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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الشعريات الشقؽدية في تفدير دورات األعسال

مقدمة :

لقد تطؽرت عسمية البحث في اثر الشقؽد عمى التزخػ أو الكداد أو االتستقرار االتترداد أكثدر فدأكثر

بعدد ثدؽرة اعتسدعار فدي القدرن الددادس عذدر 66م خاصدة بعدد التددفل الكبيدر لمسعدادن الشييددة دؼ أ ر إدا إلدى
أوروبددا وال د

أدى إلددى ارتيدداح ددداد فددي دددتؽى اعتسددعار سددا دفددك الكثيددر ددؼ االتترددادبيؼ إلددى البحددث فددي

العالتة بيؼ ز ادة كسية الشقؽد و ارتياح اعتسعار نتيجة تدفل ال هب و اليزة ).)1
لقددد كددان السيكددر الدياتسددي واالعتسدداعي اليرندددي عددان بددؽدان أول ددؼ أعطددى

الدعددة يادهددا أن الة ددادة

فددي كسيددة الشقددؽد الستداولددة هددي الدددبب فددي ارتيدداح اعتسددعار و ددؼ ثددػ انخيدداض فددي تيسددة الشقددؽد سددا أدى إلددى
ظهؽر ا تسسي باليكر االتتراد بالشعر ة الشقدية (.)2

تدرتب الشعر دة الشقديدة بالشعر دة االتتردادية العا دة ارتباادا تؽ دا فالشذداي االتترداد

بتدأثر بدالكثير دؼ

العؽا د الستييدرة التدي تتذدابغ دك بعزدها فدي الؽاتدك العسمدي و دؼ بيشهدا الشقدؽد وتذدي الشعر دة الشقديدة ديد اة
ها دا فددي اليكددر االتتردداد الحددبث ددؼ خددالل اعبحدداث و الد ارتسددات التددي تشاولدل هد ا السؽشددؽح بييددة ددرح

وفهددػ ايليددات وعسد وتياعد

العشاصددر السإؽنددة لهد ر الشعر ددة كساددار لتيدددير جسؽعددة كبيدرة ددؼ العدؽاهر و

الستييرات التي ترحب التيير في كسية الشقؽد الستداولة في السجتسك كالتزخػ و الكداد .
لقددد عدداذت ه د ر الد ارتسددة لتبدديؼ التيدددير ال د
الشذاي االتتراد

اتسددتخد ت ك د نعر ددة ددؼ ه د ر الشعر ددات لمع دؽاهر الكثي درة فددي

ؼ خالل عدة بادث هي :

السبحث اعول  :دقيقية دورات اععسال (الدورات االتترادية ).
السبحث الثاني  :الشعر ة الشقدية الكالتسيإية (الشعر ة الكسية ).

السبحث الثالث  :افتراشات الشعر ة الشقدية الكالتسيإية.
السبحث الرابك  :الشعر ة الشقدية ( عادلة التبادل ).

السبحث الخا س :نعر ة اعرصدة الشقدية

السبحث الدادس  :نعر ة الشقدية الكشة ة  .و ؼ ثػ تقييػ له ر الشعر ات ؼ خالل الشتائج.

) ) 1لمسة د انعر  :عبد الردسؼ يدر

اقتراديات الشقؽد دار الجا عات السرر ة  1979ص ص .141 139

) ) 2انعر  :رطيى يحة االقتراد الشقدي والسررفي الدار الجا عية لمطباعة والشذر بيروت  1981ص.35
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السبحث األول

حقيقية دورات األعسال (الدورات االقترادية )
ما ىي الدورة االقترادية :
يسإؼ اعتبار التقمبات االتترادية إددى تؽانيؼ الحياة وهي تحدث في ك وتل وديؼ و يسإؼ لشا رب عدم
يحدث في فترات تبابشة(.)3

االتستقرار االتتراد بيترات الركؽد واالنتعاش االتتراد ال
تعريف الدورة االقترادية:

الد دددورة االتترد ددادية أنها:اتقمبد ددات شتعسد ددة برد ددؽرة دور د ددة فد ددي دد ددتؽى الشذد دداي االتترد ددادىا

يسإد ددؼ تعر د د

(.)4وعرفل ك لغ بأنها ا تقمبات في الشذاي االتتراد الكمى ث

دتؽ ات اإلنتاج والعسالة واعتسعار ا)5(.

الددورة االتتردادية أيزدا تددسى بددورة اععسدال Business Cycleتتسثد فدي التقمبدات فدي اتجدار

الستييرات االتتردادية الكميدة ثد الشداتج الكمدي والتذديي والتزدخػ(االرتياح فدي ددتؽى اعتسدعار) واالنكسداش

(االنخياض في دتؽى اعتسعار ) والبطالة( )6وتتدػ ه ر الدورات بتكرار ددوثها الد

تدد يإدؽن شتعسدا فدي

بعددا اعديددان او ميددر شددتعػ فددي كثيددر ددؼ اعديددان أ عدددم التددداو بدديؼ السدددة الة شيددة التددي تدددتيرتها

االتجاهات التؽتسعية  Expansionفي الدورة التدي تتسثد بالتقمبدات دؼ ركدة او نقطدة التحدؽل الددنيا او تداح
الدددورة  Troughالتددي تسث د دالددة الكدددادDepression

وبدديؼ السدددة الة شيددة التددي تدددتيرتها االتجاهددات

االنكسا دية Contractionالتدي تتسثد بدالتحؽالت دؼ نقطدة التحدؽل العميدا أو القسدة Peakالتدي تسثد وشدك
االنتعاش أو الرخاذ Prosperityفعشد ا يإؽن االتتراد في وشك القسة تؽعد هشاك عؽا د و تييدرات تددفك

إلى وشك االنكساش والركؽد  Stagnationثػ الكداد( و عشي االنخياض الذدبد في دتؽى اعتسعار )()7

) ) 3الكر ػ

بارك .الدورات االقترادية .جمة اإلدارة العا دة-العددد – 34الددشة 1412هدد1982/م -صدادرة عدؼ عهدد اإلدارة

العا ة .ص.181

) ) 4عسر دديؼ .السؽسؽعة االقترادية .ي-4القاهرة :دار اليكر العربي(4441هد) ..ص142-144
) ) 5الكر ػ

بارك .الدورات االقترادية.

ردر تسابل ص181

) ) 6ؽتسى ادم عيددى آثار التغيرات في قيسة الشقؽد وكيفية معالجتيا في االقتراد اإلسالمي
 1993ص ص .211،212

) ) 7السردر الدابل ص .212
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جسؽعد دلدة البركدة عددة

وك د لغ عشددد ا يإددؽن االتتردداد فددي وشددك الكددداد تؽعددد عؽا د

واالنتعاش.

و تيي درات تدددفك لمتحددؽل إلددى وشددك التؽتسددك

مراحل الدورات االقترادية:
بؽعد اتياق بيؼ االتترادبيؼ عمى أن لك دورة أربك راد

ك وعؽد اختالف في دسياتها وهي:

ردم ددة االنتع دداش  : Recoveryوت ددد تس ددساها آخ ددرون بالتؽتس ددك أو االتس ددتعادة



Eepansion or

 .Recoveryا( )8وفيهددا يسي د السدددتؽى العددام لىتسددعار إلددى الثبددات أ ددا الشذدداي االتتردداد فددي

جسؽعد فيت اةبددد بددب ذ و ددشخيا تسددعر اليائدددة و تزددائ السخددةون الدددمعي و تت اةبددد الطمبددات عمددى

السشتجيؼ لتعؽ ا ا أتستشي

ؼ ه ا السخةونا  )9(.كسا أشاف آخرون( )10في وصف لدسات ه ر

السردمة اتؽتسك محؽظ في االئتسان السررفي ك تؽتسك في التدؽ ات واإلبداعاتا .

