,

المبحث الثالث

مكوانت الطلب الكلي

والدراسات التطبيقية على دوال االقتصاد الكلي
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نظرٌات االستهالن واالدخار
ٌعد العالم االلتصادي "كٌنز" أول من أشار إلى أن اإلنفاق االستهالكً
ٌعتمددد وصددورا أساسددٌم توددى مسددتوم الددد ل .كمددا أشددار إلددى أن اإلنفدداق
االسدتهالكً ٌتهدل لوزٌددادا مدز كدل زٌددادا ،دً الدد لن ويٌد تكدون زٌددادا
االستهالن ألدل مدن إهمدالً الزٌدادا ،دً الدد ل أالمدا أن ءندان هدز مدن
الد ل ٌوهل لالد ار .تتمثل العاللم وٌن االستهالن والد ل ،دً الصدورا
العامم لدالم االستهالنC  c  c Y :
0

1

ولد درسنا من لول كٌف ٌمكن اشدتماق دالدم االد دار مدن دالدم االسدتهالن
لتكونS  c  (1  c )Y :
المٌددل اليدددي لالسددتهالن(  ) MPC  CY  cوالدد ي ٌمثددل نسددوم الت ٌددر ،ددً
0

1

1

االستهالن نتٌهم ت ٌر الد ل ءو ممدار موهب ألل من الوايد الصديٌ ن
أي أن . 0  c  1 :وك لن والنسوم لومٌل اليدي لالد ار ( ) MPS  YS  1  c
1

1

وال ي ٌمثل نسوم الت ٌر  ً،االد ار نتٌهم ت ٌر الد ل وويدا وايدا ءدو
ممدار موهب ألل من الوايد الصيٌ ن أي. 0  1  c  1 :
1

مهموع المٌل اليددي لالسدتهالن والمٌدل اليددي لالد دار ٌسداوي الوايدد
الصيٌ ن يٌ أن:
C
S
C  S
Y



1
Y
Y
Y
Y

ونشٌر ءنا إلى ما ٌعرف والمٌل المتوسأ لالستهالن والمٌل المتوسأ
لالد ار، .المٌل المتوسأ لالستهالن (  ) APC  CYوال ي ٌمثل نسوم ما ٌوهل
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لالسدتهالن مدن الدد ل ءدو ممددار موهدب ألدل مدن الوايدد الصدديٌ ن أي:
 . 0  CY  1والمٌل المتوسأ لالد ار)  ( APS  YSوال ي ٌمثل نسوم ما ٌوهل
لالد ددار مددن الددد ل ءددو ممدددار موهددب ألددل مددن الوايددد الصدديٌ ن أي:
. 0  YS  1
كمدددا أن مهمدددوع المٌدددل المتوسدددأ
لالسدددددددتهالن والمٌدددددددل المتوسدددددددأ
لالد دار ٌسداوي الوايدد الصديٌ ن
يٌ أن:
C
S
CS
Y



1
Y
Y
Y
Y

االستهالك
واالدخار
Y
C
A
S

والرسم المماودل ٌوحد دالتدً
االستهالن واالد دارن كمدا ٌوحد
الدخل
نمأدددم التعدددادل والتدددً تعودددر تدددن
المستوم من الد ل الد ي ٌتسداوم
تنده االستهالن مز الد لن واالد ار ٌساوي الصفر .وتتمثل ء ه النمأم
وتماأز دالم االستهالن مز أ الد ل ( أ  45درهم) .وتندءا تمأز دالم
االد ار الميور األ،مً.
الفرضٌات األساسٌة التً تموم علٌهاا النظرٌاة الزنةٌاة اٌياا ٌتبلاك دالاة
االستهالن:
 - 1إن دالم االستهالن ثاوتم ومستمرا توى األلل  ً،المدم المصٌرن وأن
الت ٌرات التً تيد  ً،دالم االستهالن ءدً نتٌهدم لت ٌدر الدد ل ومعندى
االنتمال من نم أم إلى أ رم توى منينى أو دالم االستهالنن وأن العاللم
و ٌن االستهالن والد ل تاللم أردٌم.
 - 6المٌل اليدي لالستهالن ٌتيدد أوما لومٌد  0 < MPC < 1ن وءو ثاوت
توى أول دالم االستهالن ألنها دالم أٌم .ولكن كٌندز ٌدرم أٌحدا أنهدا
ٌمكن أن تكون غٌر أٌم و ً،ء ه اليالم ٌتنالص المٌل اليدي مز زٌادا
الد ل.
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 - 3المٌددددددددل اليدددددددددي لالسددددددددتهالن ءددددددددو دابمددددددددا ألددددددددل مددددددددن المٌددددددددل
المتوسأ .MPC<APC
- 4المٌل المتوسأ لالستهالن ٌتنالص مز كل زٌادا  ً،الد ل.
النظرٌات الحدٌثة لالستهالن
ـــــــــــــــ
لوتيمك من مدم صيم النظرٌم الكنزٌم أهرٌت وعض الدراسات
ال تأوٌمٌم واست دام نوتٌن من الوٌانات:
 - 1وٌانات ممأعٌم ترحٌم  :Cross Section Dataهمعت ٌ،ها وٌانات
تن يهم الد ل المتاح لمهموتم األسر ، ً،ترا زمنٌم معٌنمن ووٌانات
تن استهالن تون األسر .وأثوتت الدراسم أن ءنان تاللم وٌن االستهالن
والد ل كتون التً ا،ترض كٌنز وهودءا.
 - 6وٌانات السالسل الزمنٌم  :Time Series Dataتمكن االلتصادٌون
وظهور اليساوات األولى لود ل المومً  ً،الوالٌات المتيدا تن الفترا
( ) 1941- 1969من است دام ء ه الوٌانات السنوٌم لووي تن أوٌعم
العاللم وٌن االستهالن والد ل .وتم اليصول منها توى وٌانات تتفك مز
اال،تراحات التً لامت توٌها النظرٌم الكنزٌم.
ومما تمدم ٌتح لنا أن الدراسات لد اثوتت صيم النظرٌم الكنزٌم مز
اال تالف  ً،وعض الفروض .وٌ،ما ٌوً نستعرض ووشكل سرٌز
النظرٌات اليدٌثم المتعومم واالستهالن.
أوال  -ارضٌة الدخل اليطلك The Absolute Income Hypothesis
:
 ً،نأاق ،رض الد ل المأوك ٌتيدد االستهالن والمستوم المأوك
أي
لود لن
واليالً
MPC
أن C  f (Y ) :ن يٌ أن C
تمثل االستهالن اليالًن وٌنما
تمثل  Ydالد ل المتاح (الد ل
الش صً وعد صم الحرٌوم).
وء ا ٌعنً أن العاللم األساسٌم
APC
d

C1
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Yd

وٌن االستهالن والد ل تتمثل  ً،دالم االستهالن  ً،األهل المصٌرن وءً
نفسها دالم االستهالن التً توصل إلٌها كٌنز:
C  c0  c1Y d

ومن واص ء ه الدالم أن المٌل المتوسأ لالستهالن Average
)ٌ propensity to Consume (APCتنالص مز ارتفاع الد ل المتاحن
وٌمكن ماليظم لن والرهوع إلى تعرٌف المٌل المتوسأ لالستهالن:
c0  c1Y d
c
 0d  c1
d
Y
Y



C
Yd

APC 

يٌ ٌتح أن المٌل اليدي لالستهالن ٌكون ألل من المٌل المتوسأ
لالستهالن ن وء ا ما ٌمكن التعوٌر تنل وٌانٌا كما ءو موح والشكل
المماول.
وتمول الفرحٌم وؤن دالم االستهالن تنتمل من مكانها األصوً إلى أتوى أي
إلى  C2أو إلى أسفل أي إلى
C
 . C3ولكن ما سوب انتمال دالم
CL
االستهالن؟
CS2
االلتصادٌان
،سر
CS1
"سمٌزٌس"  Smithiesو
CS3
"توون"  Tobinء ا االنتمال
ووهود أسواب موحوتٌم غٌر
د وٌم تإدي إلى انتمال الدالم.
<45
ٌرم "سمٌزٌس" أن ءنان ثالثم
Yd
أسواب النتمال دالم االستهالنن
وءً:
 - 1درهم التيحر (الههرا من الرٌف إلى المدن)
- 6إنتاج سوز استهالكٌم هدٌدا ( اصم مز وهود وسابل الدتاٌم
واإلتالن الكاٌ،م)
- 3ت ٌر ،بات العمر السكانً.
كما ٌرم أٌحا أنل من الل انتمال دالم االستهالن  ً،الفترا المصٌرا
وسوب العوامل الساومم تنشؤ دالم االستهالن  ً،المدم الأوٌل والتً تودأ
من نمأم األصل وأسفل أ .453
0
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أما "توون" ٌ،مول أن ءنان تامل وايد ،مأ ءو ال ي ٌإدي إلى انتمال
دالم االستهالن إلى أتوى وءو الثروا .وٌمصد وها همٌز األصول التً
ٌمتوكها األ،رادن والثروا ت توف تن الد ل كما نعومن ،توون ٌرم أنل كوما
زادت الثروا زاد االستهالن إلى أتوى  ً،المدم المصٌر تنشؤ دالم
االستهالن  ً،المدم الأوٌل موتدبم من نمأم األصل كما كر
"سمٌزٌس" .إ ا ً تركز نظرٌم الد ل المأوك توى أن العاللم األساسٌم وٌن
الد ل المأوك واالستهالن ءً  ً،المدم المصٌر .أما  ً،المدم الأوٌل
ٌ،مكن أن تكون دالم االستهالن غٌر موهودا أصالً  ً،يالم وايدا ءً
يالم تدم يدو أي تامل من العوامل الساوك كرءان أي تدم انتمال دالم
االستهالن  ً،المدم المصٌر إلى أتوى.
ثانٌا  -ارضٌة الدخل النس ً
: Hypothesis
تمدم وه ه النظرٌم األستا األمٌركً "دٌزنوٌري"  Duesenberryلتفسٌر
السوون االستهالكًن والتً تموم توى أن ا إلنفاق االستهالكً لأل،راد ٌتيدد
ممأعٌاًن أي ، ً،ترا زمنٌم معٌنمن يسب الميٌأ االهتماتً ال ي ٌعٌشون
ٌ،ل .وتمول النظرٌم ووساأم وؤن
C
CL
االستهالن ال ٌعتمد توى الد ل
المأوك إنما توى الد ل النسوًن
D
CS3
*
أي أن إنفاق األسرا ٌتولف توى
CS2
إنفاق األسر األ رم التً تعٌش
C
*
CS1
مهاورا لتون األسرا .ولد لدم
E
A
*
لفرحٌتٌن
وانتماده
نظرٌتل
*
أساسٌتٌن  ً،النظرٌم الكنزٌم ءما:
الفرض األول :والمابل وؤن
Y
استهالن األسرا مستمل تن
استهالن األسر األ رم المهاورا لهاٌ .مول "دٌزنوٌري" وؤنل لو يد
ارتفاع  ً،د ل همٌز األسر وأن ءنان أسرا تيصل وعد الزٌادا توى د ل
ممداره  130333لاير ،إن ء ه األسرا سوف ت صص نفس النسوم
لالستهالن التً كانت ت صصها أسرا أ رم كان د وها  130333لاير
The Relative Income
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لول الزٌادا .وءنا لدم دٌزنوٌري شً هدٌد وءو ما ٌعرف وؤثر التموٌد
والمياكاان يٌ ٌمول وؤن الفرد تندما ٌشعر وؤن راتول من فحا ً نسوٌا ً
والنسوم لألسر المهاورا ،إنل ٌ فض من استهالكل.
وإ ا كان "كٌنز" ٌرم أن ت ٌر الد ل المأوك ٌإدي إلى ت ٌر
االستهالن ،إن "دٌزنوٌري" ال ٌرم لنٌ .مول وؤن زٌادا الد ل لن تإدي
إلى التيرن توى نفس دالم االستهالن إنما تنمل الدالم وؤكموها إلى أتوى.
و،ما ً لكٌنز تنتمل دالم االستهالن من  Aإلى  Bتند زٌادا الد ل .أما
دٌزنوري ٌ،رم أن زٌادا الد ل تإدي إلى االنتمال إلى Cن وإ ا يدثت
زٌادا أ رم  ً،الد ل ٌنتمل إلى .Dومز مرور الولت نيصل توى
مستوٌات م توفم لود ل تعأى دالم االستهالن  ً،المدم الأوٌل .وٌمول
أن المٌل المتوسأ لالستهالن ٌ APCظل ثاوتا ً وال ٌت ٌر كما  ً،النظرٌم
الكنزٌم .كما صور العاللم وٌن االستهالن والد ل والمعادلم التالٌم- :
C mt  K  Ymt

يٌ أن- :
 : Kنسوم ثاوتم من الد ل (المٌل المتوسأ لالستهالن)
 : Yمتوسأ د ل األسر
 : Cمتوسأ استهالن األسر.
الفترا
االستهالن  ً،ء ه
متوسأ استهالن األسر = يهم
C
C 
ــــــــــــــــــ
تدد األسر  ً،الفترا نفسها
F
يهم الد ل  ً،ء ه الفترا Y
Y 
ــــــــــــــــــ
متوسأ د ل األسر =
تدد األسر  ً،الفترا نفسهاF
mt

mt

t

mt

t

t

mt

t

وتوى لن ،إن:
C t  K  Yt

أي أن  Kتظل ثاوتمن وءً
توارا تن المٌل المتوسأ
لالستهالن .وء ه ءً الصورا
وحعها
التً
النهابٌم
"دٌزنوٌري" لتوحٌ العاللم
التناسوٌم وٌن االستهالن

