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المبادئ األاسااسة لفكر الرسااسةر
ٌستند النموذج الكالسٌكً إلى مجموعة من المبادئ ٌرتكز علٌها فً تحلٌالته للنماذج أو للنمذجة
القٌاسٌة لمختلف الدراسات فٌرى أن :
 – 1كل األسواق (سوق السلع و العمل ) ٌسودها المنافسة الكاملة  ,حٌث تسعى كل المشروعات
إلى تعظٌم أرباحها الكلٌة فً ظل هذه المنافسة بتخفٌض التكلفة إلى أقل حد ممكن مقارنة مع
زٌادة قٌمة الناتج الحدي .
 – 2ال ٌخضع أصحاب األعمال والعمال إلى الخداع النقدي بمعنى أنهم ٌبنون قراراتهم لٌس
على أساس المستوى المطلق لألسعار  ,و على أساس المعدل األجر النقدي ولكن تبنى هذه
القرارات على أساس األسعار النسبٌة لكل من السلع و عوامل اإلنتاج  ,وعندما ٌقرر العمال كمٌة
العمل التً ٌعرضونها ,إنما ٌتأسس هذا القرار على األجر الحقٌقً و لٌس على المستوى المطلق
لألجر و األجر الحقٌقً هو عبارة عن معدل األجر النقدي على المستوى العام لألسعار و ٌساوي
.W / P
 – 3المرونة الكاملة لكل من األجور النقدٌة و أسعار السلع سواء كان ذلك بالزٌادة أو النقصان.
 – 4قانون ساي لألسواق مضمونه أن كل عرض ٌخلق الطلب علٌه  ,فكل فرد ٌقوم بإنتااج سالعة
و ٌعرضها لٌتمكن من شراء سلعة أخرى  ,إذن العرض ٌمثل القوة الشارايٌة للسالعة و علٌاه ٌعناً
حدوث توازن بٌن حاجات األفراد  ,وبالتالً تحقٌق اإلشباع الذي عندما نصل إلٌه ٌحادث التاوازن
عنااد مسااتوى التوظٌااف الكاماال أي كاال الطاقااات و المااوارد و عواماال اإلنتاااج موظفااة توظٌفااا تامااا
بإنتاجٌة .100%
ٌ – 5عتمد التحلٌل الكالسٌكً على تحقٌق المصالحة الخاصاة التاً تعاد مان باٌن اللبناات األساساٌة
المكونة للمصلحة العامة  ,كما ٌرى آدم سمٌث بأن الٌد الخفٌة التاً تعتماد علٌهاا فاً تحلٌالتاه هاً
عبارة عن تلك القوى الوهمٌة التً تربط باٌن المصالحة العاماة و الخاصاة إذ علاى أساساها ٌتحقاق
التكامل اإلقتصادي .
ٌ -6رى الفكر الكالساٌكً باأن البطالاة هاً إرادٌاة مان طارف العماال  ,ألن اإلقتصااد فاً مرحلاة
التشغٌل الكامل  ,وعلٌه ٌتحمال العماال مسايولٌاتهم إزاء اإلنتقاال مان وظٌفاة ألخارى التاً ٌطلاق
علٌها بالبطالة الميقتة  .إال أنهم ٌرجعونها فً بعض األحٌان إلى عدم مرونة األجور و هو السبب
الريٌسً إلنتقال العمال .
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 – 2قانون اساي لفمنافذ
ٌلخااس ساااي قانونااه فااً عبااارة هااً  :العاارض ٌخلااق الطلااب الخاااس  ,ترتكااز هااذه العبااارة
العامٌة على اإلستدالل التالً :
ٌرى الكالسٌك أن الناس ٌعرضون خدماتهم من أجل الحصول على أكبر دخال ممكان الاذي ٌسام
لهم بإقتناء أكبر كمٌة ممكنة من السلع و الخدمات  ,وعلٌه ٌندرج سلوك اإلفتراض ضامن فكارتٌن
أساسٌتٌن هما :
ٌ – 1بحثون دايما عن تعظٌم المنفعة .
 -2المنفعة المباشرة للنقد معدومة .
فٌاارى ساااي كمااا هااو الحااال بالنساابة لكاال الكالسااٌك أن النقااد حٌااادي  ,أي ال ٌاايثر بااأي شااكل ماان
األشكال على المتغٌرات اإلقتصادٌة الحقٌقٌة باإلضافة إلى ذلك  ,فهو عدٌم المنفعاة أي أن النقاد ال
ٌحتفظ به لذاته  ,و أن الدور الوحٌد فً اإلقتصاد هاو ذو طاابع تقناً أال وهاو تساهٌل المعاامالت ,
فالوظٌفة الوحٌدة المعترف بها للنقد هً وظٌفة الوسٌط فً المبادالت و اإلحتفاظ بجزء مان الادخل
فً شكل نقد سايل  ,وهاو سالوك رٌار عقالناً فالادخل فاً الحقٌقاة ٌتوجاب دايماا إلاى تحوٌلاه إلاى
طلب الذي ٌتوجه بدوره إلى مقابل العرض  ,وهو ما ٌحققه قانون ساي .
وٌجب أن نالحظ أن تحقٌق قانون ساي ال ٌعنً أن كل األساواق متوازناة  ,فقاد ٌوجاد هنااك نقاس
فً الطلب على سلعة أو خدمة  ,كما قد ٌوجد نقاس فاً عارض سالعة أو خدماة  ,إال أناه ال ٌمكان
أن ٌوجااد عجااز فااً الطلااب علااى المسااتوى الكلااً أي ال ٌمكاان أن توجااد أزمااة فااً اإلنتاااج علااى
المستوى الكلً .

