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 األستاذة: شلغوم حنان          دروس مقياس اقتصاد نقدي و سوق رأس المال           

 مقدمة ) االقتصاد الحقيقي و االقتصاد المالي ( 

من المعروف أن االقتصاد علما و نشاطا يدور حول قضية إشباع الحاجات من الموارد، و يتم ذلك 

ولية أو الخام إلى سلع، ثم تحويل الموارد من حالتها األأوال من خالل وظيفة اإلنتاج التي تعمل على 

 االستهالك التي تقوم على استخدام السلع في اشباع الحاجات وظيفة

 االقتصاد الحقيقي:

يقصد باالقتصاد الحقيقي ) العيني( مجموع الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات و المتطلبات بطرق 

الطعام و المالبس و ما شابه ( أو بطرق غير مباشرة    ) كالسلع مباشرة ) كالسلع االستهالكية من 

 االستثمارية من اآلالت و المعدات و ما شابه(

أن ينتج كل السلع التي يحتاج إليها، كما أن المنتج و نظرا إلى أنه ال يمكن للشخص الواحد أو األسرة الواحدة 

إلى التعاون و التي يتخصص فيها، لذلك احتاج األمر الواحد ال تتوافر لديه كل اإلمكانيات إلنتاج السلعة 

التعامل مع اآلخرين في اإلنتاج و االستهالك، و من هنا وجدت وظيفة ثالثة في االقتصاد و هي وظيفة التبادل 

 من خالل األسواق 

اد العيني إال أنه تم إيجاد صعوبة في التبادل السلعي "المقايضة " لذا اكتشف البشر منذ وقت مبكر أن االقتص

بل ال بد من تزويد االقتصاد العيني بأدوات مالية تسهل عمليات التبادل المتعلقة ال يكفي وحده لتلبية حاجاتهم 

 باألصول العينية و من هنا ظهر االقتصاد المالي 

 االقتصاد المالي: 

لالقتصاد المالي و  ظهر في بدايته متمثال في النقود و تعتبر أول وسيلة للتبادل و أحد األدوات المالية

،و مع تطور االقتصاد العالمي و ظهور األسواق المالية ظهرت أنواع التي جاءت لخدمة االقتصاد الحقيقي

 أخرى من األوراق المالية مثل األسهم و السندات و غيرها.

هناك ارتباط في شقيه االقتصاد الحقيقي و االقتصاد النقدي ال بد من أن يكون و لكي يستمر االقتصاد متوازنا 

 متزامن و متناسق بين التيار السلعي و التيار النقدي بمعنى كل حركة للنقود ال بد ان تقابلها حركة للسلع 

I- النقود، األنظمة والسياسات النقدية 

 أوال: نشأة النقود ووظائفها

 نشأة النقود1-

 مخصصة لالستهالك بعد مرحلة االقتصاد الطبيعي الذي كان أساسه يقوم على إنتاج الناس ألشياء

سواها،  الشخصي، ظهر نمط جديد لتقسيم العمل االجتماعي بين البشر، وتخصص بعضهم بأعمال دون

 مقايضة ألسباب فرضتها الطبيعة، أو المهنة، أو الخبرة والمؤهالت أو الوراثة االجتماعية لمهنة اآلباء و

لسلعي د البشرية االنتقال النهائي من اإلنتاج االفائض منها مع منتجين آخرين بدأ باالنحالل تدريجياً، لتشه
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 البسيط المخصص لالستهالك الذي عرفته الحضارات القديمة في الهند والصين ومصر القديمة وسورية و

 ين إلى تحقيق الفائض المخصص للتبادلالرافد بالد

 نظام المقايضة 1-1

 من الناتج الصافي تزيد على ما يعدفي المرحلة التالية المرتبطة بوجود فائض اقتصادي، أي كمية 

استهالكاً ضرورياً للمنتجين المباشرين في ظل الظروف االجتماعية والفنية السائدة، ظهر اإلنتاج بقصد 

 التي تعني تبادل الناس لألشياء والحاجات والسلع والمنافع فيما بينهم من دون برزت معه المقايضة و المبادلة

 يضة في اللغة العربية من فعل قايض، يقايض، مقايضة. أي بادل يبادل الشيءاستخدام النقد. وجاءت المقا

 لسلعة مقابل سلعة أخرى موازية لهاexchangeمبادلة مع شيء آخر، لهذا فإن معنى المقايضة هو التبادل 

 بالقيمة، وليس بالضرورة أن تكون مشابهة أو من الصنف والنوع نفسه. وتحتاج المقايضة إلى وجود طرفين

العملية أو أكثر للقيام بالمقايضة ووجود موضوعات التبادل. وقد يكون موضوع المقايضة سلعا  في

لالستهالك الشخصي، أو أدوات ذات نفع عام وتلبي حاجة إنسانية. وقد يكون موضوع المقايضة والتبادل 

أو األسرى كما في المجتمع  مادية كاألغذية واألطعمة أو مواد أولية أو مواشي أو بشر كالعبيد والنساء أشياء

 العبودي.

