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)النظرٌة الكمٌة للنقود (الكالسٌكٌة  النقدٌة : النظرٌةالفصل الثالث
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 الهدف العام للفصل الثالث: 

العالقر  برٌن يةٌر  الد راد االةسرتاا العرا  ن ٌحلر  أ فصر ٌستطع الطالب بعد قرااة  ذر ا ال      

 التطبٌ ً.سااة فً إطااذا الدظاي أا  .للد ادطب ا لةدطل ات الدظاٌ  اليةٌ  لألسعاا 

 الخاصة:  األهداف

 :أن قادرا علىبإذن هللا بعد قراءة الطالب لهذا الفصل سٌصبح  

الىحلٌررل  افىراضررا ، فررً أطررار المسررىوا العررام لرسررعاروكمٌررة النقررود بررٌن  العالقررة فسرررٌ -1

 .الكالسٌكًالنقدي 
 .الىبادل لفٌشر معادلةمسىوا األسعار باسىخدام والعالقة السببٌة بٌن كمٌة النقود   حللٌ -2

رصرردة معادلررة كررامبرد  لرالعالقررة بررٌن كمٌررة النقررود ومسررىوا األسررعار باسررىخدام  حلررلٌ -3

   .النقدٌة
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 : النظرٌة النقدٌة الكالسٌكٌة )النظرٌة الكمٌة للنقود (لفصل الثالثا

دااس  العااةر  الةفسرا  ل ٌةر  ب 6191احتى سد   66ل د اذتةت الدظاٌ  الد دٌ  ةد  ال ان     

ابط خال  ذر ه  أٌن ه الشي  ال ي تتخ ه ذ ه األخٌا .باعتباا ،لألسعااالد اد أا الةستاا العا  

يٌفٌ  حداث ذ ا الترثيٌا  بالاغ  ةن االختالف فً ،بيةٌتها تغٌا فً قٌة  الد ادالح ب  الطاٌل  ال

اةررن يرر  تدصرراف دتررا    .الدشرراط االقتصرراديعلررى  الد ررادٌتف رران علررى حٌادٌرر   أنإال  .ادسرربت 

اذررا ةررا عرراف فررً األدبٌررات االقتصررادٌ   .زٌرراد  الةسررتاا العررا  لألسررعاا ف ررط إلررىزٌادتهررا 

 "األول"المبحث بالدظاٌ  اليةٌ  للد اد

أٌرن اعتةردت  ، خرال  ةعادلر  التبراد ةرن ةدا صح  الدظاٌ  اليةٌر  إيباتحاا  فٌشا يةا      

بٌجررا  يرر  جرراةت ةحاالرر  العررالةٌن  ،"المبحررث الثررانً"، علررى ةفهررا   سرراع  دااان الد رراد

صرد  دفس الدتٌجر  باالعتةراد علرى ةفهرا  األا إليباتةن ةداس  ياةبادج 6195عا  ةااشا  ا

   ""المبحث الثالث.الد دٌ 

 لنقودلكمٌة لانظرٌة الالمبحث األول: 

أا باألحاا الةستاا العا   )قاتها الشاا ٌ (للد اد تفسٌا قٌة  الد اد حاالت الدظاٌ  اليةٌ      

باالعتةررررراد علرررررى ةجةاعررررر  ةرررررن االفتااارررررات الترررررً تةيررررر  أعةرررررد  التحلٌررررر   ،لألسرررررعاا

يةا تاصلت ج  األفياا اليالسٌيٌ  إلى اعتباا التغٌاات فً يةٌر  ، "المطلب األول"اليالسٌيً

 "المطلب الثانً" األسعااالد اد ذً ةصدا ي  التغٌاات فً ةستاا 

 افىراضا  الىحلٌل الكالسٌكً المطلب األول:

 عدد ةستاا التشغٌ  الياة . ال ا ٌالقتصادي ٌتح ق تاازن االت نأعتبا اليالسٌك ٌ  -6

 ةخرزن لل رٌ باظٌفر  هرا ٌسرتبعد  قٌاةااد  برالاسرٌط فرً التاظٌف  ة ٌاس لل رٌ  اتلعب الد اد  -9

الطلرب علرى ف .فرً يةٌر  السرلع الترً ٌةيرن شراا ذا ةدفعتهرابر  تيةرن  ،ن ةدفع  الد د ةعداة أل

،حازذراتلى السلع االخدةات التً ٌةيرن أن ةن الطلب ع ةشتقالد اد 
2
 الجةهراا لر لك ٌحصر  

علرى اليةٌررات الد دٌرر  فررً شرري  دخررا  لٌررت  تاجٌههررا إلررى شررااة السررلع االخرردةات، اذررا الرردافع 

الاحٌد لحٌاز  الد اد )دافع الةعاةالت (
3
  . 
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3 Philippe Jaffré, Monnaie et politique monétaire, 4éme Edition, Economica, Paris, 1996, P.40. 
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ن ٌيران لهرا أةراة  تخفرً الجاادرب الح ٌ ٌر  للدشراط االقتصرادي دان فرالد اد الد اد حٌادٌ ،  -3

.علٌ  تثيٌاددى أ
4
   

، فرال اجراد ألزةر  بطالر  شراةل  فرً االقتصراد، التشغٌ  الياة قتصاد عدد ةستاا اقاع اال -4

 لٌعراد بعرد  لررك ،افٌرا فرً أحرد ال طاعرات اسراعان ةرا ٌتالشرىظاإن حرديت فر ن  لرك سرٌيان 

)العاض ٌخلرق طلبر  لى قادان سراي للةدافر إافً ةختلف األسااق استدادا  إلى تاازد  االقتصاد

 الخاص(

   )ت ٌٌةررا ح ٌ ٌررا  ( )االسررةٌ ا  ٌررت  ت رردٌا قٌةرر  الرردخ نٌررأ :غٌرراب الرراذ  الد رردي -5
 