Ct
Y
K t
Ft
Ft

Cmt  K  Ymt

C
CL

Y

Y
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والد ل .و الصم المول أن دالم االستهالن التاوعم له ه الفرحٌم يصٌوم
تزاوج دالتٌن إيد اءما لومدم المصٌر واأل رم لومدم الأوٌل، .الدالم
غٌر نسوٌم  ً،المدم المصٌر وتشاول  ً،لن األمر الدالم الكنزٌم لود ل
المأوكن وٌنما تصو نسوٌم الشكل توى المدم الأوٌل .وتعانً الدالم من
إنكسار ممٌز تند التما دالتً المدٌٌن المصٌر والأوٌل ,وٌشار ل لن
االنكسار وؤثر السماأم  . Ratchet Effectكما ٌاليظ من الرسم المماولن
،إن دالم االستهالن النسوٌم ٌتم السٌر توٌها صعودا ً  ً،يالم زٌادا الد لن
وال ي ٌرتفز تادا توى المدم الأوٌل وومرور الزمن .ء ا  ً،يٌن أنل ال
ٌتم الرهوع توى منينى االستهالن  ً،المدم الأوٌل  ً،يالم ان فاض
ا لد لن ول ٌنزلك المستهون تند نمأم االنكسار توى دالم المدم المصٌر
ال ٌر نسوٌم و لن ويكم الميا،ظم توى أنماأ االستهالن التً اتتادءا(كما
 ً،الفرض الاليك).
الفرض الثانً :ءو ما ا،ترحل "كٌنز" وؤن العاللم وٌن الد ل
واالستهالن تاللم متماثوم دابما، .دٌزنوٌري ٌرم أن ء ا اال،تراض اأا
وغٌر والعًن ،العاللم وٌن االستهالن والد ل لٌست متماثوم دابما تور
،ترا زمنٌم معٌنم كما ا،ترض كٌنز، .مد أد ل "دٌزنوٌري" ما ٌعرف
والتمووات أو الدورات االلتصادٌم لابال أنل لو زاد الد ل ،سٌزٌد االستهالن
وء ا أمر متفك توٌل .أما لو وصل الد ل إلى أتوى يد لل ويصل تموب أو
دورا التصادٌم وان فض الد لن ،االستهالن لن ٌن فض والسوب أن
المستهوكٌن سٌيا،ظون توى نفس مستوٌاتهم االستهالكٌم التً اتتادوءا
من لول يدو الدورا االلتصادٌم .ول لن ٌرم أن االستهالن ال ٌعتمد
توى الد ل المتاح  ً،ء ه الفترا إنما توى نسوم الد ل المتاح  ً،ء ه
الفترا إلى أتوى د ل يصل توٌل ، ً،ترا ساومم.
C mt
Y
 c0  c1 t
Yt
Y0

،إ ا ارتفز الد ل
انتمونا من  Aإلى  Bتوى
منينى االستهالن .أما لو
يدثت دورا التصادٌم
وان فض الد ل ،ال ٌمكن

C

CL
E
*

)(2

F
*
B
D

)(1

*

*

*

C

A
*
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الرهوع توى منينى االستهالن إنما ٌتكون لدٌنا منينى االستهالن ً،
المدم المصٌرٌ .تم االنتمال من  Bإلى  Aء ا و،ما لال،تراض الكنزي...
ولكن و،ما لونظرٌم ال اصم والد ل النسوً ،االستهالن سٌكون تند .C
ولكن إ ا ارتفاع الد ل ونسوم أكور من المعتاد ( مثال من  Aإلى ) E
،االستهالن لن ٌكون تند  Eإنما تند  Dن و لن لكون األ،راد لن ٌنفموا
كل الزٌادا الياصوم  ً،الد ل توى االستهالن ن إنما هز منها ،مأن
وٌد رون الوالً لسد الفهوا التً يدثت  ً،الد ل االنتمالًن يٌ أنل
تندما ان فض الد ل لم ٌن فض االستهالن ول تم تموٌول من المد رات.
اآلن لو يد وزاد الد ل مرا أ رم ونفس النسومن وارتفز من B
وإلى  Eن ويدثت دورا التصادٌم من شؤنها ان فاض الد لن ،إن مستوم
الد ل لن ٌإثر توى االستهالن واالن فاض إنما سٌكون تند النمأم Fن أي
ٌتكون لدٌنا دالم االستهالن  ً،المدم المصٌر).(2
وتوى لن ،النظرٌم توح أن العاللم األساسٌم وٌن الد ل
واالستهالن تتمثل  ً،دالم االستهالن أوٌوم األهل إي  CLلكن ء ه الدالم
تصو دالم استهالن لصٌرا األهل تند يدو تمووات التصادٌم كالدالتٌن
()1ن( ) 6توى الرسم .ولما كانت األدلم العومٌم تشٌر إلى صيم النظرٌتٌن
،من الصعب أن نمول وايدا ونر،ض األ رم.
ثالثا  -ارضٌة الدخل الدائم
: Hypothesis
ٌعتمد أسووب االستهالن  ً،نظرٌم الد ل النسوً توى الد ل اليالً
منسووا ً إلى ألصى د ل ساوك .ومن ثم ،إن االستهالن الهاري ٌعتمد توى
ما ءو أكثر من الد ل اليالً .وء ا صيٌ أٌحا  ً،يالم ،رض الد ل
الدابم ال ي أوره األستا "،رٌدمان" .Freidmanوٌعتمد االستهالن
الهاري  ً،ظل نظرٌم الد ل الدابم توى الد ل اليالً والد ل المتولز ً،
المستمول .وتوى سوٌل المثال إ ا كانت األسرا تتولز أن د وها سٌزٌد ً،
الفترا الممووم ،من الميتمل أن تستهون ء ه األسرا أكثر مما ٌشٌر إلٌل
مستوم د وها اليالً .وٌعتمد ،رض ،رٌدمان توى ثالثم تناصر أساسٌم
ءً:
The Permanent Income

34

ا  -أن الد ل الفعوً) (Yلألسرا واالستهالن ، ً،ترا زمنٌم معٌنم
ٌنمسم إلى تنصرٌن ءما :دابم  Permanentوانتمالً. Transitory
الد ل الدابم ) (YPتند ،رٌدمان ءو لن المسم من الد ل اليالً ال ي
ٌتصف واالستمرارٌم واالستمرار (مثل الراتب والعالوا الشهرٌم)ن أي ءو
الممدار من الد ل ال ي تستأٌز األسرا أن تنفمل دون أن تمس ثروتها.
وٌمصد والثروا المٌمم اليالٌم لود ل المتولز أن تيصل توٌل األسرا ً،
المستمول .أما الد ل االنتمالً) (YTأو العاور أو الفهابً ،مد ٌفسر توى أنل
الد ل ال ٌر متولز (مثل المكا،ؤا التشهٌعٌم) وءو إما أن ٌكون موهوا ً أو
سالواً، .عوى سوٌل المثال لو أن مزارع د ول  90333لايرن ،إن ء ا الد ل
ءو الد ل الدابم ال ي ٌونً توٌل لرارتل االستهالكٌم .أما لو أنل تند وٌعل
لميصولل ارتفعت أسعار المنتهات الزراتٌم ويصل توى  160333لاير
،إن الـ  30333لاير اإلحاٌ،م ءً الد ل االنتمالً (الأارئ) أو ال ٌر
متولز وءو  ً،ء ه اليالم موهواًن ولكن إ ا ان فحت أسعار المنتهات ود ً
ال
من أن ترتفز ،إ نل ٌكون سالواًY  Y  Y .
وأوما ً لفرٌدمان ،إنC  C  C :
أي أن االستهالن الفعوً لألسٍ را ٌنمسم إلى تنصرٌن أٌحا ً ءما
االستهالن الدابم واالستهالن االنتمالًن ٌ،فسر توى أنل االستهالن ال ٌر
متولز (مثل ،اتورا الأوٌب ال ٌر متولعم أو ءدٌم لمناسوم معٌنم وما إلى
لن).
T

T

P

P

 - 6ا،ترض ،رٌدمان أن االستهالن الدابم نسوم ثاوتم من الد ل الدابم
ٌ،مول أن:
CP  K  YP

يٌ أن  Kنس وم تتراوح لٌمتها وٌن الصفر والوايد الصيٌ  .وٌمول أن
االستهالن ٌم ثل نسوم ثاوتم ال تت ٌر من الد ل .ولكن  Kنفسها تتولف توى
توامل أ رم تتمثل  ً،سعر الفابدان مستوم ال وق والعاداتن ونسوم
الثروا الوشرٌم إلى الثروا المادٌمC  K (r , u, w)  Y :
P

P

 - 3ا،ترض ،رٌدمان أنل لٌس ءنان تاللم وٌن الد ل الدابم والد ل
االنتمالًن وء ا صيٌ ألن أي تمووات تيد  ً،الد ل ال تإثر توى
35

الد ل الدابم إنما ءً تموٌم ،هابٌم سرتان ما تنتهًن كما ا،ترض تدم
وهود تاللم وٌن االستهالن الدابم واالستهالن االنتمالًن وا،ترض أٌحا ً
تدم وهود تاللم وٌن الد ل االنتمالً واالستهالن العاورن ومعنى أن:
 . MPC=Zeroولد كان ء ا اال،تراض مهال انتماد االلتصادٌٌن يٌ
لالوا أن ءنان تاللم وٌن الد ل االنتمالً واالستهالن االنتمالً، .وو أن
ش ص كان ٌ أأ لشرا سوعم معٌنم ويد تارض لل أدم إلى وهود
د ل انتمالً سالبن ،مد ال ٌش تري السوعم مما ٌعنً يدو استهالن انتمالً
سالب (أي أن المٌل اليدي لالستهالن لٌس صفرا ً ول موهب) .ء ا كما أن
المٌل المتوسأ لٌس ثاوتا ً كما ٌفترض ،رٌدمانن يٌ أثوت االلتصادٌون
أن المٌل المتوسأ لالستهالن لدم األسر الفمٌرا أكور منل لدم األسر
ال نٌم.
را با  -ارضٌة (نظرٌة) دورة الحٌاة
: Hypothesis
ءم:
االلتصادٌٌن
من
ثالثم
النظرٌم
وه ه
ها
"مودلٌوٌانً"  Modiglianiو"ورومورج"  Brumbergو"أندو"Andoن
ل لن أأوك توى النظرٌم اسم  MBAنسوم إلى اليرف األول من كل أسم.
وترم النظرٌم أن
الدخل واالستهالك
الفرد الود وأن ٌيصل
yo
\y
توى استهالن مستمر
saving
لٌس ،مأ لفترا زمنٌم
co
s
\c
ميددا إنما أٌوم يٌاتل.
،و ا،ترحنا أننا نمٌس
dissaving
الد ل واالستهالن توى
الميور الرأسً وتمر عمر اإلوسان
o
r
الزمىي l
اإلنسان الزمنً توى
الميور األ،مًن وإ ا لونا
وؤن الد ل ال ي ٌكتسول
The Life Cycle
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اإلنسان أٌوم ،ترا يٌاتل العموٌم أي من ودأ العمل ويتى سن التماتد
ءو  yتند ، y معنى لن أن الد ل تمثول المسايم  ryyoن يٌ أن r
ءو سن التماتد.
وال ٌنتهً الفرد من االستهالن ووصولل إلى سن التماتد إنما ٌستمر
يتى نهاٌم تمر اإلنسان الزمنً ولٌكن استهالكل تند  . cأي أن
االستهالن ستمثول المسايم  lcc oن يٌ  lتمثل نهاٌم يٌاا الفرد.
وو،ك ء ه الفرحٌم ،إن اإلنسان ٌد ر  ً،شواول أكثر من أي ،ترا
أ رمن يٌ ٌتمثل االد ـار  ً،المسـايم المظووم  ys c yن والد ل ءنا
ٌكون أكور من االستهالن .أما وعد ،ال ٌكون لدم الفرد مصدر لتموٌل
استهالكل سوم تن أرٌك السيب من المد رات .وتمثل المسايم ممدار
االد ار السالب ال ي ٌنفك منل الفرد وعد التماتد.
إ ا و،ما لنظرٌم دورا اليٌاا ٌكونC L  Y R :
يٌ أن:
 : Yالد ل
 : Cاالستهالن
 : Lتمر اإلنسان الزمنً
 : Rاليٌاا العموٌم
R
C 
Y
وتوٌل ٌكون:
L
ومعنى أن االستهالن ٌساوي نسوم اليٌاا العموٌم إلى العمر الزمنً لوفرد
محرووم  ً،الد ل .ولد لام ءإال االلتصدادٌٌن وا تودار النظرٌدم تموٌدا ً
وتؤكدوا من صيم نظرٌتهم ويسب ،رحٌتهم ٌمولون أن:
