ردمة الرواج  : Boomو طمل بعا البادثيؼ عميها القسة  )11( Peakاوتتسية بارتياح طدرد فدي



اعتسددعار وت اةبددد دج ددػ اإلنتدداج الكمددى بسع دددل تسددر ك وت اةب ددد دجددػ الدددخ و د ددتؽى التؽظيددفا عس ددر

( رع د ددك تس د ددابل ص ص  .)142 -144وأش د دداف خميد د د ( رع د ددك تس د ددابل ص ص  )454-454أن
الطاتة تربح دتيمة بالكا

و بدأ ظهؽر الشقص في العسال و بعا السؽاد الخام اعتساتسية.

ردم د د ددة اعز د د ددة  : Crisisو أام د د ددل عميهد د د ددا خميد د د د ( رع د د ددك تس د د ددابل ص ص  )451-454ركدد د ددؽد



 Recession.ووصيها عسر( رعدك تسدابل ص ص  )142 -144تدائال ::إ تهدب اعتسدعار و شتذدر
ال عر التجار
والددخ

وتطمب البشؽك تروشها ؼ العسالذ وترتيدك أتسدعار اليائددة و دشخيا دجدػ اإلنتداج

وتت اةبدد البطالدة كسدا بت اةبدد السخدةون الددمعى .وأشداف الكدر ػ ( رعدك تسدابل ص  )441فددي

وصددي لدددسات ه د ر السردمددة انخيدداض التدددهيالت السر درفية وارتيدداح ندددبة االدتيددااي الشقدددى لدددى
البشؽك وشعف التدؽ ات واإلبداعات السررفية.

ردمة الكداد  : Depressionوتتددػ بانخيداض اعتسدعار وانتذدار البطالدة وكدداد التجدارة والشذداي



االتترددادى فددي عسؽ د عسر( رعددك تسددابل ص ص  .)142 -144وتددد أامددل عميهددا خمي د ( رعددك

تسددابل ص ص  )454-445بسرددطمح القدداح Troughوهددي الجددةذ اعتسددي
تسيئا :بدرعة كافية.

) ) 8خمي

تسا ي .مبادىء االقتراد الكمى.ي-3الكؽ ل :إتبة الشهزة العربية (1416هد)..ص491

) ) 9عسر دديؼ .السؽسؽعة االقترادية
)

10

) الكر ػ

)

11

) خمي

ددؼ الشذدداي االتترددادى

بارك .الدورات االقترادية

ردر تسابل (4441هد) .ص216-214
ردر تسابل (4441هد) .ص185

تسا ي .مبادئ االقتراد الكمى.ي-3الكؽ ل :إتبة الشهزة العربية1416.ص491-491
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أسباب حدوث الدورة االقترادية :
وتحددث اعز ددة عشدد ا تحرد

التقمبدات بدديؼ (القسددة) و(القداح) و دددة او خطددؽرة اعز دة يعتسددد عمددى

تسددرعة التح دؽالت واالنتقدداالت لمستيي درات االتترددادية الكميددة (الحقيقيددة والساليددة) و جددر أديانددا تذددبي الدددورة
واعز ة االتترادية جا ا:ز بد (الجب ) ا تسثد تستد دالدة االنتعداش و سثد (الدؽاد ) دالدة الكدداد فكمسدا كدان
الدؽاد عسيقددا وواتسددعا يعإددس لددغ اعثددر الكبيددر لالز ددة وخطؽرتهددا كسددا ددددث فددي أز ددة الكددداد الكبيددر عددام

 1929وت ددد يإ ددؽن هد د ا الد دؽاد ش دديقا:

وتميد د العس ددل (اتد د خط ددؽرة) كس ددا درد د ف ددي ع ددام ( 1971أز ددة

الدديؽلة).وهدداهؽ يحرد اليددؽم بسدا تسددسي باعز دة الساليددة العالسيددة والتدي بدددأت تعهدر عمددى الددطح بعددد ظهددؽر

أز ة الرهؼ العقار في أ يركا بتار خ .2118/9/15

تعدد اعز دات االتتردادية  Economic Crisisاخطدر اردد الددورات االتتردادية Economic Cycle
وُ
التددي تحدددث فددي االتترددادات ال أرتسددسالية وتشتق د تأثيراتهددا إلددى االتترددادات اعخددرى وددددب درعددة االرتبدداي
و شذددأ ك د اعز ددات االتترددادية هددؽ التقمبددات الذدددبدة فددي بعددا او ك د

تيي درات ارفددي االتتردداد الجانددب

الحقيقي (الدمك) والجانب السالي (الشقد ) وتسرعان ا تتياع التييرات في الستييرات الحقيقية والسالية لتذإ

خميطا :ؼ التأثيرات الستبادلة بيؼ عانبي العرض الكمدي والطمدب الكمدي عمدى اعتبدار أن الشقدؽد هدي ددل عمدى
االتتراد الدمعي بتيح لها إ باح الحاعدات اعتساتسدية وبالتدالي فدالشقؽد هدي أصد

دالي Financial Asset

سثد عددؼ االتتردداد الدددمعي و عهددر لشددا أن الشقددؽد هددي السد ثر اعول واعخيددر عمددى الدددورات االتترددادية لد ا

فهي تدتحل الدراتسة و عرفدة الدراب بيشهدا وبديؼ الددورات االتتردادية دؼ خدالل الشعر دات الشقديدة التدي عداذت

عبر تار خ اليكر االتتراد .

السبحث الثاني

الشعرية الشقدية الكالسيكية (الشعرية الكسية )
تب الددخؽل فدي تياصدي الشعر دات التدي تحددثل عدؼ اثدر الشقدؽد عمدى دورات اععسدال يجدب أن نتعدرف عمدى

الشقؽد ووظائيها و لغ عهسيتها ودورها الكبير في االتتراد .
تعريف الشقؽد(: )12

اختميل تعر يات االتترادبيؼ لمشقؽد ددب الؽظائف واع إال التي تتخ ها الشقؽد و ؼ ه ر التعر يات:
 -ك

 -ك

يذ اح اتستعسال وتػ تبؽل عسؽ ا كؽتسيمة بادلة أو أداة تقييػ .

 -ك

ا ب د وظائف الشقؽد اعتياديا وبرؽرة رئيدية .

)

12

يذ قبؽل عسؽ ا في الدفك قاب تسمك او اإلبراذ ؼ الت اة ات اععسال .

هي أ أداة أو وتسيمة يسإؼ ؼ خاللها تبادل الدمك والخد ات وتسداد الدبؽن .

) لمسة دد يسإددؼ الرعددؽح الددى  :عبددد السددشعػ الددديد عمددي دراسااات فااي الشقااؽد والشعريااة الشقديااة

 1971ص .22

6

طبع د العدداني بيددداد

 و سإؼ تعر يها بأنها :ا أا)13( .

يذ يدتخدم كؽتسي لمتبادل وكسعيار لمقيسة و مقى تبؽال عا ا ؼ اعفراد

وظائف الشقؽد :

تقؽم الشقؽد بالعديد مؼ الؽظائف اليامة والحيؽية وال يسكؼ لغيرىا القيام بيا وابرز ىذه الؽظائف ىي (:)14

.6وتسيمة لمتبادل .

 .2قياس لمقيسة

 .3خةن لمقيسة وأداة لالدخار .
 .4وددر لمحداب .

 .5وتسيمة لمدفك الس ع .