 
)، 

ف د ٌزٌد الدخ  الد ردي ليرن ٌااف ر  زٌراد  فرً  .الحصا  على السلع االخدةات فً قدا  الدخ ا

 .الدخ  الح ٌ ً فاضخداٌعدً ةةا  ،بدسب  ايبا األسعااةستاا 

 مضمون النظرٌة الكمٌة للنقود  المطلب الثانً:

الد رراد ةررن جهرر   يةٌرر  بررٌن العالقرر  التررً تررابط دااسرر  علررى اليةٌرر الدظاٌرر   تل ررد ادصررب

الدظاٌر   اذتةرتابر لك  .باألحاا بٌن يةٌ  الد اد اقٌةتها أا خااأسعاا ةن جه  اةستاا األ

فرً تحدٌرد الةسرتاا  أي ،الد دٌ  اليالسٌيٌ  بتفسٌا العااةر  الترً تتردخ  فرً تحدٌرد قٌةر  الد راد

دتراج االتشرغٌ  االردخ    فً ةستاا اإلختلف العااة  التً تتحيالعا  لألسعاا اأذةلت تحلٌ  ة

 .قتصاد عدد ةستاا التشغٌ  الياة الفتاااها اقاع اال ،ال اةً

اافرق تردفق الةعرادن الدفٌسر  إلرى  أٌرن ،  66تطاا الدظاٌ  اليةٌ  إلى ال ران عاد ظهاا اٌ    

زٌرراد  االسررتعةاا، الجغاافٌرر  ايتشررافات ظهرراا حايرر  االا دلعررال  الجدٌررأااابررا بعررد ايتشرراف ا

سٌا فشيلت ذ ه الةالحظات ةحاا دااسات اقتصادٌ  للبحث عن تف .األسعاايبٌا  فً ةستاا 

زٌراد  الةعردن الدفرٌس ا ، اةحاالر  اليشرف عرن العالقر  الةاجراد  برٌن زٌراد  يةٌر ذ ا االقتاان

، برادان، يرادتٌلٌان، ذٌرا سر  ير  ةرن فيادرت داا ،لألسرعااالد اد ازٌراد  الةسرتاا العرا  يةٌ  

 .اٌياادااساي، ستااات ةٌ  

إلى أن ي  تغٌا فرً يةٌر  الد راد سرٌ دي إلرى تغٌرا الةسرتاا  ،تاصلت اغلب الدااسات  دل    

 61  إلرى غاٌر  دهاٌر  ال ران لين الجدٌا بال يا اداا بدفس الدسب  افً دفس االتجاه. العا  لألسع

لر  تجةرع فرً أطراا دظاٌر  ااحرد ، الر  تيرن ةحراا اختبرااات  فيااج  ذ ه الدااسات ااأل ف ن

لرر  تررزد عررن يادهررا ةجرراد ةالحظررات  فررً الااقررع  ألدهرراللتح ررق ةررن ةرردا صررحتها،  ، حصررا ٌإ

                                                           
4
 André-Chaineau, la demande d’encaisse monétaire, Edition CUJAS , France, 1973, p.  
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 ،لفٌشرا ةرن خرال  ةعادلر  التبراد  92ال ران   إال أن ذ ا الد ص قد ت  تدااي  خرال .االقتصادي

 ،ةااشرا للعرالةٌن بٌجرا ا   الد دٌ  لياةبادج اصدةعادل  األ، الةاتيز  على ةدخ  الةبادالتا

 الاصٌد )الةخزان ( فها الةاتيز  على ة

  Irving Fisherلفٌشر معادلة الىبادلالمبحث الثانً: 

"المطلررب يرر  تفسررٌا دتررا   ذرر ه الةعادلرر  ول""المطلررب األأاال بصررٌاغ  ةعادلرر  التبرراد سررد ا  

 الثالث""المطلب الةاجه  لها  تااالدت ادا الثانً"

يبررات علررى صررح  تعتبررا ةعادلرر  التبرراد  شرري  ةررن اإل  :صررٌا ة معادلررة الىبررادل -المطلررب األول

ل رادان سراي للةدافر  فرً طب را اذرا ةرا ٌ را للد راد باظٌفر  الاسرٌط فرً التبراد   ،الدظاٌ  اليةٌ 

.إطاا اقتصاد د دي ال ي ٌ ا  بثن اإلدتاج ٌخلق ةع  إدفاقا ةسااٌا ل 
5
 

داا الةشرتاٌات علرى لة ر  يران ةسرااٌتت ٌجرب أن الةبٌعرا قٌةر ، اٌ ابلر  شرااة إن ي  بٌع     

الترً فةجةاع السلع ةح  الةبادل  خال  احد  الزةن سٌشري  حجر  الةعراةالت  .الةستاا اليلً

( ةرن ذر ه السرلع Xi( ، ايةٌر  أٌر  سرلع  )T، اداةرز لهرا برالاةز )ت  إبااةها فً ذ ا االقتصراد

اةالت التً تةت فرً ذر ا ( ال لك تعاد  ال ٌة  اإلجةالٌ  للةعPiةحدد ) ساف تت  ةبادلتها بسعا

∑= P1 X1 + P2 X2 +…+ Pi Xi :االقتصاد الة داا   
 
  .عدد السلع( n)حٌث       

( ،اأن ةجةراع Pابغاض التبسٌط ف ددا دفتاض بثن الةستاا الةتاسط الةراج  لألسرعاا ذرا )

يةٌررات السررلع ةعبررا عدهررا بحجرر  الةعرراةالت
6
فتيرران ال ٌةرر   ،(Tالتررً تةررت فررً ذرر ا االقتصرراد ) 

اإلجةالٌرر  لهرر ا الةعرراةالت ة اةرر  بررالد اد ةسررااٌ  لحجرر  الةعرراةالت ةاررااب  فررً الةسررتاا 