لقد عرفت البشرية المقايضة في عصور التاريخ الباكرة كأول شكل لتبادل الحاجات والمنافع المادية البسيطة 

أو ما عرف بالتبادل العيني ضمن دورة االقتصاد الطبيعي، قبل أن يعرف البشر النقد وسيلة للتبادل في قياس 

 التبادل السلع التي هي موضوع قيم

 عيوب المقايضة1-2

عملية البحث عن من يرغب في التبادل يمكن أن تكون طويلة جدا ومكلفة، ويعرف الوقت الذييقضيه األفراد 

 إلتمام عملية التبادل في إطار نظام المقايضة بتكلفة المعامالت، وهي تكلفة جد مرتفعة في هذا

 الرغبات من حيث الزمان والمكان أو الوصف النظام ألن األمر يقتضي تحقيق التوافق المزدوج في

 :وبذلك تترتب عن عملية المقايضة عيوب منها

صاحب اللحم قد ال تكون  قد يكون منتج القمح يريد مبادلة سلعته باللحم، ولكن عدم توافق الرغبات: -

 له حاجة إلى القمح، وإنما يريد حليباً 

مبادلتها باللحم،  كيلو جراماً من القمح50: قد يريد من عنده  عدم االتفاق على المقدار و على القيمة -

كيلوجرامات وقد يكون صاحب 5فقط  لكن صاحب اللحم ال يريد هذا المقدار من القمح وإنما يريد

 من الماعز تكفي في قيمة هذا4الماعز، بينما صاحب الماعز يرى بأن  من 5الجمل يريد مبادلته ب 

 الجمل

القمح يريد بها جزء من لحم  كيلو جرامات من10فمن تكون عنده  بعض السلع:عدم إمكانية تقسيم  -

إعطائه إياه، ألنه سيحتاج إلى نحر الجمل؛ إلعطائه جزءاً  الجمل، فقد ال يوافق صاحب الجمل على



3 

 

يستطيع بعد ذلك من بيع باقي اللحم وبذلك يتعرض للتلف أو الفساد ويكونغير قابل  منه وربما ال

 االستهالكالتبادل أو 

بالنظر لخصائص السلع محل التبادل وأساليب التخزين والظروف المناخية، صعوبة تخزين السلع:  -

قدرات على التخزين واالحتفاظ بخصائصها لمدة زمنية طويلة، وهناك سلع  فإن هناك سلع تمتلك

نتظار فمن تحقيق التبادل ألي سبب من األسباب وطالت فترة اال بطبيعتها سريعة التلف، فإن تعذر

 قيمتها مع مرور الزمن شأنها أن تؤدي إلى فساد السلعة، أو نقصان في

 تعدد نسب التبادل: -

 فنظرا لتعدد السلع في األسواق وتعدد نوعيتها فهذه األمور تجعل تعددا في أسعار السلع خالل الزمن،

التبادل متوازن، وفي ظل عدم والمعرفة بهذه األسعار أمر الزم إلتمام التبادل حتى يتأكد كل طرف بأن 

وحدة قياس لتحديد أسعار السلع والخدمات فقد كان ضروريا في ظل المقايضة التعبير عن سعر  وجود

مقارنة بجميع السلع األخرى، مما ينتج عنه عدد كبير من نسب التبادل، فإذا افترضنا أنه في  كل سلعة

التبادل الممكنة محددة في الجداء الديكارتي  أنواع من السلع، فإن مختلف نسب 6اقتصاد معين توجد 

 المبين في الجدول 

 

 

BRالعدد الكلي لألسعار أو عدد نسب التبادل 

Nعدد السلع المتبادلة 

 وظائف النقود ومفهومها -2

 وظائف النقود 2-1

 النقود كوسيط للتبادل -

كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود، فهي وسيلة لنقل ملكية 

السلع والخدمات من طرف إلى طرف، وبالتالي فهي تمثل قوة شرائية تس ّ هل التبادل بين طرفين دونالحاجة 
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بول العام، وتمكن من حصولتقسيم العمل إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالق

 حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة

وبهذا المعنى تستطيع النقود من تعميم التبادل وانتشاره بين األفراد لكونها تمثل طرفا ًثالثاً في أغلب  عمليات 

من السلع والخدمات ماداميمتلك المبادلة. باإلضافة ما تحمله من قوة شرائية فالفرد يستطيع شراء ما يرغب 

 النقود وتحقيق الرغبة بين البدائل المختلفة

 النقود كمقياس مشترك للقيمة -

وظيفة  من خالل هذه الوظيفة، النقود تمكن األفراد من مقارنة األهمية النسبية للسلع المتباينة بطبيعتها. إن

 قيمة جميع السلع والخدمات من خالل كون النقود وحدة حساب التي تعتبر من الوظائف األساسية تقيس

 وحدة موحدة للقياس. ومن خالل النقود تصبح عملية القياس للقيمة النسبية لجميع السلع والخدمات أكثر سهولة

 النقود كمستودع للقيمة -

الفرد ينفق  ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال، ولكن الذي يحدث عملياً أن

 ء ويدخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات الحقة، وطالما أن الفرد ال يحتفظ بالنقود لذاتها وإنماجز

 بقصد إنفاقها في فترات الحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن

التخزين والحراسة، فضالً عن أن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنب الفرد تكاليف 

 السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف حفظ

 النقود كأداة لتسوية المدفوعات اآلجلة -

 تنبع هذه الوظيفة من كون النقود لها قدرة شرائية في المستقبل، وبالتالي يمكن استخدامها في تسديد

البيع اآلجل، وتعتمد هذه الوظيفة على  المشتريات المؤجل دفعها في المستقبل أي استخدامها في عمليات

 النسبي في قيمة النقود وعدم تعرضها لتقلبات حادة في قيمتها الثبات

من معيار يتم  بد لكي يتم التعاقد في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتم في وقت الحق، ال

االئتمان،  دور وتسهيل التوسيع في عملياتعلى أساسه تحديد القيم، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا ال

على  وكذلك استطاعت الحكومات أن تمول مشروعاتها عن طريق إصدار السندات،  فتحصل بمقتضاها

 األموال الالزمة على أن يتم سداد القرض في آجال الحقة، ويشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل

البد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير  محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي

 عند وقت السداد عنها في إبرام العقود قيمتها

 يمكن ذكرها فيما يلي: الوظائف الحديثة للنقود: 

بافتراض زيادة كمية النقود يمكن أن تنتج عنها زيادة في الطلب على النقود أداة لتحريك عملية اإلنتاج: -

السلع و الخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار و هذا بدوره يدفع المنتجين إلى زيادة اإلنتاج خاصة في 
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حالة وجود طاقات عاطلة يترتب عنه زيادة في الدخل ثم الزيادة في الطلب تليها الزيادة في اإلنتاج مرة 

 خرى و هكذا حتى يصل االقتصاد إلى مستوى قريب من التوظيف الشامل أ

في  هائلةتبرز هذه الوظيفة بشكل واضح لدى البنوك التي تتمتع بإمكانية  النقود آداه لهيمنة و سيطرة: -

من تأثيرات على توجيه مختلف الفعاليات االقتصادية حيث أن هذه البنوك يمكن لها مجال التمويل لما لها 

 قطاعات أو صناعات معينة دون أخرى   دعم

 مفهوم النقود: 2-2

 النقود هي أي شيء يتمتع بالقبول العام للوفاء بااللتزامات مهما كان نوع هذا الشيء و طبيعته

المدخل الوظيفي لتعريف النقود:  تعرف النقود بأنها أي شيء ذات قبول عام في التداول ويستخدم وسيطاً 

 ومستودع للقيمة ومخزن لها، باإلضافة إلى استخدامها كوسيلة للمدفوعات اآلجلةللتداول ومقياساً 

 خصائص النقود: 2-3

 القبول العام لدى األفراد -

 سهولة الحمل والنقل -

 القابلية للتجزئة مع تماثل الوحدات -

 القابلية للدوام مع ثبات القيمة -

 واألنظمة النقدية ثانيا: أنواع النقود

النقود السلعية، النقود المعدنية،  مجموعة من النقود:  التمييز في هذا الصدد بين يمكنأنواع النقود:   -1

 االئتمانية أو نقود الودائع والنقود االلكترونية النقود النقود الورقية و

 النقود السلعية -أ

 مجتمعتعتبر النقود السلعية أقدم أنواع النقود التي استخدمها اإلنسان، وذلك باعتماد سلعة ذات قيمة في 

 معين ألن تكون هي النقود المتداولة فيه

 ويمكن أن تكون هذه النقود من السلع الزراعية، أو من المعادن، أو من الحيوانات، التي لها منفعة

اقتصادية لهذا المجتمع. فقد استخدمت الماشية كنقود في المدنيات القديمة والعبيد وبعض أنواع األقمشة 

 الشاي المضغوط في التبت، والدخان في فريجينيا، والسكر في جزر الهند الغربية،فيإفريقيا، وأقراص من 

ولكن يعاب عليها أنها ال تجعل أمر المقايضة سهالً ميسراً في جميع الحاالت، كما ، والسكاكين في الصين

عرض للعطب تعجز بعض النقودالسلعية لتكون مخزناً للقيمة لصعوبة تخزينها أو تجزئتها وحملها، دون أن تت

أو انخفاض في القيمة. األمر الذي أدى إلى استخدام نوع آخر من النقود لتحقيق التبادل على نطاق أوسع، هي 

 النقود المعدنية
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 النقود المعدنية -ب

 مع صعوبات وعيوب النقود السلعية واكتشاف المعادن برزت النقود المعدنية كنوع من أنواع النقود لعدة

قابلية التخزين وإمكانية تحويلها إلى أي شكل من األشكال وتجزئتها إلى وحدات صغيرة اعتبارات، منها 

حملها، ومن المعادن التي تم اختيارها الحديد والنحاس والرصاص، ولكن نظرا لتعرض تلك المعادن  يمكن

لقلة  وقع إجماع الناس على تفضيل الذهب والفضة، لما يتمتع كل منهما من رونق، خاصة الذهب للصدأ

المحدودة وندرته بالنسبة للمعادن األخرى، مما جعل اقتنائه دليل الثراء، ومن ثم استخدم للمبادلة،  إنتاجه

