومنه يعطى اإلنتاج الفردي بالمعادلة

[ ])(., tALKFY =

[ ] KtALKFsK δ−= )(.,.&

[ ] kntAkFsk ).()(,. δ+−=&

[ ] )(/)(,. δγ +−= nktAkFsk
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[ ] [ ]ktAFktAkFy /)(,1.)(, ==  

 وألن x عند حالة التوازن يساوي yنمو  فإن معدل A(t) و kوكما هو الحال بالنسبة لـ 

c=(1-s)y فإن معدل النمو لـ c  هو أيضا يساويxتوازن عند حالة ال.  

 وألنه عند ،     لتحليل حركية االنتقال للنموذج مع التقدم التقني نقوم بتبسيط صيغة النموذج

  : تنموان بنفس النسبة فنستطيع دراسة النسبةA(t) و kالتوازن 

[ ])(./)(/ˆ tALKtAkk =≡  

LtAL: حيث ˆ)(. ≡.  L̂،لي للعمل ألنه يقارب الكمية الفعلية للعمل  يمكن تسميته بالرقم الفعL 

  . هي كمية رأس المال لكل وحدة من العمل الفعليk̂، ومنه A(t)وتتغير حسب فعالية 

]  وكمية اإلنتاج لكل وحدة من العمل الفعلي ])(./ˆ tALYy   :بالمعادلةعطى ت  ≡

)28(  

 A(t)وبإضافة   ،على التوالي k̂ و ŷ بـ k و y جديدة باستبدال ويمكن اآلن كتابة معادلة إنتاج

  : كما يليk̂ وتكون معادلة xالذي ينمو بنسبة 

  

)29(  

  

  : وبالتالي يكون معدومk̂عند حالة التوازن معدل النمو لـ  

  

)30(  

  

ويمكن تمثيل معدل النمو لـ 
k̂

γالموالي بالشكل .  

  

  

  

  

  

)ˆ()1,ˆ(ˆ kfkFy ≡=

)(ˆ/)ˆ(.ˆ δγ ++−= nxkkfs
k

** ˆ)()ˆ(. knxkfs δ++=
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   بإدخال التقدم التقنيSolowنموذج ). 02(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source. Ibid, p41.                                                    

 

م التكنولوجي هو العامل المتبقي الذي يمكن من خالله  يصبح التقدSolow     وبالتالي عند 

 يتحدد خارج إطار النموذج Solow مع العلم أنه بالنسبة لـ،تفسير النمو على المدى الطويل

  .وبشكل مستقل عن العوامل األخرى

  1Solowفي نموذج ) La Convergence (تقارب ال.الفرع الرابع

فقيرة لتطوير اقتصادياتها وتحقيق معدالت نمو مرتفعة  درجة استدراك الدول الوقارب هت     ال

  .تمكنها من االلتحاق بركب الدول المتقدمة

   هل هناك حقا اتجاه نحو التقارب بين االقتصاديات المتقدمة والمتخلفة؟ هو،والسؤال المطروح

فس قيم      لإلجابة على هذا السؤال نأخذ مجموعة من االقتصاديات المغلقة والمتماثلة، لها ن

 . عند حالة التوازنy* و k*، كما لها نفس قيم (.)f ولها نفس دالة اإلنتاج  sn,,δالعناصر

ويفرض أن االختالف الوحيد بين هذه االقتصاديات هو الكمية المبدئية لرأس المال الفردي 

k(0)يفسر باضطرابات سابقة كالحروب أو صدمة مؤقتة تؤثر على دوال  هذا االختالف الذي؛ 

                                                           
1 - Ibid, PP 30-31. 

δ++ nx

kkfs ˆ/)ˆ(.

k̂
*k̂

k̂
γ
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  يكون) ضعيفةy(0) و k(0)لها قيم (اإلنتاج، فالنموذج إذا يتضمن أن االقتصاديات األقل تقدما 

والسبب يرجع إلى أن مردوديات السلم تكون متناقصة في .  أكثر تطوراy و kلها معدل نمو لـ 

رأس مال مرتفع بشكل أكبر من االقتصاديات التي تملك حجم رأس االقتصاديات التي لها  حجم 

  .مال منخفض

، في كل من Solowيمكن تمثيل حركية النمو في نموذج ) 23(     من خالل المعادلة رقم 

  . في المنحنى المواليالدول الفقيرة والغنية

  Solow  حركية نموذج .)03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

 

 

Source. Ibid, p27.                                                    

  

 األول له قيمة مبدئية ضعيفة لرأس المال الفردي ،لمنحنى السابق يفصل بين اقتصادينا     

k(0)pauvreمرتفعة  لرأس المال، واآلخر له قيمة مبدئية k(0)Riche وتحدد حركية ،k في كل 

  .+δnو s.f(k)/ k حالة بنفس المنحنى

 أقل k(0)pauvre يكون أكثر ارتفاعا في االقتصاد الذي له قيمة مبدئية kγ     فمعدل النمو 

العمل أقل /نسبة رأس المال للبلدان التي لها (Convergence) قاربتانخفاضا، وهذا ينتج إذا 

 يسمح باستدراك أو االقتراب نحو النسبة و ما، وهاحقق معدل نمو أكثر ارتفاع تحيث، انخفاضا

من (، ألن المردوديات السلمية في االقتصاديات الفقيرةالعمل تكون أكثر ارتفاع/ رأس المال

  .متناقصة لكن أعلى من المردوديات السلمية في االقتصاديات الغنية) حيث رأس المال 

 معدل نمو >0

kγ 

k(0)pauvre k(0)riche k* k 

 معدل نمو <0
 

n+δ 

s.f(k)/k 
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هذه الفرضية فإن االقتصاديات الفقيرة لها نمو فردي أكثر سرعة من      وبالتالي حسب 

  .Convergenceتقارب  وبالتالي هناك ،االقتصاديات الغنية

  سرعة التقارب

من المهم معرفة سرعة التقارب، حيث نفرض من أجل ذلك مقياس كمي لسرعة التقارب      

  : التي هي من الشكلCobb- Douglasفي حالة دالة 

  αAky 10,      ثابتα   مع = << α   

: كما يليk̂نحصل على معدل النمو لـ  )29( في المعادلة  Douglas  Cobb–بتعويض دالة 

   

)31(  

  

 عند حالة (log- lineaire) على شكل لوغاريتم خطي )31(لة كتابة المعاد من األفضلو

  :التوازن

)32(  

  

))(1( δαβ ++−= nx  

 ŷ ويسمى معامل التقارب، ومعدل النمو لـ k̂*اتجاه  k̂ يحدد سرعة التقارب لـ βالمعامل 

  :يعطى

  

  

)ˆ/ˆlog(.)/log( *
*^^

kkyy α=  

    
  :نجد) 32(بتعويض هذه الصيغة في المعادلة 

)()ˆ( )1(
ˆ δγ α ++−= −− nxksA
k

)]ˆ/ˆ.[log(/)]ˆ[log( *
ˆ kkdtkd
k

βγ −≅=

ky ˆˆ αγγ =
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)33(  

  

   k̂ و ŷ هو نفسه بالنسبة لـβحيث أن معامل التقارب 

 فإن معامل التقارب Solowوعند 

  :هو

 

             
ααδα /)1(* )ˆ/ˆ)()(1( −−++−= yynx     

)ˆ/ˆ(ن وفي حالة التوازن تكو *yy 1)(( و( δαβ ++−= nx   

 la comptabilité de la croissance1 محاسبة النمو .الفرع الخامس

 تسمح بقياس الكم في نمو الناتج )Systématique(محاسبة النمو هي طريقة منهجية      

 . العمل والتطور التقنيرأس المال،الذي يرجع إلى نمو عوامل اإلنتاج ك) PIB(الداخلي الخام 

-9719( و Solow) 1957 (يات القرن الماضي كامتداد ألعمالولقد تطورت مع نهاية خمسين

1962 (Denison.  

  :نقطة البداية لمحاسبة النمو هي معادلة اإلنتاج الكلي

)34(  

  

  :حيث أنه حسب هذه المعادلة فإن نمو اإلنتاج يتوقف على عاملين هما

 ؛Nt والعمل Ktرأس المال حجم عوامل اإلنتاج  .1

  Productivité Globaleيسمى أيضا اإلنتاجية الكلية للعوامل (Atالتطور التكنولوجي  .2

  (  des Facteurs PGF للتعرف على مصدر نمو اإلنتاج. 
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∆
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∆

=  

                                                           
1 - Frédérique Bec, Analyse Macroéconomique, édition la Découverte, France, 2000, p 381-
383. 
 

)]ˆ/ˆ[log()()1( *
ˆ yynxy ⋅++⋅−−≅ δαγ

[ ])ˆlog(/ˆ ydydγβ −=

),( tttt NKFAY =
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: حيث
t

t

A

A∆  يمثل تطورPGF) التقنيمعدل التقدم  ( ويسمى كذلك باقيSolow) le résidu de Solow.(  

  :لقد وضع االقتصاديون فرضيتين ليتمكنوا من تقييم هذا الباقي وهما

 المنافسة التامة؛ .1

 .ثابتة N و Kة بالنسبة لـ ميالمردودية السل .2

  .ال مقابل إنتاجيتهم الحديةفرضية المنافسة الكاملة تسمح بكتابة األجور التي يأخذها العم

  

  

  

  . سعر اإلنتاجPt  ، األجر االسميwt ،فة االستعمال االسمية لرأس المال تمثل تكلzt: حيث

 ليكن
tt

tt
t YP

Kz
=α وهي تعبر عن مرونة . الدخل المكتسب من عامل رأس المال الجزء من

اتج الناتجة عن زيادة نسبية في رأس اإلنتاج بالنسبة لرأس المال، أي الزيادة النسبية في الن

  .α% فإن اإلنتاج يزداد بـ  %1بعبارة أخرى إذا زاد رأس المال بـ . المال

و 
tt

tt
t YP

Nw=βوهي تعبر عن مرونة اإلنتاج بالنسبة . الجزء من الدخل المكتسب من العمل 

بعبارة أخرى إذا زاد . اتجة عن زيادة نسبية في العمل للعمل  أي الزيادة النسبية في الناتج الن

  .β% فإن اإلنتاج يزداد بـ  %1العمل بـ 

  :وفي حالة المنافسة الكاملة تكون

              et 

    

+=1حيث أن المردوديات السلمية ثابتة و  tt βα  

  :ومنه يمكن كتابة

)35(  
t

t
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∆
)1( αα  

  .وهي المعادلة األساس لكل حسابات محاسبة النمو

  : كما يليSolowيمكن استخراج باقي ) 35(من المعادلة 
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(36) 

  

 فالتقدم التقني يعتبر كسلعة      العامالن المعروفان من عوامل اإلنتاج هما رأس المال والعمل،

   .، أي سلعة عامة متاحة للجميعحرة

 هو عبارة عن قياس تأثير التقدم التقني على Solow     في ظل هذه الفرضيات فإن باقي 

فإن ) المنافسة الكاملة، ثبات المردوديات السلمية(النمو، في حالة عدم حقيقية هذه الفرضيات 

  ).منافسة غير تامة، عامل مهمل( يكون مرتبط بعوامل أخرى غير التقدم التقني Solowباقي 

 إلى %50 فسرت أول دراسة أجريت في هذا المجال حوالي Solow وإليجاد حجم باقي     

 هذه البواقي ليس تدنية بعد ذلك حاول االقتصاديون . يعود لرأس المال والعمل من النمو75%

ية، حيث بزيادة عوامل اإلنتاج ولكن بحساب آخر لحجم رأس المال والعمل بالتركيز على النوع

 فتم تحديد في كل عام الجمهور الناشط بداللة مؤشر درجة التعليم .ية العملقاموا بحساب نوع

  .ثم بعدها قياس الزيادة في إنتاجية العمل الناتجة عن التطور في درجة التعليم

بالنسبة لكل من فرنسا والواليات المتحدة ) Moddison) 1991     النتائج التي تحصل عليها 

الذي يفسر جزء ) 06السطر  (PGFنمو تالي، الذي يوضح جيدا الجدول الاألمريكية ممثلة في 

 اجتهد.  بعين االعتبار تطور نوعية العملمع األخذ) 05السطر  (PNBمهم من نمو 

Maddison لباقي وإدخال عناصر التفاعل في تخفيض ا) facteurs d’interaction( هذه ،

المثالية للمنافسة التامة والتكنولوجيا األخيرة سمحت باألخذ بعين االعتبار الفرق بين الوضعية 

  .)36(كتابة المعادلة التي لها مردوديات سلم ثابتة والتي تسمح ب
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  )معدل النمو السنوي المتوسط (Solowوتخفيض باقي  اإلنتاجية الكلية للعوامل اإلنتاجية .)02(الجدول رقم 

1973-       1950 -      1913  

1987-        1973-     1950  

1973-     1950    -      1913  

1987-      1973   -      1950  

  فرنسا  الواليات المتحدة األمريكية

 1,3                1,5             1,9 

-0,9              -0,4             -0,5 

0,4                1,1             1,4 

0,5                0,5             0,4 

0,9                1,6             1,8 

0,0                0,4             0,0 

-0,8             -0,4             -1,0 

-0,8                0,0             -1,0 

0,5                0,2             0,6         

0,3                0,2             -0,4-  

  العمل

  مدة العمل+ 

  كمية العمل= 

  نوعية العمل+ 

كمية ) =1(عنصر العمل المتزايد 

  .نوعية العمل + العمل  

  )كمية(رأس المال ما عدا السكن   4,5             5,1                1,2  3,3             3,2                2,1

رأس المال ما عدا السكن +   1,3             2,1                1,5  1,4             1,7                1,4

  )النوعية(

 كمية ) =2(عنصر العمل المتزايد   5,8             7,2                2,7  4,7             4,9                3,5

نوعية + رأس المال عدا السكن 

  .رأس المال عدا السكن

  )3(رأس المال السكني   2,3             2,8                0,4  2,5             3,3                1,8

  المجموع  1,2             2,0                0,4  2,5             2,5                1,6

(3) 0,07+(2)0,23+(1)0,7=(4) 

  )PNB) 5معدل نمو   2,2             5,0                1,2  2,5             3,7                2,8

  )PGF) 6) =(5(-)4معدل نمو   1,0             3,0                0,8  0,0             1,2                1,2

  )interaction) (7(عنصر التفاعل   0,3             1,3                0,0  0,1-             0,3                0,4

  )7)+(4)=(8(المجموع المفسر   1,5             3,3                0,4  2,4             2,8                2,0

  )8(-)5)=(9(الباقي غير المفسر   0,7             1,7                0,8  0,1             0,9                0,8

  

Source. Ibid, p 384.  
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. ما يوضح النسبة المفسرة والنسبة غير المفسرةك، PNBالجدول السابق يوضح كيفية تفسير نمو 

 مفسر بعناصر واضحة 0,4، فنجد 1,2هو PNB ، لدينا معدل نمو)5(فمثال في العمود األول السطر

  . PGF يفسره بمعدل نموSolow هو عبارة عن باقي غير مفسر، لكن 0,8كرأس المال والعمل، و

  ي في النمو االقتصادRamseyنموذج  .المطلب الثالث

 لكنه ، كما في  النماذج السابقة  ثبات معدل االدخاره في نموذجRamsey     لم يفترض 

افترض أن هناك تحكيم بين االدخار واالستهالك، حيث أن اإليراد الجاري لألعوان العقالنية 

هذه األعوان تأخذ بعين االعتبار في . يخضع لتفضيالت األفراد فيما يخص استهالكهم وادخارهم

  .لتحكيم تعظيم منفعتها الحديةهذا ا

  Ramsey فرضيات نموذج .الفرع األول

  :1 على عدة فرضيات أهمهاRamseyيقوم نموذج 

 ؛δاالهتالك ورأس المال متناقص بنسبة nالسكان هو نمو معدل  .1

 ؛يوجد تقدم تقني على المدى القصيرال  .2

 ؛)Endogène( داخليمتغيرمعدل االدخار  .3

 ؛خل ينقسم إلى استهالك وادخارالد .4

kfic)(: ويحقق المعادلةi واالستثمار الخام الفردي هو cاالستهالك الفردي هو  .5 =+. 

  Ramsey عرض نموذج .الفرع الثاني

   األعوان االقتصادية تتمثل في العائالت والمؤسساتRamseyفي نموذج 

لتي يحصلون عليها من العمل والفوائد  من األجور ا دخولهم تتكون.بالنسبة للعائالت .1

دفهم يكون تعظيم منفعتهم مع هظيف أموالهم في األصول المالية، المقدمة لهم من تو

األخذ بعين االعتبار منفعة األجيال القادمة، حيث أن كل عائلة لها أحفاد، حجمها يزيد 

ض أن حيث أن معدل المواليد يفتر exogène (n)(بصورة ثابتة، وبمعدل خارجي 

 L(t)وبالتالي فإن المعدل الكلي لنمو السكان ) n>0يكون أكبر من معدل الوفيات أي 

   :2يعطى بالصيغة

 

                                                           
1 - Robert j. Barro, Xavier Sala - I- Martin, op . cit, p p 67,68. 
2- Arnaud Mayeur, op.  cit , p283. 
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)37                                              (( ) nt
OeLtL =     

هذه   وكانت لها دالة منفعة فإن ct=Ct/Lt هو t     فإذا كان استهالك العائلة في الزمن 

  .Inadaالدالة يفترض أن تتوافق مع شروط 

)()0(0: حيث =+∞=+∞ µµ  ntec)(µ والعائلة تسعى إلى تعظيم دالة المنفعة الكلية و

 معدل تفضيل بالنسبة للحاضر، حيث أن البعض ا كما أن العائالت لهcµ)(وليس الفردية 

اليوم وال يفكر في استهالك أوالده غدا، أي أنه يتصف باألنانية يريد أن يستهلك أكبر 

 معدل التفضيل ؛تهالك أكثر غداوالبعض اآلخر يفضل االستهالك أقل اليوم من أجل االس

، حيث أن المعدل الحالي المشترك للتفضيل هو ρللحاضر يرمز له بـ 
te ρ−

وتعطى  .

  :1 المنفعة للعائلة كما يليدالة

)38(  

  

سوق، حيث يستهلكون جزء الوافق مع توازن تت wt أجور تنافسية ا     العائالت له

، مع العلم أن دخل العائالت يكون مكون من مجموع دخل (c-1)ويدخرون الجزء اآلخر 

 هو r(t)و  للفرد الواحد دخل األصل هو a(t)مع  (r(t)a(t) والدخل الذي يخص wtالعمل 

، حيث  عدد األفرادN قيمة الذخل الكلي وA مع a=A/N، حيث )معدل الفائدة المحصل عليه

   :2لييكون استهالك العائالت تحت قيد الميزانية والتي تكتب كما ي

 

)39(  

  

  :ونالحظ أن

)40(  

  

  

                                                           
1 - Katheline Schubert, op. cit, p 258. 
2 - Arnaud Mayeur, op .cit, p 284. 
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  :ونحصل على

  

)41(  

  

nacrawa −−+=&    

زانية للعون، حيث أن اإلرث الفردي يزداد مع الدخل متطلبات الميتمثل ) 41(     المعادلة 

  .(na) وتزايد السكان (c)، وينخفض مع االستهالك (w+ra)الفردي 

وتكون له دالة منفعة من  ل،     حيث أن العون يبحث عن تعظيم منفعته تحت متطلبات الدخ

دالة لها ي وه CIES))( (Constant Inter Temporal Elasticity of Substitution النوع

  :  وتعطى بالمعادلةمرونة مرتفعة ثابتة

)42(  

    

 معتبرة كلما غيرت العائالت ϑ هي درجة االستبدال المؤقت، فكلما كانت قيمة ϑ:      حيث

 الزمن عبر هالك العائالت أقل تغيرا كان است ضعيفة كلمϑاستهالكها عبر الزمن، وكلما كانت 

  :ي كالتاليتغير هذه الحالة تعظيم المنفعة في

  

)43(  

  

     نالحظ أن االستهالك واالدخار يتغيران باستمرار، االستهالك هو دالة متزايدة لمعدل الفائدة 

r(t) ومتناقصة لمعدل التفضيل في الحاضر ،ρمل المرونة المؤقت  وكذلك بالنسبة لمعاϑ.  

 سلعة واحدة تتكون من عاملي إنتاج رأس المال المؤسسات  تنتج.بالنسبة للمؤسسات .2

، هذا اإلنتاج يمكن زيادته بالتقدم التقني الذي يزيد من فعالية L والعمل بكمية  Kبكمية

na
N

CrAW
a −−+=&

)1(

1
)(

)1(

ϑ
µ

ϑ

−
−=

−c
c

ϑ
ρ−= r

C
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  هذه فيxبمعدل ثابت  وينمو (exogène)العمل، بفرض أن التقدم التقني عامل خارجي 

 :1الحالة يمكن فرض

)44(  

  

)45(  

  

 رأس ،r(t)     نفرض أن المؤسسات تقترض رأس مالها من العائالت وتدفع لهم معدل فائدة 

عها يبى دخلها من السلع التي تنتجها وت، وتحصل المؤسسات علδ  اهتالكالمال ينخفض بمعدل

كون ي هذه الحالة أسعار السوق ال ي، المنافسة يفرض أنها كاملة وف1ويفرض أنها   pبسعر

   :2احتكارها من طرف مؤسسة ما، هدف المؤسسة يكون تعظيم ربحها ويكتب

  

)46(  

  

  :ويكون الربح بالنسبة للوحدة الفعلية كما يلي

)47(  

  

  بإيجاد المشتق بالنسبة لرأس المال الفردي فإن تعظيم دالة هدف المؤسسة يكون

δ+=′ rkf )ˆ(  

نأتي اآلن لتنظيم مركبات العائالت والمؤسسات حتى ندرس ثبات التوازن . حالة التوازن .3

ونستطيع كتابة مسلك تطور ) 43(التنافسي، حيث أن الشرط األول يعطى بالمعادلة 

 :3رأس المال الفردي كما يلي

nk
L

K

L

LKLK
k

L

K
k −=−=⇒=

&&&
&

2  

                                                           
1 - Ibid, p 285. 
2 - Robert j. Barro, Xavier Sala - I- Martin, op . cit, p77 
3 - Arnaud Mayeur, op .cit, p286. 

xtLetL =)(ˆ

)ˆ,( LkFY =

wLKrLKFprofit −+−= )()ˆ,( δ

xtewkrkfprofit −⋅−+−= ˆ)()ˆ( δ
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ρδ ++=′ nkf )( *

     nk
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    nk
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δ)(&  

knckfk )()( +−−=⇒ δ&  
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  :ونجد شرط األمثلية للنموذج كما يلي

)48(  

يظهر أن ، حيث ) Règle D’or Modifiée (رط يسمى القاعدة الذهبية المعدلةهذا الش     

  بالتفضيل  والذي يكون مرتبط(Inter temporels) زمنيأخذ بعين االعتبار التحكيم الاألمثلية ت

أن رأس المال الفردي عند التوازن أقل من   Ramseyونالحظ في نموذج . الحاضر لألعوان

 .Solowمن طرف القاعدة الذهبية في نموذج المحدد 

، حيث أن معدل االدخار داخلي Solow هو تعميم لنموذج Ramsey     وكخالصة فإن نموذج 

(endogène)لتفضيل الحاضر لألعوان، وكذلك دراسة التنظيم ا في حالة  ويدرس تطوره

األمثلي لرأس المال واالستهالك الفردي من أجل الوصول إلى نمو متوازن، حيث يجب توجيه 

  .استهالك رأس المالعوان إلجراء تغييرات في مستوى األ

 باستمرار      مما سبق نستنتج أن النمو االقتصادي وفقا للنموذج الكالسيكي سوف يتحقق

اتجاه الناتج القومي الحقيقي إلى أعلى، ولن يحدث تناقص الغلة في األجل الطويل إال إذا ب

تباطأت عملية تكوين رأس المال بسبب ضعف معدالت االستثمار أو تباطأت عملية التقدم التقني 

  .أو أصاب المجتمع ركود علمي أو فكري

 هذه المدرسة رواد، وأهم النماذج التي شكلها كيةيس     كانت هذه أهم أفكار المدرسة النيوكال

بعدها لم تظهر أفكار جديدة ومهمة فيما يخص نظرية النمو حتى بداية ثمانينيات القرن 

العشرين، أين ظهرت فكرة جديدة أصبحت تعرف بنظرية النمو الداخلي التي تم تقديمها ألول 

، Robert Barroذلك  ثم تبعهم في Robert Lucas و Paul Romerمرة من طرف 

Aghion et Howitt ،Helpman  و  Crossmanوغيرهم .  

  



  مفاهيم ونظريات حول النمو االقتصادي                                                                                          الفصل األول

 

- 44 - 

 

   (Croissance endogène) نماذج النمو الداخلي .المبحث الرابع

     النمو الداخلي هو أن ينمو الناتج بمعدل أسرع من المعدل الذي يمكن أن تحدده العوامل 

يساوي مجموع معدل نمو السكان ومعدل نمو الخارجية لنمو الناتج، فإذا ما نما الناتج بمعدل 

 إذا ما نما الناتج بهذا المعدل نكون بصدد نموذج النمو ،المكون الخارجي للنمو التكنولوجي

االقتصادي عبارة عن عناصر الخارجي، أي أن النمو الداخلي هو أن تكون محددات النمو 

  .داخلية

  لنمو االقتصاديفي ا Lucasنموذج . المطلب األول

 من بين أهم نماذج النمو الداخلي، وهو من أوائل النماذج التي اهتمت Lucas   يعتبر نموذج   

 رأس المال البشري أهم مفسر لمعدالت النمو Lucasبرأس المال البشري، حيث اعتبر 

المتزايدة في الدول المتقدمة، خاصة مع اقتراب هذه األخيرة من االستغالل الكامل لرأس المال 

  . أن رأس المال البشري يحفز عملية النمو من خالل زيادة إنتاجية العملLucasيرى المادي، و

بأنه رصيد المعرفة والمهارة التقنية ) capital humain(     ويعرف رأس المال البشري 

 والناجمة عن االستثمارات في التعليم الحكومي الرسمي وكذا ،الداخلة في القوى العاملة للدولة

  .1)أثناء شغل الوظيفة(يفي ريب الوظالتد

  لنمو االقتصاديفي ا Lucas فرضيات نموذج .الفرع األول

 :2 على عدة فرضيات أهمها ما يليLucasيقوم نموذج 

االقتصاد يتكون من قطاعين القطاع األول يكون إلنتاج السلع، والقطاع الثاني لتكوين  .1

  ؛رأس المال البشري

 ؛Nعددهم ثابت ، و3كل األعوان االقتصاديين متماثلين .2

αα :دالة اإلنتاج الكلية لقطاع اإلنتاج هي .3 µ −= 1)( tttt HAKY وهي دالة cobb- 

Douglas لها مردوديات سلم ثابتة، حيث ،Aمعامل سلمي ، Kt مخزون رأس المال 

                                                           
����د، �5"� �",�ن )�D&ون، �",�ن، 2006، ص 796�1-  *�=%��=ن و)=رد ه�وس، /�� ا  

2 -Katheline Schubert, op.  cit, pp305,306. 
3 -�� ��P BMرات ا������ و� BM ا�#�"�ت ا�A&د%� ��&ض ا����� ،�N,�� فa�P2 اH=% � B,�%  .  

Ht= nht أي  : (nt �+=ع ��=%�ت رأس ا�+�ل ا�"?&ي ا�A&د%�  ه= ) Ht
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 متغير يمثل حجم رأس المال البشري µt مخزون رأس المال البشري، Htالمادي، 

)10(ستعمل في اإلنتاج مع الم ≤≤ tµ؛ 

ttt: بالمعادلةطىستثمار في قطاع إنتاج السلع يعاال .4 KKI δ−=  ؛&

tttttt:  موارد يكتب كما يلي-التوازن عمل .5 KKCICY δ++=+=  ؛&

 :معادلة تراكم رأس المال البشري هي .6

c
t

b

t

t H
H

H
)1( µ−Β=

&

  

 هي معامالت موجبة مع c,b معامل سلمي موجب يمثل إنتاجية التكوين و Β     حيث

)(افتراض أن هناك نمو متوازن، والزمن المستعمل في العمل ثابت  µµ =t ومعدل نمو 

اإلنتاج مماثل لمعدل نمو رأس المال المادي، وبالتالي فإن معدل نمو رأس المال البشري 

  .اثل لهذا المعدليجب أن يكون مم

فإن المردودية الحدية لرأس المال البشري في تكوين هذا األخير  c 1=     فإذا كانت 

 فإن c<1 فإن النمو يكون بمعدل متزايد ومتوتر، وفي حالة c>1تكون ثابتة، وفي حالة 

  .النمو يكون بمعدل متناقص

 أي ال يمكن اإلنتاج إال إذا ،"Le fil de rasoirحد الموسى "     النمو الداخلي يكون على 

 Lucasكانت مردودية رأس المال البشري في إنتاج رأس المال البشري ثابتة، فنموذج 

  ).  للتبسيطb=1وتأخذ  (c=1يدرس في حالة 

 1لنمو االقتصاديا  في)Lucas) 1988عرض نموذج . الفرع الثاني

اع السلع المادية وقطاع  يتكون من قطاعين، قطLucas     كما أشرنا سابقا فإن نموذج 

 يركز Lucasالتعليم، هذا األخير الذي له أهمية كبيرة في تأهيل األشخاص لإلنتاج، فنموذج 

  .على رأس المال البشري وآثار عدم التوازن بينه وبين رأس المال المادي على النمو

  :Cdob-Douglas لدالتي إنتاج Robeloيستعمل في هذا اإلطار تحليل 

)49(  

  

                                                           
1 - Robert j. Barro, Xavier Sala - I- Martin, op-  cit, p200-205. 

αα µδ −=++= 1).()( HvKAKKCY &
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   )  50(  

  

 مقاييس تكنولوجية، ,0β A< ، )االستهالك ورأس المال المادي( يمثل إنتاج السلع Y     حيث 

αα )10()10( ≤≤≤≤ nوn ،تمثالن أجزاء رأس المال المادي المستعمل في كل قطاع 

vvو )10()10( ≤≤≤≤ µµالمادي هما على التوالي أجزاء من رأس المال البشري و

  .المستعمل في اإلنتاج

أي إنتاج رأس المال (     األجزاء المستعملة في التعليم من رأس المال المادي والبشري 

  . (u-1)  و(v-1)، هي )البشري

     قطاع التعليم يتركز نسبيا على رأس المال البشري وقطاع إنتاج السلع يركز نسبيا على 

 مع رأس المال البشري في الحياة Hوذج تسمح بتطابق رأس المال المادي، هذه الخاصية للنم

  .االقتصادية الحقيقية

 مردوديات سلم ثابتة بالنسبة تبينان أن كل نشاط في اإلنتاج له) 50(و ) 49 (     المعادلتين

  . اللذان يدخالن في اإلنتاج)المادي والبشري (رأس المالمن نوعين اللكمية 

                  و H,K,C ثوابت و µ و vلي في حالة التوازن، حيث تكون  النموذج يعرف بهذا النمو الداخ

Y تنمو بمعدل مشترك*γ.  

 اتساع، عن طريق إدخال االستثمار الخام في رأس المال اإلنتاج المقاس يمكن تحديد بأكثر     

)(البشري  HH δ+&ئمة لرأس المال البشري، ويكون ذلك بأسعار ضمنية مال.  

، أين يكون إنتاج رأس المال البشري هو المهم Lucas     عند تخصيص التحليل على نموذج 

ويكون قطاع التعليم مركز نسبيا على رأس ) 50  في المعادلةn=0(وال يوجد رأسمال مادي 

)(المال البشري  α≤n ولما n=0 و v=1)  ألنK  طاع التعليم، يستعمل فقط في ال ينتج في ق

  :كما يلي) 50(و )49(، تصبح معادلتي اإلنتاج )قطاع إنتاج السلع والخدمات

)51(  

)52(  

 :ألجل تسهيل التحليل نفترض ما يلي

[ ] [ ] nnKvBHH −−−=+ 1).1(.).1(. µµδ&

αα µδ −=++= 1).( HAKKKCK &

HBKH ).1.( µδ −=+&
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δµβγ −−= )1(H

w=K/H ،x=C /K بتعويض ،w و x نحصل على معدل النمو ) 52(و ) 51( في المعادلتين

  : كما يليH و Kلـ 

)53(  

)54(  

  

  : بالمعادلةw نمو ويعطى معدل

)55(  

  

  :كما يعطي معدل نمو االستهالك بالصيغة

))(/1( ρϑγ −= rc  

)()1()/1( هي مرونة المنفعة الحدية لالستهالك والتي تعطى ϑحيث  1 ϑµ ϑ −−= −cc   

δµα:  كما يليrكما تعطى  αα −= −−− )1()1(. wAr  

 لرأس المال المادي المستعمل في إنتاج السلع، ومعدل نمو      وهو اإليراد الحدي الخام

  :االستهالك يكون

)56(  

  

  :x يعطى معدل نمو )56( و )53(حيث من خالل المعادلتين 

  

)57(  

  

  : بالمعادلةµويعطى معدل نمو 

x−+−= µµ βααβγ /)1.(  

  :  ثابتة ولديناx,w,uفي حالة التوازن نفترض 

βϑϑδρ /)]1.([ −+=Y 

  

δµγ αα −−= −−− xwAK
)1()1(

xwAHkw −−−=−= −−− )1()1()1( µβµγγγ αα

]..).[/1( )1()1( ρδµαϑγ αα −−= −−− wAc

])1.()[/1(.. )1()1( ρϑδϑµ
ϑ

ϑαγγγ αα +−−+




 −=−= −−− xwAkcx
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===0تكون القيم التالية في حالة التوازن  xw &&&µ  لمعادلةبا وتعطى :  

]/1/1[)/( )1/(1* ϑαβα α −+= − YAw  

  

ϑϑµ /)1(* −+= Y  

 التي Q و Y,H,K,C ـ لγ*معدل النمو المشترك  و r*وبالتالي يكون معدل اإليراد الحدي 

  : تمثل دالة اإلنتاج الكلية وتعطى بالمعادلة
ααδβ −=++= 1))(/( HAKHHAYQ &  

δβ: ومنه في حالة التوازن −=*r  

))(1(* ρδβγ −−−= y  

  . موجبة كلها*uو   *x و *w والقيم γ > *r*مع 

  Lucas دالة المنفعة وتقسيم الوقت عند .الفرع الثالث

مية، حيث نحصل على مسار االقتصاد بتعظيم ظ أعLucas     تكون دالة المنفعة الزمنية عند 

  :تكامل المنفعة

dt
taLtc

tNe pt










−
+ −−∞

−
∫ σ

σσ

1

)()(
)(

11

0

  

 معدل نمو N،  يرمز للفراغL  معامل ثابت،a االستهالك، c تمثل مرونة اإلحالل، eحيث 

ألنه ال يوجد فراغ في ) Lucas )0=aويضع .  معلمة التفضيل لدالة المنفعةσالسكان، 

 أو µ، حيث كل فرد يستعمل وقته في نشاط أو نشاطين إما في العمل الذي يرمز له بـ هنموذج

 تركيم رأس المال وينفق في العمل  الوقت ف،في الدراسة فال يوجد أي استعمال آخر للوقت

  .البشري

     ويعتبر توزيع الوقت مسألة داخلية، فإذا كان التغير في توزيع الوقت كافيا لتغيير معدالت 

  .نمو عناصر اإلنتاج، فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير معدل نمو الناتج

)/1/1(* ϑαβ −+= Yx
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  والفكرة الهامة التي يجب التركيز عليها فيما يخص رأس المال البشري هي أن هذا األخير    

 على نحو يكون لرأس المال البشري غلة ثابتة عندما ،ينتج بواسطة رأس المال البشري والعمل

  .1ينتج نفسه وال يكون هناك تناقص للغلة

 النمو الداخلي وسنبحث أهم ما  الذي يعتبر مؤسس فكرةRomer هناك Lucas     إلى جانب 

  .جاء به في المطلب الموالي

 

   في النمو االقتصاديPaul Romerنموذج .  الثانيالمطلب

 ضمن نماذج النمو الداخلي، حيث يعتبر أب النمو الداخلي ألنه أول من Romer     يدخل نموذج 

 إلى عامل التمرن  أرجع النمو االقتصادي1986جاء بهذه الفكرة، ففي نموذجه األول عام 

(Learning by doing) فأرجع النمو االقتصادي إلى تراكم 1990، أما في نموذجه الثاني عام 

المعارف العامة، هذا النموذج األخير الذي افترض فيه ثبات مخزون رأس المال البشري، واعتبر 

  .التقدم التكنولوجي هو إنتاج أنواع جديدة من السلع الرأسمالية

  1986عام ل  في النمو االقتصاديRomer النموذج األول لـ .لالفرع األو

     يحاول هذا النموذج تبرير غياب تناقص المردوديات لعوامل اإلنتاج المتراكمة بواسطة 

 الفكرة المقدمة من طرف 1986 عام Romer حيث تبنى  ،2ظواهر مفسرة وغير مفترضة

Kenneth Arrow شرين والتي تقول أن التقدم التقني ناتج في سنوات الستينيات من القرن الع

، فالعمل نفسه في )Learning by doing(من التمرن أو ما يسمى بالتعلم عبر الممارسة 

اإلنتاج يحدث تطور في خبرة العمال وبالتالي في إنتاجيتهم هذا الذي يسمح لهم باإلنتاج بكمية 

  .أكبر

لها نفس دالة ) iيرمز لها بـ ( متماثلة  مؤسسةM أن االقتصاد يتكون من Romer     واعتبر 

شكل دالة  خل التكنولوجيا الخاصة، وهي مناإلنتاج الجزئية، التي هي دالة نيوكالسيكية تد

Cobb- Douglas.  

                                 i=1…..M      ( ) ,)()()()( 1 ββ tNitAtKtY i
−=            

                    

                                                           
. 219 - �218&ت .=�=، &G��* ;H، ص ص  رو-  1  

2 - Arnaud Mayeur, op. cit, p 316. 
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سات في سوق تنافسي، وتكيف مستوى إنتاجها بطريقة تسمح لها بتعظيم      تعمل هذه المؤس

تنطلق من أن مستوى التقدم   فرضية التعلم عبر الممارسة. هو التطور التقنيA(t)أرباحها، 

 متناسب مع مخزون رأس المال الكليالتكنولوجي مشترك لكل المؤسسات، ويكون 

∑
=

=
M

i
i tKtK

1

أخذ بعين االعتبار الخبرة المكتسبة من االقتصاد في اإلنتاج  هذا األخير الذي ي؛)()(

  :ويكون

∑
=

=
M

i
i tKAtA

1

1

)()( β
  

     حيث أن التراكم لهذه االستثمارات الخاصة تنتج إضافة مشتركة لكل المؤسسات، هي 

موجبة، تنشأ في مستوى اقتصاد جزئي مخزون رأس المال لالقتصاد ) l’externalité(خارجية 

  .ذه الخارجية يمكن أن تفسر كمخزون مشترك للمعارف، مشتق االستثمار أو غير ذلكالكلي، ه

     وتكتب دالة اإلنتاج اإلجمالية التي هي عبارة عن جمع للدوال الفردية النيوكالسيكية حيث 

  :1ليها في حالة المؤسسات المتجانسةنحصل ع

     βββ )()()()()( 1 tNitAKtMKtMYtY ii
−==  

β
β

β
















=
−

M

tN
tAK

M

tK
M

)(
)(

)(
1

    

               β)()( tNtAK=  

     نحصل إذا على دالة إنتاج اجتماعية خطية بالنسبة لعامل تراكم رأس المال، ولها 

  .مردوديات سلم متزايدة بالنسبة لرأس المال والعمل

لخاصية لدالة اإلنتاج تكفي      في غياب التقدم التقني الخارجي والنمو الديمغرافي، هذه ا

 ).Croissance auto-entretenue ( متجدد نمويقتحقل

 

  

  

  

                                                           
1 - Ibid, p317. 
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زيادة تنويع  (1990عام في النمو االقتصادي ل Romerالنموذج الثاني لـ . الفرع الثاني

   1)السلع الوسيطية

 ، قطاع البحثية،قتصاداثالث قطاعات ) 1990(جه الثاني  في نموذRomer     يفترض 

 ويقول أن الدافع للنمو االقتصادي يكمن .ج السلع النهائيةيطية وقطاع إنتاقطاع إنتاج السلع الوس

في التقدم التقني كنتيجة داخلية لقرارات المؤسسة المقدمة لقطاع البحث، والذي يستعمل العمل 

ومخزون المعارف الموجودة إلنتاج معارف جديدة، حيث أنه في هذا القطاع تعتبر المعرفة 

فكل الباحثين يمكنهم استعمال مخزون المعارف سلعة عامة غير منافسة وغير محتكرة، 

  .الموجودة

. يتكون من مؤسسات تنتج سلع وسيطية غير مكتملة) آالت(     قطاع إنتاج السلع الوسيطية 

يمكن إنشاء مؤسسة جديدة في أي لحظة إلنتاج سلعة رأسمالية جديدة، وذلك بشراء ترخيص من 

إذا هنا المعرفة غير محتكرة، وهي . يا جديدةقطاع البحث الذي يسمح لها بامتالك تكنولوج

، فتراكم )حقوق اإلنتاج(مقسمة بالضرورة بين المقاولين الذين يريدون شراء الترخيص 

 ففي مجال اإلنتاج الفكري ال يوجد ؛ يظهر كسلعة عامة محتكرة جزئياRomerالمعارف عند 

. رف في مجال إنتاج التجهيزاتللمعا) حق الملكية(احتكار، لكن يوحد حق الحماية الخاصة    

  .السوق في قطاع إنتاج السلع الوسيطية يكون في حالة منافسة احتكارية

     أما فيما يخص قطاع السلع النهائية فإنه يستعمل العمل وتخزين رأس المال، يتكون من 

  .خصصة لالستهالك واالستثمارلسلع الوسيطية، إلنتاج السلع الممختلف ا

 ةو حسب هذا النموذج من زيادة التنويع في السلع الوسيطية والمرتبط بالتكلف     وينتج النم

  . من طرف االقتصاد في البحثةالمستعمل

  قطاع البحث -1

 يمثل هذا المخزون .t مخزون المعارف المتوفرة بالنسبة لكل الباحثين في اللحظة Atليكن 

 Romerة تراكم المعارف عند عدد الباحثين، تكتب معادل NA,tبرقم التكنولوجيا المتوفرة، 

  :بالصيغة

)58(  

  

                                                           
1 - Katheline Schubert, op. cit, p324-333. 

ttAt ANA ,ρ=&
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wAv =ρ

 ρ<0 يمثل مقياس فعالية البحث.  

ANAA نستطيع كتابة )58(     من المعادلة  ρ=/& الذي يدل على أن معدل نمو المعرفة ، 

تناسب مع هي معادلة بداللة عدد الباحثين، وبصيغة أخرى فإن معدل نمو المعرفة يكون م

  .المستعملة في االقتصاد في البحث) هنا كمية العمل(الموارد 

 تكون متزايدة عندما Aρ، اإلنتاجية الحدية للباحث ANAρ     دالة إنتاج المعارف هي 

 من ، والتطور التكنولوجي يزيد)تزيد على المدى القصير(يكون مخزون المعارف هام 

  .فعالية العمل في البحث

 حيث أنها عبارة عن معدل األجر الحقيقي مع فرضية w     أجور الباحثين يرمز لها بـ 

  .أن أجر القطاعات اإلنتاجية تكون متماثلة

ويكون الربح في قطاع  v     الباحثين يمكنهم بيع كل ابتكاراتهم الجديدة للمقاولين بسعر

AA البحث wNANv −ρالذي هو عبارة عن الفرق بين دخل بيع الترخيص وتكاليف األجور .  

  : نحصل على معدومربح مع شرط ،بفرض أن قطاع البحث يكون في منافسة تامة

)59( 

 

  قطاع إنتاج السلع الوسيطية -2

أسمالية بسعر ر لسلعة xiتنتج الكمية في قطاع إنتاج السلع الوسيطية،  i     لتكن المؤسسة 

iΡ) بمساعدة الترخيص المشترى من قطاع البحث العلمي.(  

 مؤسسة في هذا القطاع، كل واحدة تأخذ وضع A سلعة وسيطية، و A     إذا كانت هناك 

ان المجموع  ثابتة تقبل المؤسسة دفعها إذا كvجها، شراء ترخيص بتكلفة حتكار في بيع منتا

الحالي للدخل الخام المتوقع المحصل من النشاط اإلنتاجي يغطي على األقل التكلفة، سوق 

 وسعر الترخيص يكون يساوي القيمة الحالية الخام التي يأخذها ،التراخيص يكون تنافسي

  :المحتكر ولتكن

)60(  

  
∫

∞
∀∫=

t Ti

dsr

t tdTev
T

t
s

,,π
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Tiحيث  ,π هو الربح اآلني للمحتكر i ،r الفائدة االسمي في اللحظةي معدله  t. بواسطة 

  : نحصل علىtبالنسبة للزمن ) 60(تغير المعادلة 

tttiTit

dsr

t ttiTi

dsr

ttit vrdTerdTerv
T

t
s

T

t
s +−=∫+−=∫+−= ∫∫

∞ −∞ −
,,,,, πππππ&  

  :بمعنى أن

                                                                       (61)t
t

t

t

ti r
v

v

v
=+

&,π
    

من التراخيص ومعدل  ا�+y (C�3(ن معدل اإليرادبي     هذه المعادلة هي شرط غياب التحكيم 

  .الفائدة في االقتصاد الذي يمثل إيراد التوظيف

 تعظم دخله اآلني وتدني xi,t     المحتكر يقوم بشراء الترخيص مقابل تكلفة ثابتة، لينتج كمية 

tiالتكلفة المتغيرة، الربح هو  ,π هذا الدخل هو ،pi(xi)xi أين ، pi (xi) هي دالة الطلب العكسية  

التي تعني للمحتكر التكلفة المتغيرة التي هي تكلفة  السلعة النهائية الضرورية لإلنتاج وليس 

  .بالضرورة العمل

)n  )10 هيRomer     فرضية  ≤< nج بواسطة السلعة الوسيطية ، حيث أن السلعة النهائية تنت

 وحدة من nxi( من السلعة الوسيطية x إلنتاج كمية rnxiرة لإلنتاج هي  التكلفة المتغي.والعمل

 معدل الفائدة التي تعبر عن r ،) وحدة من السلع النهائيةxiسلعة نهائية تسمح بالحصول على 

  :تكلفة رأس المال وبالتالي فإن هدف المحتكر هو

  

 :                         ومنه

                                            (62)                 rn

E

p

i

1
1

1
1

−
=  

(حيث 
1

1/(1
IE

 بعد طرح التكلفة الحدية، rn هو هامش المحتكر المحصل من تغيرات اإلنتاج −

  .بهدف تثبيت األسعار

ون في هذا الطلب يك.  للمحتكر لحساب رقم هذا الهامشpi(xi)     ويبقى تحديد معادلة الطلب 

  .قطاع السلع النهائية، التي تستعمل السلع الوسيطية كعامل إنتاج

iiiii rnxxxpMax −= )(π
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  النهائيةالسلع قطاع إنتاج  -3

والسلع الوسيطية، دالة اإلنتاج فيه تكتب في كل ) YN(      يستعمل هذا القطاع العمل 

 : لحظة كما يلي

  0<α<1  ،    dixNY
A

iy ∫−=
0

1
α

α  

 .، لها مردوديات سلم ثابتةCobb- Douglasهذه الدالة قريبة من شكل دالة 

  : دالة تعظيم الربح تكتب كما يلي

∫ ∫ −−−

A A

YiiiY
wNdixpdixMaxN

0 0
1

α
α  

  :ومنه سعر السلعة النهائية يعطى كما يلي

  

)63(  

  

)64(  

  

اج ويمكن كتابة دالة  هي معادلة طلب العمل المثالية بداللة معدل األجر واإلنت)64(المعادلة 

  :اإلنتاج في قطاع السلع النهائية بالصيغة

  

 

  L’équilibre concurrentielنافسي تالتوازن ال -4

  :تتمثل معادالت التوازن فيما يلي

  :توازن سوق العمل يكون  - أ

)65(  

  

Nهو عرض العمل ويساوي عدد السكان في االقتصاد ويفرض أنه خارجي وثابت .  

