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Abstract:
The concept of capital has a special importance in the body of economic analysis
commensurate with its fundamental role in the process of production, growth and
income distribution. Also, the theory of capital is one of the most contentious
areas of economics, and there has been ongoing disagreement concerning the
measurability of capital on macro level independent of relative price changes.
This paper summarizes important aspects of capital theory through the history of
modern economic thinking. The comparative review addressed the concept of
capital and it’s supposed productive and distribution functions of the classical,
neoclassical, Austrian, and post Keynesian schools. The focus of attention is on
logical consistency in addition to explore a possible convergence and synthesis.
Capital goods as instruments of Production, cost of capital and capital value,
these are different categories of the same complex reality. No doubt that the
heterogeneous nature of capital goods creates several problems when attempting
to reach a meaningful aggregation. The paper introduced the Cambridge –
Cambridge controversy on re-switching and capital reversing, focusing on its
starting debate between Joan Robinson and Paul Samuelson. The main theme of
the disagreement is related to circularity between profit, interest rate, and value of
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capital, particularly in regard to marginal productivity theory and neoclassical
production function. The theoretical divergence motivates critical reassessment of
the mainstream premises, but no specific result can be identified to that move. In
spite of the apparent differences in analytical approaches, the ongoing research
adopts the same estimates of aggregate capital in macroeconomic modeling and
growth. Although, Concluding remarks are presented, considering the wide
spectrum of the capital theory further research works are required and
anticipated.
المدتخمص:
لسفيػم رأس السال أىسية خاصة في قػام التحميل االقترادؼ تتشاسب مع دوره األساس في عسمية اإلنتاج
والشسػ وتػزيع الجخل .كحلظ ،ان نطخية راس السال أحج أكثخ حقػل االقتراد إثارة لمخالف ،وثسة عجم إتفاق
مدتسخ يتعمق بإمكانية قياس رأس السال ،عمى السدتػػ الكمي ،باستقالل عغ األسعار الشدبية.
تمخز ىحه الػرقة جػانب ميسة مغ نطخية رأس السال عبخ تاريخ التفكيخ االقترادؼ الحجيث .وتشاولت
ّ
السخاجعة وبالسقارنة مفيػم راس السال ووضائفو السفتخضة في اإلنتاج وتػزيع الجخل لجػ السجارس الكالسيكية،

تخكد األىتسام حػل االتداق السشصقي إضافة عمى تحخؼ
والشيػكالسيكية ،والشسداوية ،وما بعج الكيشدية .ولقج ّ
التقارب والتخكيب السسكشيغ .سمع رأس السال برفتيا أدوات إنتاج ،كمفة رأس السال ،وقيستو ،ىحه اصشاف
مختمفة لحات الحكيقة السعقجة .ال شظ ان الصبيعة غيخ الستجاندة لدمع رأس السال تػّلج الكثيخ مغ السذاكل
عشج محاولة الػصػل الى تجسيع ذؼ معشى .لقج عخضت الػرقة الججل بيغ كيسبخدج بخيصانيا وكيسبخدج
الػاليات الستحجة حػل إعادة التحػيل وانعكاس رأس السال بالتخكيد عمى بجاية الشقاش بيغ الديجة جان
روبشدػن وبػل ساميػلدغ .وتختبط السدألة الخئيدة لمخالف بالدببية الجائخية بيغ الخبح ،سعخ الفائجة ،وقيسة
شجع االختالف الشطخؼ
راس السال خاصة بالعالقة مع نطخية اإلنتاجية الحجية ودالة اإلنتاج الشيػكالسيكيةّ .

عمى إعادة تقييع نقجية لسختكدات التيار الخئيذ ،لكغ ليذ ثسة نتيجة محجدة يسكغ أن تشدب لحلظ الججل.

وعمى الخغع مغ الفخوقات الطاىخة في السقاربات التحميمية لكغ البحث الجارؼ يعتسج نفذ التقجيخات عغ رأس
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السال التجسيعي في نسحجة االقتراد الكمي والشسػ .وعمى الخغع مغ عخض مالحطات ختامية ،آخحيغ
باالعتبار الصيف العخيس لشطخية رأس السال فإن السديج مغ األبحاث مصمػبة ومشتطخة.

تقديػ:
الس َج ٍدجة
بقي راس السال محػريا في االقتراد الشطخؼ ومفرميا في االختالف السشيجي فيػ وسيمة اإلنتاج ُ
لمتصػر التكشػلػجي ،ووعاء الثخوة مع صمتو الػثيقة في تػزيع الجخل واالدخار واالستثسار والشسػ االقترادؼ.