) Ct  K ( P  W

أي أن االستهالن ٌتولف توى المٌمم اليالٌم لثروا اإلنسانن أو ما ٌمتوكل
اإلنسان من أصول .وو،ما ً له ه الفرحٌم ،إن الثورا التً تنمسم إلى:
 - 1الد ل الهاري من مصادر غٌر الموكٌم ( .) Yt
 - 6الد ل السنوي المتولز من مصادر غٌر الموكٌم( .) Yet
 - 3صا ً،الثروا  ً،نهاٌم الفترا(  ) t 1أي  Aن وونا توٌل صاغوا
الدالم كالتالً:
t 1

b2 At 1

Ct  b0 Yt  b1 Yet 

إ ا ً االسددتهالن و،مددا لهد ه النظرٌددم ٌتولددف توددى الددد ل الهدداري والددد ل
السنوي المتولز من مصادر غٌر الموكٌم وصا ً،ثروا اإلنسان.
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ء ا ولد توصوت النظرٌم إلى أن المٌل المتوسأ ٌت لٌمم موهوم ألل
من الوايد الصيٌ ن وأن االستهالن ال ٌتولف توى الد ل الهاري ،مأ ول
توددى همٌددز أو معظددم مصددادر الددد لن وود لن ٌيصددل الفددرد توددى نمددأ
استهالكً مستمر .ونمول ءنا وؤننا ندرس النظرٌم الكنزٌم ونأومهان وءً
لد صاغت لنا تاللم صرٌيم واحيم وٌن االستهالن والد ل .ء ه العاللم
ءددً تاللددم غٌددر تناسددوٌم تددنص توددى أن زٌددادا الددد ل تددإدي إلددى زٌددادا
االستهالن ولكن ونسوم ألل من نسوم زٌادا الد ل.
ها ت وعد لن الدراسدات الت أوٌمٌدم التدً ا تودرت نظرٌدم كٌندز -كمدا
كرنددا مسددوما ً -والتددً اتتمدددت ،ددً لددن توددى السالسددل الزمنٌددم التأوٌمٌددم
والوٌاندات الممأعٌدم .وكددان أءدم مدا يصددونا توٌدل مدن ءد ه الدراسدات ءددو
اليصول تودى دالدم االسدتهالن ،دً المددم المصدٌر ودالدم االسدتهالن ،دً
المدم الأوٌل .كما وأوحيت النظرٌات الساومم أن نظرٌم كٌنز صيٌيم
 ً،مفهومها ونماأها العاممن وأن االسدتهالن ٌدرتوأ ،عدالً والدد ل .ولكدن
اال ددتالف وٌددنهم كددان ،ددً نددوع الددد لن ،وٌنمددا رأت النظرٌددم الكنزٌددم أن
العامل المإثر الويٌد ،دً االسدتهالن ءدو الدد ل الهدارين هدا ت نظرٌدم
الد ل المأوك مإكدا وؤن الد ل المأوك ءو المإثر الويٌد  ً،االستهالنن
وأنل ال وهود لعوامل أ رم تإثر  ً،االستهالن أو تإدي إلى انتمال دالم
االستهالن  ً،المدم المصٌرن ووالتالً يصونا تودى دالدم االسدتهالن ،دً
المدم الأوٌل .أما نظرٌم الد ل النسوً ،ترم أن االتتماد  ً،االستهالن
ٌكون توى الد ل النسوً ولٌس المأوكن لكون األسرا تعتمد  ً،استهالكها
توى استهالن األسر المهاورا لها .ووٌنت أٌحا ً أنل ال ٌمكن الرهوع توى
دالم االستهالن تند ان فداض الدد ل .أمدا نظرٌدم ا لدد ل الددابم ،وٌندت أن
االستهالن ٌمثل نسوم ثاوتم من الد ل الدابم ممسمم الد ل تموما إلى د ل
دابم ود ل انتمالً ً، .يٌن اتتمددت النظرٌدم الراوعدم تودى العاللدم ودٌن
ثروا اإلنسان واالستهالن.
كدل ءد ه الدراسددات تعتوددر دراسدات تكمٌوٌددم وتأوٌمٌددم توددى النظرٌددم
الكنزٌددم .وال الصددم أن ءنددان تاللددم صددرٌيم واحدديم وددٌن االسددتهالن
والد ل و ض النظر تن نوع ء ا الد ل .وأي ت ٌر  ً،الد ل ٌإدي إلى
ت ٌر االستهالن واالنتمال من نمأم إلى أ رم توى دالم االستهالن .ولكن
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الدد ل لدٌس العامددل الويٌدد المددإثرن يٌد
د وٌم.

أن ءندان توامدل أ درم غٌددر

البوايل غٌر الدخلٌة اليؤثرة اً االستهالن:
 - 1يستوى األسبار:
ٌعتور مستوم األسعار من العوامل المهمم هدا ً  ً،التؤثٌر توى يهم
االستهالنن وإ ا أ نا األمر ووساأم و وصفم مودبٌم ،إن زٌادا األسعار
تإدي إلى ت فٌض الفرد الستهالكل .ء ا من النايٌم المنأمٌمن و لكن
التيوٌل االلتصادي ٌرم غٌر لن أٌحاًن ،وو ارتفعت األسعار دون ارتفاع
الد ول النمدٌم لأل،راد ٌن فض الد ل اليمٌمً ٌ،ن فض االستهالنن أما لو
ارتفعت األسعار ونسوم معٌنم وارتفعت الد ول ونفس النسوم ،إن الد ول
اليمٌمٌم لن تت ٌر و والتالً ٌومى االستهالن كما ءو و ال ٌت ٌر .ء ا ونشٌر
ءنا إلى ما ٌعرف و داع النمود  Money Illousionوال ي ٌيد تندما
ٌنظر األ،راد إلى ارتفاع د ولهم النمدٌم دون النظر إلى ارتفاع األسعار
ٌ،زٌدون من استهالكهم تيت تؤثٌر وءم النمود رغم أن د وهم اليمٌمً لم
ٌرتفز.
لمد لام كل من "ورانسون"  Bransonو"كوٌفورٌن"Klevorick
ودراسم توصال منها إلى أن داع النمود ٌتعوك ودالم االستهالن .ولد
است دما وٌانات ايصابٌم لوفترا ( )5591- 5511وكانت النتٌهم التً
توصال إلٌها أن مستوم األسعار ٌوعب دورا ً ءاما ً  ً،تيدٌد نصٌب الفرد
من االستهالن اليمٌمً وال ي ٌزٌد كوما زاد الرلم المٌاسً ألسعار
الم ستهون مز وما الد ل اليمٌمً والثروا ثاوتٌنن أي أن األسر تؤ ً،
تٌن االتتوار ومٌمم الزٌادا النمدٌم ،مأز و ً،دراسم مشاوهم لكل من
"هوستر" Justerو"واشتل"  Wachtelتن تؤثٌرات التح م المتولز
وغٌر المتولز توى االستهالنن اتح أن التح م سوا كان متولز أو
غٌر متولز لل تؤثٌر سووً توى االستهالن (يٌ ٌزٌد االستهالن اليالً
لتولز ارتفاع  ً،األسعار) وإن كان األثر السووً لوتح م ال ٌر متولز
أكور.
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ا - 2تولبات األسبار :
كما نعومن تعتور التولعات من ا لعوامل المهمم  ً،توم االلتصاد وً،
تؤثٌرءا توى االستهالن، .إ ا تولز األ،راد ارتفاع األسعار  ً،المستمول
،إنهم سٌزٌدون مناستهالكهم الياحر توى يساب االستهالن المستمووًن
والعكس إ ا تولز األ،راد ان فاض األسعار  ً،المستمول ،إنهم سٌإهوون
استهالكهم اليالً لومستمول ٌ،ن فض االستهالن .ء ا والنسوم لتولعات
األسعارن أما والنسوم لتولعات ت ٌر الد لن ،إن تولز األ،راد ارتفاع
د ولهم ٌإدي إلى زٌادا االستهالن والعكس والعكس.
 - 3التملٌد واليحازاة:
ٌعتور تامل التموٌد والمياكاا من العوامل الهامم والتً تإثر  ً،أنماأ
االستهالنن يٌ ٌتؤثر أ،راد المهتمز  ً،سووكهم االستهالكً ومن يولهم
من ألارب وأصدلا وهٌرانن ومياولم تموٌدءم  ً،أنماأهم االستهالكٌم.
ولد ٌوهؤ الوعض إلى شرا سوز ال ٌيتاج إلٌها أو لم ٌعتاد است دامها لٌس
إال رغوم  ً،مياكاا أصدلا أو هٌران و لو احأر إلى إنفاق معظم د ول
 ً،سوٌل لن .كما ٌاليظ أيٌانا ً أن مياولم أ،راد المهتمز مياكاا
مستوٌات المعٌشم السابدا  ً،الدول ال روٌم والمتمدمم تإثر كثٌرا ً توى
نمأ استهالكهمن ،تزٌد من كمٌم السوز المأوووم والتً لم ٌعتادوا شرا ءا
من لول .وٌد ل حمن ء ا العامل كل ما من شؤنل التؤثٌر توى وق
المستهون من دتاٌم وإتالن وغٌرءا.
 - 4النظرة إلى االدخار:
إن نظرا المهتمز لالد ار ووتٌهم ألءمٌتل تإثر ووشكل واح ً،
يهم االستهالن ووالتالً االد ارن وء ه النظرا تيكمها توامل اهتماتٌم
ونفسٌم والتصادٌم ، .وو كان المهتمز ٌنظر إلى االد ار توى أنل أمر مهم
،إنل سوف ٌد ر أكثر و ٌستهون ألل كما  ً،معظم المهتمعات المتيحرا.
أما إ ا كان أ،راد المهتمز ال ٌولون اءتماما ً ٌ كر لالد ار أو أنهم ميوون
لالستهالن وأوعهم ،إن ء ا المهتمز ٌزٌد ٌ،ل االستهالن وٌن فض ٌ،ل
االد ار.
 - 5البوايل االجتياعٌة:
43

ءنان توامل اهتماتٌم كالعمر واليالم االهتماتٌم والمستوم
التعوٌمً والثما ً،والوٌبم التً ٌعٌش ٌ،ها اإلنسانن كوها توامل تإثر توى
يهم االستهالن، .والنسوم لوعمرن نهد أن الد ل الفردي ود ل األسرا
ٌؤ ان  ً،النمو من الشواب ويتى منتصف العمرن ثم ٌودأن والتنالص ً،
سن الشٌ و م ن و تؤ نسوم الد ل المد را نفس النمأ يٌ ٌزٌد
االد ار  ً،سن الشواب و ٌصل إلى لمتل  ً،منتصف ا لعمر ثم تتنالص.
وء ا ٌدل توى أن الهز األكور من االستهالن ٌكون  ً،سن الشواب وسن
الشٌ و من و الهز األلل منل ٌكون  ً،منتصف العمر.
 - 6األذواق :ت توف أ واق األ،راد ا تال،ا متواٌناًن ،من النايٌم االلتصادٌم
ءنان من ٌستهون أكثر وءنان من ٌستهون ألل .وٌعزم لن إلى ا تالف
المٌول االد ارٌم والتً ترهز ودورءا إلى ا تال،ات السن والتركٌب
األسري واأليوال االهتماتٌم و ال،ل .ء ا إحا،م إلى الت ٌرات المستمرا
والتً تيد  ً،نوتٌم السوز وها وٌتها والت ٌرات التً تأرأ توى أرق
الدتاٌم واإلتالن وكوها أمور من شؤنها ت ٌٌر أ واق المستهوكٌن من ،ترا
أل رم  .وتوى الرغم من ا تالف المٌول واأل واق لدم المستهوكٌن ،إنل
من األءمٌم أن نشتك دالم استهالن كوٌم لاللتصاد .تعتمد ء ه الدالم توى
مهموتم ميددا من مٌول المستهون، .إ ا ت ٌرت المٌول ،هؤا نيو االد ار
،إن دالم االستهالن الكوً سوف تت ٌرن ولكن ال ٌعنً لن أن مٌول
األ،راد االلتصادٌم تت ٌر سرٌعا ً ومرور الزمن يٌ أن أنماأ االستهالن
تتمٌز غالواص وشً من االستمرار النسوً.
 - 7نيط توةٌع الدخل ٌن أاراد اليجتيع:
تستهون الأومات ا لفمٌرا الهز األكور من د وهان واد ارءا غالوا ً ما
ٌكون من فض نسوٌا ً وسوب ان فاض مستوٌات د وها .أما الأومات ال نٌم
،ارتفاع د ولها ٌسم لها واستهالن نسوم ألل من د وها واد ار نسوم أكور
منل، .المٌل اليدي لالستهالن ٌرتفز لدم الفمرا تنل لدم األغنٌا  .ول لن
،كوما كان توزٌز الد ل  ً،صال الأومات الفمٌرا كوما زادت نسوم ما
ٌوهل لالستهالن وان فحت نسوم ما ٌوهل لالد ار من الد ل والعكس
والعكس.
 - 8الثروة:
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إن يصول الفرد توى ثروا مفاهبم كاألر مثالً من شؤنل زٌادا
استهالكلن مياوالً إشواع سوز كان ٌتأوز الستهالكها من لولن ثم وعد ،ترا
ٌعتاد توى نمأ استهالكً معٌن ٌ،ثوت االستهالن نوتا ً ما ولد ٌودأ ً،
زٌادا مد راتل .و تنمسم الثروا إلى أصول سابوم و رصٌد من السوز
المعمران و توى لن ،إن زٌادا ما ٌمتوكل المهتمز من مصادر الثروا
المتمثوم  ً،األصول المالٌم السابوم أو توابد االستثمارات أو األوراق
المالٌم لصٌرا األهل(تتمتز والسٌولم) من شؤنل زٌادا شعوره واألمان ٌ،زٌد
االستهالن .أما تندما تتمثل مصادر ال ثروا  ً،السوز المعمرا من أثا
وتيف وسٌارات وغٌر لن ،إن لن ٌعنً روج مالكها من سوق ء ه
السوز كمشترٌن و والتالً ٌن فض االستهالن له ه السوز لفترا من الزمن.
 - 9سبر الفائدة:
أكدت النظرٌم الكالسٌكٌم كما سوك وأوحينا أن سعر الفابدا ءو
العامل األساسً الميرن لالد ارن  ً،يٌن شكن االلتصادٌون وعدءم ً،
لن من النايٌتٌن النظرٌم و التأوٌمٌم، .زٌادا سعر الفابدا لد تشهز توى
االد ار وتعوق االستهالنن ولكنها أٌحا ً لد تإثر تكسٌاً، .مد ٌهد الفرد
نفسل تند مستوٌات الفابدا المرتفعم ميمما ً لعابد أكور من مد راتل ٌ،تمكن
من اد ار هز ألل ومستمتعا ً واستهالن هز أكور من الد ل .ل ا تشٌر
وعض الدراسات التأوٌمٌم إلى أن العاللم وٌن االستهالن وسعر الفابدا ءً
تاللم غٌر واحيمن وٌنما ٌهد الوعض اآل ر أنها تاللم لوٌم نسوٌاً.
 - 11الضرائب:
تإثر السٌاسم الحرٌوٌم لودولم توى االستهالن ومن ثم توى االد ار ن
يٌ تعتور الحرابب است دام غٌر إنفالً لود ل ٌ،شار إلٌها واالد ار
اليكومً(أو االد ار العام)ن يٌ أن زٌادا الحرابب تعمل توى ت فٌض
االستهالن وزٌادا االد ار و العكس ٌيد تندما تن فض الحرابب.
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نياذج االستثيار
االستثيار  Investmentءوالعامل الثانً المكون لوأوب الكوً وعد
االستهالنن و االستثمارءو إحا،م إلى األصول اإلنتاهٌم و ٌمثل تٌارا ً م ن
اإلنفاق توى األصول اإلنتاهٌم .وكما تناولنا والدراسم دالم االستهالن ،إننا
ءنا نتناول دالم االستثمار .وتوى الرغم من أنا الستثمار ٌتولف توى العدٌد
من العوامل من وٌنها سعر الفابدان ،إننا نفترض وداٌم أن االستثمار ءو
مت ٌر ارهً Exogenous variableتتيدد لٌمتل ارج النمو ج .اآلن
ووا،تراض وهود لأاتٌن استهالكً واستثماري ٌمكننا أن نتصور كٌف
ٌتيدد الد ل التوازنً كما سوك وتناولنا.
شر أ التوازن ءو :العرض الكوً = الأوب الكوً
ولما كان العرض الكوً ٌمثل الد ل أو الناتج ال ي ٌنفك وٌن استهالن
واد ار ،إنل ٌكونY  C  S :
والأوب الكوً ٌتمثل  ً،الأوب االستهالكً و الأوب االستثمارين ،إن:
AD  C  I

