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 النظرية الكالسيكية يف النمو االقتصادي
 

تعتبرررل ظريال رررنم ذظريلرررنقو ظرتررر  تترررذ  الق صرررن ظرتيل رررد ظل تلرررنه د بلهنبرررد ظررررهر   ظررررق  تصتررره  بررر  

 ذ  ليررررك  رقتطب رررراظرررررهذ  رت ت ررررا  لررررهظ صني ريررررك لررررقظ ل  عيرررر   ك يرررر  ظريلررررنقو ذظريال ررررنم  نبقررررد 

ظألخررق بصررن  ليصررن لررن قررلو تطب ترر   ذ  خررق اليرر  ذليصررن لررن  عتبررل لقررله   ررن د رق يررل ظ ي ررني  ذلررك 

 ذررره لررقن ظريال ررنم ظريال ررد ظريك رر ي د ريررك  برر  ظرتطررلا  ررره لررقن ظريال ررنم ل برره لررك ظرتعررل  

 القه   ه ظرتعنل   ظرلت ا الق صن رقيلذ ظل تلنه .

ذظررررق   ررر ه   (GDP)ظ قلرررنر  ة  ررر   قلرررنر  ظريرررنت  ظرل قررر  لرررذ  رررهذ    رررنه: ظريلرررذ ظل تلرررنه 

  ره   نهة ل تللة    لتذ ط يل ب ظر له لك ظرهخ  ظر ت ت .

 النظرية الكالسيكية: 

القررره ظخررررتك  ذقصررررنم ياررررل ظل تلررررنه  ك ظريك رررر ع  ررر ك هلررررد  طررررنل ذظ رررره  قلعصرررر  لررررذ  ق رررر د 

ظأللرررذل ظريال رررد ظل تلرررنه دي     ل رررد ظرعلررر  ذظ يترررنو ذظرتقرررنلة ذظرليرررنهظة بعررره  ترررهخ  ظرهذررررد  ررر  

  ل بنرتهل ظرك   ر لنك ظر ل د ظر له د.ظل تلنه د 

 وقد تركزت نظريتهم في األفكار التالية:

ل س ظرلررررن  ذظرتترررره  ظرتييذرررررذق ي  –ظرعلرررر   –ظ يتررررنو هظرررررد رعررررهه لررررك ظرعذظلرررر  ذلرررر  ظألل   -

 ظليتنو   ه  بتغ ل   ه ظرعذظل   ذيقصن.ذي  تغ ل    

 ك ظرتررذو ظرهظ عررد رقيلررذ ظل تلررنه  تلهرر   رر  ظر ررك ظ يتررنق  ذظأللبررنع ظرترر  تعتبررل للررهل اللق ررد  -

 رتييذرذق تيذ ك ل س ظرلن  ظرق    ه   ره ظرتته  ظ

هبرررنم ظر رررك ظ يترررنق  ذظرلعل رررد ظر ي رررد البرررل ظرررر لك للرررن  قعقررر  لتغ رررل ل  ررر هل  ررر  اللق رررد ظريلرررذي  -

 ذلذ بخك  ظريال نم ظرلعنللة ظرت  قعقت  النلكً ل هلظً 

ظر نقررررد  ررررره ظرعذظلرررر  ظلقتلنال ررررد ذظرل   رررر د ظرلذظت ررررد رقيلررررذي ذلرررر  ت ررررل  تيارررر   ظقتلررررنال   -

  رررررنم تلذ ق رررررد ليالررررردي ذيارررررن   رررررلال   رررررنيذي ي ذ ذ رررررن  ذ هظل  ذ يذلرررررد ل رررررتتلةي ذل 

 ظقتلنال د لين بدي ذ لذلة تذ ع  ق  ظر ذا لع اله  تهخ  ظرهذرد.
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 ( :1723-1790في النمو االقتصادي ) Smith Adamنظرية 

ل رررنليد  عنررررد  ررر  ذ رررع ظرقبيرررنم ظألذرررره ريال رررد ظريلرررذ ظل تلرررنه   Adam Smithرتررره  رررنلع 

ظرتنئلررررد القرررره ظر ل ررررد ظر له رررردي ظرتخلرررر ي ذتت رررر   ظرعلرررر ..  ل  ك هلظ ررررنت   رررر  ظريلررررذ ررررر  تيررررك 

ينيرررم  رررلك هلظ رررنت  ظرعه رررهة  ررر  ظل تلرررنه ظر  ن ررر   ررر  يتنبررر  لتخللرررد ذ نئلرررد برررقظتصن ذ يلرررن 

 (1776هلذة ظألل  )