  :لسلع النهائية هو عمل ل- توازن موارد-ب

],0[,1
1 AixNp iYi ∈∀= −

−
α

αα

w

Y
N Y

)1( α−=

NNN YA =+

∫ −− ==
A

YY
xANdixNY

0
11

αα
αα
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)66(  

  . هو االستثمار&K هو استهالك العائالت، و C  حيث

  :ويعطى تطور االستهالك بالمعادلة

)67(  

  

  ؛ة التغير في االستهالك عبر الزمن هي مرونσ   حيث

        γ للحاضرهو معدل التفضيل بالنسبة .  

رأس المال ، مخزون كستهاللاللمتوازن إلنتاج السلع النهائية نستطيع اآلن إيجاد مسلك النمو ا

Aeq بنفس المعدل اننمويومخزون المعارف  NAAg ρ== /&.  

  . وهو متغير داخلي، في االقتصاد في البحث هو عبارة عن كمية العمل المستعملNAحيث أن 

  :رف يكتب بالمعادلةمعدل نمو مخزون المعا

)68(  

     فمعدل النمو هذا يكون موجب 

وجب فهذا الشيء جيد، أما إذا كان معدوم فإن مأو معدوم، فإذا كان معدل نمو مخزون المعارف 

  .السلع تكون غير جيدة وال يكون هناك نمو اقتصادي

  : التوازن     ويمكن الحصول على معدل الفائدة، معدل النمو وعدد الباحثين في حالة

)69(  

  

)70(  

  










+
−==

ασ
γαρ

ρ
σ

ρ 1
,0

1
)(

N
MaxgN eqeqA  

     يوجد هنا أثر الحجم، حيث أنه إذا كان معدل النمو يرتفع أكثر من تزايد عدد السكان 

، ألن دافع ρ يكون كبير ويزيد معدل النمو مع فعالية البحث المقاس بمقياس Nاإلجمالي فإن 

 .البحثالنمو يكمن في نشاط 
α
 هو هامش المحتكرين إلنتاج السلع الوسيطية يطبق على التكلفة 1

KCY &+=

)( γσ −= r
C

C&

α
ρρ r
NN

A

A
A −==

&

( )









+
+=

ασ
σγραγ

1
,

N
Maxreq










+
−=

ασ
γαρσ

1
,0

N
Maxgeq
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 كبيرة كان هذا الهامش ضعيف ويكون النمو αالحدية من أجل تثبيت أسعارهم، فكلما كانت 

  .أكبر

ومخزون رأس المال  لالستهالك واإلنتاج (optimal)     معدل النمو المشترك األمثل 

  :والمعارف يكون موجب حيث

( ))(,0 γρσ −= NMaxgopt  

Nroptوتكون قيمة اإلنتاجية الحدية االجتماعية لرأس المال وعدد الباحثين األمثل  ρ=  

( )






 −== γρ
ρ
σ

ρ
NMaxgN optoptA ,0

1
)(  

  : أكثر ارتفاعا واألمثل االجتماعي يظهر أن هذا األخير هووازنيالمقارنة بين معدل النمو الت

0)1()( >−+−=
−

NN
gg eqopt ραγρασ

σ  

gopt > 0  في المنحنى الموالي) التوازني واألمثل( ويمثل معدال النمو.  

  Romer معدل النمو األمثل والتوازني في النموذج الثاني لـ .)04(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

   

 

  
αρ
γ         

ρ
γ  

Source. Ibid, p334.                                              

 المسؤولين بتخصيص موارد كبيرة لصالح البحث والباحثين لالقتراب من Romer     يطالب 

رجع سبب التوتر االقتصادي إلى السلوك االحتكاري للمنتجين للسلع أاألمثلية في البحث، كما 

  ).l’externalité(الوسيطية وكذا خارجية البحث 

N 

eqg 

optg 

g 

σρ
ασ

α
−1σρ
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 على المتدخلين في السياسة االقتصادية طريقتين لتصحيح هذا التوتر Romer     ويقترح 

  :لتقريب التوازن التنافسي األمثل للمجتمع وهما

  المساعدة على شراء السلع الوسيطية بهدف إلغاء أثر التوتر الناجم عن وضع االحتكار؛ -1

 .لتي تنشأ في البحوث المستقبلية لإلنتاجتدعيم البحث الداخلي إللغاء الخارجية ا -2

     وكخالصة فإن مساهمة هذا النموذج تكمن أساسا في توضيح الميكانيزمات التي تجعل 

ديد عميق في جد، حيث تعد هذه المساهمة مهمة كتالتقدم التقني سببا للنمو غير المحدود لالقتصا

  .تحليل النمو

  . والنفقات العموميةBarro، هذه المرة مع نموذج      ونواصل دراسة نماذج النمو الداخلي

  )Rebert Barro) 1990 نمـوذج . الثالثالمطلب

، 1990     ينتمي هذا النموذج هو اآلخر لنماذج النمو الداخلي، حيث في مقال له عام 

من طرف الدولة لتمويل ) G( بمصدر آخر للنمو الداخلي، وهو تدفق النفقات العامة  Barroجاء

  .نتاجية الحدية لرأس المال الخاصآت القاعدية، التي تساهم في رفع اإلالمنش

 أن هذه النفقات هي عبارة عن استثمار في سلعة اجتماعية، وهذا يعني أن Barro     واعتبر 

G تدخل في دالة اإلنتاج لكل مؤسسة )i (1وتعطى هذه الدالة كما يلي: 

)71(                       ] [1,0∈α                     ααα −−= 11 GNKAY iiii  

  :حيــث

Ni, Ki, Yi اإلنتاج، مخزون رأس المال الخاص والعمل للمؤسسة على التوالي هي )i(؛  

A  ؛)ثابت( مستوى التقدم التكنولوجي  

α−1مرونة اإلنتاج .  

الصيغة بتماثلة، يمكن كتابة دالة اإلنتاج االجتماعية      وإذا اعتبرنا أن كل المؤسسات م

  :2التالية

  

)72(  

                                                           
1 - Féderique Bec, Op.cit, p402. 
2 - Katheline Schubert, Op.cit, p319. 

ααα −−= 11 GNAKY
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، ورأس المال العام يسمح بالمحافظة على الحدية لرأس المال الخاص متناقصةاإلنتاجية 

  .إلنتاجية الحدية عن طريق التراكما

) ر الزمنبثابتة ع (t تمول عن طريق الضريبة بمعدل G أن النفقات العامة Barro     ويقول 

tYTتفرض على كل المداخيل   .T = G ، وتوازن الميزانية يكون محقق دائما =

 تكون جزء من اإلنتاج النهائي المأخوذ t حيث أن ،لنفقات العامة من السلع النهائية     وتتكون ا

 التراكم في  حيث،تستعمل العائالت الجزء الباقي من الدخل في االدخار من طرف الدولة، و

  :رأس المال يأخذ الصيغة

)73(  

  

  :tY بـGوبالتالي معادلة اإلنتاج اإلجمالي تحدد باستبدال 

)74( 

  أو

    (75)                                          α
α

αα
α −−

=
111

KNAtY     

  .وابت ثt, N, A    حيث

تسمحان بكتابة معدل النمو لمخزون )75(و )73(     في غياب النمو الديموغرافي، المعادلتين 

  : رأس المال كالتالي

                                                           

 δδ α
α

αα
α

−−=−−==
−− 111

)1()1( NAtts
K

Y
ts

K

K
gK

&

  

 الضريبة  بطريقة غير منتظمة، بمعدل     ومما يمكن مالحظته أن معدل نمو االقتصاد مرتبط

  .المفروضة من طرف الدولة

 حيث بعد إدخال عنصر ،قتصاد له معدل ادخار داخلي وثابت، االBarro     وفي نموذج 

  : فإن توازن السوق يكتب بالمعادلة،Gالنفقات العمومية 

.

GKKCGICY +++=++= && δ  

  :ودالة االستهالك للعائالت تكتب كما يلي

KYtsK δ−−= )1(&

ααα −−= 11 )(tYNAKY
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          :لع يكونوازن على سوق السوالت

                                      GKKYtsY +++−−= δ&)1)(1(  

KKYts                                               :أي أن δ+=− &)1(    

  : 1يمكن الحصول على المعادلة التاليةمعدل الضريبة المثالي يرفع معدل النمو، وبالتالي 

0)1(
1)/( 11

1
11

=









−−+−=

∂
∂ −

−
−−

α
α

αα
α

α
α

α
α

NsAttt
t

KK&  

α
α

α −=⇔−−=⇔ 1)1(
1 *ttt  

  .موالي على معدل النمو بالمنحنى الويمكن بيان أثر معدل الضريبة

   أثـر معـدل الضريـبة علـى معـدل النمو.)05(الشكل رقم 

  
K

K&  

  

  
  
  

   t   
    δ− 

Source. Ibid, p321. 

  

  

  :فمن خالل المنحنى نالحظ األثر المزدوج للضريبة

 ارتفاع معدل الضريبة يؤدي إلى رفع مستوى النمو، ألن األثر إيجابي على t* > tلما  -

لسلبي اإلنتاج بزيادة نفقات رأس المال العام، هذا األثر اإليجابي يتغلب على األثر ا

 .للضريبة في عرقلة االستهالك

 يبدأ معدل النمو في االنخفاض، ألن الضريبة تعود بأثر سلبي على االستهالك t* < tلما  -

 .ر من األثر اإليجابي على اإلنتاجأكب

                                                           
1-Ibid, p320. 

YtsC )1)(1( −−=

α−= 1*t
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حيث أن تدخل . Barroمن خالل ما سبق، نالحظ أن النفقات العمومية تأخذ جانبا مهما في نموذج      

هذا الوضع .  عن طريق تشجيع عملية االستثمار زيادة نفقاتها يحفز النمو االقتصاديالدولة عن طريق

 لكن اعتبار الضريبة كمورد أساسي لتمويل هذه ،لتي تحتاج إلى المزيد من التمويل والدول النامية اميتالئ

دي وبالتالي هذا ما يؤثر على الدخل الفر .فظ خاصة في حالة ارتفاع معدالتهاالنفقات يحيطه بعض التح

 .ستهالك مما قد يجعل األثر عكسياعلى اال

     واستكماال لعرضنا لبعض نماذج النمو الداخلي، سنتعرض في المطلب الموالي لنموذج كل 

  .Aghion- Howittمن 

   في النمو االقتصاديAghion-Howitt نموذج .المطلب الرابع

 نماذج النمو الداخلي، حيث يعتبر  في مقال لهما، وهو منAghion-Howitt     قدم نموذج 

 وفكرته األساسية تدور حول مساهمة التجديد التكنولوجي ، داخليااأن التقدم التقني يكون مفسر

 إلى جانب إدخال R&D عملية البحث والتطوير حولو االقتصادي كما يدخالن الصدفة في النم

  ).Destruction créatrice(ق  في التدمير الخالSchumpeterفكرة 

 Aghion-Howitt أهم فرضيات وأفكار نموذج .الفرع األول

  :يمكن حصر هذه الفرضيات واألفكار فيما يلي

  ؛راكم لرأس المال، والعمالة ثابتةال يوجد ت -1

 ؛ النمو االقتصاديله أثر هام على) من طرف شخص أو مؤسسة(االبتكار الفردي  -2

يرة تنتج سلعة نهائية وفقا لدالة ، هذه األخxوحدة عمل تنتج وحدة من السلعة الوسيطية  -3

xAfY)(: اإلنتاج النهائي التالية  ؛ تكون متزايدة ومقعرة(.)f  حيث،=

 ؛ير ثابت، ألن االبتكار يأتي صدفةالزمن الذي يفصل بين ابتكارين غ -4

 ؛ يرتبط بمدة حياة المنتج المبتكرالدخل المحتكر من االبتكار -5

 ؛ غدا، فهذا يؤدي إلى تثبيط البحث واالستثمار اليومR&Dمو نفقات إذا كانت هناك توقعات بن -6

 ت يحتاج إلى يد عاملة مؤهلة؛االبتكاراإنتاج  -7

التوازن في سوق العمل يدفع األجور إلى االرتفاع، مما يؤدي إلى تخفيض أرباح  -8

 ؛تجت منتجات ذات تكنولوجيا متطورةالمؤسسات التي أن
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، السلع االستهالكية ونأساسية هي األعوان االقتصادياصر  عنثالثةمن يتكون االقتصاد  -9

 لهم معدل تفضيل  وينألعوان هم في نفس الوقت المستهلكوالسلع الوسيطية، حيث أن ا

r؛كلية لالستهالك يفترض أنها ثابتة يساوي معدل الفائدة، كما أن المنفعة ال 

السلع االستهالكية ويرمز لهم  العمال غير المؤهلين إلنتاج ،هناك ثالثة أنواع من العمال -10

 (N)لعمل في البحث أو في إنتاج السلع الوسيطية يرمز لهم بـل، العمال المؤهلين (M)بـ 

 .R 1 العمل كباحثين ويرمز لهم بـنهموالعمال المتخصصين الذين يمك

 ثابت Mوبما أن  )غير المؤهلين (M، بواسطة العمال y     السلعة االستهالكية تنتج بكمية 

  :دينال

76)  (  

  

FF     حيث  ′<′′> 0,0 ،xالنهائية، والسلع  المستعملة في إنتاج  الوسيطية هي كمية السلعA 

  .هو معامل يرمز إلنتاجية هذه السلع الوسيطية

) المؤهلين (Nمن الفئة ) L( من طرف العمال x      من جانب آخر نفرض إنتاج السلعة

                                                                                                            :كما يليوتكون دالة اإلنتاج خطية 

)77  (  Lx =    

مكن التعبير عن يمكن الحصول صدفة على تجديد، وي) x( في السلعة R&Dمن خالل      

),(: Poisson2معدل هذا االبتكار أو التجديد من خالل قانون  Rnλφ 

 : حيث

n  هو عدد األعوان المؤهلة )N(؛  

λ ؛معامل ثابت  

φ  مقعرةدالة إنتاج. 

                                                           
       1 - Arnaud Mayeur, op. cit, pp 320,321. 

!
)(

x
egZp

α
λ λ−==       Poisson   -  ن=(�� 2  

 

)(),( xAFxMAFy ==
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 فإذا كان االقتصاد ،يع السلعة االستهالكية تستعمل في تصنxكل ابتكار لسلعة وسيطية جديدة      

 نحصل على دالة اإلنتاج γ<1  حيث،γ ويكون له حجم تجديد A0ينطلق من مستوى إنتاج 

  :التالية

)78(  

  

وجي وتستطيع المؤسسة احتكار التجديد التكنولوجي لالستفادة من أرباحه حتى التجديد التكنول

  .التالي

  1Aghion- Howittاالحتكار في نموذج  .الفرع الثاني

باحتكار إنتاج ) ef(     هدف المحتكر هو تعظيم القيمة الحالية لألرباح، فإذا قامت المؤسسة 

 ويكون y=AF (x)، فإنها تبحث عن تعظيم الربح من خالل دالة اإلنتاج xالسلعة الوسيطية 

  :يالربح النهائي للمؤسسة كما يل

  efπ= اإليراد الكلي-التكلفة الكلية

)79(                                       xpyp xy −=       

  xpxFAp xty −= )(  

  : نجدxبالنسبة لـ ) 79(فباشتقاق المعادلة رقم 

xy pxFAp
x

=′⇔=
∂
∂

)(0
π

  

)80(         

  x
y

x p
p

p
xFA ==′⇔ )(  

ttttهي دالة الطلب عند االحتكار وهدفها هو تعظيم الربح حيث ) 80(المعادلة  xwxFA ])([ −′ ،

  : معطاة، والتعظيم يعطى بالمعادلةw و Aمع 

0]))([( =−′
∂
∂

ttt xwxFA
x

 

  

                                                           
1 - Ibid, p 320-322. 

t
t AA γ0=
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)81(  

  

)()( xFxFx
A

w ′+′′= 

Atبفرض أن  /ωω ≅ )ω(و) ر الوحدوي لإلنتاجيةهو األج()()(~ xFxxFxt ′′+′=ωحيث  

)(~ tω  هي دالة الناتج الحدي الذي يفرض أنه متناقص ويحترم شروطInada ومنه   

                )(~~
tt xωω =  

  ونفرض أيضا

)82(                )(~)(~ 1 ⋅=⋅ −ωx  

  

                )(~
tt xx ω=  

     من خالل هذه الفرضيات نستطيع التوصل إلى الربح في حالة االحتكار مع األخذ بعين 

  : كما يليىالذي يعط) 81(االعتبار قيمة األجر المعطاة في المعادلة 

  

                                tttt xwxFA ])([ −′=π  

)83                          (  

  

                                     )(2 xFAx ′′=  

~)(                   ولدينا                                   
ttt A ωππ =   

  حيث

                                   ))(~()(~)(~ 2 ωωωπ xFx ′′−≅  

 موجبين ومتناقصين في دالة ~πو ~x  مع
tω.  

  

  

0))()(( =−′+′′⇔ wxFxFA

xxFAxFAxxFAx )]()([)( ′+′′−′=
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 1متضمنات البحث وأثره على التوازن والنمو االقتصادي واألعوان. الفرع الثالث

 قيمة Vt+1 فإذا كان .ترة زمنية معينة     يمكن احتكار نتائج البحث لتحقيق دخل معين خالل ف

 أجر العمال المتخصصين، التجديدات المحتكرة تعطى بمعدل  sw وt+1التجديد المحقق عند 

Poisson ),( snQλق وهو معدل التدمير الخال (taux de destruction créatrice) 

  :والهدف هو تعظيم الربح حيث

)84(  

  

  :نجد) 84(من المعادلة 

)85(  

  

)(),(: حيث RnnQ tt =  

من المعادالت السابقة أن البحث يكون خارجي بالنسبة  (Aghion- Howitt)     الحظ كل من 

  .للمؤسسات، وال تكون هناك وضعية احتكار في الفترة الجارية

  : بشكل دقيق كما يلي  وهي القيمة الحالية للربح حيث تحسبVt+1القيمة الحالية للبحث، 

  

)86(  

  

  

  . ، وبالتالي فإنه يزيد في النمو االقتصاديγاالبتكار يزيد في إنتاجية االقتصاد بقيمة 

1مع شرط التوازن   86، 85، 83، 82بأخذ نتائج المعادالت 
tt xnN   :نحصل على =+

  

)87(  

  

                       )()( 1+= tt nbnc  

                                                           
1 - Ibid., pp 323-324. 

swnwVsnQ s
ttt −−+1),(λ

1)( +′= ttt VnQw λ

)( 1

1
1

+

+
+ +

=
t

t
t nQr

V
λ
π

( )
)(

)(~~

)(

)(~

1

1

+

+

+
−

=
′
−

t

t

t

t

nQr

nN

nQ

nN

λ
ωπγ

λ
ω
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 دالة متناقصة بالنسبة لالستثمار في tكد أن االستثمار في البحث في الزمن ؤت) 87(المعادلة رقم 

  :، وتكتبt+1الزمن 

)( 1+Ψ= tt nn  

  . تمثل التكلفة الحدية للبحث وهي دالة متزايدةΨ′ ،c(nt)>0حيث 

   . تمثل الربح الحدي للبحث وهي دالة متناقصةb(nt+1)و 

  .ة التوازن الوحيدة هي نقط*n بيانيا، حيث (87)ويمكن تمثيل المعادلة 

  

 تحديد العدد المثالي للباحثين في االقتصاد .)06(الشكل رقم 

   

 

  

  

  

  

  

    

 

Source. Ibid, p324. 

  

زيادة عدد العمال المؤهلين، يزيد من الربح الحدي وينقص من التكلفة الحدية للبحث ويخفض 

  .من األجر المطلوب من طرف العمال

نمو االقتصادي فهو عبارة عن الزيادة في اإلنتاج الحقيقي كإنتاج السلع      وفيما يخص ال

، بتعديل Nوعدد من العمال ) A(هو دالة لها إنتاجية ) اإلنتاج(االستهالكية النهائية، هذا األخير 

  : نجد(76)المعادلة رقم 

)88(  

  

( )( )
r

Nωπγ ~~

)( 1+tnb

)( tnc

N
*n0

)( *nNFAy tt −=

التكاليف واألرباح احملدثة 

 للبحث

 العمل يف البحث

)0(

)(~

Q

N
′λ

ω
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  :من هذه المعادلة نستطيع إيجاد معدل النمو االقتصادي

  :     لدينا

)89(                      t
t AA γ0=    et  )( *nNFAy tt −=  

  :إذا

                   )( *
0 nNFAy t

t −= γ  

)90(                 )( *1
01 nNFAy t

t −= +
+ γ  

  

  :وبالتالي

)91(  

  

γ=+

y

yt 1
  

  فاالقتصاد يكون مبدئيا في مستوى أن النمو االقتصادي يأتي صدفة،توضح) 91(     المعادلة 

)( *
00 nNFAy  فبدون ابتكار تبقى هذه القيمة كما هي، أما في حالة وجود ابتكار ؛ =−

  .γلنمو هذا المنتج بمعدلقفزة فتحدث 
  :النيبيري كما يلي ين باللوغاريتمونستطيع التعبير عن معدل النمو االقتصادي بين ابتكار

  

)92(  

  

 للنمو  المتوسط     وألن ظهور االختراعات يكون صدفة، نستطيع القول أن حساب المعدل

 :يكون كما يلي) TMCE(االقتصادي 

  

)93(  

  .وأهم األفكار التي جاء بها Helpman- Grosmanفي المطلب الموالي سندرس نموذج 

γ
γ

γ =
−
−=

+
+

)(

)(
*

0

*1
01

nNFA

nNFA

y

y
t

t

t

t

)ln(ln 1 γ=






 +

t

t

y

y

)ln(*)( γλ nQTMCE=
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  )زيادة التنويع في السلع االستهالكية( للنمو االقتصادي Helpman- Grossman نموذج .المطلب الخامس

 من السلع الوسيطية، ة فإن النمو يتحقق من خالل إنتاج أنواع متزايدRomer       بالنسبة لـ

 إنتاج ،تحقق عن طريق المزج بين اآلليتين فإن النمو يHelpman- Grossmanأما بالنسبة لـ 

  .لع االستهالكية مع القدرة على القيام بذلك عن طريق تركيم المعرفةمجموعة متسعة من الس

  1La comportement inter temporel des consommateurالسلوك الزمني للمستهلكين .الفرع األول 

 t خارجي وثابت، وعرض العمل الكلي خارجي في الزمن Nإذا كان عدد المستهلكين      

 Ctظيم منفعتهم، حيث أن المنفعة اآلنية هي دالة لمؤشر االستهالك والمستهلكين يسعون دائما لتع

:        ترمز للنفقات الكلية على االستهالك فإنEt، وإذا كانت tWوتراكم الثروة الكلية هي

ttt CPE =  

  . هو مؤشر سعر االستهالكpt  حيث

  Romerوذج ويكون برنامج المستهلكين كما في نم

              dtCeMaxW tt

t ln
0∫

∞

=

−= γ  

)94(                tttttt WrCpNwW +−=&  

                         donné    0W     

  . هي معدل الفائدة االسميrtمع  تمثل الثروة الكلية، W تمثل معدل األجر،  wحيث 

  : كما يليHamilonienاسطة الطريقة الهاملتونية ويعطى التغير في االستهالك بو

γγ −







−=−−=

t

t
t

t

t
t

t

t

p

p
r

P

p
r

C

C &&&

  

  حيث







−

t

t
t p

p
r

  : هو معدل الفائدة الحقيقي و&

)95(  

  

  .للنفقات االستهالكية اإلجمالية) optimal(معدل األمثل  الحيث أن هذه المعادلة تعطي

                                                           
1 - Katheline Schubert, op- cit, pp 335-336. 

γ−=







+= t

t

t

t

t

t

t r
p
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E

E &&&



  مفاهيم ونظريات حول النمو االقتصادي                                                                                          الفصل األول

 

- 68 - 

 

بوضع قرار استهالكهم لمختلف السلع التي يفرض توزيعها على المجال ن و     يقوم المستهلك

]A،0[ بـ، مجموع هذا االستهالك يرمز لهC حيث أن األفضلية من أجل التنويع أو الذوق من ،

  : 1أجل التنوع هي الفكرة األساسية لهذا النموذج، وتكتب معادلة االستهالك كما يلي

)96(  <1α    0<               ،            
αα
1

0 



= ∫ dixC

A

i     

  .i هي الطلب االستهالكي على السلعة xiحيث أن 

مرونة االستبدال بين سلعتين هي 
α−1

 ثابتة، وهي متماثلة بين كل زوجين من السلع، إذا 1

<0كانت
∂
∂
A

C فإن C  يكون برنامج المستهلكين . عدد السلع المتوفرة ا معمتزايدة دائم  تكون

  :على أساس الميزانية كما يلي

                
αα
1

0 



= ∫ dixMaxC

A

i  

)97(  

  

E يمثل النفقات اإلجمالية و pi سعر المتغير i) عدد أنواع السلع(.  

  : كما يليiوتكتب معادلة الطلب للمستهلكين للمتغير 

  

  

)98(  

  

  :عر االستهالك كما يليويكون مؤشر س

α
α

α
α

1

0

1

−

− 







= ∫

A

i dipp  

  : كمايلييمكن كتابة دالة الطلب عند االحتكار) 98(من المعادلة 

                                                           
.263 رو	�ت �� X@�� ،"�"Q	N، ص - 1  

∫ ≤
A

ii Edixp
0

∫ −

−

=
A

j

i
i

djp

Ep
x

0

1

1

1

α
α

α
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)99(  

  

، حيث أنه يستهلك كمية أكبر من )E(هذه المعادلة تبين كيف تكون نفقات المستهلك الكلية 

  .كلما كان سعرها أقل بالنسبة لمؤشر األسعار الكلي) i(السلعة 

 1 إنتاج السلع االستهالكية.الثانيالفرع 

 إذا iبتقنيات إنتاج بسيطة، فإن وحدة عمل تسمح للمؤسسة بإنتاج وحدة واحدة من السلعة      

  : فإن ربحها يكتب كما يليiكان لها معدل األجر، وكانت المؤسسة محتكرة إلنتاج السلعة 

  

)100(  

  

 التأثير على مؤشر األسعار ه ال يستطيع لوحد السلع، وكل منتج هو مؤشر األسعار لكلpحيث 

  .الكلي

  :المحتكر يسعى لتعظيم أرباحه كما يلي

0)(
)(

)( =+
∂

∂−=
∂
∂

ii
i

ii
i

i

i px
p

px
wp

p

π
  

  

  :ومنه

)101(  

  

هنا هو (وكل منتج يطبق هامش 
α
  .على تكلفته الحدية من أجل تحديد األسعار) 1

  

  :ويعطى مؤشر أسعار االستهالك كما يلي

                                                           
1 - Katheline  Schubert, op . cit pp 38-339. 

α
α
−
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)102(  

  

  : المشتركة والمطلوبة في كل حالة احتكارxهذا يسمح بالحصول على الكمية 

  

  

)103(  

  

  :                والربح

)104                                     (     
A

E
xwp

)1(
)(

απ −=−=  

  يدل .Aلنسبة لعدد متغيرات ، وهو دالة متناقصة باwربح كل محتكر مستقل عن معدل األجر 

  .هذا أن مداخيل المحتكر تتناقص مع زيادة عدد السلع

  الحصول على وضع محتكر. الفرع الثالث 

 حتى R&D     لكي تصبح المؤسسة محتكرة يجب أن تخصص أوال نفقات للبحث والتطوير 

 Helpman et Grossmanفقد قام ) Romer) 1990تحقق اكتشاف وتجديد، واستكماال لفكرة 

  :بصياغة إجراءات تراكم التجديدات، ووضعا صيغة نمو عدد متنوع من السلع المتوفرة كما يلي

)105(  

  .العمل المخصص لهذا النشاط NA، مقياس فعالية البحث والتطوير ρ:  حيث

ي كلفة البحث  وهو يماثل أجور العاملين المنتجين وهwمعدل األجور الممنوح للباحثين هو 

AA المؤسسة تستخدم نفقات البحث والتطوير لتحقيق ربح .AwNوالتطوير vNANv −ρ وهي

wAvاألكبر عندما  =ρ.  

  :هو سعر الترخيص ومنهv حيث 

)106(  

  

  .ةويكون سعر الترخيص على األقل معطى بالمجموع الحالي لألرباح المحصل

α
α

α
α

αα
α

α
α

w
ApAdjpjp
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 1 التوازن التنافسي.الفرع الرابع

 خارجي وثابت والطلب على العمل في نشاط البحث والتطوير N     إذا كان عرض العمل هو 

A

A

p
NA

 أو xA، وفي نشاط إنتاج السلع هي =1&
w

Eα)  ألنه إلنتاج وحدة لكل سلعة يستلزم وحدة

  : التوازن في سوق العمل يكتب كما يلي.)xAل والكمية الكلية للسلع المنتجة هيعم

        
w

E

A

A
N

α
ρ

+=
&1

  

)107(  

  

  

  :يكتب Cمؤشر االستهالك 

)108(  

  

  :ومنه نستطيع كتابة الصيغة

)109(  α
α−

×=
1

AxAC  

  

ر إلى العدد الكمية الكلية المستهلكة من طرف العائالت بالنظمؤشر االستهالك الكلي يحدد ب

 وبكمية مستهلكة ثابتة تزيد مع ،A هي سلعة لها دالة تنمو بعدد متنوع C .تنويع السلعلالمتزايد 

  : مؤشر األسعار لهذا االستهالك هو؛سلع الموجهة للعائالتالعدد 

)110(     

  

  : نمو عدد السلع االستهالكية بالمعادلةيعطى معدل) 107(باالعتماد على المعادلة 

  

)111(  

                                                           
1- Ibid, p 340-347.  

  الكمية املستهلكة الذوق للتنويع

 الكلية
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مع
A

A& يجب أن تكون موجبة أو معدومة، وهذا يتطلب أن تكون 
ρα

αγ
)1( −

≥Nوة العاملة  أي الق

  .ةفايمرتفعة بما فيه الك

AACCمعدل نمو مؤشر االستهالك هو  //)1(/ && ×−= αα   

  :و بالمعادلةإذا يعطى معدل النم

( )






 −−−= αγρα
α

α
NMaxgeq )1(

1
,0  

 N هي أن المشروعات تغير كمية Helpman et Grossman     ومنه فإن قصة النمو عند 

ه توجد تكنولوجيا لخلق سلع  وهو ما يؤدي إلى القول أن،عن طريق الدخول في عملية البحث

 ومن ثم يستحق أي أرباح ، فالمشروع الذي يخترع سلعة جديدة يكتسب احتكارا لها لألبد.جديدة

  .يحصل عليها
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  لخالصـة الفصــ

 الحكومات،  األهداف التي تسعى إليها مختلف     لقد كان النمو االقتصادي وال يزال من أهم

يشة، والتخفيف من الفقر نظرا الرتباطه بارتفاع متوسط الدخول الحقيقية ومستويات المع

 يتحدد على أساسها النمو االقتصادي، أهمها كمية ونوعية الموارد وهناك عدة محددات. والبطالة

  .دل التقدم التقني، التخصص وغيرها مع،طبيعية، تراكم رأس المالالبشرية وال

، حث عن أسباب النمو الطويل األجل     ولقد اهتم الفكر الكالسيكي بعملية النمو، واتجه إلى الب

 ومنهم من رده إلى أرباح الرأسماليين ،)Adam Smith(فمنهم من أرجعه إلى تقسيم العمل 

)Ricardo(، في حين ذهب البعض إلى اعتبار القطاع الصناعي كأهم مورد للثروة 

)Malthus( لنظرية الماركسيةا  للنمو فياألساس الفعلي، وكانت فكرة فائض القيمة.  

القتصادي في شكل    في حين ترجم االقتصاديون النيوكالسيك أفكارهم فيما يخص النمو ا

 باإلحالل بين رأس المال والعمل، واعتبرا أن االستثمار Domar وHarrodحيث اهتم . نماذج

 على Solowفيما ركز . هو السبب األساسي للنمو وأنه اليوجد إحالل بين رأس المال والعمل

أما  . لطويلدور التقدم التكنولوجي في عملية النمو، والذي يفسر بقاء تطور النمو على المدى ا

Ramsey فقد اهتم بالبحث في كمية االدخار المثلى لالقتصاد، والتحكيم بين االدخار 

  . واالستثمار

 النمو  أرجعتءت نماذج النمو الداخلي التي     وفي سنوات الثمانينيات من القرن العشرين، جا

، والمعارف Lucas كرأس المال البشري عند ،االقتصادي ألسباب وعناصر داخلية في النموذج

. Aghion- Howitt  والتجديد التكنولوجي عندBarro، النفقات العامة عند Romerعند 

 فركزا على تركيم المعارف وإنتاج مجموعة كبيرة من السلع  Helpman و Grossmanأما

  .االستهالكية لتحقيق عملية النمو

قتصادي لم يعط القدر الكافي اال     في الفصل الموالي سنتطرق لمحدد آخر من محددات النمو 

 في التأثير على معدالت النمو، والذي يندرج تهديين، رغم أهمي االهتمام من طرف االقتصامن

  .ضمن السياسات االقتصادية وهي السياسة النقدية
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   الفصلتمهيد

مهمة في السياسة االقتصادية الكلية، حيث ظهرت  األجزاء ال إحدى     تعتبر السياسة النقدية

 نظريات التي اهتمت بدراسة النقودبظهور البنوك المركزية وتطورت من خالل مختلف ال

 بالنظرية الكالسيكية ثم الكنزية ءا فبد. محور عمل السياسة النقديةباعتبار هذه األخيرة هي

كالسيك، نجد أن كل هذه النظريات مرورا بالنظرية النقدية المعاصرة، ووصوال إلى النيو

دي، وعن كيفية هذا تركزت أهم أفكارها حول ما إذا كان للنقود تأثير على النشاط االقتصا

 السياسات النقدية من تضخم  وكيفية معالجة المشاكل التي تنجم عن سوء تطبيق،دجن وإالتأثير 

ر تي أدت إلى ظهور الفك وال،1929مت عاث الكساد التي حدخاصة بعد أزمة وكساد وغيرها،

  . الفكر الكالسيكيأنقاذلكنزي على ا

وذلك  بحث في أهم النظريات النقدية التي عرفها الفكر االقتصادي     من خالل هذا الفصل سن

أما في المبحث الثاني فسنبحث في أهم المفاهيم، األهداف وكذا األدوات التي . في المبحث األول

 البنوك لنأتي في األخير لدراسة.  المبحثين الثاني والثالثتخص السياسة النقدية وذلك في

من خالل النشأة، الوظائف واالستقاللية ذ للسياسات النقدية فالمركزية باعتبارها المخطط والمن

  . وذلك في المبحث الرابع
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  أهم النظريات النقدية في الفكر االقتصادي.  األولالمبحث

ي محاولة شرح الدور الذي يمكن أن تؤديه النقود في تحديد مستوى      النظرية النقدية ه

النشاط االقتصادي في بلد ما، وتحديدا تبحث في أثر عرض النقود والطلب عليها على األسعار 

 وقد أحدث دور النقود جدال واسعا بين االقتصاديين سواء .الفائدة واإلنتاج والتشغيلومعدالت 

  .ملية، وفيما يلي سنتعرض ألهم النظريات النقديةمن الناحية النظرية أو الع

  النظرية النقدية الكالسيكية .المطلب األول

ة القرن التاسع  عشر وبداينقدية الكالسيكية في القرن الثامن     تطورت النظرية الكمية ال

، وهي David Hume و Richard Cantillon، على يد االقتصاديين الكالسيك منهم عشر

 وألنها تخبرنا عن مقدار كمية النقود .حديد القيمة النقدية للدخل الكلي في كيفية تنظرية تبحث

  . سميت نظرية الطلب على النقودالتي تتم حيازتها عند مستوى دخل معين

     الفرضيات التي تقوم عليها النظرية.الفرع األول

سها تم بناء التي على أسالنقود على الفرضيات التالية ورية الكمية الكالسيكية ل     قامت النظ

   :Cambridge بمعادلة ا�+�&وM�ومعادلة األرصدة النقدية    Fisherمعادلة التبادل لـ 

 أي أن حجم المعامالت ومستوى النشاط االقتصادي يتم تحديده  ثبات حجم المعامالت، -1

بعوامل موضوعية، وأن النقود ليس لها أي تأثير في تحقيق التوازن االقتصادي، فهي 

 ؛1وسيط للمبادلة فقط ودورها محايد في االقتصاد

 نة األجور واألسعار هبوطا وصعودا؛مرو -2

 ؛2 الكاملتشغيلاالقتصاد يتوازن عند مستوى ال -3

غير في كمية  وجود عالقة سببية بين التغير في المستوى العام لألسعار كمتغير تابع والت -4

  ؛3النقود كمتغير مستقل

 ألقل في المدى القصير؛ ألنها تحدد بعوامل بطيئة التغير على ا4ثبات سرعة دوران النقود -5

 .5)منها درجة كثافة السكان، تطور عادات التعامالت المصرفية وغيرها(ومستقلة عن كمية النقود  

                                                           
 

�3\&ات BM ا�,'&%�ت وا����*�ت ا�,!2%�، د%=ان ا�+#"=/�ت ا������، ا��1اi&، 2004، ص 10. ،B�/ L� 1-  ���1وز  
�&، 2001، ص 257. ،��,Aع ا���D6ا ��"#  2-  أI+2 أ�= ا��A=ح /�B ا�,���، )'&%� ا�,!=د وا:*=اق ا�+����، �5"� و

�&، 1996، ص 257.                 ،���"�رك، 3+=د %=)Y، ا����د%�ت ا�,!=د وا���&M� وا����رة ا�2و���، ا�2ار ا��� 2+3 �  3-  /"2 ا�,��
�2ل �=*V /2د ا�+&ات ا��B ا)�! - 4  Bدوران ا�,!=د ه �2ة *&/Iو Cآ �N�M c� L �%=�$ BM ى&P2 أ% O2 إ�% Lو2Iات ا�,!=د 

�,�� ��,����د%� �M BM&ة ز�.                                                                                                       ا�+"�د�ت ا����ر%� وا  
&G��* ;H، ص -  ،B�/ L� 11 ���1وز. 5  
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معادلة التبادل      ولقد كانت هناك محاوالت كثيرة لشرح وتفسير النظرية الكمية، من أشهرها 

  .  استندت إلى فكرة التفضيل النقديالتيMarshall ، ومحاولة  Fisherـلـ

  )Fisher)1911   لـمعادلة التبادل. الفرع الثاني

 النظرية الكمية في النقود، والذي أعطى لتلك النظرية صياغتها الحديثة رائد Fisher      يعتبر

لمعادلة هي  والفكرة الرئيسية لهذه ا.عادلته المشهورة بمعادلة التبادلاألكثر اكتماال من خالل م

، من خالل الجمع بين مختلف نقود وبين المستوى العام لألسعارتفسير العالقة بين كمية ال

المعادلة رياضيا هذه  صياغة و.  في تحديد المستوى العام لألسعارالمتغيرات التي لها عالقة

  : كما يليكانت 

)1( 

  :حيث

P  المستوى العام لألسعار وهو متغير تابع؛    

M  ل، قود وهو متغير مستقكمية النT ؛)ثابت( حجم المبادالت  

V   ثابت( سرعة دوران النقود(.  

نالحظ أن كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها تساوي كمية المبادالت ) 1(     من المعادلة 

وتقوم نظرية كمية النقود على االعتقاد بثبات حجم . مضروبة في المستوى العام لألسعار

هي المتغير المستقل والمستوى العام ) M(، وكمية النقود )V( تداول النقود المعامالت وسرعة

  .لألسعار هي المتغير التابع

مل على النقود الحكومية أو أوراق البنكنوت أو نقود الودائع، وتشمل تكمية النقود تش     

خل اقتصاد معين المبادالت االقتصادية جميع أنواع التبادل التي يقوم بها األفراد والمشروعات دا

  . وغيرها1خالل فترة زمنية معينة، مثل تبادل السلع والخدمات واألصول المالية والعقارات

م لألسعار بنفس ت كمية النقود، تغير المستوى العانستنتج أنه كلما تغير) 1(     ومن المعادلة 

  :ث حيان النقود،االتجاه، طبعا مع شرط ثبات كل من كمية المبادالت وسرعة دور

TVMP /.=  

  

  

                                                           
� /"2 اx، ا�,!=د وا�+��رف، ا����� ا�+I=�A�، ا:ردن، 1994، ص 77.*�H C�!/  -1  

TPVM =.
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  ) Cambridgeمعادلة( معادلة األرصدة النقدية .الفرع الثالث

، وسميت  Ficher صياغة للنظرية الكمية أو لمعادلة     هذه المعادلة هي عبارة عن إعادة

 وبالخصوص إلى أستاذي االقتصاد Cambridgeنسبة إلى جامعة Cambridge بمعادلة 

Alfred Marshallو  Cecile Pigou.   

حيث تنظر إلى النقود على ،      تركز هذه النظرية على العوامل التي تحدد الطلب على النقود

ألن الكالسيك يعتبرون أن  عضها لغرض االحتياطة األفراد وأنهم يحتفظون ببأنها جزء من ثرو

  .النقود تخزن قوة شرائية، فال مانع من اكتنازها لفترة قصيرة أو حتى طويلة

، فبتعويض حجم Ficher لـ نظريتهم من معادلة التبادلPigou و Marshall     ولقد اشتق 

YPVM:تصبح معادلة األرصدة النقدية) Y(باإلنتاج أو الدخل ) T(المبادالت  ⋅=⋅  

YP تمثل مجموع اإلنفاق على السلع والخدمات النهائية في فترة محددة، وM.Vحيث  القيمة  ⋅

  .االسمية للناتج القومي، أي قيمة ماينتج خالل السنة من سلع وخدمات نهائية

    :نحصل على) V(وبقسمة طرفي المعادلة على 

PY
V

M ×= 1  

   المطلوبة  الكميةوعندما يكون سوق النقد في حالة توازن فإن الكمية المعروضة من النقد تساوي

، وبوضع Md بـ Mلتالي نستطيع استبدال وبا
V

K
  :  تصبح المعادلة=1

  

ألن ( ثابتة K بما أن). préférence pour la liquidité( هي نسبة التفضيل النقديK حيث 

ة  تتحدد بكميي هي نسبة ثابتة من الدخل االسمي فإن مستوى المبادالت الت،)سرعة التبادل ثابتة

  : على العوامل التاليةKالنقود التي يطلبها األفراد لالحتفاظ بها، ويتوقف تحديد قيمة 

 أقل؛) K( متفائلة كان احتفاظهم بـ  توقعاتهم توقعات األفراد، فكلما كانت -1

 ؛)K( ثروة األفراد، فكلما زادت قلت  -2

 . مستويات األسعار -3

ونالحظ أن 
M

YP
V

 و =×
YP

M
K

×
  .V هي معكوس K  أي أن =

PYKMd ×=
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 قلت سرعة تداول كلما زادت األرصدة النقدية التي يرغب األفراد االحتفاظ بها،وهذا يعني أنه 

  .النقود والعكس صحيح

  قييم النظرية النقدية الكالسيكيةت. الفرع الرابع

المهمة مة في التحليل النقدي، نظرا لألفكار ة مهالنقدية الكالسيكية خطوتعتبر النظرية       

جاءت بها، كالتنبيه إلى خطورة الدور الذي يؤديه اإلفراط النقدي في خلق الموجات  التي

التضخمية واالرتفاع الكبير في األسعار، إلى جانب تبيان أهم أسباب التفضيل النقدي وأثره على 

دية الكالسيكية من االنتقادات الموجهة لها من لكن وككل نظرية، لم تخل النظرية النق. صاداالقت

  :طرف االقتصاديين بسبب عدم واقعية بعض فرضياتها، ومن أهم هذه االنتقادات نذكر ما يلي

 تفترض النظرية أن المستوى العام لألسعار هو متغير تابع للتغير في كمية النقود وال  -1

ذا غير صحيح حيث أنه يمكن لمستوى األسعار أن يتغير نتيجة لعوامل أخرى، وه

، أو ارتفاع أسعار البترول 1يمكن لمستوى األسعار أن يتغير نتيجة لفشل موسم زراعي

كما حدث مؤخرا  وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع األسعار .وبالتالي ارتفاع تكاليف اإلنتاج 

فالتضخم ال يكون تضخما نقديا أو تضخم بالطلب فحسب وإنما يمكن أن يكون تضخم 

ف أو تضخما مستوردا عندما ينخفض معدل تبادل العملة المحلية بالنسبة بالتكالي

 للعمالت األجنبية؛

 عدم صحة افتراض ثبات سرعة دوران النقود لعدم واقعيته، حيث دلت البيانات المتاحة عن  -2

 ؛2االقتصاد األمريكي أن سرعة دوران النقود تتقلب في األجل القصير بدرجة غير ثابتة

 ؛3 االعتبار عدة متغيرات هامة كمعدل الفائدة لم تأخذ بعين -3

 .عدم واقعية افتراض ثبات الحجم الحقيقي لإلنتاج الذي يستند إلى افتراض حالة التوظيف الكامل  -4

   ؟ األفكار الكنزية في هذا الموضوع     كانت هذه األفكار الكالسيكية حول النقود فماذا عن

  

  

  

  

                                                           
.83 ا�#�@X ا���	N، ص - 1  
 - �"�رك3+2  /"2 ا�,��،Y(=% 3+=د&G��* ;H، ص ،  253. 2  

����د%� و/�=م ا�����&، M&ع ا�,!=د وا�+����، �hآ&ة �H���BM & ا���=م ا ،����!�(�����د%�ت ا�=*�وي، M����� ا����*� ا�,!%2� BM ا ���*  -3  
،&iا��1ا ���H ،&���و/�=م ا�� �د%�����.94، ص 2007  ا��1اi&،آ��� ا���=م ا  
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  نزيةالنظرية النقدية الك .المطلب الثاني

     رغم الدور الكبير الذي كان للنظرية النقدية الكالسيكية في تفسير الطلب على النقود لفترة 

ات الثالثينيات من القرن معينة، إال أن أزمة الكساد الكبير الذي أصاب االقتصاد العالمي في سنو

عجز هذه النظرية  كانت بداية لنهاية مصداقية الفكر الكالسيكي في هذا المجال، نظرا لالعشرين

في معالجة هذه األزمة، وخاصة بعد ظهور النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود التي جاء 

 انتقد هذا األخير الكثير من األفكار لقد. 1936كينز عام بها االقتصادي اإلنجليزي جون ماينارد 

رية الطلب على الكالسيكية، خاصة االفتراض الخاص بثبات سرعة دوران النقود، وطور نظ

ه لقيمة ب على النقود، كما اعتمد في تفسيرالنقود، بإدخال معدل الفائدة كمتغير هام يؤثر في الطل

 المتغير المستقل الذي هكجزء من الطلب الكلي المتوقع، وباعتبار 1النقود على الطلب الفعال

  .ت العمالة، الناتج والدخل القومييحدد مستويا

  تحليل النقدي الكنزيفرضيات ال. الفرع األول

  :تقوم النظرية النقدية الكنزية أو كما تعرف بنظرية تفضيل السيولة على عدة فرضيات أهمها

  على ثروتهم وهي النقود والسندات؛وجد نوعين من األصول التي يستخدمها األفراد للحفاظ ي -1

 ؛معدل العائد للنقود يساوي صفر -2

 ؛معامالت، االحتياط والمضاربة ال على النقود يكون لثالث دوافع هيالطلب -3

 ؛سعر الفائدة يتحدد عن طريق السوق التي تحدد الطلب على السيولة وعرضها -4

 توى الدخل القومي هوومس عند مستوى معدل فائدة منخفض يزيد الطلب على النقود، -5

 .الذي يحدد األموال القابلة لالقتراض

  . سعر الفائدةفلها عرض وطلب يحددان وبما أن النقود عبارة عن سلعة،

   عرض النقود عند كينز.الفرع الثاني

     في التحليل الكنزي يتحدد سعر فائدة التوازن عن طريق استعمال تحليل العرض والطلب 

 ومثلما هو في .)MS(وكمية النقود ) BS(على النقود، حيث أن العرض هنا يشمل كمية السندات 

عند كينز يكون محدد خارجيا من طرف ) Mo(التحليل الكالسيكي فإن عرض النقود الكلي 

  .كون مستقل تماما عن معدل الفائدةي) Mo/p( كما أن عرض األرصدة الحقيقية .نقديةالسلطات ال

  .ويمكن بيان عرض النقود عند كينز من خالل المنحنى البياني التالي
                                                           

/�O ا�A(6ق      ا�#�R ا�A��ل %�,B أن آC إ)�Aق %�=�L/ 2 دCP، وإذا زاد ا�A(6ق زاد ا�CP2، وا�#�R ا�A��ل � %�,V!M B ا�&"z� BM ا�A(6ق �R�% L5 أن $!�&ن ���!2رة -1
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  عرض النقود في التحليل الكنزي ).07(الشكل رقم

  

  

  

  

 

  

   

 

        

Source. François combe, Thieng tacheix, l'essentiel de la monnaie, gualino 
édition, paris, 2001, P101. 