 = حج  التباد = حج  اإلدفاق اليلً فً االقتصاد P.T= .الةتاسط الةاج  لألسعاا

حجرر  الد ررراد الةاجرراد  فرررً ال ٌةررر  اإلجةالٌرر  لهرر ه الةبرررادالت باسررتخدا  ٌجررب أن تسرراا      

إلى جادب  لك ٌستخدةان د اد الادا ع  ،ا  يةٌ  الد اد الةاجاد  بحازته أي باستخد االقتصاد،

 .اغٌاذابتحاٌك حساباته  باستعةا  الشٌيات 

اأن قٌةر  اسرا   الردفع غٌرا  .ا ف ط فً يادها اسٌطا فرً التبراد ابةا أن داا الد اد ٌ تص     

فاحرد  الد رد عراد  ةرا تسرتعة  أييرا ةرن ةرا   فرً شري  اصرٌد.  اد ف رطة صاا  على يةٌ  الد

 سداٌا. باا  العدٌد ةن الةعاةالتإتيان الاحد  الد دٌ  قادا  على  خال  العا ، اةن ي 

                                                           
، 1999داا طهراان للدشرا االتازٌرع، الطبعر  األالرى،  النقرود والمصرارف والنظرٌرة النقدٌرة، ةحةد دراظ  درااي الشرةاي، 5

 .243ص.
، شررااة ابٌررع ( يرر  ةررن االسررتهالك الاسررٌطT، ألدرر  ٌرردة  فررً قٌرراس حجرر  الةعرراةالت ) ٌتعلررق األةررا ذدررا بالرردخ  الرراطدًال 6

 األاااق الةالٌ ، شااة ابٌع السلع الةعةا ، ...إلخ ، االتً ال ٌت  احتسابها فً الدخ  الاطدً.
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بحراز   ةايزٌر يان حجر  يةٌر  الد راد الا فعددةا تتحاك احد  الد د ةا  ااحد  خال  العا      

 قرررادا  علرررى سرررداد ةعررراةالت بة رررداا هررراف د ،ةلٌررراا 922الجةهررراا غٌرررا الةصرررافً ٌسرررااي

يةٌ  الد اد ال ادادٌر  بحراز  الجةهراا غٌرا الةصرافً  ت، ف  ا يادةلٌاا(         )

عرردد الةرراات التررً تتحرراك فٌهررا ةررن ٌررد ألخرراا خررال  السررد   ةلٌرراا ايرران ةتاسررط  92تعرراد  

 .ةلٌاا 922داد ةعاةالت قداذا دا  على سأدها قا، ف ن  لك ٌعدً 62ٌسااي 

سرٌدت   Vيةخرزان أا تغٌرا سراع  دااادهرا  Mاذ ا ةا ٌسة  لدا بال ا  أن تغٌا يةٌر  الد راد 

 عد  تغٌا ة داا الد اد الةتداال  فً االقتصاد .

برٌن ال ٌةر  اإلجةالٌر   ، الترً تةير  الة رداا الر ي ٌرابطسراع  ترداا  الد راد على فٌشا عتةادابا

(، أي أنMs، أا حج  اإلدفاق اليلً ة ساةا على يةٌ  الد اد )للةعاةالت
:7

       
   

  
   

 Ms.v = P.T ……………(1)دحص  على:    ابااب الطافٌن فً الاسطٌن 

ةرن  درا أن دفسرا ذر ه العالقر  الاٌاارٌ ةيدٌفيٌرف عافت ذ ه الةعادلر  بةعادلر  التبراد  لفٌشرا، 

 اجه  الدظا االقتصادٌ  ؟

 ىفسٌر نىائج معادلة الىبادل :المطلب الثانً

.عالقرر  اٌااررٌ  قا ةرر  علررى ةفهررا  ال ٌةرر  ةعادلرر  التبرراد  لفٌشرراإن 
8
تسررة  بتطبٌررق ةبرردأ  

، اذرا الةٌردان لالقتصراد ةرا برٌن التٌراا الح ٌ رً التاازن اليالسرٌيً ال را   علرى الفصر  اليدرا ً

ن داا اأ. السلع االخدةات ابٌن التٌراا الد ردي اير  ةدهةرا ال ٌر يا فرً ا خراال ي ٌهت  ب دتاج 

 ، أا أد  الستاا ال ي ٌحجب الااقع. دي ذا تةيٌ  التٌاا الح ٌ ً ف طالتٌاا الد

ةسرتاا  ،سراع  دااادهرا ،اض الد رادذرً عرا لةتطاب   ةا بٌن أابع  ة ادٌا:اتابط ذ ه ا

 ؟ابع اأي ةدها ةست  فثي ةدها ت .حج  الةعاةالتسعاا ااأل

 ل د عةد فٌشا إلى صٌاغ  افتاااات على ذ ه الةتغٌاات  دجةلها فٌةا ٌلً :     

؛ فاقرراع االقتصرراد عدررد ةسررتاا : اذررً دالرر  فررً حجرر  الرردخ ( Tحجرر  الةعرراةالت )يبررات  -6

ٌادتررر  ، اتعرررد  إةيادٌررر  تغٌٌررراه باتجررراه زياةررر  ٌارررع ذررر ا العدصرررا ةاارررع اليبررراتالتشرررغٌ  ال

 بر  بةتغٌراات ٌجرب ،فهرا ة رداا ال ٌترثيا برالةتغٌاات الد دٌر . علرى الةردا ال صرٌااخصاصا 

حجرر  الةرراااد البشرراٌ ، الظررااف الفدٌرر  ل دترراج البحررث عدهررا فررً االقتصرراد الح ٌ ررً اتتحرردد ب

ع  دااان الةخررزان، قصررا فترررا  سررا اإلدترراج،جرر  اسررتخدا  اتاظٌررف عااةرر  دااالتدظررٌ ، 
                                                           