    ظريلذ ظل تلنه    لن  ق : Smithل  ظأل ينل ظرت  قنء بصن ذبنختلنل تتله   

  ل د ظرتقنلة ذظرتيا   ظرقظت  رأل ذظا  –اله  تهخ  ظرهذرد    ظر  نة ظل تلنه د  -

   عنل ظر ذا تت هه بنرلين  د. -

 .ظرلقتلعظر ه ظرخ  د رقتيا   ظرقظت  رأل ذظا ت ذ  ظرلي عد ظر خل د  ره لي عد  -

ظريقرررر   رررر  ظرلقتلررررع  عتلرررره القرررره الينلررررل ظ يتررررنو ذلرررر  ظرعلرررر ي ل س ظرلررررن ي ظرلررررذظله ظ يتررررنو  -

 ظرطب ع د )ظألل (ي ظرتته  ظر ي  ذتذظ ل ظرب ئد ظرهظ عد رقيلذ    ظرلقتلع.

    ظريلذ ظل تلنه   Smith له  تلظي  ل س ظرلن    نس طل تد  -

 0  ق د رقعنلظرتخل  ذتت    ظرعل    علكك القه   نهة ظري نءة ظ يتن -

 ررر ت  ظرتطرررن  ظرلرررينال   ررر  لتهلرررد ظرتطنالرررنم ظرتررر  تل رررع لرررك لعررره  ظريلرررذ ظل تلرررنه  يت قرررد  -

رتررهلة لررقظ ظرتطررن  القرره تطب ررا لبرره  ظرتخلرر  ذتت رر   ظرعلرر ي ذبنرتررنر  ت ت ررا ظأللبررنع ظرترر  لرر  

 للهل ظل تهلنلظم.

 ك ظريلررررذ ظل تلررررنه   رررر  ظرلقتلررررع )ظرلررررعذه ظرتلظيلرررر  رقلقتلررررع( رررررك   ررررتلل  Smith ررررلو  -

طرررذ كً يت قرررد رررربطء لعررره  ظرتتررره  ظرتتيررر  ظررررق   عتلررره القررره ترررلظي  ل س ظرلرررن  ذ ررربب قررررع لرررذ 

ظيخ رررن  ظأللبرررنع يت قرررد ر  رررنهة ظألقرررذل ذل هذه رررد ظرلرررذظله ظرقرررقظك  ررر علكك القررره تذ ررر  ظرلرررعذه 

قرررنن ي رررذ ظرصبرررذط ظرتلظيلررر  ظررررق   عتبرررل لل قرررد لرررك للظ ررر  ظر ررريذك ظرتلظيلررر  رقلقتلرررع ذ بررره  ظلت

   ت ي  بعهلن ظرلقتلع لل قد ظرلعذه ظرتلظيل  للة  خلو.
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رلذ رررذ  ظريلرررذ ظل تلرررنه  رررر   ت ررر  بنره رررد  ل  يررر   Adam Smithذالقررره ظررررلأ  لرررك  ك ت ق ررر  

رلئ  رررد ظرتررر  تعتلررره ظأل يرررنل ظ الطررره رق يرررل ظل تلرررنه   ذ  يلرررذقو ريلرررذ ظ تلرررنه   ليررر . يلرررن  ك 

الق صررررن يال ترررر   رررر  ظريلررررذ ظل تلررررنه  ذلرررر  ظرتررررلظي  ظرل  ررررلنر ي يلررررذ ظر ررررينك ذظيتنق ررررد ظرعلرررر  

 ل ظرم  ته ظلك تعتله الق صن ظريال نم ظر ه هد.

 ( 1772-1823في النمو االقتصادي ) Ricardoنظرية 

لررررك برررر ك  بررررل  ل يررررل  ظرلهل ررررد ظريك رررر ي د ذظرررررق  اللرررر  القرررره تعل ررررا  لظء  Ricardo عتبررررل 

ذ  يرررنل لرررقن ظرلهل رررد ذظلتبطرررم بن رررل  ظرعه ررره لرررك ظ لظء ذظأل يرررنل ظرتررر  البرررل اليصرررن  ررر  يتنبررر  

 (1817لبنهئ ظل تلنه ظر  ن   ذظر لظئب )

طنالررررنم ذ  لررررن  خرررر  للظءن  ررررذ  ظريلررررذ ظل تلررررنه   نيرررر   ررررلو  ك ظر لظالررررد تعتبررررل لررررك  لرررر  ظرت

ظل تلرررنه د أليصرررن ت رررص   ررر  ترررذ  ل ظرغرررقظء رق رررينك  ل  يصرررن تخ رررع رترررنيذك ظرغقرررد ظرلتين  رررد. ذرررر  

  عط  لل د تقيل رهذل ظرتته  ظرتييذرذق     ظرتتق   لك  هل قرع.