  

م بانتقال موازي نحو اليمين رض األرصدة النقدية الحقيقية يترج     حيث أنه كل زيادة في ع

نى نحو ي إلى انتقال المنحلمنحنى عرض النقود، وبالمقابل كل انخفاض في هذا العرض يؤد

 .1 في كلتا الحالتين ال يتأثر بتغيرات سعر الفائدة.الشمال

  الطلب الكلي على النقود في التحليل الكنزي  .الفرع الثالث

وكمية النقود المطلوبة ) Bd( كمية السندات المطلوبة  عند كينز يمثل الطلب على النقود    

)Md( أسعار الفائدة المختلفة، وكذا الدوافع ، حيث يمكن معرفة الكميات المطلوبة من النقود عند

  المختلفة لألفراد في الطلب على النقود، فما هي الدوافع المختلفة للطلب على النقود عند كينز؟

 األفراد تتمثل في دافع المعامالت     يرى كينز أن هناك ثالثة دوافع لالحتفاظ بالنقود لدى 

  :2االحتياط والمضاربة

 ؛اجة األفراد إلى العملة لتحقيق المبادالت الشخصية والتجارية الجاريةوهو ح  دافع المعامالت، -1

بلة لنسبة من الموارد اإلجمالية االحتفاظ بالقيمة النقدية المقاوهي الرغبة في   دافع االحتياط، -2

 ة؛غير المتوقعت لمواجهة أخطار التحوال

                                                           
1 -Ibid, P101. 

  2- @"ن ����رد آ��G، ا���0.� ا�$��� �4 ا! ���د، �L� �#@�Eد ر`�، �"�/ ���
�، ا�GDا-�، 1991، ص 246.

 عرض النقود

 معدل الفائدة

الكمية احلقيقية للنقود 

 املعروضة

PM /0 
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يدة لما يخبئه المستقبل  الج الرغبة في االستفادة من توقعات األفرادوهي  دافع المضاربة، -3

 .أحسن من السوق، وذلك للحصول على مكاسب رأسمالية كشراء أصول مالية ومادية

ويتوقف الطلب على النقود على مستوى الدخل وسعر الفائدة، حيث أن الطلب على النقود      

)بدافع المعامالت واالحتياط يكون بداللة الدخل، أي  )YfdA= ،على النقود بدافع والطلب 

)المضاربة يكون بداللة سعر الفائدة، أي  )Rfds= وبالتالي تكون دالة الطلب على النقود ،

)dG (1كما يلي:  

dSdAdG   أي  =+

  .ويمكن تمثيل دالة الطلب الكلي على النقود في الشكل الموالي

  على النقود عند كينزالتمثيل البياني للطلب  ).08(الشكل رقم 

  

    

  

  

  

  

  

  .56بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص. المصدر  

)بالدخل  %���1M  Gيبين أن الطلب على النقود بدافع المعامالت واالحتياط ) أ(     المنحنى  )Y ،

)هوإذن مستقل عن سعر الفائدة )i1، وبالتالي يمثل بمنحنى خطي عمودي علىM وموازي 

  .لمحور اإلحداثيات

وهناك . يمثل الطلب على النقود بدافع المضاربة والذي يتعلق بمعدل الفائدة فقط) ب(    المنحنى

  :حالتين خاصتين

                                                           
.  55	�G$وز 	� ���� X@�� ،4	N، ص - 1  

    2--  8W$' ه	أن �$� ا��2-'ة  f�5 ��-�L� ! 3"د�ا� B�� S���و�� ا�� g�� ن"�E يW�ا���"�� ا B�� S���ا B�H�� �� ءGD�ا R�ا���"�� ه4 ذ h�
.ا��. ! ��3� �kj	jي ز.�دة �$�ض ا��3"د     

( )YfdA= 
( )Rfds=) 

 
( )RYfdG ,= 

  على النقودالطلب الكلي). ج(منحىن 
الطلب على النقود النقود بدافع ). ب(منحىن 

 املضاربة

الطلب على النقود بدافع املعامالت ).أ(منحىن 

 واالحتياط

R R R 

3M 
1M 1M

 

ds 

   2فخ السيولة

 

( )RYfdG ,=

maxi

mini

00 0
1M 
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لى حد يجعل كل األعوان االقتصادية إ ) imax(عندما يكون معدل الفائدة مرتفع جدا-1

سندات في هذه الحالة كل األعوان تشتري . تتوقع انخفاضه وبالتالي ارتفاع أسعار السندات

  .من أجل هذا المعدل الطلب على نقود المضاربة يساوي صفر. وال تحتفظ بأي سيولة

رتفاعه بحيث أن األعوان تتوقع ا ) imin( عندما يكون معدل الفائدة منخفض جدا-2

الذين (في هذه الحالة يميل كل األعوان لبيع سنداتهم . وبالتالي انخفاض سعر السندات

فهم يفضلون االحتفاظ  بالنقود على . أو على األقل عدم شراء سندات) يملكون سندات

حيث يؤدي معدل فائدة أدنى إلى أفضلية مطلقة للسيولة، وتسمى هذه المرحلة . شكل سيولة

 ).trrappe à liquidités(بفخ السيولة 

، نتحصل عليه من خالل تجميع +dSdAيمثل الطلب الكلي على النقود ) ج(المنحنى 

 تعبر عن كمية النقود المطلوبة من طرف 1M عن0المسافة التي تفصل النقطة . المكونتين

 مستقل عن معدل الفائدة ومرتبط األعوان لغرض المبادالت واالحتياط، والذي يكون

 يبدأ الطلب على النقود بدافع المضاربة، هذا الطلب 1Lبعد الكمية .  Yبمستوى الدخل

بعين االعتبار الحالتين  يشكل دالة متناقصة بالنسبة لمعدل الفائدة، تمثيل هذه الدالة يأخذ

  . imin ,imaxالمشار إليها سابقا 

   النقود عند الكنزيين الجدد.ابعفرع الرال

     رغم النجاح الذي حققته النظرية الكنزية في تفسير دوافع الطلب على النقود والعوامل 

 James و Williaw j. Baumolالمحددة له، إال أن مجموعة من االقتصاديين وعلى رأسهم 

Tobinيل الكنزي سطحي  قدموا مواصفات هامة على النظرية الكنزية، حيث اعتبروا التحل

  .ديده وتطويره ليتماشى والتطورات االقتصادية تجنوعا ما، لذلك حاولوا

  :يتميز نموذج الكنزيين الجدد بما يلي

1-   %Q"EBaumol �l.أ �kj�. ط���ت وا!5P��$#�ض ا�m� 3"د�ا� B�� S���أن ا B�إ 

G�ض آ���آ#� ا� n3� %&'��	 o��$� ا��2-'ة و�	ا.  �$� �� Pذا آ�ن آp� %&'��2-'ة وا�

��p� ��$2Eن ا,��اد ��3"�"ن 	�!5��2ظ 	GDء �� د&�L/ ��#��د!ت وا!5���ط وا�GDء 

 .، و.�L0 ذ�P& �� Rل ا�
�% ا�#"ا�14ا�#���P� g�"L@". 43�c#�ر

                                                           
 

 1- أآ�م 5'اد، �
L"ر هW�"ل، ا��3"د وا�#��رف، دار وا-% ���
�، ا,ردن، 2005، ص117
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  Baumolمنحنى الطلب على النقود ألغراض المعامالت واالحتياط كما يراه  ).09(الشكل رقم 

  

  

  

  21,MdMd    

  

  

  

  

  .119أكرم حداد، مشهور هذلول، مرجع سابق، ص. المصدر

  .هو الطلب على النقود Md هو معدل الفائدة و iحيث 

   يوضح الشكل مرونة الطلب على النقود ألغراض المعامالت واالحتياط بالنسبة لسعر الفائدة 

 يكون معظم الدخل موجه 2iفعندما يكون معدل الفائدة أقل من . 2i إلى 1iإذا ارتفعت من 

 يصبح األفراد يخصصون الجزء 2iللمبادالت واالحتياط، وعندما يفوق معدل الفائدة المعدل

  حتياط؛األكبر من دخلهم لالستثمار والباقي يتركونه لغرض المعامالت واال

ويبررون ذلك أن تغيير األسعار يتطلب من ، يفترض الكنزيون الجدد جمود األسعار -2

المؤسسات إنفاق المال والوقت وعقد االجتماعات، وإخطار موظفي البيع بجدول األسعار 

 ؛ 1الجديدة وغيرها من التكاليف التي تتسبب في جمود األسعار

جور، ويفسرون ذلك بسبب وجود عقود  يفترض الكنزيون الجدد الجمود الحقيقي لأل -3

 والذي يوضح ،3ةالكفأ ونموذج األجور مع العمال وكذا عقود العمل الرسمية، 2ضمنية

األسباب التي تمنع المؤسسة من تخفيض األجور في أوقات انخفاض الطلب، التي من 

 يل ضياع الوقت وترك العمل؛بينها دفع العمال إلى بذل جهد أكبر وتقل

 قرارات االستثمار تقودها كينز، نظرا لكونر القطاع الخاص أكثر مما يعتقد  عدم استقرا -4

 ر من الحسابات والتوقعات الرشيدة؛اآلمال والمخاوف أكث

                                                           
  1- ���4 &��%، ��0.�ت ا! ���د ا���4 ا����،f.'H	X ا,ه�ام، ���، 1994، ص 990.

ا,ر	�ح وا�$#�ل ! .�.'ون HE#% ه4 ا�$3"د ا���m ر�#�� 	�� ا�$#�ل وا�#����ت، ���#���� �E.' ا���3ار ا�'&"ل ��$�0/ :  ا���
د ا������-1
.��J:� �'م ا���3ار ا�'&"ل  

  .1008 ا�#�@X ا���	N، ص-2

i 

Md 

2i 

1i 
 غري مرن
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 النقود التي تخلقها قروض البنوك لها تأثير أكبر على اإلنفاقات اإلجمالية من النقود التي  -5

 البنوك لها مضاعف ائتمان؛ت األوراق المالية للبنوك، ألن قروض تخلقها مشتريا

 ول؛ ضبط التضخم يكون عن طريق سياسة الدخ -6

 فيما يخص السياسة النقدية يرى الكنزيون الجدد أن الناتج يعتمد بقدر كبير على اآلمال  -7

والمخاوف التي تحدد الكفاءة الحدية المتوقعة لرأس المال، ولذلك بدال من رفع أسعار 

بنك المركزي المحافظة على معدل فائدة منخفض في الفائدة خالل التضخم، يجب على ال

كل األوقات، مما يساعد على تقليل البطالة وتقليل التباين في توزيع الدخل، ويرى 

الكنزيون أن اإلنفاقات اإلجمالية هي التي تحدد معدل نمو النقود، حيث يكون عرض 

 كان هذا الطلب ال يولد النقود داخليا جزئيا ويتوسع كلما ارتفع الطلب على النقود، فإذا

 ؛1ارتفاعا كافيا في مضاعف النقود فإن البنك المركزي يشجع زيادة احتياطات البنوك

 :2 منحنى العرض الكلي طويل األجل ويشمل ثالث مراحل -8

في المرحلة األولى يكون موازي للمحور األفقي ويطلق عليها المنطقة الكنزية، حيث   - أ

 في تحريك االقتصاد؛ يكون للسياسة المالية دور أساسي

  ويطلق عليها المنطقة الكالسيكية المرحلة الثانية يكون موازي للمحور العمودي،في  - ب

 ن السياسة النقدية األكثر فاعلية؛حيث يكون االقتصاد دخل مرحلة التشغيل الكامل، وتكو

ويطلق عليها المنطقة منحنى العرض موجب االنحدار، في المرحلة الثالثة يكون   - ت

 .، وفيها تؤدي كل من السياسة النقدية والمالية دورا مؤثراالمتوسطة

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           


�، ا�##��� ا�$�	�� ا��$"د.�، 2004،ص48.��� h.�#�دار ا ،N��J�ا���' أ5#' ��' ا �#@�E ،د�� E�.�� -1"��س و>&�ون، ا��3"د وا���"ك وا! �
3+=د /#=ة %=*-، ا�"&/B /��م ا�L%2 ا�"2راوي، ا����د%�ت ا�,!=د وا�",=ك ا�,'&%�ت وا����*�ت، �&،2007، ص 662- 663. 2+3  -2  
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  منحنى العرض الكلي عند الكنزيين الجدد. )10(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 .97المرجع السابق، ص. المصدر

   التوازن االقتصادي العام في التحليل الكنزي.رع الخامسالف

ي تحديد هذا األخير عند المدرستين  صعوبة تفسير التوازن الكلي مشكلة ف     لقد شكلت

الكنزية والكالسيكية، حيث يفترض التحليل الكنزي أن التغير في عرض النقود سيؤثر على 

ر مباشرة في سعر الفائدة بصورة مباشرة من خالل تأثيره على أسعار السندات وبصورة غي

كانت هناك زيادة ، فإذا  هذا األخير الذي يتأثر بالتوازن في سوق السلع.الطلب على االستثمار

 إلى الزيادة في الدخل وبالتالي زيادة في الطلب على النقود ألغراض  هذا يؤديفي االستثمار 

المبادالت واالحتياط الذي ال ينخفض إال إذا ارتفع سعر الفائدة، مما يؤدي إلى انخفاض 

  .االستثمار وبالتالي انخفاض الدخل

  . ي فيعتبر أن سعر الفائدة يتحدد بتقاطع منحنى االدخار واالستثمار     أما بالنسبة للتحليل الكالسيك

 التوازن العام Alfred  Hansen و John Hicks     ولقد استكمل بعض الكنزيين منهم 

  :1للنظرية الكينزية ووضعوا لذلك الفرضيات التالية

 ق بتوازن سوق النقد مع سوق السلع؛ التوازن الكلي لالقتصاد يتحق -1

  مع الطلب عليها؛التوازن في السوق النقدي يكون بتساوي كمية النقود المعروضة  شرط  -2

 وي االدخار مع االستثمار؛ شرط التوازن في سوق السلع يكون بتسا -3

 تصحيح االختالل في السوق النقدي يتحقق في المدى القصير، بينما في سوق السلع  -4

 .فإنه يتحدد في المدى الطويل

                                                           
.125، ص  ��@�� X	N  أآ�م 5'اد، �
L"ر هW�"ل،- 1  

 املنطقة الكالسيكية

 املنطقة الوسطى

 املنطقة الكرتية

i

Y
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 أو ما LMومنحنى سوق النقد ) IS(العام من خالل منحنى سوق السلع ويمكن توضيح التوازن 

 والذي يعبر عن ثالثة توازنات، التوازن في سوق السلع والخدمات، IS-LMيسمى بمنحنى 

هذا النموذج الذي يظهر . التوازن في سوق النقد والتوازن في هاتين السوقين في آن واحد

  .بادل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقيةاالرتباط المت

   فالتوازن على سوق السلع والخدمات هو عبارة عن توازن العرض والطلب الكلي، أي 

الربط بين ثنائيات ) IS(يمثل منحنى). I(واالستثمار المتوقع) S(المساواة بين االدخارالمتوقع

التوازن بين العرض (االستثمار واالدخاروالتي تعطي التوازن بين ) Y(والدخل) i(معدل الفائدة

ICYويكتب التوازن في سوق السلع والخدمات بالمعادلة). والطلب  والتي تعادل المعادلة =+

( ) ( )iIYS مع العلم أن االستثمار هو دالة متناقصة بالنسبة لمعدل الفائدة، واالدخار هو دالة . =

*نأخذ نقطتينISلتمثيل خط . لدخل القوميمتزايدة بالنسبة ل
1iو*

2iمن أجل ،*
1i االستثمار 

*يكون
1I)اتجاه السهم(، عند نقطة التوازن )المنحنى أ(*

1
*
1 SI *من أجل. =

1S يكون 

*الوطنيالدخل
1Y)الثنائية )المنحنى ب ،( )*

1
*

1 ,iY تمثل نقطة أولى *
1Eمن المنحنى IS) منحنى

)الثنائية). ج )*
2

*
2 ,Yi تحدد نقطة ثانية *

2Eمن المنحنى IS. منحنى د(عند القيام بعكس هذه النقطة (

*تعطينا معدل الفائدة 
1iالذي يرافق مقدار االستثمار *

1I)المنحنى أ.(  

  )IS(تمثيل منحنى  . )11(الشكل رقم 

  

  

     

 

 

   

 

  *
2E 

  

    *
1E  

  

 

 

 

  

  

 

 

*
1i  

  ة االستثمار دال-أ

   معدل الفائدة بنفسه- د

   دالة االدخار-ب

ISمنحىن -ج  

Y 0 0 

S I 

I 

*
1I

*
2I

*
2I

*
1I

*
1i

*
2i

*
2Y *

1Y

*
2i

i

*
2i

*
1i

1
*S

2
*S

*
1Y
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*عندما نصل النقطتين 
1Eو*

2E نتحصل على منحنى IS)منحنى ج.(  

)   أما فيما يخص التوازن على سوق النقد فهو توازن بين طلب النقود  )L وعرض النقود 

( )M . هذا التوازن الذي يعبر عنه بالمنحنىLM ويمثل منحنى ، LM االرتباط بين التوفيقات

)لمعدل الفائدة )i والدخل ( )Yد التي تحقق التوازن بين عرض النقوMوالطلب عليها L والذي 

): يحقق المساواة  ) ( )iLYLM 21  انطالقا من المنحنيات LMنتحصل على منحنى  . =+

 شرط التوازن على سوق النقد هو. المعروفة لدوال الطلب على نقود المبادالت ونقود المضاربة

21 LLM  يكون دالة متناقصة بالنسبة لمعدل 2Lالطلب على نقود المضاربة ). منحنى أ (=+

  ).المنحنى د(الفائدة 

  :يكون بالتمييز بين ثالثة أجزاء) منحنى ج(LM   رسم المنحنى 

، ويكون النشاط )مصيدة السيولة( منعدم LM، يكون ميلminiمن أجل معدل فائدة  -1

عالقة عكسية بين (وبالتالي الطلب على نقود المضاربة يكون مرتفع . االقتصادي ضعيفا

2Lوi( والطلب على نقود المبادالت ضعيفا ،)1عالقة طردية بينLوY(؛  

) يكون موازي لمحور معدل الفائدة LM، الخط maxiمن أجل -2 )i حيث يكون النشاط ،

النقود كل كمية ( يكون معدوما 2Lاالقتصادي قوي، والطلب على نقود المضاربة 

 ؛)المتوفرة تستعمل للمبادالت

فمع ارتفاع .  يكون موجباLM، المنحنى maxi وmini محصورة بين iمن أجل  -3

)النشاط اإلنتاجي  )Yترتفع نقود المبادالت ( )L . وبما أن عرض النقود يعتبر مستقرا فإن

فكل زيادة في . maxi، وبالتالي يرتفع معدل الفائدة إلى 2L تسبب انخفاض1Lالزيادة في

)الدخل الوطني  )Yتتطلب ارتفاعا في معدل الفائدة iمنحنى .  ليتم تحقيق التوازن النقدي

LM متزايد ألن هناك عالقة إيجابية بين iوY. 
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  LMتمثيل منحنى . )12(الشكل رقم 

    

  -أ  

  

  

  

  

  

  

  

  

 للتوفيقة الوحيدة بين LM وISزن الكلي يوافق نقطة تقاطع منحنى    وفي األخير فإن التوا

  .معدل الفائدة والدخل التي تحقق التوازن في آن واحد عند مستوى تشغيل غير تام

LMISمنحنى ) . 13(الشكل رقم  −  

  

  

  

  

  Y   

     

  

  

  

أدى إلى تراجع نظرية كمية النقود ) الحديثة(  وكما رأينا سابقا فإن ظهور النظرية النقدية الكنزية 

 Friedman Milton اء االقتصادي المشهور ج1956الكالسيكية لمدة طويلة نسبيا، لكن في عام 

  .لها الحياة بتحويلها من نظرية نقدية إلى نظرية حديثة للطلب على النقودليعيد 

1L 1L

i

0 0 Y

LM

Y2L

2L

mini

maxi

iالطلب على نقود املضاربة- د  

21 LLM +=

  الطلب على نقود املبادالت-ب

LMمنحىن - ج  

IS
LM

i

maxi

mini

*i

*Y PEY
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  )مدرسة شيكاغو(النظرية النقدية المعاصرة  .المطلب الثالث

، حيث نشر  Milton Friedmanاألمريكي المعاصر     يتزعم هذه المدرسة االقتصادي 

 The quantity Theory of Money :A » 1956عام نظريته هذه في مقاله المشهور 

restamten » وتبنى Friedmanللطلب على النقود، لكن بأكثر  التحليل الكالسيكي في نظريته 

  .تحليل الكنزي بل أخذ ببعض جوانبهشمولية وأكثر اتساع وفي نفس الوقت لم يهمل ال

  فرضيات النظرية النقدية المعاصرة .الفرع األول

  :1ة لمحتوى النظرية البد من اإلشارة إلى أهم الفرضيات التي ترتكز عليها وهيقبل أي دراس

 د؛عن الطلب على النقو) عرض النقود(ة  استقالل الكمية النقدي -1

  استقرار دالة الطلب على النقود وأهميتها؛ -2

 يولة عند بناء دالة الطلب النقدي؛ رفض فكرة مصيدة الس -3

 يتوقف الطلب على النقود على نفس االعتبارات التي تحكم ظاهرة الطلب على السلع  -4

  ؛3يك عند الكالسV، إلى جانب سرعة التداول النقدي 2والخدمات

 . عدم خضوع األعوان االقتصاديين للخداع النقدي -5

 الثروة أو نظرية رأس المال، لب على النقود جزء من نظريته أن الطFriedman     ولقد اعتبر 

التي تهتم بتكوين الميزانية أو محفظة األصول، فميز بين حائزي األصول النهائيين الذين تمثل النقود 

 الثروة يتم حيازة الثروة فيه، وبين مؤسسات األعمال الذين تمثل النقود بالنسبة لهم شكال من أشكال

  .بالنسبة لهم سلعة رأسمالية مثل اآلالت والمخزون

  Friedman محددات الطلب على النقود عند .الفرع الثاني

 :4على ثالثة عوامل أساسية هي Friedman يتوقف الطلب على النقود في تحليل

  الحد األقصى للنقود المحتفظ بها؛د عامل الثروة الذي يحد -1

مكن أن  مردودية أو عائد النقود بالنسبة لعوائد األصول المالية األخرى أو الحقيقية التي ي -2

 تكون شكل من أشكال الثروة؛

 ).األفراد( أذواق وتفضيالت الحائزين على األصول  -3

                                                           
&G��* ;H، ص -  ،x2 ا"/ �*�H C�!/ 163. 1  
&G��* ;H، ص -  ،B�/ L� 66 ���1وز. 2  

�، ا:ه��� ���=ز%; وا�,?&، ا:ردن، 2004، ص 227.WKوا�� �ا���2غ، ا�"#�� &�?� �  3-  أ*�
4 - Brian Snowdon, la pensée économique moderne, ediscience international, paris, 1997, p159. 
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 مصادر الدخل، فالنقود هي جزء      ومفهوم الثروة حسب هذه النظرية يمثل القيمة الرأسمالية لجميع

 حيث تمثل سلعة ، السهولة واألمان،من الثروة وهي أصل من أصولها تعطي عائدا يتمثل في الراحة

 أما المكونات األخرى للثروة فتتمثل في األصول المالية .رأسمالية أو عنصرا من عناصر اإلنتاج

ات التي تحقق عائدا لصاحبها يتمثل في سعر والنقدية كاألسهم التي تتحدد عوائدها باألرباح، والسند

ائدها على التي يتوقف ع) السلع المادية اإلنتاجية(الفائدة، إلى جانب األصول العينية أو الطبيعية 

 وهو عبارة عن حاصل ، فضال عن االستثمار في رأس المال البشري وعائده.المستوى العام لألسعار

، حيث أن )بشريةال(ن الثروة المادية والثروة غير مادية ضرب الثروة الكلية في معامل النسبة بي

  . المستوى العام لألسعارP الدخل الكلي، Yتمثل الثروة الكلية، W=Y/p  ،  W : الثروة الكلية هي

 Friedmanلة الطلب على النقود عند  دا.الفرع الثالث

ة، وليس بكمية اسمية  أن األفراد يرغبون بكمية حقيقية من األرصدFriedman     لقد افترض 

 : بالصيغة التاليةFriedmanقود عند وبالتالي تكتب دالة الطلب على الن

( )UrnrrrrrYf
p

Md
mm

e
membP ,,,,, −−−−= π  

   حيث
p

Mdالطلب على النقود بأرصدة حقيقية؛   

Yp                   الدخل الدائم؛   

rm                   العوائد المتوقعة من النقود؛                       eπمعدل التضخم المتوقع؛   

rb                   وقعة من السندات؛ العوائد المت                    nالثروة البشرية؛   

re                   العوائد المتوقعة من األسهم؛                      Uذواق وتفضيالت األفراد أ.  

 أن الطلب على أرصدة حقيقية من النقود يتأثر إيجابا بثروة Friedman     وبتحليل أعمق يفترض 

  الحصول عليه على المدى الطويلاألفراد والتي عبر عنها بالدخل الدائم، ويقصد به الدخل المتوقع

عني أن الطلب على النقود لن يتقلب حيث يكون أقل تقلبا من الدخل الجاري عند الكالسيك، وهذا ي

  .1بشكل واضح في الدورات االقتصادية المختلفة

  

  

  

                                                           
.121 أآ&م 2Iاد، ?N=ر ه�h=ل، &G��* ;H، ص -  1  
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  Friedmanمنحنى فيلبس عند  .الفرع الرابع

لبس العالقة بين      يمثل منحنى فليبس األصلي العالقة بين البطالة والتضخم، وتضمنت دراسة في

، ويمكن التعبير عنه )w(األجور االسمية ومعدل التغير في ) U(معدل البطالة النسبة المئوية ل

  . التي تمثل بالمنحنى الموالي&f(U) w =عادلة مبال

  منحنى فيلبيس  األصلي ).14(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

            0  

Source. Ibid. P167.                                                      

منحنى فيلبس فيما يخص اعتماده على األجور االسمية، وقال أن  Friedman نتقد     ولقد ا

العمال يهمهم األجر الحقيقي، هذا األخير الذي يتأثر بمعدل التضخم المتوقع، ويعبر عنه رياضيا 

  :1من خالل الدالة التالية

( ) epUfw && +=  

  . هو معدل التضخم المتوقعPe  حيث

ل معدل التضخم المتوقع كمتغير يبين معدل التطور في األجور االسمية إلى  إدخا     ويؤدي

ظهور عدة منحنيات فيلبيس، عوض منحنى واحد لكل منهم معدل تضخم متوقع مختلف ويسمى 

  . من خالل الشكل المواليهمنحنى فيلبيس المتصاعد للتوقعات، ويمكن توضيح

  

  

  

                                                           
1 - Brian Snowdon, Op. cit, p174. 

 منحىن فيلبيس

w& 

U 

U 
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  توقعاتمنحنى فيليبس المتصاعد لل ).15(الشكل رقم 

  

    

  

 

 

 

 

    

 

  

Source. Ibid, p175.                                                       

     حيث أنه إذا قامت السلطات بتوسع نقدي، هذا يؤدي إلى رفع الطلب في سوق السلع 

 وهو ما w1رتفاع إلى والخدمات وسوق العمل، مما يدفع باألسعار واألجور االسمية إلى اال

، هذا االرتفاع يؤدي إلى انخفاض CPCT1من منحنى فيلبيس للمدى القصير ) B(يوافق النقطة 

 ومنه إلى انخفاض ،األجور الحقيقية، وبالتالي ارتفاع الطلب على العمل من طرف المؤسسات

  .UN البطالة الطبيعية  معدل وهي أقل منU1البطالة حتى تصل إلى 

 زيادة في أجورهم االسمية الب عند انخفاض األجور الحقيقية، يطالب العمال      حيث أنه

، مما يؤدي بالمؤسسات  إلى تسريح CPCT2 إلى CPCT1 منحنى فيلبيس من  بالتالييرتفعف

 وبالتالي تعود c التكاليف، هذا يؤدي إلى ارتفاع البطالة إلى النقطة  فيزيادةال لتفادي عدد منهم

  .إلى قيمتها األساسية والبطالة إلى مستواها الطبيعياألجور الحقيقية 

 نحصل على منحنى فليبيس عمودي على المدى الطويل C و A     فعند الربط بين النقطتين 

، وبالتالي يزول التحكيم بين البطالة والتضخم على المدى )UN(بمستوى معدل بطالة طبيعي 

 إذن معدل ،سمية متساوي مع معدل األسعار يكون معدل النمو في األجور االUNالطويل، وعند 

ePP
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&& >

<
 

1U 
NU 

CPCT1 

CPCT2 

CPCT
 

ePP

UU N

&& <

>
 

C 

B 

ePP

UU N

&& =

=
 

1w&
 

 

w& 

U 
A 

eP&
 



  السياسة النقدية                                                                                                                     الفصل الثاني

 

- 94 - 

 

 على المدى الطويل هناك إذن مستوى بطالة طبيعية ال يمكن الحد .1األجر الحقيقي يبقى ثابت

 .منها باللجوء إلى السياسات الكنزية التقليدية التي التكون فعالة إال على المدى القصير

  .سيكية الجديدة فيما يخص النقود في المطلب الموالي سنتعرض ألهم أفكار المدرسة الكال

  )NEC(النظرية النقدية في المدرسة الكالسيكية الجديدة  .المطلب الرابع

 John بعد النظرية المعاصرة لمدرسة شيكاغو، ومن أهم روادها  هذه النظرية     جاءت

Muth ،Robert Barro ،Lucas Robert ،Tomas Sargent  وN. Wallace حيث ،

  اهتمامهم بشكل خاصز وكذا النظرية النقدية، وقد انصباإلنفاق لكين- الدخل انتقدوا نظرية

  . البطالة والتضخم،نظرية التوقعات العقالنية وتفسير التغيرات فيما يخص الدخل اإلجماليعلى 

   أهم الفرضيات التي تنطلق منها المدرسة الكالسيكية الجديدة.الفرع األول

 وتقوم ، ألفكار المدرسة الكالسيكية والنقديةاسيكية الجديدة امتداد المدرسة الكال أفكار     تعتبر

  :2المدرسة النيوكالسيكية على عدة فرضيات أهمها

 ويرجع سبب هذا االستقرار إلى مرونة األجور ، االقتصاد الخاص يكون أساسا مستقر -1

 ذاتي وقصر فترات االنكماش وضعفها؛واألسعار التي تحقق التصحيح ال

كافة المعلومات المتوفرة عن النظرية بكفاءة تامة االقتصادية تستخدم  األعوان  -2

لوك هذه األعوان التصرفات المحتملة لواضعي السياسات، ويكون س واالقتصادية

 عقالني؛

 ود يكون لها أثر فقط على األسعار؛ أن التغيرات المتوقعة لعرض النقنقود، حيث حيادية ال -3

فالسياسات المالية . الستقرار تكون غير فعالةلتحقيق ا التي تهدف  السياسة االقتصادية -4

التي تهدف إلنعاش االقتصاد القومي سيترتب عليها زيادة في معدالت التضخم ولن 

 قعات األعوان االقتصادية تكون عقالنية؛ف، ألن توييكون لها أثر على اإلنتاج والتوظ

ن خط ض الكلي عبارة ع وبالتالي منحنى العر، األجل الطويل يساوي األجل القصير -5

 مستقيم موازي للمحور الرأسي؛

 ة على عكس ما كان يعتقد النقديون؛ ال توجد مفاضلة بين التضخم والبطال -6

 ؛3 يجب أن يكون للحكومة دورا نسبيا وبسيطا في رسم السياسة االقتصادية -7

                                                           
1 - Ibid, p 174. 

3+=د /#=ة %=*-،-  2+3  B/&"ا�"2ر/�� ا� L%2اويم ا�،G��* ;H&.268-267ص ص  ،  2  
&G��* ;H، ص -  ،C��P B�* 95. 3  
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 . 1)أسعار السلع(مرتبط باألجور ) المؤسسات(من طرف العمال ) اإلنتاج( عرض العمل  -8

  )الرشيدة(يل نظرية التوقعات العقالنية تفص .الفرع الثاني

 توقعات األعوان االقتصادية تكون رشيدة، أي أنها مبنية على    يفترض الكالسيكون الجدد أن  

 version(وهنا توجد نظرتين، النظرة القوية . االستعمال األفضل لجميع المعلومات المتوفرة

forte  (ات كأنه هناك علم بنظرية اقتصادية صحيحة، أي عدم احتمال وهي استعمال المعلوم

وهي استعمال المعلومات  ) version faible(والنظرة الضعيفة . الخطأ، أو لديها أقل انحراف

 وتعتبر التوقعات الرشيدة أداة .أحسن استعمال مع احتمال الخطأ في حالة المعلومات الخاطئة

  .قوية لتحليل السلوك

  :2ت العقالنية دورا هاما في النشاط االقتصادي خاصة في المجاالت التاليةوتؤدي التوقعا

 الطلب على األصول وتحديد أسعار الفائدة، حيث أن توقعات العائد تعتبر عامل هام في  -1

 وبالتالي تحديد أسعار الفائدة؛تحديد الكمية التي يطلبها األفراد من األصل 

ات التي تخص سلوك المودعين والبنوك التوقعالتي تتعلق بخطوات عرض النقود   -2

فقرارات المودعين فيما يتعلق باالحتفاظ بالنقود تتوقف على توقعاتهم بخصوص العائد 

النسبي لكل من هذه األصول، وقرارات البنوك فيما يخص االحتياطي واالقتراض من البنك 

 عائد الذي يحصلون عليه من القروض؛المركزي تتأثر بتوقعاتهم لل

  تؤثر على،التضخم وأوضاع االقتصادت البنك المركزي فيما يخص مستويات  توقعا -3

فمثال إذا توقع البنك المركزي األهداف التي يسطرها فيما يخص السياسة النقدية، 

مستوى تضخم مرتفع فإنه يسطر هدف التخفيض في هذا المعدل عن طريق تخفيض 

نك المركزي انخفاض في مستوى كما أنه إذا توقع الب. الكتلة النقدية في المستقبل

االستثمار يكون هدفه الرفع في هذا المستوى، فيقوم مثال لتحقيق هذا الهدف استعمال 

كما تؤثر . إجراءات وأدوات السياسة النقدية إلبقاء معدل الفائدة منخفض إلى حد ما

ارة توقعات البنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة في تحديد الطريقة المستخدمة إلد

عرض النقود، فإذا كانت توقعاته هي انخفاض معدالت الفائدة في المستقبل عن المعدل 

المسطر فإنه يقوم بتقليل عرض النقود من خالل مختلف سياساته، كالرفع من االحتياطي 

. القانوني للبنوك أو استعمال سياسة السوق المفتوحة ببيع سندات للجمهور وغير ذلك
                                                           

1 - Brian Snowdon, op.cit, p 215. 
&G��* ;H، ص  ،C��P B�*893 -895                                                                                                            .  2-  
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وقعه ارتفاع معدل الفائدة فإنه يقوم بزيادة العرض النقدي من وفي حالة العكس، أي ت

تخفيض االحتياطي القانوني للبنوك، شراء (خالل مختلف السياسات المذكورة سابقا 

  إلبقاءه عند المعدل المسطر؛) السندات من خالل سياسة السوق المفتوحة

ر عامال هاما في تحديد  العائد المتوقع من النقود مقارنة بعوائد األصول األخرى يعتب -4

، فإذا كانت التوقعات العقالنية للعائد على النقود أكبر من عائد مقدار الطلب على النقود

السندات مثال، كوجود فرص للمضاربة تحقق عوائد كبيرة تفوق العائد الذي يحصل من 

 السند، فهنا يكون الطلب على النقود مرتفعا؛

ات العمال عن التضخم واالستجابة المنتظرة  العرض الكلي والتضخم، حيث أن توقع -5

لسياسة الحكومة فيما يخص البطالة تؤثر على موضع منحنى العرض الكلي وعلى 

 .، فإذا توقع العمال ارتفاع مستوى التضخم فإنهم يطالبون بزيادة األجورمستوى األجور

على المدى  المدى القصير وال ، ليس لها تأثير ال على     بالنسبة للكالسيكيين الجدد فالنقود حيادية

  .1 في حالة الصدمات المفاجئة إالى القصيروال يمكن أن تكون فعالة على المدالطويل 

لكن  النقدوي في التحليل ت     يوافق الكالسيكيون الجدد على فكرة معدل البطالة الطبيعي الذي جاء

  :2 أنيختلفون عن النقدويين في

ن أن يرتفع ، وال يمك)UN(عند مستوى معدل بطالة طبيعي  سوق العمل يكون دائما متوازن  -1

 ألن التوقعات عقالنية؛

، حيث أن  ال على المدى القصير وال على المدى الطويل  ال يوجد تحكيم بين البطالة والتضخم -2

 .كل السياسات االقتصادية تتجه نحو تخفيض معدل البطالة بصورة مباشرة وعقالنية التوقع

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1 - jean François goux, Economie monétaire, financière, 3 éditions,  Economica, France, 1998, P 211. 
2 - Ibid, p112. 
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  منحنى فليبيس عند الكالسيكيين الجدد ).16(الشكل رقم 

  

 

 

 

    

    

 

 

 

Source. Ibid, p112.                                               

  نالحظ من المنحنى عدم وجود تحكيم بين معدل التضخم ومعدل البطالة عند النيوكالسيك، فمعدل البطالة 

وال يهتم الكالسيك الجدد . Z إلىXمهما تغير معدل التضخم من) NU(يبقى عند مستواه الطبيعي 

   . ∆2p إلى ∆1pبالتضخم الفائض من 

إذا كانت توقعات فإنه  ،ة من وجهة نظر هذه النظرية     وبالنسبة للسياسة الحكومية االقتصادي

الجمهور عقالنية بالنسبة للسياسة االقتصادية، مع افتراض مرونة األسعار واألجور، في هذه 

  .الحالة تكون هذه السياسة غير فعالة

وأرادت الحكومة معالجة هذه الحالة باستخدام السياسة   إذا حدث ركود اقتصادي،     فمثال

ة أو المالية، فالجمهور سيتوقع ارتفاع الطلب الكلي وتوفر فرص عمل أكثر وارتفاع النقدي

 ولذلك فإن العمال يطالبون بأجور أعلى .للحكومةاألسعار واألجور نتيجة للسياسة التوسعية 

ر ينقص من الطلب على تتناسب مع توقعاتهم بارتفاع األسعار، حيث أن ارتفاع األسعار واألجو

 وبالتالي تبوء سياسة الحكومة التوسعية بالفشل، دون أن تحقق هدفها بزيادة فرص .اليد العاملة

  ة، وبالتالي فعالية السياس1العمل وتخفيض معدالت البطالة من خالل زيادة الطلب واإلنتاج

  .)crédibilité( 2الدولة  مرتبطة بمصداقية تكونالنقدية

                                                           
2 ��,?& وا��=ز%;، ا:ردن،2004، ص 146. �I ، دار�ا�,!=د وا�+��رف وا:*=اق ا�+��� ،O���ا� L%21ار *�2 ا�( ،B�/ 2��ا� �  1-  /"2 ا�+,�

    ����ت ا:M&ادا�+�2ا=$ BM �2و��� �ا�,!2% �*���ت ا���#�.�� هB إد�Pل  -2   
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انتقادات من بينها عدم واقعية المرونة الكبيرة      وقد واجهت نظرية التوقعات العقالنية عدة 

  .لألسعار واألجور، وال وجود لبعد النظر لدى الجمهور الذي تفترضه هذه النظرية

     بعد النيوكالسيك، جاءت مدرسة الدورة االقتصادية الحقيقية لتعطي هي األخرى رأيها ونظرتها 

 .لنقود وتأثيرها على االقتصادلمختلف المتغيرات االقتصادية وخاصة فيما يتعلق با

  Real Business Cycle (RBC)النقود عند مدرسة الدورة االقتصادية الحقيقية  . الخامسالمطلب

رهم، فعلى عكس المدارس   وغيKdyland & Prescott من أهم رواد هذه المدرسة     

عوامل الحقيقية هي  آمنت بفرضية حياد النقود، وأن الالدورة االقتصاديةفإن مدرسة السابقة، 

التي تؤثر على العوامل النقدية، إلى جانب أن الصدمات وخاصة التكنولوجية منها هي التي 

تتسبب في حدوث الدورة االقتصادية، سنتعرض في هذا المطلب ألهم فرضيات هذه المدرسة 

 .وأهم األفكار التي ميزتها، خاصة فيما يتعلق بالجانب النقدي

  ت العامة للـمدرسة االقتصادية الحقيقيةالفرضيا. الفرع األول

 :1ضيات أهمهاتعتمد هذه المدرسة على عدة فر

 م منفعتهم تبعا للموارد المتاحة؛ األعوان االقتصادية يسعون إلى تعظي -1

  األعوان االقتصادية يشكلون توقعاتهم على تناظر المعلومات، أي كل المعلومات متوفرة -2

 وبالتالي التوقعات تكون عقالنية؛

 ؛)التصحيح المستمر لألسواق(توازن  مرونة األسعار هي التي تحقق ال -3

حقيقية، مثل  تذبذبات اإلنتاج والتشغيل تكون محددة بمتغيرات عشوائية وعوامل  -4

 الصدمات التكنولوجية؛

 التذبذبات في التشغيل تعكس تغيرات إرادية في ساعات العمل، هذه األخيرة التي تعتمد  -5

 ويكون ذلك على أساس مستوى األجور؛عمل والترفيه، على اإلحالل بين ال

 لمدى الطويل وبين التذبذب والميل؛ز بين المدى القصير واي عدم التمي -6

 ات الحقيقية أي أن النقود محايدة؛ السياسة النقدية ليس لها أي تأثير على المتغير -7

إدخال عامل  هم المتغيرات التي تركز عليها مدرسة الدورة االقتصادية الحقيقية هي أ -8

 . وأن الصدمات التكنولوجية تعوض الصدمات النقدية،التحفيز

 

                                                           
1 - Brian Snowdon, op. cit, p 268. 
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   نظرية الدورة االقتصادية الحقيقية وحيادية النقود.الفرع الثاني

 فإن ،     على عكس النظرية الكنزية والنقدية التي تقران بدور النقود وتأثيرها على االقتصاد

 النقود هي التي وليسن اإلنتاج هو الذي يؤثر على النقود ترى أمدرسة الدورة االقتصادية الحقيقية 

غير دي، والنقود محايدة وتؤثر على اإلنتاج، أي أن الجانب الحقيقي هو الذي يؤثر على الجانب النق

الزيادة في اإلنتاج تؤدي إلى ارتفاع الدخل وبالتالي ارتفاع حجم المبادالت  فعالة، وتبرير ذلك أن

 .ادة عرضها لتلبية احتياجات الطلبى ارتفاع الطلب على النقود وبالتالي زيهذه األخيرة تؤدي إل

 وتكون زيادتها مدرسة الدورة االقتصادية الحقيقيةفالنقود هي عبارة عن متغير داخلي عند 

  .بسرعة أكبر من الزيادة في اإلنتاج

القتصادية، وتعتبر أن كل  ال تفرق بينه وبين الدورة اRBC     وفيما يخص النمو االقتصادي فإن الـ 

  .نقاط الدورة االقتصادية هي نقاط توازن، وال تميز بين الميل واالنحراف

  )RBC( لمدرسة الدورة االقتصادية الحقيقية االنتقادات الموجهة.الفرع الثالث

  :هناك العديد من االنتقادات الموجهة لهذه المدرسة أهمها

اسها  التي يصعب قي هذه األخيرةدية، بالصدمات االقتصاRBC ارتباط نماذج الـ  -1

 والتغيرات فيها تكون مستمرة؛

 عدم واقعية فرضية حيادية النقود وعدم فعالية السياسة النقدية، فمثال الركود الذي حدث  -2

 النقدية؛ كان بسبب السياسة 1970يات المتحدة األمريكية عام في الوال

 صحيح، ألن معدل الفائدة الحقيقي  ربط معدل الفائدة الحقيقي لتحديد عرض العمل غير -3

 .ليس له عالقة واضحة بعرض العمل

     كانت هذه أهم األفكار النقدية لمختلف المدارس، واآلن سنتطرق لمختلف المفاهيم التي 

  .تخص السياسة النقدية
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  مفهوم السياسة النقدية .المبحث الثاني

حاطة بأي موضوع كان، لذلك سوف نتطرق      يعد تحديد التعاريف والمفاهيم شيء مهم لإل

في هذا المبحث إلى مختلف التعاريف التي أعطيت للسياسة النقدية، تطورها التاريخي وعالقتها 

  .بالسياسة المالية

  تعريف السياسة النقدية ومراحل تطورها .لالمطلب األو

يف التي أعطيت لها في      في بداية دراستنا للسياسة النقدية، البد من التطرق لمختلف التعار

  . كفرع ثانها تطور مراحل ثم إلى المراحل التي مرت بها عبر،الفرع األول

  تعريف السياسة النقدية .لالفرع األو

بأنها ) Einzig(     تعددت التعاريف التي أعطاها االقتصاديون للسياسة النقدية حيث عرفها 

 النظر عما إذا كانت أهدافها نقدية أو تشمل على جميع القرارات واإلجراءات النقدية بصرف"

 كما .1"غير نقدية، وكذلك جميع اإلجراءات غير النقدية التي تهدف إلى التأثير في النظام النقدي

ما تقوم به الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في حجم : "بأنها) G.L.Bash(عرفها االقتصادي 

اع غير المصرفي، سواء كانت عملة أو ودائع أو وتركيب الموجودات السائلة التي يحتفظ بها القط

مجموعة الوسائل التي تتبعها اإلدارة : "على أنها) Kent(ويعرفها االقتصادي . 2"سندات حكومية

  .3"النقدية لمراقبة عرض النقد بهدف بلوغ هدف اقتصادي، كهدف االستخدام الكامل

 على االقتصاد بواسطة  قدرة التأثيرهاتلك السياسة التي ل: "وتعرف السياسة النقدية أيضا أنها

  .4" الدخل-النقود والتي تستعمل العالقة النقود

     ومن خالل التعاريف السابقة يمكن إعطاء تعريف شامل للسياسة النقدية، بأنها مجموعة 

اإلجراءات والقرارات التي تقوم بها السلطات النقدية، للتأثير على المتغيرات النقدية وسلوك 

  .ان االقتصاديين لتحقيق األهداف االقتصادية المسطرةاألعو

  مراحل تطور السياسة النقدية .الفرع الثاني

     لقد كان تطور السياسة النقدية تبعا للتطور االقتصادي، ويعتبر مصطلح السياسة النقدية 

مة حيث شهد هذا القرن بداية الدراسة المنتظ حديث نسبيا، فقد ظهر في القرن التاسع عشر،

لمسائل السياسة النقدية من طرف المنظرين االقتصاديين، وزاد االهتمام بهذا الموضوع بتزايد 

                                                           
  1-  زآ&%� ا�2وري ، %�&ي ا���&اBi، ا�",=ك ا�+&آ1%� وا����*�ت ا�,!2%�، دار ا���زوري ا���+�� ��,?& وا��=ز%;، ا:ردن،2006، ص 185.