 فضال عن عدم تعرضه للتلف إال بعد مدة طويلة جداً مقارنة بغيره من المعادن

 النقود الورقية -ج 

 ب ثقل حملها بكميات كبيرة منإلى عيوب النقود المعدنية بسبbanknoteتعود نشأة العملة الورقية

 قبل التجار الذين يتنقلون من بلد إلى بلد ويحملون نقودهم الذهبية والفضية معهم فكانت عرضة للضياع

تثبت والسرقة، فاستعاضوا عنها بوثائق خطية في شكل وصل أمانة آو في شكل ورق يتحصل عليها التجار  ُ 

وكانت تلك  ة قيمتها من النقود المعدنية إلى أصحابها عند الطلبمقدار ملكيتهم يتعهد بموجبها الصيارفة بإعاد

 الورقة يمكن دفعها للتاجر الذي تشترى منه البضاعة وهو بدوره يستطيع أن يتسلّم المبلغ

 المثبت على هذه الورقة من الشخص المودع عنده مال التاجر المشتري ثم تطور استعمال هذه األوراق فصار

 أي بائع أو مشتري بشكل متداول ليكون المرجع النهائي في القبض هو المركز المودع فيهباإلمكان دفعها إلى 

 المال

 ومع قبول األفراد لفكرة تظهير وصوالت اإليداع، واتساع نطاق التجارة وزيادة حجم المبادالت تدخلت

 الدولة في تنظيم مهنة الصرافة في شكل مصرف أو بنك

 أة المصارف الحديثة يبدأ من منتصف القرن الثاني عشر للميالد،ويجمع الباحثون على أن تاريخ نش

، ثم بنك أمستردام 1041، تاله بنك برشلونة عام  1111حيث تأسس أول بنك وذلك في مدينة البندقية عام 

البنوك األوروبية بعد ذلك مع مراعاة ما أملته اختالفات  م وهو النموذج الذي أخذته معظم1641عام 

 وال بين دولة وأخرىالظروف واألح

 ) نقود الودائع(: النقود االئتمانية -د

هي عبارة عن الودائع الجارية لدى البنوك التجارية و هي بذلك تتألف من األرصدة الدائنة للحسابات الجارية، 

 و هذه األرصدة تستعمل في تسوية المبادالت كالنقود الورقية أو المعدنية و تنتقل ملكيتها من شخص إلى آخر

بواسطة شيكات أو الحواالت عن طريق تغيير في أرصدة هذه الحسابات، فالبنك الذي يتلقى وديعة يكتفي 

 بتسجيل الوديعة في حساب المودع أي أن تداول نقود الودائع يتم عن طريق قيود في سجالت البنك
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  :النقود االلكترونية 

" تتمثل النقود  1116في أكتوبر ازل سويسرا يقع في ب  BICالصادر وفقا لتقرير بنك التسويات الدولية 

االلكترونية في شكل وحدات ذات قيمة نقدية مقدرة و مخزنة الكترونيا يمتلكها حائزها بغرض تسوية 

 معامالته

و بالتالي فهي منتجات مصممة لتزويد األشخاص ببدائل لطرق الدفع التقليدية من خصائصها األمان، 

 السرعة، السهولة و قلة التكاليف 

 أسباب عدم اختفاء النقود الورقية و إحالل االلكترونية:

 ضعف توسع الشبكة االلكترونية و محدودية امتالك أجهزة الكمبيوتر -

 ال الصكوك سهلة التعامل النقود الورقية باستعم -

 إمكانية القرصنة و االختراق للنقود االلكترونية  -

 األنظمة النقدية:  -2

النظام النقدي هو "جميع العناصر التي تشكل أنواع النقود الموجودة في بلد ما كالنقود الورقية والنقود 

سلطة إصدار النقود وإلغائها كالبنك المعدنية المساعدة بأنواعها المختلفة، وجميع المؤسسات والهيئات التي لها 

 المركزي والبنوك التجارية والخزينة العمومية ووزارة المالية"

 إن التاريخ النقدي عرف عدة أنظمة نقدية يمكن توضيحها فيما يلي: تطور األنظمة النقدية: 

 :النظام النقدي السلعي -1

القيم االقتصادية، أو هو ذلك النظام الذي تعطى وهو ذلك النظام الذي تكون فيه النقود السلعية أساسا لحساب 

فيه لسلعة معينة أو مجموعة من السلع صفة القبول العام ألداء وظائف النقود وقد تم اختيار هذه السلع حسب 

طبيعة المجتمع ومعتقداته وثقافته، فتعددت بذلك القواعد النقدية السلعية بين الشعير، الملح، القطن، الشاي، 

 .بل...الخالتبغ واإل

 نظام المعدن الواحد -2

في ظل قاعدة الذهب، تحدد الدولة وزناً معيناً من الذهب، ذات درجة نقاوة معينة، وتعتبره وحدة النقود 

 المعيارية لها، وتطلق عليه اسم كالجنيه أو الدوالر أو الريال أو الدينار، ....الخ

يتم تحديد قيمة الوحدة النقدية على أساس ما تحتويه يقوم هذا النظام على قاعدة الذهب أو قاعدة الفضة، أين 