ظألذررررره لرررركع  طبتررررنميظرلقتلررررع  ررررره هررررك   Ricardoذلررررك خررررك  ت ق قرررر  رعلق ررررد ظريلررررذ   رررر  

لررر  ظرطبترررد  Ricardoذظرهنرهرررد ظرطبترررد ظرل  رررلنر د. لرررقن ظألخ رررلة   رررب  ظرعلرررن يظرهني رررد  ظأللظ ررر ي

ظرليتقررد ذظرترر  تعتبررل  ررلذل د رعلق ررد ظريلررذ ظل تلررنه  أليصررن ت ررتصقع قرر ء  ق رر  لررك هخقصررن ظرررق  

   ت  لك ظأللبنع ذظربن    ت ذ   ره لهخلظم ظرت  تعتبل ل  ظأل نس رتلظي  ل س ظرلن .

لئ  رر د ظرترر   ظر ررنبتد  ررذ   ظرررهخ   ررره هررك   لرر تررنم ظرطب القرره   ررنس تت رر ل  ظرلقتلررع  رررهذ

ذظرررلبو ذلررذ ظر لررد ذظلقررل ظرررق   رره ع رقعلررن  ظرل ررع ظرررق   رره ع رلررنري  ظأللظ رر  ترره ع رقعررنلق ك 

 ظرت    ل  الق صن ظرل  لنر ذك لتنب    لظ ص  القه ظرعلق د ظ يتنق د لك  لقصن.

أللبررررنع يك ررررا  ك ظلت ررررن   لرررر قد ظألقررررذل  رررر قظ يررررنك ظرررررهخ  ظريترررره  لررررذ ظألقررررذل لررررع ظرل ررررع ذظ

ذظرل ررع  رر ه  ظررره ظيخ ررن  ي رربد ظأللبررنع  رر  ظرررهخ  ظرتررذل  ذلرر د لررقظ ظرت ق رر  تيررذك  رر  ارر  

ظرلين  رررد ظرتنلرررد )   الررره   رررهلة ظرل  رررلنر  ك ل رررع   رررعنل ليتقرررنتص  بعررره ظ رررطلظلل  رل رررع ظألقرررذل( 

ظريلرررررذ ظل تلرررررنه ي  ررررر ك لررررر  ظرل رررررلع ظرلئ  ررررر  رقي رررررنط ذ Ricardoذبلرررررن  ك ظأللبرررررنع   رررررب 

 رر ه  ترر هل ظرتيررذ ك ظرل  ررلنر   رر  ظري ررنط ظرلررينال  ظرررق   رر ه   رر  ظريصن ررد  ررره  نرررد ظيخ ن ررصن 

 لك ظرليذه ظل تلنه .
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 رررلو  ك ل س ظرلرررن  لرررذ ظرل رررلع ظرلئ  ررر  رعلق رررد ظريلرررذ ظل تلرررنه  ذ  لرررن  Ricardoذليررر   ررر ك 

م ذظرتقه رررهظم ظلر رررد ظرلرررينال د  ررر ه   خررر  ظرتتررره  ظرتييذررررذق    يررر   رررلو  ك اصرررذل ظلختلظالرررن

ظرررره يترررر  ظرطقررررب ل  تررررنً القرررره ظرعلررررن  للررررن  رررر ه   ررررره ظيخ ررررن   قررررذلل   تل رررر  ظأللبررررنع  ررررره 

 ظللت ن  ذبنرتنر     ه لعه  ظرتقل ع ظرل  لنر .

 ك ظر رررلظئب النلررر  لرررن   ررر  تلذ ررر  ظريلرررذ ظل تلرررنه ي  ل  يررر    رررقل لرررك   رررنهة  Ricardoذ  يررره 

 نع ظرل  لنر  ك  ته ل  يذك قرع لعذا رت نل ظريلذ ظل تلنه .لعهلتصن القه  لب

ذرتررره  رررن  ظرت ق ررر  ظرل يرررنله   ررر  ظريلرررذ ظل تلرررنه  القررره   رررنس ذقرررذه ب ئرررد ظ تلرررنه د لذظت رررد  ررر  

ارررر  ظرلين  ررررد ظرينلقررررد ذ  رررر  تيررررذك ظرل   ررررنم ظل تلررررنه د ذظرتيا لررررنم ظرتذل ررررد ذتلرررررل نم 