��Aح، ا�,!=د وا����*� ا�,!2%�، دار ا��A& ��,?& وا��=ز%;، �&، 2005، ص 98. X��. -2  
.183 أآ&م 2Iاد، ?N=ر ه�h=ل، &G��* ;H، ص -  3  
��Aح، &G��* ;H، ص -  X��. 98. 4  
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األزمات النقدية وعدم االستقرار االقتصادي، نتيجة للتضخم الذي انتشر في اسبانيا وفرنسا في 

يكية ذلك الوقت إلى جانب المشاكل المالية التي ظهرت في بريطانيا والواليات المتحدة األمر

وفي القرن العشرين أصبحت دراسة السياسة النقدية جزء من السياسة االقتصادية للدولة، 

  :ويمكننا تلخيص مراحل تطور السياسة النقدية فيما يلي

 1في بداية القرن العشرين كانت الفكرة السائدة هي فكرة حيادية النقود. المرحلة األولى -1

اتيست ساي وقانونه القائل بأن العرض يخلق الطلب ألب الفكر االقتصادي الكالسيكي جون ب

 ومع .قتصادي وأن النقود هي مجرد غطاء للمبادالت ال أثر لها على النشاط اال،المساوي له

تطور الفكر الكالسيكي بدأت تظهر أهمية السياسة النقدية في المحافظة على ثبات المستوى 

والمطلوبة من طرف السلطات النقدية، ، من خالل كمية النقود المعروضة 2العام لألسعار

ولقد استعملت السياسة النقدية  .في تنشيط اإلنتاج والتأثير في توزيع الدخول) النقود(ودورها 

، كأداة لتحقيق االستقرار االقتصادي ومكافحة التضخم 1929قبل أزمة الكساد عام 

 النظرية جز مساهمةأثبت ع) 1933-1929(د في الفترة واالنكماش، لكن حدوث أزمة الكسا

 . الخروج منها فيالنقدية الكالسيكية في معالجتها وبالتالي عجز السياسة النقدية

خالل هذه المرحلة ظهرت النظرية النقدية الكنزية التي تولت معالجة  . المرحلة الثانية-2

رط األزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها، من خالل الربط بين الدخل واإلنفاق واعتبار الش

الالزم لتحقيق التوازن في السوق النقدي يكون بتعادل كمية النقود المعروضة من طرف 

السلطات النقدية، وبين الطلب على النقود القائم على أساس التفضيل النقدي الذي يتحدد 

وبدأ كينز يدعو لالهتمام بالسياسة المالية للخروج من . 3بدوافع الدخل واالحتياط والمضاربة

مالية أوال ثم السياسة النقدية، وأعطى دور أكبر لتدخل الدولة من خالل السياسة ال ،األزمة

وتركزت نظرية . ذلك عن طريق اإلنفاق بالعجز الذي يسنده اإلصدار النقدي أو الدين العامو

، مما أدى 4كينز على جمود األسعار واألجور في األجل القصير، وعالج االحتكار بالتضخم

 .التضخميإلى ظهور الكساد 

 تميزت هذه المرحلة بفشل السياسة المالية في معالجة التضخم بسبب .المرحلة الثالثة -3 

بطئها ونقص مرونتها، وبدأت عودة السياسة النقدية خاصة بعد مجيء النقدويون بزعامة 

                                                           
��Aح، &G��* ;H، ص  -  X��.100. 1  
&G��* ;H، ص -  ،x2 ا"/ �*�H C�!/ 208. 2  
.209 ا�+&H; ا����G، ص -  3  
 - ;H&��Aح،  X��.  ص ،G��*100. 4  
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Friedman الذي يؤمن بأن التحكم في عرض النقود يؤدي إلى تحقيق االستقرار 

بعد عام  .زيادة عرض النقود بمعدل مساو لمعدل النمو الناتج القومي، وذلك ب1االقتصادي

، بدأت تتراكم مشكالت التطبيق من كساد وبطالة وبالتالي ظهر من جديد الجدل بين 1982

هي األنجع لتحقيق أنصار السياسة النقدية وأنصار السياسة المالية، وكل يدعي بأن سياسته 

 Walter لتعصب إلى بروز فريق ثالث بزعامة االقتصاديوأدى هذا ا. االستقرار االقتصادي

Heller   الذي يرى أن استخدام سياسة معينة اليغنينا عن استخدام األخرى، بل يجب التنسيق بين

ولقد عملت السياسات النقدية عبر  .السياستين النقدية والمالية للوصول إلى االستقرار االقتصادي

ة أهداف تصبو كلها في النهاية إلى تحقيق الهدف األهم وهو العالم منذ نشأتها على تحقيق عد

  .النمو االقتصادي

  أهداف السياسة النقدية. المطلب الثاني

     تسطر الحكومات المعاصرة عدة أهداف تسعى من خاللها إلى تحقيق اإلستراتيجية المتوخاة 

  . وسيطية ونهائية،اف أولية وتتمثل هذه األهداف في أهد،من التطبيق الجيد لسياسة نقدية محكمة

   األهداف األولية للسياسة النقدية.الفرع األول

     تعتبر األهداف األولية كبداية إلستراتيجية السياسة النقدية، حيث من خاللها يقوم البنك 

المركزي بالتأثير على األهداف النهائية، وهي عبارة عن صلة تربط بين أدوات السياسة النقدية 

  .لوسيطيةواألهداف ا

     وتتضمن األهداف األولية مجموعتين من المتغيرات، المجموعة األولى تتكون من مجمعات 

  .2االحتياطات النقدية، أما المجموعة الثانية تتعلق بظروف سوق النقد

  مجمعات االحتياطات النقدية -1

  .3غير المقترضةتتضمن هذه المجمعات القاعدة النقدية، احتياطات الودائع الخاصة واالحتياطات 

     حيث تتكون القاعدة النقدية من النقود المتداولة لدى الجمهور هذه األخيرة التي تحوي 

األوراق النقدية، النقود المساعدة ونقود الودائع، كما تتكون القاعدة النقدية من االحتياطات 

ارية واإلضافية المصرفية التي تتضمن ودائع البنوك لدى البنك المركزي، االحتياطات اإلجب

                                                           
M 2+3=داو، ا����*� ا�,!%2� C| BM ا����د%�ت ا��=�+� وأه� ا�Ia.6ت L أCH ا�+��%&ة، hآ&ة �H���BM & /�=م ا�����&، M&ع ا�,!=د -1  

�� ا��1اi&، ا��1اi&، ص �H ،&���و/�=م ا�� �د%�����.3، ص 2006وا�+����، آ��� ا���=م ا  
��Aح، &G��* ;H، ص-  X��.  124. 2 

,�=ر و/"2 ا���Aح /"2 ا�&L+I /"2 ا�+��2، دار ا�+&%m ��,?&، ا�++�5� ا��&��� x2 ا"/ }S �+H&$ ،د����� 3- ��ري *��C، ا�,!=د وا�",=ك وا
.293، ص 1987ا���=د%�،   
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أما احتياطات الودائع الخاصة فهي تشمل االحتياطات  .وكذا النقود الموجودة في خزائن البنوك

اإلجمالية مطروحا منها االحتياطات اإلجبارية لدى البنك المركزي والودائع في البنوك األخرى، أما 

 .1 االحتياطات المقترضةاالحتياطات غير المقترضة فتساوي االحتياطات اإلجمالية مطروحا منها

 نظرا ألن هذه الفعالية اوفيما يخص المجمع االحتياطي األكثر فعالية وسهولة فيبقى الجدل قائم

  . وكذا بمدى تحكم السلطات النقدية في المجاميع المذكورة،تتعلق بالتجربة وليس بالتنظير فقط

 لنقدا ظروف سوق  -2

ة، معدل األرصدة البنكية وأسعار الفائدة      تتكون هذه المجموعة من االحتياطات الحر

 ونعني بظروف سوق النقد عموما قدرة . عليها البنك المركزي رقابة قويةاألخرى التي يمارس

المقترضين ومواقفهم السريعة أو البطيئة في معدل نمو االئتمان ومدى ارتفاع أو انخفاض 

  .2ار الفائدة وشروط اإلقراض األخرىأسع

حتياطات الحرة فإنها تمثل االحتياطات الفائضة للبنوك لدى البنك المركزي      فيما يخص اال

 وتسمى صافي االقتراض، ،مطروحا منها االحتياطات التي اقترضتها هذه البنوك من البنك المركزي

حتياطات الفائضة أكبر من المقترضة وتكون االحيث تكون االحتياطات الحرة موجبة عندما تكون 

  .3العكسسالبة في حالة 

وقد استعملت ظروف سوق النقد كأرقام قياسية مثل معدالت الفائدة على أذون الخزانة      

 Prime len(واألوراق التجارية، معدل الفائدة الذي تفرضه البنوك على العمالء الممتازين 

rate (ومعدل الفائدة على قروض البنوك فيما بينها.  

  اسة النقديةاألهداف الوسيطية للسي. الفرع الثاني

     تعرف األهداف الوسيطية بأنها المتغيرات النقدية المراقبة من طرف السلطة النقدية التي من 

  .4خالل ضبطها يمكن الوصول إلى األهداف النهائية كالمستوى المناسب لإلنتاج والدخل

ة التأثير عليها، كما      وتتمثل فوائد األهداف الوسيطية في أنها متغيرات نقدية يمكن للبنوك المركزي

ويشترط في األهداف الوسيطية أن تعكس بشكل . أنها تعتبر بمثابة إعالن إلستراتيجية السياسة النقدية

جيد األهداف النهائية المتوخاة وأن تكون قابلة للضبط من طرف البنك المركزي، كما يجب أن تكون 

                                                           
��Aح، &G��* ;H، ص-  X��. 124. 1  
&G��* ;H، ص-  ،��.134 أI+2 أ�= ا��A=ح /�B ا�,� 2  
 -��A X��. ص ،G��* ;H&.125ح،  3  

4 - Jean- Pierre Patat, Monnaie, institutions financières et politique monétaire, 4ème Edition, Economica, France, 
1987, p 299.    
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 مستوى معدالت الوسيطية فيوتتمثل األهداف . هورواضحة وسهلة االستيعاب من طرف الجم

  .1الفائدة، سعر الصرف والمجمعات النقدية

 الفائدة كهدف للسياسة النقديةمستوى معدل   -1

ممكن، ة في أدنى مستوى      إذا عدنا إلى النظرية النقدية نجد أن الكنزيين يريدون تثبيت سعر الفائد

مية النقود، ويقولون أنه في حالة ويهتمون أكثر بك) Les Monétaristes(في حين يهمله النقديون 

  .2االهتمام بمعدل الفائدة يجب ربطه بمستواه الحقيقي، الذي يعتبر صعب التحديد

     ويتعلق تحديد معدالت الفائدة بنمو الكتلة النقدية، كما يعتبر من أهم محددات سلوك 

ات العامة االهتمام  لذا يجب على السلط،العائالت والمستثمرين فيما يخص االدخار واالستثمار

 يد المستوى األمثل لهذه المعدالت والمشكل المطروح هنا هو كيفية تحد.الفائدةبتقلبات معدالت 

خاصة وأنه يتأثر بمعدالت الفائدة السائدة في الخارج في ظل اقتصاد السوق، إلى جانب عرض 

ب عليها أن ة التي يجوطلب رؤوس األموال وكذا ارتباطه بالسياسة النقدية للدولة، هذه األخير

 تحقق التوازن في ، معدالت الفائدة ضمن هوامش غير واسعة نسبياتعمل على إبقاء تغير

 .األسواق وتتفادى وقوع ضغوط تضخمية أو كساد

  :3من بينهاوهناك عدة أنواع من معدالت الفائدة 

 المركزي،  وهي المعدالت التي تقترض بها البنوك التجارية من البنكت الرئيسية،المعدال  - أ

 ك؛ويستند إليها في تحديد معدالت اإلقراض بين البنو

معدالت السوق النقدية، يتم على أساسها تداول األوراق المالية القصيرة األجل والقابلة   - ب

 يداع؛ كسندات الخزينة وشهادات اإل،للتداول

 جل القصير كالحسابات على الدفاتر؛معدالت التوظيف في األ  - ت

 . التي تطبق على القروض الممنوحةالمعدالت المدينة وهي  - ث

  سعر صرف النقد مقابل العمالت األخرى -2

  .يعتبر سعر صرف النقد مؤشر هام على األوضاع االقتصادية لبلد ما، حيث يكون كهدف للسلطة النقدية

                                                           
  1- و*�م aك، ا�,!=د وا����*�ت ا�,!2%� ا�2ا��P�، دار ا�+,CN ا��",�)B، �",�ن، 2000، ص ص 194،193. 

2 - Jacques- Henri David, Philippe Jaffré, la monnaie et la politique monitaire, 3émeédition, economica, 
France,1990 , p 99. 
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 لكنه في المقابل يشجع 1     ويعمل انخفاض سعر الصرف على تحسين وضعية ميزان المدفوعات

، أما في حالة ارتفاع سعر الصرف فهذا يفرض ضغطا انكماشيا، مما يؤدي الضغوط التضخمية

  .2إلى خروج بعض المؤسسات غير القادرة على التأقلم وبالتالي انخفاض في مستويات النمو

     لذلك تعمل السلطات النقدية على استقرار سعر الصرف لضمان استقرار وضعية البالد 

تها بعمالت قوية قابلة للتحويل، والحرص على استقرار اتجاه الخارج، عن طريق ربط عمال

سعر صرف عمالتها، لكن رغم ذلك فإن موجات المضاربة الشديدة على العمالت تصعب 

  .السيطرة والتحكم في هذا الهدف

  المجمعات النقدية -3

     هي عبارة عن مؤشرات لكمية النقود المتداولة والتي تعكس قدرة األعوان الماليين 

  .3مين على اإلنفاقالمقي

 في مستوى قريب من معدل نمو  النقدية     وبالنسبة للنقدويين فإن تثبيت معدل نمو الكتلة

  :4 وذلك لعدة مزايا أهمها،اإلنتاج يعتبر الهدف الرئيسي للسياسة النقدية

  عدم استقرار من جانب عرض النقود؛تفادي حدوث  - أ

 ى غير العرض النقدي؛ عن مصادر أخرالتقليل من االضطرابات الناجمة  - ب

 .ضمان الثبات النسبي لمستوى األسعار على المدى الطويل  - ت

ويرتبط عدد المجمعات النقدية بطبيعة االقتصاد وكذا درجة تطور الصناعة المصرفية 

  .5والمنتجات المالية، وتعتبر هذه المجمعات كمصدر معلومات عن وتيرة نمو مختلف السيوالت

  :6 حيثM1 ، M2 ،M3 ، Lموما من وتتكون المجمعات النقدية ع

  .M1= الودائع تحت الطلب + الشيكات السياحية + النقد المتداول 

  M2والمقياس 

M1 +أسهم + حسابات ودائع سوق النقد+ الودائع االدخارية+ الودائع الزمنية لفترة قصيرة

  M2= صناديق سوق النقود التعاونية 

  M3والمقياس 
                                                           

����د%� ا���5�، د%=ان ا�+#"=/�ت ا������، ا��1اi&، 2003، ص 75.�  1- /"2 ا�+��2 �2ي، ا�+CP2 إ�O ا����*�ت ا
��Aح، &G��* ;H، ص -  X��. 128. 2  
.64/"2 ا�+��2 �2ي، &G��* ;H، ص  - 3 
��Aح، &G��* ;H، ص -  X��. 129. 4  
.64/"2 ا�+��2 �2ي، &G��* ;H، ص  - 5  

  R��z  -6 /=ض ا�&B/�M، /"2 ا�B�&��� ~�A3، ا����د%�ت ا�,!=د وا�",=ك، دار واCi ��,?&،ا:ردن ،2002، ص 79.
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M2    +اليورو دوالر + اتفاقيات إعادة الشراء+  األجل الودائع الزمنية طويلة =M3  

   ويشملLالمقياس 

M3+ القبوالت البنكية + سندات التوفير+ األوراق التجارية+  أذونات الخزينة قصيرة األجل =L  

     والمشكل الذي يبقى مطروحا هو عن أي المجمعات النقدية التي يمكن ضبطها بسهولة 

 هو الذي أصبح يجذب M3مع النقدي الموسع  المالحظ أن المجض أو تعقيد، لكنوبدون غمو

  .البنوك المركزية في كال من الدول المتقدمة والنامية

  للسياسة النقديةاألهداف النهائية  .الفرع الثالث

 التي تأثر ، في مسار إستراتيجية السياسة النقديةبر األهداف النهائية كنقطة أخيرة     تعت

اف األولية ثم الوسيطية للوصول إلى أهداف نهائية تكون قد رسمتها على بأدواتها على األهد

ضوء السياسة االقتصادية العامة، فقبل ظهور المدرسة الكنزية كان الهدف الوحيد للسياسة 

 وظهور 1929النقدية هو تحقيق استقرار األسعار ومكافحة التضخم، ولكن بعد أزمة الكساد عام 

تحقيق معدل عال من داف جديدة من بينها تحقيق العمالة الكاملة، األفكار الكنزية ظهرت أه

  . توازن ميزان المدفوعات وغيرهاالنمو،

 االستقرار النسبي في المستوى العام لألسعار المحلية  -1

  في تفادي مشكل التضخم ومكافحته     يعتبر من أهم أهداف السياسة النقدية، نظرا ألهميته

والركود، حيث أنه في حالة عدم التأكد من تقلبات أسعار السلع وكذا عالج لمشاكل الكساد 

والخدمات هذا يؤثر سلبا على االستقرار والنمو االقتصادي، وبالتالي يصعب التخطيط للمستقبل 

  .كما يضر باألمن واالستقرار االجتماعي

 )تحقيق العمالة الكاملة( محاربة البطالة  -2

الة المرتفع يسبب مشاكل معدل البط األول يتمثل في أن ويعتبر هذا الهدف مهما لسببين، السبب

والسبب الثاني يتمثل في أن معدل بطالة عائالت تواجه مشاكل مالية حقيقية  فتصبح الاجتماعية،

القتصاد عناصر إنتاج تتمثل في اليد العاملة غير المستغلة، والتي تعتبر مورد مرتفع يضيع ل

 .اقتصادي هام

تشغيل الكامل يجب أن تمس إجراءات السياسة النقدية الة وتحقيق هدف      ولمحاربة البطال

  .1تنشيط االقتصاد لزيادة االستثمار وبالتالي زيادة العمالة، إلى جانب تنشيط الطلب الفعال

                                                           
1 - Frédéric Mishkin, monnaie, banque et marchés financières, 7ème édition, Pearson édition, France, 2004, p516. 
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  تحسين ميزان المدفوعات -3

     ميزان المدفوعات هو سجل تدون فيه كل المعامالت االقتصادية التي تتم بين مقيمين في 

  .1بلد معين والبلدان األخرى خالل فترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة

 ه أكبر من نفقاته للعالم الخارجي     يكون هذا الميزان في صالح البلد عندما تكون إيرادات

وتسعى كل الدول إلى جعل هذا الميزان لصالحها بهدف المحافظة على مخزونها الذهبي 

  .2ةواحتياطاتها من العملة الصعب

     ففي حالة حدوث عجز في ميزان المدفوعات، يمكن للسياسة النقدية عالج هذا العجز عن 

طريق قيام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم، الذي يدفع بالبنوك التجارية إلى رفع 

أسعار الفائدة على القروض الذي ينجم عنه تقليل حدة االئتمان والطلب المحلي على السلع 

ت، وبالتالي انخفاض المستوى العام لألسعار داخل الدولة مما يشجع الصادرات المحلية والخدما

ويقلل الطلب على السلع األجنبية، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة داخليا يجلب المزيد من رؤوس 

  .3اتاألموال مما يساعد على معالجة العجز في ميزان المدفوع

  تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة -4

    يعتبر النمو االقتصادي الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، حيث يتوقف على عدة عوامل  

 ويمكن للسياسة النقدية التأثير على عامل . في متناول سياسة االقتصاد الكليمعظمها ليست

مهم من هذه العوامل يتمثل في االستثمار وذلك عن طريق العمل على تحقيق سعر فائدة 

، طبعا دون أن يكون هذا سببا في إحداث تضخم وإال كانت 4 حد ماحقيقي منخفض إلى

  .النتيجة عكسية

     ويرتبط هذا الهدف باألهداف النهائية األخرى للسياسة النقدية، خاصة هدف التشغيل 

الكامل، حيث أن النمو االقتصادي يكون سبب في امتصاص الفائض من العملة، إلى جانب أن 

  .  ميزان المدفوعات عامالن أساسيان في تحقيق النمو االقتصادياستقرار األسعار وتحسن

 يكون لها عالقة بالسياسات ف االقتصاد الكلي البد أنولكي تحقق السياسة النقدية أهدا

  .االقتصادية الكلية وخاصة منها السياسة المالية

  

                                                           
��Aح، &G��* ;H، ص -  X��. 140. 1  
&G��* ;H، ص -  ،Biا&.288 زآ&%� ا�2وري، %�&ى ا��� 2  
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  العالقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية .المطلب الثالث

حقق الدولة برامجها وتصل إلى تحقيق أهدافها المرجوة تستعمل العديد من السياسات      لكي ت

  . من بينها السياسات المالية والسياسات النقدية،االقتصادية

 ر السياسة النقدية بزعامة      ولقد أثار مشكل استخدام أيا من السياستين جدال كبيرا بين أنصا

Milton Friedman إال أن هذا النقاش قد تجاوزه كينزمالية بزعامة وأنصار السياسة ال ،

 وأصبح النقاش الحديث عن ،الزمن وتقرر أن كال السياستين مهم لتحقيق االستقرار االقتصادي

  .كيفية التنسيق بين السياستين

     حيث تؤثر السياسة المالية في سوق اإلنتاج عن طريق أدواتها الرئيسية التي تتمثل في الضرائب 

نفاق الحكومي، بينما يكون مجال تأثير السياسة النقدية هو سوق النقد وذلك عن طريق أدواتها واإل

، عمليات السوق ) القانونية له أثر مباشر على عرض النقود(الرئيسية المتمثلة في اإلصدار النقدي 

  .1المفتوحة، سعر إعادة الخصم ونسبة االحتياطي القانوني

ية والنقدية باستعمال أدواتهما على التأثير على الطلب الكلي من  المالوتعمل السياستين     

ففي حالة اإلنفاق الحكومي تكون الزيادة في اإلنفاق مباشرة من خالل التغير ؛ خالل عدة قنوات

وفي حالة تخفيض معدالت  ،)PIB(والذي يمثل تغيرا للناتج الداخلي الخام) G(في النفقات العمومية 

اك زيادة في اإلنفاق الكلي مصدرها اإلنفاق االستهالكي نتيجة ارتفاع مستوى تكون هن) T(الضرائب

 ي الذ هذا األخير،i)(فهذا يؤدي إلى تغير معدل الفائدة) M(الدخل، أما في حالة تغير العرض النقدي 

  .2يؤثر على حجم االستثمار

لتنسيق بينهما يصبح  لمدى فعالية السياستين وأثرهما العميق على االقتصاد، فإن اونظرا     

، ألنهما يمكن أن تتعارضا مع بعضهما بصورة تضعفهما معا، مما يؤثر سلبا على ضروري

  .تحقيق األهداف المتوخاة

     فمن األفضل أن تكون السياستين النقدية والمالية تسيران في نفس االتجاه وتكمالن بعضهما 

  :3 في النقاط التاليةلذي يمكن حصرهنظرا لالختالف بين طبيعة كل منهما وا

 عمليات السياسة المالية تكون واسعة النطاق من حيث حجمها ومداها خاصة فيما يخص  -1

التأثير على الدخول، بينما تكون عمليات السياسة النقدية محدودة ألنها تركز بصورة 

                                                           
����د ا����*BM B ا�,!=د وا�",=ك، ا�+�*�� ا������ ��,?& وا��=ز%;، ا�#"�� ا�]�)��، �",�ن، 2004، ص112.�  I &�+* -1�=ن، ا

�&، 2005، ص199. ،��  2-  \��ء ��2، ا����د%�ت ا�,!=د وا�",=ك، �*�� D"�ب ا���
&G��* ;H، ص -  ،O���ا� L%21ار *�2 ا�( ،B�/ 2��ا� �.383 /"2 ا�+,� 3  
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أساسية على القطاع المالي والمصرفي، فعملية التنسيق بين هاذين النوعين من العمليات 

  الكلية؛حقق فعالية أكبر للسياسة االقتصاديةي

 تعتبر السياسة المالية بطيئة ومتصلبة ألسباب قانونية ودستورية تتمثل في التصويت  -2

أخذ وقت طويل نوعا ما، في حين تكون اإلجراءات ها من طرف البرلمان وهذا يعلي

ق إحداث النقدية سريعة ومرنة نسبيا ويمكن تغييرها في وقت قصير وذلك عن طري

 فائدة أو نسب االحتياطي القانوني؛تغييرات في معدل إعادة الخصم، أسعار ال

 تميل السياسة المالية بصفة خاصة إلى تشجيع التوسع االقتصادي في حين قد تكون أقل  -3

قدرة على مواجهة موجات التضخم، أما السياسة النقدية فهي تؤدي دور فعال فيما يخص 

 .الل التأثير على االئتمان المصرفياالتجاهات التضخمية من خ

     وقد بينت التجارب خاصة فيما يخص حالة الكساد الذي حصل في سبعينيات القرن الماضي 

في الدول الصناعية عدم كفاية إحدى السياستين لوحدها في تحقيق االنتعاش لالقتصاد والخروج من 

ها خاصة دة وذلك طبعا من خالل أدواتاألزمات، بل يجب مزج السياستين  لتحقيق األهداف المنشو

  .بحث المواليم السياسة النقدية والتي سنتعرض لها في الأدوات
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  أدوات السياسة النقدية وفعاليتها .ثالثالمبحث ال

     للوصول إلى األهداف السابقة الذكر وتطبيق السياسة النقدية بفعالية يجب استعمال عدة 

  . خيرة التي تنقسم إلى أدوات كمية وأخرى نوعيةأدوات لذلك، هذه األ

  األدوات الكمية للسياسة النقدية. المطلب األول

) معدل الفائدة(     األدوات الكمية هي األدوات التي تسعى للتأثير على حجم االئتمان وكلفته 

لتقليدية وبالتالي على الكميات النقدية اإلجمالية المعروضة في االقتصاد، ويطلق عليها صفة ا

ألنها نمت مع نمو البنوك المركزية، وتتمثل هذه األدوات في سياسة سعر إعادة الخصم، نسبة 

  .االحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوحة

  سياسة سعر إعادة الخصم. الفرع األول

     سعر إعادة الخصم هو سعر الفائدة الذي يحصل عليه البنك المركزي مقابل إعادة خصمه 

 من أجل تدعيم احتياطاتها 1 للحصول على أموال،وراق المالية التي تقدمها له البنوك التجاريةلأل

  .النقدية وزيادة قدرتها على منح االئتمان وخلق ودائع جديدة

     ويهدف البنك المركزي من خالل هذه السياسة إلى التأثير على كلفة حصول البنوك 

يقدمها أوال، وعلى كلفة االئتمان الذي تمنحه البنوك لعمالئها التجارية على الموارد النقدية التي 

 فإذا أراد البنك المركزي التقليل من كمية النقود المعروضة، فإنه يقوم برفع سعر إعادة .2كهدف ثان

  مما يدفعها إلى عدم خصم ما لديها من أوراق تجارية،الخصم وبالتالي زيادة تكاليف البنوك التجارية

، أما إذا أراد البنك المركزي زيادة كمية النقود تقليل من منح القروض مما يقلل عرض النقدوبالتالي ال

 إعادة خصم ما لديها يشجع البنوك التجارية على مما ، سعر إعادة الخصم، فإنه يقوم بتخفيضالمعروضة

  . وزيادة اإلقراض مما يزيد من حجم كمية النقود 3من أوراق تجارية

 سعر إعادة الخصم بمثابة إشارة عن نية البنك المركزي بخصوص السياسة      وتعتبر سياسة

فمثال إذا كشف البنك المركزي عن نيته . 4النقدية واتجاهها في المستقبل، أي أن له أثر اإلعالن

في رفع سعر إعادة الخصم فهذا يدل أنه سيطبق سياسة انكماشية في المستقبل والعكس في حالة 

  . الخصمخفض سعر معدل إعادة

                                                           
����د ا�B�5، دار ا��A& ��,?& وا��=ز%;، �&، 2006، ص 115.�3+2 ا��&�B *�آ&، �3\&ات BM ا  -1  
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     من بين المزايا األساسية لهذه السياسة تتمثل في تمكين البنك المركزي من تأدية دوره كملجأ 

 األزمات المالية والمصرفية، لكن عيوب هذه السياسة دفعت إلقراض وبالتالي التخفيف منأخير ل

وث خلط عند  وهذه العيوب تتمثل في إمكانية حد.بعض االقتصاديين للتوصية بعدم استخدامها

 كذلك إذا حدد البنك المركزي .الجمهور فيما يخص نية البنك المركزي من تغيرات سعر الخصم

 سعر الخصم عند مستوى معين، فإنه سيحدث تقلب كبير للفرق بين سعر الفائدة السوقي وسعر

ية ائدة النقد وفي حجم الف مما يؤدي إلى تقلبات غير مرغوبة في حجم القروض المخصومةالخصم

  .1لتحكم في العرض النقديالمقترضة، وبالتالي تؤدي سياسة تغير سعر الخصم إلى تصعيب ا

  نسبة االحتياطي القانوني. الفرع الثاني

     يمثل االحتياطي القانوني أو اإللزامي تلك النسبة التي يفرضها البنك المركزي على البنوك 

، وتحدد هذه النسبة 2كزي كوديعة بدون فوائدالتجارية والتي يتم االحتفاظ بها لدى البنك المر

  .وفقا للظروف االقتصادية السائدة في البلد

     ويتمثل الهدف المباشر لالحتفاظ بهذه النسبة من االحتياطي لدى البنك المركزي هو ضمان 

سالمة أموال المودعين، حيث تستخدم هذه األموال إلقراض البنوك التي تتعرض ألزمات مالية أو 

قص في السيولة، بهدف المحافظة على مراكزها المالية واطمئنان المودعين على أموالهم، والهدف لن

  .3اآلخر هو التأثير على عرض النقد لدى البنوك التجارية

     ففي أوقات الركود والكساد يقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة االحتياطي القانوني األمر 

 المتوفرة لدى البنوك التجارية، وبالتالي تزيد قدرتها على منح الذي يؤدي إلى زيادة االحتياطات

كانت هناك بوادر ضغوط تضخمية في النشاط إن  أما .، مما يؤدي إلى تشجيع الطلباالئتمان

 فإن البنك المركزي يلجأ إلى رفع نسبة االحتياطي ،االقتصادي نتيجة اإلفراط في خلق االئتمان

 مما يؤدي إلى الي كبح قدرتها على منح االئتمانك التجارية وبالتالقانوني لخفض احتياطات البنو

  .4 الطلب ومن ثم تنخفض األسعارلخفض حجم االستثمار ومعدل التوظيف ويقل

  منحهاوتأثير نسبة االحتياطي القانوني على مقدار القروض التي تستطيع البنوك التجارية   

ة الجهاز لنقدي كبير ومباشر، فقدرى العرض ايكون بشكل مضاعف، وبالتالي أثرها عل
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المصرفي في خلق النقود تعتمد على النسبة المئوية لالحتياطي القانوني المقرر من طرف 

  :1الحكومة حيث أن

= مضاعف الحسابات الجارية 
r∆

1
  . هي نسبة االحتياطي القانوني∆r مع، 

× التغير األولي في االحتياطات = دة مبلغ الحسابات الجارية      والحد األقصى لزيا
r∆

1.  

)وعلى هذا األساس يؤدي ارتفاع نسبة االحتياطي القانوني  )r∆ إلى خفض إمكانية البنوك 

  .التجارية في خلق النقود، والعكس في حالة انخفاض النسبة

مزايا استخدام االحتياطي القانوني للتأثير على العرض النقدي هي أنه يؤثر على كل      ومن 

، ومن ثم فإن أثرها قوي، كما أن تأثيره على كمية النقود المتداولة ال يرتبط 2البنوك بالتساوي

، كما ال يرتبط استخدامها بوجود ملخصلسعرا التجارية كما هو الحال بالنسبة كبقرار البنو

 وال برغبة الجمهور ببيع وشراء السندات واألوراق المالية األخرى كما ،الية متطورةأسواق م

  . الذي سنراه فيما بعد3هو الحال بالنسبة لعمليات السوق المفتوحة

، كما 4هذه األداة، انه يصعب عليها تحقيق التغيرات الصغيرة في العرض النقدي     ومن عيوب 

منح القروض وعلى على ياطي القانوني يربك البنوك وقابليتها أن تكرار التغيرات في نسب االحت

  .5رات ومداهااستثمار ما لديها من أموال، حيث يجعلها غير متأكدة من وجهة هذه التغي

  عمليات السوق المفتوحة. الفرع الثالث

 هو قيام البنك المركزي بتزويد أو استرجاع النقود من الجهاز      المقصود بهذه السياسة

 بهدف التأثير على االئتمان 6مصرفي، وذلك عن طريق شراء أو بيع أوراق مالية في السوقال

استعماال خاصة في  وتعتبر هذه األداة األكثر ،د حسب الظروف االقتصادية السائدةوعرض النقو

 باإلضافة إلى وجود وعي مصرفي لدى ،الدول التي تملك سوق مالي ونظام مصرفي متطورين

  .أفراد المجتمع

                                                           
&G��* ;H، ص -  ،O���ا� L%21ار ا�( ،B�/ 2��ا� �.368 /"2 ا�+,� 1  
&G��* ;H، ص -  ،��.242 أI+2 أ�= ا��A=ح /�B ا�,� 2  
&G��* ;H، ص  ��' - ،O���ا� L%21ار*�2 ا�( ،B�/ 2��ا� �.369ا�+,� 3  
&G��* ;H، ص  أI+2 أ�= ا��A=ح /�O ا�,�-  ،��242. 4  
&G��* ;H، ص -  ،O���ا� L%21ار ا�( ،B�/ 2��ا� �.369 /"2 ا�+,� 5  

6 - Jacques- Henri David, philippe Jaffré , Op.cit, p109.  
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     وأول من استخدم هذه األداة هو بنك انجلترا كوسيلة إضافية بهدف تفعيل معدل إعادة الخصم 

  .، وبمرور الوقت أصبح تطبيق هذه األداة الطريقة الرئيسية للسيطرة على االئتمان19311عام 

      ففي حالة الركود والكساد يسعى البنك المركزي لزيادة عرض النقود بهدف دعم القدرة

بسياسة نقدية توسعية ، ويقوم هنا الشرائية وبالتالي رفع مستوى الطلب الكلي

« Expandsionary Policy » من خالل شراء السندات الحكومية واألوراق المالية، أما في 

حالة اقتصاد يعاني من التضخم فإن البنك المركزي يسعى إلى خفض حجم العرض النقدي من 

، حيث يقوم ببيع سندات « contractionary policy »انكماشية خالل استخدام سياسة نقدية 

قل كمية النقود المتداولة نتيجة للحد من إمكانية تحكومية بأسعار مغرية لتحفيز شرائها، وبالتالي 

  .2البنوك من خلق النقود

  :3وهناك ثالثة شروط أساسية لضمان فاعلية عمليات السوق المفتوحة وهي

 ؛)كما ونوعا(حكومية ات ال مدى توفر السند -1

 ق نقدية نشطة لتداول هذه األوراق؛ مدى توفر سو -2

 . مدى استجابة البنوك التجارية لرغبات البنك المركزي -3

     ومن مزايا هذه األداة أنها تتم بمبادرة من البنك المركزي، الذي يقوم بالرقابة الكاملة على 

 فيمكن أن تمارس بأي درجة سواء كان ،نةحجم عمليات السوق المفتوحة، كما أنها تتميز بالمرو

 كما يمكن عكس ،الحجم المطلوب إحداثه لتغيير االحتياطات أو القاعدة النقدية كبيرا أو صغيرا

وتتميز بإحداث األثر  ،4عمليات السوق المفتوحة بسرعة في حالة حدوث خطأ في ممارستها

  .المطلوب بسرعة

للدول النامية ألنها ال تملك أسواق مالية متطورة، فهي      ومن عيوب هذه األداة أنها ال تصلح 

لة في حال اعأنها ال تكون فتصلح فقط للدول المتقدمة التي لها أسواق مالية نشطة وكفأة، كما 

توفر احتياطات فائضة عند البنوك التجارية، وقد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار السندات 

  .5ى أثر عكسي لألثر المرغوب تحقيقهيؤدي إل وهذا ،الحكومية وفي أسعار الفائدة
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   مالحظات حول األدوات الكمية للسياسة النقدية.لرابعالفرع ا

من النتائج التي يمكن الوصول إليها هي أنه إذا أردنا تفعيل الوسائل الكمية للسياسة النقدية يجب 

  :1إتباع ما يلي

 توحة في آن واحد للحصول استعمال كال من سعر إعادة الخصم وعمليات السوق المف -1

 فمثال في حالة بيع السندات الحكومية في السوق المفتوحة .على رقابة نقدية ائتمانية فعالة

ع لغرض تقليص القاعدة االئتمانية للجهاز المصرفي لن يكون مجديا إذا لم يصاحب برف

 للبنك  ألن ذلك سيدفع البنوك التجارية إلى اللجوء.سعر إعادة الخصم في الوقت نفسه

المركزي بهدف الحصول على مزيد من االحتياطات النقدية عن طريق إعادة خصم 

 لمواجهة اآلثار االنكماشية المنعكسة على ،األوراق التجارية والمالية الموجودة لديها

احتياطها النقدي بسبب بيع البنك المركزي للسندات الحكومية في السوق المفتوحة، وهذا 

  الذي يتمثل في الحد من االئتمان؛مرغوب للبنك المركزييفشل تحقيق الهدف ال

 التغيرات في نسبة االحتياطي القانوني تكون لها آثار مربكة خاصة في حالة عدم  -2

استمراريتها وتواصلها، أدى هذا إلى االعتقاد أنه يجب استعمالها على نطاق ضيق ويتم 

  .اللجوء إليها فقط في حالة إتباع سياسة نقدية انكماشية

  :وفعالية الوسائل الكمية للسياسة النقدية تعتمد على ثالثة شروط هي

 سوق مالية ونقدية متطورة ومنتظمة؛ وجود  -1

 كزي بشكل واسع واعتمادها على ذلك؛  قيام البنوك التجارية بعمليات إعادة الخصم لدى البنك المر -2

 .ها احتياطات فائضة كبيرة التجارية باحتياطي نقدي ثابت ومعلوم وعدم امتالك احتفاظ البنوك -3

  ذا عن األدوات النوعية؟كانت هذه األدوات الكمية فما
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  للسياسة النقدية) النوعية(األدوات الكيفية  .المطلب الثاني

     يقصد باألدوات الكيفية للسياسة النقدية تلك األساليب المباشرة التي يستخدمها البنك 

  .1الئتمان وتوجيهه لتحقيق أغراض اقتصادية معينةالمركزي، بهدف التأثير على نوعية ا

     وتستعمل هذه األدوات بشكل كبير في الدول النامية، ألنه يتعذر عليها استعمال األدوات 

  .الكمية بسبب ضعف نمو أسواقها المالية وأجهزتها المصرفية

ية لغرض تشجيع      وتتضمن األدوات الكيفية مجموعة اإلجراءات التي تتخذها السلطة النقد

 أو وقف التوسع ه بتوجيه التوسع المرغوب في،أنواع معينة من اإلنفاق أو االستثمارات المنتجة

 في أنواع أخرى من االستخدامات عن طريق التأثير المباشر على االئتمان بغير المرغو

كية المصرفي، كاستخدام هذه الوسائل للحد من القروض المفتوحة لمستوردي السلع االستهال

 ويمكن ،2غير الضرورية، أو كبح القروض الموجهة لبناء وشراء السندات لغرض المضاربة

  :تلخيص أهم األدوات الكيفية المستعملة من طرف البنوك المركزية عبر العالم فيما يلي

  سياسة تأطير القرض. الفرع األول

 مان بشكل مباشراالئت     تهدف هذه السياسة إلى الحد من قدرة البنوك التجارية على منح 

وذلك عن طريق فرض سقف أعلى لالئتمان ال يمكن ألي بنك تجاوزه بهدف الحد من خلق نقود 

  .3الودائع مباشرة

     ويقوم البنك المركزي بتطبيق هذه السياسة في حالة حدوث تضخم بهدف توجيه منح 

بب في إحداث التضخم ويقيد االئتمان، حيث يمنح االئتمان للقطاعات ذات األولوية والتي لم تتس

االئتمان عن القطاعات التي تكون سببا في إحداث التضخم، ويمكن أن تكون هذه السياسة متعلقة 

  .4)ة األجل، متوسطة أو طويلة األجلقصير(بمعيار أجل القروض 

     وعند ارتفاع حدة التضخم تقوم الدولة ممثلة بالبنك المركزي بوضع سياسة تأطير قرض 

إجبارية، عن طريق تحديد الحد األقصى لحجم القروض الممكن منحها من طرف البنوك أو 

، وعادة ما 1948تحديد معدل نمو القروض، ولقد استخدم هذا األسلوب ألول مرة في فرنساعام 

ببرامج استقرار للكتلة النقدية عن طريق التقليل من النفقات ) تأطير القرض(سة ترفق هذه السيا
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العمومية وتشجيع االدخارات وإصدار السندات وغيرها من الوسائل الكفيلة بتخفيض فائض 

  . 1الكتلة النقدية

  الودائع الخاصة.  الثانيالفرع

سبة من أرصدة البنوك التجارية على      من خالل هذه األداة يقوم البنك المركزي بفرض اقتطاع ن

شكل ودائع مجمدة عنده تمنح عليها فائدة معينة باإلضافة إلى االحتياطي القانوني، ويهدف هذا 

 .2االقتطاع إلى التقليل من عمليات االئتمان التي تقوم بها المصارف عن طريق التقليل من أرصدتها

   اإلقناع األدبي.الفرع الثالث

المركزي إلى أسلوب التباحث والحديث المقنع مع البنوك التجارية فيما يخص      يلجأ البنك 

، كالسعي إلقناعها بإتباع سياسة ائتمان معينة تحقيقا ألهداف 3السياسة والهدف الذي يريد تحقيقه

  .4 عندما أممت بنوك انجلترا1946اقتصادية محددة، وقد استخدمت بريطانيا هذا األسلوب عام 

عالية هذه األداة على خبرة ومكانة البنك المركزي ومدى ثقة البنوك التجارية في      وتتوقف ف

  .إجراءاته، وكذا على مدى استقاللية قراراته

 من (Open Mouth Plicy)     ويكون اإلقناع األدبي أو ما يمكن تسميته بسياسة المصارحة 

 وهذه السياسة في غالب األحيان خالل الصحف والمجالت وخطب المسؤولين في المناسبات المختلفة،

  .     الخصم ونسبة االحتياطي القانوني إعادةال تكون فعالة إال إذا دعمت بوسائل أخرى كتغيير سعر

   سياسة معدالت الفائدة.الفرع الرابع

تجاوز  ولكي يتحقق ذلك يجب أن ت، هو أن تكون استثماراته مربحة     هدف  البنوك التجارية

  . الفوائد المدفوعة وكلفة إعادة التمويل ومجموع التكاليف األخرىت المقبوضةالفوائد والعمال

رض معدالت فائدة محددة على البنوك      لكن في العديد من البلدان يتدخل البنك المركزي ويف

 Taux(، ويكون التأثير على هذه المعدالت عن طريق معدل الفائدة المصرفي األساس التجارية

de base(ألخير الذي يتأثر بمعدالت الفائدة في السوق النقدي، هذا ا.  