تشاولت ىحه الجراسة تصػر مفيػمو في تجمياتو التقشية والكمفػية وفاعميتو اإلنتاجية وقيستو السختبصة بدعخ
الفائجة او معجل الخبح الدائج؛ واألخيخة كانت مػضع الججل فيسا بيغ السجرستيغ ،كيسبخدج األنكميدية واألخخػ
األمخيكية .إضافة الى الشبحة التعخيفية وىحا التقجيع تػزعت الجراسة بيغ متابعة تصػر السفيػم  ،ثع ريكاردو
وماركذ  ،فالسشيج الحاتي في التحميل االقترادؼ والسجرسة الشسداوية .وبعجىا الشطخية الشيػكالسيكية في
اإلنتاج والتػزيع؛ ونساذج راس السال والخبح ضسغ الكيشدية في نصاقيا الػاسع بسا فيو كاليتدكي .وانتقمت
بعجىا الى ججل كيسبخدج بسخاحمو وأشخاف الحػار .واستعادت معادلة فيكدل إلسياميا في رفج الشقاش بسقاربة
تترف بقجر مغ الحياد .وانتيت الى خالصة حاولت إستذفاف السزسػن األبدتسػلػجي إضافة عمى إنتطام
السجارس حػل الثشائيات السعخوفة .لتدييل القخاءة اعتسجنا تدمدل السعادالت لكل قدع عمى حجة ،وكحلظ
األشكال البيانية عمى قمتيا ،فيػ إسمػب لمعخض ال حطشا ججواه  .ال شظ ان ميجان البحث الشطخؼ في رأس
السال والخبح واسع ومتذابظ في كل التشطيخ االقترادؼ ولحا مغ الرعػبة وضع حجود صارمة لمسدائل التي
يذتغل عمييا .وتبقى االستشتاجات السدتقخة تشتطخ السديج مغ األبحاث في السدائل التي شخحتيا ىحه الػرقة
والسػضػعات ذات الرمة القخيبة.
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اوال  . :تطؽر مفهؽم رأس المال:
 -1مفردات أساسية:
يػصف رأس السال بأنو رصيج ،او خديغُ Stock ،مشتَج سابقا قج تخاكع عبخ الدمغ ،فيػ مػجػدات أو
أصػل  Assetsذات صفة رأسسالية ،أؼ وسائل إنتاج إرتبصت حيازتيا بتحقيق فػائس أو أرباح .وعمى
السدتػػ الػششي يبمغ حجع رأس السال ،حدب تقجيخات تتدق مع نطام الحدابات القػمية ،بيغ ثالثة الى
أربعة أمثال الشاتج السحمي ،حػالي  %60مشو ابشية وآنذأت ،والباقي معامل ومكائغ ووسائط نقل إنتاجية
تدػق بعج .واألصػل
وثخوة حيػانية ،والسخدونات مغ مدتمدمات اإلنتاج وسمع نرف مرشعة ومشتجات لع ّ
الخأسسالية مشيا ثابتة  Fixedبسعشى معسخة تدتسخ لجورات إنتاجية متعاقبة ،حػالي  25سشة بالستػسط
واألبشية واآلنذآت اشػل عس اخ مغ السكائغ والسعجات ،وأخخػ متجاولة  Circularمتججدة ،فالسػاد األولية
عدز مخازن السرانع بغيخىا لجورة قادمة  ...وىكحا .التخاكع ىػ تكػيغ رأس السال
تدتخجم في اإلنتاج وتُ ّ
يخكب مغ مكػنات وعبخ
 Capital Formationوىػ االستثسار وكميا بسعشى اإلضافة .وألن رأس السال ّ
مجة زمشية ،لحا تعتسج كمفتو عمى أسعار مكػناتو ،مزافا إلييا فػائج عمى ما يشفق لتكػيشو مغ البجاية ولحيغ
جاىديتو لمتذغيل برفة شاقة إنتاجية .وال تشكخ العالقة العكدية بيغ الصمب عمى الدمع الخأسسالية ،وىي
مخكبة ،واسعار السكػنات وسعخ الفائجة.
ومغ السيع االنتباه الى تجخل سعخ الفائجة بحداب الكمفة الخأسسالية ،وندػق مثال بديصا لذخح السدألة
السجسع  :األولى في ثالث سشػات عمى ثالث
مجسع تجارؼ ،واستعجت شخكتان ألنجاز
ّ
أحجىع اراد إنذاء ّ
السجسع .وعمى
دفعات  50في بجاية كل سشة ،والثانية في سشة واحجة بسبمغ  170نياية الدشة عشج تدميع
ّ
فخض ان سعخ الفائجة  %15سشػيا ،تزاف مبالغ الفػائج عمى الجفعات الدشػية وتقارن ليتزح ان الكمفة
الخأسسالية لمبجيل األول حػالي  200والثاني كسا ىػ  ،170وعميو يكػن البجيل الثاني أدنى كمفة.
والسدػغ إلضافة مبالغ فائجة عمى الشفقات في مخحمة تكػيغ رأس السال يأتي مغ إفتخاض ان السدتثسخ قج
السجسع مباشخة بعج إنجازه ،فسغ السشصقي ان يدتخد تكاليف التسػيل ونفقات البشاء.
إقتخضيا فعال ويشػؼ بيع
ّ
جسجىا في األبشية قبل األنجاز كان لو أن يػضفيا في
ومغ جية أخخػ حتى لػ لع يقتخض فاألمػال التي ّ
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يعبخ سعخ الفائجة  %15عغ كمفة الفخصة البجيمة .وىكحا صارت السدألة واضحة :راس
مجال آخخ ولحا ّ
السال مخكب سمعي يقاس بكمفة تمظ الدمع التي يتألف مشيا؛ بيج ان تكػيشو يدتغخق زمشا وال ُيشتفع مسا يشفق
عميو فػ ار مثل سمع األستيالك .ولحا ال بج مغ إضافة العػائج السزحى بيا مجة إحتجاز األمػال قبل األنتفاع