من وزن المعدن، وقد مرت القاعدة النقدية في الدول التي استخدمت قاعدة الذهب لقياس قيم السلع بعدة صور 

 أو قواعد فرعية تتمثل في نظام المسكوكات، نظام السبائك، ونظام الصرف بالذهب
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 نظام المسكوكات الذهبية 2-1

م ببريطانيا وفيه يتم تعريف الوحدة النقدية على أساس وزن 1221هذا النظام بكل شروطه منذ عام  بدأ اعتماد

معين من الذهب، وعيار معين ،حيث يتم تداول المسكوكات الذهبية على شكل قطع نقدية متماثلة في الوزن 

 :والعيار، تختم عليها رموز الدولة و يشترط في هذا النظام

 بي للوحدة النقدية الواحدة بموجب قانون و ذلك من حيث الوزن و العيار تحديد المحتوى الذه -

حرية سك العملة أي حرية تحويل الذهب من شكله المعدني إلى مسكوكات ذهبية لدى مؤسسات سك  -

 النقود 

حرية الصهر بمعنى حرية تحويل الذهب من شكله النقدي ) مسكوكات (إلى شكله المعدني أو السلعي  -

 ؤسسات صهر المعدنو ذلك لدى م

 نظام السبائك الذهبية 2-2

 إن نظام السبائك الذهبية يختلف عن نظام المسكوكات الذهبية من حيث:

 يتم تداول الذهب في شكل سبائك محددة الوزن و العيار بموجب قانون -

 حرية تحويل النقود الورقية إلى ذهب حسب قيمة كل سبيكة حسب السلطات النقدية -

النظام أنه  يساعد على تجميع االحتياطات الذهبية لدى المصارف المركزية سلطات اإلصدار، ومن مزايا هذا 

وبالتالي  يمكنها من أحكام الرقابة على أسعار الذهب وعلى تحركاته الدولية، و ممارسة نوع من اإلدارة 

 والرقابة النقدية بهدف المحا َفظة على استقرار النظام النقدي

ب من جراء ربط عملية ابدال النقود الورقية بالذهب بوزن معين لكل سبيكة ذهبية مكافحة اكتناز الذه -

 مما يقلل من فرص الحصول على الذهب و اكتنازه

 نظام الصرف بالذهب 2-3

بعد اندالع الحرب العالمية األولى، ونهايتها، اضطرت الدول المتحاربة إلى تعليق العمل بالقاعدة الذهبية، 

طائلة لتمويل نفقات الحرب وبدأت الموازين في نظام العالقات االقتصادية الدولية تتحطم،  الستهالكها أمواال

نموا كبيرا في إنتاجها وصادراتها 1111حيث شهدت الواليات المتحدة التي لم تدخل الحرب إال في عام  

لكن المشكلة  .هبيةبدرجة كبيرة، وعند نهاية الحرب حاولت الدول المتحاربة العودة إلى نظام القاعدة الذ

الجديدة التي طرحت نفسها، أن القسم األكبر من أرصدة العالم الذهبية، وخاصة من أرصدة الدول المتحاربة 

األوروبية، قد تم تحويله إلى الواليات المتحدة األميركية لتغطية نفقات الحرب، ولعالج مشكلة اختالل 

والتوصل إلى إتباع نظام الصرف بالذهب  1122ة الموازين االقتصادية اجتمعت الدول الرئيسة في جنوة سن

الذي يعتبر خروج غير مباشر من نظام قاعدة الذهب، حيث تكون وحدة النقد فيه غير قابلة للتحويل إلى ذهب 

ولكن تكون قابلة للتحويل إلى عملة دولة أخرى مرتبطة ارتباطا مباشر بالذهب) قابلة للتحويل إلى ذهب(، 

نظام التحويل من الدرجة الثانية" بمعنى أنه طبقا لهذا النظام يوجد نوعين من العمالت، وقد سمي هذا النظام "
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عمالت تلعب دورا عالميا بالغ األهمية وتسمى بالنقود المركزية وعمالت تابعة تستند في إصدارها على عملة 

 وذ االقتصاديارتكازية تكون غطاء لها بدال من الذهب. فبرزت بذلك كتل نقدية اقتصادية حسب النف

 نظام المعدنين -3

إن هذا النظام قائم أساسا على معدنين هما الذهب والفضة في تنظيم التداول النقدي و كل ذلك من خالل 

تعريف وحدة النقد بوزن معين من كال المعدنين بموجب قانون مما يحدد العالقة بين كل من الذهب و الفضة ، 

ف السوقية لكل من المعدنين كفيلة بالمحافظة على هذه النسبة وفى ظل هذا النظام يشترط أن تكون الظرو

بينهما، ولكن من واقع التطور التاريخي، كان إنتاج الفضة في القرون الماضية يفوق إنتاج الذهب، ومن ثم 

انخفضت قيمة الفضة بالنسبة للذهب فدفعت األفراد إلى التخلص مما لديهم من نقود فضية واالحتفاظ بالنقود 

بية وهذا ما يعرف في االقتصاد النقدي بقانون: "النقود الرديئة تطرد الجيدة" والذي ينسب إلي " سير الذه