     وتقوم الدول المتقدمة باعتماد سياسة سعر فائدة منخفض من أجل تنشيط االستثمارات، لكن 

هذه السياسة كانت في كثير من األحيان سببا في ظهور ضغوط تضخمية أدت إلى جمود 

، مما أستدعى إجراءات أخرى لمواجهة اقتصادي منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين
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 هذه الزيادات قد تقيم بأنها ،التضخم عن طريق إقرار زيادات متتالية لمعدالت الفائدة الدائنة

  .1مرتفعة جدا في ظل آفاق إعادة إطالق النشاط االقتصادي

     من خالل ما سبق نالحظ أن هناك صعوبة في التوفيق بين تطبيق معدالت فائدة تحقق 

 وهنا تكمن ،توازن بين النمو االستثماري من جهة وتفادي التضخم والكساد من جهة أخرىال

مدى فعالية هذه السياسة التي يجب أن تراعي عدة معطيات من بينها التعويض العادل للمدخرين 

  . التضخمكبح جماحخاصة على المدى الطويل وكذا ممارسة التأثير على اإلقراض بهدف 

  ر الصرفسع. امسالفرع الخ

 حيث ة،يستخدم سعر الصرف من طرف البنك المركزي بهدف التأثير على حجم التجارة الخارجي    

يقوم بتخفيض سعر صرف العملة المحلية إذا كان هدفه زيادة الصادرات ألجل تحسين ميزان 

 ويعتبر ي إلى زيادة االستيراد من الخارجالمدفوعات، ويقوم برفع سعر صرف العملة المحلية مما يؤد

  .2استقرار سعر الصرف سبب رئيسي في نمو التجارة الخارجية

  فعالية السياسة النقدية. المطلب الثالث

     لقد أثار موضوع فعالية السياسة النقدية جدال واسعا بين االقتصاديين، فقد اعتبر الكالسيك 

ادي حالة التضخم، لكن بعد السياسة النقدية أنها األداة الفعالة لتحقيق االستقرار االقتصادي وتف

 وعجز السياسة النقدية على معالجتها جاء الفكر الكنزي الذي أعطى أهمية أكبر 1929أزمة 

للسياسة المالية وأهمية أقل للسياسة النقدية، لتأتي بعدها مدرسة شيكاغو التي أعادت للسياسة 

  .النقدية أهمتيها وفعاليتها

  ة في الفكر الكالسيكي والكنزي فعالية السياسة النقدي.الفرع األول

يمكن للسياسة النقدية التأثير في العرض النقدي بطريقة مباشرة عن طريق التحكم في      

اإلصدار النقدي أو بطريقة غير مباشرة من خالل التأثير على قدرة البنوك في منح االئتمان 

 السوق المفتوحة، تغيير وبالتالي على النقود التي يخلقها الجهاز المصرفي عن طريق عمليات

  . 3سعر الخصم ونسبة االحتياطي القانوني

  .LMويمكن إيضاح أثر السياسة النقدية التوسعية أو االنكماشية من خالل تغيرات منحنى 
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IS2 

(2) 

  فاعلية السياسة النقدية .)17(الشكل رقم 

  

     

  

       

  

  

  

  

  .99 الدين البدراوي، مرجع سابق، صمحمد محمود عطوة يوسف، عصام. المصدر

هي المنطقة الوسطى أما ) 2( والمنطقة رقم ،تسمى بالمنطقة الكنزية) 1(     حيث أن المنطقة رقم 

  .فتسمى بالمنطقة الكالسيكية) 3(المنطقة رقم 

     حيث يوضح الشكل السابق تأثير السياسة النقدية على الدخل، فإذا حدث مثال زيادة في 

قود في المنطقة الكالسيكية في هذه الحالة يوجد فائض في األرصدة النقدية يريد عرض الن

، عن طريق شراء السندات التي يزيد الطلب عليها فترتفع أسعارها، منهأصحابها التخلص 

الطلب النقدي للمضاربة يساوي صفر في هذه المنطقة والطلب (وبالتالي تنخفض أسعار الفائدة 

 وبالتالي انخفاض سعر ،)ت يفترض أن يكون غير حساس لسعر الفائدةالنقدي لغرض المعامال

الفائدة يشجع االستثمار وبالتالي زيادة الدخل، وهكذا تكون السياسة النقدية كاملة الفعالية في 

  .المنطقة الكالسيكية

ى  فتؤدي هذه الزيادة إلLM     وإذا حدثت الزيادة في النقود في المنطقة الوسطى من المنحنى 

زيادة الدخل، لكن تكون أقل من الزيادة التي حدثت في المنطقة الكالسيكية، بسبب ميل األفراد 

  .لالحتفاظ بجزء من النقود ألغراض المضاربة

لمعروضة      أما في المنطقة الكنزية فإن السياسة النقدية تصبح ضعيفة المفعول، ألن كمية النقود ا

 االستثمار والدخل ال يتأثران بالسياسة النقدية وبالتالي تكون هنا وبالتالي ،ال تؤثر على سعر الفائدة

  .1فعالية السياسة المالية أكبر في معالجة حاالت الكساد واستعادة حالة التشغيل الكامل
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   فعالية السياسة النقدية عند النقدويين.الفرع الثاني

فعالية السياسة المالية، كما رأى      لقد اعتبر النقدويون أن فعالية السياسة النقدية أقوى من 

الكنزيون الذين ركزوا على سعر الفائدة واالستثمار كآلية لالنتقال، حيث اعتقد النقدويون أن 

 سعر للسياسة النقدية أثر على الدخل من خالل المتغيرات األخرى، فاالستهالك قد يتغير بتغير

لفائدة ضحى المستهلك بجزء من دخله  حيث أنه كلما ارتفع سعر ا.الفائدة ويتناسب عكسيا معه

لالدخار، والزيادة في عرض النقود تؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة وزيادة االستهالك الذي 

  . وبالتالي يتزايد المستوى التوازني للدخل،يدعم الطلب الكلي

ر      ونتيجة لذلك فإن السياسة النقدية تكون فعالة إذا كان االستهالك يرتبط عكسيا مع سع

الفائدة، كما تؤثر السياسة النقدية على الدخل من خالل تغيير نمط األصول التي يرغب األفراد 

 زاد العرض النقدي االسمي وبقي مستوى األسعار ثابتا فإن عرض النقود ااالحتفاظ بها، فإذ

 الحقيقي يتزايد، وبالتالي تزيد الثروة ومعها االستهالك، الذي يدعم الطلب الكلي والمستوى

  . 1التوازني للدخل

إذا كان االستهالك دالة  ،ن فعالة حتى في ظل مصيدة السيولة     وبالتالي فالسياسة النقدية تكو

  .نيفي الثروة في هذه الحالة تكون السياسة النقدية أكثر فعالية من السياسة المالية حسب النقدوي

النقدية، من المهم التعرف على      بعد أن تعرفنا على مختلف المفاهيم المتعلقة بالسياسة 

  .مصدر هذه األخيرة المتمثل في البنك المركزي وذلك من خالل المبحث الموالي
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   البنك المركزي كواضع للسياسة النقدية.رابعالمبحث ال

 يتمثل في الرقابة على كمية النقود واستعمالها  هدفها المركزي هو مؤسسة مصرفية،     البنك

 ضعها أو تفرض عليه من طرف الدولةي يقوم هو بوت تنفيذ السياسة النقدية الة تسهلبصور

 ية، ويقف على قمة النظام المصرفيفالبنك المركزي هو المؤسسة المختصة بالصيرفة المركز

فهو ال يهدف إلى تحقيق الربح، بل يهدف من خالل إدارته للسياسة النقدية إلى تحقيق االستقرار 

  .1النقدي والمصرفي

  نشأة البنوك المركزية وظائفها وخصائصها .المطلب األول

 وظائفها، أهم     للتعرف أكثر على البنوك المركزية سنتطرق في هذا المطلب إلى نشأتها 

  .باإلضافة إلى الخصائص التي تميزها

   نشأة البنوك المركزية.الفرع األول

تها في الدول الصناعية الكبرى انت بدايتعتبر البنوك المركزية حديثة النشأة نسبيا، حيث كا     

  على نشأة البنوك التجارية كانت نشأتها متأخرةو الثاني من القرن السابع عشر، في النصف

  .كانت هذه األخيرة هي التي تقوم بإصدار النقود إلى جانب تلقي الودائع وتقديم القروضو

ضوابط، تسبب ذلك في إحداث أزمات      ونظرا لتمادي البنوك التجارية في إصدار النقود دون 

مالية أثرت سلبا على اقتصاديات عدة بلدان، مما دفعها إلى تكليف أحد البنوك التجارية القائمة أو 

 لتجنب األزمات المالية التي تنجم عن اإلصدار النقديإنشاء بنك متخصص للقيام بعملية اإلصدار 

في االقتراض من البنوك التي تتمتع بمكانة  كما كانت رغبة بعض الدول .منظمالالفوضوي وغير 

  .2معينة سبب آخر لظهور البنوك المركزية

     ومع التطورات االقتصادية زادت أهمية البنوك المركزية بدرجة كبيرة ويعود ذلك إلى عدة 

  :3أسباب أهمها

 ؛ االعتماد المتزايد لمبدأ المبادلة، سواء داخل البلدان أو فيما بين الدول -1

 ؛لةمة المتزايدة إلدارة ومراقبة نظام الع الحاج -2

 ؛فيما يخص العمالت والصرف) 1918-1914 ( األولى التذبذب الذي حصل بعد الحرب العالمية -3

                                                           
 

  1  .128ص ، &G��* ;H��B�/ 2، )1ار *�2 ا�L%2 ا����O،/"2 ا�+,�� ا� - 
�&، 2006، ص 4.  ،���         2 -  أD 2+I�"�ن B�/ 2+3، ا)��5*�ت ا�+��o&ات ا�+��.&ة /�O ا�!#�ع ا�+�&BM ودور ا�",=ك ا�+&آ1%�، ا�2ار ا���
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 ومحاولة السيطرة على عرض النقود من ، الكساد العظيم في ثالثينات القرن العشرين -4

 ؛المركزية لتجنب التقلبات الدوريةخالل البنوك 

 . لمختلف الدولاالقتصاديةوالتنظيم الذي أدخل في النظم  عنصر التخطيط  -5

ة ي     ولقد اختلفت األهداف من إنشاء البنوك المركزية من بلد إلى آخر حسب الظروف السياس

 الذي يعتبر أقدم بنك مركزي 1668كان إنشاء البنك المركزي السويدي عام لقد   .االقتصاديةو

لية مقابل منحه حق اإلصدار االحتكاري، كما تأسس بنك انجلترا بهدف تلبية احتياجات الدولة التموي

ورغم تأخر تأسيس بنك .  ملكي بهدف تمويل خزانة المملكة ألغراض حربية بمرسوم1694عام 

انجلترا عن البنك المركزي السويدي، إال أن بنك انجلترا هو أول بنك إصدار تولى مكانة بنك 

لمركزية، مما أدى بالمتخصصين إلى اعتبار أن البداية مركزي طبق وطور مبادئ فن الصيرفة ا

كما تأسس بنك فرنسا عام  .1الوظيفية والحقيقية للبنوك المركزية بدأت بظهور بنك انجلترا

ل سنوات م، لهدف الخروج من حالة الركود التي كان يواجهها االقتصاد الفرنسي خال1800

 الدول الصناعية، حيث كان التضخم الجامح ثم تأسست عدة بنوك مركزية في. ة الفرنسيةروالث

حكومي لتأسيس بنك في اليابان والذي نتج عنه عجز كبير في الموازنة سببا في إصدار قرار 

 أما فيما يخص الواليات المتحدة األمريكية فقد . بهدف معالجة هذه األزمة1882مركزي عام 

نظام االحتياطي الفدرالي في ، تحت 1914تأخرت في تأسيس البنك المركزي الذي كان عام 

  .2 بنكا اتحاديا، لكل منها سلطة على منطقة محددة كنظام مصرفي مركزي متطور12شكل 

، 1949 أول دولة أسست بنكا مركزيا وذلك عام وبالنسبة للدول العربية، فقد كان العراق     

  .وجاءت بعدها باقي الدول العربية

   وظائف البنوك المركزية.الفرع الثاني

صدار والقيام بخدمات مصرفية للحكومة اإل     مع نشأة البنوك المركزية كانت وظيفتا 

الوظيفتين األوليتين من وظائف البنك المركزي، ومع تطوره تفرعت عن هاتين الوظيفتين 

وظائف أخرى أهمها مراقبة االئتمان وتوجيهه، ويمكن تلخيص أهم وظائف البنك المركزي فيما 

  :يلي

 ؛3نقود القانونية تحت قيود معينة تتفق مع حاجة المعامالت إصدار ال -1

                                                           
&G��* ;H، ص-  ،B�/ 2+3.04 أD 2+I�"�ن  1  
.6-5 ا�+&H; ا����G، ص ص -  2  
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 البنك المركزي هو مصرف الحكومة ومستشارها المالي، حيث تحتفظ الحكومة لدى  -2

البنك المركزي بحساباتها وينظم لها مدفوعاتها، كما يقدم لها سلفات قصيرة األجل في 

ائية في الحاالت الضرورية حالة العجز الموسمي أو المؤقت للميزانية وقروضا استثن

ن النقد  كما يقوم بإصدار القروض العامة، ويضع خبرته في شؤو.واألزماتكالحروب 

 ؛1والمال تحت تصرف الحكومة

 الملجأ األخير للبنوك العاملة، من خالل مساعدتها على مواجهة حاالت التعثر  -3

يق استقرار الجهاز واحتماالت اإلفالس، عن طريق تقديم لها تسهيالت مالية بهدف تحق

 ت؛المصرفي خاصة أثناء األزما

 إدارة احتياطات الدولة من العمالت األجنبية واالحتفاظ بها، وتوفيرها ألغراض التجارة  -4

الدولية، إلى جانب العمل على استقرار قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األخرى 

 ؛2)إدارة سعر الصرف(

 غوب فيها؛وجيهه وفق ما يناسب السياسة النقدية المر مراقبة االئتمان كما ونوعا وت -5

 أي تصفية الشيكات التي تتلقاها البنوك من ، اإلشراف على عمليات المقاصة بين البنوك -6

تخلفة عن هذه عمالئها قصد تحصيلها من البنوك األخرى وكذا القيام بتسوية األرصدة الم

 .3العملية

   خصائص البنوك المركزية.الفرع الثالث

  :4تميز البنوك المركزية بمجموعة من الخصائص أهمهات

 تكون إدارة البنوك المركزية من طرف أفراد لهم صلة مباشرة بالهيئات الحكومية أي  -1

 عود للدولة؛أن ملكيتها ت

 ماعي واقتصادي؛ ال تهدف إلى الربح المادي، وإنما هدفها يكون اجت -2

حيث لها السلطة واألساليب التي تمكنها من  لها عالقة وطيدة بالبنوك التجارية والمتخصصة،  -3

 التأثير على أنشطة هذه البنوك بهدف تحقيق السياسية االقتصادية للدولة؛

 . لها القدرة على تحويل األصول الحقيقية إلى أصول نقدية، والهيمنة على إصدار النقد واالئتمان -4

                                                           
2� BM ا�,!=د وا�",=ك، ا�#"�� ا������، دار ا�,KN� ا��&���، �",�ن، د ت، ص 291.! ،B�M�D B3+2 زآ -1  

&G��* ;H، ص -  ،B�/ 2+3.09 أD 2+I�"�ن  2  
&G��* ;H، ص  - ،B�M�D B3+2 زآ295. 3  
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 فإنه المسؤول عن تحديد كمية      وبما أن البنك المركزي يهيمن على إصدار النقد واالئتمان

  .النقود المعروضة من خالل التأثير على مختلف العوامل التي تكون هذا العرض

  البنك المركزي وعرض النقود. المطلب الثاني

     باعتبار البنك المركزي خالقا للنقود القانونية، ومؤثرا على قدرة البنوك في خلق نقود 

 حيث أن ،حجم وسائل الدفع واالئتمان سواء بالزيادة أو بالنقصانالودائع فإنه يستطيع التحكم في 

التغير في كمية النقود المعروضة يمكن أن يؤثر في الدخل القومي واألسعار وفي مختلف 

 فالبنك المركزي إذن يقوم بتنفيذ سياسة نقدية معينة من أجل تحقيق .الكليمؤشرات االقتصاد 

 :1أن تأخذ اتجاهينلدولة، يمكن لهذه السياسة ها ااألهداف االقتصادية التي تسطر

 تكون من خالل قيام البنك المركزي بزيادة عرض النقود عن طريق .سياسة نقدية توسعية  -1

 تحقيق زيادة حجم وسائل الدفع، تشجيع االئتمان أو خفض سعر الفائدة، ويكون ذلك بهدف

 حيث يمكن أن تتسبب ،ثماريدعم القوة الشرائية والطلب االستزيادة النشاط االقتصادي، 

 ي عرض النقود في معدل تضخم مقبول؛تلك الزيادة ف

 حيث تقوم السلطات النقدية بتقييد اإلنفاق واالئتمان من ).مقيدة( سياسة نقدية انكماشية  -2

خالل التقليل من حجم وسائل الدفع، ورفع سعر الفائدة لتشجيع األفراد على االدخار 

تطبق هذه السياسة في حالة حدوث ضغوط تضخمية مرتفعة والتقليل من االستهالك، و

 .إلى المطالبة بالزيادة في األجورتؤدي 

 فإنه على البنك المركزي التحكم في نمو المعروض النقدي بشكل ، على ما سبق وبناءا    

  .يتوافق مع نمو الناتج المحلي اإلجمالي واالستقرار في المستوى العام لألسعار

ن البنك المركزي من التحكم في عرض النقود، فإنه يقوم بتحديد ثالث عوامل      ولكي يتمك

 وذلك من خالل تغير نسبة االحتياطي ،متطلبات االحتياطات القانونية الجزئية أساسية وهي

القانوني، االحتياطات غير المقترضة بواسطة عمليات السوق المفتوحة واالحتياطات المقترضة 

 ويؤدي تغيير أحد العوامل الثالثة المذكورة إلى انتقال منحنى .صمعن طريق تغيير سعر الخ

وإلى اليمين في حالة االرتفاع، حيث أن زيادة  ،قود إلى اليسار في حالة االنخفاضعرض الن

   .زيد من إمكانياتها في منح القروضاالحتياطات غير المقترضة للبنوك التجارية ت
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   : مضاعف كما يليوبالتالي ارتفاع العرض النقدي بمقدار

DNBR
r

M s ×
∆

=∆ 1  

    يمثل التغير في عرض النقود،∆sM  حيث 
r∆

 التغير في االحتياطات DNBR   المضاعف،1

  .غير المقترضة

  .ض النقود بالشكل المواليويمكن توضيح انتقال منحنى عر

  انتقال منحنى عرض النقود). 18(الشكل رقم 

  sM  

  1sM  

  

    

                         M∆                 

    

  

  .213عبد المنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى، مرجع سابق، ص: المصدر

لى االحتياطات المقترضة  من جهة يؤثر ع. في آن واحديخص سعر الخصم فله تأثيرانففيما 

 في تكلفة االقتراض من البنك اطات، حيث أن انخفاضه يعني انخفاض تكلفة لهذه االحتيباعتباره

  .المركزي، ومن جهة أخرى يؤثر على االحتياطات القائمة

 وسلوك الجمهور وحيدة التي تؤثر في عرض النقود     والبنك المركزي ليس هو الجهة ال

 في ذلك من خالل االحتفاظ بالنسبة لطلبه على العملة في التداول، فالبنوك التجارية أيضا تؤثر

حيث أن العملة في التداول إذا أودعت في البنوك تتحول إلى احتياطات، . فائضةباحتياطات 

  فإذا افترضنا أن شخص أودع مبلغ. لنقودفالتغير في هذه األخيرة يؤدي إلى تغير عرض ا

فإذا الحظ البنك استنادا إلى خبرته السابقة أنه .  دج لدى بنك معين تدفع عند الطلب10. 000 

 منه فقط، فإنه 40%ال يحتاج لكامل المبلغ لتغطية طلبات السحب اليومي، وإنما يحتاج إلى 

.  كاحتياطي%40  واالحتفاظ بـ%60يستطيع في هذه الحالة إقراض جزء كبير منه والبالغ 

 كمقياس لكمية النقود في 1Mفإذا استخدمنا . نالحظ هنا أن هناك عمليتين، إيداع وإقراض

  Ms /&ض ا�,!=د

(i)2ةi�Aا� &�* 
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التداول، والتي تتكون من العملة في التداول زائد ودائع تحت الطلب، فعند عملية اإليداع 

وبذلك استطاع .  بدون انخفاض مقابل في الودائعانخفضت كمية العملة في التداول بنفس المبلغ

  . دج من خالل التوسع في منح القروض  6.000 البنك زيادة عرض النقود بـ

     ولكي تكون سياسات البنك المركزي فعالة يجب أن ترسم على أسس موضوعية، دون أن 

ضمان ذلك إال من  كأن تكون سياسية مثال، وال يمكن  في ذلك عوامل أخرى غير اقتصاديةتؤثر

  .خالل استقاللية البنك المركزي

   استقاللية البنك المركزي.المطلب الثالث

عمل ولة في عمله، فهو مؤسسة حكومية ت     تتمثل استقاللية البنك المركزي في عدم تدخل الد

ص السياسة في اإلطار المؤسسي للدولة، لكن يجب أن تكون قراراته مستقلة خاصة فيما يخ

 وقد أثارت هذه القضية جدال كبيرا منذ ظهور البنوك المركزية وكان للعديد من .النقدية

 الذي قال انه ال يمكن 1824 عام David Ricardoاالقتصاديين آراءهم في ذلك من بينهم 

االعتماد على الحكومة في السيطرة على إصدار النقود الورقية، حيث أن منح الحكومة هذه 

 واقترح أن يكون احتكار اإلصدار النقدي .في استخدامهاإلى اإلفراط السلطة سوف يؤدي غالبا 

  .في أيدي نواب يتم تفويضهم من طرف مجلس النواب

 من وظيفة إصدار ة البنك المركزي بعد توسع وظائفه     وقد ظهرت الدعوة إلى استقاللي

دي وبين االستقرار النقود إلى التأثير على االقتصاد، فيما يخص التناسق بين حجم العرض النق

  .قيمة العملة المحلية االقتصادي واستقرار

مع حدوث انهيارات نقدية في القرن التاسع عشر، ظهرت أفكار تدعو إلى تدخل الدولة في       لكن

لمواجهة معدالت ) 1933-1929( حدوث أزمة الكساد الكبير  أكثراالقتصاد، ودعم هذه الدعوات

 فبدأت الحكومات تتدخل في أعمال بنوكها .سعار األسهم في البورصاتانخفاض أالبطالة المتزايدة و

ل لهذه األخيرة، وبذلك اضطرت المركزية وزاد ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية باتخاذها كممو

  .1استقالليتها التي حققتها من قبلللتنازل عن جزء من البنوك المركزية كثير من 

 من البنوك المركزية في استرجاعات األخيرة نجاح العديد      لكن رغم ذلك فقد شهدت السنو

مزيد من االستقاللية، وذلك من خالل إدخال تعديالت على قوانينها تقلص من دور الحكومة في 

 في  مماثلةإقرار السياسة النقدية، ومن بين هذه الدول نجد نيوزيلندا، شيلي، وهناك محاوالت
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وال ننسى في هذا الصدد الجدل الذي دار ِمؤخرا . 1شرقيةوفرنسا وبعض دول أوروبا ال انجلترا

حول ) الفرنسي الجنسية(بين الرئيس الفرنسي ساركوزي ومحافظ البنك المركزي األوربي 

  . حدود استقاللية هذا األخير

     ولقد أجريت العديد من الدراسات االقتصادية لبحث العالقة بين درجة استقاللية البنوك 

  . المؤشرات االقتصادية مثل التضخم، الناتج المحلي اإلجمالي وعجز الموازنةالمركزية وبعض

  :2وسنستعرض بعض النتائج التي وصلت إليها أهم الدراسات في هذا الموضوع

  االستقاللية والتضخم -1

ن الستقاللية البنوك المركزية أنه إذا كان البنك المركزي مستقل وال يتعرض      يعتقد المؤيدو

اسية من جانب الحكومة أو البرلمان، فإن السياسة النقدية التي سيتبعها سوف تؤدي لضغوط سي

  .إلى انخفاض معدالت التضخم وتحقق استقرار مستويات األسعار

     وقد أجريت بعض الدراسات لبحث العالقة بين درجة استقاللية البنوك المركزية ومعدل 

 دولة من الدول المتقدمة 12 فيها بيانات ، استخدما Bade & Parkinالتضخم أهمها دراسة 

، )1944بعد عام (من بينها الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا وذلك بعد فترة بروتن وودز 

 من طرف الحكومة 3وتم قياس درجة استقاللية البنوك المركزية من خالل درجة التأثير المالي

تعيين أعضاء مجلس (اسة البنك المركزي على البنوك المركزية، وكذا درجة التأثير على سي

لبنك، وهل يحق لهم اإدارة البنك وعزلهم وتحديد عدد ممثلي الحكومة في مجلس إدارة 

  ).التصويت أم ال، وإذا كان إقرار السياسة النقدية بيد البنك أو بيد الحكومة

ي لم تؤثر في      وكانت النتائج أن درجة االستقاللية المحسوبة على أساس التأثير المال

معدالت التضخم، أما االستقاللية المحسوبة على أساس درجة استقاللية سياسة البنك فقد أثبتت 

النتائج أن هناك عالقة وثيقة بين االثنين، أي أنه كلما ارتفعت درجة استقاللية البنك المركزي 

  .يصاحب ذلك بمعدالت تضخم منخفضة
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 االستقاللية والناتج المحلي  -2

جد دراسات قليلة اهتمت بالعالقة بين درجة استقاللية البنوك المركزية والناتج المحلي      تو

  .اإلجمالي، فمنها ما كانت نتائجها موجبة ومنها ما كانت نتائجها سلبية

                ومن بين الدراسات التي كانت نتائجها إيجابية تلك الدراسة التي قام بها كل من 

)De long &   Summers ( حيث قام الباحثان بدراسة درجة االستقاللية ومعدل نمو الناتج ،

المحلي في الدول الصناعية، باستخدام معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل عامل خالل الفترة 

 وأظهرت النتائج أنه إذا ازدادت درجة . كسنة أساس1955 مع اعتبار سنة 1955-1990

ناتج المحلي اإلجمالي لكل عامل بـ  واحدة ارتفع معدل نمو الاستقاللية البنك المركزي بدرجة

  . سنويا0,4%

  االستقاللية وعجز الموازنة -3

     هناك بعض الدراسات التي بحثت في العالقة بين درجة استقاللية البنوك المركزية وعجز 

ن مقارنة الموازنات العامة، من منطلق أن ارتفاع درجة استقاللية البنوك المركزية تمكنها م

طلبات الحكومة فيما يخص تمويل عجز الموازنة بإصدار المزيد من النقد وبيع المزيد من 

  .السندات الحكومية وأذونات الخزانة

فيما يخص درجة استقاللية  Parkin      ومن أهم هذه الدراسات، تلك الدراسة التي قام بها

ناعية، وكانت النتائج أن هناك عالقة  دولة ص12البنوك المركزية وعجز الموازنات العامة لـ 

عكسية بين درجة استقاللية البنوك المركزية ونسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي، حيث أن نسبة عجز الموازنات العامة إلى الناتج المحلي في كل من ألمانيا وسويسرا 

  .بلغت تقريبا الصفر) 1983-1955(خالل الفترة المدروسة 

  

  

  

  

  

  

  



  السياسة النقدية                                                                                                                     الفصل الثاني

 

- 128 - 

 

  خالصة الفصل

كرين باعتبار النقود هي الموضوع الرئيسي للسياسة النقدية، فقد حظيت باهتمام مختلف المف     

 فالنظرية الكالسيكية رأت .ت في دورها وتأثيرها على االقتصادحثوالمدارس االقتصادية، التي ب

 أما كينز .أنها وسيط للمبادلةالقتصادي سوى أن النقود محايدة وليس لها أي تأثير على النشاط ا

 على المدى القصير وتأثيرها على الدخل والعمالة، واعتبر ترف بدور النقود في االقتصادفقد اع

 وجاء بعد ذلك .ي المعامالت، االحتياط والمضاربةأن الطلب على النقود يكون لثالث دوافع ه

، لكن ذلك د  وتأثيرها عليهالذي أقر بدور النقود في االقتصا Friedmanالنقديون بزعامة 

 في حين ركزت المدرسة النيوكالسيكية على التوقعات العقالنية .يكون على المدى الطويل

، البطالة والتضخم، وأن الجانب الحقيقي هو الذي يؤثر على الجانب ودورها في تحديد الدخل

  .النقدي وليس العكس

 وقرارات تقوم بها السلطة النقدية فاألكيد      وبما أن السياسة النقدية هي عبارة عن إجراءات

 ففيما يخص األهداف فإنها تصنف إلى أهداف أولية تتمثل في مجمعات .هداف وأدواتأن لها أ

االحتياطات النقدية وظروف سوق النقد، أهداف وسيطة تتمثل في معدل الفائدة، سعر الصرف 

ر، محاربة البطالة، تحسين ميزان والمجمعات النقدية وأهداف نهائية أهمها استقرار األسعا

  .المدفوعات وتحقيق معدالت نمو مرتفعة

 كمية وأخرى نوعية، أما الكمية فهي سعر إعادة    وفيما يخص األدوات فتوجد أدوات  

 نوعية فمنها سياسة تأطير القرض االحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوحة، وأما ال،الخصم

  .األدبي، معدالت الفائدة وسعر الصرفالودائع الخاصة، اإلقناع 

يمثل البنك المركزي السلطة النقدية في الدولة فهو الذي يتحمل مسؤولية وضع وإدارة السياسة و    

النقدية، للوصول إلى تحقيق أهدافها من خالل التحكم في العرض النقدي، وال يتسنى له ذلك إال إذا 

  .لموضوعية التي تكون على أسس اقتصادية بحتة الحق في اإلدارة اهتمتع باستقاللية تعطي
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 الفصلتمهيد 

  العالقة بين السياسة النقدية والنمو االقتصادي ومدى تأثير النقودسنبحث الفصل في هذا      

تصادي فكل والتضخم على النمو، نظرا ألهمية النقود باعتبارها وسيلة فعالة للنشاط االق

المؤشرات والمتغيرات االقتصادية تعتمد عليها في االستثمار، االدخار، الطلب وحتى مستويات 

  .البطالة والتضخم

     ومن خالل تقسيمات هذا الفصل سنتطرق في المبحث األول إلى مختلف قنوات انتقال 

قل نتاالئتمان، لنألسعار وات ا قنو، من قناة معدل الفائدة إلى النشاط االقتصاديالسياسة النقدية

في المبحث الثاني إلى بيان دور الحكومة في النمو االقتصادي باعتبار السياسة النقدية من 

 كما نقدم بعض .لة في السلطات النقديةمثالسياسات االقتصادية الكلية التي تتكلف بها الحكومة مت

 والنمو إلى جانب بعض الملخصات القصيرة لدراسات اقتصاديين حول العالقة بين النقود

، لنعرج في  من عدمهاالمفاهيم حول التضخم باعتباره أحد مؤشرات فعالية السياسة النقدية

 اخترنا منها  االقتصادينموال  ونقودالالمبحث الثالث إلى نماذج نظرية هامة حول العالقة 

 نموذج 

Musso- Oliver Brono  Patrick  ، نموذجSidrauski- Fisherونموذج Jean- Pierre 

Laffargue ، ،لنصل في األخير كمبحث رابع إلى تقديم دراسات تطبيقية حول نفس العالقة 

   .Robert Barro ودراسة Taoufik Rajhi- Patrik Villieu تين لـتطرق إلى دراسنحيث 
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   قنوات انتقال السياسة النقدية للنشاط االقتصادي.المبحث األول

ير فيه وتوجيه مساره إلى ثسة النقدية إلى االقتصاد عبر عدة قنوات بهدف التأ     تنتقل السيا

 في هذا المبحث سنبحث في أهم هذه القنوات التي تتمثل في قناة .الهدف المراد الوصول إليه

  .االئتمانعر الفائدة، قنوات األسعار وس

   قناة معدل الفائدة.المطلب األول

وات الهامة التي تستخدم في التحكم في حجم االئتمان وبالتالي في      يعتبر سعر الفائدة من األد

حجم العرض النقدي، فتحديد معدل الفائدة يعكس توجه السياسة النقدية للدولة إلى تشجيع االستثمار 

 ويتأثر سعر .في مختلف القطاعات أو الحد منه وكذا دورها في مواجهة مشكل التضخم واالنكماش

 يزيد عن  بشكلكما يحدد سعر الفائدة الطبي المحدد من طرف السلطة النقدية، الفائدة بسعر الخصم

، حيث يتفاوت سعر الفائدة بين مختلف الدول %3-2لرقم القياسي لألسعار بنسبة لمعدل السنوي ال

معدالت النمو االقتصادي المتوقعة ووضع ميزان  ،وذلك يرجع إلى اختالف معدالت التضخم

  .المدفوعات

ر أسعار الفائدة على مختلف القرارات والمؤشرات االقتصادية التي تساهم في تحديد      وتؤث

   :1مستوى الدخل القومي أهمها

  ؛داع أموالهم في البنوكي تشجيع الجمهور على االدخار وإ .1

 ؛تشجيع االستثمار وزيادة الطلب عليه .2

 ؛ؤوس األموال الخارجيةلمحلية ومنع هروبها نحو الخارج، وجذب روال االمحافظة على رؤوس األم .3

 ؛المحافظة على استقرار سعر صرف العملة .4

 . توسيع أو تقليص االئتمان المحلي خاللالتأثير على حجم الكتلة النقدية من .5

     ويرى الكالسيك أن قناة سعر الفائدة هي قناة تقليدية، أما الكنزيون فيعتبرونها أهم قناة تمكن 

   .2و االقتصاديالسياسة النقدية من بلوغ هدف النم

   :3والتأثير على المتغيرات االقتصادية من خالل سعر الفائدة يكون كما يلي

↑↑→↓→↑→ YIirM 
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) ir(قي يتمثل سياسة نقدية توسعية التي تؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة الحق)  M(حيث 

خير الذي يعتبر أحد ، هذا األ) I(وبالتالي انخفاض تكلفة اقتراض رأس المال وزيادة االستثمار 

  ).Y(تج القومي امكونات الطلب الكلي، حيث أن ارتفاعه يؤدي إلى زيادة الن

هذا يؤدي إلى رفع سعر الفائدة االسمي )    M(     وعند إتباع سياسة نقدية انكماشية 

  .تثمار وانخفاض اإلنتاجالحقيقي، مما يرفع من تكلفة رأس المال وبالتالي انخفاض نفقات االسو

  

الذي يحصل ) قطاع األعمال(والجزء األكبر من اإلنفاق االستثماري يقوم به القطاع اإلنتاجي 

إلنفاق وكما أشرنا سابقا فإنه توجد عالقة عكسية بين ا .على رأس المال عن طريق االقتراض

د في ذلك على نظرية وذلك حسب النظرية الكالسيكية التي تستن ،االستثماري ومعدل الفائدة

د على مردودية االستثمار من جهة وعلى محيث أن اإلنفاق االستثماري يعت .تكوين رأس المال

تكلفة تمويله من جهة أخرى، فكلما كانت أسعار الفائدة منخفضة أدى ذلك إلى زيادة 

  .1االستثمارات وبالتالي ارتفاع الدخل القومي

األسعار يعتمد على مستوى الطلب الكلي، وخاصة أن مستوى الدخل وفيرى ز ين     أما ك

ليصل إلى تأثيرها على  ،ويبين تأثير النقود على اإلنفاق االستثماري ،الطلب االستثماري الخاص

 وقد استخدم للوصول إلى ذلك سعر الفائدة للربط بين النقود واإلنفاق .الدخل واألسعار

  .االستثماري، ويتضح ذلك من خالل الشكل الموالي
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  تأثير النقود على مستوى الدخل واألسعار في النظرية الكينزية. )19(الشكل رقم 

 

 

  

   

 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

  

  

  .293المرجع السابق، ص. المصدر

التأثير ، فإن MS1إلى MS  ففي حالة زيادة عرض النقود من طرف السلطة النقدية من     

، هذا ما )i1(إلى ) i(األولي يكون على الجانب النقدي وتحديدا على سعر الفائدة فينخفض من 

كما هو موضح في ) I1(إلى ) I( فيرتفع هذا األخير من ،يؤدي إلى انخفاض تكلفة االستثمار

  .B وAالشكلين 

إلى ) AD(من ) Cالشكل (     ويؤدي ارتفاع اإلنفاق االستثماري إلى ارتفاع مستوى الطلب الكلي 

)AD1( الذي يؤثر على مستوى الناتج الوطني فيرتفع من ،)Y ( إلى)Y1(. إذا وقع الطلب الكلي في 

 األسعار، أما ، فإن ارتفاع اإلنتاج في هذه المنطقة يرافقه ارتفاع مستوى)(Cلمنحنىلالمدى المتوسط 

 اإلنتاج يؤدي إلى ارتفاع مستوىإذا وقع الطلب الكلي على المدى الكنزي فإن ارتفاع الطلب 
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 والعكس في المدى الكالسيكي أين يرتفع المستوى .والدخل الحقيقي دون أي ارتفاع في األسعار

  .1العام لألسعار دون أي ارتفاع في اإلنتاج أو الدخل الحقيقي

ي هذه  شكك فه     وبالرغم من التأييد الكنزي لوجود عالقة بين القطاع النقدي والحقيقي إال أن

وصول كمية النقود إلى حد معين فإن أي زيادة بعد ذلك ستقع  دنالعالقة كميا، حيث يرى أنه ع

ولن يكون لها أي تأثير على سعر الفائدة، وبالتالي ال يكون هناك تأثير على  في فخ السيولة

ألسعار وبالتالي تأثير النقود على الدخل وعلى ا .2اإلنفاق االستثماري وال على الدخل القومي

عند كينز هو تأثير غير مباشر، حيث يكون عن طريق سعر الفائدة إلى أن يصبح غير فعال 

  .تماما عند مستوى معين من عرض النقود

  .سياسة النقدية في التصور الكنزي من خالل المخطط المواليالال أثر نتقويمكن توضيح كيفية ا
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  لنقدية في التصور الكنزيتقال السياسة انا .)20(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  .148رحيم حسين، مرجع سابق، ص. المصدر

  

  

 امليل إىل االستهالك

 الدخل

 السياسة النقدية

 كمية النقد

مستوى االستهالك املتوقع 

 ؤسساتمن طرف امل

 الطلب الفعال

 معدل الفائدة االستثمار

 تفضيل السيولة

الكفاية احلدية 

 لرأس املال

أسعار السلع 

 العوائد املنتظرة من اإلنتاجية

  اإلستثمارات

 التوظيف

 اإلنتاج
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ب على األموال المستخدمة فيه يمكن لولتوضيح أثر سعر الفائدة على اإلنفاق االستثماري والط

  .إعطاء المثال العددي الموالي

 تثمارية المقترحة عليها المتمثلة في إمكانية تنفيذ المشروعات االسنفرض شركة إنتاجية تنظر

  : في

  نسبـة العـائد المتـوقع سنويـا  المشـــــروع

A 

B 

C 

D 

E  

15%  

12% 

%10 

9% 

8% 

  

فما هي المشاريع التي تقبل الشركة تنفيذها مع العلم أن تمويلها يكون عن طريق      

  رفية ؟القروض المص

ا ستقبل المشاريع التي يكون نه     بما أن الشركة اإلنتاجية هدفها األساسي هو تحقيق الربح فإ

 فإن %10عائدها المتوقع أكبر من سعر الفائدة السنوي، فإذا كان معدل الفائدة السنوي هو 

وعين  وهي في هذا المثال المشر،%10 التي يزيد عائدها عن الشركة ستقبل بتنفيذ المشاريع

)A ( و)B (حيث أنه كلما انخفض معدل الفائدة فإن الشركة ستقبل بتنفيذ مشاريع أكبر،  . فقط

 فإن الشركة ستقوم بتنفيذ كل المشاريع، وبالتالي %8فإذا انخفض معدل الفائدة إلى أقل من 

  .تظهر هنا العالقة العكسية بين معدل الفائدة واإلنفاق االستثماري

ر من االقتصاديين دور سعر الفائدة في تحديد حجم االستثمار، فقد اعتقد      ولقد انتقد كثي

A.Hansin أن القرارات االستثمارية ال تتأثر بسعر الفائدة، ورأى Samuelson أن سعر 

قرارات ن وأ ،وحتى في األجل الطويل كاليف قصيرة األجلالفائدة ليس له أي تأثير على الت

 لكن هذه .لى جانب معدل الفائدة كعامل المخاطرة وعدم التأكداالستثمار تحكمها عوامل أخرى إ

ات من القرن العشرين، إال أنها أثبتت ية بعض الشيء في سنوات الثالثينياآلراء وإن كانت واقع

القرن   خمسينياتقتصادية التي ظهرت ابتداء من عدم جدواها فيما بعد خاصة بعد التغيرات اال

 حيث استخدمت على سبيل .رة سعر الفائدة في تحديد حجم االستثماوالتي أظهرت فاعلي العشرين،
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المثال الواليات المتحدة األمريكية سعر الفائدة كأداة للتأثير على مستوى االستثمارات المطلوبة 

 حيث نجحت هذه السياسة في ،بهدف زيادة تشغيل طاقتها اإلنتاجية والتخفيض من مشكلة البطالة

  .1ا في زيادة قوة الدوالرزيادة االستثمارات وكذ

     وكما أشرنا سابقا، تتأثر أسعار الفائدة بسعر الخصم المحدد من طرف السلطات النقدية، 

بمختلف حيث أن رفع هذا األخير يدفع البنوك إلى رفع أسعار الفائدة التي تدفعها على الودائع 

كما  .ستفادة من العائد المرتفعالهذا ما يؤدي إلى جذب ودائع أكبر ل .أنواعها في السوق النقدية

 أي ،أن ارتفاع أسعار الفائدة يحث المدخرات على االنتقال من السوق المالي إلى السوق النقدي

التحول من االستثمار طويل األجل إلى االستثمار قصير األجل ألن عائد االستثمار في الثانية 

  .2أكبر منه في األولى

 واستندوا في ذلك إلى ،ة طردية بين االدخار وسعر الفائدة     ويرى الكالسيك أن هناك عالق

أن القطاع العائلي هو المصدر الرئيسي لالدخار في االقتصاديات الصناعية الحديثة، حيث يتأثر 

 أهمها سعر الفائدة، الذي في حالة ارتفاعه يدفع بالعائلة إلى االدخار وتأجيل 3بعدة بعوامل

أما في حالة  .فرصة هذا االرتفاع وتعظيم عائدهافادة من استهالكها للمستقبل بهدف االست

انخفاض أسعار الفائدة فإن ذلك سينعكس سلبا على المدخرات السابقة للعائالت، حيث تنخفض 

عوائدها وهذا ما يؤدي بالعائالت إلى اإلحجام عن االدخار وهو ما يؤثر بالسلب على 

  .االستثمارات وبالتالي الناتج الداخلي الخام

    إلى جانب التأثير على االستثمار واالدخار فإن قناة سعر الفائدة، يمكن أن تؤثر من خالل  

اإلنفاق االستهالكي على السلع المعمرة كالسكن والسيارات التي تعتبر قرارات استثمارية، حيث 

ض من االدخار، وبالتالي توجه العائالت معظم دخلها إلى فأن انخفاض معدل الفائدة سيخ

  .ستهالك وخاصة إلى استهالك السلع المعمرةاال

  تباع سياسة نقدية توسعيةاف ،     ومن أهم خصائص هذه القناة اعتمادها على سعر الفائدة الحقيقي

M ) (يمكن أن يرفع من مستوى األسعار المتوقع) Pe (وبالتالي ارتفاع معدل التضخم) eπ(، الذي 

                                                           
��، 2000، ص 142-140.� ،�$��D�3'.� وا��$' ا�'و�4 ���"رو، ����� <��ب ا���5، ا������ت ا� '�� '#H� ��L� ،B2��  1- أ#5' ��.' �
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)(دة الحقيقي يخفض من سعر الفائ eiir π−= ،1وبالتالي زيادة اإلنفاق االستثماري وزيادة الناتج 

  :كالتالي

↑↓→↑→↑→↑→ YirpM ee π  

     حيث أن السياسة النقدية تبقى فعالة حتى ولو خفضت معدالت الفائدة االسمية إلى الصفر 

  .من طرف السلطات النقدية

ة نجد أيضا قناة أخرى ليست بأقل أهمية من األولى وهي قناة      إلى جانب قناة سعر الفائد

  . والتي تنقسم إلى قناة سعر الصرف وقناة االئتمان،األسعار

   قنوات األسعار.المطلب الثاني

  .من بين قنوات انتقال السياسة نجد قنوات أسعار الصرف وقنوات أسعار األسهم والسندات

   قناة أسعار الصرف.الفرع األول

ة ومشاكل أسعار الصرف المرنة إلى زيادة اهتمام االقتصاديين يلقد أدى توسع التجارة الدول     

 فمعدل ،بتأثير السياسة النقدية على صافي الصادرات والناتج الكلي من خالل أسعار الصرف

الصرف للنقود الوطنية ينخفض عند إتباع سياسة نقدية توسعية، وهذا ما يشجع سعر 

هذه القناة من خالل تأثيرات أسعار الفائدة، حيث أن انخفاض هذه األخيرة  وتعمل .الصادرات

، مما يخفض من ينتيجة للتوسع النقدي تؤدي إلى انخفاض حجم الودائع األجنبية في البلد المعن

خص من في مقابل العمالت األجنبية، هذا ما يجعل السلع المحلية أر )E↓(قيمة العملة المحلية 

السلع األجنبية، وبالتالي زيادة الطلب على السلع المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع صافي الصادرات 

)↑NX(من ثم زيادة الناتج الكلي  و )Y(2.  

↑↑→↓→↓→↑→ YNXEirM  

 الحقيقية      وعند إتباع سياسة نقدية انكماشية ينخفض العرض النقدي فترتفع أسعار الفائدة

 وهو ما يؤدي إلى جلب رؤوس األموال األجنبية ورفع الطلب على ،المحلية مقارنة بالخارج

 فتتجه هذه األخيرة إلى االرتفاع أكثر، وذلك ما يؤثر سلبا على الصادرات .العملة المحلية

ود  وينتهي االقتصاد إلى حالة كساد ورك،وبالتالي ينخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

  .اقتصادي
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 وبالتالي ، إلى زيادة حجم الصادرات1995     ولقد أدى تخفيض العملة في الجزائر عام 

 مليون دوالر عام 864 مليون دوالر مقابل 521انخفض العجز في الميزان التجاري إلى 

 لكن .1994 مقارنة بعام %21 بـ 1995، حيث أن الصادرات الجزائرية ارتفعت عام 1994

ثر اإليجابي، فإن تخفيض العملة عن طريق زيادة العرض النقدي ينجم عنه ضغوط رغم هذا األ

 وبالتالي يحدث نقص في الطلب الفعال ، إلى انخفاض القدرة الشرائية لألسر يؤديتضخمية، مما

نتيجة الرتفاع أسعار السلع األجنبية والوطنية المرتبطة في تصنيعها بالسلع الوسيطية 

ا جدل قائم بين من يرى أن تخفيض سعر العملة الوطنية يؤدي دائما إلى  هناك إذ.1المستوردة

ارتفاع في الصادرات الصافية وبين من يرى أن هذه الزيادة تكون ضعيفة أو منعدمة نظرا 

الرتفاع أسعار السلع المستوردة وما يصاحبه من زيادة في تكاليف اإلنتاج التي تنعكس سلبا على 

  . ي األسواق الدولية وبالتالي على الصادراتتنافسية السلع المحلية ف

     ويمكن توضيح مختلف اآلثار لتخفيض العملة الوطنية عن طريق السياسة النقدية المناسبة 

  .من خالل المخطط الموالي
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  اآلثار المتسلسلة لتخفيض قيمة العملة. )21(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .869المرجع السابق، ص . المصدر

 السياسة النقدية

 ختفيض قيمة العملة

 تغريات يف األسعار املتعلقة باملنتوجات الوطنية واألجنبية

ارتفاع أسعار الواردات املعرب عنها بالنقود 

 الوطنية

اخنفاض يف أسعار املنتجات الوطنية املعرب عنها 

 بالنقود األجنبية

 تقليص الواردات

 إحالل املنتجات الوطنية للواردات

 ارتفاع الطلب األجنيب

 ادرات الوطنيةزيادة الص

 ارتفاع يف اإلنتاج والدخول

 زيادة يف األرباح والطاقة التراكمية زيادة العمالة

 االجتاه حنو توازن امليزان التجاري
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   قناة أسعار األسهم والسندات.الفرع الثاني

  والثانية لـJ. Tobin     ظهرت هذه القناة من خالل نظريتين هامتين األولى لـ 

Modigliani.  

