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 النظرية الكينزية

 

 :مقدمة

يعتبر جون مينارد كينز مؤسس املدرسة الكينزية، انطلق كينز في بناء نظريته في ظروف مغايرة  

ت العالم الكساد الكبير التي أصابلتلك الظروف التي بنيت فيها النظريات السابقة، وكان أهم ظرف أزمة 

 :(، والتي من مظاهرها1929سنة )

 .حدوث كساد في السلع والخدمات )العرض يفوق الطلب( 

 .توقف العملية اإلنتاجية وبالتالي عملية النمو االقتصادي 

 .ارتفاع مستويات البطالة 

 .انخفاض مستويات األسعار 

 :للنظرية الكالسيكيةاالنتقادات التي وجها كينز  -أوال 

اقعية، وقام كينز ببناء  -1 اعتبر كينز أن افتراضات النظرية الكالسيكية افتراضات غير و

 :فرضياته عن طريق توجيه انتقادات لفرضيات الكالسيك كما يأتي

 :عدم صحة التوازن االقتصادي عند مستوى التوظيف الكامل -2

مكن أن يتحقق ليس فقط عند مستوى التوظيف وذلك ألن التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي ي

 قد يتحقق عند مس
ً
وى تالكامل، وإنما يتحقق عند مستوى أقل من مستوى التوظيف الكامل، وأيضا

 امل .أكبر من مستوى التوظيف الك 

اقعية فرضية حيادية الدولة -3  :عدم و

لى التوازن التلقائي إقال كينز إن )اليد الخفية( التي يؤمن بها النظام الرأسمالي إلعادة 

االقتصاد القومي غير موجودة، ولهذا يرى ضرورة تدخل الدولة في الحياة االقتصادية 

 .لتحقيق املوائمة بين الطلب الكلي والعرض الكلي
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 األجور في اتجاهها التنازلي -4
ً
 :عدم صحة فرضية مرونة األجور واألسعار، خصوصا

عار واألجور بالدرجة التي يمكن معها ضمان العودة إلى تنكر النظرية الكينزية وجود مرونة في األس

التوظيف الكامل، حيث أن تخفيض املستوى العام لألجور سوف يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، 

وبالتالي يؤدي إلى تخفيض اإلنفاق، وبالتالي الطلب الفعال، وهذا االنخفاض في الطلب الفعال البد أن 

 ج وبالتالي مستوى التوظيف. يؤدي إلى انخفاض في اإلنتا

فهناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية على أسواق أهم السلع ولن يسمحوا بانخفاض أسعار 

منتجاتهم عند انخفاض الطلب، كما أنه في أسواق العمل نجد نقابات العمال القوية تعارض االتجاه 

 .نحو تخفيض األجور 

 :يخلق الطلبعدم صحة قانون )ساي( لألسواق وفكرة العرض  -5

القطاع  تعادل بين خططترفض النظرية قانون )ساي( بتشكيكها في مقدرة سعر الفائدة على تحقيق ال

فيما يتعلق باالدخار، مع خطط قطاع رجال األعمال فيما يتعلق باالستثمار، حيث يعتبر هذا  العائلي

 لقانون )ساي(. فبينما كان الكالسيك يعتقدون بأن زيادة 
ً
االدخار يترتب عليها زيادة في أساسا

 ات املقدمة من رجال األعمال، االستثمار 

 

النظرية الكينزية تقول بأن ادخار أكثر معناه استهالك أقل، وبالتالي طلب أقل على مختلف السلع 

والخدمات املقدمة. فكيف نتوقع أن يتوسع رجال األعمال في استثماراتهم في الوقت الذي ينكمش فيه 

 املنتجات؟ الطلب على 

 من االدخار واالستثمار يتمان بواسطة فريقين 
ً
كما تؤكد النظرية الكينزية هذه الفكرة بقولها أن كال

افع االدخار )شراء سلعة في املستقبل، االحتياط ألي ظروف طارئة،  افع مختلفة. فدو مختلفين ولدو