العالقة بيؼ حجػ الشقؽد والسدتؽى العام لألسعار :
ال يدددتطيك ادددد أن بشكددر العالتددة الؽايدددة بدديؼ دجددػ الشقددؽد التددي يستمكهددا اليددرد وبدديؼ عاداتد االنياتيددة

ديددث إن دجددػ الشقددؽد الستداولددة لدددى اعفدراد تسيذددجعهػ عمددى اإلنيدداق و دراذ السة ددد ددؼ الدددمك والخددد ات سددا
بدددفك السشتجدديؼ إلددى تمبيددة ه د ا الطمددب الست اةبددد عددؼ ار ددل إنتدداج السة ددد ددؼ الدددمك والخددد ات سددا ب د د إلددى
تشذي دركة االتتراد ولكؼ اإلفراي في ز ادة دجػ الشقؽد بيؼ أبد اعفراد تسدي د إلدى عجدة العدرض الكمدي

عددؼ تمبيددة الطمددب الكمددي سددا تسدديعرض االتتردداد إلددى دالددة تزددخسية تطدديح بد

ددؼ خددالل االرتيدداح الحدداد فددي

دتؽى اعتسعار وك لغ فان نقص الديؽلة بيؼ بد الشاس تست د إلى نقص الطمب الكمي وبالتالي درؽل

فجددؽة انكسا ددية فددي الشذدداي االتتردداد وبالتددالي درددؽل اعز ددات والدددورات االتترددادية ا ا العالتددة وايدددة
بيؼ دجػ الشقؽد الستداولة والسدتؽى العام لىتسعار و ؼ خالل الشعر ات الشقديدة السختميدة تسشذداهد اثدر الشقدؽد

عمى دورات اععسال وابرز وأتدم ه ر الشعر ات هي الشعر ة الكسية في الشقؽد (الكالتسيإية ) :

الشعرية الكسية (الكالسيكية ):

تعتبددر الشعر ددة الكسيددة فددي الشقددؽد ددؼ أولددى السحدداوالت الجددادة التددي تسددعل نحددؽ تيدددير أتسددباب التقمبددات
االتترادية و قرد بالشعر ة الشقدية الكالتسيإية تمغ الشعر ة التي نذأت و تطؽرت بيز عهدؽد االتتردادبيؼ

في السدرتسة الكالتسيإية والتي تبمؽرت فيسا بعد وأصبحل تعرف باتسػ نعر ة كسية الشقؽد .
وتهدف الشعر ة الشقدية إلى التعرف عمى العؽا

السحددة لقيسة الشقد في أ لحعة دؼ الدة ؼ وعمدى اخدتالف

السياهيػ و التياتسير لها يجسك ععػ االتترادبيؼ عمى أن عؽهر الشعر ة هؽ تيدير التيير في كسية الشقدؽد

)

13

) ؽتسى ادم عيدى

14

) لمسة د انعر :ناظػ دمحم نؽر الذسر

)
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وانعإدداس

لددغ عمددى السدددتؽى العددام لىتسددعار خاصددة والستييدرات االتترددادية اعخددرى عا ددة وكانددل الشعر ددة

الشقدية ح دراتسة العدبد ؼ السدارس االتترادية فسدا هدؽ تحميد الكالتسديغ لمشقدؽد و دا هدؽ دور الشقدؽد عشدد

الكالتسيغ.

عؽهر الشعر ة :
لقددد كانددل (الشعر ددة الشقديددة)Monetary Theory

ددؼ بدديؼ أهددػ الشعر ددات التددي فدددرت اعز ددات

االتترددادية بسرعاعهددا إلددى التؽتسددك واالنكسدداش فددي الشقددؽد واالئتسددان ب د إن الجسيددك تقر بددا بتيقددؽن عمددى أن
ددك اإلتدرار بددان تسددمؽك التييدرات فددي كسيددة

الجانددب الشقددد هددؽ السدددبب اعتساتسددي لكد اعز ددات االتترددادية

الشقؽد بتأثر هؽ ايخر بتحركات الستييرات مير الشقدية كاإلنتاج والدخ واالتستخدام و دتؽى اعتسعار واليائدة
ابتداذ ؼ الشعر ة الشقديدة الكسيدة الكالتسديإية خدالل القدرون ال اربدك عذدر
وتؽز ك الدخ والثروة ديث يالدظ و :
ن
دداذ دؼ (1530- 1596) J.Podinو  Lock. Jو
دتدى العقدد الثالدث دؼ القدر العذدر ؼ و يكر هدا ابت :

Cantilleon R.وHume D.و  RicardoوMill J.S.و Fisher I.و دؼ بعددهػ الكالتسديغ السحددثيؼ )

Neo classicفبالرمػ ؼ فرمها بيؼ الجانب الشقد والحقيقي( ال

اثبل الؽاتك عدم صدحت فيسدا بعدد) اال

أنهددا اتددرت بددان التيي درات فددي كسيددات الشقددؽد وفددي تسددرعة تددداول الشقددؽد تسدديشعإس تأثيرهددا فددي الجانددب الشقددد

(السدتؽى العام لىتسعار) ال

هؽ تؽتس أتسعار الدمك والسشتجات (الجانب الحقيقدي) دؼ االتترداد وعميد

ييترض( ؼ وعهة نعر ر إاردو) ان يإؽن اإلصدار الشقد خاشعا ليطاذ عددني يعدادل  % 111دؼ تيسدة
ال بشاتسب السطمؽب ؼ السشتجات.

اإلصدار ؼ اع الحد ؼ الة ادة لعرض الشقد ال

لقد اعتبر الكالتسيغ أن التؽازن االتتراد بتحقل دائسا برؽرة تمقائية عشد دتؽى التذيي الكا

و ؼ

بيشهػ ادم تسسيث و دافيدد ر إداردو و عدؽن باتيددل تسدا كسدا اعتقددوا اعتقدادا تا دا بدان اثدر التييدرات فدي كسيدة

الشق ددؽد بتر ددف بالحيد داد الت ددام(.)15

ولهد د ا ف ددان الث ددروة الحقيقي ددة ف ددي نع ددر الكالتس دديغ تتسثد د ف ددي الد ددمك

االتسددتهالكية واالتسددتثسار ة أ ددا الشسددؽ االتتردداد فيقدداس بالقدددرة عمددى ز ددادة الدددمك الحقيقيددة و اهتس دؽا اهتسا ددا
خاصددا بسذددإمة الشسددؽ االتتردداد فددي اعع د الطؽ د واالدخددار واالتسددتثسار وتؽازنهسددا والدددبب فددي لددغ هددؽ

السذإمة التي تطرح دؽل تيير تيسة الشقؽد ك الة ؼ.
وبالتددالي تددرى الشعر ددة الكالتسدديإية أن أ

ددخص أو أ

ذددروح ديشسددا يحر د عمددى نقددؽد ددؼ ع دراذ

عا الت د فان د -ددددب أر السدرتسددة الكالتسدديإية -لددؼ يحقددل شهددا أ نيددك دقيقددي دتددى يقددؽم بسنياتهددا كمهددا

و دتبعد الكالتسيغ اختةان الشقؽد عن تردرف ميدر ر ديد .إ ن فالطمدب عمدى الشقدؽد فدي نعدر الكالتسديغ يإدؽن
ؼ اع السعا الت فق ).)16

السبحث الثالث

افتراضات الشعرية الشقدية الكالسيكية
)

15

)

16

) تسا ي خمي

الشعريات والدياسات السالية والشقدية

) ؽتسى ادم عيدى
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ظهددرت الشعر ددة الشقديددة الكالتسدديإية فددي القددرن الثددا ؼ عذددر 68م أ ددديؼ كددان يددديطر عمددى الشذدداي