ساد  الدور الذي تؤديه السياسة النقدية في أوقات الكح توضيTobin     حيث حاول االقتصادي 

 وهي نظرية حركية في االستثمار، وفكرتها األساسية هي . qمن خالل نظريته المعروفة بنظرية

 اإلحالل، وتسمى هذه ةأن االستثمار يتوقف على نسبة القيمة السوقية لألصل الرأسمالي إلى تكلف

  :  حيثqالنسبة بمعامل 

R

M
q =  

إحالل مشروع مكان ( تمثل تكلفة اإلحالل R  والي تمثل القيمة السوقية لألصل المMمع 

                                                                     ).مشروع آخر

 عالقة ارتباط بين هذا المعدل وبين اإلنفاق االستثماري، كما أشار إلى أن Tobin     وأوجد 

  .q> 11المؤسسات يجب أن تستثمر عندما يكون 

 فذلك يعني أن تكلفة المشاريع منخفضة مقارنة مع ، منخفضاqفعندما ما يكون المعدل      

 فسرت Tobin وبالتالي فإن نظرية .تالكلفة االستثمارية الستبدال المشروع وتحديث اآلال

، كما أعطت 1933 -1929انخفاض معدل االستثمار إلى أدنى مستوياته في أزمة الكساد الكبير 

 من أسعارها في بداية عام %10 إلى ما يعادل 1933أسعار األسهم عام تفسيرا النخفاض 

كما حدث في  ة،فإن إتباع سياسة نقدية انكماشي) Monétaristes(ما يرى النقدويون كو .1929

 فانخفاض .)1929(الواليات المتحدة األمريكية كان سببا رئيسيا في حدوث األزمة االقتصادية 

) eP↓(أدى إلى انخفاض الطلب على األسهم ومن ثم انخفاض أسعارها ) M↓(كمية النقود

 وبالتالي) I↓( مما دفع بالمستثمرين إلى تخفيض حجم استثماراتهم .qوبالتالي انخفاض معدل 

  ).Y↓(انخفاض الناتج القومي 

↓↓→↓→↓→↓→ YIqPM e  

                                                           
�� X@�� ،%��& 4���1238	N، ص - 1  



 الفصل الثالث                                                                                     أثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي

 -142- 

     وبهدف معالجة الكساد وتنشيط االقتصاد لجأت البنوك المركزية إلى زيادة عرض النقود 

ين بوتوسيع االئتمان، فانخفضت أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر وهذا ما شجع المضار

 والمستثمرين على االقتراض المفرط، حيث لم توجه هذه القروض إلى االستثمار الحقيقي في

 أين كانت أسعار األسهم منخفضة، وبسبب زيادة .السلع بل وجهت إلى سوق رؤوس األموال

 وبالتالي ارتفاع كلفة ،qالطلب على األسهم ارتفعت أسعارها، مما أدى إلى ارتفاع قيمة 

المشروعات الجاهزة بسبب ارتفاع أسعار أسهمها مقارنة مع كلفة استبدال المشروعات وشراء 

أي أن المستثمرين توجهوا نحو االستثمار الحقيقي، وبالتالي  ،مشروعات جديدةاآلالت وإنشاء 

 مكونات الطلب الكلي فقد أدى ارتفاعه إلى  أحد وبما أن االستثمار هو.)I(ارتفع حجم االستثمار 

  .1ارتفاع الناتج القومي

↑↑→↑→↑→↑→ YIqPM e  

  .توسعية وبين زيادة االستثمار الربط بين السياسة النقدية الTobinومن هنا استطاع 

 فقد أوضح في نظريته الدور الذي يمكن أن ،Modigliani     أما فيما يخص االقتصادي 

 حيث .تؤديه السياسة النقدية في النشاط االقتصادي من خالل تأثير زيادة الثروة على االستهالك

 من خالل زيادة أوضح أن المستهلكين يحاولون تحسين مستواهم االستهالكي عبر الزمن

 الذي يحدد بالدخل الحالي والموارد المحصل عليها مدى الحياة، هذه الموارد التي تتكون ،اإلنفاق

أساسا من األسهم العادية، حيث عند ارتفاع أسعارها تزيد ثروتهم المالية وبالتالي يزيد 

  .2استهالكهم

تؤدي إلى زيادة الطلب على  أن السياسة النقدية التوسعية Modiglianiأوضح    من جهته   

  أصحاب هذه األسهم ثروات األفراد فتزيد بذلك،)eP↑(األسهم العادية وبالتالي ارتفاع أسعارها 

 وبما أن االستهالك هو أحد مكونات الطلب .تالذين يرفعون من استهالكهم من السلع والخدما

 .)Y↑(ة اإلنتاج الكلي فإن زيادة هذا األخير يؤدي إلى زياد

↑↑→ Y الثروة →↑االستهالك→ ↑eP→↑M  
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أن تؤثر في ) لسنداتاألسهم وا(     فهاتين النظريتين توضحان كيف يمكن ألسعار األصول 

ن قنوات األسعار عهذا  . وبالخصوص على الدخل القومي كنتيجة أخيرة،النشاط االقتصادي

  .فماذا عن قنوات االئتمان

  )القرض(االئتمان  قنوات. المطلب الثالث

     تعتبر القنوات التي تطرقنا إليها قنوات تقليدية، ويوجد عدة خالفات حول كيفية عملها لكن 

معدل الفائدة قنوات (إلى جانب القنوات المذكورة ف .تفاق عام على وجودها وأهميتهاهناك ا

توجد قناة أخرى أثارت اهتمام الكثير من ) السنداتوأسعار األسهم  وأسعار الصرف

  ).القرض(االقتصاديين هي قناة االئتمان 

 د من المقترضين     ولقناة االئتمان مصدران، المصدر األول هو عدم اكتمال السوق للعدي

حيث أن المؤسسات الصغيرة التي ال تستطيع إصدار أوراق تجارية ليس لها بديل إال االقتراض 

ففي حالة تخفيض البنك المركزي الحتياطات البنوك يؤدي بهذه األخيرة إلى  .من البنوك

تلجأ تخفيض منحها للقروض، وبالتالي يؤثر هذا سلبا على استثمارات الشركات الصغيرة التي 

 والمالحظ أن قناة االئتمان هي قناة مماثلة لقناة سعر الفائدة، .إلى إلغاء العديد من المشاريع

 وأن الشركات الصغيرة هي المجبرة على .وتختلف عنها في تركيزها على قروض البنوك

  أما الشركات الكبرى فإنها تتأثر بدرجة أقل ألن سعر الفائدة على،الخروج من مجال االستثمار

   .1الورقة التجارية ال يرتفع مثل سعر الفائدة على قروض البنوك

     وفي حالة إتباع سياسة نقدية توسعية من طرف السلطة النقدية تؤدي إلى زيادة ودائع 

 ويزيد االحتياطات غير المقرضة للبنوك بسبب مضاعف ،البنوك، مما يشجعها على اإلقراض

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي انخفاض معدالت .القرض الذي يدفعها إلى اإلقراض أكثر

 وهو المفهوم المقدم . تحريك وترشيد القرض فينتقاء الموجهإلالفائدة إلى التقليل من مشاكل ا

 والذي يشير إلى أن البنوك تقلل من منح القروض ،Stiglitz وWeyss من طرف االقتصاديين

 لكن هذا يبدو .عليها بالشروط المطبقةعندما ال ترغب المؤسسات والعائالت في الحصول 

مناقضا لقانون العرض والطلب، ألنه إذا قامت األسعار بعملها فإن مفهوم ترشيد القرض ال 

  .2 االقتصاديينلينبغي أن يكون، كما يقو
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     وتؤدي السياسة النقدية التوسعية المذكورة إلى زيادة اإلنفاق االستثماري واالستهالكي 

  . الدخل القوميوبالتالي زيادة

 زيادة ↑← زيادة االستثمار↑← زيادة قروض البنك↑← زيادة الودائع ←سياسة نقدية توسعية 

  .الناتج المحلي

ية على القدرة االئتمانية      المصدر الثاني لقناة االئتمان يركز على أثر السياسة النقد

للمقترضين المحتملين، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تدهور ميزانيات شركات كبيرة 

 وتؤثر السياسة النقدية على ميزانية .1ل في معدالت الفائدة المتغيرةمثوزيادة تكلفة الدين المت

  :2المشاريع بعدة طرق

 تؤدي إلى ارتفاع أسعار ،)M↑(سة نقدية توسعية الطريقة األولى تتمثل في أن تطبيق سيا

 )I↑(، مما يرفع القيمة السوقية للمشاريع ومن ثم زيادة اإلنفاق االستثماري )eP↑(األسهم 

 أما الطريقة .خاطرة وبالتالي زيادة الناتج الكلي بسبب انخفاض الم،الذي يرفع الطلب الكلي

 وهي الفرق بين العوائد النقدية والتكاليف النقدية، فسياسة نقدية ،مثل في التدفقات النقديةتالثانية فت

 يحسن وضع ميزانية المشروع من خالل هذا.توسعية تؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة االسمية

قترضين في استرجاع أموالهم زيادة التدفقات النقدية والسيولة، مما يزرع ثقة أكبر لدى الم

 سياسة نقدية . ومن ثم ارتفاع االستثمار وزيادة الدخل القومي،ويشجعهم على زيادة اإلقراض

 ارتفاع ← زيادة اإلقراض← انخفاض المشاكل المالية← زيادة التدفقات النقدية←توسعية 

  . زيادة الدخل القومي←االستثمار

 لتأثير السياسة النقدية على ميزانية المشاريع تتمثل في المستوى العام ىخرأ ة     وهناك طريق

 وبالتالي .لألسعار، ذلك أن مدفوعات الدين في الدول المتقدمة تكون مثبتة تعاقديا بقيمتها االسمية

ة فاالرتفاع غير المتوقع للمستوى العام لألسعار بسبب توسع نقدي يؤدي إلى انخفاض القيم

ط عدم انخفاض القيمة الحقيقية للمشروع نفسه، مما يزيد ربش ،الحقيقية للديون على المشروع

  .االستثمار والناتج الكلي،قيمة اإلنفاق 

 ← انخفاض احتمال المشاكل المالية←ر متوقع في األسعار ارتفاع غي←سياسة نقدية توسعية

  . ارتفاع الناتج الوطني← ارتفاع االستثمار←ارتفاع اإلقراض
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ور هام في التأثير على      من خالل القنوات المذكورة نالحظ أن السياسة النقدية تؤدي د

وبما أن السياسة النقدية هي إحدى . المتغيرات االقتصادية والنشاط االقتصادي بشكل عام

  .السياسات الكلية للدولة فكيف تؤثر هذه األخيرة بمختلف هذه السياسات على النمو االقتصادي

لعالقة ا حول دراساتالدور الدولة في النمو االقتصادي مع ملخص لبعض . المبحث الثاني

   ومفهوم التضخم اقتصادي نمو–نقود 

 تخص دور الدولة في النمو االقتصادي  التي من المفاهيممجموعة     ندرس في هذا المبحث 

ملخص لبعض الدراسات التي تطرقت للعالقة بين السياسة النقدية وبالخصوص التضخم مع مع 

فاهيم التي تخص التضخم وعالقته  وفي المطلب الثالث نتعرض ألهم الم.النمو االقتصادي

عامل على الدراسة ركيز باحث الموالية فيما يخص سبب ت حتى تتضح الصورة في الم،بالنقود

  .التضخم وعالقته بالنمو االقتصادي

  دور الدولة في النمو االقتصادي. لالمطلب األو

لدولة من أهم هذه      في إطار التطورات التي عرفها العالم في مختلف المجاالت، كان دور ا

 األمن والقضاء وغيرها من المجاالت البعيدة ، فبعد أن كان دورها ينحصر في الدفاع.التطورات

ل التدخل فيه عن االقتصاد، تطور هذا الدور ليدخل مجال االقتصاد من أوسع أبوابه من خال

ستعمال وكل ذلك با. دعم الطلب أو كبحه وتشجيع االدخار ،وتوجيهر فيما يخص االستثما

ة، المالية والنقدية وغيرها للوصول إلى يمختلف سياسات االقتصاد الكلي كالسياسة الصناع

  .الهدف األساسي الذي يتمثل في النمو االقتصادي

     وبقي دور الدولة وتدخلها في الحياة االقتصادية حتى لسنوات غير بعيدة محل جدل بين 

 وبين ،باعتباره أساسيا لتحقيق النمو االقتصادي ،هبين مؤيد لهذا الدور ومدعم لاالقتصاديين 

  .معارض له باعتباره يكبح االقتصاد ويتعارض ومبدأ اقتصاد السوق الحر

 ،تدخل الدولة في المساهمة في النمو االقتصاديAdam Smith      وعلى سبيل المثال فقد أيد 

ة على قييحقضرائب الالضرائب وبعض ال، األشغال العامة، من خالل االهتمام بالتعليم

 حكومة قوية لها سياسة د وجوب وجو Ricardo ويرى.الصادرات والواردات لتحقيق إيراداتها

 تقضي على التخلف الثقافي وتعمل على توفير األمن واالستقرار السياسي داخل المجتمع ،فعالة

 . عدد السكانر من معدل الزيادة فيإضافة إلى العمل على زيادة تراكم رأس المال بمعدل أكب
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 نظرا العتبار أن هذا ،للنمو االقتصادي Solowهذا ولم يكن لدور الدولة أي أهمية في نموذج 

  .األخير يخضع لمتغيرات خارجية هي التطور التقني والنمو الديمغرافي

     فيما رأت نظرية النمو الداخلي أن تدخل الدولة في االقتصاد يساعد على تحقيق النمو 

إنتاج  ،تشجيع البحث والتطوير ، من خالل المشاريع االستثمارية،ي المدى البعيداالقتصادي ف

عم دحماية براءات االختراع وحقوق الملكية و أنواعها الوسيطية والنهائية،السلع بمختلف 

 من خالل نموذجه Romer فيرى .السياسات التعليمية والتكنولوجية لتكوين رأس المال البشري

ن هذا األخير يكون سببه تراكم رأس المال المادي من خالل التجديد لنمو االقتصادي أل

االجتماعية أكبر من المردودية الخاصة  والذي يجعل المردودية ،التكنولوجي الذي تدعمه الدولة

. %30وإنتاج أنواع جديدة من السلع الرأسمالية ودعم االدخار الذي حدد قيمته األمثلية أكبر من 

 ليعتبر أن معدل النمو االقتصادي مرتبط بجزء الموارد ،عد من ذلك إلى أبBarroليذهب 

الوطنية التي تقتطعها الدولة لتخصيصها للنفقات اإلنتاجية واإلستثمار في المنشآت القاعدية 

 التي قام بها  تلكوثبت ذلك من خالل دراسات تجريبية كثيرة منها. 1لتحسين إنتاجية المؤسسات

)1989 (Ashauerيات المتحدة األمريكية، والتي بينت أن الزيادة في اإلنفاق العام  في الوال

 .2  0,4% يؤدي إلى زيادة إنتاجية القطاع الخاص بـ % 1بـ

ودعم سياسات التربية التعليم  ،لبشري إلى أهمية تكوين رأس المال اLucasوقد تعرض      

 Helpmannكما رأى . نولوجيةوالتكوين في تحسين المردودية اإلنتاجية وظهور التجديدات التك

et Crossmanلمعرفة ضرورة التركيم المقصود ل.  

     وعموما فإن للحكومة دور هام في النمو خاصة في الدول النامية اقتصاديا، ويكون لهذا 

فالنمو . أهمها العالقة بين النشاط الحكومي ومستوى مجموع الطلبيتضمن الدور عدة جوانب 

اع مجموع الطلب عبر الزمن إلى المدى الالزم الستعمال الطاقة االقتصادي يستلزم ارتف

 وهنا تتدخل الحكومة من خالل وضع السياسات .متزايدة لالقتصاد استعماال كامالاإلنتاجية ال

المالئمة، ونقصد هنا خاصة السياسات المالية والنقدية من أجل تأمين مستوى طلب كاف 

، ويكون هذا على المدى القصير  في االقتصاد واستعمالهاالستيعاب الطاقات اإلنتاجية الموجودة

وفي المجتمعات الحديثة ال تكتفي الدولة بالتأثير على مستوى الطلب تأثيرا فعاال بل تتعدى . فقط

                                                           
1- Pierre- yves Hénin, pierre Rale, les nouvelles théories de la croissance,  Revue économique, 
perspectives et réflexions stratégiques, N°44. 1993, p79.     
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إلى جانب التأثيرعلى الميل لالدخار من خالل  ،ة فعالة لتجديد الطاقة اإلنتاجيةذلك إلى تشكيل قو

 والنقدية والذي يؤثر بدوره على معدل تكوين رأس المال في مختلف اإلجراءات المالية

 فإن المجاالت التي يجب دعمها نظرا إلسهامها الكبير في نمو Domarوحسب  .االقتصاد

الطاقة اإلنتاجية هي التعليم والتدريس، الموارد الطبيعية، إنماء المعلومات والبحوث وتطويرها 

توجب على الحكومة اإلسهام في تكوين رأس المال بشكل في البالد المتخلفة ي. والصحة العامة

  .1طبقة من رجال األعمال المغامرينامتالكها مباشر نظرا الفتقارها لنظام فعال و

النشاط  على ي والضرائب من أهم القنوات التي تؤثر بها الدولة     ويعتبر اإلنفاق الحكوم

ع ما تشتريه الحكومة من سلع وخدمات، ويشمل اإلنفاق الحكومي جمي .دعم النمواالقتصادي وت

ومن  .وال يشمل ما تدفعه الحكومة من تحويالت لألفراد كمساعدات ومنح ودعم دون أي مقابل

جهة أخرى فإن الحكومة تفرض ضرائب مباشرة على الدخل واألرباح وضرائب غير مباشرة 

  .إلنفاق االستهالكيعلى اإلنتاج، هذه الضرائب تقلل من الدخل المتاح، وبالتالي تقليل ا

     كما يكون للدولة دور في النمو االقتصادي من خالل تنظيم العالقات االقتصادية بين األفراد 

والمؤسسات، ومنع أية تجاوزات قد تحصل بينها من خالل إصدار القوانين والتشريعات   

  .صاديةة االقتقوانين التنميو كقانون البنك المركزي، قانون التجارة ،االقتصادية

     وفي المجال اإلنتاجي تتدخل الدولة من خالل إنتاج السلع والخدمات العامة ،كخدمات األمن 

إلى جانب توفير . بناء السدود والمطارات وغيرها من المنشآت القاعدية، والدفاع الوطني

القطاع خدمات الصحة والتعليم وإنتاج السلع ذات الطبيعة االحتكارية في حالة إنتاجها من طرف 

  .الماء وخدمات االتصاالت منها إنتاج الكهرباء، الخاص،

     ونظرا للدور الذي تؤديه الدولة في النمو االقتصادي من خالل العديد من سياساتها 

وبالخصوص السياسة النقدية، اهتم االقتصاديون بدراسة هذه األخيرة وخاصة العالقة بينها وبين 

  . سنتعرض لملخص ألهم هذه الدراساتموالي الفي المطلب. النمو االقتصادي

  

  

  

  

                                                           
.421،420 وا!س 	����"ن، ��@�� X	N، ص ص- 1  



 الفصل الثالث                                                                                     أثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي

 -148- 

   اقتصادي نمو–ملخص ألهم الدراسات حول العالقة نقود . المطلب الثاني

     لقد لقيت العالقة بين السياسة النقدية والنمو االقتصادي وخصوصا  بين التضخم والنمو 

بر عن  أو انخفاضه يع النقدية وارتفاعهاالقتصادي، باعتبار معدل التضخم من نتائج السياسة

لقيت . مدى فعاليتها في التحكم في مستوى األسعار، وبالتالي تحقيق توازن بين العرض والطلب

هذه العالقة اهتماما كبيرا من طرف العديد من االقتصاديين الذين بحثوا في طبيعة هذه العالقة 

ذج ذلك عن طريق تكوين نماو. وعن كيفية تأثير التضخم أو الكتلة النقدية على النمو االقتصادي

عن طريق دراسات تجريبية للعديد من البلدان من خالل عينات رياضية إلثبات هذه العالقة، أو 

 ألهم هذه وسنحاول في هذا المطلب تقديم ملخصات. إحصائية، أو دراستها في بلد معين

عضها بنوع من تعرض في المطالب الموالية ب أو التطبيقية، لنس سواء النظرية منهاالدراسات

  .التفصيل

، الذي أظهر من )Tobin )1965     فمن وجهة نظر تحليلية أو نظرية كانت أول األعمال لـ 

خالل نموذجه إمكانية تأثير النقود على مستوى النشاط بتعديل محفظة العائالت، كما أوضح 

ر النقود كأصل التأثير اإليجابي لزيادة التضخم على مستوى النشاط على المدى البعيد واعتب

وإذا لم تنخفض مردودية النقود تحت تأثير التضخم فاألعوان يفضلون االحتفاظ باألصول . مالي

 .1الحقيقية في محفظتهم وهذا يترجم بارتفاع في االستثمار، وبالتالي بنمو أكبر قوة

 Sidrauski نمو من طرف -، كان هناك تحليل نظري للعالقة تضخمTobinإلى جانب      

، حيث افترض أن النقود من بين مركبات دالة Tobinالذي أخذ وضعية مخالفة لـ ) 1967(

وبالتالي النتائج تظهر حيادية . المنفعة للعائالت ألنها تعطي تدفق للخدمات ناتجة عن هذه الحيازة

يل، كبيرة للنقود، وفي هذه الحالة النقود ليس لها أي أثر ال على المدى القريب وال على المدى الطو

وليس لها أي أثرعلى مستوى وتطور الناتج الداخلي الخام، وفي هذا النموذج معدل النمو المتوقف 

 .2يتحدد بصورة خارجية عن طريق معدل نمو السكان

اشتق عالقة موجبة أو معدومة بين التضخم وتراكم ) Fisher) 1979     وفي هذا الصدد 

وبالمقابل فإن نماذج النمو الداخلي تقدم معدل نمو  .رأس المال أثناء الحركية على المدى القصير

                                                           
1- Bernard Eric, Développement financière, politique monétaire et croissance économique, 
université d’Orléans, France, 2000, P 06.  
2- Ibid, P06.  
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عالقة ارتباط Gylfason(1991) هذا وقد اشتق .  يتأثر بشكل ضعيف بالظواهر النقديةغير مهمل

  .سالبة بين معدل التضخم ومعدل النمو الداخلي في الفترة الطويلة

العالقة بين السياسة  حول ى اختالف في الرؤات النظرية في الدراس، يوجد     كما الحظنا

ونفس الشيء بالنسبة للدراسات التجريبية التي ال تظهر . النقدية أو التضخم والنمو االقتصادي

نفس اإلجابة النهائية والواضحة بالنسبة لتكاليف وفوائد السياسة النقدية، وتظهر وجود عالقة 

، Lerine et Remelt (1992) ومن هذه الدراسات دراسة  ،عكسية بين مستوى التضخم والنمو

Fisher (1993) ،Roubini et Sala-i-Martin (1992) وChari et al   .(1995)  فيما

أن التضخم متغير غير مالئم لتفسير النمو، لكن تسارع ) Rajhi et Villieu) 1993يرى 

 فإن التضخم ليس هو الذي يؤثر على Ireland) 1984(وبالنسبة لـ . األسعار هو المفسر للنمو

.  التضخم، ففي النظام المالي تكون النقود األصل األول علىلنمو، لكن النمو هو الذي يؤثرا

َ Judson et Orphanidesوبالنسبة لـ  ،Andres )1996 (et Molinas Domenech 

) 1995(فالنمو االقتصادي على المدى الطويل يكون مرتبط عكسيا مع تغيرات التضخم، ويرى 

Weder et McCandelessن هناك عالقة ارتباط موجبة بين تطورالكتلة النقدية والنمو  أ

دول (االقتصادي على المدى الطويل،  بالنسبة للدول التي معدل التضخم المتوسط فيها ضعيف 

OCDE(1. 

 أن النقود تبقى حيادية على  بحيث دالة المنفعة للمقاييس السلوكية،Asako (1983)كما استعمل      

دل التضخم يمكن أن يكون له أثر موجب، سالب أو معدوم على سرعة تكييف المدى الطويل، ومع

أكبر، أصغر أو ) s(رأس المال في مستواه المتوقف، وحسبما إذا كانت مرونة االستبدال المؤقت 

تساوي الواحد، هذا المعلم يحدد دور أكثر أهمية فيما يتعلق بتحديد إشارة مشتق االستثمار بالنسبة 

، بينما )S<1(يمكن أن يصير سالب إذا كانت درجة االستبدال المؤقت ضعيفة . تلة النقديةلمعدل نمو الك

S≤1 تكون صحيحة عندما Fisherنتيجة 
2. 

     وبالنظر إلى العالقة الوطيدة التي تربط النظام المالي بالسياسة النقدية، فقد ركزت بعض 

حث في أثر النظام المالي على النمو االقتصادي، فتنشيط دراسات االقتصاد القياسي على الب

                                                           
1 - Ibid, P 06,07. 
2 - Patrick Villieu ، inflation et accumulation du capitale, annales économie et statistique, N°27, 
France, 1992, P 74. 
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ويسهل انتقال رأس المال اتجاه  ،ت االقتصادالقطاع المالي يسرع النمو االقتصادي ويطور أداءا

  .القطاعات األكثر إنتاجية، فالسياسة االقتصادية تتضمن عمق مالي مالئم

فيما يخص تطور نتائج التحرير ، )Roubini et Sala-I-Martin) 1992 وفي دراسة لـ    

 االمالي استعمال في قياس درجة القمع المالي مؤشر متغير يستعمل معدل الفائدة المتوسط ، ووجد

 .1 تعرف معدل نمو أكثر ضعفلتي معدل الفائدة فيها دائما متحكم فيهأن البلدان ا

نقدي باستخدام بوضع نموذج لتقدير النمو ال) Hans) 1990 وPhelpsوقد قام كل من      

  :، ومعادلته الرئيسية هي)FM-OLS(منهجية المربعات الصغرى 

ttttt uDCPIDYDMDM ++++= − 32110 ββββ  

مثل النمو النقدي للفترة  يtDM−1 مثل معدل النمو النقدي الفعلي للفترة الحالية، يtDMحيث 

مثل نمو أسعار المستهلك ي tDCPI نمو االقتصادي الفعلي للفترة الحالية،مثل الي tDY السابقة،

  .الخطأ العشوائي utالفعلية للفترة الحالية، 

 نموذج لقياس أثر نمو النقد المتوقع على النمو Sargent et Wallace     كما وضع كل من 

  :االقتصادي ويتمثل في

ttt uEDMYY +++= − 12110 εεε 

)(يث ح tt YLNY  هو نمو النقد tEDM هو الناتج المحلي اإلجمالي للفترة الحالية،tY، والمتغير=

012 الخطأ العشوائي، وتمثلtuالمتوقع، ,, εεεإلى جانب هذا النموذج قدم  . معلمات النموذج

نفس االقتصاديين نموذج لقياس أثر نمو النقد غير المتوقع على النمو االقتصادي ويتمثل هذا 

  :النموذج في

ttt uMRYY +++= − 12110 εεε  

  .2)المتغيرات األخرى عرفت مسبقا( هو نمو النقد غير المتوقع 1MRحيث  

تفترض أن السياسة النقدية غير المتوقعة      وكما رأينا سابقا فإن فرضية التوقعات الرشيدة 

وحدها هي القادرة على التأثير في النمو االقتصادي، هذه الفرضية أكدتها عدة ) المفاجئة(

                                                           
1 - Bernard Eric ، OP. Cit, P 06.  
  2- وا-% �H#' ��4 ا��k< ،4��Gر ا������ ا��3'.� ا�#�" $� و��y ا�#�" $� ��B ا,داء ا! ���دي �4 ا,ردن، �Wآ�ة ��@���� �4 ا! ���د، آ��� 

.79-70، ص 2004ا�'را��ت ا�$���، ا���D$� ا,رد���، ا,ردن،   
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على االقتصاد األمريكي، التي بينت نتائجها بأن ) Barro 1986(دراسات أهمها دراسة 

  .الناتجالسياسة النقدية غير المتوقعة كان لها أثر فعال وإيجابي على 

 نمو، لذلك سنتطرق -     وكما ال حظنا فإن العديد من االقتصاديين ركزوا على العالقة تضخم

لكن قبل ذلك . في المباحث التالية إلى هذه العالقة، باعتبار التضخم أحد مؤشرات السياسة النقدية

  .سنبحث في أهم المفاهيم الخاصة بالتضخم

  مفهوم التضخم .المطلب الثالث

لتضخم ظاهرة اقتصادية اجتماعية متعددة األسباب واألبعاد بدأ ظهورها الحقيقي عقب      ا

الحرب العالمية الثانية، واكتملت صورتها أكثر في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، 

ونظرا ألهميتها وخطورتها، سنبحث في هذا المطلب تعريفها، أسباب ظهورها أنواعها وكذا 

  .هاكيفية قياس

  تعريف التضخم. الفرع األول

زيادة كمية "     لقد اختلف االقتصاديون في تعريفهم لمعنى التضخم، فمنهم من عرفه على أنه 

عجز مستمر في الميزانية "، ومنهم من قال أنه "النقود بمعدالت تفوق معدالت النمو في الناتج

لكن التعريف الشائع للتضخم ". ارحركة صعودية في األسع" ومنهم من رأى أنه ،"العامة للدولة

ويؤخذ على . م لألسعارلزيادة المستمرة في المستوى العاعند الكثير من االقتصاديين هو أنه ا

هذا التعريف عدم تحديده للدرجة التي ترتفع بها األسعار والفترة الالزمة لبقاء هذا المستوى 

   .1المرتفع من األسعار لنقول أنه هناك تضخم

  أسباب التضخم .نيالفرع الثا

    تختلف مصادر وأسباب التضخم من اقتصاد آلخر حسب طبيعة كل اقتصاد، ويمكن حصر 

  :أهم هذه األسباب فيما يلي

التضخم عن طريق الطلب، حيث يتجاوز في هذه الحالة الطلب الكلي على السلع والخدمات  .1

ة في فائض الطلب النقدي تبدأ بالزياد) كينز(العرض الكلي لها، ويتخذ شكل حلقة حلزونية 

 يؤدي إلى  زيادة أسعار السلع والخدمات، هذامما يؤدي إلى. يفوق الزيادة في العرض

زيادة أرباح المشاريع اإلنتاجية الذي يحفزها على زيادة اإلنتاج، هذه الزيادة في اإلنتاج 

                                                           
  1- ���5 	�4 ه��4،ا ���د.�ت ا��3"د وا���"ك، دار ا���'ي ���
� وا��"ز.X، ا,ردن، 2002، ص ص 162، 163.
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ستهالك ومن تعني زيادة في الطلب على عناصر اإلنتاج، وبالتالي زيادة األجور وزيادة اال

  .1ثم زيادة جديدة في الطلب، وهكذا تتحقق الدورة السابقة عدة مرات

      الشكل الموالي يوضح تأثير الزيادة في اإلنفاق الكلي إلى مستوى يتجاوز الطاقة اإلنتاجية 

   .*Yلتحقيق الدخل األمثل 

  ألعلىلطلب وسحب األسعار إلى االزيادة في ا. )22(الشكل رقم 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  .165طالب محمد عوض، مرجع سابق، ص. المصدر

 يؤدي إلى رفع مستوى األسعار بشكل حاد AD2 إلى AD1     حيث أن ارتفاع الطلب الكلي من 

، وبما أن االقتصاد في حالة تشغيل كامل لموارده فإن استجابة اإلنتاج تكون P2 إلى  P1من 

ل إلى زيادة في األسعار، مما يشكل لتوسع في الطلب تحوومعظم ا) Y2 إلى *Yمن (محدودة  

  .ضغوطا تضخمية

التضخم الناشئ عن زيادة النفقات، حيث ترجع هنا ظاهرة التضخم إلى أن االرتفاع في  .2

األسعار ينتج عن زيادة نفقات عناصر اإلنتاج التي ترجع في الغالب إلى عنصر العمل، 

ل ابزيادة أجور العمتقوم الدولة أو المؤسسات لب، حيث دون أن يكون هناك تغير في الط

استجابة لرغبتهم، لكنها ال تتحمل عبء هذه الزيادة بل تقوم برفع األسعار لتعويض تكاليف 

 .2رفع األجور

                                                           
��، 2000، ص ص74، 75.� ،�
  D� -1'ي �H#"د <�Lب، ا ���د.�ت ا��3"د وا�#�ل، دار ا���D$� ا�D'.'ة ���

.79-78 ا�#�@X ا���	N، ص ص - 2  

LAS 
SAS 

2AD 

1AD 

Y2 Y* 
0 

1P 

2P 

مستوى 

 األسعار

الدخل القومي 

 احلقيقي
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التضخم الهيكلي، حيث يكون مصدره الهيكل اإلنتاجي في االقتصاد، الذي يعاني من االختالل  .3

ث يحدث عجز مرتبط بنقص التناسب بين تشكيلة في هيكله خاصة في الدول النامية، حي

، وهذا يعني ضعف التناسب بين )هيكل الطلب(وتشكيلة الطلب ) هيكل العرض(العرض 

األنواع التي يتم عرضها من المنتجات وكميتها مع األنواع التي يتم طلبها وكميتها، وهو ما 

 .1 الطلبلبيةي حالة عجز العرض عن تيؤدي إلى ارتفاع األسعار وحدوث تضخم ف

  زيادةألسعار يتطلبالعام لالعامل النقدي، يرى النقديون أن تحقيق االستقرار في المستوى  .4

كمية النقود بنفس معدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي، فإذا زادت كمية النقود بمعدل أكبر 

   .2 أي حدوث تضخم،فعتمن معدل نمو الناتج الوطني فإن المستوى العام لألسعار ير

  أنواع التضخم .الفرع الثالث

  :يتضمن التضخم عدة أنواع نذكر أهمها فيما يلي

 ويكون بشكل زيادة فعلية في األسعار، أي أن هذه الزيادة في ،)الصريح(التضخم الظاهر  .1

 .3األسعار تكون ظاهرة ومتحققة فعال في السوق

اعات غير مرئية في ، وهو تضخم مخفي، يتحقق بشكل ارتف)غير الظاهر(التضخم المكبوت  .2

ويحدث هذا النوع من التضخم في البلدان التي تتدخل الحكومة في االقتصاد، حيث  .األسعار

تعمل على تثبيت األسعار، وخاصة أسعار السلع الضرورية وتمنعها من االرتفاع أو االرتفاع 

ئب في حدود ضيقة، أو قيام الحكومة بتقديم إعانات مالية للمنتجين أو تخفيض الضرا

وهذا التضخم يؤدي إلى . المفروضة عليهم لتمكينهم من المحافظة على أسعار منتجاتهم ثابتة

 إلى جانب ظهور ا،أحيانواختفاء بعضها انخفاض جودة هذه السلع ذات األسعار الثابتة 

 .4طوابير للطلب عليها، وظهور السوق السوداء بسبب عدم إمكانية رفع الثمن

 ويعتبر هذا التضخم معتدال، يء،ا التضخم بشكل تدريجي وبطالزاحف، يتحقق هذالتضخم  .3

 . 5حيث تقل فيه ارتفاعات األسعار وتستغرق فترة زمنية طويلة

 

 

                                                           

� وا��"ز.X، ا,ردن، 2006، ص 175.��� f.'H�ا S���"ك، ���/ ا�3"د وا�����5، ا� Z��� Y�& -1  

.166 ���5 	�4 ه���� X@�� ،4	N، ص - 2  
.�� X@�� ،��5 Z��� N�& 172	N، ص - 3   
.169 ���5 	�4 ه���� X@�� ،4	N، ص - 4   
.�� X@�� ،��5 Z��� Y�& 173	N، ص -5 5 
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الرقم 

 القياسي

  :1ويتميز التضخم الزاحف بثالث خصائص أساسية

  خاصية النسبية بين فترة وأخرى، ودولة وأخرى، وقطاع وآخر، وسلعة وأخرى؛ - أ

  والتناقض بين الفعل وردود الفعل؛حركية السلوك االجتماعي للطبقات الكيفية واالرتباط ب خاصية- ب

 خاصية النمو واالرتباط بوتيرة التقدم االقتصادي، حيث أن ارتفاع األسعار بنسب معقولة  - ج

 .تعتبر دافعا للنمو من خالل تحقيق أرباح متراكمة

 منحنى تراكمي تدريجي وهذه الزيادة الدائمة والمتتالية في األسعار تأخذ على المدى الطويل

  .متصاعد وال نهائي، كما يظهر من خالل المنحنى الموالي

  التراكم البطيء للتضخم الزاحف. )23(الشكل رقم 

  

       

   

  

  

  

    

  

  .210،  ص 1996، املؤسسة اجلامعية للدراسات، لبنان، اقتصاديات النقود والبنوكسليمان بوذياب، . املصدر

، حيث يمثل النوع المتطرف من التضخم، يعتبر أخطر أنواع التضخم، جامحالتضخم ال .4

وهو ارتفاع هائل وحاد وسريع لألسعار، حيث تنخفض قيمة النقود بدرجة كبيرة حتى 

وقد . ة جديدة لتحل محل العملة القديمةة القيمة ويقتضي األمر إصدار عملتصبح عديم

 سنويا لمدة أربع سنوات متتالية حدا %5معدل تضخم " آرثر لويس"اعتبر االقتصادي 

وقد حدث . 2أقصى للتضخم الزاحف، فإذا تجاوز هذه النسبة دخل مرحلة التضخم الجامح

هذا التضخم في عدة بلدان أهمها ألمانيا في عشرينيات القرن العشرين، حيث قامت 

ي من  أدى إلى ارتفاع العرض النقدة النقود دون ضوابط اقتصادية مماالسلطات بطباع

 1923-1922حيث في الفترة . ناحية وارتفاع األسعار بشكل جنوني من ناحية أخرى
                                                           

- N	���ا X@�#�210، 209،  ص ص ا. 1   
.4168 ه���� X@�� ،4	N، ص  ���5 	�- 2  

 الزمــن
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 مليون 300 فالشخص الذي كان يملك مبلغ ، تريليون10 إلى 1ارتفع مؤشر السعر من 

 لم يعد بإمكانه شراء قطعة حلوى بهذا 1922، األلمانية في أوائل عاممارك من السندات 

  .1ين فقطالمبلغ الضخم بعد مرور عام

  قياس التضخم. الفرع الرابع

  :2يمكن قياس معدل التضخم بعدة طرق أهمها

   طريقة األرقام القياسية -1

     تستخدم لقياس القوة الشرائية لألفراد والمشاريع والتعرف على تطور األسعار والنقود لسلعة 

 بين سنتين إحداهما سنة وتعتمد األرقام القياسية على المقارنة. معينة خالل فترة زمنية معينة

األساس التي يتم اعتبارها ثابتة وتنسب التقلبات السعرية إليها، وسنة المقارنة التي يراد فيها 

 والرقم ،منها الرقم القياسي ألسعار الجملة وهناك عدة أرقام قياسية .التعرف على مقدار التضخم

هذا األخير غالبا ما يتم استخدامه في القياسي ألسعار التجزئة والرقم القياسي لنفقات المعيشة، 

  .فترات التضخم

ويكون اختيار السلع التي تطبق عليها األرقام القياسية لمعرفة مقدار التضخم بواسطة طريقتين 

  :هما 

وهو الرقم القياسي العام لألسعار يعبر عن كل ) طريقة الناتج القومي(الطريقة الكلية   .أ 

 .زمنية محددةالسلع والخدمات المنتجة خالل فترة 

طريقة العينات، حيث يتم اختيار مجموعة معينة من السلع والخدمات ذات أهمية اقتصادية  .ب 

 وتجري دراسة تطور أسعارها خالل فترة ،عند األفراد أو المشاريع أو بعض القطاعات

 .زمنية محددة

 : وهناك نوعان من األرقام القياسية

 : سلعة بالصيغة لكلياسي البسيطالرقم القياسي البسيط، حيث بحسب الرقم الق  . أ

                                أسعار سنة المقارنة
×                100  
                                أسعار سنة األساس

  

                                                           
.707 ���".��"ن و�"رد ه�وس، ��@�� X	N، ص - 1  
.185-177 ��3% @��/ ��' ا�� X@�� ،t	N، ص - 2  
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ثم يتم حساب الوسط الحسابي لجميع األرقام القياسية للسلع لنحصل على الرقم القياسي 

  .المشترك لها

لمرجح، يستعمل للتفريق بين األهمية النسبية للسلع عند المستهلك حيث السعر القياسي ا . ب

توضع أوزان أو معامالت حسب أهمية السلعة، ثم يتم ضرب هذه األوزان في األسعار 

  .القياسية البسيطة

   طريقة الفجوات التضخمية-2

 حجم السلع      تعتمد هذه الطريقة على قياس الفجوات التضخمية، حيث يتم تقدير الفرق بين

  .والخدمات المنتجة في االقتصاد والقوة الشرائية لدى المستهلكين

   الدخل الحقيقي–اإلنفاق الكلي = الفجوة التضخمية 

  .دات الوار-اإلنفاق االستثماري+ اإلنفاق االستهالكي + اإلنفاق الحكومي = حيث  اإلنفاق الكلي 

   طريقة فائض المعروض النقدي-3

لتي يتبعها صندوق النقد الدولي، وهي عبارة عن الفرق بين التغير في      هي الطريقة ا

  .العرض النقدي والتغير في الطلب على النقود خالل فترة زمنية معينة

∆−∆= الفجوة التضخمية  M
PNT

M
PNT .  

  . الناتج الوطني الكليPNT العرض النقدي، M حيث 

لنماذج النظرية التي تدرس العالقة بين النقود  من اة     في المبحث الموالي سنقدم مجموع

  .Olivier Bruno و Patrick Mussoوالنمو االقتصادي، أولها نموذج ) التضخم(
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بالتركيز على العالقة (نماذج نظرية حول العالقة بين النقود والنمو االقتصادي . المبحث الثالث

  ) اقتصادي   نمو-تضخم

إلى نماذج نظرية قدمت من طرف اقتصاديين درسوا العالقة بين      نتطرق في هذا المبحث 

 Patrick Musso et Oliverومن هذه النماذج نموذج . والنمو االقتصادي) التضخم(النقود 

Bruno ونموذج Fisher (1979) وSidrouski (1967) ونموذج Jean- Pierre 

Laffargue.  

في دراسة العالقة بين النقود  Oliver Bruno  و Patrick Mussoنموذج . المطلب األول

  والنمو االقتصادي

 فيه وضحا نموذج بسيط للنمو الداخلي Olivier Bruno و Patrick Musso     قدم كل من 

 أثر التضخم المتوقع االقتصادي في المدى الطويل، كما وضحاأثر السياسة النقدية على النمو 

  .وتقلباته على النمو االقتصادي

 1ذج البناء العام للنمو.الفرع األول

     إطار التحليل هنا يكون في نموذج لنمو داخلي ألجيال متعاقبة، كل جيل يتكون من أفراد 

، بصيغة غير wtمتماثلة يقومون بتوقعات عقالنية، الشباب يعرضون وحدة عمل مقابل أجر حقيقي 

صدة النقدية وتكوين ادخار حيازة األر. مرنة، يقسمون دخلهم بين استهالك سلعة نهائية متجانسة

حقيقي، التي ستكون مخزون رأس المال المستعمل من طرف المؤسسات في الفترة الموالية، 

  . ومجموع دخلهم مصدره تسربات ادخار الشباب واألرصدة النقدية المحازة،المسننين ال يعملون

كون كل دخلهم، قيود ين األجيال، حيث أن المسنين يستهل  نهمل هنا إمكانية الهبة بوصية ب   

 :الميزانية لألعوان يمكن أن تكتب بالصيغة الحقيقية التالية 

)1(  e
t

t
tt

e
t

t
t P

P
msRc

1
11

+
++ +=     et       ttt

t
t wmsc =++   

eوtPحيث
tP tوt+1،ttcالن على التوالي سعر السلعة النهائية وتوقعاتها عند الزمن  تمث+1

tc تمثل  +1

 ؛t تمثل مقدار االدخار الحقيقي في الزمن st ؛t+1 و tاالستهالك الحقيقي للشباب في الزمن 

mt األرصدة الحقيقية المحازة من طرف األعوان بين t و t+1؛  Re
t+1 هي توقع مردودية 

هذا النموذج غير ممكن وجود ادخار حقيقي موجب، إال وما تجدر اإلشارة إليه أنه في . االدخار
                                                           

1 - Olivier Bruno et Patrick Musso, Volatilité de l’inflation et croissance économique, Revue 
économique Dévelppements récents de l’analyse économique, N°03, Paris, 2000, p 695,696. 
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eإذا كان
tt

e
t PPR 11 / ++  في حالة العكس األعوان يفضلون االحتفاظ بكل ادخارهم في شكل .<

.  في هذه الحالة حيازة النقود تكون مكلفة؛)نفترض أن هذا الشرط دائما محقق(أرصدة حقيقية 

جزء من دخلهم في شكل نقود، متطلبات االحتفاظ نفترض أن الشباب يحتفظون بالضرورة ب

  :الضروري تكتب بالصيغة

)2(    10 << u   ،tt uwm ≥  

  . تمثل المنفعةuحيث 

  :ونفرض أن تفضيل كل جيل يمكن أن يكتب بدالة المنفعة من الشكل
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 . يمثل نفور األعوان من الخطرϑ وهو مؤشر التحديث و > β 0 1 >حيث 

 من المؤسسات في وضعية تنافسية تنتج (n)فيما يخص اإلنتاج نفرض وجود عدد كبير      

  :سلعة نهائية، حيث دالة اإلنتاج تكتب كما يلي

∑
=

=
n

i
itt kK

1
 ,   ni ,....,1=  ,    10 << α    ,     αα −= 1

itittit lkAy  

 وكميات العمل ورأس المال المستعمل من i تمثل على التوالي إنتاج المؤسسة ity،itl،itkحيث 

من النوع ) Romer1) 1986 ونفرض وجود خارجية tهذه المؤسسة في الفترة طرف 

α−= 1
tt aKA . دالة اإلنتاج الكلي إذا هي من الشكلtt aKY التي تسمح بإحداث نمو اقتصادي  =

وتحت فرضيات سوق العمل ورأس المال عند التوازن، شروط تعظيم ربح المؤسسة . داخلي

  : كما يليRt ومردود االدخار wtمح لنا بتحديد معدل األجر الحقيقي يس

)4  (                  RaRt == α        et     ( ) ttt KwaKw =−= α1  

 .خار المتوسط االدR تمثل األجر الحقيقي المتوسط و wحيث 

     بفرض أن الدولة مقتنعة بضرورة اإلصدار النقدي لألعوان من أجل إنجاز عملياتهم 

) هوtالتجارية وعقودهم، وأن الطلب الكلي على النقود عند  )tM 1 ينمو بمعامل+tε بين t و 

                                                           
 n�"�#�ه#� رأس ا�#�ل ا��� �l.ر ا��2دي ��� أ�#c��P� �>��#�ا �k,ا n3� �#l�. ! ر�#c��P� ����#�@!ل ا�#�دود.� ا'$� Romer  1- '��   

Romer أن ا�#����ت ��'  #�ل S�5 	������ ��#���� ا��2د.�، أي ��'أ &�ر@�� ا�d��@�� ��أس ا�)  externalité (ا�Wي .�"ن &�ر@��   
.ا!��c#�ر ! ���$� n3� ��HE��L ا��Q�J، وإ�#� آR�W �$���� ا�#����ت ا,&�ى  
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t+1 وليكن ،ttt MM 11 ++ = ε .ضية حجم السكان وحيد النمط للوحدة ،التوازن على وتحت فر

tttالسوق النقدي يكتب mPM ومعادلة األجر ) 2(ابتداء من عالقة متطلبات االحتفاظ بالنقود  .=

  :يمكن إعطاء صيغة بسيطة لعامل التضخم كما يلي) 04(الحقيقي 

)5(  

  

حيث 
t

t

t

t
t K

K

Y

Y 11 ++ ==γقيقي لالقتصاد هو عامل النمو الح.  