 "توماس غريتشام

استخدام معدن الفضة إلى جانب معدن الذهب في القاعدة النقدية ي زيد من حجم هذه القاعدة، ويترتب على  -

ام مقارنة بنظام المعدن الواحد، ومن ثم تتمكن ذلك أن يصبح العرض الكلي للنقود أكبر في ظل هذا النظ

 .السلطات النقدية من مقابلة حاجات الجمهور إلى النقد بسهولة وتحقيق المرونة في النظام النقدي

غير أن عدم التوافق بين القيم النسبية للمعدنين في السوق، وبين القيم النسبية التي تحددها الحكومة بينهما  -

 نظام وإلى خروج كل الدول التي كانت تتبناهأدى إلى فشل هذا ال

 النظام الورقي)بريتونوودز( -0

كان مؤتمر بريتونوودز بالواليات المتحدة األمريكية الذي ضم مندوبي أربعة وأربعين دولة في عام          

والذي مهدت له دراسات كل من االقتصاديين كينز البريطاني وهوايت األمريكي والذي استمر لمدة  1100

نتهى بتوقيع اتفاقية بريتونوودز لبحث أسس نظام النقد الدولي، وا 1100ثالثة أسابيع من أول يوليو عام 

التي تعد بمثابة إعالن للنظام النقدي العالمي الجديد الذي يقوم على تحقيق توازن اقتصادي بين دول العالم 

 .دون الحاجة إلى فرض قيود على التجارة الدولية

 :عوامل نشأة النظام الورقي

 730لبناء نظام اقتصادي دولي، في الوقت الذي كانت الحرب العالمية الثانية ال تزال قائمة، اجتمع          

في فندق ماونت واشنطن ببلدة بريتين وودز، نيوهامپشر األمريكية،  44مندوب من جميع دول الحلفاء ال  

ووقعت  1100يوليو 22-1ركون منللمشاركة في المؤتمر النقدي والمالي لألمم المتحدة، توافد المشا

وقد وجد ممثلو الدول المجتمعة أن قاعدة الذهب لم تكن مرنة ولم تساعد  .االتفاقية في اليوم األخير للمؤتمر

 نظام بريتين " على تجاوز األزمات االقتصادية؛ مما جعلهم يقررون االستعاضة عنها بنظام جديد سمي

 :أهدافهمن أهم  "وودز،

 .ركزية نقدية دوليةإيجاد مؤسسة م-
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 .السعي وراء تحقيق التوازن في موازين المدفوعات الدولية -

 .توفير ائتمان دولي لألعضاء -

 .العمل على استقرار أسعار الصرف -

 نظام سعر الصرف المعوم: -5

التزام امريكا بتحويل احتياطيات الدوالر إلى ذهب و ترك تحديد  1111أوقف الرئيس األمريكي نيكسون 

 سعر الصرف إلى العرض و الطلب 

 و يعني قانون العرض أنه عندما يزيد عرض عملة ما أي بيعها بشكل كبير فإنه ينخفض سعرها

 ي شرائها بشكل كبير فإنه يرتفع سعرهاو يعني قانون الطلب أنه عندما يزيد الطلب على عملة ما أ

 و هو النظام السائد فيعصرنا الحالي 

 النظريات النقديةا: ثالث

النقود ووظائفها وآثارها  ذلك الفرع من االقتصاد الذي يدرس ويحلل استعماالت يقصد بالنظرية النقدية
 .في إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهالكها

اختالف  إلى التعرف على العوامل المحددة لقيمة النقد في أي لحظة من الزمن وعلىوتهدف النظرية النقدية 
المفاهيم والتفاسير لها، ويجمع الكثير أو معظم االقتصاديين على أن جوهر ومحل النظرية هو تفسيرالتغير 

 في كمية النقود وانعكاس ذلك على المستوى العام لألسعار والمتغيرات االقتصادية األخرى
أمريكا  م،خاصة بعد ذلك التدفق الكبير للمعادن النفيسة من61عد ثورة األسعار في القرن السادس عشر فب

األسعار  إلى أوروبا مما دفع الكثير من االقتصاديين إلى البحث في العالقة بين زيادة كمية النقود وارتفاع
النقود  ادها أن الزيادة في كميةنتيجة تدفق الذهب والفضة، ويعتبر جون بودان أول من أعطى مالحظة مف

 المتداولة هي السبب في ارتفاع األسعار ومن ثم انخفاض في قيمة النقود، وعلى أساسها برزت النظرية
 النقدية التي كانت محل دراسة العديد من المدارس االقتصادية أهمها:

 النظرية النقدية الكالسيكية: -1
 نسبةSay’Lawصادي التلقائي المبني على قانون ساييعتمد الكالسيك في اعتقادهم بالتوازن االقت

  "ساي " الذي ينص على أنه: " كل عرض يخلق الطلب الخاص له إلى االقتصادي الفرنسي " جان باتيست
Every Supply Creates Its Demand :على ثالث فرضيات 