 يل د.ظل لظه    ظتقنن ذظ ه لع لتطقبنم ظرت

 (1834-1766في النمو االقتصادي ) Malthusنظرية 

  : ك ل يقد ظريلذ ظل تلنه  تتله     Malthus لو 

ظرصرررذة ظرلذقرررذهة بررر ك ظر نقرررنم ظ ي رررني د ذبررر ك  رررهلة ظل تلرررنه ظرترررذل  القررره تقب رررد لرررقن  -1

 .ظر نقنم 

ظرلي رررذلة الرررن   يررره القررره قررررع  ررر  يال تررر  ظرلتعقترررد بنر رررينك ظرتررر  البرررل اليصرررن  ررر  ظرلتنررررد  -2

ذظرترر  تررتقخ   رر   ك يلررذ ظر ررينك  يررذك بلتتنر ررد ليه رر د القرره اليررس ظرغررقظء ظرررق   1798

 . يلذ بلتتنر د الهه د

 ك ظريلذ ظل تلنه  لذ ظرق   تق  لك لقن ظرصذة بن تغك     ك رلذظله ظرهلذة. لو    -3

 ك  لظال  ذلينال .ظل تلنه  ره  طنال  Malthusذرته      -4

  ررر   يررر   تلترررع بت ظ ررره  يلرررذ ظل تلرررنه   يرررت   ررر  ظرتطرررن  ظرلرررينال   ك ظر Malthus رررلو  -5

ظأللرررذظ  ذ رررصذرد ظ رررتخهظ  ظرتتررره  ظرتتيررر   س ررر  ظرغقرررد يت قرررد ذقرررذه ظر رررل  ظرللب رررد ررررل ذ

   . 

 تل رررر  ظرتطررررن  ظر لظالرررر  بتيررررن   ظرغقررررد يت قررررد ل هذه ررررد ظأللظ رررر  ذت ررررنذم خلررررذبتصن  -6

 يني د  هخن  ظرتته  ظرتتي .ذيت   ل

ر   لل ررررد  يبررررل رقتطررررن  ظرلررررينال  رت ررررنه  تبررررنط  لعرررره  ظرتيررررذ ك ظرل  ررررلن قررررب  الطررررنء  -7

 ذت ت ا يلذ ظ تلنه     ك.
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يترررنو ذتطرررذلن القررره  لل رررد ظرطقرررب ظر عرررن  القررره ظرليتقرررنم  ررر    رررنهة ظ  Malthus ليررر   -8

ن  رأل ررررذظا ظررررق   رررري  القررره  ك للظرعررررل   خقرررا ظرطقررررب   ررر   يرررر   رررل    ررررنيذك  ررر

ل  ررررلنر د )   ظلهخررررنل لررررذ البررررنلة طقررررب القرررره ظر ررررقع ظرظرلذظ ررررا ررررر لل ذظرررررق   عيرررر   ك 

 ظلهخنل=ظل تهلنل(.

 ذ رررو  ك ظلهخرررنل  عيررر  الررره  ظل رررتصكع ذبنرترررنر   قرررد ظرطقرررب ذظيخ رررن   Malthusريرررك  -9

 ظأللبنع ه   قد ظل تهلنل ذرقرع ينهو بنرل   ظألله  ركهخنل.

يلررررذ ظل تلررررنه   رررر  رترررره  رررر طلم يال ررررد ظر ررررينك القرررره ت ق كترررر  ذ  يررررنلن الررررك ظر خ ررررلظً ذ

ظرلقتلررع ظرررق  ل و  يرر  رررك  ررهذ  طررذ كً  لرررع ت ظ رره الررهه ظر ررينك ذتتقرر  ظرل ررن نم ظألل ررر د 

تلررر   ك  هظرتنبقرررد رايترررنو  رررذ  تررريخ    يتنق رررد ظرعلررر  ذتررريخ   لعصرررن  قرررذل ظرعلرررن ي  رررر

  ررر   ك      رررنهة  ررر  ظر رررينك  رقلع  ررردي    رررره ظر ررره ظألهيررره  ظري رررن يلرررقن ظألقرررذل  رررره  ررره 

قرررع ترر ه   ررره تررهلذل ظر نرررد ظرلرر  د رق ررينك يت قررد ر ررذء ظرتغق ررد ذظيت ررنل ظأللررلظ  هرر   بعرره

  ظلت ررن  لعرره  ظرذ  ررنم      ررل   ررنيذك تيررن   ظرغقررد ظرررق   تغقررب القرره ظرتترره  ظر يرر  ذلررك هرر