االتتراد تانؽن( تسا ) لىتسؽاق و ال

برى شرورة أن ك عرض يخمل امب الخداص بد فاإلنتداج يخمدل

عد تؽتد الذدرائية وبتعبيدر نقدد كد إنتداج يخمدل عد إنياتدا دداو ا لد وان ز دادة أو انخيداض العدرض عدؼ

الطمب تسرعان ا بةول بحإػ فعالية الدؽق أو عهاز اعتسعار ووفقا لمتحمي الكالتسيإي تا ل الشعر دة الكسيدة

لمشقؽد في عادلة التبادل عمى(:)17
.1

ثبات حجػ السعامالت:

تقؽم الشعر ة الكسية لمشقؽد عشد الكالتسيغ عمى فرشية أن دجػ السعدا الت و ددتؽى الشذداي االتترداد

بتػ تحدبدر بعؽا

ؽشؽعية وان الشقؽد ليس له أثر في تحقيل التؽازن االتتراد باعتبارها وتسي في

السبادلة أن دجػ السعا الت تيير خارعي و ؼ ثػ يعا

عمى ان ثابدل خاصدة وان دجدػ العؽا د التدي

ت ثر في دجػ السعا الت ثابتة .وه ا الثبات هؽ وفقا عدد قؽ ات ودعائػ اليكدر الكالتسديإي الد

أن الشعددام االتتردداد

لمسؽارد اإلنتاعية.
.2

يعتقدد

يسمددغ القدددرة ال اتيددة عمددى التحددرك برددؽرة تمقائيددة نحددؽ دددتؽى التؽظيددف الكا د

ثبات سرعة دوران الشقؽد:

نقرد تسرعة دوران الشقؽد عدل تؽتس عدد السرات التي انتقمل فيها وددة الشقد ؼ بد إلى بد أخرى فدي

تدؽ ة السبادالت االتترادية في فترة ز شية عيشة.

و تقدؽم هد ر الشعر دة عمدى أتسداس أن تسدرعة دوران الشقدؽد هدي ثابتدة عمدى اعتد فدي السددى القردير عنهدا

تحدددد بعؽا د بطيئددة التييددر و دددتقمة عددؼ كسيددة الشقددؽد فددافتراض التحميد الكالتسدديإي ثبددات تسددرعة دوران

الشقددؽد عمددى أتسدداس أن تييرهددا ب درتب بتييددر عؽا د أخددرى شهددا درعددة كثافددة الدددإان وتطددؽر العددادات

السررفية و دتؽى تطدؽر وتقددم الجهداز السردرفي واعتسدؽاق الساليدة والشقديدة وهد ر العؽا د كمهدا ال تتييدر

فد د د د د د د د ددي اعع د د د د د د د د د القرد د د د د د د د ددير()18

د د د د د د د د ددك ثبد د د د د د د د ددات Vو

T

بتبقى في السعادلة تيير ؼ اثشيؼ فق وهسدا كسيدة الشقدؽد فدي الطدرف اعيسدؼ دؼ السعادلدة والسددتؽى العدام

لىتسعار في الطرف اعيدر ديث تقترر نعر ة كسية الشقؽد عمى بيان العالتة بيشهسا.

 .3ارتباط تغير السدتؽى العام لألسعار بتغير كسية الشقؽد:

تقدؽم الشعر ددة الكسيددة لمشقددؽد عمددى افتدراض أتساتسددي يددادر أن أ تييددر فدي كسيددة الشقددؽد تسدديحدث تييددر

بددشيس الشدددبة واالتجددار فددي السدددتؽى العددام لىتسددعار أ أن هشدداك عالتددة ارديددة بدديؼ كسيددة الشقددؽد و لددغ
بددافتراض ثبددات دجددػ السعددا الت وتسددرعة دوران الشقددؽد أ أن نعر ددة كسيددة الشقددؽد هددي دالددة كسيددة الشقددؽد
تيير دتق والسدتؽى العام لىتسعار تيير تابك.

)

17

) لمسة د انعر :السردر الدابل ص 92- 91

)

18

) دمحم زكي الذافعي مقدمة في الشقؽد والبشؽك دار الشهزة العربية  1981ص.467
9

يدتشد أصحاب ه ا ال أر إلى شطدل عديؼ بتسثد فدي أن ز دادة كسيدة الشقدؽد يعشدي فدي واتدك اع در

ز ادة في وتسائ الدفك اع ر ال

بد د إلدى ز دادة اعتسدعار ودردؽل التزدخػ لدغ أن كسيدة اكبدر دؼ

الشقؽد تسؽف تتشازح لذراذ نيس الكسية الثابتة ؼ الدمك والخد ات و في ه ر الحالة تسؽف بتشاتسب التييدر

في أتسعار الدمك والخد ات ك التيير في كسية الشقؽد .

و يدسى ه ا الذدإ لشعر دة كسيدة الشقدؽد بالذدإ الجا دد فحددوث التييدر فدي كسيدة الشقدؽد بد د إلدى تييدر
بشيس الشدبة وفي نيس االتجار في السدتؽى العام لىتسعار أ ب د إلى ددوث تزخػ في الدؽق )19(.
السبحث الرابع

الريغ السختمفة لمشعرية الشقدية
كسددا تسددبل وتمشددا أن فكدرة الشعر ددة تديسددة دتددى تبد الكالتسدديغ إال أن أهددػ ددؼ اخد بالتحميد الدددابل و
فدي تحميد ظداهرة التزدخػ التدي عرفتهدا بر طانيدا فدي القدرن  69هدؽ االتترداد دافيدد ر إداردو

اتستخد
ال

كان ل دور أتساتسدي فدي بشداذ الشسدؽ ج الكالتسديإي ديدث تؽصد فدي هد ا الذدأن إلدى أن كسيدة الشقدؽد

تتشاتسب عإديا ك تيستها باعتبار أن أ ز ادة فدي العدرض الشقدد تسدت د إلدى ز دادة فدي السددتؽى العدام

لىتسعار بشيس الشدبة.

السطمب األول :معادلة التبادل(صيغة فيذر):

تقؽم نعر ة كسية الشقؽد في تيديرها العالتدة بديؼ كسيدة الشقدؽد وبديؼ السددتؽى العدام لىتسدعار وت كدد

هد ر الشعر ددة عمددى وعددؽد عالتددة تشاتسددبية بدديؼ كسيددة الشقددؽد و دددتؽى اعتسددعار و لددغ بددافتراض ثبددات دجددػ

السعدا الت وتسدرعة دوران الشقدؽد ديدث يإدؽن جسدؽح تديػ عسميدات التبدادل دداو ا لمسبدالد التدي دفعدل فدي
تدؽ تها .

إ ن فالشعر ة الكسية هي دالة السدتؽى العام لىتسعار تيير تابك وكسيدة الشقدؽد تييدر ددتق و

بثبات كسية السبادالت وتسرعة دوران الشقؽد فان يسإؼ صيامة السعادلة ر اشيا كسا بمي:ن×س =م×ك

دي ددث ان (ن)  :ه ددي كسي ددة الشق ددؽد (س) :تس ددرع ت ددداولها و(م)  :السد ددتؽى الع ددام لالتس ددعار و(ك) :

الحجػ الكمي لمسبادالات M*V = P*T.