7 Gerard Bramoulé, Dominique Augey, économie monétaire, édition DAILOS, Paris, 1998, p.47. 
 .8، دٌاان الةطباعات الجاةعٌ ، الجزا ا، ص.ىقنٌا  وسٌاسا  الىسٌٌر المصرفًبخااز ٌعد  فاٌد،  8
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اٌتةترع ةجةراع  9لع ااألصا  الةختلف  الةتااجد  فرً االقتصراد.حج  الةخزان ةن الساإلدتاج، 

، اال تتغٌا إال خال  الفتا  الطاٌل  ، اله ا ٌفتراض ة  باالست ااا فً الفتا  ال صٌا ذ ه العاا

 (.Tاليالسٌك يبات حج  الةعاةالت )

لجهراز العةلر  الةتداالر  خرااج ا ): ا ٌ صرد بهرا حجر  ةخرزان  الد راد (Msعاض الد اد ) -9

.( الادا ررعد رراد الةصررافً ةاررافا إلٌهررا حجرر  
10
اٌرراا اليالسررٌك بررثن عرراض الد رراد ةتغٌررا  

 .الاسا   اليفٌل  بالتحي  فً حجة ٌصدا ةن السلط  الد دٌ  التً تةتلك  ،خااجً

السرلع الةتااجرد  : اذا الةسرتاا الةتاسرط الةراج  ألسرعاا ةختلرف الةستاا العا  لألسعاا -3

 .ا باألحاا الاق  ال ٌاسً لألسعاا، أفً ذ ا االقتصاد

يبررات ب( : ف ررد احررتفظ فٌشررا برردفس االفتاااررات العاةرر  لليالسررٌك  vسرراع  تررداا  الد رراد ) -4

الد راد ذرً ةتاسرط عردد الةراات الترً  دااانسراع  ف ساع  تداا  الد اد على الةدا ال صٌا.

تدت   فٌها الاحد  الد دٌ  ةن ٌد ألخاا فً ة اب  تردفق السرلع االخردةات بغٌر  تسراٌ  قٌةر  ذر ه 

 سد .ةد  زةدٌ  قداذا ااحد الةعاةالت خال  

جررع اليالسررٌك يبررات سرراع  تررداا  الد رراد فررً الةرردا ال صررٌا إلررى طبٌعرر  العااةرر  التررً اٌ

،،عرادات الةجتةرع فٌةرا ٌتعلرق بتسراٌ  الةردفاعاتدظرا  اال تةان ا ت رد ةد تحيةها ةتةيل  فً
11
  

،دظرررا  الررردفع اداجررر  ادتظاةررر ااالسرررتهاليً،  اا الررراعً االدخررراايةسرررت
12
داجررر  االدت رررا   

.التطرراا الةصررافًالةجتةررع، داجرر  ييافرر  الةجتةررع، ا أا داجرر  حايٌرر  الجغاافررً
13 

ا ٌتةتررع 

 ال صٌا .باليبات الدسبً خال  الفتا  ةجةاع ذ ه العااة  

ٌب ررى لدررا (ع  دااان الد رراد ا حجرر  الةعرراةالتيبررات يرر  ةررن سررا) االفتااارراتففررً ظرر  ذرر ه 

ات السرلطفرً ٌرد ( ةتغٌرا خرااجً Msليرن ) .خراا( ةن جه  أMsا) ( ةن جه Pن ذةا )ةتغٌاٌ

.(  دتٌج Pفً حٌن ٌصب  ) ،( سبباMsل لك ٌصب  ) .جت ل لكاتغٌاه يلةا احتالد دٌ  
14
 

                                                           
، بٌراات ، داا الدها  العابٌر والعالقا  االقىصادٌة الدولٌة النقود والبنوكةدحت ةحةاد الع اد،  ،صبحً تاداٌس قاٌص  9

 .178.، ص 1983، 
 .ابٌن د اد الادا ع يةٌات الد دٌ  بٌن عةل  ةتداال الاست ااا سلاك الجةهاا فً تازٌع ٌفتاض فٌشا ف 10
  لك إلى زٌاد  ساع  تداا  الد اد، االعيس أٌاا صحٌ  فسٌ دي اغٌاذا يلةا ٌزٌد تعاة  األفااد بالشٌيات 11
 .اٌ صد بدظا  الدفع الةد  الزةدٌ  التً تفص  بٌن الحصا  على دخلٌن ةتعاقبٌن 12
 Carl Vanbanton, historical prospector on velocityعن :  81اٌاة ةجٌد الةاساي، االقتصاد الد دي، ص. 13

in money and  banking, p.49. 

Gérard Bramoulé ,Dominique Augey, Op.Cit, p.p.161-176. 

 .180 -178ص.ص.الةاجع السابق، صبحً تاداٌس قاٌص ، ةدحت ةحةاد الع اد،  
 1.، ص 1002قسدطٌد ، ، ، ةدشااات جاةع  ةدتاايمحاضرا  فً االقىصاد النقديلعااب  ةالاد،  14
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( يةا ٌلً:6تصب  الةعادل  )ف
15
      P= 

   ̅

 ̅
 

 سررت دي إلررى زٌرراد باعتبااذررا الةتغٌررا الةسررت   بدسررب  ةعٌدرر  فيرر  زٌرراد  فررً يةٌرر  الد رراد 

ذر ا ةرا ا .االعيرس صرحٌ  الر لك سرتدخفض قٌةر  الد راد ،الةستاا العا  لألسعاا بدفس الدسرب 

دظاٌر  أسرلاب اٌاارً إليبرات ةعادل  التباد   تاصلت إلٌ  دتا   الدظاٌ  اليةٌ ، ل لك صاات

 .يةٌ  الد اد

فً دفس االتجاه الةستاا العا  لألسعاا  سٌ دي إلى تغٌا بدسب  ةعٌد  فً يةٌ  الد اد تغٌاي  ف

ب اة ي  االفتاااات الساب   ةن دان تغٌا اعلى اج  الخصراص عرد   فً ظ بدفس الدسب ، ا

فرً التبراد  ف رط ،  ط، ااإلب راة علرى دااذرا ياسرٌالد راد ألفااد فٌةا ٌتعلرق بحٌراز تغٌا سلاك ا

اٌتاترب عرن  الرٌس العيرس. Pباتجراه ةسرتاا األسرعاا Mاأن ذ ه العالق  تبردأ ةرن يةٌر  الد راد

 االعيس صحٌ .قٌة  الد اد  اٌتاتب عن زٌاد  يةٌ  الد اد ادخفاض.