ووتأوٌك شرن التوازن ٌكون:
أي االد ار ٌساوي االستثمار.
وٌمكن التعوٌر تن لن وصورا أ رم يٌ أنل إ ا كان االد ار ءو لن
الهز ال ي ٌتومى من الد ل المتاح وعد االستهالنن واالستثمار ءو الهز
ال ي لم ٌنفك توى االستهالن من الد ل ،إن- :
االد ار = الد ل المتاح – ا النفاق االستهالكً S  Y  C
االستثمار = الد ل المتاح – االنفاق االستهالكً I  Y  C
وتوٌل ٌكونS  I - :
االستثمار= االد ار ن ووالتيدٌد  ً،ء ا اليالم األ ٌرا ٌكون- :
االستثمار الميمك (الفعوً) = االد ار الميمك
(الفعوً)
يٌ نفرق ءنا وٌن االستثمار الم أأ واالستثمار المتيمك أو الفعوًن
،االستثمار الميمكٌ Realized Investmentساوي االد ار الميمك تند
SI



CS CI



Y  AD
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كل مستوم من مستوٌات الد لن أما االستثمار الم أأ Intended
 Investmentواالد ار الم أأ ،ال ٌتساوٌان إال تند التوازن و لن
لكونهما ٌتمان وواسأم ،رٌمٌن م توفٌن ولدوا،ز م توفم .ونشٌر ءنا إلى
االستثمار غٌر الم أأ وال ي ٌعور تن الت ٌر  ً،الم زون السوعً
الناشا تن تواٌن العرض الكوً والأوب الكوً .وو لن تند التوازن ٌكون:
 - 5الد ل (العرض الكوً) = اإلنفاق الكوً الم أأ (الأوب الكوً)
 - 2االد ار الم أأ = االستثمار الم أأ
لو ،رض ولمنا وإنتاج سوز و دمات وما لٌمتل  133موٌون لايرن وكان
االلتصاد لدٌنا مكون من لأاتٌن(منتهٌن ومستهوكٌن)ن وكان االستهالن
الم أددأ أو أوددب األ،ددراد ممدددداره  73موٌددونن ،هدد ا ٌعنددً أن االد دددار
الم أدأ =  33موٌدون .اآلن لدو أددأ المنتهدون اسدتثمار مدا لٌمتددل 63
موٌون ،هنا ٌصو لدٌنا يالم ا تالل  ً،التوازن؛ يٌ أن الأوب الكوً<
العرض الكوًن االستثمار الم أأ< االد ار الم أأ.
ولكً ٌتساوٌا وٌتيمك التوازن الود أن ٌكون ءنان استثمار غٌر م أأ أو
إحا،م إلى ال زون ممدارءا  13موٌونن ووإحا،تها إلى االستثمار ٌصو :
الأوب الكوً = العرض الكوً =  133موٌدون ن االسدتثمار الم أدأ =
االد ار الم أأ =  33موٌون.
والعكس لو كدان االسدتهالن الم أدأ  93موٌدونن أي االد دار= 13
موٌونن وما ٌرغب المنتهدون ،دً اسدتثماره ءدو  63موٌدونن ،دإن :الأودً
الكوً>العدددرض الكودددًن االسدددتثمار الم أأ>االد دددار الم أدددأ .ولكدددً
ٌتسدداوٌا وٌتيمدددك التدددوازن الودددد مدددن سددديب مدددا ممدددداره  13موٌدددون مدددن
الم زون.
وونا ا ً تودى مدا سدوك نمدول ودؤن مسدتوم تدوازن الدد ل ،دً االلتصداد
ٌتيمك كما نعوم وتساوي الأودب الكودً مدز العدرض الكودًن أو االسدتثمار
الم أأ مز االد ار الم أأ .والأرٌم تان وههان لعموم وايدان ،اليصول
توى أيداءما ٌحمن تيمك األ رم.
يثال :لو كانت دالم االستهالن ءً C  100  0.8Y :ن واالستثمار  I  20ن ،إن
c I
100  20
120
Y* 


مستوم الد ل التوازنً ٌكون 600 :
1 c
1  0.8
0.2
o

0

1
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ومعنى أن توازن االلتصاد ٌتيمك تند مستوم الد ل 633ن ولوتيمك من
لددددددددددنن نيسددددددددددب االسددددددددددتهالن تنددددددددددد ءدددددددددد ا المسددددددددددتوم لٌكددددددددددون:
 580

 100  480

)C  100  0.8(600

وٌكون اإلنفاق الكوً أو الأوب الكوً:
أو
أي أن الادخل اننفااق الزلااً
الزلً

C  I  580  20  600

البار

الزلاً

الطلااب

كما ٌمكننا التؤكد من انأواق الشرأ الثانً لوتوازن وءو تساوي االستثمار
مز االد ار توى النيو التالً:
 20

 - 100  120

) - 100  0.2(600

) -100  (1 - 0.8)(600

S  - c 0  (1  c1 )Y

والهددددول التدددالً ٌوحددد المسدددتوٌات الم توفدددم لودددد ل واالسدددتهالن
واالستثمارن ومن ثم اإلنفاق الكوً تند كل مستوم من مستوٌات الد ل.
وٌتح من الهدول أن نمأم التعادل تكدون تندد مسدتوم الدد ل =533ن
يٌ ٌكون تندءا:
الد ل = االستهالن =  533ن واالد ار=صفر.
أما التوازن ٌ،تيمك تندما:
الد ل = اإلنفاق الكوً=  633ن وٌكون االد ار= االستثمار = 63ن
والت ٌر  ً،الم زون= صفر.
الدخل

االستهالن

االدخار

االستثيار

صفر
133
633
333
433
533
633
733
833

133
183
663
343
463
533
583
663
743

13383634363صفر
63
43
63

63
63
63
63
63
63
63
63
63

اننفاق
الزلً
163
633
683
363
443
563
633
683
743

تغٌر
اليخةون
16313383634363صفر
63
43
45

وٌمكددددددن تمثٌددددددل
C+I
الوحدددددددز التدددددددوازنً
والرسدددم ويٌددد تمثدددل
نمأدددم التدددوازن التدددً
ٌتساوم تندءا الدد ل
مدز اإلنفدداقن والنمأددم
التددً ٌتسدداوم تندددءا
S
االد دددددددددددددددار مدددددددددددددددز
I
االستثمارن و لن تند
800
الدخل
المسدددددددددددددددددددتوم 633
لود لن وءو المستوم
التوازنً لود ل الد ي
يصونا توٌل يساوٌا ً وهورٌاً.

اإلنفاق الكلي

Y

733

C

633
533
433
333
633
133
0

700

600

500

400

300

200

100
-100
-200

التغٌرات اً يستوى الدخل (الناتج) التواةنً ونظرٌة اليضاعف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تناولنا ٌ،ما سوك الكٌفٌم التً ٌتيدد وها مستوم التوازن  ً،الد ل أو
الناتج المومًن إال أن ء ا المستوم نادرا ً ما ٌستمر ول أن ءنان توامل
تإدي إلى ت ٌٌره و إيدا ا تالل  ً،التوازن، .مستوم التوازن ٌت ٌر
استهاوم لت ٌرات االستهالن أو االستثمارن ولكننا نفترض ءنا أن
االستهالن أكثر ثواتا ً واستمرارا ً من االستثمارن و ل لن نركز توى أثر ت ٌر
دالم اإلنفاق الكوً نتٌهم لت ٌر اإلنفاق االستثماري توى مستوم التوازن.
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لو ،رحنا ت ٌر أيد العوامل المإثرا  ً،االستثمارن ،مثالً لو يد تمدم
تكنولوهً أو زاد تدد الس كان أو سادت يالم من التفاإل وٌن رهال
األتمال يول تولعات موٌعاتهم و أروايهمن أو ان فض سعر الفابدا أو غٌر
لن مما ٌإدي إلى زٌادا االستثمارن ،إن اإلنفاق االستثماري سوف ٌزٌد و
لتكن الزٌادا ممدارءا  50موٌون لاير ،إن االستثمار سٌزٌد لٌصو 00
ودالً من  20موٌون .ت نتمل دالم اإلنفاق وؤكموها إلى أتوى معورا تن زٌادا
اإلنفاق االستثماري لتمأز أ الد ل تند نمأم هدٌدا لوتوازن وٌتيدد
مست وم توازنً هدٌد لود لن كالتالً:
 650

130
0.2



100  30
1  0.8



c0  I  o
1  c1

Y * 

وتوى لن نمول وؤن زٌادا االستثمار وممدار  50موٌون لد أدت إلى زٌادا
محاتفم  ً،الد ل ممدارءا  10موٌون.
اآلن لو يد العكس وارتفز سعر الفابدا و ان فض مستوم الكفاٌم
اليدٌم لرأس المال أو تشابم رهال األتمال يول تولعات اروايهم أو غٌر
لن مما من شؤنل ت فٌض االستثمارن ،إن اإلنفاق االستثماري سٌن فضن
ولنمل مثالً وممدار  50موٌون مثالً لٌصو 50موٌون ودالً من  .20تنتمل
دالم اإلنفاق وؤكموها إلى أسفل معورا تن ان فاض اإلنفاق االستثماري
لتمأز أ الد ل تند نمأم هدٌدا ٌ،تيدد مستوم توازنً هدٌد لود ل ألل
من الساوك:
 550

110
0.2



100  10
1  0.8



c0  I  o
1  c1

Y * 

وءنا ٌكون ان فاض اإلنفاق االستثماري وممدار  50موٌون لد أدم إلى
ان فاض الد ل وممدار 10موٌون .ون وص من كل ء ا إلى أن ت ٌر
االستثمار أو أي مكون من مكونات اإلنفاق الكوً ٌيد أثرا ً محاتفا ً ً،
الد وز ء ا األثر ٌعرف وؤثر "المحاتف"  .Multiplierومحاتف
االستثمار ءو توراا تن تدد الويدات التً ٌزٌد وها الناتج أو الد ل
المومً نتٌهم زٌادا االستثمار وويدا وايدا .ونستعرض ٌ،ما ٌوً األنواع
الم توفم لومحاتف.
- 1اليضاعف السازن  :أ)  -المحاتف الوسٌأ :Simple Multiplier

47

أالما أن المحاتف ءو توارا تن ممدار الت ٌر  ً،الد ل نتٌهم
لت ٌر االستثمار وويدا وايدان ،إننا الود أن نمٌس ء ا الت ٌر توى النيو
التالً- :
c I
إ ا كان مستوم الد ل التوازنً ءو:
Y* 
1 c
o

0

1

وويدو ت ٌر  ً،االستثمار وممدار  Iن لٌصو االستثمار  I ن ٌت ٌر
c  I
مستوم الد ل التوازنً لٌصو :
Y * 
1 c
o

o

o

0

1

ووإٌهاد الفرق وٌن المعادلتٌن الساومتٌن نيصل توى ممدار الت ٌر الياصل
 ً،الد ل توى النيو التالً:
c0  c0  I  o  I o

1  c1
Y
1

o
1  c1
I



I o
1  c1

ΔY 

c0  I  o
c0  I o

1  c1
1  c1


I o  I o
1  c1

Y  * Y * 
Y  * Y * 

وتوى لن ،المحاتف ءو ممووب المٌل اليدي لالد ارن وتوٌل ٌرتوأ
وعاللم تكسٌم مز ء ا األ ٌرن وٌنما ٌرتوأ وعاللم أردٌم مز المٌل اليدي
لالستهالن .ء ا وال ٌتر وأ المحاتف ويهم االستثمار ،مأ إنما وهمٌز
مكونات الأوب الكوً.
ب)  -المحاتف المركب :Supper Multiplier
ا،ترحنا من لول أن أي أن يهم االستثمار ممدار ثاوتن ولكن ً،
الوالز وكما كرنا مسومان ،إن االستثمار ال ٌتكون ،مأ من الهز الثاوت
إنما ءنان أٌحا هز مت ٌر ٌتؤثر والد ل وءو االستثمار التاوز أو
المستمال .ووا،تراض أن المٌل اليدي لالستثمار ءو ، iإن دالم االستثمار
تكونI  I  Y :
،وو زاد الد ل ،إن لن سوف ٌإدي إلى زٌادا االستثمارن وتوٌل ٌكون
المستوم التوازنً لود ل  ً،لأاتٌن استهالكً واستثماري كالتالً:
o

c0  I o
Y* 
1  c1  
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وء ا المستوم التوازنً لود ل  ً،يالم وهود نوتٌن من االستثمار:
مستمل ومستمال .وٌكون المحاتف  ً،ء ه اليالم ءو ممووب الفرق وٌن
المٌل اليدي لالد ار والمٌل اليدي لالستثمار  .وتوى لن تزٌد لٌمم
المحاتف تما كانت توٌل  ً،يالم وهود االستثمار المستمل ،مأ.
وإ ا كانت  cءً المٌل اليدي لالستهالنن و  ءً المٌل اليدي لالستثمارن
،إن  c  تمثل المٌل اليدي لالنفاق .وتوٌل ٌكون المحاتف المركب ءو
ممووب الوايد الصيٌ مأرويا ً منل المٌل اليدي لإلنفاقن أي:
1