 -3التحفةل المزدوج
 -1-3توتزن القطاع الحقةق
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ٌقساام الكالسااٌك عااادة اإلقتصاااد إلااى قساامٌن :القطاااع الحقةق ا و القطاااع النقاادي  ,وٌرتكااز هااذا
اإلنقسام الثنايً على فرضٌة كون النقد حٌادٌا  ,إذ أنه ال ٌيثر على ما ٌحادث فاً القطااع الحقٌقاً
 ,كما ٌتعلق هذا األخٌر بفعل القوى الحقٌقٌاة مان تكنولوجٌاة إنتاجٌاة للعمال و رأس الماال المنفعاة
الموجبة للدخل و الراحة (أو اإلستهالك ) و السالبة للعمل 0
و لتحدٌد التوازن ٌمكن وضع المتغٌرات الحقٌقٌة التالٌة :
حجم العمل *L

حجم الدخل الحقٌقً *Y

معدل األجر الحقٌقً *W

معدل الفايدة

حجم اإلستثمارات *I

اإلدخار*S

*i

اإلستهالك*C

لدٌنا العالقة التالٌة لسوق العمل :
دالة اإلنتاج:
عرض العمل :

)Y= y(L
)Ls = Ls (w

الطلب على العمل Ld = Ld (w) = dy / dL:
شروط توازن سوق العمل Ld (w)= Ls (w) :
عرض اإلدخار

)S = S(i

الطلب على اإلستثمار

)I = I(i

شروط توازن سوق الخدمات

)I(i) = S(i

وهذا ٌعنً أن اإل ّدخار ٌستثمر أي ال ٌوجد تبذٌر .
اإلستهالك

C=Y–S

نالحظ أن اإلقتصاد عند الكالسٌك ٌنقسم إلى قسمٌن  :سوق السلع و سوق السلع و الخدمات .
وال ٌتحقق التوازن الكلً عندهم إال بتاوازن الساوقان فاً آن واحاد  ,هاذا األخٌار ٌمكنناا مان إٌجااد
التوازن للقطااع الحقٌقاً  ,إال أن التاوازن اإلقتصاادي الكلاً ال ٌمكان تحدٌاده ألناه مارتبط بتاوازن
السوق النقدٌكذالك  .إذن البد من دراسة هاته األخٌرة للوصول إلى توازن اإلقتصاد الكلً .
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 – 2توازن اسوق النقود
تعتباار النظرٌااة الكالسااٌكٌة أقاادم النظرٌااات النقدٌااة فااً دراسااة تااوازن سااوق النقااود  ,فتعااد حجاار
األساس فً بتاء هذه الدراسات  ,حٌث مرت هذه األخٌرة بعدة مراحل :
أ -معادل التبادل
 MV = PTحٌث ٌمثل
:Vسرعة دوران النقود