 ا ةعادل  التباد  ةن الداحٌ  االقتصادٌ  يةا ٌلً:ٌفستٌةين ا

ٌ دي إلرى ادت الهرا إلرى أٌردي ، سر بدسرب  ةعٌدر إن تدخ  البدك الةايزي بزٌاد  يةٌر  الد راد  -6

الجةهاا غٌا الةالً ةةا ٌ دي إلى زٌاد  الطلب على السلع االخدةات ، اليان أن ذ ه الزٌاد  

سرٌيً برثن فً يةٌ  الد اد غٌا ةاغاب فٌها ةن اجه  دظاذ  اذ ا باالستداد إلى الفاض اليال

، الهر ا السربب ٌاتفرع السرلعشرااة لر لك ٌحراالان الرتخلص ةدهرا ب دفاقهرا ل، ةدفع  الد رد ةعداةر 

قتصراد عدرد ةسرتاا لاقراع اال دةات التً تشهد يباتا فً يةٌاتهراةستاا الطلب على السلع االخ

اتعررد  إةيادٌرر  الزٌرراد  فررً  برردفس الدسررب ، زٌرراد  ةسررتاا األسررعااإلررى  فٌرر دي، التشررغٌ  الياةرر 

   .تاجاإلد

ادخفاض ةستاا األسرعاا  ف دها تتسبب فًالسلطات الد دٌ  بتخفٌض يةٌ  الد اد عددةا ت ا   -9

ت لررٌص ةسررتاا طلرربه  للسررع فٌرر دي إلررى  ،ادطالقررا ةررن ت لررٌص حجرر  الد رراد بحرراز  الةتعرراةلٌن

، قد ٌفاً تخفٌض يبٌا فً يةٌر  الد راد إلرى دخرا  االقتصراد فرً حل ر  اديةاشرٌ ا .االخدةات

 فتدخفض األسعاا بسبب ادخفاض الطلب على السلع.

 

 

 

                                                           
 فتا  التحلٌ . ( إلى يباتها خال v) ا( Tٌشٌا الخط فاق ي  ةن ) 15
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 ىبادللمعادلة الاالنىقادا  الموجهة المطلب الثالث: 

:ٌةين حصاذا فً الد اط التالٌ  العدٌد ةن االدت ادات د اجهت لةعادل  التبا    
16
 

اال تحصرر  افررق التغٌررا فررً يةٌرر  الد رراد  ىااجعرر  إلرر لألسررعاان تغٌرراات الةسررتاا العررا  إ -6

 .األسعااالن يةٌ  الد اد لٌست العاة  الاحٌد ال ي ٌ دي إلى تغٌا ةستاا  ،السالف  الةٌيادٌيٌ 

 أا، اإلدتراج راد ةدهرا تغٌٌراات تيرالٌف ةست ل  عن يةٌ  الد أخاا ألسباب األخٌاف د ٌاتفع ذ ا 

تازٌع دخاله  دان زٌاد  فً يةٌ  الد راد ا لرك عرن طاٌرق زٌراد  حجر  لبسبب تغٌٌا الجةهاا 

 .ةيال االطااائ الحتٌاطالةخصص  ل األاصد ت ات لٌص حج  الةعاةال أاصد 

ن زٌراد  يةٌر  الد راد ٌعدرً أل لٌسرت ةباشرا ، األسرعاان العالق  بٌن يةٌ  الد راد اةسرتاا إ -9

)الد دٌر  الح ٌ ٌر  الةبد ٌر  األاصرد زٌاد  حج  
 

 
ة رداا السرلع الترً ٌةيرن شراا ذا اي زٌراد   (

الد دٌر  الح ٌ ر  الةاغراب فٌهرا  األاصرد بيةٌ  الد اد الةاجراد  فرً االقتصراد زٌراد  عرن حجر  

(
 

 
)
 

فرً  األفراادفٌزٌرد  ،الد دٌر  الح ٌ ر  الزا رد  األاصرد فٌةٌ  الجةهاا إلرى ت لرٌص حجر  ، 

االعيرس صرحٌ  فرً  األسرعااةسرتاا اٌر دي  لرك لزٌراد  علرى السرلع االخردةات  إدفاقه حج  

  العالق  الةباشا  االتداسربٌ  برٌن يةٌر  الد راد اةسرتاا تخفٌض يةٌ  الد اد. ا ب لك تزاحال  

 .patinkin لك باتٌديان  أيديةا  األسعاا

ف رررد تيررران   ،سايرررعالقررر  قابلررر  لالدع األسرررعااةسرررتاا ن العالقررر  برررٌن يةٌررر  الد ررراد اإ -3

ف ررد ٌتسرربب ااتفرراع الةسررتاا العررا   ؛ (M)إلررى (P)ةررن يةررا ٌةيررن أن تيرران   (P)إلررى(M )ةررن

الةشرااعات علرى  أصرحابسٌشجع  األسعااالن زٌاد  ةستاا  ،فً زٌاد  يةٌ  الد اد لألسعاا

ةرن ير  زٌراد  حجر  د راد الادا رع التررً ا ،التاسرع فرً االقترااض السرتفاد  ةرن الفراص الةابحر 

 .تعتبا ةن ةيادات عاض الد اد فتزٌد ب لك يةٌ  الد اد فً االقتصاد 

سرربب عررد  ااقعٌرر  ذرر ا االفتررااض ٌاجررع اقعٌرر  افتررااض يبررات حجرر  الةعرراةالت: اعررد  ا -4