إن كسية الشقدؽد زدروبة فدي تسدرعة دورانهدا تدداو كسيدة السبدادالت زدروبة فدي السددتؽى العدام

لىتسعار و شها يسإؼ تحدبد السدتؽى العام لىتسعار كالتاليP=M*V/T

ديث السدتؽى العام لىتسعار =(كسية الشقؽد زروبة في تسرعة دورانها( )xقمؽب دجػ السعا الت)
لقد داول فيذر الؽصؽل إلى ا هؽ ابعد ؼ لغ و لدغ بسدخدال الشقدؽد السردرفية ( الداخميدة) فدي عادلدة

التبادل أ ان تسعى إلى التسيية بيؼ الشقؽد القانؽنية ( الخارعية ) و الشقؽد السررفية بيرض إبراز أهسية
ك

شهسا في تحقيل دتؽى عيؼ ؼ السبادالت وله ا عاذت عادلة التبادل كايتي :

ن  :الشقؽد القانؽنية

)

19

) لمسة د انعر :ؽتسى ادم عيدى
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س:تسرعة دورانها

ن':الشقؽد السررفية

س' :تسرعة دورانها

ن س +ن'س'= م  xك
و ؼ ثػ م = ن س +ن'س'/
السطمب الثاني ( :تقؽيػ )نقد الشعرية الكسية ومعادلة التبادل

تعرشل هدر الشعر ة إلى انتقادات عدبدة يسإؼ إيجازها فيسا بمي(:)20

 .6افتراشها دو ا ثبات العؽا

السحددة لقيسة الشقد ( باتستثشاذ دتؽى اعتسعار)

التجارب الؽاتعية نجد عدم صحة ثبات ه ر اليروض.

 .2لددػ تأخد الشعر ددة التقميديددة الشقديددة بعدديؼ االعتبددار
ظاهرة دقيقية.

إال ان إ ا رععشا إلى

تييدرات أخددرى ها ددة كدددعر اليائدددة ديددث اعتبرتد

 .3تقؽم ه ر الشعر ة عمى العالتة ايلية بيؼ  Mو Pإال أن كسية الشقؽد ليدل العا د الؽديدد الد

بد ثر

فدي (Pالسددتؽى العددام لىتسدعار ) فقدد ترتيدك هد ر اعخيدرة عتسدباب ال عالتدة لهددا بة دادة الشقدؽد كسددا أن
ز ادة الشقؽد ال ت د بالزرورة إلى ارتياح اعتسعار خاصة إ ا كانل هشاك ااتات عاامة .

 .4إن العالتددة بدديؼ كسيددة الشقددؽد و بدديؼ السدددتؽى العددام لىتسددعار ليدددل با درة أو تشاتسددبية فق دد أ ددار
(باتشكان) في خزػ االنتقادات الذدبدة التي تعرشل لها الشعر ة إلدى أن العسميدة التدي تعقدب دددوث
ز ادة في الشقؽد تسؽف تربح أكثر تعقيدا ؼ العالتة البديطة التي تريها الشعر ة الكسية لمشقؽد .

السبحث الخامس

نعرية األرصدة الشقدية
(مدرسة كامبردج)

و ؼ بيؼ الشعر ات التي ظهرت واهتسل بتيددير اثدر الشقدؽد عمدى دورات اععسدال هدي دا ُعدرف ب د
(نعر دة اعرصددة الشقديدة  Cash Balances Theoryالتدي كاندل ا تدداد لمتحميد الكالتسديإي وروادهدا
الد بؼ عرفدؽا باتسدػ الكالتسديإيؽن الجددد أ ثدالA. Marshal

) (1772- 1823الد

كدان يعسد أتسدتا ا

لالتتراد الدياتسي في عا عة كا بردج وPigou A.C.و  D. Robertsonو Hawtrey M.و ؼ ثػ

)

20

) لمسة د انعر :تسا ي خمي
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Wicksell K.و Hayeck F.ا أكدت ه ر الشعر دة أن التقمبدات فدي السددتؽى العدام لىتسدعار يعدؽد إلدى
تيير العشاصر الشقدية (الطمب وعرض الشقؽد).

لقد تدم الكالتسيغ الجددد وهدػ ا ار دال و روبشددؽن و بيجدؽ ا امبدا عدبددا عمدى الشقدؽد كسخدةن لمقيسدة أ

أداة لمؽفاذ بالسدفؽعات ايعمة.

ديددث برمددب اعف دراد فددي االدتيدداظ بددالشقؽد فددي صددؽرة أرصدددة نقديددة داش درة وه د ر الشدددبة أامددل عميهددا

( ار ال ) (ك) .

وقااال بااان مدااتؽى األسااعار يكااؽن مدااتقر إذا تداااوت الكسيااة السطمؽ ااة مااؼ الشقااؽد مااع الكسيااة

السعروضة وفقا لمسعادلة التالية :
ن×س =م×ق
ديث(ن) هي كسية الشقؽد.

س :تسرعة التداول .
م :تؽتس اعتسعار

ق  :الشاتج القؽ ي .

وتيسددة الشدداتج القددؽ ي الشقددد تددداو داص د شددرب م×ور ددة لهددا بددالر ة ( ) ليعبددر عددؼ الدددخ القددؽ ي

الشقد عشدها تربح السعادلة كالتالي :
ن×س= و ؼ لغ فان

السعادلة  :ن= ك×

ن= /6س×

و ر دة إلدى قمدؽب تسدرعة التدداول بدالر ة (ك) فتردبح

.

وبشدداذ عميددة فددان (م) أ السدددتؽى العددام لىتسددعار = كسيددة الشقددؽد(ن)  /قمددؽب تسددرعة التددداول (ك) ×

الشدداتج القددؽ ي (ق) )21(.وه د ر السعادلددة تعشددي  :أن تيسددة الشقددؽد (أ

قمددؽب السدددتؽى العددام لىتسددعار )

تتشاتس ددب اردي ددا ددك الشد ددبة الت ددي يح ددتيظ به ددا اعفد دراد عم ددى ددإ نق ددد الن ل ددغ يعس د عم ددى رف ددك تيس ددة

الشقؽد(أ بشخيا السدتؽى العام لىتسعار ) و سي االتتراد إلى االتستقرار والتؽازن والعإس صحيح .

بسعشى آخر فان التييرات في رمبة اعفراد أو يمهػ لالدتياظ بأرصدة نقدية تسائمة ب د إلى التدأثير عمدى

دجدػ اإلنتدداج ثدػ عمددى دجددػ الددخ وأخيد ار عمددى السددتؽى العددام لىتسدعار فالتددأثير عمددى اعتسدعار وفددل هد ا
التحمي تأثير مير با ر)22(.

و قددرر ( ار ددال ) أن البدددب عددؼ االدتيدداظ باعرصدددة الشقديددة بتسث د فددي إنياتهددا عمددى دراذ الدددمك

والخد ات وان رمبة اعفراد في التخمي عؼ راذ الدمك والخد ات تسي د إلى ز ادة عرشدها ثدػ انخيداض

)

21

)

) لمسة د انعر :ف اد ها ػ عؽض اقتراديات الشقؽد والتؽازن الشقدي دار الشهزة العربية القاهرة 1981ص.81
22
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أتسعارها اتستشادا إلى الرمبة في االدتياظ بأرصدة نقدية ؼ الدخ الشقد يسث انخياض رمبدة اعفدراد فدي

التؽع نحؽ راذ الدمك أ تيزيمهػ اتتشاذ الدمك بدل اعرصدة الشقدية الدائمة )23(.

و ذلغ يكؽن مارشال قد ر ط بيؼ كسياة الشقاؽد واإلنفاال الشقادي ماؼ خاالل الطماب عماى الشقاؽد أي

انو أكد عمى وظيفة الشقؽد باعتبارىا مخزنا لمقيسة .