1

1
) 1  (c1  

m

- 2اليضاعف الحرزً :
 ً،المحاتف الساكن نتهاءل تنصرا ً مهما ً هدا ً وءو تنصر الزمنن
يٌ أنل  ً،الوالز تند يدو زٌادا  ً،االستثمارن ،إن ء ه الزٌادا تؤ
،ترا من الزمن يتى تيمك الزٌادا المحاتفم  ً،الد ل المومً، .عندما
ٌزٌد االستثمار تزٌد د ول األ،رادن ٌ،زٌد االستهالن .وتتولد تن لن
زٌادا  ً،اإلنتاج .وكل لن ٌؤ ،ترا زمنٌم تعرف وـ "،ترا اإلوأا " وٌن
االستهالن واإلنتاجن يٌ ال تتم العموٌات االلتصادٌم والصورا التً
نتصورءا ول تؤ المت ٌرات ،ترا زمنٌم يتى تتمكن من التكٌف مز
وعحها الوعض.
ولد تمد االلتصادٌون و اصم "ألفٌن ءانسن" و"،رٌتز ما ووب" إلى
مراتاا المدا التً ٌهب أن تمر وٌن اإلنفاق االستثماري اإلحا ً،والزٌادا
التً ٌيدثها  ً،الد ل المومً ن والتً ٌتم ٌ،ها إتادا المنتهات االستهالكٌم
لعدا مرات .وٌأوك توى ء ا المحاتف "المحاتف اليركً أو
الدٌنامٌكً" .ء ا وتتولف المدا التً ٌيد ٌ،ها المحاتف أثره كامالً توى
تاموٌن ءما:
أ  -أول ،ترا إتادا اإلنفاق :وءً الفترا التً تتم وٌن يصول األ،راد توى
الزٌادا  ً،د ولهم وإتادا إنفالهم لهز من ء ه الزٌادا توى المنتهات
االستهالكٌمن وكوما أالت ء ه المدا أالت ،ترا المحاتف.
ب  -ممدار معامل المحاتف والتً كوما كورت زادت مدا أو ،ترا
المحاتف.
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لو ،رض اآلن أن االستثمار لد ت ٌر وممدار 500ن وكان المٌل اليدي
لالستهالن = 0.9ن وأردنا معر،م ممدار الت ٌر  ً،الد ل مز أ تنصر
الزمن  ً،اليسوان:
الفترا

الت ٌر  ً،الد ل

I  100

Yt 1  I to



t 1

Yt  2  Ct 1  c1 Yt 1  c1 I to



t2

)100 (0.6

Yt 3  Ct  2  c1 Yt  2  c12 I to



t 3

)100 (0.6) (0.6

|
|

|

|
|

|
Yt  n  Ct  n 1  c1 Yt  n 1  c1n 1 I to

tn



وتكون ميصوم الت ٌرات التً يدثت  ً،الد ل ءً:
ΔYt n

ΔYt 1 



ΔY

100  60  36  21.6 



ΔY

ΔI o 



ΔY

 (1  c1  c12  .......................... c1n -1 ) ΔI

ΔY

..............................................

..............................................
b n 1ΔI o

..............................................
)* (1

ΔYt 2 

c12 ΔI o 

c1ΔI o 

ووحرب المعادلم ( c1 ً، )5تصو كالتالً:
)* (2

 (c1  c12  .......................... c1n-1 ) I

c1 Δ Y

ووأرح المعادلم ( )5من المعادلم ( )2نيصل توى الممدار التالً:
(1 - c1 ) Y  (1 - c1n ) I

) (1 - c1n
 I
) (1  c1



Y - c1 Y  (1 - c1 ) I
n

Y 
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وء ا ءو ممدار الت ٌر  ً،الد ل والناتج تن ت ٌر االستثمار من الل
المحاتفن ولكن تندما تكون  nكوٌرا هداًن ،إن  c1تإول إلى الصفرن
وء ا ٌعنً أن الت ٌر  ً،الد ل ٌكون:
1
 I
) (1  c1

Y 

وءك ا نكون لد يصونا توى
نفسهان
المحاتف
لٌمم
\AD
\E
وال رض من كل ء ه
المياوالت ءو توحٌ أثر
AD
تنصر الزمن وال ي ٌإدٌل ً،
E
زٌادا الد ل.
ء ا وٌوح الرسم المماول
أثر الزٌادا  ً،االستثمارن والتً
O
Yt
Yt+n
الدخل
أدت إلى انتمال منينى الأوب
من  ADوإلى\ ADن ولكن ء ا
االنتمال لم ٌيد ،هؤا ول وعد سوسوم متتالٌم من الزٌادات  ً،الأوبن
وسوسوم من الزٌادات  ً،الد لن يتى نيصل توى الت ٌر الكوً.
Y

اإلنفاق الكلي

نظرٌات االستثيار
ــــــــــ
تموم نظرٌات االستثمار وتمدٌم نظرٌم االستثمار وميدداتل وتيوٌوهان
والتً سنتعرض لها من الل كل من نظرٌم الكفاٌم اليدٌم لرأس المالن
ونظرٌم المعهل الوسٌأن ثم نظرٌم المعهل المرنن ،نظرٌم األرصدا
الدا وٌمن وأ ٌرا ً النظرٌم الكالسٌكٌم اليدٌثم.
أوالا  -الزفاٌة الحدٌة لرأس اليال Marginal Efficiency of
: Capital
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وٌنما تعتورءا وعض الكتب نظرٌم  ً،يد اتها نهد الوعض اآل ر
ٌعدءا إيدم نظرٌات االستثمارن وءً تيدد اليهم األمثل لالستثمار ال ي
ٌموم ول رهال األتمال، .المرار االستثماري إنما ٌتولف توى تاموٌن
ءامٌن ءما:
 - 6الكفاٌم اليدٌم لرأس المال.
 - 1سعر الفابدا
،وٌنما ركزت النظرٌم الكالسٌكٌم توى سعر الفابدا كعامل ربٌسً ميدد
لالستثمارن أتت النظرٌم الكنزٌم اليدٌثم لتوٌن أن االستثمار ال ٌتيدد ،مأ
وسعر الفابدا إنما أٌحا ً والعابد توى االستثمار، .سعر الفابدا ٌوٌن تكوفم
االستثمار وٌنما الكفاٌم اليدٌم لرأس الما ل العابد من ء ا االستثمارن
وتموٌم الممارنم وٌن العاموٌن مهمم هداً.
وتعرف الكفاٌم اليدٌم لرأس المال وؤنل" :معدل ال صم ال ي ٌهعل
المٌمم اليالٌم لصا ً،ال الت المتولعم مساوٌم لثمن األصل (تكوفم
اإليالل)"، .مثالً لو الترض ،رد مووغ  133ألف لاير لمدا سنمن ووسعر
،ابدا% 5ن ،إ ا ٌيد ؟ وكٌف نوهد ال وم المتراكمم وعد سنم؟
105

 100(1  0.05) 

)  P0 (1  r

P1  P0  P0 r

أي أن المووغ المتيصل وعد سنم ءو  135ألف لاير.
R
يٌ
أما تن ثمن األصل ٌ،كون:
C 
)( 1  MEC

 MECءً

الكفاٌم اليدٌم لرأس المال.
ء ا  ً،يالم سنم وايدان أما لو كان األصل  ً،المشروع االستثماري ٌدر
أرواح متولعم لعدا سنواتن ،ما ءو العابد أو الكفاٌم اليدٌم لرأٍس المال؟
Rn
R1
R

 .................
2
1  MEC
) (1  MEC
(1  MEC ) n



C

يثال:
لو كان ءنان آلم لٌمتها  1330333لايرن وأشارت اليساوات إلى أنل إ ا تم
شرابهان ،ستدر أروايا ً لدرءا 150333لاير وعد سنم توما ً وؤن سعر الفابدا
 ً،السوق ءو  3033ن ،هل ٌكون من األ،حل شرابها أم ال؟
 10,000  10,000 MEC  15,000

5,000
 0.5
10,000

 10,000(1  MEC )  15,000

 MEC 

15,000
1  MEC

10,000 

10,000MEC  5,000
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اآلنن ما ءً تاللم الكفاٌم اليدٌم
لرأس المال ورصٌد رأس المال؟
MEC
العاللم وٌنهما تاللم تكسٌم .كما
ٌتح من الرسم المماول، .كوما ارتفز
MEC
الرصٌد الرأسمالً كوما ان فحت
الكفاٌم اليدٌم لرأس المالن والعكس
والعكس .إ اًن زٌادا الرصٌد الرأٍسمالً
K
K
ستإدي إلى ان فاض الكفاٌم اليدٌم
Capital
لرأس المال(العابد توى رأس المال)ن
يٌ تعنً زٌادا اإلنفاق االستثماري زٌادا الأوب توى السوز الرأسمالٌمن
،ترتفز أسعار ء ه األ ٌران األمر ال ي ٌإدي إلى ان فاض العابد من ء ه
األصول الرأسمالٌم (و،ما لمانون تنالص ال وم).
MEC

1

6

2

إ ا زاد اإلنفاق االستثمارين ونتٌهم ل لن تزٌد
السوز الرأسمالٌم من  53إلى  133ويدان
،ارتفعت أسعارءا من  5إلى  .13معنى لن
أن صا ً،االستثمار وال ي ممداره  53ءو
ال ي تسوب  ً،ارتفاع األسعار ال اصم والسوز
الرأسمالٌمن ٌ،تكون لدٌنا منينى ترض السوز
الرأسمالٌم الموح  ً،الرسم.

1

األسعار

10
5
السلع
الرأسمالية

100
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وإ ا أردنا التعرف توى العاللم التً تروأ
سعر الفابدا واالستثمارن نعود إلى الكفاٌم اليدٌم لرأس المال مرا أ رم.
تند النمأم  Aتوى الرسم ٌكون الرصٌد الرأسمالً =  1333والكفاٌم
اليدٌم لرأس المال وك لن سعر الفابدا ٌساوٌان %6ن أما صا ً،االستثمار
ٌ،ساوي صفر .وا،تراض زٌادا الرصٌد الرأسمالً إلى ، 1353إن سعر
الفابدا سٌن فض إلى  %5وٌكون صا ً،االستثمار ءنا ءو  .53إ ا زاد
رصٌد السوز الرأسمالٌم إلى ، 1133سٌن فض سعر الفابدا إلى %4ن
وٌكون صا ً،االستثمار=133ن وءك ان لٌنشؤ لدٌنا منينى آ ر ءو منينى
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الكفاٌم اليدٌم لالستثمار .وءو ٌ توف تن منينى الكفاٌم اليدٌم لرأس
المال يٌ أن ء ا األ ٌر ٌمٌس العاللم وٌن األرصدا الرأسمالٌم ووٌن
معدل العابدن والعاللم العكسٌم ً، .يٌن أن منينى الكفاٌم اليدٌم
لالستثمار ٌمٌس لنا العاللم وٌن سعر الفابدا وصا ً،االستثمار (يهم
االستثمارات الفعوٌم التً تمت
MEC, i
 ً،ء ه الفترا) وء ا ءو
المنينى المعتاد ال ي نرسملن
A
%6
وءو منينى االستثمارات وال ي
B
%5
C
ٌعأً يهم االستثمار الصاً،
%4
D
%3
أو يهم االستثمارات الفعوٌم
E
%2
ً،
السنوٌم التً تيد
االلتصاد المومًن وال ي ٌوٌن
1000 1050 1100 1150 1200 K
العاللم العكسٌم وٌن يهم
االستثمار وسعر الفابدا.
وتعد درهم المرونم مهمم هدا ً
األسعار
 ً،ء ا الصددن ،كما نعوم أن
\I
I
المرونم تكس المٌل ومعنى أن
i1
المنينى األكثر انيدارا ً أو مٌالً ءو
ألل مرونم والعكس والعكس، .إ ا
\
ً
ن
I
من
ا
انيدار
ألل
ءو
I
كان
i2
\I
ووا،تراض أن سعر الفابدا ءو تند
I
المستوم  i1ن ،إن يهم االستثمار
حجم
A\ A
B
\B
سٌكون تند  Aوالنسوم لـ  Iن وتند االستثمار
\ Aوالنسوم لـ \، . Iإ ا ان فض
سعر الفابدا إلى، i2إن يهم االستثمارات سٌزٌد إلى  Bوالنسوم لـ  Iوٌنما
ٌزٌد إلى \ Bوالنسوم لـ \.I
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وتوى لن نهد أنل  ً،يالم المنينى األلل انيدارا ً ٌكون الت ٌر ً،
االستثمار نتٌهم لت ٌر سعر الفابدا أك ور منل  ً،يالم المنينى األكثر
انيداراً .وتوٌل نمول وؤن درهم استهاوم االستثمار لت ٌرات سعر الفابدا
تزٌد كوما ان فض المٌل (يٌ تزٌد المرونم).
ثانٌا ا -نظرٌة اليبجل ال سٌط : Simple Accelerator Theory
ٌشٌر ء ا المودأ إلى أن االستثمار ٌتهل إلى التناسب مز يهم الت ٌرات
التً تيد  ً،الد ل والناتج .ووا،تراض أن التوسز  ً،الناتج ٌإدي إلى
زٌادا رأس المال ونسوم ثاوتم (*اال،تراض األول لونظرٌم)ن أيK   Y :
،إ ا كانت:
K  Y
توى:
نيصل
المعادلتٌن
وأرح
،إنل
t

t 1

t -1

) I t   (Yt  Yt 1

t



) K t  K t 1   (Yt -Yt-1

يٌ أن I :ءً صا ً،االستثمارن ،النظرٌم تموم توى أساس االستثمار
الصا ً،ولٌس اإلهمالً (*اال،تراض الثانً لونظرٌم).
 ءً المعهل الوسٌأ.
ء ا وتفترض النظرٌم أٌحاً:
* إن رأس الما ل مست دم االست دام الكامل ومعنى تدم وهود ،ابض ً،
الرصٌد الرأسمالً.
* إن الرصٌد الرأسمالً المرغوب ٌ،ل دابما مساوٌا ً لورصٌد الرأسمالً
الفعوً  ً،الفترا الوايدا.
يثال:
ٌتزاٌد الناتج الل السنوات التسعم من  533ويتى ٌصل إلى  933يٌ
ٌوح الممدار ممدار الت ٌر
t
Yt
ΔYt
B
Kt
It
 ً،الد ل أو الناتج  ً،كل
1
500
1.5
750
2
550
50
1.5
825
75
،ترا أو وٌن الفترا الزمنٌم
3
625
75
1.5
937.5 112.5
والتً لووها.
4
725 100
1.5
1087.5
150
وما ٌهمنا ءنا ءو صاً،
5
800
75
1.5
1200 112.5
االستثمار وال ي ٌتزاٌد من
6
850
50
1.5
1275
75
37.5