: Mكمٌة النقود المتداولة فً وقت

:Tحجم المعامالت

:Pالمستوى العام لألسعار

هذه العالقة تبٌن مدى اإلرتباط بٌن المستوى العام لألسعار و كمٌة النقود P=P(M).
إذن مستوى العام لألسعار هً دالة لكمٌة النقود متزاٌدة فً M

PM= dp / dm>0

إنتقل التحلٌل الكالسٌكً من إعتمااده علاى حجام المعاامالت  Tإلاى الادخل  , Yوذلاك علاى ٌاد
مارشال و بٌجو  ,حٌث ٌعتبر  PY=MVوفً نفس الوقت صاٌغت هاذه المعادلاة فاً شاكل
دالاة للطلاب علاى النقاود  MD = KPYو تسامى بمعادلاة رمبا دج حٌاث  1/v = Kالاذي
ٌعتبر ثابتا فً المدى القصٌر  ,و إذ كان )ٌ MD= 1/V(PYمثل الطلب على النقد فإن :
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)ٌ Ms = 1/v (PYمثل عرض النقد علٌه  ,فاإن  , MS= MDوعلٌاه نقاول باأن التاوازن
النقدي ٌتحقق عندما ٌتساوى عرض النقاود  MSوطلاب النقاود  MDوٌمكان تمثٌال ذلاك بٌانٌاا
كما ٌلً :

Md Ms
Md = Ms = M0
لنقل اآلن كلمة عن النظرٌة الكمٌة ز مستوى العام لألسعار بإظهار العالقة باٌن كمٌاة النقاود و
المساتوى العااام لألسااعار ٌ ,كفااً أن نعااود إلااى العالقااة الكمٌااة لمعادلااة التبااادل  ,و نفاارض بااأن
حجم الدخل الحقٌقً  Yثابت و هو أمر ٌمكن قبوله نظرا لفرضٌة الفترة القصٌرة األجال  ,بماا
أن  Kثابت  ,تصب العالقة كما ٌلً  P = P(m) :بحٌث
وفً معادلة كمبردج ٌصب المستوى العام لألسعار كما ٌلً :

0 PM =dp/dm >0
)P = M / (KY

بما أن المقدار  KYثابت فاإن ٌ Pارتبط مباشارة و بشاكل ملازم بكمٌاة النقاود  , Mو العالقاة
بٌنهمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طردٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة و تناساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابٌة

نالحظ أنه إذا كان  Kثابت هو  MSفإن اإلحتفاظ بالتوازن النقدي ٌفترض ما ٌلً :
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كل زٌادة فً الدخل الحقٌقً ٌفترض إنخفاض متناسب لمستوى األسعار  , Pأي أن العالقة بٌن
الحجم الحقٌقً و المستوى العام لألسعار عالقة عكسٌة  ,وإذا كان *ٌ Yمثل حجم اإلنتاج أو
الدخل الحقٌقً عند اإلستخدام الكامل و  MS1عرض النقود فإن المستوى العام لألسعار . P1
و لنفترض أن كمٌة النقود المعروضة قد تغٌرت لسبب أو ألخر و أصبحت  , MS2بٌنما الدخل
ٌوجد فً مستواه األقصى * Yفإن المستوى العام لألسعار ٌنتقل إلى  , P2وذلك بنفس النسبة
التً ارتفعت بها كمٌة النقود  ,وعلٌه ٌتحقق التوازن اإلقتصادي الكلً بقطارٌن حقٌقً و نقدي .
تحفةل فال اس
بالنسبة لفالراس  ,وعلى ررار باقً مفكري المدرسة الكالسٌكٌة و على رأسهم ساي  ,فإن النقود
تشمل المبادالت و تعكس نسب القٌمة ما بٌن المنتجات  ,لكنها رٌر مرروب فٌها لذاتها  ,فإذا
تضاعفت كمٌة النقود مثال سٌكون هناك تضاعف فً أسعار السلع  ,لكن القٌمة النسبٌة للمنتجات
تبقى نفسها  ,وبالتالً فسوف ٌعود التوازن بٌن الطلب على النقود وعرضها .
إلظهار هذا ٌبٌن فالراس تحلٌلها على مجموعة من الفروض نذكر منها :
 المنافسة الحرة فً تبادل السلع و الخدمات .
ٌ فضل فالراس ثالثة عناصر وهً :
 – 1المعٌار  : numeraireو هو إتخاذ سلعة ما كأساس لتقٌٌم السلع األخرى .
 – 2النقود المتداولة  :وهً األعوان التً ٌستعملها األعوان اإلقتصادٌة لقضاء حاجتهم ,
فالميسسات تبٌع منتجاتها للعمال و تتحصل على النقود المتداولة التً تشتري بها خدمات
العمال و تتحصل على النقود المتداولة التً تشتري بها خدمات العمال .
 – 3النقود اإلدخارٌة  :وهً ذلك الفايض التً تحققه الميسسة بٌن إٌراداتها ة إستهلكاتها  ,إن
هذا الفايض ٌستخدم فً شراء معدات اإلنتاج أو كرايها (اإلستثمار) .
فحسب فالراس سواء كانت النقود متداولة أو إدخارٌة فهً تتمٌز بالحركٌة ال بالجمود  ,أي ال
تقوم بوظٌفة مخزن للقٌمة .
 كما ٌفترض فالراس ثبات كل من أسعار السلع و الخدمات  ,تارٌخ شرايها و بٌعها لمدةمعٌنة .أي أن الطلب على النقود ٌكون ثابتا .
السيال المطروح فً هذه الحالة  :هو كٌف ٌتم تحدٌد الطلب على النقود ؟
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ٌفترض فالراس سلعة ما  , Aتقوم بدورها كأداة لقٌاس القٌم و كسلعة ٌ ,تم تقٌٌم السلع
األخرى على أساسها بإعتبار سعر هذه السلعة  Aهو الوحدة  ,و أسعار السلع األخرى d,c,b
مثال ٌعبر عنها بكمٌات من السلع . A
(سعر  1غ من الذهب هو  , 1و سعر الفضة مثال هو  1/2إذا كانت قٌمة الذهب من ضعف
قٌمة الفضة )
 إن الكمٌات  q1من السلعة  Aالمتوفرة فً اإلقتصاد هً الكمٌات الموافقة للطلب على Aكسلعة  ,وبإعتبار السلعة  Aكمقٌاس للقٌمة أي كنقد  ,فإن الطلب علٌها كنقود
) (encaisseسٌضاف إلى الطلب علٌها كسلعة .
و أسعارها هً :

أي إذا كانت الكمٌات المطلوبة من السلع  d,c,b;aهً

 Pd,Pc,Pb,1على الترتٌب و ٌوضع الطلب على  Aكنقد هو ٌ (encaisse) Haمكننا كتابة
المعادلة التالٌة :
Pd