أما ابرز االختالفات بيشيا و يؼ معادلة فيذر :

 .6تقرر عادلة فيذر وعؽد عالتة يإانيإية بيؼ كسية الشقؽد وبيؼ السدتؽى العدام لىتسدعار وهدي عالتدة
ارديد وتشاتسددبية .بيشسددا تقددرر عادلددة اعرصدددة الشقديددة وعددؽد عالتددة بدديؼ كسيددة الشقددؽد والدددخ الشقددد
بحيث ت ثر التييرات الشقدية عمى دجػ اإلنتاج ثػ عمى السدتؽى العام لىتسعار .

 .2تتيل السعادلتان في أن العالتة بيؼ الطمب عمدى الشقدؽد والسعدروض شهدا يحدددان التدؽازن االتترداد

الن ه د ر العالتددة تحدددد بدددورها السدددتؽى العددام لىتسددعار تس دؽاذ كددان برددؽرة با درة (بحدددب ددا يقددررر

فيذر في عادلة السبادلة) أو برؽرة مير با رة (بحدب ا يقررر ار ال في أرصدة الشقدية) .
السبحث الدادس

الشعرية الشقدية الكشزية
لقدد ظهدرت (الشعر دة الشقديدة الكشة دة Keynesian Monetary Theoryبافكدار ارئددها J.M.

Keynesو دؼ ثدػ HicksوHansen A.و O. Langeو Patincktiو Tobin J.وميدرهػ كدرد فعد

عمى اعز ة االتترادية العالسية فدي عدام 1929التدي أثبتدل عددم صدحة دور الشقدؽد السحابدد عمدى الشذداي
االتترداد الد

افترشد الكالتسدديغ وان با إدان التييدرات فددي السعدروض الشقددد وفدل اتردددرر البشددؽك

السركة ة ؼ عسمة و ا تخمق الس تسدات السالية الؽتسديطة السردرفية وميدر السردرفية دؼ ائتسدان وعبدر

التييرات في أتسعار اليائدة أن ت ثر في تييرات الجانب الحقيقي كاالتستثسار والتذيي والشاتج الكمي و ؼ
خالل زاعف االتستثسار فعشد ا يإؽن االتتراد في ردمة االنتعاش (القسة) تكؽن الكياية الحدية لراس

السال  MECرتيعة ولكؼ بسجرد اإلدداس أن العؽائد الستؽتعة تستكؽن شخيزة تستتج إلى االنخياض
الحاد والدر ك دتى ردمة الركؽد والكداد (القاح).

و السثدال عمدى لدغ فتدرة الكدداد الععديػ ديدث داولدل الحإؽ دة اع ر إيدة إافحدة هد ا الكدداد عدؼ

ار ددل خمددل عجددة فددي السيةانيددة و تسؽ م د بسصدددار كسيددات عدبدددة ددؼ البشكشددؽت فددداعدت البشددؽك عمددى
التؽتسددك فددي االئتسددان السر درفي لمعشاصددر االتترددادية السختميددة أف دراد و ذ دروعات ولكددؼ اعف دراد ادتيع دؽا
بددالشقؽد لتددؽتعهػ ددددوث انخيدداض كبيددر فددي اعتسددعار فددازداد تيزدديمهػ الشقددد

سددا أدى بدددورر إلددى ددددوث

انخياض في تسدرعة دوران الشقدؽد و تدد ندتج عدؼ هد ا الؽشدك أن الة دادة فدي كسيدة الشقدؽد لدػ بترتدب عميهدا
ارتياح في اعتسعار ب العإس انخيزل ه ر اعخيرة.
)

23
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واتستطاح كيشة أن بدخ فكرة عدبدة تقؽل :ا إن الشقؽد كسا تطمب ؼ اع السبادالت واالدتيداي

فأنها تد تطمدب لد اتها وتسدسى هد ا الشدؽح دؼ الطمدب عمدى الشقدؽد (دافدك السزداربة ) أو (تيزدي الدديؽل )
وبشاذ عمى لغ تال بان السدتؽى العام لىتسعار (التزخػ ) برتب بعا مي العرض الكمدي والطمدب الكمدي
وتددال بددان التذدديي الجةئددي هددؽ الحالددة الطبيعيددة لالتتردداد وتددال بددان كسيددة الشقددؽد ال تعتبددر هددي السحدددد

اعتساتسي لمطمب ب بتحدد الطمب بسدتؽى الدخ ال

يحدد تدرة اعفراد عمى اإلنياق .

ولذلغ قال باان التقمباات فاي مداتؽى األساعار تاتتي نتيجاة لمتقمباات فاي مداتؽى الادخل ومعادالت

اإلنفال الن ما يشفقو فرد يكؽن دخاال بالشدابة لفارد آخار أي أن الادخل يتؽلاد بؽاساطة اإلنفاال والادخل

الكمي لمسجتسع يداوي اإلنفاال الكماي لمسجتساع لاذلغ فاناو ال يذاترط أن تكاؽن زياادة كسياة الشقاؽد ىاي
سبب ارتفاع مدتؽى األسعار .بل إنياا تارثر فاي حجاػ اإل نتااج وخاصاة أن االقترااد يعسال فاي مرحماة

التذغيل الجزئي وبشاذ عمى لغ تكؽن حددات السددتؽى العدام لىتسدعار وفقدد التحميد الكشدة كسدا بمدي :
م= /ك

أ  :السدد ددتؽى العد ددام لىتسد ددعار = الد دددخ الشقد ددد /الد دددخ الحقيقد ددي

لىتسعار و( ) هي التكاليف الشقدية أو اإلنياق ال

ديد ددث أن (م) السدد ددتؽى العد ددام

بتؽلد عش تيدار دؼ الددخ أ أنهدا الددخ الشقدد

و(ك) هي الحجػ الساد لمدمك والخد ات السشتجة أ الدخ الحقيقي .

يسإؼ تمخيص اثر الشعر ة الشقدية الكيشة ة عمى التؽازن االتتراد بالشقاي التالية (:)24

 .6يسإددؼ لمت دؽازن االتتردداد أن بتحقددل دون دددتؽى التذدديي الكا د واعتبددر كيشددة أن ه د ر هددي الحالددة
الطبيعية واالعتيادية في االتتراد .

 .2إن التييرات في الطمب الكمي لها أهسية كبرى في الشعر ة الكيشة ة ديث ان

دؼ السسإدؼ أن بدشخيا

الطمب الكمدي سدا بد د إلدى هبدؽي اإلنتداج والتذديي كسدا أن االتترداد يسإدؼ أن يإدؽن دون ددتؽى

التذيي الكا د و دةداد فدي الؽتدل نيدد الطمدب الكمدي سدا بد د إلدى ز دادة اإلنتداج والتذديي أ دا إ ا
زاد الطمددب الكمددي ز ددادة كبي درة تيزددي باالتتردداد إلددى بمددؽر ردمددة التؽظيددف الكا د واتسددتسرت ز ددادة

الطمب بعد ه ر السردمة فدتكؽن الشتيجة ارتياح اعتسعار وظهؽر اليجؽة التزخسية .
السبحث الدابع

الشعرية الشقدية الكسية الحديثة

)

24
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طبع العاني بيداد  4534ص.141

ظهددرت نعر ددة أخددرى تيدددر التقمبددات االتترددادية وهددي (الشعر ددة الشقديددة الكسيددة الحدبثددة) التددي

ُعرفل بسشيج شيكاغؽ او (الشقؽدبؽن ) Monetarismالتي ظهرت ش نهاية عقد الخسديشيات ؼ القرن
العذددر ؼ بةعا ددة Freidman M.هددي آخددر نتدداج اليكددر االتتردداد الشقددد الد عاازى التقمبااات فااي
الشذاط االقترادي ومؼ ثػ عدم االستقرار واألزمات االقترادية إلى التغيرات في كسياات الشقاؽد التاي ال
تتشاسب مع التغيرات في إنتاج الدمع والخدمات.