" أنه  6181االقتصاد السياسي عام ، كما قال جون استيوارت ميل في كتابه مبادئ المهمة الحيادية للنقود -
 صاد أي مجتمع ال يوجد ما هو أقل شأنا من النقود في اقت
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 (.أن الموارد االقتصادية مستغلة كلها )حالة التوظيف الكامل -
 السوق تتمتع بالمنافسة التامة -
 النظرية الكمية للنقود ) معادلة التبادل ( -أ

مستوى  لمحاوالت عديدة لتحديدعالقة كمية النقود المتداولة ونظرية الكمية للنقود نتيجة الظهرت 
قد عرفت هذه النظرية عدة تطورات في بعض نواحيها منذ صياغتها من طرف االقتصادي  األسعار، و

" صياغته لمعادلة التبادل، وتعبر هذه المعادلة عن العالقة بين  Irving Fisher األمريكي " ايرفينغ فيشر
 .ليها في محاولة تحديد مختلف العوامل التي تساهم في التأثير علـــى مستوى األسعارع النقود والطلب

تفسير  خصص فيشر للنقود حيزًا واسعًا من أبحاثه وصاغ النظرية الكمية في النقود، واشتهر بمعادلته في
 : التغيرات في األسعار بتغيرات الكتلة النقدية التي صاغها على النحو اآلتي

نقود تتحدد بتفاعل قوى العرض و الطلب في السوق خالل فترة زمنية معينة، حيث أن إن قيمة ال -
على النقود فهو حجم عرض النقود يمثل كمية النقود مضروبة في سرعة تداولها، أما الطلب 

 المبادالت الحقيقية في االقتصاد خالل فترة زمنية معينة.
محددات أساسية و هي: كمية النقود، سرعة  3على تفاعل و عليه تتحدد كمية النقود و مستوى األسعار بناء 

 تداول النقود و حجم اإلنتاج
 و يمكن تقديم الصيغة الرياضية لمعادلة التبادل فيما يلي و هي تستند على االفتراضات التالية: 

 D = S ……..1الطلب على النقود ينبغي أن يتساوى مع عرضها: أي أن      -6
 D= p.t .......2الطلب على النقود يساوي القيمة النقدية للمبادالت   -2

   pاألسعار  tحجم المبادالت الحقيقي 
 S= M.V………3= الكتلة النقدية المتداولة في سرعة دورانها:  عرض النقود  -3

 M، كمية النقود  Vسرعة تداول النقود 
 نحصل على:  3و  6في بما يساويهما  S , Dبتعويض 

p.t = M.V ………..4  
 نحصل على:  tبالقسمة على 
P = M.V/t 

 t , vعلى اعتبار   Pو Mو هي صيغة نظرية كمية النقود و من هنا يتبين لنا أن هناك عالقة مباشرة بين 
 ثابتان 
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 تحليل مكونات معادلة التبادل: 
يفرق فيشر بين كمية النقود الصادرة و بين الكمية المتداولة فعال، فاألخيرة تمثل عرض كمية النقود:  -1

 النقود خالل فترة معينة من الزمن و هي المعنية بالدراسة 
يرى فيشر أن سرعة تداول النقود هي عدد المرات التي تنتقل فيها الوحدة  سرعة تداول النقود: -2

على المدى منية معينة من الزمن و هي ثابتة حسب فيشر النقدية من يد إلى أخرى خالل فترة ز 
 القصير 

في مجموع وحدات السلع المشتراة فعال و التي تم دفع و تشمل المبادالت التي تتمثل حجم المبادالت: -3
 ثمنها خالل فترة زمنية معينة 

 نقد النظرية الكالسيكية: 
عدم صحة الفرض القائم بثبات سرعة تداول النقود و حجم المبادالت فالواقع يبين أنها قابلة للتغير  -

 في المدى القصير 
تعترف النظرية بثبات حجم اإلنتاج و استقالله عن التداول النقدي كما أن االقتصاد يتمتع بالقدرة  -

جم اإلنتاج ليس مستقال عن التداول على تحقيق التوظيف الكامل، لكن النظرية الحديثة أثبتت أن ح
معا، كما أن األزمة االقتصادية النقدي و إنما التغير في التداول النقدي يؤثر على األسعار و اإلنتاج 

 الكبرى أثبتت أن االقتصاد ال يقع عند مستوى التشغيل الكامل 
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 التحليل النقدي النيوكالسيكي: -2
أثر التحليل الحدي على نظرية قيمة النقود حيث ظهرت الكثير من الكتابات حول  نظرية الدخل: -أ

، و لعل أهم األفكار التي 22و بداية القرن  61قيمة النقود في النظريات الحديثة في نهاية القرن 
تناولت الموضوع ما جاء به خاصة أفطاليون و هو اقتصادي فرنسي و فون ويزر االقتصادي 

النقدية او كيفية ر يقول " إن النقود ال تؤثر على األسعار إال عن طريق الدخول النمساوي فويز 
و التخزين فيها، فالعامل الفعال الذي يؤثر على تغيرات المستوى العام لألسعار هو الدخل النقدي 

بالضبط النسبة بين الدخل النقدي و كمية السلع المعروضة "، أما أفطاليون فيرى أنه باإلضافة إلى 
منفعة الفرد التي تعتبر منفعة ذاتية فهناك منفعة أخرى تتحكم في تقديرات الفرد و يبدو ذلك عندما 
تتغير األسعار و يرفض المشترون أن يعدلوا تقديراتهم بقيمة النقود كالرغبة في االكتناز أو توقعات 