Pc+

+ Pb+

و منه فإن الطلب الكلً على السلعة  Aهو

= Ha

Qa + Ha

إال أن فً الواقع الكمٌات المتوفرة من السلع ( Aالعرض) هً ( Qaالكمٌات الموافقة للطلب
علٌها كسلعة)  ,وبالتالً فسوف تكون فً حالة عدم توازن .
فإذا كانت الكمٌة ) (Qa +Haأكبر من الكمٌة  Qaب  nمرة فسنحتاج إلى مضاعفة الكمٌة
 Qaب  nمرة للعودة إلى حالة توازن (العرض = الطلب ).
ٌفترض فالراس تخفٌض اإلستهالك من السلعة  Aب  nمرة أي تخفٌض الطلب علٌها كسلعة
ب  nمرة . Qa = Qa /n
كما ٌفترض تخفٌض األسعار ب nمرة  ,أي تخفٌض الطلب على السلعة  Aكنقد ب  nمرة
. ) encaisse( Ha /n = Qa
من هذا نقول فالراس أن توازن المبادالت ٌدوم مادامت األسعار دايما مساوٌة لنسبة العرض
أي حسب فالراس ٌكفٌنا أن نخفض األسعار ب  nمرة لنتحصل على التوازن مع كمٌة السلعة
النقدٌة  nمرة نافرة  ,والعكس بالعكس  .وهذا ما ٌبٌن العالقة الطردٌة بٌن كمكٌة السلعة
النقدٌة و األسعار .
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قةم النقود ف الكر الرسااسةر
فً كلمة وجٌزة ٌمكن تحلٌل قٌمة النقود عند الكالسٌك من خالل تفاعل قوى العرض و الطلب
.
إن القٌمة اإلقتصادٌة ألي سلعة أو خدمة تتوقف على تفاعل العوامل المتصلة بعرض السلعة
أو الخدمة مع العوامل المتصلة بطلبها و الجدٌد الذي نرٌدان تصنٌفه هنا هو أن قٌمة النقود
هً األخرى كسلعة أو كخدمة فً اإلقتصاد تخضع لنفس المفهوم التقلٌدي السابق  ,ومن ثم
فإن قٌمة النقود تتحدد بعوامل قوى عرض و طلب النقود .
 – 1ع ض النقود
ٌمكن تقسٌم النقود إلى ثالثة أنواع :
 أوراق البنكنوت . النقود المساعدة (أوراق النقد الحكومٌة و المصكوكات الرمزٌة ) النقود المصرفٌة .ٌطلق على النوعبن األولٌن من النقود باصطالح النقود القانونٌة  ,وٌختس النوع الثالث للنقود
باصطالح النقود الغٌر قانونٌة  ,ومع ذلك فإن هذه المناقشة إنما تشدنا إلى حتمٌة التفرقة بٌن
عرض النقود فً لحظة معٌنة و عرض النقود فً فترة زمنٌة .
إن عرض النقود فً لحظة واحدة إنما ٌتألف من ثالثة أنزاع سابقة الذكر  ,ومن ثم ٌنصرف
النظر إلى كمٌة النقود الموجودة تحت تصرف المجتمع فً لحظة زمنٌة معٌنة بالنسبة إلى كل
األنواع الثالث السابقة الذكر  .وعلٌه  ,فإن تحدٌد قٌمة النقود فً الوقت الحالً ال ٌجد نفعا ,
و إنما ٌنبغً دراسة قٌمة النقود خالل فترة زمنٌة ممتدة  ,وذلك ألخذ بعٌن اإلعتبار عدد
مرات إنتقال هذه الكتلة النقدٌة بٌن المتعاملٌن اإلقتصادٌٌن  ,و قد أصطل بتسمٌته بسرعة
تداول النقود والتً تمثل حجم المعامالت التً تمت داخل المجتمع خالل فترة الدراسة  ,وعلٌه
نقول أن حتمٌة النقود المتداولة إنما تتألف من متوسط كمٌة النقود مضروبة فً متوسط عدد
مرات اإلنتقال وحدة النقد.
فإذا رمزنا لمتوسط كمٌة النقود  Mو لسرعة تداول النقود  , Vفإن عرض النقود خالل أي
فترة ممتدة من الزمن  Msإنما ٌتحدد بالعالقة التالٌة :
9
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 – 2طفب النقود
من البدٌهً أن ٌتحدد الطلب فً العرض اإلقتصادي وبالنسبة ألي سلعة أو خدمة بما ٌحققه
من منافع مقررة  ,أي لما لها من مزاٌا و وظايف  ,منطقٌا أن ال ٌشد الطلب على النقود على
هذه البدٌهٌة  ,وفً الحقٌقة أن الفكر الكالسٌكً ال ٌعطً للنقود إال وظٌفة واحدة أال وهً
تسوٌة المبادالت  ,ذلك أن النقود لٌست فً نظرهم سوى مجرد عربة لنقل القٌم  ,وهذا من
مضمون حٌادٌة النقود .
فاكالسٌك ال ٌرون لإلكتناز مكانا فً النظام اإلقتصادي  ,وال ٌسٌمون للنقود بوظٌفة مخزون
القٌمة  ,ذلك أن كل ما ٌدخر ٌستثمر  ,فالتساوي حتمً و دايم بٌن اإلدخار و اإلستثمار ,
وبالتالً فإن النقود ال تطلب لذاتها  ,وإنما إلجراء و تسهٌل عملٌات التبادل  ,ذلك أن القاعدة
العامة هً كما ٌقرر ساي أن العرض ٌخلق الطلب علٌه و أن المنتجات تتبادل مع
المنتجات  ,وأ ,النقود لٌست سوى ستارا ٌخفً المظاهر دون أن ٌغٌر من حقايق األسٌاد .
وإذا ما ساٌرنا هذا المنطق ,فإن النقود ال تطلب إال لدافع واحد هو تسوٌة المبادالت ة التً
تحدد الطلب علٌها بحجم المبادالت التً ٌراد إبرامها فً النظام اإلقتصادي خالل فترة معٌنة
 – 3تحدةد قةم النقود
تتحدد القوة الشرايٌة للنقود طبعا للعرض و الطلب بالعالقة بٌن الحجم الحقٌقً للصفقات الذي
ٌراد إستخدام النقود لتسوٌتها و بٌن عرض النقود خالل فترة المبادالت .