ة برا   أةاحداث بطال  قتصاد عدد ةستاا التشغٌ  الياة ، االاتيازه على افتااض اقاع اال

لين ساعان ةا ٌحردث تراازن فرً   ،فً قطاعات جز ٌ  اخال  فتاات قصٌا  سب اليالسٌكح

لر  يادرت البطا أزةر  أن أيردتقرد  6191 أزةر اذ ا افتااض غٌا ااقعً الن  .جةٌع ال طاعات

اةرن ير  عرد  صرح  افترااض ب راة االقتصراد عدرد ةسرتاا التشرغٌ   .طالت ةردتهاشاةل  ا أزة 

 .الياة  
                                                           

 .31-27لعااب  ةالاد ، الةاجع السابق، ص.ص.  16
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ةتعلررق بحالرر  التشررغٌ  التررً ٌشررهدذا  أةررا األسررعاازٌرراد  يةٌرر  الد رراد علررى ةسررتاا  تررثيٌا إ ا.

االقتصاد، فاقاع االقتصراد عدرد ةسرتاا اقر  ةرن ةسرتاا التشرغٌ  الياةر  سرٌتاتب عرن زٌراد  

ايلةررا ٌ ترراب  األسررعاايةٌرر  الد رراد زٌرراد  فررً تشررغ  الطاقررات العاطلرر  ازٌرراد  فررً ةسررتاا 

 :  حالتٌن سٌتاتب عدهابدسب  ةعٌد  الياة  ف ن زٌاد  يةٌ  الد اد ةن ةستاا التشغٌ   داالقتصا

 .بدسب  أق  ةن ةعد  زٌاد  يةٌ  الد اد األسعاازٌاد  فً ةستاا  -

  .األسعاابدسب  اق  ةن ةعد  زٌاد   ةستاا التشغٌ زٌاد   -

السراق تتغٌرا تبعرا لتغٌراات ظرااف ، ف رد  افتااض يبرات سراع  دااان الد رادعد  ااقعٌ   -5

زٌاد  ساع  دااان الد اد ذرا ةسرثل  ةتياف ر  ةرع ف .اااج (أا  )يسادالحال  االقتصادٌ  العاة ا

حالرر  زٌرراد  يةٌرر  الد رراد، فبزٌرراد  سرراع  الرردااان)أا د صررادها( فررً حرراالت الرراااج )اليسرراد( 

ٌر  ، اقد ٌ دي زٌاد  يةاألسعاااالقتصادي سٌ دي فً ظ  يبات يةٌ  الد اد إلى زٌاد  ةستاا 

 ادالن الزٌاد  فً يةٌر  الد ر .األسعااالد اد فً حال  ادخفاض ساع  دااادها إلى يبات ةستاا 

    .دفس الةعد بةعد  ةعٌن تااف ت ةع ادخفاض ساع  الدااان ب

 )نظرٌة الدخل(معادلة كامبرد  لررصدة النقدٌة المبحث الثالث: 

طلرب الاحردات االقتصرادٌ  ، دااسر  ةرن جاةعر   يراةبادج ةااشرا  ابٌجرا  حااال ي  ةرن

ةسرتاا العرا  لألسرعاا، ا بدااس  العالق  بٌن يةٌ  الد راد االةلليةٌات الد دٌ  ةن خال  اذتةاةه

 إيبرراتبهرا  حرااال ،الرٌس سرراع  دااان الد راد، حرتفظ بهراالد دٌرر  الة األاصرد ةرن اجهر  دظرا 

ير   "المطلرب االول"ل لك سد ا  بصرٌاغ  ةعادلر  األاصرد  الد دٌر  .اليةٌ  للد ادصح  الدظاٌ  

علرى  "المطلرب الثرانً" سرعاااعاض الد اد على ةستاا األ التفاٌ  الد ديي  ةن دحدد ايا 

 ." "المطلب الثالثاالدت ادات الةاجه  له ه الةعادل  دجةع فً األخٌاأن 

 صٌا ة معادلة كامبرد  :األولالمطلب 

 الراطدً ةااشا  ةرن ةعادلر  التبراد  لفٌشرا ااسرتبد  حجر  الةعراةالت بحجر  الردخ ادطلق      

            أن أي (Yr)الح ٌ ً اإلدتاجالح ٌ ً أا 

 (   )فً صاا  تدفق  العاض الد اد اسااٌة(      )الدخ  الد دي  ٌيانف

  )اعلٌ  ٌيران:
 

 
ذرً الدسرب   (M)يةخرزن  أي أن يةٌر  الد راد الةعااار    (  

 

 
ةرن   

، ةن دخلهر  فرً شري  سرا   االحتفاظ بها األفاادالدخ  الاطدً الد دي اذً الدسب  التً ٌاغب 
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اذرً ة لراب سراع  دااان   kال ي ٌاةز ل  بـ نسبة الىفضٌل النقديعلٌها ةااشا  اس   أطلق

       (.......9):                   أي الد اد 

االحتفراظ فٌهرا بجرزة ةرن دخلهر   األفراادإلى ةتاسط الفتا  الزةدٌر  الترً ٌفار   kتشٌا الدسب  

عرن عردد الةراات الترً فرً حٌرث تعبرا سراع  دااان الد راد  ،د دٌر  عاطلر  أاصرد شري  على 

تعبا عن داجر   أدهاتساٌ  الةعاةالت خال  سد  ةعٌد  أا ل ألخااتدت   فٌها احد  الد د ةن ٌد 

.دفاقهاإدشاط الد اد ا
17
  

الةد  الزةدٌ  التً تب ى  نأفه ا ٌعدً فً السد ،  69تسااي ساع  دااان الد ادةيا : إ ا يادت 