1312.5

1.5

25

875

7

37.5
0

1350
1350

1.5
1.5

25
0

900
900

8
9
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الفترا األولى وإلى الفترا ال امسم لتزاٌد الناتج ومعدل متزاٌدن ثم ٌودأ وعد
لن والتنالص وسوب تزاٌد الناتج ومعدل متنالص .أما والنسوم لوفترا
التاسع م ،ال ٌكون ٌ،ها أي ت ٌٌر ومعنى أن صا ً،االستثمار أو الت ٌر ً،
الرصٌد الرأسمالً ءو ت ٌر محاتف االستثمار ٌساوي الصفر .ونهد أن
صا ً،االستثمار أو الت ٌر  ً،الرصٌد الرأسمالً ءو ت ٌر محاتف
لوت ٌر ال ي يد  ً،الناتج يٌ أن المعهل = 105مرا.
وٌنظر إلى صا ً،االستثمار توى أنل ٌمثل الت ٌر  ً،يهم الرصٌد
الرأٍسمالً أي أنI  K  K :
وأٌحا ً ءو الفرق وٌن ا الستثمار اإلهمالً واالستثمار اإلياللً (إءتالن
رأس المال) كما كرنا من لولن أي أنI  K  K  I g  D :
t 1

t

t

t

t

t 1

t

t

وكما كرنا أن نظرٌم المعهل الوسٌأ لامت توى تدد من الفروض التً
وههت إلٌها االنتمادات لعدم والعٌتها كالتالً:
، رض ثوات نسوم رأٍس المال لوناتج ،رض غٌر والعً ألنها ال تكون
ثاوتم ول تتولف توى تدد من العوامل كسعر الفابدا وتكوفم اليصول توى
رأس المال ووالتالً تت ٌر مز ت ٌر تون العوامل.
ٍ
 إن الرصٌد الرأٍسمالً المرغوب ٌ،ل= الرصٌد الرأسٍ مالً الفعوً ً،
نفس الفتران وء ا أٌحا ً ا،تراض غٌر والعً يٌ أنل الود من مرور
،ترات زمنٌم أوٌوم يتى ٌتيمك التوازن وٌنهما ووالتالً ال ٌتعمد صاً،
االستثمار توى الناتج اليالً ول توى سنوات ماحٌم.
 ا،تراض االست دام الكامل لرأس المال يٌ ٌكون ءنان ،ابض والمتمثل
 ً،الم زون اصم  ً،يالم أو ،ترات الكساد.
ونظرا ً لومصور  ً،نظرٌم المعهل الوسٌأ ظهرت نظرٌم المعهل
المرن.
ثالثا ا -نظرٌة اليبجل اليرن: Flexible Accelerator Theory
توٌن نظرٌم المعهل المرن أن الرصٌد الرأسمالً  ً،ء ه الفترا ال
ٌعتمد توى ناتج ء ه الفترا إنما توى الفترات الساوممن أيK   Y :
t -1

) I t  α (ββ t-1-K t-1



t

) I t  α (K t* -K t-1
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يٌ أن * Kءً الرصٌد الرأسمالً المرغوب ٌ،ل .وٌأوك توى  ً، αء ه
النظرٌم معامل التعدٌل .Adjustment Coefficient
يثال:
إن التساوي وٌن الرصٌد ا لفعوً والرصٌد المرغوب ٌ،ل ال ٌتيمك إال وعد
،ترا زمنٌم ءً ،ترا اإلوأا ، .إ ا كان ءنان أوب استثماري ،ون تتيمك
زٌادا  ً،الرصٌد الرأسمالً إال  ً،الفترا الاليمم ً، .الفترا األولى ٌكون
الناتج مسوٌا ً لوأوب وتوٌل ٌكون الت ٌر  ً،الم زون مساوٌا الصفر.
وتندءا ٌكون الرصٌد الفعوً  753وك لن الرصٌد المرغوب ٌ،ل.
 ً،الفترا التالٌم ٌزٌد الأوب االستثماري لٌصو  733ودالً من 533
ٌ،كون ممدار الت ٌر  ً،الم زون  633-ن ولكن  ً،ء ه الفترا لن ٌكون
ءنان ت ٌر  ً،الرصٌد الرأسمالًن يٌ ان ءنان ،ترا إوأا والت ٌر
سٌكون  ً،الفترا الاليمم .أ ما الرصٌد الفعوً والمرغوب ٌ،ل =333ن ،إن
صا ً،االستثمار(  ً، )153 = 305 ×333الفترا الثالثم(توما ُ وؤن α
= .)305ونفترض ءنا ثوات الأوب تند مستوم  733ن كما ٌزٌد الرصٌد
الفعوً إلى 933ن والد ل ٌصو ()633 =105 ÷ 933ن والت ٌر ً،
الم زون ٌكون=  ً، .133-الفترا الراوعم الفرق ( )153لن ٌتيمك ً،
ء ه الفترا إنما  ً،الفترا ال امسمن و لن لوهود ،ترا إوأا وايداٌ، .كون
صا ً،االستثمار= ( )75=305×153ن ٌ،زٌد الرصٌد الفعوً لٌصو
()975=75+933ن والد ل ٌصو ( ..)653=105÷975وءك ا .وكما
ناليظ أن الفهوا وٌن الرصٌد الفع وً والرصٌد المرغوب ٌ،ل تؤ ً،
التنالص تدرٌهٌا ً وتوى ،ترا زمنٌم كما ٌتح من الهدول.
K*t
It
750
0
1050
0
1050 150
1050
0
1050 75
1050
0
1050 37.5

K
750
750
900
900
975
975
1012.5

B
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

ΔH
-200
-100
-100
-50
-50
-25

D
500
700
700
700
700
700
700

Yt
500
500
600
600
650
650
675

t
1
2
3
4
5
6
7
57

1012.5 1050
0
1031.5 1050 18.75
|
|
|
|
|
|

1.5
1.5
|
|

-25
-12.5
|
|

675 700
687.5 700
|
|
|
|

8
9
|
|

را با ا -نظرٌة األرصدة الداخلٌة: Internal Fund Theory
 ً،نظرٌم المعهل المرن كان صا ً،االستثمار ٌعتمد توى الناتجن
وءنا  ً،نظرٌم األرصدا الدا وٌم ٌعتمد صا ً،االستثمار توى األرواح
ووالتالً ،النظرٌم تنظر إلى األسعار النسوٌم لعوامل اإلنتاج والتً ودورءا
تإثر توى تكالٌف اإلنتاج ومن ثم توى األرواح  .وتمول النظرٌم أن المنشؤا
أمامها ٌارٌن لوي صول توى رإوس األموال الالزمم ءما:
األرصدا الدا وٌمن واألرصدا ال ارهٌم .والمنشآت تيصل توى األصول
ألغراض االستثمار من مصادر م توفم منها:
 - 6نفمات
 - 1األرواح الميتهزا
إءتالن رأس المال
 - 4وٌز
 - 3م توف أنو اع اإللراض وما ٌ،ها وٌز السندات
األسهم
وتعت ور األرواح الميتهزا ونفمات إءتالن رأس المال من المصادر
الدا وٌم لوتموٌلن أما المصادر األ رم ،تعتور مصادر ارهٌم .ولد أثوتت
الدراسات أن اليصول توى األرصدا الدا وٌم أ،حل من اليصول توى
األرصدا ال ارهٌم لما تتمٌز ول ء ه األ ٌرا من ارتفاع  ً،التكوفم ..لما ا؟
لوهود أسواق المال وتعدد أسعار الفابدان األمر ال ي ٌترتب توٌل زٌادا
تكالٌف األرصدا ال ارهٌم.
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لو ياولنا تصوٌر األرصدا الدا وٌم وال ارهٌم وٌانٌا ً سكون  Sfمنينى
ترض األرصدان  Dfءو منينى الأوب توٌها .ولو كانت  oIءً
األرصدا الدا وٌمن ،إن تكوفم
اليصول توٌها ءً  or1وٌنما
i
Df
Sf
تكون تكوفم اليصول توى
األرصدا ال ارهٌم أكور وتتمثل
A
 . or2 ً،أما تن تماأز الأوب
*i
مز العرض ٌ،عأً نمأم
i
التوازن Aن وتندءا ٌكون * iءو
i
السعر التوازنًن و * Iءو يهم
I
I1
*I
األرصدا التوازنً.
2
1

ولد أظهرت نظرٌم األرصدا
الدا وٌم أن المنشآت تفحل تادا تموٌل استثماراتها دا وٌاًن وأن الزٌادا
المتايم من األرصدا الدا وٌم من الل األرواح األتوى تإدي إلى
استثمارات هدٌدا .ول لن تيهم المنشآت تن االلتراض إال  ً،ظروف
مواتٌم هدا ً ووالمثل ،هً تعزف تن زٌادا أرصدتها المالٌم تن أرٌك
إصدار أسهم هدٌدان يٌ أن زٌادا األسهم تمٌل إلى تموٌل األرواح توى
أساس نصٌب كل سهم.
وتوى لن ،إنل أوما ً لنظرٌم األرصدا الدا وٌم ٌتيدد االستثمار
واألرواح .أما أوما ً لنظرٌم المعهل المرن ،إن االستثمار ٌتيدد والناتج.
ووما أن النظرٌتٌن ت توفان والنظر إلى ميددات االستثمار ،إنهما ت توفان
أٌحا ً والنظر إلى السٌاسم، .ونفترض أن صانعً السٌاسم ٌرغوون ً،
تأوٌك ورامج مصممم توى أساس زٌادا االستثمارن ،إنل أوما ً لنظرٌم
األرصدا الدا وٌم تتحمن السٌاسات ت فٌحات  ً،معدل الحرابب توى
د ول الشركاتن يٌ ٌسم لومنشآت وإءالن المصانز واآلالت ومعدل
أسرع ومن ثم ٌن فض الد ل ال احز لوحرٌوم لومنشآت .ومن نايٌم
أ رم ،إن الزٌادات  ً،اإلنفاق اليكومً أو ت فٌحات الحرٌوم توى
الد ل الش صً لن تإثر مواشرا توى األرواحن ومن ثم ال تإثر توى
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االستثمار .وإلى اليد ال ي ٌزٌد إلٌل الناتج استهاوم لت ٌرات اإلنفاق
اليكومً والحرابب توى تزداد األرواحن وٌكون ءنان تؤثٌر غٌر مواشر
توى االستثمارات.
خايسا ا -النظرٌة الزالسٌزٌة الحدٌثة لالستثيار The Neoclassical
: Theory of Investment
إن األسدداس النظددري لونظرٌددم التموٌدٌددم اليدٌثددم لالسددتثمار ءددو النظرٌددم
التموٌدٌم اليدٌثم لوتراكم الرأسمالً األمثلن وسنتناول النظرٌم ءنا وشً
من اال تصارن يٌ أنها من الأول والتيوٌل الرٌاحً المتمدم وال ي ال
مهال لوتعمك ٌ،ل  ً،دراستنا ء ه.
تفترض النظرٌم أن االستثمار ٌتولف أو ٌعتمد توى الناتج وأسعار دمات
رأس الما لن وتنأوك ء ه النظرٌم من ا،تراحها أن المنشؤا تياول تيمٌك
ألصدددى لددددر ممكدددن مدددن األروددداحن وأالمدددا أن األروددداح =اإلٌدددرادات –
التكالٌفن ،الود أن ٌزٌد الفرق وٌنهما .وا،ترحت النظرٌم وهود تنصرٌن
من تناصر اإلنتاجن ول لن ،إن التكالٌف تكون:
أما اإلٌرادات ،تكون:

TC  w  L  c  K
TR  P  Q

وتوٌل تكون األرواح توارا تن:

) Z  P  Q( w  L  c  K

وستوظف المنشؤا تمال إلى اليد ال ي تكون ٌ،ل لٌمم الناتج اليدي
لوعمل ٌساوي األهر أي أنP  MP  w :
L

وتست دم المنشؤا رأس المال إلى اليد ال ي ٌكون ٌ،ل لٌمم النداتج اليددي
لوعمل مساوٌا ً لتكوفم رأس المالن أو وعوارا أ رم تندما تكون اإلنتاهٌدم
اليدٌم لرأس المال مساوٌم نسوم تكوفم رأس المال إلى السعر أي أن:
c
P

MPK 

,

P  MPK  c

ووالنسوم لعنصر العمل ،األمر ال ٌشكل أي صعووم لكون األهر ٌتيدد ونا
توى الفترا التً ٌتم ٌ ،ها الههد ال ي ٌو لل العامل  ً،نفس الفتدران ولكدن
الصددعووم تنشددؤ مددن اسددت دام رأس المددالن يٌد أن شددرابل ٌددتم ،ددً ،تددرا
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واست دامل ٌكون توى ،ترات متواتدا مما ٌهعل من الصدعووم أن نمدول:
c
P