ر حتما مع بقاء الدخل األفراد بشأن األسعار، و من هنا يصل إلى قوله أن قيمة النقود يمكن أن تتغي
  الدخل و المنفعةالنقدي ثابتا و ذلك مرتبط بالتوقعات فنظرية الدخل تربط في تحليلها بين فكرتين : 

لتفسير التقلبات في المستوى العام لألسعار حيث يرى بأن تقلبات األسعار تتوقف على حركات 
 خاصة بالدخل النقدي و الدخل الحقيقي 

 : ) مارشال( نظرية األرصدة النقدية -ب
كان أول من صاغها "الفريد مارشال" الذي يبين أن الطلب على النقود يلعب دورا هاما في تحديد مستوى 

هو الكمية من القوة الشرائية التي يريد الناس االحتفاظ بها في شكل نقود  النقود والطلب على األسعار
ة النقود المطلوبة تعادل كمية النقود سائلة في أي وقت و نقطة البداية في هذا التحليل هو أن كمي
على السلع و الخدمات و إما  إنفاقهمالمعروضة و بما أن األفراد يطلبون النقود إما الستعمالها في 

لالحتفاظ بها على شكل سائلو من ثم كان البحث األساسي يتمحور حول تحديد األرصدة النقدية التي 
 السائل  يرغب األفراد في االحتفاظ بها على شكلها 

 معادلة كامبريدج
اهتم مارشال بالعالقة بين األرصدة التي يرغب األفراد باالحتفاظ بها و بين قيمة الدخل النقدي و يقول 
بأنه توجد نسبة معينة من الدخل النقدي يرغب األفراد في االحتفاظ بها لألغراض الدخلية و أن هذه الرغبة 

ي الذي يحدد أثر التغيرات النقدية على النشاط االقتصادي و بذلك في التفضيل النقدي تعتبر العامل األساس
عن األرصدة النقدية تحوال جوهريا في التحليل النقدي فبينما تركز نظرية كمية النقود تعتبر نظرية مارشال 
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ل اهتمامها في التداول النقدي ) أي عرض النقود( نجد أن نظرية األرصدة النقدية تركز اهتمامها في التفضي
 النقدي )الطلب على النقود ( و تتلخص نظرية مارشال فيما يلي: 

 الطلب على النقود   L= M....... 6  إن الطلب على النقود = كمية النقود المتاحة  -
إن الطلب على النقود يتكون من التفضيل النقدي لألغراض الدخلية و التفضيل النقدي لألغراض  -

علما أن         L1L=L+2 2..……المالية:   
مارشال يركز تحليله على التفضيل النقدي لألغراض الدخلية و الذي يساوي نسبة معينة من الدخل 

 الدخل النقدي   K.Y……..31L     y =النقدي =                 
K  نسبة الدخل التي يرغب االفراد في االحتفاظ بها في شكل أرصدة نقدية 

 نحصل على:  3بما يساويها في المعادلة  6بالتعويض في المعادلة 
M = K.Y ……..4     و منهK = M/Y ……….5      

       YوK أي انه هناك تناسب عكسي بين 
وهذا يعني بان النسبة بين األرصدة النقدية التي تحتفظ بها األفراد والدخل النقدي ليست في الواقع  

 :لنقود بالنسبة للدخل والتي تمثلسرعة تداول ا مقلوب سوى
vسرعة تداول النقود = الدخل القومي النقدي ÷ Yكمية النقود المطلوبة لغرض المعامالتM 

       V = K ……..7/1أي أن   V= Y/M …….6أي  
 M= (1/V) y……8نحصل على:   7بما يساويها في  8في المعادلة  kو بتعويض 

Y= P.O…….10    ،M .V = Y ………..9   
في المعادلة بما يساويها  Yعن  1الدخل الحقيقي و بالتعويض في المعادلة    Oتمثل األسعار و   pحيث 

 و منه :   M.V= P.O……….11نحصل على  62
P = M.V /O 

      مع إحالل الدخل الحقيقي محل حجم المعامالتو هي تشبه معادلة فيشر معادلة قيشر عن كمية النقود 
و إحالل سرعة تداول النقود الدخلية محل سرعة تداول النقود ألغراض المعامالت و أهم أوجه االختالف بين 

 المعادلتين:
نظرية األرصدة النقدية تقر بوجود عالقة بين كمية النقود و الدخل النقدي بينما نظرية كمية النقود  -

 ار تقر بوجود عالقة بين كمية النقود و المستوى العام لألسع
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نظرية األرصدة النقدية تركز اهتمامها على التفضيل النقدي ) الطلب على النقود ( في حين أن  -
 نظرية كمية النقود تركز اهتمامها على كمية النقود المتداولة ) عرض النقود (

اعتبرت معادلة التبادل أن النقود تقوم بوظيفتين " وسيط للمبادلة " و وسيلة للدفع" أما بالنسبة لمعادلة  -
 كامبردج فقد أضافت لها وظيفة أخرى و هي مستودع للقيمة    

 