         ذرً  األاصرد فٌها ذ ه الاحد  الد دٌ  فً 
 

  
 أي ،شرها 6سرد  اذرا ةرا ٌعراد   

 حرد شرها ير  تخراج لسرداد الةشرتاٌاتالاحد  الد دٌ  الااحد  تةيث فً جٌاب الدراس ةرد  اا أن

 .اذي ا داالٌكشها  6اتست ا فً جٌب البا ع ةد  

علرى  ( ةرن دخلر Kبدسرب  ةعٌدر  ) االحتفراظٌاغرب فرً الجةهراا  فر ناحسب تحلٌ  ياةباٌردج 

 (       )أي :  شي  أاصد  د دٌ  سا ل  )ةن الد اد الااقٌ  االد اد الةساعد (

الرر لك ٌيرران حجرر   (األاصررد  الح ٌ رر  )ح ٌ ٌرر ال ترر ب ٌة ةعبررا عدرر علررى الد رراد اٌيرران الطلررب  

)الاصٌد الد دي الح ٌ ً الةحتفظ ب  بشي  سا   ةسااٌا
  

 
ابرافتااض أن عراض .  (    

 تتصف باليبات لتعل ها بـ  Kا أن  ،(     )ي: أالد اد ٌسااي الطلب علٌها 

(V)  الةحرتفظ بر  قٌة  الاحد  الد دٌ  الااحد  ستيان ةسااٌ  لحج  الاصٌد الد دي الح ٌ رً ف ن

*   ( أي أن :Msعلى شي  سا   ة ساةا على يةٌ  الد اد )
 

 
 
    

  
+ 

الدسرب  الترً ٌاغرب األفرااد فرً ير  ةرن افق تداسرب طرادي ةرع  تابع  ٌ دالاحد  الد  ف ٌة 

افرق تداسرب عيسرً ةرع ا(.Yr( اة رداا الردخ  الح ٌ رً )Kاالحتفاظ بها بشي  أاصد  د دٌر  )

 (.Msحج  يةٌ  الد اد)

 ؟ ي منها مسىقل أمن المىغٌرا  ىابع و فأي

                                                           
 .198.ص ،، ةيتب  الجالة الجدٌد ، د.ت.ن، د. .نالىحلٌل النقديعبد الهادي علً الدجاا،  17
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اذررا ةررا  ،ل رراااات الحياةرر  اب ررااا تحيٌةررًتابعرر  يةٌرر  الد رراد زٌرراد    نحسررب ةااشررا  فرر

.ٌاشحها ألن تيان ةتغٌاا خااجٌا
18
   (3)……  اةد  دجد أن:  

  

   
 

 : عاةلٌن ذةاذا ةحصل  التفاع  بٌن الةستاا العا  لألسعاا  . اإ

، علررى اعتبررااه ةةرريال Kاذدررا تظهررا أذةٌرر  التفاررٌ  الد رردي (     )للد ررادالطلررب الح ٌ ررً  -

ذا ة داا ةن ال ا  الشاا ٌ  التً ٌاغب الجةهاا فً االحتفاظ بهرا سرا ل   أاللطلب على الد اد 

 ةن دخاله  الد دٌ .

   Msادالد  يةٌ  -

  األسعارعلى مسىوا الىفضٌل النقدي وكمٌة النقود كل من ثر ىغٌر المطلب الثانً: أ

الد دٌر   األاصرد ةعادلر  تحدٌد ايا ي  ةن تغٌا التفاٌ  الد ردي ايةٌر  الد راد ارةن ٌةين     

 :ةا ٌلً فً

حداث زٌاد  فً يةٌ  الد اد افق تدخ  ةن البدك الةايزي سٌفارً إلرى زٌراد  ةسرتاا إن  -6

ا يبررات (  )  افتررااض يبررات الرردخ  الح ٌ ررً فررً ظرر األسررعاا برردفس الدسررب  افررً دفررس االتجرراه

 اذدا تصب  ةعادل  األاصد  الد دٌ  ةااف   لدتا   الدظاٌ  اليةٌ . .(k)التفاٌ  الد دي

سررٌ دي إلررى حررداث تغٌررا فررً ، يلرر  للتفاررٌ  الد رردي( الةةk)الدسررب فررً تغٌررا  ليررن حررداث -9

فررً الحفرراظ علررى ةسررتاا ةعررٌن ةررن  األفررااداغبرر  ف .فررً االتجرراه الةعررايسةسررتاا األسررعاا 

سااة فً حال  زٌاد  يةٌ  الد راد  ،ٌ يا على الةستاا العا  لألسعااس ،سا ل الالد دٌ   األاصد 

 األاصررد فسررٌ دي  لررك إلررى زٌرراد   ،يةٌرر  الد ررادالد دٌرر  ا تزٌررد السررلطات ةعدررد، فتخفٌاررها اأ

فٌ را  الجةهراا  ،(        )عن الةستاا الةاغاب التً ٌةليها الجةهاا  الد دٌ  الفعلٌ 

إلرى االاتفراع  األسرعاابالتخلص ةن ذ ه الزٌاد  ب دفاقها لشااة السرلع االخردةات اةرن ير  تةٌر  

اقررد ٌصرر  ذرر ا  .االدخفرراض ةٌرر  الاصررٌد الد رردي الح ٌ ررً إلررىاٌ اإلدترراجفررً ظرر  يبررات حجرر  

لٌتسربب  ،فٌةٌ  الجةهاا إلى زٌادتر  (        ) الاصٌد إلى ةادان الةستاا الةاغاب

إلرى االدخفراض اةرن ير  تاتفرع  السرلع فتةٌر  اسرعاا .تخفٌض الطلب علرى السرلع االخردةات فً

ٌتيراا  ن تص  إلرى الةسرتاا الةاغراب فٌر .أإلى ، الد دٌ  الةحتفظ بها لألاصد ال ٌة  الح ٌ   