  يتص  ظرلقتلع  ره  نرد ظرليذه

 يرررره القرررره  لل ررررد ظريلررررذ ظرلررررذظ ك برررر ك ظرلررررينالد  Malthusذظرررررق  ل  ليررررك ظأ نررررر  لررررذ  ك  

ذظر لظالررررد ذ رررر  لررررقظ  تررررذ اا  ك ظرررررهذ  قظم ظ ليني ررررنم ظر لظال ررررد ظريب ررررلة ذظرل ررررتغقد ذظرترررر  

 ذقرره بصررن  طررن  لررينال  ذتقررنل   ترر  ذتررذظ ل بصررن الررهه لكئرر  لررك ظر ررينك  رر  يرر   طررن  لرر  

 ظرهذ  ظرت   ت  ل  هلنً    طل ا ظريلذ هذك  ك تخ ه   ئنًاا

 ظرتنر د:يقخ  ظريلذقو ظريك  ي  بنرهذظ   ذ ليك  ك

 o=f(L,K,Q,T) :اإلنتاجدالة  (1

     O  ظ يتنو اOutput ا 

L      ذة ظرعل  اlabor forceا 

K  )ظرلتنع لك ظألل  )ظرلذظله ظرطب ع دknown Resources 

Q   ل س ظرلنCapital 

T   ظرتته  ظرتييذرذقTechnique 

 0 ن لالتبنلن النلكً أ ل ظ تلظت قذ ه تقنل  ظريلذقو اليلل ظرتيا   
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  تذ   القه ظل تهلنل مستوى التقدم التكنولوجي (2

T=T ( I )…..  

  تذ   القه ظأللبنع  االستثمار (3

I=DQ=I(R)…… 

ذظرررق   عبررل الررك ظر  ررنهة  رر  ظرللرر ه ظرل  ررلنر   Iليررن ظل ررتهلنل ظرلررن    ل  رر   تلرره بنل ررتهلن

R   ل س ظرلن ( –البنلة الك ظرعنئه لك الينلل ظ يتنو )ظألل 

 تتذ   القه ظرل تذو ظرتييذرذق  ذالل  ظرعل : األرباح (4

R=R(T,L)…….. 

  تذ   القه  ق  ظألقذل حجم قوة العمل (5

L=L(W)……. 

 تتذ   القه  ق  ظل تهلنل األجور (6

W=W(I)……   ظريق :القلنً ب ك لقلذ  ظألقذل ذظللبنع تعنه  ظرينت O=R+W 

 W=WL  يذك:ريك    ظألق  ظرطذ   

 :ظرتنر  ر ي تيذك ي   د   ل ظريلذقو ظريك  ي  رقيلذ القه ظ     

dR → dI  → dT → dW → dL → DR 

 =>  ررررنهة ظألقررررذل  =>  ررررنهة ظرتترررره  ظرتتيرررر     =>  ررررنهة ظل ررررتهلنل   =>  ررررنهة ظأللبررررنع 

   نهة ظأللبنع  =>  نهة ظرعل  

 

 للنظرية الكالسيكية:االنتقادات الموجهة 

ت ترررل  ظريال رررد ذقرررذه تت ررر   طبتررر  بررر ك ظرل  رررلنر ك )بلرررن  ررر ص   تجاهلللل الةبقلللة الوسلللة : -1

لرررركع ظأللظ رررر ( ذظرعلررررن  ذتتقنلرررر  بنرتررررنر  هذل ظرطبتررررد ظرذ ررررطه ظرترررر  تترررره    ررررصنلنم 

   ن  د    اللق د ظريلذ ظل تلنه .

 إهمال القةاع العام. -2
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قررررع  رررره ظل ترررلظ  ظريك ررر ي  بررر ك ظرلعرررنل   ذ لقرررعللتكنولوجيلللا: إعةلللاه يهميلللة يقلللل  -3

 لع ظر لك. لظر ي د لك ظرلعط نم ذ يصن ل تتغ 

تترررذ  ظريارررلة ظرت رررن ل د رك تلرررنه  ك ظريك ررر ع  لهرررن  ل يرررنلهذ القلللوانيي  يلللر الحقيقيلللة:  -4

 ذلنرتذس القه  ك ظريت قد ظر تل د رقتطذل ظرل  لنر  ل  ظري نه.

 رر  ظرذظ ررع ررر    رره   ك لرررم ظألقررذل ي ررذ ل ررتذو ظري ررن  خةللا النظللرة ل جللور واألربللاح:  -5

 يلن  ك ظرهذ  ظرلتتهلد ر  تل   ره ل تذو ظري نه ظرهظئ .
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