عامل نمو الكتلة م تنبأت بتضخم معدوم عندما يكون Chicagoويمكن اإلشارة إلى أن قاعدة 

 .النقدية متماثل مع نمو االقتصاد

   1التضخم المتوقع والنمو االقتصادي. الفرع الثاني

رض توازن النمو المنتظم يكون محدد كليا من طرف الخيار األمثل الدخار األعوان الذين يفت

تعظيم منفعتهم تحت متطلبات ميزانيتهم المتوقعة، هذه األخيرة يمكن كتابتها بأخذ بعين االعتبار 

11و ) 5(و ) 4(، )2(العالقات  += tKSحيث :  
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 : كمايليويمكن تحديد أثر السياسة النقدية على سلوك ادخار األفراد
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 تكون هناك عالقة موجبة بين من المنفعةأكبر ) نفور األعوان من الخطر (ϑعندما يكون 

  : واالدخار هذه العالقة ليست خطية ولكن مقعرةtε+1عامل نمو النقود
                                                           

1 - Ibid, p 696-698. 
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)8(  

  

)مع   )( ) ( ) 0)12(22 1

11

111 >+++++= ++++ ϑϑεψβεϑεε ϑϑ uwRuwRuwRZ tttt  

إلى أنه هناك عالقة موجبة ) 07( تشير المعادلة .رع في اإلصدار النقدي يكون تضخميكل تسا

 األثر .ت من أجل مستوى تضخم ضعيف نسبيار العائالبين التضخم المتوقع ومعدل ادخا

  . الموجب لتسارع التضخم يختفي عندما يكون معدل التضخم مرتفع نسبيا

     عندما يكون تراكم رأس المال يؤدي دور أساسي في ظهور النمو الداخلي، هذه العالقة بين 

  :قتصادي وتكتب بالصيغةالتضخم المتوقع ومعدل االدخار تؤثر مباشرة على عامل النمو اال
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     التوازن الحركي يكتب بهذه المعادلة التي هي وحيدة وتحدد تماما تحت شروط التكنولوجيا 

  . وتفضيالت األفرادAK(1نموذج(

ن      هذا النموذج ال يمثل حركية انتقالية، فاألعوان يختارون مباشرة مستوى ادخار متواز

  .يقودهم على مسلك النمو المنتظم

بين تطور الكتلة النقدية، التضخم المتوقع ومعدل االدخار يمكن ) محدبة(     العالقة الموجبة 

  :انتقالها مباشرة لعامل النمو االقتصادي ألن
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  :ماالنهاية بـ تتجه نحو tε+1معامل النمو المعظم يعطى عندما
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  : التضخم المشترك لمختلف عوامل النمو االقتصادي والنمو النقدي كما يليويمكن حساب معامل

  

)9(  

  

  .كل تسارع في العرض النقدي يؤدي إلى نمو عامل التضخم

 غير حيادية، حيث أن ارتفاع معدل  تكون ولو كانت متوقعة تماما     السياسة النقدية حتى

ن نفورهم من  كاقدية المحازة من طرف األعوان، إذاالتضخم المتوقع يخفض األرصدة الن

لفقدان للقدرة الشرائية بالنسبة للفترة المقبلة بزيادة ، فإن الشباب يعوضون هذا االخطر كبير

هذا السلوك يشجع تراكم رأس المال ويؤثر إيجابيا على معدل النمو االقتصادي، . معدل ادخارهم

المركبة المتوقعة . لكن هذه العالقة بين التضخم المتوقع والنمو االقتصادي ال تكون خطية

 كان معدل التضخم نسبيا جابي على النمو االقتصادي، إال إذاللسياسة النقدية ال يكون لها أثر إي

 هناك ارتباط موجب بين تطور الكتلة النقدية والنمو االقتصادي على المدى إذن. ضعيف

 في حالة تي يكون فيها معدل التضخم المتوسط نسبيا ضعيف؛ لكن فقط بالنسبة للبلدان ال،الطويل

هذه النتيجة تعبر أيضا أنه في .  بارتفاع معدل التضخمتضخم مرتفع التسارع النقدي يترجم فقط

وبالمقابل في االقتصاديات . حالة تضخم مرتفع يمكن تخفيضه دون تغيير معدل النمو االقتصادي

التي يكون فيها معدل تضخم منخفض، فإن إقرار الهدف تضخم صفر يمكن أن يؤدي بها إلى 

  .و االقتصاديالحصول على تكلفة مهمة ودائمة فيما يخص النم

 ال ها     وما يجب اإلشارة إليه أن تقعر العالقة بين النقود والنمو تعني أن النتيجة التي عرضنا

، كما أن سياسة نقدية )Croissance régulière(تكون صحيحة إال في حالة نمو منتظم 

  ).Non Symétrique(متغيرة تتسبب في تقلب اقتصادي غير متناسق 

نمو المنتظم، تقلب السياسة النقدية والتضخم يكون صدمة مباشرة على عامل      خارج مسلك ال

  .النمو المتوسط لالقتصاد، حتى عندما يكون هذا التغير متوقع كليا
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 التضخم المتقلب والنمو االقتصادي. الفرع الثالث

ملية  عرض النقود يتبع ع     لدراسة آثار التضخم وتقلباته على النمو االقتصادي، نفرض أن

  : تماما مثلσ واالنحراف المعياريεمتوسط عشوائية ب
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  .لمحقق في هذه الحالة أو حاالت أخرى في االقتصادالمردود الكلي لالدخار ا

  :عامل المردود المرغوب يكتب كما يلي
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 النقود تمثل صدمة إيجابية على المردود الكلي المرغوب  عرضيالحظ أن كل زيادة في تباين

ر وال ترفعه وفي الواقع فإن صدمات موجبة على عرض النقود تخفض مردود االدخا. لالدخار

الصدمات السلبية، كما أن المردود المرغوب يكون كذلك أكثر ارتفاع لما تباين الصدمات يكون 

  .ذو أهمية

  .المرغوبة لألعوان تحت متطلبات دخلهم المتوقعالمنفعة االدخار األمثل ينتج عن تعظيم 

  :ويمكن تحديد مقدار االدخار األمثل
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  :يمكن حساب تأثير تقلب عرض النقود والتضخم على االدخار كما يلي

  

)12(  

  

)مع    )
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σψ ϑϑ

  

( )( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]

t
t K

uuwS
2

1
11

11

1
112

11

21

112









−++

Ω−−−=
∂
∂

−
−−−

+−
−−−

ϑϑϑϑϑ

ϑ
ϑ

ϑϑϑϑ

σψσψβϑ

σψσψϑβ
σ



 الفصل الثالث                                                                                     أثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي

 -163- 

 هذا الشرط يكون .Ω<0يكون دائما موجب، حيث أن المعادلة تكون سالبة لما ) 12(الكسر 

 :محقق لما

σε
σε

+
−=B  et  ( )

( )σψ
σψ −=A    Avec     

[ ]
[ ] ϑϑ =<
A

B

log
log 2

  

  .  عرض النقود وفي التضخم هي صدمة سلبية على االدخاركل زيادة في تقلب

  :غير مرتبطة بعدد المعلمات الناقصة ويمكن كتابتهاϑومن السهل إظهار أن 

( )[ ]
[ ]







++−−
−+−+





















−
+

=

)()1()(
)()1(

log

log
2

σεαασε
σεαασε

σε
σε

ϑ

u

u
  

  .ةأجل قيم معقولة للمعلممحقق من هذا الشرط يكون نظاميا 

  :ويمكن أخذ القيم التالية من أجل التوضيح

، جزء الدخل المحتفظ به ε=5,2، عامل اإلصدار النقدي المتوسط α=35,0جزء رأس المال 

المعطيات ، وبهذه σ=25,0 و %10، الصدمات النقدية بسعة تساوي u=5,0على شكل نقدي 

  ).3 تكون أقل من ϑنفترض عموما أن (هذه القيمة كبيرة ، ϑ=35,7 نحصل على

تقلبات العرض النقدي والتضخم الذي      معامل النمو االقتصادي إذا يتأثر سلبا بالزيادة في 

ل متغيرة، فإن اإلشارة عموما إلى أنه بافتراض مداخيل العمخفض من ادخار العائالت، ويجب اي

  .معدل المردود على االدخار يبقى ثابت

   وكخالصة فإن السياسة النقدية حتى ولو كانت متوقعة كليا ليست حيادية عندما يكون االقتصاد   

ض خاضع لمعدالت تضخم نسبيا معتدلة، كما أن هدف تضخم يساوي صفر جدير بإحداث انخفا

حساس في معدل ادخار العائالت، وبالتالي تباطؤ دائم في النمو االقتصادي، إلى جانب وجود عالقة 

  .سلبية بين تقلبات التضخم والنمو االقتصادي، خاصة إذا كانت معدالت التضخم مرتفعة

  .Fisher و Sidrauski فماذا عن نموذج Patrick Musso et Olivier Brunoكان هذا نموذج 
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دراسة العالقة بين  في Sidrauski (1967)- Fischer (1979)نموذج  .لب الثانيالمط

  النقود والنمو الداخلي

 نموذجا نظريا يسمح بتفسير لماذا تسارع Fisherو  Sidrauskiمقد     لقد 

(l’accélération) الكتلة النقدية يحدث صدمة خارجية أو داخلية ويؤثر سلبا على معدل نمو 

  . المدى الطويلاالقتصاد على

  .يأخذ هذا النموذج بعين االعتبار توقف نمو اإلنتاج، ويكون تحليله يخص النمو الداخلي

  تقديم النموذج. الفرع األول

   :1، برنامج العون المقدم يكتب كما يلي في وقت متصلSidrauski et Fischer نموذج يكون

  

  :تحت القيود التالية

)13(     

)14(                                             bkma ++=  

)15(                                        0000 bkma ++=    

:                                                                    كما يلي) القدرة على الوفاء(ة ويعطى شرط المالء

)   16          (                           

رأس المال واألصل ، النقود،  تمثل على التوالي المخزون الفعلي للثروةb,k,m,a حيث 

 يمثالن على التوالي معدل اهتالك رأس المال ومعدل التضخم الخام المتوقع απ وδاآلني،

)1/( −≡ απPP& .απρ −+= r1 ،يمثل معدل الفائدة الحقيقي r ،معدل الفائدة االسمي β معدل

يمثل التحويل النقدي المحدد والموزع من طرف tالتحديث الثابت  المقدم من طرف العون و 

  .الدولة

( )⋅fكية  هي دالة إنتاج نيوكالسي)( ) 0>⋅′fو ( ) 0<⋅′′f(. ،المتغيرات تكون بقيمتها الحقيقية 

 يتعلق بخصوصية Sidrauski et Fischerحيث أن الخالف الوحيد للنموذج النيوكالسيكي لـ 

  .تتناقص سلمياتهادالة اإلنتاج التي تبرز وجود النمو الدائم والمردوديات ال يمكن أن 

  : التي تجري في هذا المنهج تكتب(Hamiltonien)الطريقة الهاميلتونية 

                                                           
1 - Patrick Villieu, Op. Cit, pp 75-76. 

0≥−
t

Rtaelim
+∞→t

dtmcueMax t ),(
0∫
+∞ −β

tmcbkkfa +−+−−−= )1()( απρδ&



 الفصل الثالث                                                                                     أثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي

 -165- 

( ) ( ) ][]1)([, kbmaqtmcbkkfmcuH c −−−++−+−+−+= απρδλ  

  :بشروط من الدرجة األولى كمايلي يقيد c,b,m,k,aوالتعظيم بالنسبة لـ 

)17(             

)18(       ρδ +=′ )(kf     

)19(                          λ=),( mcuc    

   

  )20   (       rmcum λ=),(     

  

)21(  

  

  ونضيف شرط العرض

0=−
tt

t ae λβ
+∞→t

lim  

  .والذي يسمح بتحديد المسار األمثل

تحديث الذاتي ومعدل  يساوي الفرق بين معدل الλ     معدل نمو األسعار المضاعف للثروة

من أجل اإلقناع بشرط التحكيم بين األصول ورأس المال، المخزون يزيد ). 17(الفائدة الحقيقي 

  ).18(بطريقة تكون إنتاجيته الحدية الصافية تعادل معدل الفائدة الحقيقي

كذلك ). 19(     تحكيم المستهلك يترجم بمساواة المنفعة الحدية لالستهالك بالسعر المضاعف للثروة 

معدل الفائدة االسمي يعتبر كدخل ). 20( لألصل ةالمنفعة الحدية لألرصدة الحقيقية لها مردودية اسمي

  ).21(بين المنفعة الحدية المباشرة لوحدة النقد والمنفعة الحدية لالستهالك 

 تراكم في إطار جزئي، يجب إدخال في هذه المعادالت -     من أجل تحليل العالقة تضخم

 كذلك الفرضيات التي تتعلق بطريقة العون المقدم لصيغة على مختلف األسواق؛ط التوازن شرو

في ظل فرضية التوقعات العقالنية وظروف توفر المعلومات الكاملة تكون . هذه التوقعات

  . التوقعات كاملة

ppتطور األسعار يعطى بـ    :π والمعدل الخام للتضخم بـ &/

)22(                                         1/1 −≡=− ππ α pp&  

( )
( )⋅
⋅=

c

m

u

u
r

 

)( ρλλ −= b&
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 وفوائض الطلب الصافي m)(عند التوازن احتياجات األرصدة يجب أن تتوافق مع الكتلة النقدية

  :للسلع يجب إلغائها

)23(                                                             mm=  

)24(                                                  ckkkf +−= δ&)(  

  :ولكن بالصيغة) ω(الثابت للكتلة النقدية ) الخام(تقرر السلطات النقدية قاعدة لمعدل النمو 

)25(                                                          πω −=mm /&  

  :الممنوع بالنسبة للحكومة إقرار آثار عامة تعيد التوازن بقيود ميزانية لها الصيغة

)26(                                                     mmmt )1()1( −=−+= ωπ&     

لة النقدية بالقيمة االسمية، لكن هذه الخاصية ال تكون توزع الحكومة للمستهلك الزيادة في الكت

  .مقبولة عند التوازن، والمهم أن الفرد ال يأخذها بعين االعتبار لتحديد سلوكه

مكان ثبات االستهالك ومخزونات األرصدة الحقيقية ورأس المال، ك    حالة التوقف تحدد 

  :وتميز بواسطة حيادية النقود

)27(                                                                 βδ +=′ )( *kf  

)28(                                                                       *** )( kkfc δ−=  

)29(                         1
*

=
∂
∂

ω
r

   ،     
3** 1−+=⇒= ωβωπ r      

)30(      
( )

( ) ( )***

**
***** ),(),(

⋅−⋅
⋅=

∂
∂

⇒=
cmmm

c
cm uru

um
rmcumcu

ω  

 

الزيادة في معدل نمو الكتلة النقدية ال يحدث على المدى الطويل نمو يساوي معدل الفائدة االسمي، ويبقى 

   .مخزون رأس المال واالستهالك ال يتغير، فالنموذج وجد إذا نتيجة حيادية
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 1ويلمسلك النمو بمعدل ثابت على المدى الط. الفرع الثاني

عند معدل ) Croissance Stationnaire(من أجل الحصول على حل مرضي للنمو المتوقف      

ساوية المرونة ت في كل نماذج النمو الداخلي دالة المنفعة م. تحديد دوال المنفعة واإلنتاجثابت، هذا يتطلب

iso-élastiqueتكون مهمة للحصول على نمو بمعدل ثابت، وتعطى هنا :  

   10 << a   ، SSaamc
S

S
mcu /11 )(

1
),( −−

−
=    

  .لإلحالل المؤقت) ثابتة( تمثل مرونة Sحيث 

Ak Akkf        دالة اإلنتاج تكون من الشكل  =)(  

 معدل الفائدة الحقيقي يضبط .الثابتة لرأس المال) متوسطة وحدية( تمثل اإلنتاجية Aحيث 

  :المال، ومعدل الفائدة االسمي يعرف بالصيغةاإلنتاجية الثابتة لرأس 

π+= Ar 

  :حدد بالصيغةى األرصدة الحقيقية تمعدالت نمو االستهالك والطلب عل

)31(                )1)(1()( aSAS rc −−−−= γβγ  

)32(               ( )[ ]aaSAS rm +−−−= )1()( γβγ  

  :ةويعطى التغير في معدل نمو رأس المال بالصيغ

)33(                               ))(( ckkk A γγγγ −−=&  

  : لرأس المال واالستهالك يكون متساويγ)(معدل النمو المتوقف لالقتصاد 

                                     ck γγγ ==      

) معدل ثابت للكتلة النقدية عندما تقرر السلطات النقدية سياسة تسارع عند )ωωγ /&=w، الحل 

ω:    ωγγالوحيد يكون كمعدل نمو معدل الفائدة االسمي وليكن يساوي معدل النمو لـ =r  

. ، البنك المركزي يحدد معدل الفائدة االسميOpen Marketبواسطة سياسة السوق المفتوحة 

  :التوازن على السوق النقدي يحدد معدل نمو العرض الداخلي للنقود

  

)34   (     

                                                           
1 - Taoufik Rajhi et Patrick Villieu, Accélération monétaire et croissance endogène, Revue 
économique Novelles théories de la croissance, N°2, Paris, 1993, p 276-279.  

Am += γα
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وبالتالي معدل النمو المتوقف . إذا البنوك تعرض نقود ال تكون محددة بمركبات خارجية

  :لالقتصاد يحدد بـ 

)35     (  

وتسارع الكتلة هذه المعادلة توضح العالقة بين معدل نمو النشاط االقتصادي على المدى الطويل 

اإلنتاجية (لالقتصاد يحدد بواسطة عناصر حقيقية ) Stationaire(فمعدل النمو المتوقف . النقدية

  .، وأيضا بواسطة عوامل نقدية وبالضبط بواسطة تسارع القاعدة النقدية)والتفضيل

غاء التكلفة التي تقود إلى إل) 1969(     فإذا أقرت السلطات النقدية القاعدة األمثلية لفريدمان 

==0البديلة للنقود، هذه السياسة األمثلية تتكون من إصدار ثابت للقاعدة النقدية  rω وقناة 

  :انكماش بمعدل ثابت

)36      (  

                                          

معدوم في (لنقدية في نموذج النمو الداخلي معدل التضخم المتوقف يختلف عن معدل نمو الكتلة ا

  .ألن الطلب على األرصدة الحقيقية يتطور بمعدل ثابت) هذه الحالة

 االنكماش األمثل ال يعني انخفاض األسعار بريتم معدل الخصم الذاتي  ،Friedman     عند 

β لكن االنخفاض يكون في ريتم إنتاجية رأس المال ،)A .(الخصم هذا االختالف بين معدل 

الذي يحدث ) أو معدل الفائدة الحقيقي(واإلنتاجية ) Taux d’Exempte Subjectif(الذاتي 

  .النمو على المدى الطويل عند تسارع الكتلة النقدية يكون معدوم

     وبالعكس في النموذج االعتيادي للنمو الداخلي، ال يكون هناك نمو مالحظ على المدى 

ائدة الحقيقي يساوي معدل الخصم الذاتي، هذا النموذج يقدم إمكانية الطويل عندما يكون معدل الف

  .التصرف بواسطة تخفيض تسارع الكتلة النقدية

  :وواقعيا

  

  

     معدل نمو االقتصاد وتسارع المركبات الخارجية للكتلة النقدية يكون ارتباطهما سلبي إذا 

  . كان غير ذلككان النقود واالستهالك متكامالن في المنفعة، وموجب إذا

A−=*π

ωγβγ )1)(1()( −−−−= SaAS

)1()1)(1( SSignSignuSignSa cm −=−=
∂
∂

⇒−−=
∂
∂

ωω γ
γ

γ
γ
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     كل زيادة في تسارع عرض النقود الخارجي تحدث أثر السعر المتعلق بالنقود على 

نمو الذي يوجه األعوان لتخفيض معدل ) زيادة في معدل نمو معدل الفائدة االسمي(االستهالك 

01(ويرفع الطلب على األرصدة الحقيقية،  <⇒< cmuS  (si أو يخفض)01 >⇒> cmuS( 

تحديد معدل النمو على المدى الطويل يظهر عدم فاعلية سياسة تسريع  . في االقتصادماستهالكه

     .الكتلة النقدية

، تباطؤ تدريجي ومحدد سلفا )Pool ) 1988ومراعاة للسياسة النقدية التدريجية في تعريف    

  ).أنظر الشكل الموالي (على المدى الطويلمالئم في النمو لمعدل نمو الكتلة النقدية يساهم بشكل 

ة، فإن النمو على المدى الطويل يكون دائما نقود واالستهالك متكامالن في المنفع الت     إذا كان

 والواقع أن إصدار نقدي بمعدل ،أكبر عندما تطبق السلطات النقدية سياسة تباطؤ للكتلة النقدية

)ثابت  )0=⇒= ωγωωصول إلى معدل فائدة اسمي ثابت  يسمح بالو)( ω=r وال يلغي ،

  .التكلفة البديلة للنقود على المدى الطويل
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  العالقة بين النمو االقتصادي ونمو الكتلة النقدية). 24(الشكل رقم

 

 

 

 

  

 

 

              

 

  0 

  

Source. Ibid. P279.                                                      

     الشكل الموالي يبين تطور معدل نمو االقتصاد عندما تقرر السلطات النقدية معدالت مختلفة 

للتسارع النقدي، والذي من الصعوبة تصوره هو أن السلطات النقدية عندما تثبت التسارع 

  .لك دائما التأثير على النمو االقتصاديوأيضا معدل التباطؤ في الكتلة النقدية تستطيع مع ذ

، ثم بمعدل ]T0, T1]     فإذا فرضنا مثال أن الكتلة النقدية تنمو بمعدل متزايد على المجال 

، إذا كانت )التسارع معدوم (T2 ، وبمعدل ثابت بداية من]T1, T2]متناقص على المجال 

  التي لها سياسات معلومة دائما عند األعوانالتغيرات في السياسة النقدية غير متوقعة من طرف

T2 ,T1 , T0، عوركية االنتقال في النماذج من النغياب ح( معدل نمو االقتصاد يصحح دائما 

« Ak »( إذا كانت النقود واالستهالك مركبات في المنفعة، نمو اإلنتاج يكون في البداية في ،

دل ثابت بينما معدل نمو الكتلة النقدية باإلضافة إلى أن اإلنتاج ينمو بمع. مستوى أدنى ثم يرتفع

)ω (يكون متزايد، متناقص أو ثابت، وال يوجد أي ارتباط واضح بين هذه المتغيرات.  

     وفي الواقع فإن التحكيم المالئم في تحليل النمو على المدى الطويل يختبر تسارع الكتلة 

  .ين معدل نمو الكتلة النقدية ومستوى اإلنتاج وليس ب،النقدية ومعدل نمو اإلنتاج

  

S<1 










−+
−

− 11 S

S
A

a
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   والقاعدة النقديةPIBتطور  .)25(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Source. Ibid. P280.                   
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وأخيرا، نموذج نمو داخلي تثبت فيه السلطات النقدية تسارع القاعدة النقدية يكون مكون      

 Relation(ر التباينات بين الكتلة النقدية والنمو االقتصادي كعالقة هيكلية تفسبصيغة 

Structurelle .(سارع النقود يحدث انخفاضعندما يكون االستهالك واألرصدة متكاملة، فإن ت 

فالنموذج النظري يعطي رسالة نقدية مفادها أن سياسة تباطؤ بمعدل ثابت لنمو الكتلة . في النمو

  .دية يسمح بإعطاء نمو إنتاج أكبر تحت قاعدة إصدار نقدي بمعدل ثابتالنق

  .Jean- Pierre Laffargueإلى جانب هذا النموذج هناك نماذج أخرى نختار منها لدراسته نموذج

دور النقود في النمو في دراسة  Jean- Pierre Laffargueنموذج  .الثالثالمطلب 

  االقتصادي

 من خالل معادالت ي اآلخر دراسة ألثر النقود على النمو االقتصاد     يقدم هذا النموذج هو

رياضية ومخططات توضيحية، كما يدرس هذه العالقة في حالة النمو المتوازن وفي حالة 

  .إصدار نقدي ثابت

 1تقديم النموذج .الفرع األول

 من عناصر مساعدة تقنيات اإلنتاج المركبةب     النموذج يتضمن سلعتين، سلعة مادية تنتج 

م الرأسماليين، العمال،  أعوان ه4 ويتضمن ،النقود تصدر من طرف الدولةالعمل، رأس المال و

  . والدولة) البطالين(طين غير النش

Cobb- Douglas :ααρ     دالة اإلنتاج الحركية للنموذج هي من نوع  NKAeY t −=  حيث 1

Y ،يمثل اإلنتاج اليومي للسلع المادية Nو ساعات العمل في يوم محدد عدد ρ تمثل التقدم 

الرأسماليين يبحثون عن تعظيم دخلهم الصافي من االستغالل اليومي، النظرية الحدية . التقني

  :لتوزيع الدخل توضح أن

  Yα= الكتلة األجرية 

) = الدخل الخام المستغل )Yα−1  

ع على مختلف األعوان عن طريق تحويالت مجانية صافية من طرف الدولة وتوزالنقود تصدر 

  .للضرائب

                                                           
1 - Jean- Pierre Laffargue, le Rôle de la monnaie dans un modèle de croissance simple  ، 
cahiers du séminaire d’économétrie, N°13, Paris, P 44-51.    
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 التغير في الكتلة النقدية ∆M. معدل اإلصدار اليوميu القيمة االسمية للكتلة النقدية و Mبفرض 

uMM  ليوم محدد، ويكون =∆.  

 التحويالت الصافية للعمال u2M بقيمتها االسمية، يالت الصافية للرأسماليين التحوu1Mولتكن 

  .طين التحويالت الصافية لغير النشu3Mو

 :ومنه يمكن إعطاء الصيغة

MuMuMuuM 321 ++=  

321  حيث uuuu ++=  

دخل العمال يساوي مجموع الكتلة األجرية والتحويالت، ولتكن كل يوم 
p

M
uY 2+α غير ،

النشيطين يكون دخلهم من التحويالت فقط 
p

M
u3 . هذه الدخول يفترض إنفاقها آنيا في شراء

ودخلهم ، الرأسماليين فقط الذين يكتنزون النقود، )ال يوجد ادخار، وال أرصدة(السلع االستهالكية 

)Y)1 اليومي يتكون من الدخل الخام المستغل α−ة والتحويالت الصافية من الدول u1M.  

:  هيF مؤشر األسعار للسلع المادية، قيمة التحويالت الصافية عند تاريخ األساس pإذا كان 

p

M
u1 وكان معدل التضخم اليومي ،pp /∆=π ،القيمة الدنيا للقسم النقدي للميراث هي :

)/()/1( pMpM π=∆ ،ω المعدل اليومي النخفاض قيمة رأس المال)Kω(، القيمة الحقيقية 

  :لدخل الرأسماليين تعطى بالصيغة

K
p

M
uY ωπα −−+− )()1( 1  

دالة  وإنما ا ال يكون ثابتS، حيث (S-1) واستهالك بنسبة  Sهذا الدخل يقسم إلى ادخار بنسبة 

نفرض . مردوديات حدية ألصلين، فإذا ارتفعت مردودية األصول يمكن انتظار زيادة االدخار

KYrأن  /)1( α−=) والمردودية الحدية لرأس المال هي) معدل الربحω−r األرصدة ،

)/(قد قيمة تساوي النقدية تف pMπ تساوي ، مردوديتها الحديةπ−، ونخرج في األخير 

),(بالصيغة  πω −−rs 01 مع >s ,02 >s.  
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الثابت وادخار نقدي، هذا التقسيم يكون موجه      االدخار يقسم إلى التكوين الخام لرأس المال 

K: ث اإلر تسييرعن طريق
p

M λ= حيث M/p تمثل األرصدة النقدية المرغوبة .  

) رأس المال مثال( األصول  األول مننوع يمكن من مقارنة مردودية الهذا التقسيم إلى أصلين

πωأي اعتبار ) النقود مثال(مع األصول األخرى  +−r .نفرض كذلك: 

0),( <′−+ λωπλ r 0، نشير إلى>−+ ωπr فإذا كان ،ωπ −+rمعدوم  ،

 يؤدي إلى تسرب في أصل رأس المال وال يوجد أي مردود للنقود، ونفرض أخيرا أن عدد هذا

  .1الرأسماليين ينمو بمعدل 

 من طرف الرأسماليين، تعطي المعادلة األولى يةالمساواة بين عرض وطلب السلع االستهالك

  .ين التوازن على سوق السلع الماديةللنموذج التي تب

استهالك   استهالك الرأسماليين
  مالي

استثمار 
  صافي

استهالك 
غير 
  النشيطين

استهالك 
  العمال

  اإلنتاج

                                     

                                                    Y =  
P

M
uY 2+α    +     

P

M
u3    +    K&  +    Kω      +    

 ( ) ( ) ( ) 




 −−+−− Ku
P

M
Ys ωπα 111       (37)        

  

               استهالك مختلف الطبيعة                                            العرض

  

  .لنقود لليوم يجب أن يساوي إصدار النقود من طرف الدولةالطلب على ا

  المعادلة الثانية للنموذج تمثل التوازن على السوق النقدي

                      

  

  
  أو
  
  

uM

القيمة االمسية للنقود 

 املصدرة
القيمة االمسية للنقود 

 املصدرة

p

M
u )( π− ( ) KKr &&& λπλ ++′=

(38) 
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 الجزء األول للعنصر الذي افية للنقود المصدرة في يوم محدد؛ يمثل الكمية اإلضرالعنصر اليسا

 اليمين يمثل الكمية اإلضافية للنقود المرغوبة بسبب أهمية إعادة تكوين اإلرث، المردوديات على

القسم الثاني للعنصر على اليمين يمثل الكمية اإلضافية للنقود . الحدية ألصلين تكون متغيرة

  . ليست تقديرية (38) و  (37) المعادلتين فيالكميات .المرغوبة بسبب تغير في حجم اإلرث

  :إلضافة إلى هاتين المعادلتين نحصل علىبا

(39)                







−−+−−=−+−− Ku

p

M
Ys

p

M
uKY ωπαπωα )()1()1()()1( 11  

  
  
  
  

 وهي حد يكشف أن الرأسماليين يوزعون دخلهم بين مختلف ، تحقق تقديريا)3(9المعادلة 

  ).L’identité Budgétaire(االستعماالت الممكنة، نسميها من اآلن فصاعدا مطابق الميزانية 

سوقين     نقدم اآلن بعض االنعكاسات على إجراءات تكييف العرض بالطلب على مستوى ال 

 في البداية نعلم أن معدل اإلصدار النقدي يحدد من طرف الدولة ).سوق السلع والسوق النقدي(

  .ومخزون رأس المال ومعدل التضخم يورثان عن فترة سابقة

 &π يحصل بأخذ قيم مالئمة لـ و النقديلى السوقين السلعي  طلب ع-     التوازن عرض

تحديد (، التي تميز الزيادة في معدل التضخم ومخزون رأس المال مقارنة بالفترة السابقة &Kو

π للفترة و Kللفترة التالية .(  

)1()()1()( :   نفرض أن 321 uu
p

M
YsKsu

p

M
sKB −+−−+−−+= αωπ&  

  . فائض الطلب على السلع الماديةBحيث 

 وكذلك
p

M
uKKrM )()( πλπλ −−++′=   . هي فائض الطلب على النقودM حيث ،&&&

+≡0: ولدينا أيضا مطابق الميزانية MB 

  . معدومينM و B يكون 0Kو&0πنفرض أنه من أجل 

لبائعين يسبب ارتفاع في أسعار السلع المادية، وبهذا يكون لب نفرض اآلن تصرف وحيد الجان

0)0(لدينا  >∆∆+ πππ   .&0πمكان&&&

 دخل الرأمساليني استهالك الرأمساليني

KKr &&& λπλ ++′+ )(K&+
منو خمزون السلع التجهيزية  منو أرصدة الرأمساليني

 للرأمساليني
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&دودو%� C� $,=%; ا6رث ا�hي �{ أ

، حيث تكون هذه )M<0 (اتكون كل األشياء متساوية الطلب على النقود يكون سالب ما      عند

مطابق  بناءا على (B>0)ب األخيرة أقل أهمية، فائض الطلب على السلع المادية يكون موج

الطلب الفائض على السلع المادية له أثر تضخمي، يؤدي . الميزانية، وبالتالي يرفع االستثمار

  ).أثر االضطراب(، وبالتالي اختالل التوازن األولي &πإلى نمو

 النشاط أقل أهمية       نمو االستثمار يخفض المردودية الحدية لرأس المال، وبالتالي يكون

يؤدي  )λالمعامل(ويشجع الطلب على النقود، ومن أجل احترام محتويات التغير في اإلرث 

 ا تعويض ارتفاعم هاذين األثرين ينتظر إذا منه،نمو االستثمار إلى زيادة الطلب على النقود

π& ،π&ل نحو النمو واختالل التوازن األولي يشتد يمي.  

  .ويمكن توضيح هذه المالحظات بالمخطط الموالي

  تداخل المتغيرات الحقيقية مع المتغيرات النقدية .)26(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source. Ibid. P51. 

ويظهر لنا تطور هام في النموذج يكون في اختالف معدل التضخم المتوقع 
*π عن المعدل 

  :، ويتم صياغة المعادلةπالحقيقي

 

K& B M π&∆

 �N$��رع 
  �WK2ل ا���+�

 $,=%; ا6رث ا�hي

Mـ� �دود%& C� �{ أ

G��# 

 ا�+�1ا)��
 )!ــــ=د ا�*�]+�ر

�د%� ���* 

  �ـ K ا��3� BM و%,+=

B+WK$ &d; �{ أ��ا� O�/ R�#ا� �i�M 

 BD�+5(ا &d; �{ أ��ا� O�/ R�#ض ا��AW(وا
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0),( *
*

>−= aa
d

d ππ
π
π

  

  .ويشير إلى عدم استقرار النمو المتوازن في هذه الحالة، يظهر ويخفى في حالة مرونة التوقعات معدومة

  ويمكن كتابة النموذج بمتغيرات مصغرة، ففي البداية نضع

nt
t

eNNeLn 0,1 ==+= α
ρ

α
ρ

 هي الكمية المجمعة لعدد ساعات العمل وتسمى L، حيث 

  .قوة العمل

ααإذا كان  −= 1LAKY ونفرض أيضا ،m
pL

M =  ، k
L

K = ،)()1( 1 kfAK =− −αα ،

  : تكتبان كما يلي(38)و(37) المعادلتين

(40)            [ ] )()()()()1()( 321 uumknkumkfskfk +−+−−−+−−= ωωπ&  

(41)  nuk
f

k
−−=









−
′′′

++
′ π

αλ
λπ

λ
λ &&

)1(
1

                                                             

kmر اإلرث يبإضافة مركبة تسي λ= ،يالحظ أن:            )(
1

1
kfr ′

−
=

α  

 1النمو المتوازن بمعدل ثابت لإلصدار النقدي .الفرع الثاني

 تسمحان بتحديد النمو المتوازن (41) و(40)عادلتينالم
0

0

=
=

π&

&k  . الكتلة النقدية، االستهالك

  .nلمختلف األعوان، مخزون رأس المال ينمو بنفس المعدل 

  :  (42) المعادلة نستنتج(41)من المعادلة

(42)                                               00 =−− nu π  

  . يخفض معدل نمو قوة العمل الذيمعدل التضخم يكون ثابت ويساوي معدل اإلصدار النقدي

   (43) نستنتج (40)من المعادلة

(43)                       [ ] 0)()1( =+−−+−− knkknfsf ωωλ  

  

                                                           
1- IPid, p 54-60.  
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 معدل σ للجزء من دخل الرأسماليين المستعمل في تكوين رأس المال، ونسمي pنشير بـ 

  :االدخار المادي حيث

Y

p

)1( α
σ

−
=  

(44)              
f

k
n

f

k
ns λωλσ −








−+= )(1  

 : كمايلي تكتب (43)المعادلة

(45)                                    nkf =σ  
              S<σونالحظ أن 

0k 1تشير إلى نقطة النمو المتوازن وkنحصل عليه في غياب النقود .  

 السؤال المطروح هو كيف تحدد السياسة النقدية نمو متوازن ؟

في البداية نقوم بتقديم بعض المالحظات التمهيدية لمعرفة تحليل حساسية معدل االدخار المادي 

σللمتغيرات  k و π.  

  لدينا

(46)           
f

k
nn

f

k
s λωλσ −








−+= )(1  

  ونضع

(47)                                 
k

kf
ka

)(
)( =  

)(0 هو معامل رأس المال، ka)(حيث  <′ ka.  

)               إذا )
a

n
s

a
s

λωσ −−






 −= 11.     

(48)                            2
1

1

)1(
1

1 a

a
s

f

a

a

a

ns

a

n
f

s
k

′
+






−
′′′

−
′−+







 −+′′
−

= ω
α

λλωλ
α

σ  

  kσ>0حيث 

(49)             
a

n
s

a

n
s

λωλσ π
′

−−






 −+−= )1(12  
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  .غير محددة kσ حيث

kσالزيادة في :  التعليقات االقتصادية التالية يمكن أن تنتجkردودية رأس المال  تخفض م

 كما ينخفض قسم االدخار ض مردودية األصل،نخفض الميل إلى االدخار بسبب انخفاوبالتالي ي

  . الجيدة مقارنة بالنقودتهسب من رأس المال بسبب انخفاض مردوديتلمكا

خار بسبب  نستطيع مالحظة أن الزيادة في معدل التضخم يخفض الميل لالدπσ     فيما يخص

انخفاض مردودية األصل، كما أنه يزيد جزء االدخار المكتسب من رأس المال بسبب انخفاض 

المردودية الجيدة للنقود مقارنة معه، وبالتالي فاألثر األول يؤدي إلى انخفاض الميل لالستثمار 

  .والثاني يرفعه

ن دائما ربط نمو متوازن لوصول إلى أنه مع سياسة نقدية يمك     بعد هذه المالحظات يمكن ا

knkf:  و   ، مع0تضمن بين  عمل م-د يميز بالعالقة رأس المالوحي )()( ω+=)  كل اإلنتاج

  ).يكون مستعمل للحفاظ على مخزون رأس المال الفردي

 يمكن أن يتضرر في أي k و0 تكون بين k عمل،-نمو متوازن مميز بالعالقة رأس مال

  . حال بالسياسة النقدية

  : قوة العمل- في العالقة رأس المالu0 تعديل أثر

 π  عندما تكونk لكن المشكل يحدث عند تحليل اتجاه تغير ،يمكن االستدالل حديا  -1
 متغيرة، فحساب سريع يوضح أن

)Indeterminé ( غير محددة  

  

 .تغيرات مهمةاالستدالل بم -2

  

  

  

  

  

  

k

πσ
π

Sign
d

dk
Sign =
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  العالقة بين مستوى األسعار ورأس المال الفردي .)27(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Source. David levhan and patinkin, the role of money in the simple growe 

modele, en american economie review, n 04, USA, 1968, p728.  

)(0 يمثل المعادلة  Eالمنحنى  =− kfnk σ.  

kfr)( يمثل المعادلة Qالمنحنى  +−<0، مثل =′ ωπr جزء من السطح يكون ممنوع 

 Q يكون تحت Eعلى األقل، kره يناظ πكل . Q يكون على يمين E أي أن ،Eعلى المنحنى 

  k→0 يكون π→∞−كما في الشكل ولما 

 par(وكنتيجة فإن تخفيض مهم في مستوى األسعار يحدث انخفاض في رأس المال الفردي 

tête  (من أجل نمو متوازن مشترك.  

  

  

  

)(kfr ′=

)(Q

)(E

ω−r
π+1π+2π−2r 1rr+

π−

k
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00     بواسطة العالقة  =−− nu πناتج عن ، نرى أن انخفاض مستوى األسعار يكون  

 أن Friedman عكس ما يقول ،ة بواسطة سياسة فائض الميزانية النقود من طرف الدولسحب

  . الطويلام في التطور االقتصادي على المدىمعدل اإلصدار النقدي يؤدي دور ه

     وبالتالي يمكن مالحظة أن سحب هام للنقود يترجم بانخفاض في معدل التضخم لكن أيضا 

 معدل الفائدة النقدي إذا يتغير . الحديةديتهانخفاض في رأس المال الفردي، وبالتالي ارتفاع مردو

  .بصورة غير محدودة

) هعافترا( أنه سبب النخفاض معدل الفائدة ال يظهر) سحب( أي إصدار نقدي ، أنهوالخالصة    

  .على عكس ما يعتقد

 فإنه في حالة حدوث صدمة ،     وفيما يخص استقرار النمو المتوازن مع معدل إصدار ثابت

راب نقوم بإبعادها بسرعة في حالة النمو المتوازن، وإذا لم تعدل السياسة النقدية مثيرة لالضط

 أن Fridmanعلى عكس ما قاله . فإنه سيحدث ميل نحو التنحي السريع لهذا النمو المتوازن

  . بمعدل ثابت ال يضمن استقرار النمو االقتصادياإلصدار النقدي

ا أرادت الحكومة الوصول إلى حالة النمو      وبوضوح ال يوجد استقرار واسع، أي إذ

  إصدار   معطاة، ال تستطيع استعمال سياسة نقدية بسيطة لعدم وجودu0المتوازن ويرمز لها بـ 

 أين الحكومة تستطيع الوصول لنمو Solowهذه النتيجة تختلف عنها عند . u=u0أمثل 

  . نهائياosعند sبتثبيت 0sاقتصادي يتميز بمعدل ادخار 

صدمة ( من النمو المتوازن في معدل التضخم ابتداءا     في حالة زيادة مفاجئة لكن ضعيفة 

  :لدينا الظواهر التالية) اضطراب

، وبسبب انخفاض الميل )رثنقص قيمة اإل(االدخار ينخفض بسبب انخفاض الدخل  .1

 ؛) مردوديتهانخفاض(لالدخار 

النقود تصبح أصل أقل أهمية عن السابق بسبب ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض  .2

 الطلب على النقود؛

إذا انخفض االدخار بسرعة أكبر من الطلب على النقود يحدث انخفاض في االستثمار،  .3

 .وإذا انخفض االدخار بسرعة أقل من الطلب على النقود يحدث ارتفاع في االستثمار

األثر على االستثمار مرتبط إذاً بمقدار انخفاض ميل األشخاص لالدخار والذي يعوض 

 بالمردودية المتزايدة لرأس المال مقارنة بالنقود؛
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 :في حالة نمو االستثمار هذا يؤدي إلى نمو الطلب على النقود لسببين .4

  ؛λاحترام سلوك التنويع في الميراث   - أ
 .ية الجيدة لرأس المال يجعل النقود أكثر أهميةنقص المردود - ب

  . يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على النقود،في حالة انخفاض االستثمار .5

  .ويمكن تلخيص المالحظات السابقة من خالل المخطط الموالي

  تدمات النقدية إلى مختلف المتغيراكيفية انتقال الص .)28(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

                                                

Source. Jean- piarre laffrage, opcit, p59. 

   

  .)π,K(لدينا الشكل الموالي الذي يمثل 

  

  

  

  

 

 

  

K&S&

p

Md

p

Mo

π∆

π&

 االدخار
 مطابق

 عرض املخزون النقدي

صدمة تضخمية 

 مبدئية

 امليزانية

 تنويع اإلرث

Kدودية سبب اخنفاض ارتفاع مر 

الطلب على املخزون 

 النقدي

  الناجمتنويع اإلرث

M عن اخنفاض مردودية 

  استثمار

كرب الزيادة يف معدل التضخم يف 

اليوم للوصول إىل التوازن 

 طلب على السوق النقدي-عرض



 الفصل الثالث                                                                                     أثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي

 -183- 

  العالقة بين التضخم ورأس المال. )29(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source. Ibid, p60.                                                

  . نالحظ أن نقطة النمو المتوازن تكون طوق

 النقود تؤثر على النمو االقتصادي من خالل كخالصة فإن هذا النموذج يصل إلى أن     و

 وذلك من خالل مستوى معدالت مختلف المتغيرات التي تتحكم فيه كاالدخار واالستثمار،

يؤدي إلى انخفاض قيمة االدخار، وهذا ما يدفع  ارتفاع معدل التضخم ضخم، حيث أنالت

بالعائالت إلى تخفيض ادخاراتهم مما يخفض مستوى االستثمار وبالتالي انخفاض الناتج الداخلي 

  .ذي يؤدي إلى انخفاض معدالت النمو االقتصاديالالخام ، و

 نمو اقتصادي، فماذا عن -)تضخم( العالقة نقود      كانت هذه أهم النماذج النظرية فيما يخص

  ؟النماذج التجريبية

  

  

  

  

  

  

  

0=π&

0=k&

k
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بالتركيز على (دراسات تجريبية حول العالقة بين النقود والنمو االقتصادي . المبحث الرابع

        ) نمو-العالقة تضخم

ص العالقة قوم بتقديم دراسات تجريبية قام بها بعض االقتصاديين فيما يخ     في هذا المبحث ن

نمو االقتصادي، وفيما يلي  مركزين على العالقة بين التضخم وال،بين النقود والنمو االقتصادي

  تجريبية لـ ودراسةTaoufik Rajhi et Patrick Villieu لكل من نقدم دراستين تجريبيتين

Robert Barro.  

  .المطلب األول  تجريبية ـل    دراسةTaoufik Rajhi et Patrick Villieu للعالقة نمو   تضخم      -

  باالعتماد على عينة إحصائية  

 Taoufik Rajhi et Patrick  قام بها كل من دراسة تجريبية     في هذا المطلب نقدم

Villieuباالعتماد على معطيات القتصادي في المدى الطويل، حول أثر التضخم على النمو ا 

  .1980-1960 بين  بلدا في الفترة61عينة إحصائية تتكون من 

  1 تقديم الدراسة .الفرع األول

 واإلحصائيات المالية Delog et Sumers (1991)     معطيات هذه الدراسة أغلبها مصدرها قاعدة 

 تقوم. 1985-1960 دولة خالل الفترة 61هي تتعلق بـ ، و)FMI(الدولية لصندوق النقد الدولي 

جموعة من المتغيرات المحتملة توسط لإلنتاج الفردي بم السنوي المهذه الدراسة بتفسير معدل النمو

 بناء هذا االختبار يكون بمعطيات . التضخم على المدى الطويل وبالخصوص مؤشرالتأثير على النمو

  :لعينة إحصائية تستند على معادلة من النوع

iii xy εβα ++=  

 شعاع خطي للمعامل، β  ثابت،α متوسط لإلنتاج الفردي، تمثل معدل النمو السنوي الy حيث

x،شعاع عمودي لمتغير مفسر  ε ،حد الخطأ iتشير إلى مختلف البلدان .  