 .  السلطات الد دٌ  بتخفٌض يةٌ  الد اد اقٌ عددفً االتجاه الةعايس دفس السٌدااٌا 

                                                           
18

 Jean François Goux, économie monétaire et financière : théories , institutions , politiques, 

Economica, 2éme édition ,1995, p.p.63-64. 
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تر دي  أنفر ن التغٌٌراات فرً دسرب  التفارٌ  الد ردي ةرن شرثدها  ،يبات عاض الد ادفً ظ   -3

:أٌاا على الدحا التالً األسعااةستاا  تغٌاإلى 
19
 

علرررى السرررلع  اإلدفررراقت لرررٌص ةعدررراه  ،فرررً االحتفررراظ بثاصرررد  د دٌررر  األفررراادزٌررراد  اغبررر  ف -أ

 .األسعااةستاا ادخفاض  الخدةات، ال ي سٌدت  عد  ا

ةعدراه التخلرً عرن جرزة ةرن ذر ه  ،د دٌر  بثاصرد فرً االحتفراظ  األفراادإن ادخفاض اغب   -ب 

زٌاد  الطلب علرى  ذ ا السلاك سٌتاتب عنف .على السلع االخدةات ل دفاقاتاجٌهها  األاصد 

 .اإلدتاجفً ظ  يبات حج   األسعاا فٌاتفع ةستاا. الخدةاتالسلع ا

 معادلة كمبرد  لررصدة النقدٌة  انىقادا المطلب الثالث: 

اذتةررت ةعادلرر  يرراةبادج بحجرر  األاصررد  الد دٌرر  التررً ٌحررتفظ بهررا األفررااد دان الدظررا إلررى  -6

، اةسررتاا العا ررد الرر ي ترراده األصررا  يا فٌهررا يتغٌررا الظررااف االقتصررادٌ العااةرر  التررً ترر 

فررً حالرر  التاررخ  ةرريال األخرراا الةيادرر  لليرراا  ، اتاقعررات األفررااد بالااررعٌ  االقتصررادٌ  ، ف

، اأةرا فرً بب ادخفراض ال را  الشراا ٌ  للد رادبسر ٌعةر  األفرااد علرى ت لرٌص ةسرتاا األاصرد 

 .فااد إلى زٌاد  أاصدته  الد دٌ فتاات اليساد حٌث تدخفض األسعاا فٌلجث األ

ل د أيبتت ةعادل  ياةبادج أن التغٌا فً الةستاا العرا  لألسرعاا قرد ٌحردث حترى الرا يادرت  -9

يةٌ  الد اد يابت  ةةا ٌحت  على السلطات الد دٌ  التدخ  لزٌاد  أا تخفٌض يةٌ  الد اد ةرن أجر  

تٌج  لتغٌاات األسعاا الرٌس ةعالج  الااع اذ ا ةا ٌدفعدا إلى ال ا  بثن تغٌاات يةٌ  الد اد د

 ، يةا أيبتت  دظاٌ  يةٌ  الد اد.العيس

:ٌستدد البداة اليالسٌيً على دعاةتٌن ذةا  -3
20
 

.أ. أن ةدفعرر  الد ررد ةعداةرر  الرر لك ٌيرران الطلررب علررى الد رراد ةشررت ا ةررن الطلررب علررى السررلع 

 االخدةات اال تطلب الد اد ل اتها.

ال ٌدخردعان بظراذا   ٌجعله فر، ٌتةتع ب  الةتعاةلان االقتصرادٌان.ب. الاشاد االقتصادي ال ي 

 ةا ٌحصلان علٌ  ةن دخا  ٌجب أن ٌت  ت دٌا قٌةت  الح ٌ ٌ . الاذ  الد دي، اأن ي 

دجد أن األفااد ٌحتفظان به ه األاصد  السرا ل  ال لشرااة السرلع االخردةات ف رط  فً الااقعلين 

إلرى ظراذا  الراذ   األفرااد ن ٌتعراضٌةيرن أيةرا  .ب  أٌاا لدع  األاصد  العاطلر  )االيتدراز(

                                                           
19

 Bruno Rizzou, principe de l’économie de la monnaie, libraire de l’université d’Aix-en 

province édition, 2000, p.p.170-171. 
20 Jean Marshal, Jacques Lecaillon, Op.Cit, p.p.73-74. 
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أٌرن ٌيران ةسرتاا األسرعاا  ،شاعٌف  فً حاالت االديةرا الد دي عددةا ٌحصلان على ةداخٌ 

 .لرر لك دجرردذ  علررى الررداا  ٌاغبرران فررً الحصررا  علررى الةررداخٌ  الد دٌرر  الةاتفعرر  ،ةدخفاررا

،فرراألجا الةاتفررع ذررا األجررا الةاغرراب ةررن قبرر  الجةٌررع
21
يةررا أن ةسررتاا األسررعاا ال ٌعرراف  

 ياس ل اااات جدٌد .بالدسب  له  إال فً األاقات الةست بلٌ  )الالح  ( يادع

تشي  الد اد فً ةعادل  األاصد  الد دٌ  أصال ةن األصا  التً ٌخرزن فٌر  األفرااد يرااته   -4

ٌطا فرً التبراد  فهرً ) ةخزن ة قت لل ٌة ( ال لك قد ايتسبت اظٌف  جدٌد  فاال على أدها اس

  .ةخزن لل ٌة 

الح ٌ رً لدااسر  الطلرب علرى  د شريلت دظاٌر  األاصرد  الد دٌر  ليةبرادج ةاحلر  التحرا  ل -5

الد اد ، إ  سةحت فً  ات الاقت ب عطاة الد اد اظٌف  جدٌد  اذً ةخزن لل رٌ  إال أن  لرك لر  

ٌعلن عد  صااح  ةن قبله  ، ألده  ٌ ةدان يب ٌ  اليالسرٌك برثن للد راد اظٌفر  احٌرد  أال اذرً 

 الاسٌط فً التباد  ال غٌا.
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