مغ السذخوع؛ وبعج إضافة الفػائج التقجيخية أو الفعمية نكػن إزاء الكمفة الخأسسالية.
وايزا ،لخأس السال صفة أخخػ ،مبمغ مغ السال يػضف بيجف الخبح ،ولحا تكػن لدعخ الفائجة ،أو ما في
حكسو ،أىسية فائقة في تحجيج قيسة رأس السال ،عجا كمفتو آنفا ،ستتزح .ومغ ىحه الرفة السددوجة لخأس
السال يشذأ إختالف وحػار بيغ كمفتو وقيستو .الكمفة مجسػع الشفقات ألنذاء َمرشع  ...اما قيسة رأس السال
فتعخف بالكيسة الحالية لرافي إيخاداتو التذغيمية الدشػية السدتقبمية
السرشع ،او سعخه برفتو اصال رأسساليا،
ّ
َ
شيمة عسخه األنتاجي .أؼ تمظ األيخادات مخرػمة كسا لػ ان لجيظ سشج ديغ عمى احجىع يدتحق بعج عذخ

سشػات وأردت مبادلة ذلظ الجيغ مع السرخف فدػف يخرع األخيخ مبمغ الجيغ  Dبدعخ الفائجة الدائج r
لتدتمع  .D/(1+r)10وىكحا تخرع األيخادات الدشػية  Ftوتجسع (Ft/(1+r)t :ىحه قيسة رأس السال ،ومغ
الستػقع ان سعخ السرشع في الدػق سيكػن بيحا السقجار بغس الشطخ عغ كمفتو .ألن األخيخة تختمف عغ
السجسع التجارؼ ،آنفا ،شيمة عسخه
قيستو التي ىي مجسػع صافي التجفق الدشػؼ السخرػم لمسرشع أو
ّ
التذغيمي.
وقج الحطشا كيف ان الدمغ متغيخ فعال في مفيػم كمفة رأس السال وقيستو وكالىسا يختبط بدعخ الفائجة ،او
معجل الخبح السحتسل أو كمفة الفخصة البجيمة ولحلظ ندتخجم تعبيخ سعخ الفائجة او ما اليو مثل العائج الذخعي
في االستثسار اإلسالمي.
 -2النعر الى رأس المال بيؼ المكؽنات والؽظيفة:
لع يكغ رأس السال بشفذ السفيػم والتعخيف السألػف ىحا الدمغ :في العرػر الػسصى ذخيخة نقػد تػضف
بالفائجة؛ أو ذخيخة مالية  Fundمصمػبة لسباشخة تجييد وسائل اإلنتاج وتيحيب سيخ العسمية األنتاجية بتاميغ
إستس اخريتيا عبخ تقمبات السػاسع  .ويشدب الى  Barbonأقجم ترػر لخأس السال الحكيقي عام  1690الحؼ
ص ّخة نقػد وحدب؛ و يفيع باربػن سعخ الفائجة ريعا لخاس السال.
رآه رصيجا  Stockلمدمع وليذ ُ
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وعشج  Turgotالفيديػقخاشي سمع مجخخة ،وعامل إنتاج ،وتػرغػت ىػ الحؼ بجأ فكخة الكيسة الحالية لخيع
األرض سع اخ ليا وكأنيا رأس مال آخخ ،وىي سابقة في التجخيج الشطخؼ لألرض ورأس السال قج أغفمت حتى
الدباق لفيع قيسة راس السال أو
مغ بػم بافخك  Bohm-Bawerkعشجما أورد ىحا التعخيف .وTurgot
ّ
سعخ االصل بجاللة العػائج السدتقبمية السخرػمة ،فقج استخجم تعبيخ رأس السال بالجسع ،رساميل ،وكان