، رأس PIBالمستوى المبدئي لـ (محتملة التأثير في النمو هناك عدة متغيرات مفسرة تقليديا و

، ويركز االنتباه هنا خصوصا على عامل التضخم، ويستعمل إلى ...)المال البشري، االستثمار

  . نشاط-جانب معدل نمو الكتلة النقدية حتى نالحظ االرتباط سعر

  

  
                                                           

1 - Taoufik Rajhi et Patrick Villieu, Op. Cit, pp. 260, 261. 
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  :اختيرت ثالث مؤشرات للتضخم

   معدل التضخم السنوي المتوسط-1

على المدى الطويل يسمح ) و تراكم رأس المالأ( نمو -     اهتمام األدب النظري بالعالقة تضخم

 بدون قاعدة اقتصاد جزئي Mundell- Tobinالنماذج من النوع : بتمييز ثالث خالصات مختلفة

واضحة تقدم عالقة موجبة بين التضخم واإلنتاج على المدى الطويل، محرضة بواسطة سلوك 

  .س المالمالئمة لتراكم رأ) استبدال األسهم بأرصدة عاطلة(المحفظة 

     وعند مزج السلوك الواضح للتعظيم، النقود تكون حيادية على المدى الطويل 

)Sidrouski 1967, Fischer 1979( األرصدة النقدية خدمات لصفقات أحدثت ، وأخير إذا

المستثمرين، فإن معدل التضخم يمكن أن يضعف اإلنتاج على المدى الطويل، بتخفيض القيمة 

 ).Stokman 1981أثر (صفقات النقود الحقيقية لخدمات 

   تباين التضخم على الفترة-2

تباين الكتلة النقدية يمكن أن ينتج عدم تأكد مردودية أن  1980 عامBarro     أوضح 

المشاريع االستثمارية، فإذا كان المشروع االستثماري يرتبط سلبيا بالشك في مردوده، فيمكن 

  .انتظار ارتباط عكسي مع النشاط

  )تسارع األسعار(معدل النمو المتوسط في معدل التضخم  -3

 أن هذا المتغير Barro (1990) و Kormendi- Mengiuro (1985)     أوضح كل من 

مهم ومرتبط عكسيا مع معدل النشاط، هذا االرتباط يكون صعب التفسير، وهو يؤكد معنى أثر 

Stockman تسارع األسعار على لنمو وليس مع بين النشاط ومعدل ا الذي هو معبر على العالقة

 يمكن تفسير أثر تغير معدل التضخم، كما في أثر .طويل، وفي دراسة على سلسلة زمنيةالمدى ال

Stockman) أن نمو معدل التضخم يفسر انخفاض معدل النمو، لكن بالنسبة لمعطيات ) الحركي

و اإلنتاج في سكون مقارن العينة اإلحصائية االرتباط بين التسارع القوي لألسعار وضعف نم

Statique Comparative.  
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  :التالية

VAREINFEAccIHYY 917,0425,0078,018,0027,033,0029,0 6060 −+−+−+++−=∆
  

  

  

 الدخل  الفردي لسنة PIB/tête( ،Y60( متوسط للدخل الفردي  يمثل معدل النمو ال∆Y حيث 

1960 ،H60 1960 معدل التمدرس عام ،I معدل االستثمار المتوسط في السلع التجهيزية خالل 

 معدل التضخم المتوسط  و INF يرمز للتسارع المتوسط لألسعار، Accالفترة المدروسة، 

VARدلة السابقة نالحظ أن هناك عالقة عكسية بين من المعا . التباين المتوسط لمعدل التضخم

  ).PIB(معامل التضخم ومعدل النمو المتوسط  للدخل الداخلي الخام

  1965- 1960التضخم والنمو . )30(الشكل رقم   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source. Ibid , p262. 
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معدل النمو  المدروسة هو      المؤشر الوحيد المعبر إحصائيا عن تطور األسعار على الفترة

ال معدل التضخم وال تباينه يظهران مساهمة في ). تسارع األسعار(المتوسط لمعدل التضخم 

  العالقة المتبادلة بين تسارع األسعار ونمو، وفي المقابلير نمو اإلنتاج على المدى الطويل؛تفس

 تخفض معدل النمو %10النشاط تكون سالبة لكن ضعيفة، فزيادة في تسارع األسعار بـ 

 .1 0,8%لالقتصاد بأقل من 

 Barro   و Kormendi- Menguire (1985)     هذا التحليل أولي ومتوافق مع أعمال 

 دى الطويل ليس، ويدل أن المتغير المناسب المؤثر على النمو االقتصادي على الم(1990)

نمو قام _ لدراسة أكثر تخصيصا للعالقة تضخم.تسارع األسعارمعدل التضخم ولكن 

  .االقتصاديين بدراستها على اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية

  لـ نمو اقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية-العالقة تضخمدراسة . الثاني المطلب

Taoufik Rajhi et Patrick Villieu 2  

 نمو في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة - الدراسة تتمحور حول العالقة تضخم     هذه

، تماثل العمليات العشوائية التابعة للمتغيرات الخاصة بالكتلة النقدية تكون أساسية 1950-1978

، PIBلدراسة النمو فترة طويلة، ولذلك يتم اختيار خمسة  مجموعات هي الناتج الداخلي الخام 

  .ومؤشرات أسعار االستهالك m1نتاجية، معدل البطالة، الكتلة النقدية اإل

  .بمعادلة مستقرة حول اتجاه محدديعبر عنه ) ∆m(معدل نمو الكتلة النقدية 

tt utm ∆++=∆ βα  

  .ترجم كمركبة خارج اتجاه معدل نمو الكتلة النقدية تمثل التجديدات النقدية وت∆tuحيث 

     لتحليل دالة االستجابة على المدى القصير والطويل، واآلثار المستمرة بصدمة نقدية، التي 

التباين المتوسط (Varتتعلق خصوصا بحركية تصحيح مستوى ومعدل نمو النشاط، نموذج 

  .1987-1950األمريكية بالنسبة للفترة  يكون مقدر على المعطيات السنوية )لمعدل التضخم

ة واإلنتاجية ، البطالPIB في كل ثانية، بينما عار ال تكون مثبتةواألس) m1(     الكتلة النقدية 

 ال يمكن توسيعه، PIB البحث عن العالقة بين معدل نمو الكتلة النقدية ومستوى .تكون متوقفة

ن ترجمته بغياب االرتباط على المدى الطويل رغم االختبارات الخاصة المتعاقبة، وهذا ما يمك

                                                           
1 - Ibid, p 163. 
2 - Ibid, p  269. 
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ومعدل نمو الكتلة النقدية بالنسبة للواليات المتحدة ) الناتج الداخلي الخام (PIBبين مستوى 

 .1978-1950األمريكية في الفترة 

 المدخل األساسي .)VAR(السؤال الجوهري يتعلق بتقدير التباين المتوسط لمعدل التضخم      

.  ينقص في كل تغير داخلي يظهر في كل المعدالت مع كل مقدار للتأخير الVARلتقدير 

 Final Production Error (FPE(المدخل المختار هنا هو معيار خطأ اإلنتاج النهائي 

  .والذي يحدد متغيرات التأخرات المالئمة المتضمنة في النموذج

  : تعطى كما يليPIBل نمو  يقدر عدة تركيبات انحدار لكل متغير، وبالنسبة لمعدFPEمدخل 

∑
=

+∆+=∆
R

r
tutiYrtiY

1
0 ),()(),( λλ  

ن يسمحان بتقدير أثر تسارع الكتلة النقدية على معدل نمو اإلنتاج على المدى الطويل، اهناك اختبار     

  . مستوى المخرجات تكون موجهةللتجديدات النقدية في التقلبات علىكما أن مقدار المساهمة والبقاء 

 قسم لدراسة دالة استجابة المتغيرات لصدمة مضبوطة بـ ن يتكونان من هاذين االختباري    

 والقسم اآلخر لتحليل تفصيل تباين الخطأ لتوقع مستوى ومعدل ، على تسارع الكتلة النقدية1%

  . بمدى مختلفPIBنمو 

  لصدمات النقديةل دالة االستجابة -1

، معدل PIB، مستوىPIBمو     األشكال الموالية توضح على التوالي استجابات معدل ن

  . في تسارع الكتلة النقدية%1التضخم ومعدل نمو الكتلة النقدية لزيادة 

ابتداء من  (0,68%     هذه الصدمة الدقيقة على تسارع الكتلة النقدية تشابه صدمة مستمرة بـ 

 .لتضخم على معدل ا0,62%على معدل نمو الكتلة النقدية، وصدمة مستمرة بدرجة ) السنة السادسة

  .على معدل التضخم) %91(على المدى الطويل معدل نمو الكتلة النقدية ينعكس تقريبا كليا 

معدل نمو .  أثر الصدمة األولي على مختلف المتغيرات يكون مستقر15     في أفق السنة 

 تحت 0,26%يستقر عند ) PIB )I(1) يتصل بالوضعية المرجعية، لكن مستوى I(0)االقتصاد 

 ينتج تراكم صدمات مؤقتة PIBالمدى الطويل على مستوى ألثر السلبي في  هذا ا.لمرجعيمستواه ا

  .متشائمة على معدل نمو االقتصاد
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 15المدى أقل من (ن القصير والمتوسط يف على المديي     وفي الواقع فإنه أثناء حركية التكي

يظهر األثر . تصادمو االق صدمة تسارع الكتلة النقدية تعتبر أثر سلبي على معدل ن، فإن)سنة

 أن استجابة معدل نمو اإلنتاج يكون موجب بصورة غير مهملة ، حيث)31(بوضوح في الشكل

  . في حين أنه في الفترة الثانية الموالية يكون سالب أو مهمل،)+%2,4(

   تفصيـل التبـاين-2

لمتغير نفسه،      تفصيل التباين بمتغير مسبب ألحجام أخطاء متوقعة ومسندة لصدمة على ا

وعلى المتغيرات األخرى للنموذج، ويسمح كذلك بإثبات األهمية الخاصة بالصدمات النقدية 

كلما كان المدى بعيدا كلما كان دور . PIBوالتضخمية في تفسير معدل النمو ومستوى 

  .التجديدات الخاصة ضعيف على المتغير نفسه
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  تسارع الكتلة النقدية ل%1لصدمة ) معدل النمو (PIBاستجابة ). 31(الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Source. Ibid. P270. 

  ارع الكتلة النقدية لتس%1 لصدمة PIBاستجابة مستوى   ).32(الشكل رقم 

  Source. Ibid. P270. 
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  لكتلة النقديةاارع تس ل%1استجابة معدل التضخم لصدمة  ).33(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Source. Ibid. P271. 

 لكتلة النقديةرع اتسا ل%1استجابة معدل نمو الكتلة النقدية لصدمة ).34(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source. Ibid. P271.  
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 يمثل قيمته في سنة معينة لكن PIB، هو أن مستوى PIB ومستوىPIB معدل نموالفرق بين 

  .هو المعدل الذي نما به بين سنة وأخرىPIB معدل نمو

الجداول التالية تفصل على التوالي تباين معدل نمو اإلنتاج، مستوى المخرجات والتضخم وبين 

  ).االبتكارات(مساهمة مختلف التجديدات 

 في التباين اإلجمالي لمعدل نمو %20لطويل بحوالي ا تساهم على المدى التجديدات النقدية

  . في معدل التضخم%40 و بـ PIB في تباين مستوى %10اإلنتاج، وبـ 

 )%25 (ةنتاجياإل الخاصة وديداتتجلل) %74( جله  يعودPIB  نمووفي المدى القصير معدل

فإن الوضعية ) 0,25%( القصير ولو أن التجديدات االسمية ليس لها دور ضعيف على المدى

  .تتغير جذريا على المدى الطويل

 كانت مقسمة PIB سنوات المساهمات في تفسير المعدل نمو 10 مدى      وفي الواقع عند

وتتجاوز مساهمة األسعار ) %19(جيدا، فمساهمة تسارع الكتلة النقدية كانت أكثر أهمية 

  ).%16(والبطالة ) %15(واإلنتاجية ) 15%(

    وبالتالي فإن التسارع النقدي والسعري يساهم في تفسير أكثر من ثلث الخطأ في توقع النمو  

االقتصادي على المدى الطويل، وكان جزء معادل لمساهمة التجديدات الخاصة في معدل نمو 

PIB 34( نفسه%.(  

 والتفسير ،)PIB) %9,55     التجديدات النقدية تساهم بأقل مقدار في تفسير تباين مستوى 

  تباين التضخم يكون واسع.)%20(والبطالة ) %42(على المدى الطويل عن طريق األسعار 

 تجديدات المخرجات واإلنتاجية ؛)%39(والنقود بـ ) %46 ( األسعار$��رعالتفسير بواسطة 

  .ال تمارس أي دور ثانوي

ية تفسر بشكل  النقد فالصدمات، يظهر مترابطVAR فإن البناء النسبي لنموذج ،     وكنتيجة

 والمساهمة ، بالمسار الحقيقي لالقتصادا ضعيفا التضخم مرتبط ارتباط.كبير تسارع األسعار

  .ظهر صدق خيار المتغيراتقيقية في تفسير النمو االقتصادي تالمتعادلة للتجديدات االسمية والح

 والتي ،اإلحصائيةة صة المحصل عليها في معطيات العينكد عموما الخال     هذه النتيجة تؤ

تتعلق بالتأثير السلبي لتسارع األسعار على النمو االقتصادي واستمرارية تأثير الصدمات النقدية 

  ).PIB(في المدى الطويل على مستوى الناتج الداخلي الخام 
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  بالسنوات   PIBمعدل نمو  تفصيل تباين). 03(الجدول رقم   

DCHO  DLPIB  DLPROD  D2LP  D2LM  المدى  التباين 
Horizon 

0  
17,12907 
16,31125 
16,30435 
16,30419 

74,1448 
36,71641 
34,7226 
34,71078 
34,71058  

25,5964 
15,46561 
15,14139 
15,13509 
15,1351  

0,221871 
13,01959 
14,69409 
14,69152 
14,69155  

0,03693 
17,66931 
19,13068 
19,15826 
19,15858  

0,017773 
0,025957 
0,027118 
0,027127 
0,027128  

1 
3 
10 
15 
20  

  

Source. Ibid, p 272. 

  تفصيل تباين معدل التضخم ).04(الجدول رقم 

DCHO  DLPIB  DLPROD  D2LP  D2LM  المدى   التباين
Horizon 

0  
1,421714 
0,825394 
0,929118 
1,020184 

0 
7,59716 
10,39457 
9,953374 
9,674857  

0 
0,432092 
1,636674 
2,802394 
3,562815  

95,6333 
69,71291 
51,15132 
48,36957 
46,72811  

4,366699 
20,83612 
35,77204 
37,94554 
39,01403  

0,012363 
0,035382 
0,076237 
0,096933 
0,11468  

1 
3 
10 
15 
20  

  

Source. Ibid, p 272.  

  PIB مستوى  تباينتفصيل). 05(الجدول رقم 

DCHO  DLPIB  DLPROD  D2LP  D2LM  المدى   التباين
Horizon 

0 
16,65559 
19,75057 
20,37261 
20,71215 

74,1448 
52,67255 
29,07474 
26,73913 
25,40148  

25,5964 
13,87751 
3,892868 
2,716062 
2,094141  

0,221871 
13,52244 
38,69521 
40,9802 
42,23639  

0,03693 
3,271921 
8,586606 

9,192 
9,555841  

0,017773 
0,037971 
0,074579 
0,090792 
0,10464  

1 
3 
10 
15 
20  

  

. Source. Ibid, p 272 
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  Robert j. Barro نمو اقتصادي لـ -دراسة تجريبية للعالقة تضخم  .المطلب الثالث

 التضخم والنمو االقتصادي  بدراسة تجريبية للعالقة بين1990م  عاRobert Barro     قام 

 STAR DATA BANK و عطيات حصل عليها من البنك الدولي باستخدام م، بلدا122لـ 

  . واإلحصائيات المالية الدولية ومصادر منفردة من البلدانFMI و Word Tablesومنشورات 

  1معطيات عن التضخم. األولالفرع 

     الجدول الموالي يقدم معطيات عن سلوك التضخم ومعدالته السنوية التي تم حسابها في 

استخدام الرقم القياسي السعري لتحويل قيم معظم الحاالت من األرقام القياسية للمستهلك، كما تم 

PIBإلى دوالرات ثابتة لفترة ) ة التي تمت فيها الدراسةالسن ( المعبر عنها بالدوالر الحالي

  .سابقة وذلك في حاالت قليلة عند عدم توفر أسعار المستهلك

  إحصائيات وصفية عن التضخم). 06(الجدول رقم 

الوسيط   عدد البلدان

(Médian)  

 الوسط

(Medan)  

  المتغير

  
117  
117  
  
122  
122  
  
119  
119  

  
0,033 
0,024 

 
0,101 
0,054 

 
0,089 
0,049 

 
0,054 
0,039 

 
0,133 
0,075 

 
0,191 
0,134  

1970-1960  
  معدل التضخم

  االنحراف المعياري لمعدل التضخم
1980-1970  

  معدل التضخم
  االنحراف المعياري لمعدل التضخم

1990-1980  
  معدل التضخم

  راف المعيارياالنح
  

  .80روبرت بارو، مرجع سابق، ص. المصدر

 أن معدل التضخم المتوسط لكل بلد في كل عقد هو وسط المعدالت  إلى     وتجدر اإلشارة

ة في والقيم المبين. ر التربيعي للوسطعقد هو الجذالسنوية، واالنحراف المعياري لكل بلد في كل 

 وكذلك ، البلدان لمعدالت التضخم المتوسطة للعقدط أو الوسيط عبرالجدول السابق هي الوس

                                                           
                                                                                                                                                                   

                                                                                    .                       83-80 ا�#�@X ا���	N، ص-1                   
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بالنسبة لألرقام المتعلقة باالنحرافات المعيارية هي الوسط أو الوسيط عبر البلدان لالنحرافات 

  .المعيارية لكل عقد

-1960ط والوسيط لمعدالت التضخم عبر البلدان في ثالثة عقود      ويبين الجدول الوس

 سنويا للعقد 3,3%، حيث كان معدل التضخم الوسيط 1980-1990، 1970-1980، 1970

 في العقد الثالث لـ 8,9% و ، بلدا122ي العقد الثاني لـ  ف10,1% و ، بلدا117األول في 

تغير التضخم  لحساب مقياس  كما تم استخدام المعطيات السنوية لكل بلد خالل كل عقد. بلدا199

. تضخم حول الوسط لكل عقد من العقود الثالثة،من خالل حساب االنحراف المعياري لمعدل ال

 الوسيط في العقد ، فمثال كانففي الجدول توجد قيم للوسط والوسيط لهذه االنحرافات المعيارية

 في العقد الثالث، حيث أن المالحظ 4,9% في العقد الثاني و5,4%  سنويا و 2,4%األول 

 .1960  عامارتفاع معدل التضخم منذمع ) االنحراف المعياري(ترافق ارتفاع تغير التضخم 

  1تأثير التضخم على النمو االقتصادي أولية تتعلق بنتائج. الثانيالفرع 

معدل ) 2(و ) 1(     الجدول الموالي يعطي معطيات عن التضخم والنمو، ففي العمودين 

 يشمالن) 4(و ) 3(والعمودان . التضخم الحقيقي خالل كل فترة مشمول في قائمة األدوات

، وتربيعه ) على التوالي1985-1980، 1975-1970 و 1965-1960لـ (تضخما ماضيا 

  ) 4(و ) 2(والعمودان . وال يشمالن تضخما معاصرا مع األدوات

 -1985 و 1985-1975 و 1975-1965يضيفان االنحراف المعياري لمعدل التضخم لـ 

  .  على التوالي1990

فيشمل فقط ) 4(ي في قائمة األدوات، أما العمود هذا االنحراف المعيار) 2(ويشمل العمود 

  ).1985-1980 و 1975-1970 و 1965-1960لـ(االنحراف المعياري 

     ويتم تقدير المعامالت بواسطة المربعات الصغرى ذات األطوار الثالثة، باستخدام اإلطار 

),(العام للمعادلة النيوكالسيكية  *YYfdY   نمو الناتج للفرد الواحد و هي معدل dY، حيث =

 Yالمستوى الحالي للناتج للفرد الواحد و
*Y هي القيمة المستهدفة لمعدل نمو الناتج .  

  

 

                                                           
                 .                                                                                                               89-84 ا�#�@X ا���	N، ص-

          1  
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  تعيينات بديلة للتضخم في انحرافات النمو). 07(الجدول رقم 

  متغير مستقل  1  2  3  4

-0,0262 
(0,0031) 
0,0110 

(0,0025) 
0,0427 

(0,0139) 
-0,0052 
(0,0017) 
-0,0167 
(0,0054) 
-0,140 
(0,026) 
0,0317 

(0,0054) 
0,139 

(0,030) 
0,103 

(0,026) 
-0,097 
(0,023) 
-0,0314 
(0,0113) 
0,0071 

(0,0150) 
  

0,55 0,50 0,50 
00    87    84  

-0,0261 
(0,0031) 
0,0111 

(0,0025) 
0,0418 

(0,0139) 
-0,0052 
(0,0017) 
-0,0170 
(0,0054) 
-0,137 
(0,026) 
0,0315 

(0,0054) 
0,139 

(0,030) 
0,104 

(0,026) 
-0,099 
(0,023) 
0,0261 

(0,0054) 
 
  
 

0,55 0,49 0,51  
80     87      84  

-0,0261 
(0,0031) 

0,0114 
(0,0024) 

0,0419 
(0,0137) 
-0,0057 

(0,0016) 
-0,0167 

(0,0053) 
-0,140 

(0,026) 
0,0310 

(0,0053) 
0,137 

(0,030) 
0,091 

(0,026) 
-0,088 

(0,023) 
-0,0317 

(0,0080) 
0,0030 

(0,0089) 
 

056 0,51 0,50 
80     87      84  

-0,0260 
(0,0031) 

0,0116 
(0,0024) 

0,0421 
(0,0137) 
-0,0057 

(0,0016) 
-0,0166 

(0,0053) 
-0,138 

(0,026) 
0,0310 

(0,0053) 
0,137 

(0,030) 
0,091 

(0,026) 
-0,088 

(0,023) 
-00299 

(0,0043) 
 
  
  

056 0,51 0,50 
80     87      84  

Log (PIB) 
  

التمدرس عند الذكور في 
 .الثانوي والتعليم العالي

   Log)توقع الحياة (
 

Log( PIB)×   التمدرس
              .للذكور  

  Log)اتمعدل الوالد(
 

  نسبة االستهالك الحكومي
 

   القوانين احتراممؤشر
     

 جارةمعدل التبادل في الت
 

  مؤشر الديمقراطية
 

  مؤشر الديمقراطية المربع
  

  معدل التضخم
  

االنحراف المعياري لمعدل 
  التضخم 

  R2) معدل االرتباط(
    عدد المالحظات 

   
  

  .86المرجع السابق، ص. المصدر
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 تم وضع معدل ،من أجل الحصول على تقدير ناجح لتأثير التضخم على النمو االقتصادي     

  .ل كل فترة كمتغير تفسيري باإلضافة إلى المحددات األخرى للنموالتضخم خال

 ومن ،(0,004)0,029-سلبي ) 1(     إن المعامل المقدر للتضخم في الجدول السابق العمود 

 في معدل النمو 0,3% في معدل التضخم السنوي يرافق هبوط بـ %10ثم فإن ارتفاعا بـ 

  .PIBالسنوي لـ 

م البياني الموالي فإنه يوضح العالقة بين النمو والتضخم، حيث يمثل      أما فيما يخص الرس

يأخذ بعين االعتبار معدالت التضخم األقل من ) أ(فالمنحنى . المحور األفقي معدالت التضخم

فيأخذ المدى ) ج ( سنويا، أما المنحنى%20يأخذ القيم األعلى من ) ب( سنويا، والمنحنى 20%

 مطروحا منه القسم من معدل النمو PIBيمثل معدل نمو عمودي  المحور ال.الكامل للتضخم

 هذه المنحنيات الثالثة توضح ة عدا معدل التضخم، وبالتالي فإنالمفسر بكل المتغيرات التفسيري

  .ثابتةافتراض كل محددات النمو األخرى التضخم مع والعالقة بين النمو 

ين النمو والتضخم عند معدالت مرتفعة للتضخم،      تبين هذه األشكال الثالثة العالقة العكسية ب

تكون العالقة بين النمو والتضخم )) أ(الشكل ( سنويا %20وفيما يتعلق بمعدالت تضم أقل من 

وتشير النتائج إلى عدم وجود معلومات كافية، فيما يخص تجارب التضخم . غير مهمة إحصائيا

ال يعني هذا بالضرورة أن هذا التأثير  والمنخفض لعزل تأثير التضخم على النمو بشكل دقيق، 

وللتأكد من خطية العالقة بين النمو والتضخم أوال ثم . ضعيف عند معدالت منخفضة للتضخم

 و %15، بين %15إعادة تقدير المعامالت المتعلقة بالتضخم في ثالثة مجاالت هي أقل من 

) 0,017( المنخفض، في المدى) 0,023-) (0,036(، وهذه المعامالت هي %40 وفوق 40%

 في المدى األعلى، وبالتالي فإن الدليل )0,029-() 0,005( في المدى المتوسط و (0,055-)

وكما . الواضح على العالقة السلبية بين النمو والتضخم نأخذه من الفترتين المتوسطة والعليا

 بالتالي، ونالحظ أن المعامالت المقدرة الثالثة ال تختلف بشكل مهم مع بعضها البعض

  .فالمعطيات تتماشى مع العالقة الخطية
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  معدل النمو مقابل معدل التضخم). 35(الشكل رقم 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .87المرجع السابق، ص. المصدر

050,0

025,0

000,0

025,0−

050,0−

075,0−

 ) سنويا%20قيمة أقل من (معدل التضخم 

0 05,0 15,0 25,0

05,0− 5,0 5,1 5,2

0,0 5,0 0,1 5,1 0,2 5,2

10,0

05,0

00,0

10,0−

05,0−

10,0

05,0

00,0

10,0−

05,0−

 )أ(

 )ب(

 ) سنويا%20مة أكرب من قي(معدل التضخم 

 معدل التضخم

05,0−

0
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رفض فرضية أن العالقة بين النمو والتضخم سلبية عند معدالت      وبالتالي فالمعطيات لم ت

كما ال توجد أي عالمة .  ولها نفس المقدار الذي هو لمعدالت أعلى للتضخم،منخفضة للتضخم

  ويمكن إضافة .على عالقة إيجابية في أي مدى والتي تأكد أن تضخم أعلى يعطى نمو أكبر

 كان لتغير أو تفاوت التضخم عالقة بالنمو مع إبقاء االنحراف المعياري للتضخم لمعرفة ما إذا

  .المعدل المتوسط للتضخم ثابتا

  1التحدد الداخلي للتضخم. الفرع الثالث

     التضخم متغير يتحدد داخليا، حيث يمكن أن يستجيب للنمو أو لمتغيرات أخرى مرتبطة 

لمعدل النمو إلى ء خارجي ظهر عالقة عكسية بين النمو والتضخم إن أدى إبطا فمثال تبالنمو،

 هذا االرتفاع في معدل التضخم يمكن أن ينشأ في حالة استجابة السلطات .توليد تضخم أعلى

كما أنه في حالة تساوي عرض النقود مع . سياسة توسعيةلنقدية لحالة التباطؤ االقتصادي با

  .ل التضخم معدةالطلب عليها وانخفاض معدل نمو الناتج هذا سيؤدي تلقائيا إلى زياد

 يكون محدد خارجيا ut  أن معدل النقودKocherlakata (1996)     ولتحديد األفكار افترض 

 تعطى من شرط عرض النقود يساوي ut ومعدل النقود tπوأن العالقة بين معدل التضخم 

  .الطلب عليها بواسطة المعادلة

tttt Vgu +−=π  
 تمثل صدمة مستقلة لسرعة دوران النقود، كما افترض أن Vt نمو الناتج، و  هي معدلgtحيث 

  :تأثير التضخم على معدل النمو يعبر عنه بالمعادلة

ttt Eg +−= απ  

  . المعامل الذي يتم تقديرهα تمثل صدمة خارجية وEtمع 

 يعطى tπ المتعلق بـgt لـ OLS( α̂(ويمكن بيان أن معامل انحدار المربعات الصغرى 

  :بالصيغة

[ ]
)()()(

)()()(
ˆ

EVARVVARuVAR

EVARVVARuVAR

++
++−= αα  
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إذا كانت تباينات الصدمات المتعلقة بالنمو النقدي والسرعة أكبر بكثير من تلك المتعلقة بنمو 

  .α تكون قريبة منα̂الناتج فإن
رات الثالث المدروسة وقياس النقود المتوسطات عبر الفت Barro     وفي هذا السياق استخدم 

)(032,0، وجد أن 2M أو M1بـ  ≅uVAR004,0 و)( ≅VVAR 0002,0 و)( ≅EVAR ،

ˆ006,0 تكون متقاربة مع α=0وبالتالي فإن قيمة  −=α 020,0، كما أن قيمة−=α تكون 

ˆ026,0متقاربة مع  −=α.  

ل بين التضخم والنمو يكون صغيرا وال يمكن أن يفسر النتائج      ومنه فإن االنحياز المحتم

 )).1(العمود  ()07( رقمالتجريبية في الجدول

ما يتم المقدر على النمو يكون سلبيا عنديسية هي أن التأثير ن النتيجة الرئفإ وفي األخير      

 فمثال إن .استخدام أدوات معقولة في اإلجراءات اإلحصائية، هذا التأثير ال يكون بمقدار كبير

 الفعلي PIB للسنة تؤثر على انخفاض معدل نمو %10ارتفاع في معدل التضخم المتوسط بـ 

 ؛%9 إلى %6  سنة ما بين30يا، وأنه سينخفض خالل نو س0,4% إلى 0,3%للفرد الواحد من 

 6 تريليون دوالر، فنسبة 8 حوالي  U.S.A كان الناتج المحلي اإلجمالي لـ ،1996ففي عام 

دوالر وهذا عامل مهم لتبرير االهتمام مليار  720 إلى 480 من هذا المقدار تساوي %9إلى 

  .وات السياسة النقدية أو غيرهاباستقرار األسعار وتخفيض معدالت التضخم سواء بأد
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  خالصـــة الفصل

قل السياسة النقدية إلى االقتصاد عبر عدة قنوات منها قناة معدل الفائدة، قنوات االئتمان تتن     

، هذه القنوات تستعملها الدولة من )أسعار الصرف وأسعار األسهم والسندات(وقنوات األسعار 

 إلى ،تأثير على النشاط االقتصادي وزيادة معدالت النمو االقتصاديخالل السياسة النقدية لل

جانب سياسات كلية أخرى كالسياسة المالية مثال، هذا التأثير يظهر من خالل عدة مؤشرات لعل 

وفي هذا السياق قام العديد من االقتصاديين بدراسة . أهمها معدالت التضخم ومستويات األسعار

على النمو االقتصادي، وهذه الدراسات ) التضخم( السياسة النقدية  وتأثيرنمو- تضخمالعالقة

) 1967( كالدراسة التي قام بها ،منها ما كان نظري بوضع نماذج رياضية بمؤشرات اقتصادية

Sidrauski حيث وصل إلى أن النقود حيادية وليس لها أي أثر ال على المدى القريب وال ،

 إلى عالقة موجبة أو معدومة بين التضخم Fischer (1979)البعيد على النمو، فيما وصل 

 أن هناك عالقة سلبية بين افوجدOliver bruno  و Patrick Mussoوتراكم رأس المال، أما 

إلى نفس  Jean- Pierre Laffaragueوالنمو االقتصادي، في حين وصل ) التضخم(النقود 

ثمار الذي يعتبر أهم  وبالتالي على االستالنتيجة، فمعدل التضخم المرتفع يؤثر سلبا على االدخار،

 التي قام ات التجريبية فكانت نتيجة الدراستين النمو االقتصادي، وفيما يخص الدراسمحددات

 دولة للفترة 61 من خالل عينة إحصائية Patrick Villieu et Taoufik Rajhiا كل من مبه

تتمثل في تأثير ، 1987-1950ترة ألمريكية في الف والقتصاد الواليات المتحدة ا،1960-1985

 واستمرارية تأثير الصدمات النقدية في ،على النمو االقتصادي) التضخم(سلبي لتسارع األسعار 

 عام Barro وهي نفس النتيجة التي وصل إليها ،المدى الطويل على الناتج الداخلي الخام

1990. 

ك تأثير للسياسة النقدية على النمو وفي األخير نقول أن كل الدراسات تقريبا أثبت أن هنا     

االقتصادي بمختلف متغيراتها، وأن الدراسات التي تخصصت في دراسة تأثير التضخم وجدت 

  .عالقة سلبية بينه وبين النمو االقتصادي

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــمة الخــات

  العامــــة
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  الخاتمة العامة

بالموضوع، ففي الفصل متعلقة  ال     من خالل هذه الدراسة حاولنا توضيح مختلف المفاهيم

ل المفاهيم المتعلقة بالنمو االقتصادي، هذا األخير الذي يقصد به حدوث جاألول كانت لنا تغطية ل

 ويقاس النمو االقتصادي سواء .زيادة في إجمالي الناتج المحلي بما يحقق زيادة الدخل الفردي

 كما تمكنا في .و متوسط الدخل الفرديالقومي الكلي المتوقع أالدخل بقياس الناتج الحقيقي، 

لنماذج المتعلقة بالنمو االقتصادي، بداية بالنظريات االفصل األول من إعطاء مختلف النظريات و

ثم النماذج النيوكالسيكية لـ ، Malthus و Adam Smith،Ricardo  ،Marxالكالسيكية لـ 

Solow, Ramsey و Harrod- Domarمتمثلة في نموذج ، ونماذج النمو الداخلي الLucas 

Romer، Barro،Aghion-Hwitt ، Grossman - Helpman .  هذه النماذج التي تعطي

مختلف العوامل المؤثرة والمحددة في النمو االقتصادي، والمتمثلة في تراكم رأس المال بشقيه 

لتقدم المادي والبشري، ارتفاع إنتاجية العمل من خالل االستثمار في رأس المال البشري، ا

عم البحث والتطوير الذي يؤدي إلى تنويع وتحسين دالتكنولوجي واالبتكارات، إضافة إلى 

  .المنتجات

 فتنطلق من نظريات نقدية عديدة تختلف وجهات النظر بالنسبة      أما بالنسبة للسياسة النقدية،

 أي تأثير على لها ترى أن النقود حيادية وليس  التيالنظرية الكالسيكيةلكل واحد منها، أولها 

 العمالة والطلب ،أقرت بدور النقود في تحديد الدخلف أما النظرية الكنزية .النشاط االقتصادي

 النقدية، لكنها ترى أن هذا الدور يكون على المدى الطويل وتتبعه في ذلك النظرية ،على النقود

لتوقعات العقالنية في النيوكالسيكية على دور افي حين ركزت النظرية . ال على المدى القصير

هو الذي يؤثر على الجانب ) اإلنتاج(الجانب الحقيقي وأن التأثير على فعالية السياسة النقدية

 وتتمثل أهم أهداف السياسة النقدية في استقرار األسعار، محاربة البطالة، تحسين ميزان .النقدي

 ، فهي سعر إعادة الخصمالمدفوعات وتحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة، أما أهم أدواتها

  . األدبي وغيرهااإلقناع ،االحتياطي القانوني، عمليات السوق المفتوحة

    وباعتبار البنك المركزي مصدر السياسة النقدية فإن استقالليته تعد من أهم أسباب نجاحه 

ووصوله لتحقيق أهدافه، عن طريق وضع سياسات نقدية على حسابات موضوعية واقتصادية 

  .خال حسابات أخرى غير اقتصاديةدون إد
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     وفيما يخص العالقة بين السياسة النقدية والنمو االقتصادي أو التضخم والنمو االقتصادي، 

 فزيادة ضخ الكتلة ،ن بتأثير األول على الثانيوفمعظم االقتصاديين المهتمين بالموضوع يقر

تالي النمو االقتصادي إذا كانت هذه النقدية يمكن أن يساهم في تشجيع النشاط االقتصادي، وبال

رة قد تتسبب  لكن إذا كانت هذه الزيادة كبي.الزيادة معقولة وتتماشى مع طاقات اإلنتاج الحقيقي

، هذه األخيرة التي تؤثر سلبا على االدخار واالستثمار وبالتالي تنخفض في ضغوط تضخمية

  .قتصاديدل التضخم والنمو اال بين مععكسية فهناك عالقة ن إذ؛نمو االقتصاديمعدالت ال

   نتائج البحث-1

من خالل قيامنا بهذه الدراسة، وعلى ضوء المعلومات التي تحصلنا عليها توصلنا إلى النتائج 

  :التالية

 بين من خالل نماذج النمو االقتصادي ومحدداته المذكورة، استنتجنا وجود فارق كبير  .أ 

  ويرجع ذلك إلى افتقار الدول،الدول المتقدمة الدول النامية وفيمستويات النمو االقتصادي 

 ، لبعض هذه المحددات كالتقدم التقني واالبتكارات واالستثمار في رأس المال البشرياألولى

 ؛ على عنصري رأس المال المادي والعملمعظمهاعلى الرغم من توفر 

في الغد القريب، حقق يتالمساواة في مستوى النمو بين الدول المتقدمة والنامية ال يمكن أن   .ب 

باعتبار أن األولى تواصل التقدم، والثانية تحتاج لعامل الزمن لتكوين محددات النمو 

 ،الناقصة، على الرغم من أن معدالت النمو في الدول الفقيرة أكبر منها في الدول المتقدمة

حجم رأس مال مرتفع تكون القتصاديات المتقدمة والتي تملك والسبب في ذلك أن ا

وديات السلمية لهذا األخير فيها متناقصة بشكل أكبر من تناقص المردوديات السلمية المرد

خاصة (وبالتالي نماذج النمو االقتصادي . في البلدان التي تملك حجم رأس المال منخفض

 . بين هذه الدولتقاربتقر بوجود ) Solowنموذج 

اسات الكلية ضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي من خالل مختلف السي  .ج 

التأثير مية لدعم عملية النمو من خالل وبالخصوص السياسة النقدية، خاصة في الدول النا

م إنشاء المنشآت القاعدية لتشجيع االستثمار عد معدالت الفائدة لتشجيع االدخار، وعلى

)Barro 1990 (وغير ذلك. 

 جديدة لنماذج القة شكل انطSolowمن خالل دراستنا لنماذج النمو استنتجنا أن نموذج   .د 

النمو االقتصادي، فكان أول من شكل نموذج حقيقي للنمو بإدخال عامل التقدم التقني في 
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نموذجه، وإقراره بوجود إحالل بين عاملي رأس المال والعمل على عكس ما افترضه 

 .لذلك لقب بأب النمو االقتصادي  Harrod-Domar نموذج

ر السياسة النقدية في التأثير على النشاط  تشجع دوFriedmanالنظرية النقدية لـ   .ه 

يرى Friedman  االقتصادي من خالل التأثير على األجور وبالتالي معدالت البطالة، فـ 

أن سياسة نقدية توسعية تؤدي إلى ارتفاع الطلب وكذا ارتفاع األسعار واألجور االسمية 

لمؤسسات على اليد العاملة وبالتالي انخفاض األجور الحقيقية، هذا يؤدي إلى زيادة طلب ا

 .  وبالتالي انخفاض معدل البطالة

هناك تأثير حقيقي للسياسة النقدية على النمو االقتصادي، وقد ظهر ذلك من خالل معظم   .و 

فالسياسة . الدراسات والنماذج النظرية والتجريبية التي قام بها العديد من االقتصاديين

تحكم في الكتلة النقدية وفي معدالت التضخم التي النقدية من خالل مختلف أدواتها تقوم بال

 حيث أن ارتفاع معدل التضخم يخفض من قيمة .ة مع النمو االقتصادي عالقة عكسيلها

االدخار األمر الذي يدفع بالعائالت إلى التقليل من ادخاراتها وتوجيه حجم أكبر من الدخل 

ستثمار مما يخفض من معدالت لالستهالك، انخفاض االدخار يؤثر سلبا على مستويات اال

فنوعية تأثير السياسة النقدية على النمو االقتصادي تتوقف على مدى . النمو االقتصادي

فعاليتها وقدرتها على التوفيق والحفاظ على معدالت تضخم مناسبة من خالل استعمال 

تياطي أدوات السياسة النقدية للتحكم في العرض النقدي، كعمليات السوق المفتوحة واالح

القانوني، وبين تمكين االقتصاد من الكتلة النقدية الالزمة لتنشيطه وإبعاده عن حالة 

االنكماش وذلك من خالل خفض معدل الخصم، تخفيض نسبة االحتياطي القانوني 

وبالتالي ففعالية السياسة النقدية واعتمادها على عناصر موضوعية في ضخ . وغيرها

 اإلنتاج الحقيقي، وكذا التحكم في معدالت تضخم معقولة ما الكتلة النقدية، كمراعاة حجم

 تشجيع الت النمو االقتصادي، من خالل  يكون له أثر إيجابي على معد%3-2بين 

 .االدخار واالستثمار

   التوصيات-2

  : على النتائج التي توصلنا إليها يمكن إعطاء التوصيات التالية وبناءامن خالل هذه الدراسة،

لنامية وخاصة الجزائر التركيز على تركيم محددات النمو االقتصادي غير على الدول ا  .أ 

المتوفرة، كاالستثمار في رأس المال البشري من خالل تحسين نوعية التعليم والتكوين، 
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وكذا دعم البحث العلمي، وإدخال التقنيات التكنولوجية في اإلنتاج، كل ذلك للحصول 

 .على معدالت نمو جيدة

 من خالل وضعها على أسس موضوعية ،ت الكلية وخاصة السياسة النقديةتفعيل السياسا  .ب 

واقتصادية من طرف متخصصين وخبراء اقتصاديين وماليين دون إدخال الحسابات 

السياسية، وذلك للتحكم في معدالت التضخم من جهة، وتوفير الكتلة النقدية الالزمة 

 .لتنشيط االقتصاد من جهة أخرى

 يتحقق بأخذ بعين االعتبار العوامل المؤثرة فيه لذلك وجب دراسة هدف النمو االقتصادي  .ج 

نظريات ونماذج النمو االقتصادي قبل وضع أي سياسة لتحقيق هذا الهدف، خاصة فيما 

 .  يتعلق بنماذج النمو الداخلي

   االقتراحات-3

 الهدف فإننا      أهمية الموضوع تستدعي اإللمام بمختلف جوانبه، وإدراكا منا صعوبة تحقيق هذا

هذه . نعلم أن هناك جوانب لم نتعرض إليها أو لم نعطها حقها ألسباب اليسعنا المجال لذكرها

  :النقائص يمكن أن تكون انطالقة لبحوث جديدة في هذا المجال نذكر منها

 دراسة قياسية لحالة الجزائر فيما يخص أثر السياسة النقدية على النمو االقتصادي؛  .أ 

م التكنولوجي والتجديدات التقنية على النمو االقتصادي، سواء من خالل دراسة أثر التقد  .ب 

 دراسة نظرية أو قياسية لحالة الجزائر بصفة خاصة، والدول النامية بصفة عامة؛

 ؛ ية والنقدية على النمو االقتصاديدراسة أثر التنسيق بين السياستين المال  .ج 

 .مو االقتصادي في الجزائردراسة أثر السياسة النقدية غير المتوقعة على الن  .د 

وفي نهاية بحثنا هذا نقول أن المجال الزال واسعا لدراسات أخرى في الموضوع، واستكمالنا له 

  .ال يعني أننا استوفيناه حقه ومألنا وعاءه فكل وعاء يضيق بما وضع إال وعاء العلم فإنه يتسع
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I- لمراجع باللغة العربيةا 

  الكتــب-1

، مفاهيم ونظم اقتصادية، دار وائل للنشر، حربي، عريقات عبد الرحمن إسماعيل .1

  .2004األردن، 

بارو روبرت ، ترجمة نادر إدريس التل، محددات النمو االقتصادي، دار الكتاب  .2

  .1998الحديث للنشر والتوزيع، األردن، 
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  امللخص

يعتبر النمو االقتصادي أهم هدف تسعى مختلف الحكومات لتحقيقه وذلك من خالل سياساتها الكلية التي 

ومعظم االقتصاديين يقرون . من بينها السياسة النقدية، هذه األخيرة التي تؤثر على النمو االقتصادي

 فزيادة ضخ الكتلة النقدية يساهم في تشجيع النشاط االقتصادي وبالتالي النمو االقتصادي بهذا التأثير،

لكن إذا كانت هذه الزيادة كبيرة قد . إذا كانت هذه الزيادة معقولة وتتماشى مع طاقات اإلنتاج الحقيقي

خم يخفض تتسبب في ضغوط تضخمية تؤثر سلبا على االدخار واالستثمار حيث أن ارتفاع معدل التض

من قيمة االدخار، الذي يدفع بالعائالت إلى التقليل من ادخاراتها وتوجيه حجم أكبر من الدخل 

لالستهالك، انخفاض االدخار يؤثر سلبا على مستويات االستثمار وبالتالي الدخل القومي مما يخفض 

  .من معدالت النمو االقتصادي

Résumé  
   La croissance économique est considérée actuellement comme le principal 
objectif que les différents gouvernements cherchent à exécuter par leurs 
politiques globales, y compris la politique monétaire. Cette dernière qui influe 
sur la croissance économique.  
   La plupart des économistes reconnaissent cet effet. Une augmentation de la 
masse monétaire encourage l'activité économique et par conséquent la 
croissance économique si l'augmentation est raisonnable et compatible avec les  
énergies de la production réelle. Cependant, si cette croissance est grande, elle 
entraîne des pressions inflationnistes qui influent négativement sur l'épargne et 
l'investissement. Etant  donné qu'un taux élevé de l'inflation réduit la valeur de 
l'épargne, les familles réduisent le volume de l'épargne et dirigent la plus grande 
partie du  revenu à la consommation.   
   La diminution du l'épargne influe négativement sur les niveaux 
d'investissement et donc le revenu national, ce qui diminue le taux de croissance 
économique.          

Abstract 
   Economic growth is the most important goal that the various governments try 
to achieve, through their policies, including monetary policy. The latter affects 
economic growth. 
   Most economists acknowledge this effect. An increase in pumping cash block 
contributes to the promotion of economic activity and consequently the 
economic growth if the increase is reasonable and consistent with the energies of 
the real production. But if increase big, this may cause a significant increase in 
inflationary pressures that adversely affect the savings and investment. Since the 
high rate of inflation reduces the value of savings, this pushes families to reduce 
the volume of savings and direct more of their income to consumption. Low 
saving has a negative impact on the levels of investment and thus the national 
income, which decreases the rate of economic growth. 