النظ ة الرمة لفنقود
الك ضةات تستند هذه النظرٌة إلى مجموعة من الفرضٌات خالل دراستها لوظٌفة النقود فً
اإلقتصاد :
 – 1ثبات حجم التبادالت اإلقتصادٌة أو حجم اإلنتاج إرتباطا بالقدرة اإلنتاجٌة لإلقتصاد
القومً و مستوى تشغبل عوامل اإلنتاج  ,وحجم الطلب على السلع و الخدمات  ,استنادا على
المنطق اإلقتصادي الذي ٌفترض حالة التوازن المستمرة فً اإلقتصاد القومً و الذي ٌتحقق
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مستوى التوظٌف الكامل للموارد اإلنتاجٌة  ,وأن اإلقتصاد القومً لدٌه القدرة التلقايٌة لبلوغ
هذه الحالة  ,حٌث أن ذلك ال ٌتغٌر خالل فترة زمنٌة قصٌرة .
 – 2ثبات سرعة دوران النقود  :أرتباطا بدرجة نمو األسواق اإلقتصادٌة و المالٌة ووسايل
تسوٌة المدفوعات وسرعة اإلتصال و النقل و الكثافة السكانٌة هً متغٌرات تبقى مستقرة
خالل فترة زمنٌة قصٌرة .
 – 3نسبة المستوى العام لألسعار للتغٌرات الحاصلة فً كمٌة النقود من خالل العالقة
الطردٌة الرابطة بٌنهما  ,أي أن المتغٌر المستقل هو كمٌة النقود  ,وأن المستوى العام
لألسعار هو المتغٌر التابع وتتحدد حركة اإلثنٌن فً إتجاه واحد أي  :م = د (ن)
كما أن زٌادة كمٌة النقود تعنً زٌادة وسايل الدفع و أن ثبات حجم السلع و الخدمات و زٌادة
وسايل الدفع سٌدفع باألسعار إلى اإلرتفاع و ذلك لتوجٌه هذه الزٌادة النقدٌة للحصول على
السلع و الخدمات ٌكون مدها هٌكل اإلنتاج القومً رٌر قادر على تلبٌتها .
ومن ذلك نقول هناك تناسب بٌن مستوى األسعار و كمٌة النقود بعالقة ثابتة و محددة
بإستمرار
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