افع اال   عن دو
ً
 في املال(، تختلف تماما

ً
لي بين ستثمار )تحقيق الربح(، وبالتالضمان مستقبل األبناء، حبا

 .كينز إمكانية حدوث أزمات في االقتصاد )كساد، فائض في اإلنتاج( نتيجة لنقص الطلب الفعال
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 :عدم صحة مبدأ حياد النقود -6

 في تحديد مستوى الدخل والتشغيل واالستثمار من خالل تأثيرها على سعر 
ً
 هاما

ً
جعل كينز للنقود دورا

ارض التقليديين على أساس أن االدخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن االدخار هو دالة كما ع ، الفائدة

 .ملتغير الدخل وليس لسعر الفائدة

 :فرضيات النظرية الكينزية -ثانيا 

 :بناء على ما سبق يمكن أن نلخص فرضيات كينز كما يلي

 .ذلك لفترة طويلة يمكن أن يتوازن االقتصاد عند حالة عدم التشغيل الكامل، ويستمر  -1

، وعليه يجب أن تتدخل الدولة إلعادة التوازن االقتصادي  -2
ً
ال يمكن لالقتصاد أن يتوازن تلقائيا

 .أو للحفاظ عليه

 .الطلب هو الذي يوجد العرض املناسب له وليس العكس -3

 :النموذج الكينزي  -الثا ث

حيث يتوزع الدخل القومي على يعرض كينز نموذجه من خالل سرح محددات الناتج القومي والعمالة، 

 :بنود اإلنفاق الكلي بالنحو التالي

Y=C+I+G+(X-M) 

(Y): الدخل القومي 

(C): )اإلنفاق االستهالكي )طلب القطاع العائلي على السلع االستهالكية 

(I): )اإلنفاق االستثماري )طلب القطاع العائلي على سلع االستثمار 

(G):  الحكومي على السلع االستهالكية واالستثمارية(اإلنفاق الحكومي )طلب القطاع 

(M): قيمة الصادرات 

(X): قيمة الواردات 

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 :ولتبسيط النموذج سيقتصر التحليل على حالة االقتصاد املغلق، وعليه تصبح املعادلة

Y=C+I+G 

يوضح كينز أن مستوى الدخل القومي يتحدد بالطلب أو باإلنفاق الكلي على السلع االستهالكية 

 .ستثمارية في القطاعين العائلي والحكوميواال 

 :هل نظرية كينز نظرية عامة أم تحليل ينصب على حالة خاصة

 :بداية يجب أن نأخذ بعين االعتبار االقتصاديات العاملية التي تصنف إلى ثالثة نماذج وهي

 .نموذج االقتصاد املتقدم في حالة التشغيل الكامل -1

 .نقص التشغيل )البطالة(نموذج االقتصاد املتقدم في حالة  -2

 تخلف .االقتصاد املنموذج  -3

 :نموذج التحليل الكينزي  -رابعا 

لقد اعتمد كينز في دراسة نموذج البلدان الرأسمالية املتقدمة التي تعاني من الكساد والبطالة، وهذه 

ذا الثالثينيات من هالبلدان تتمتع بجهاز إنتاجي متقدم ومرن، وهذا هو حال البلدان الرأسمالية في 

القرن، ويرى كينز أن الكساد في هذه الدول يعود إلى انخفاض حجم الطلب الفعال عند الحجم الالزم 

 .للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل للطاقات املعطلة

ومن الواضح أنه في نموذج كهذا فإن السياسة االقتصادية الواجب اتباعها كما افترضها كينز تتلخص 

عطلة ات اإلنتاجية املقاملستوى الالزم لتشغيل كافة الطاعلى مستوى الطلب الفعال إلى  في العمل

 .بسبب الكساد

يتعارض هذا النموذج مع النموذجين األخرين )بلدان في وضع تشغيل كامل، أو بلدان متخلفة(، حيث 

ب التخلف ألول، وبسبأن الجهاز اإلنتاجي في كال النموذجين غير مرن بسبب التشغيل الكامل في نموذج ا