MPK 

ول لن تركز النظرٌم التموٌدٌم توى cوتأوك توٌهدا "تكوفدم اسدت دام رأس
المال"  . User cost of capitalوٌتولف است دام رأس المال توى تدد
من العوامل ويٌ ٌإدي الت ٌر ٌ،ها إلى ت ٌر تكوفم است دام رأس المالن
ء ه العوامل ءً- :
 - 1أسعار السوز الرأسمالٌم :أي تكوفم رأس المال المست دم تتولدف تودى
سعر السوز الرأسمالٌم والتً كوما زادت تزٌد التكوفم.
 - 6سعر الفابدا :وٌرتوأ مز تكوفم است دام رأس المال وعاللم أردٌم.
 - 3حرٌوم د ل الشركات :أالما أنها أيد التكالٌف التً تتيموها المنشؤا
،إنل وزٌادتها تزٌد تكوفم است دام رأس المال.
 - 4المعدل اليمٌمً الءتالن رأس المال :كوما زادت المٌمم التً ت صص
الءتالن رأس المال كوما زادت تكوفم االست دام.
وتوى لن نمول وؤنc  f ( Pc , i , t , d ) :








وكما كرنان ،إن تكوفم است دام رأس المال تساوي لٌمم الناتج اليدي
لرأس المالن واإلنتاهٌم اليدٌم لرأس المال تساوي معامل التناسب ً،
الناتج المتوسأ لرأس المالن أي- :
Y
K

c  P 



Y
Y
α
K
K

,

c  P  MPK

إ ا تكوفم است دام رأس المال تساوي معدل التناسب  αمحرووا  ً،لٌمم
المتوسأ لرأس المال أو تساوي وعوارا أ رم لٌمدم النداتج اليددي لدرأس
 P Y
K 
المال .ومن ء ه المعادلم نمول وؤن- :
c
أي أن الرصٌد الرأسمالً ٌتيدد من دالل لٌمدم النداتج المدومًن وأسدعار
دمات رأ ٍس المال( تكوفم است دام رأس المال).
نظرٌات الطلب على النمود
تعكس أسواق األصول الهانب النمدي من االلتصاد .وٌعتور سوق النمد
من أءمها وٌ،ل ٌتيدد مت ٌر سعر الفابدا وواسأم تفاتل لوم الأوب ولوم
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العرض من النمود كما سوك وتناو لنا  ً،توازن السوق النمدي .ولد تناولنا
أٌحا ً الأوب توى النمود ودوا،عل الم توفمن وتوٌل نتناول  ً،ءد ا الهدز
من الدراسمن وشً من اإلٌهازن مدارس تيوٌل الأوب توى النمود المتعددا
إوتدا ا ً والمدرسم الكالسٌكٌم ووصوالً والمدارس اليدٌثمن مرورا ً والمدرسم
الكنزٌم.
أوالا  -اليدرساة التملٌدٌاة والنظرٌاة الزيٌاة The Classical School
: and the Quantity Theory
تفترض المدرسم التموٌدٌم أن الأوب توى النمود ٌتشكل ونا ا ً توى أن النمود
تسدت دم وسدٌأ لوتودادل  Medium of Exchangeومدن ثدم تفدً وددا،ز
الموادالت  Transactions Motiveكما سوك وأشرنا .وتوٌل ،إن الأوب
توى النمود ٌتيدد ونا ا ً توى ما تشترٌل تون الكمٌدم مدن النمدود مدن السدوز
وال دماتن أي أنل أوب توى النمود اليمٌمٌم .وتماس كمٌم النمود اليمٌمٌم
ومسمم كمٌم النمود توى مستوم األسعار.
Md
 f (Y )  kY
P

ويٌ  Kثاوت ٌمٌس مدم استهاوم الكمٌدم ال مأودوب مدن النمدود اليمٌمٌدم
لت ٌر مستوم الد لن ،إ ا كانت دالم الأوب توى النمود ءً MP  0.25Y :ن
،ه ا ٌعنً أن األ،راد ٌرغوون ،دً االيتفداظ ونسدوم  %65مدن د وهدم ،دً
صورا نمود يمٌمٌم سابوم لتموٌل معامالتهم الم توفم.
td

ولتيمٌك التوازن  ً،سوق النمود و،ما ً لو نظرٌم الكالسٌكٌمن ٌتم إد ال
ترض النمود إلى الصوران ومساواا هانوً العرض والأوبن أي:
الأوب توى النمود اليمٌمٌم = العرض اليمٌمً لونمود
Md
M
 s
P
P

ووددالتعوٌض تددن أر،ددً شددرأ التددوازن وإتددادا الترتٌددب نيصددل توددى
M
المعادلم التالٌم kY :
P
ء ه المعادلم تعرف ومعادلم "كموردج"  Cambridge Equationوالتً
تنسب لاللتصادٌٌن الكالسٌكٌٌن ألفرد مارشال  Marshallووٌهو Pegou
 .ء ا وتت ء ه المعادلم شكالً م اٌرا ً ٌأوك توٌل معادلم التوادل أو معادلم
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ٌ،شرن والتً تنسب لاللتصادي إر،نج ٌ،شر .Fisherوٌتم اليصول تودى
ء ه األ ٌرا وحرب هانوً معادلم كموردج  ً،مستوم السعر ولسدمتهما
توى  . 1k M  PY :kوتدادا مدا تكتدب معادلدم التودادل تودى النيدو التدالً:
 VM  PYن و لن وتعرٌف سرتم دوران النمود (  ) V  1kتودى أنهدا ممودوب
النسب الميتفظ وها من النمود السابوم ل رض الموادالت .وو،ما ً لدالم الأوب
تودى النمدود الرلمٌدم السدداومم تكدون سدرتم دوران النمدود =4ن ومعنددى أن
النمود تتداول وٌن األٌدي أروز مرات الل الفترا الزمنٌم الميددا.
ثانٌا ا -اليدرسة الزنةٌة والتفضاٌل النمادي The Keynesian School
: and Liquidity Preference
تفترض المدرسم الكنزٌم أن الأوب توى النمود ٌتشكل ونا ا ً توى أن
النمود ت دم كوسٌأ لوتوادل وم زن لومٌمم  Store of Valueومن ثم تفً
ودا،عً الموادالت والمحاروم .وتتكون أصول الثروا ونا ا ً توى لن مدن
النمدود السددابوم والسددندات .وتددرم النظرٌدم الكنزٌددم أن الثددروا ً Wealth
تتددوزع وددٌن النمددود Moneyوالسددندات Bondsن أي أن. W  M  B :
وتعرف المدرسم الكنزٌدم ومدرسدم التفحدٌل النمددين يٌد تعتودر الأودب
توى النمود لابما ً توى دا،عا الموادالت وااليتٌاأ والو ان ٌتمٌدان والد لن
وسعر الفابدا والنسوم لومحاروم .وترم المدرسم الكنزٌم أن الأودب تودى
النمود اليمٌمٌم ٌعتمد أردٌا ً توى الد ل وتكسٌا ً توى سعر الفابدان وتوٌل
تكون دالم الأوب توى النمود:
Md
M
 f ( y, i )  d  kY  hi
P
P
Md
 0.25Y  800i
P

،مث ً
ن ،ه ا ٌعنً
ال لو كانت دالم الأوب توى النمود ءً:
أن الأوب توى النمود اليمٌمٌم ٌرتفز ونسوم  %65لكدل زٌدادا تيدد ،دً
الد لن وٌن فض وممدار  833مماول كل زٌدادا تأدرأ تودى سدعر الفابددا.
وٌمثل الشكل الوٌانً الاليك منينى الأوب توى النمود  Lموحيا ً العاللم
العكسٌم وٌن كمٌدم النمدود اليمٌمٌدم المأووودم وسدعر الفابددا .كمدا ٌوحد
المنينى \ Lدالم الأودب تودى النمدود والتدً تزيدف إلدى الٌمدٌن ،دً يالدم
ارتفاع مستوم الد لن تعوٌرا ً تن زٌادا الكمٌم المأوووم من النمود تند كل
مستوم من مستوٌات سعر الفابدا.
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i

أما تن ترض النمود ٌ،فترض لوتوسٌأ
أنددل مت ٌددر ددارهً ومعنددى أن الكمٌددم
\
L
المعروحدم مددن النمدود تتيدددد مدن لوددل
L
الونددن المركددزين وتوٌددل ٌت د منينددى
M
تدددرض النمدددود الشدددكل الرأسدددً اتهددداه
P
ت ٌرات سدعر الفابددا .وتوٌدل إ ا لامدت
السوأات النمدٌم وزٌادا ترض النمود ،إن المنينى ٌنتمل إلى ههم الٌمٌن
معورا ً تن زٌادا كمٌم النمد المتداولم  ً،االلتصاد.
ولتيمٌك التوازن  ً،السوق النمدي
حددمن اإلأددار الكنددزي ٌكددون :الأوددب
توى النمود اليمٌمٌم = العرض اليمٌمً
لونمودن أي أن . MP  MP :ووالتعوٌض
تن دوال العرض والأوب توى النمود
وإتادا ترتٌب المعادالت نيصل توى:
 MP  kY  hiن يٌددد ٌتيددددد المسدددتوم
s

i

d

*i

L

0

0

M
P

0

التوازنً لسعر الفابدا المماول لومستوم
الد ل .Y0

M
P

وٌتيدد التوازن وٌانٌا تودى النيدو المودٌن ،دً الشدكل المماودل وتمداأز
دالتً الأوب توى النمود اليمٌمٌم مز المعروض منها .ولد ٌ تل التوازن
نتٌهم ال تالل أي من هانوً العرض أو الأوبن مما ٌإثر توى المستوم
التددوازنً وٌتيدددد مسددتوم تددوازنً هدٌددد لسددعر الفابددا كمددا ،ددً الشددكوٌن
الاليمد ٌن .الشددكل األٌمدن ٌوحد
أثدددر زٌدددادا تدددرض النمدددود تودددى
i
الوحددز التددوازنًن وٌنمددا ٌوح د
الشددكل األٌسددر أثددر ت ٌددر الأوددب
توى النمود .وكمدا ءدو مودٌن ،دإن
i2
ت ٌر العدرض ٌدإثر تكسدٌا ً تودى
L2
L
M
P

M
)1
P

(

M
M P
( )2
P

i1

L1

i2
i1

64
M
P

i

سعر الفابدان وٌنما ٌإثر ت ٌر الأوب توى النمود أردٌا ً توى سعر الفابدا.
ثالثا ا -اليدارس الزنةٌة الحدٌثة اً طلب النمود
وٌنما لصرت المدرسم الكٌنزٌم األصوٌم اتتماد أوب نمود المحاروم
توى سعر الفابدا ،إن نظرٌات أوب النمود المعاصرا تعتمد تيوٌل مفاده أن
أوب نمود الموادالت نفسل ٌعتمد توى سعر الفابدا .وتوٌل ،إن أوب النمود
ورمتل ٌعتمد توى سعر الفابدا و لن دون الياهم إلى تصنٌف لن الأوب
إلى أوب موادالت أو أوب محاروات .ولد أريت النظرٌات المعاصرا
من ال مسٌنات المٌالدٌم يٌ لام "همٌس توون" و"وٌوٌام وومول" وتأوٌك
موادئ نما ج الم زون من السوز تودى النمدود .ولدد توصدال إلدى أن نمدود
الموادالت نفسها تعتمد توى سعر الفابدا تكسٌاً .وٌ،ما ٌوً نتناول نمو هٌن
لمعالهم النما ج النظرٌم المعاصرا:
أ  -نيااوذج اليخااةون لطلااب نمااود الي ااادالت The Transactions
: Demand Model
تفتدرض معالهددم نمددو ج تدوون ووٌوٌددام السدداوك أن الفدرد ٌتومددى د ددل
ممداره ٌ Yنفك منل الل ،ترا زمنٌم معٌنم (شهر مدثال) .وودا،تراض أن
الفرد ٌمكندل إدارا د ودل وأدرق م توفدمن ،دإ ا أراد الفدرد االيتفداظ وكامدل
د ول لإلنفاق ،إن متوسأ األرصدا النمدٌم الميتفظ وها تكون  . Y2أما لدو
أراد االيتفاظ ونصف د ول (  ) Y2واستثمار الوالً كودٌعدم مصدرٌ،من ،إندل
ٌمكنل الصرف من المووغ الميتفظ ول يتى ٌدتم اسدتنزا،ل ومنتصدف المددا
الزمنٌم ومن ثم ٌهرم سيب النصف المستثمر لتموٌل إنفاق المتومً من
y

y

Y
2
Y
4

الزمه

الزمه
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الزمن يتى اليصول توى الد،عم الهدٌدا من الد ل .و ً،ء ه اليالم ٌكون
متوسأ األرصدا النمدٌم الميتفظ وها تسداوي  . Y4وٌوحد الشدكل الاليدك
كٌفٌم إدارا الد ل ال ي ٌتيصل توٌل الفرد  ً،اليالتٌن الساومتٌن أو تندما
ٌسديب مدن د ودل المدودع تددد  nمدن المدرات لٌصدو متوسدأ األرصددا
النمدٌم ءو . 2Yn

الزمه
y

ء
ا
وٌ
الزمه
تيددد
د
تدد المرات المثوى والتكالٌف التً ٌتيموها الفرد لاليتفاظ والنمود وشكوها
السابل ودالً من االستثمار .وتتمثل ء ه التكالٌف  ً،تكوفم السيب والتيوٌل
من الودٌعم إلى النمد (رسوم المعاموم )Brokerage Feesن وتكوفم الولت
الحابز .وتوٌل تتمثل تكالٌف االيتفاظ والنمود السابوم وتكوفم السيب زابد اً
تكوفم الفرصم ال متمثوم  ً،الفابدا الحابعمن كالتالً:
Y
2n

y

TC  b    c  i
c


وتددتو ص المشددكوم ءنددا ،ددً ا تٌددار الفددرد لويهددم األمثددل لورصددٌد النمدددي
الواهب سيول وااليتفاظ * cول وتدد مرات السيب * nالتدً مدن شدؤنها
ت فٌض إهمالً التكالٌف إلى أدنى مستوم .وٌتسنى لن ويساب المشتمم
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التفاحوٌم األولى لدالم التكدالٌف نسدوم إلدى المت ٌدر المدرات تيدٌدد لٌمتدل
المثوىن أي:
2