و كد عمى لدغ فر دد ان بدالقؽل :ا بأند لدػ يحددث تد أن وتعدل دادثدة تييدرت فيهدا كسيدة الشقدؽد

بذإ كبير لك وددة إنتداج دون أن تردطحب عهدا تيييد ا:ر فدي ددتؽى اعتسدعار بذدإ كبيدر أيزدا وفدي

االتجدار نيدد
عر

وان مععااػ أوضاااع االنكساااش او الركااؽد االقترااادي يداابقيا انخفااا

الشقد ،وان حاالت التؽسع االقترادي تدبقيا تزايد في معدالت نسؽ عر

فااي معاادالت نسااؽ

الشقد.

وتددد اعتبددر فر ددد ان الطمددب عمددى الشقددؽد عددةذ ددؼ نعر ددة الثددروة أو نعر ددة راس السددال والتددي تهددتػ

بتكؽ ؼ السيةانية او حيعة اعصؽل وتد ية فر دد ان بديؼ ددائة اعصدؽل الشهدائييؼ والد بؼ تسثد الشقدؽد
بالشدددبة لهددػ ددإال ددؼ أ ددإال الثددروة بددتػ ديددازة الث دروة فيهددا وبدديؼ
بالشدبة لهػ تسمعا رأتسسالية ث ايالت والسخازن .

تسدددات اععسددال ال د بؼ تسث د الشقددؽد

و عتبدر أن امدب دددائة الثدروة الشهددائييؼ لىرصددة الشقديددة الحقيقيدة عمددى قددار الثددروة الكميدة الستادددة

لهددػ و عتبددر الدددخ الدددائػ ال د

يستدداز باالتسددتقرار هددؽ قيدداس الثددروة وبالتددالي يعبددر عددؼ قدددار اإلنيدداق

والطمب وبالتالي يحدد تسمؽك السدتهمغ ال

يقرر في الشهاية دالدة االتسدتقرار دؼ عدد ها فدي االتترداد

أ ا الطمب عمى الشقؽد عشد فر د ان فان برتب بسيهؽم الثروة وديث أن الشقؽد هي اص فان الطمب عمى

الشقؽد برتب ارديا ك فكرة الثروة واعتبر ان ارتباي الشقؽد بالددخ الددائػ ولديس الددخ الجدار يذدير إلدى

أن الطمددب عمددى الشقددؽد تسددية د ددك ز ددادة الدددخ الجددار ولكددؼ بشدددبة اتد وتسدديشخيا ددك انخيدداض الدددخ
الجار ولكؼ بشدبة ات أيزا وعمية صار اليرشية التالية :

الطمب عمى الشقؽد لدؼ بتقمدب كثيد ار دك دركدات الددورة االتتردادية تسدؽاذ رواج أو كدداد الن الطمدب

عمى الشقؽد برتب بالدخ الددائػ الد

بتدأثر بدرعدة صدييرة بالددورة التجار دة فالددخ الددائػ فكدرة ددتقرة ال

بتعددرض لتقمبددات عشييددة فددي دددتؽار و ددؼ ثددػ يرددبح الطمددب الشقددد

الكالتسدديإي ال د

دددتق ار وهد ا التيكيددر بتؽافدل ددك اليكددر

بدددور دددؽل فك درة اتسددتقرار دالددة الطمددب عمددى الشقددؽد فددافتراض ثبددات تسددرعة دوران الشقددؽد

واتستبعاد تأثير تسعر اليائدة عمى الطمب عمى الشقؽد وهي نيس أفكار فر د ان الن تحميم تسديإؽن تشاتسدقا
عها .و ؼ اليرشيات الها ة اعخرى في نعر ة فر د ان :

 -أن الطمب عمى الشقؽد مير دداس لمتيير في تسعر اليائدة .

 -أن التييرات في اإلنياق الكمي يسإؼ تيديرها با رة بالتييرات في كسية الشقؽد.
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و ؼ االختالفات بيؼ نعر ة فر د ان ونعر ة كيشة ا بمي ()25

 .6ادخد فر ددد ان كثددي ددؼ اعصددؽل فددي دالددة الطمددب عمددى الشقددؽد كبدددائ لمشقددؽد ثد اعتسددهػ والدددشدات
والددمك الحقيقيدة والثددروة البذدر ة وبدددبب هد ا التشدؽح والتعدددد فدي اعصددؽل التدي تددخ فددي دالدة الطمددب

عمى الشقؽد فان أتسعار اليائدة التي تدخ في دالة الطمب عمى الشقؽد تتعدد أ ا كيشة فقد اتترر عمى
نحؽ وادد ؼ تسعر اليائدة وهؽ تسعر اليائدة عمى الدشدات .

 .2لددػ يعد كيشددة اهتسا ددا لىصددؽل والدددمك الحقيقيددة عشددد تحميمد لسحددددات الطمددب عمددى اعرصدددة الشقديددة

الحقيقية بيشسا نعر فر د ان إلى الشقؽد والددمك كبددائ أ أن اعفدراد يختدارون بديؼ ديدازة الشقدؽد وبديؼ

ديازة الدمك اعخرى عشد ا يقررون كسية اعرصدة الشقدية الحقيقية التي برمبدؽن فدي ديازتهدا وهد ا دا
ييدر اليرض ال

تال ب فر د ان :ا إن التييرات في اإلنياق الكمي يسإؼ تيدديرها با درة بدالتييرات

في كسية الشقؽد.

 .3عشد ا دم كيشة دالة تيزي الديؽلة اخ العائد عمى الشقؽد عمدى اند ثابدل دائسدا وهدؽ يدداو صدير
بيشسدا ددد عمدى أن العائددد دؼ الشقدؽد لديس ثابتددا وكد لغ اعتبدر كيشدة أن تقمددب تسدعر اليائددة بد د إلددى

تسددرعة دوران الشقددؽد وهددؽ ددا ييدددر عدددم اتسددتقرار دالددة الطمددب عمددى الشقددؽد بيشسددا فر ددد ان يعتبددر أن
التقمبات العذؽائية في الطمب عمى الشقؽد تميمة و سإؼ التشب بها .

خاتسة
يجب اإل ارة إلى أن ععػ اعز ات االتترادية تد بؽعد لها تيدير في هد ر الشعر دة أو تمدغ و دؼ

ثػ فان لك أز ة تييراتها وظروفها وبالتالي فان إخزاعها لشعر ة عيشة برتب بتحقل ظروف ساثمة او
تر بة ك اإلترار بان التطؽرات السعاصرة في ختمف عؽانب الحيداة تدد تجعد
ليدل يديرة لكؼ عسمية االتستيادة ؼ التجارب والدروس ليدل صعبة

دؼ تذداب العدروف عسميدة

عمى الرغػ مؼ أن كثير مؼ الباحثيؼ يردون سبب الدورات االقترادية إلى العؽامل الشقدية إال أن ىشاك
مؼ قال بان أسبابا أخرى قد يكؽن ليا تتثير في ظيؽر الدورة االقترادية ومؼ ىذه األسباب:

 .1العؽاماال الشفدااية (التفاااؤل والتذاااؤم ) والااذي يشااتج عااؼ تغياارات فااي الستااداول الشقاادي وتؽقعااات