في النموذج األخير. بالنسبة للبدان التي وصلت إلى مرحلة التشغيل الكامل فإن أي زيادة في الطلب 

 .الفعال، وخاصة فيما يتعلق باالستثمار سوف يؤدي هذا األمر إلى التضخم ال محالة

 فإن كينز ركز في نظريته للتوظيف على البطالة الدورية التي تسببها حاالتقدمة أما بالنسبة للبدان املت

الكساد، واعتبر أن مثل هذه البطالة ناتجة عن قصور في الطلب الفعال، ولكن هذا التحليل ال ينطبق 
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على البلدان املتخلفة التي تعاني من حالة سيادة البطالة املزمنة والتي ال ترجع إلى قصور في الطلب، 

وارد الرأسمالية أو عدم أمكانية استغالل هذه املوارد، وبالتالي هذه النظرية املإنما ترجع إلى قصور في و 

ال تقدم أي عالج للبلدان املتخلفة للتخلص من البطالة املزمنة، كما يسود البلدان املتخلفة البطالة 

ي هذه ت الواجب اتباعها فاملقنعة بشكل كبير، وبالتالي توضح لنا سبب أخر للتفرقة بين السياسا

 .البلدان وتختلف عن السياسات املتبعة في البلدان املتقدمة التي كانت محل بحث نموذج كينز

 املشكلة هنا ليست قصور في الطلب 
ً
 نموذج كينز ال ينطبق على هذه البلدان املتخلفة ألن أساسا

ً
وأيضا

ءة في عنصر العمل وتخلف وسائل وإنما قصور في جانب العرض، فمع نقص رؤوس األموال والكفا

اإلنتاج، فإنه ال يتوقع أن تؤدي زيادة االنفاق الحكومي إلى زيادة الناتج الحقيقي، بل إلى حدوث تضخم 

وارتفاع في مستوى العام لألسعار. وهذا ما حدث بالفعل في بعض الدول النامية التي حاولت تطبيق 

 ات .زيادة املدخر فيض االستهالك و هذه السياسة فكان يجب حل املشاكل عن طريق تخ

نستنج أن نموذج كينز كان محصور فقط في حالة اقتصاديات البلدان املتقدمة التي لم تصل إلى مرحلة 

 .التشغيل الكامل، ولذلك ال يمكن أن نعمم الحلول التي استخلصها كينز في نموذجه على كافة الدول 

 

 :من الناحية العمليةعلى مستوى نتائج السياسة الكينزية  -خامسا 

نالحظ أن هناك الكثير من األسئلة والشكوك حول مظاهر مختلفة ألداء االقتصاد الرأسمالي في الفترة 

 .التالية على ظهور نظرية كينز واستخدامها كمبرر نظري ملمارسات الدول الرأسمالية

ايد منذ نسبة كبيرة للبطالة تتز حول ما ظلت تعرفه االقتصاديات الرأسمالية املتقدمة من يثار السؤال 

 بالتفرقة بين البطالة املزمنة والبطالة الدورية على أن األولى الزمة 
ً
ثمانينات القرن املاض ي، تبرر نظريا

 .ملرونة الجهاز اإلنتاجي في مجموعه، في حين أن الثانية هي التي تسعى السياسة الكينزية للقضاء عليها

اء االقتصاديات الرأسمالية من التقلبات الدورية، فرغم أن الدولة لم تستطع السياسة الكينزية إعف

بتتدخلها قد أضعفت من حدة هذه التقلبات ملدة عقدين من الزمن )الخمسينات والستينات من 

القرن املاض ي(، لكن بداية من السبعينات بدأ االقتصاد الرأسمالي الدولي يعرف أزمات مالية شبه 

(، جنوب شرق آسيا 1995-1994ء املتخلفة من االقتصاد الرأسمالي )املكسيك )دورية لتنتقل إلى األجزا

 .(، روسيا، البرازيل، األرجنتين ....(1996-1997)
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