واعيا لفعل التخاكع.
ويخد ما يشػب عغ رأس السال مغ مفخدات في كتابات الفيديػقخاط خاصة لسعالجة التفاوت بيغ مػسع
األنفاق عمى اإلنتاج الدراعي ومػسع الجشي والحراد وتحقيق األيخاد .ويفيع الفيديػقخاط دور رأس السال
لتدييل استخجام الصخق األكثخ إنتاجية إذ يداعج عمى تسػيل البشاء وشخاء السعجات ومشيع مغ يعتقج ان سعخ
الفائجة السشاسب عمى رأس السال  %10تتزسغ االنجثار  ...ذلظ الدمغ ) .(Smita,P4ويسيد Quesnay
بيغ راس السال الشقجؼ الحؼ ُيقجم سمفا لمفالحيغ وراس السال الثابت في العسمية اإلنتاجية.
ويالحع أرس السال الشقجؼ في كتابات  Cantillonدون استخجام صخيح لمسفخدة بل ىػ ذخيخة او صشجوق
نقػد لتدييل اإلنتاج أو التجارة.
وقجم آدم سسث مفيػميغ لخأس السال عمى مدتػػ األفخاد برفتو وسيمة لمحيازة  Acquisitionأؼ قيسة مجخدة
تسكغ مغ حيازة سمع وفي ىحا ال يختمف التعخيف عغ كػنو ذخيخة نقػد؛ والسفيػم الثاني وسائل إنتاج
اجتساعي وىػ األقخب الى التفكيخ االقترادؼ الكمي السعاصخ؛ وبقي تعخيف رأس السال لجػ الكالسيظ
متأث اخ بذخوط اإلنتاج في االقتراد الدراعي والى اليػم ال يتخدد الخيكارديػن في إستخجام مخرز ،او
صشجوق األجػر ،مخادفا لخاس السال ،وصشجوق األجػر سمع الغحاء لسػسع زراعي .وعمى األغمب تجاوز
ريكاردو والالحقيغ مفيػم رأس السال الشقجؼ الى الدمعي وحتى األجػر يقرج مشيا سمع الغحاء ،إعادة إنتاج
قػة العسل ،اؼ ذخيخة سمعية لجورة إنتاج ولحلظ ىي رأس مال .وتزاف الى ذخيخة الدمع األجخية الدمع
الػسيصة ،السػاد األولية ،وسمع األنتاج السعسخة .وعشج ماركذ رأس السال أدوات ألستغالل العسال لكشو شخح
م اخ ار العالقة بيغ أدوات العسل ،أو كثافة راس السال لمعسل ،واألنتاجية ،وتعخيف رأس السال عشج ماركذ ،كسا
ريكاردو مغ قبل ىػ الخديغ الدمعي ،بسا فييا سمع الغحاء ،وبالكيسة مخرز أو صشجوق األجػر ،وراس
السال الثابت  Fixedعجا إختالفات التدسية احيانا.
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إذن رأس السال في التشطيخ الكالسيكي مجسػعة مغ الدمع ،انتجت بعسل سابق ،تدتخجم في األنتاج
الجارؼ وىي كسا تقجم بثالثة أصشاف :سمع الكفاف لتغحية العسال حتى نياية دورة األنتاج الجارية ؛ ومػاد
أولية ؛ وادوات إنتاج  ،مكائغ وما إلييا وأبشية ،تدسى أيزا راس السال الثابت  .Fixed Capitalسمع
الكفاف تدسى أيزا مخرز األجػر وكأن األخيخة قيسة تمظ الدمع ولحا تجج األجػر ،في األدبيات
الكالسيكية جدءا مغ الكيسة الججيجة ،السزافة ،وجدءا مغ كمفة األنتاج وداخمة في مفيػم رأس السال لحداب
معجل الخبح .رأس السال الثابت والسػاد األولية تدسى رأس السال الحؼ ال يتغيخ ،Constant Capital
الجائع او السدتسخ؛ اما األجػر فتػصف بخأس السال الستغيخ  . Variableوأيزا تجسع السػاد األولية
واألجػر ضسغ مفيػم رأس السال الستجاول أو الجوار  . Circulatingستانمي جيفػند ،ابخز الخواد األوائل
وسع صشف الدمع السصمػبة إلدامة إستيالك
لمسجرسة الشيػكالسيكية ،تبشى تعخيف الكالسيظ لخأس السال لكشو ّ
العسال كي تتجاوز الغحاء الى كافة الدمع األستيالكية ،ولتقخيب التعخيف الكالسيكي مغ مبادغ السحاسبة.
بجء السشيج الكالسيكي في التفكيخ مع الثػرة الرشاعية ولحا جاء سبب آخخ لألىتسام بخأس السال الحكيقي،
الدمع السشتجة والتي يعاد إنتاجيا وىي وسائل إنتاج .ومغ الستػقع ان يجج آدم سسث في راس السال ما كان
ف آدم سسث ان
عخ َ
يبحث عشو مغ أسباب ثخوة األمع أو نسػ الجخل القػمي بمغة القخن العذخيغ .وبالفعل فقج َ