1

 b y 
c*  

 i 



b y
 2 i  0
c

TC

c

ء ا والنسوم لويهم األمثل لورصٌد النمدي الواهب االيتفاظ ولن أما والنسوم
لعدد مرات السيب المثوى ،تكون:
2

1

i y 
n*  

 b 



y
n* 
*c

ب  -نياوذج طلاب النماود أو نياوذج اليحفظاة The Asset Demand
for Money Model
): (The Portfolio Model of Money Demand
ٌ ءب ء ا النمو ج إلى كون األ،راد ٌيتفظون وميفظم متنوتم من
السندات والنمود ونا ا ً توى تفحٌالتهم المعتمدا توى موازناتهم لمسابل
الم اأرا والعابد .وودون شن ،إن الناس ٌفحوون العابد األكور والم اأرا
األللن يٌ تتمٌز السندات وعابد ٌتمثل  ً،الفابدا المتيصل توٌها من
امتالن السند مز انأوابها توى لدر من الم اأرا و الف النمود السابوم
التً تفتمر إلى الم اأرا كما تفتمر إلى العابد .وتيدد التولٌفم المثوى من
ء ٌن األمرٌن الكمٌم
العائد
U3
المأوووم لونمود، .إ ا
U2
U1
ارتفز سعر الفابدا
R2
ايتفظ الناس والمدر
األكور من استثمارتهم
R1
 ً،السندات .وٌيتفظ
الناس ونمودءم سابوم
العكس
إ ا يد
0
المخاطرة
A\ A
سعر
وان فض
وٌوح
الفابدا.
الشكل التالً الكٌفٌم
التً ٌتهنب ٌ،ها األ،راد الم اأران يٌ تعكس منينٌات السوا
تفحٌالتهم لوعابد األكور والم اأرا األل ل .ء ا وٌتيمك التوازن تند تماس
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أتوى منينى سوا لمزٌج الم اأرا/العابد المتيمك ،عوٌا ً .وكما ٌتح ،إنل
كوما زاد سعر الفابدا كوما إنزيف أ الم اأرا/العابد إلى أتوىن لكً
ٌموم األ،راد وإيالل المزٌد من السندات توحا ً تن النمود.
ٌمثل ال أ  ORمزٌج الم اأرا/العابد و ال ي كوما اتهل إلى أتوى
ٌمٌنا ً كوما لوت نسوم النمود السابوم مماول السندات .ء ا  ً،يٌن ٌوٌن
المنينى  Uالتشكٌالت أو التولٌفات الم توفم من تناوب الم اأرا/العابد
وتعكس يمٌمم أن األ،راد ٌأووون المزٌد من العابد لتعوٌض زٌادا
الم اأران وٌرتفز العابد كوما اتههنا إلى منينى السوا األتوى توى
رٌأم السوا .
ون وص ءنا إلى أن نظرٌم الميفظم المالٌم تموم توى أن الأوب توى
النمود ٌعتمد توى درهتً الم اأرا والعابد المتيممٌن من النمود وؤصولها
الم توفمن ء ا إحا،م إلى الأوب توى النمود ٌعتمد أٌحا ً توى الثروا التً
تمٌس يهم ميفظم األ صول التً تتوزع وٌن النمود والسندات الم توفم.
وتوٌل ٌمكن كتاوم دالم الأوب توى النمود كالتالً:
)  ( MP )  f (W , i , i ,......., ن يٌ أن:
أسعار الفابدا  ً،األصول الودٌوم الم توفم (أسهمن سنداتن
i , i ,......
إلخ)..

معدل التح م المتولز
ء ا توما ً وؤن معدل التح م المتولز السالب(  )  ءو العابد اليمٌمً
المتولز من االيتفاظ والنمود السابوم.
d

e

2

2

1

1

e

e

را بااااا ا ا  -نظرٌااااة زيٌااااة النمااااود الحدٌثااااة  -يدرسااااة النماااادٌٌن
: Monetarists School

The

إودان ظهدور المدرسدم الكنزٌدم وتراهدز التفسدٌر النمددي لأودب النمددود
والمتميددور يددول معادلددم الكمٌددمن لدددم "مٌوتددون ،رٌدددمان" تصددور هدٌددد
لنظرٌم الكمٌم كنظرٌم  ً،الأودب تودى النمدود وددون الياهدم لوهدو إلدى
است دام ،رض التوظف الكامل .لام ،رٌدمان ومعالهم الأوب توى النمدود
مثول مثل الأوب توى أي سوعم أ رم .وتوٌدل ٌتيددد الأودب تودى النمدود
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ونا ا ً توى سعر النمودن الد لن أسعار السوز األ رم ..إلخ .وال الصم أن
،رٌدمان ٌرم أن الأوب توى أصل معٌن ءو دالم لمعددل العابدد ال داص
واألصلن ولمعدالت العابد توى األصول الودٌوم والمتكاموم و لدن إحدا،م
إلى الثروا.
وٌويظ ،رٌدمان أن هدز ا ً مدن الثدروا ٌسدتثمر ،دً صدورا ودابدز لهدا
توابد تتمثل  ً،سعر الفابدا المتيمك توٌها .وتوٌل ،دإن سدعر الفابددا ءدو
معدل العابد توى النمود .أما تن الهز السابل من النمد ٌ،عد معدل التح م
ءو أءم مكونات العابد توٌلن و لن نظرا ً لكون ارتفاع األسعار ٌإدي إلى
ان فاض المٌمم اليمٌمٌم لونمود .وتوٌل ،إن معدل التح م ٌشكل معدل تابد
سالب ألصياب النمود السابومن لٌظل معدل التحد م المتولدز ءدو العامدل
األءم والنسوم لمرارات االيتفاظ واألصول.
ولد است دم ،رٌدمان مت ٌر الد ل الددابم كمعودر تدن الثدروان ووٌنمدا
تت دالم الأوب توى النمود تند كٌنز الشكل التالً ( MP )  f (Y , i) :ن نهد
d

ء ه الدالم لدم ،رٌددمان متمثودم ،دً الشدكل التدالً:
)  f (Y P , i,  e

d

)  f (W , i,  e

d

)  ( MPن أي:

)  . ( MPومعنى أن كٌنز ٌعتمد الد ل المأوك وٌنما ٌعتمد ،رٌدمان

الد ل الدابمن كما ٌتسم سعر الفابدا والح امم لدم كٌنز  ً،يالم التفحٌل
النمدين وت كون ال نهابٌم  ً،يالم الولوع  ً،شران مصٌدا السٌولم .أمدا
،رٌدمان ٌ،تولز استهاوم ألل لسعر الفابدا.
وٌ،ما ٌ ص سرتم دوران النمود Vنهد ا تال،ا ً واحيا ً وٌن المدارس
الم توفمن يٌ ترم المدرسم الكالسٌكٌم ثوات سرتم دوران النمود لكونها
تتؤثر وعوامل ثاوتم  ً،المدم المصٌر .وترم مدرسم كموردج كما كرندا
مسوما ً أن . V  1k :ء ا وٌعتودر كٌندز سدرتم دوران النمدود غٌدر ثاوتدمن ودل
وأٌحا َ غٌر مستمرا لكونها تتموب مز تمووات سعر الفابدان ولد تت لٌمدم
متناءٌم الص ر تند مصٌدا السٌولم .أما النمدٌٌن ٌ،روا أن سرتم دوران
النم ود غٌر ثاوتو ولكن مستمرا المٌمم لكونها تت ٌر  ً،يدود حٌمم معتمدا
توى سعر الفابدا وتولعات التح م و الدورات االلتصادٌم.
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نياذج عر

النمود

ال تتيدد كمٌم النمود المأرويم لوتداول ،مأ وواسأم المصرف المركزين
ول وأٌحا ً وواسأم الونون التهارٌم والعمال من األ،راد ال ٌن ٌيتفظدون
والنمود .وتوٌل ،إن:
ترض النمود = كمٌم النمود المعروحم (المتداولم)
= العموم  +الودابز
M  CU  D
ونتنداول ٌ،مدا ٌوددً كٌفٌدم تددؤثٌر الوندن المركدزي توددى العمودم والودابددز
والتددا ل وددٌن ءد ٌن األ ٌدرٌنن و لددن مددن دالل نمددو ج موسددأ لعددرض
النمودٌ .شتمل النمو ج المعنً توى ثال مت ٌرات ارهٌم والمتمثوم ً،
الماتدا النمدٌمن نسوم االيتٌاأً/الودابزن ونسوم العموم/الودابز.
أوالا  -الماعادة النمدٌاة ) : The Monetary Base (MBالتدً ٌدتيكم
ٌ،هددا المصددرف المركددزي وتمثددل إهمددا لً كمٌددم النمددود التددً ٌيددتفظ وهددا
الهمهددور ،ددً صددورا تموددم  CUن والمصددارف ،ددً صددورا ايتٌدداأً
إهمالً Rن ومعنىM  CU  R :
ثانٌ اا ا -نساا ة االحتٌاااطًدالودائع النمدٌااة The Reserve/Deposit
) : Ratio (rdوءً تون النسوم من الودابز التً تيتفظ وهدا المصدارف
التهارٌم كايتٌاأً لانونً) Required Reserve (RRأي rd  DR :كما
ٌمكن إتادا تعرٌف االيتٌاأً توى أنل. R  rd  D :
وتتيدد ء ه النسوم ونا ا ً توى الموانٌن التً ٌصدرءا الونن المركزي.
وتادا ما ٌتم االيتفاظ وه ه النسدوم مدن النمدود لددم الوندن المركدزين مدز
ا،تراض أن الونون التهارٌم ال تيتفظ وؤٌم ايتٌاأٌات إحداٌ،م تزٌدد تمدا
تيدد من لول الونن المركزي.
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ثالثا ا -نس ة البيلةدالودائع النمدٌة The Currency/Deposit Ratio
 :تتمثل ء ه النسوم ٌ،ما ٌفحل اال،راد االيتفاظ ول من العموم مماول إٌداتها
CU
لدم الونون  ً،صورا ودابزن ومعنى أن:
cd 
D
ومنها ٌمكن إتادا تعرٌف العموم توى أنها. CU  cd  D :
ون وص إلدى أن ءد ا النمدو ج ٌوحد أن تدرض النمدود ٌعتمدد تودى
الماتدا النمدٌم  MBن نسوم االيتٌاأً إلى الودابز  rdن ونسوم العموم إلى
الودابز  cdن وتوٌل ،إنM  CU  D :
 (cd  1)  D

 cd  D  D

ومن تعرٌف الماتدا النمدٌم ٌمكن إهرا ما ٌوً:
 (cd  rd )  D

MB  CU  R

 cd  D  rd  D

وومسمم ترض النمود توى الماتدا النمدٌم نتيصل توى ما ٌوً:
)(cd  1
) (cd  rd



(cd  1)  D
(cd  rd )  D



M
MB

وتكتب العاللم وٌن ترض النمود والماتدا النمدٌم ن والتً تعرف دالم
 cd  1 
M  
تر ض النمود كالتالً mm  MB :
  MB
cd  rd


cd  1
cd  rd



يٌ أن:
ء ا وٌعرف  mmومحاتف النمود The Money Multiplierن وال ي
ٌمٌس الكمٌم التً ٌزٌد وها النمد المعدروض نتٌهدم لزٌدادا الماتددا النمدٌدم
وويدا وايدا .وٌمكن تأوٌر المحاتف النمدي وشكل أكثر تفصٌالًن توى
اتتوار أن الونون التهارٌم لد تيتفظ وايتٌاأً إحاExcess Reserve ً،
R  RR  ER
)(ERن توى النيو التالً rd  D  ER :
ER
erd 
وتكون نسوم االيتٌاأً اإلحا ً،إلى الودابز ءً:
D
mm 

والتً منها ٌمكن إتادا تعرٌف االيتٌاأً اإلحا ً،وؤنل:
وتوى لن تصو الماتدا النمدٌم كالتالً:

 CU  RR  ER

 (cd  rd  erd)  D

ER  erd  D

MB  CU  R

 cd  D  rd  D  erd  D
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وومسمم ترض النمود توى الماتدا النمدٌم نتيصل توى ما ٌوً:
)(cd  1
) (cd  rd  erd



(cd  1)  D
(cd  rd  erd )  D



M
MB

وتكتب العاللم وٌن ترض النمود  Mوالماتدا النمدٌم MBن والتً تعرف
دالم ترض النمود كالتالً:
 mm  MB

cd  1


M  
  MB
 cd  rd  erd 

يٌ أن mm  cd cdrd1erd :ءو المحاتف المأدور والد ي ٌحدٌف نسدوم
االيتٌاأً اإلحا ً،إلى النمو ج كمإثر سووً تودى تدرض النمدود .ءد ا
تومدا ً وددؤن تددرض النمددود ٌتددؤثر أردٌددا وتناسددوٌا ً والماتدددا النمدٌددمن وٌتددؤثر
تكسٌا ً وكل من نسوم االيتٌاأً إلى الودابز ونسوم العموم توى الودابز.
ون وددددص ٌ،مددددا ٌوددددً إلددددى أن
تددرض النمددود ٌعتمددد أردٌدا ً توددى
MS
سدددعر الفابددددان وتوٌدددل تكدددون دالدددم
ترض النمود  ً،صدورتها العامدم
كما  ً،الشكل المماول /يٌ ٌت د
منيندددددى تدددددرض النمدددددود وحدددددعا ً
أردٌدا ً ٌمثدل العاللدم الموهودم وددٌن
M
كمٌدددم النمدددود المعروحدددم وسدددعر
الفابدا ء ا مز ا،تراض ثوات نسوم
االيتٌاأً المانونً الميددا من الونن المركزي.
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