السدتثسرون لمدياسات االقترادية والسررفية تحديدا حيث يعير التفااؤل عشادما يتشبات السشعساؽن
بااان الدياسااية االقترااادية ىااي سياسااة تؽسااعية ويتذاااءمؽن عشاادما يتؽقعااؽن أن الدياسااة ىااي

انكساشية و شاء عمى نؽع الدياسة الدائدة يقؽم السشتجؽن بتؽجيو اإلنتاج سؽاء زيادة أو نقران
)
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16

مسا يرثر بذكل مباشر عمى الطمب عمى مدخالت اإلنتاج و التالي عمى الطمب ونتيجة لتذبذب ىذه

الدياسة تحرل االضطرابات والتذبذبات في االقتراد مسا يخمق الدورات االقترادية

 .2ىشاك نعرية أخرى لتفدير دورات األعسال جااء بياا شاؽمبيتر وىاي نعرياة التجدياد واالبتكاار حياث
بيؼ بان التجديد واالبتكار الذي يجريو السشعساؽن لاو دور كبيار عماى الشذااط االقتراادي حياث ان
االبتكارات الحديثة تداعد عمى تطؽر الشذاط االقترادي برمتو وخسؽد االبتكاارات تاردي إلاى كدااد

االقتراد و التالي يحدث االختالل وتعير دورات األعسال .
الشتائج

ؼ خالل ا تقدم يسإششا التؽص إلى الشتائج التالية :

 .6يجب عدم إميدال دور التحميد الكالتسديإي فدي دل البدايدة إلدى تيددير عددة ظدؽاهر كالتزدخػ واعتسدد
كقاعدددة لمتحميد الحدددبث لمشعر ددة الشقديددة عشددد فر ددد ان ولكددؼ لقددد أتسددس التحميد الكالتسدديإي لمشقددؽد عمددى

فرشدديات و أتسددس تبدديؼ فيسددا بعددد أنهددا ميددر صددحيحة كيايددة أو ميددر صددالحة لكد اعوتددات كحيدداد الشقددؽد
و ه ا أثشاذ اعز ة العالسية  6929وعجة التحمي الكالتسيإي عؼ تيدير اعز ة آن اك.

والتذيي الكا

 .2تعد نعر ة كسية الشقؽد ؼ أولى الشعر ات التي داولل تيدير تحدبد السددتؽى العدام لىتسدعار و دا

يحددث فيهدا دؼ تقمبدات وهدي تتسثد فدي جسؽعدة دؼ اليدروض الستعمقدة بأهسيدة كسيدة الشقدؽد بالشددبة إلدى
ميرها ؼ العؽا

في التأثير عمى تيستها.

.3إن الشعر ة الكسية لمشقؽد كانل تيقة تسا ا ك التحمي والؽاتك االتتراد الدائد آن اك.
 .4ليتددل الشعددر إلددى خطددؽرة الدددور ال د
االتتراد

ؼ عد

يسإددؼ أن تمعب د كسيددة الشقددؽد فددي تحقيددل االتسددتقرار فددي الشذدداي

.

 .5إن لشعر ة كسية الشقؽد أهسية ودور كبير ؼ في تيدير ظاهرة التزخػ.
 .6كاندل عا د تشبيد لمدددمطات لالهتسدام لسؽشدؽح الشقددؽد وظدارتهدا نعد ار لمخطددؽرة الكبيدرة لهدا عمددى دورات
اععسال .

 .7التؽازن االتتراد بحدب التحمي الكالتسيإي بتحقل بشاذ عمدى العالتدات العيشيدة التدي تبديؼ الكسيدات
السشتجددة ددؼ الدددمك والكسيددات السدددتخد ة ددؼ عشاصددر اإلنتدداج وفددل اعتسددعار الشدددبية وه د ر تتؽتددف عمددى

اع واق وتيزيالت السدتهمكيؼ و دتؽى اليؼ اإلنتداعي و ددى وفدرة عشاصدر اإلنتداج أ دا الشقدؽد فمديس لهدا

اثر ب كر عمى عالتات التدؽازن االتترداد إ ال دان لسددتؽى اعتسدعار بدالتؽازن وظنسدا بتدأثر بدالتيير فدي
كسية الشقؽد السعروشة ز ادة أو نقرانا .

.8عقب ظهؽر أز ة الكداد العالسي و تب

لغ ظهرت عدة انتقادات لمشعر ة الشقدية الكالتسيإية :

 -عدم واتعية افتراض ثبات الحجػ الحقيل لإلنتاج
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 -افتدراض ثبددات الشدداتج الددؽاشي يدددتشد إلددى افتدراض دالددة التؽظيددف الكا د ولكددؼ اثبددل عدددم صددحة ه د ا

االفتراض عشد ددوث اعز دة العالسيدة  6933-6929وظ ا تخميشدا عمدى هد ا االفتدراض بدةول اثدر التييدر

في السدتؽى العام لىتسعار.

 .-عدم واتعية افتراض ثبات تسرعة دوران الشقؽد :

فدرعة الدوران يسإؼ أن تتيير في السدى الطؽ

إ ا زادت  Mو انخيزل  Vفان  Pتبقى ثابتة

و بالتالي ت ثر عمى دجػ السعا الت وتتيير الشتيجة :

إ ا انخيزل  Mو زادت Vفان Pتبقى ثابتة

 .9برعك إخياق الشعر ة إلى أنها أعطل وظيية وديدة لمشقؽد.و ك لغ فان ه ر الشعر ة يسإدؼ أن تشطبدل
عمددى البمدددان الشا يددة خرؽصددا عشددد ا تتؽع د نحددؽ االتسددتثسار ؽاردهددا الستادددة وبمؽمهددا دددتؽى التذدديي
له ر السؽارد في اعع القرير سا يجع عهاز اإلنتاج مير رن فت د ز ادة كسية الشقؽ

الكا

د السعروش ددة الت ددي ال ير ددادبها ز ددادة ف ددي اإلنت دداج إل ددى ز ددادة السد ددتؽى الع ددام لىتس ددعار كد د لغ يسإ ددؼ

لمدمطات الشقدية تقميص كسية وتسائ الدفك ك ثبات دجػ اإلنتاج سا ب د إلى االنكساش .

الشيدية كالتيداؤل والتذداؤم دو ار فدي دددوث دورات اععسدال وفقدا لسدا عداذت بد بعدا

 .61تمعب العؽا

الشعر ات ل ا يجب عمى الدياتسيات االتترادية راعاة لغ عشد التخطي االتتراد .

 .66لعبدل الشعر ددات السختميددة أدو ار ها ددا فددي تيدددير دورات اععسددال ولكددؼ لكد نعر د

دددخمها وتحميمهددا

الخاص بها و لدغ وفقدا لمعدروف التار خيدة الشدي ولددت فيهدا فدروض هد ر الشعر دة أو تمدغ وال يسإدؼ إميدال
دور هد ر الشعر ددات فددي تيدددير دورات اععسددال والتددي ددا زال عمهددا يدددتخدم كأتسددس لتحميد أز دات العددالػ

االتترادية إلى اليؽم .

 .62إن ظهؽر ه ا العدد الكبير ؼ الشعر ات السيدرة عثر الشقؽد عمى دورات اععسال بدل داللة تااعة
عمى أهسية الشقؽد ودورها فدي الشذداي االتترداد وبأنهدا عا د أتساتسدي دؼ عؽا د التدأثير فدي الشذدااات

االتترددادية السختميددة وبأنهددا العا د اعبددرز فددي صددشك التزددخػ أو االنكسدداش أو االنتعدداش أو الكددداد ...
الخ ؼ العؽاهر .
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