تخاكع رأس السال أصل التقجم االقترادؼ ( .(Smita, ibid, P6وميد بيغ راس السال التذغيمي والثابت،

واألخيخ ابشية ومعجات ،وقج أضاف العادات الشافعة التي اكتدبيا السجتسع وليا قيسة وىحه مقجمة لسا أصبح
يسكغ رأس السال السشتجيغ مغ
ميج لسفيػم مجة األنتاج Roundabout ،حيث ّ
يعخف بخأس السال البذخؼ .و ّ
تخصي الدمغ بيغ تقجيع السجخالت لمعسمية األنتاجية وضيػر السشتجات الشيائية والتي صارت األساس لجػ بػم

بافخك فيسا بعج .ويدتخجم سسث ،أيزا ،ذخيخة األجػر  Wage Fundويقرج بيا ،كسا ريكاردو وبكية
الك السيظ فيسا بعج ،الغحاء السجخخ ويعبخ عشو بالقسح او الحرة ،وىػ قخيغ إقتراد الدراعة ،غحاء الفالحيغ
والعسال لحيغ الحراد .ويتصمب الشسػ األقترادؼ في نطخ سسث ،وىػ محق ،ان يشسػ الغحاء ،او ذخيخة
األجػر ،بأسخع مغ نسػ الدكان؛ وبقي السخدون الدمعي الى اآلن السكػن الثاني لخاس السال الى جانب رأس
السال الثابت.
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األرباح عشج سسث نتيجة لتخاكع راس السال وتقديع العسل ،و يقخ سسث بسبجأ تشاقز الغمة نتيجة لشفاذ فخص
االستثسار في رأيو ،ولحا يتشاقز معجل الخبح في األمج البعيج ،وعجا ىحا ليذ لجػ سسث نطخية صخيحة
لتحجيج الخبح ،لكغ كتاباتو إحتػت عمى بحور كافية لمتشطيخ الالحق.
حافع ريكاردو عمى ترػر سسث لخاس السال واصشافو ،و بقي يحاول إكتذاف شخيقة لسعالجة راس السال
الثابت ضسغ إشار نطخية العسل لمكيسة التي تبشاىا .ولع يشجح في إعادة راس السال الى وحجات مغ العسل أو
الجسع بيغ راس السال الثابت والستجاول في حداب معجل الخبح عمى رأس السال فيسا سسي مذكمة الساكشة
 .Machine problemوبقي متخددا بيغ األنجثار أو إشالة فتخة األنتاج لحيغ انقزاء العسخ اإلنتاجي لخأس
السال الثابت وىي محاولة لتجاوز مذكمة عجم تجانذ سمع رأس السال في العسخ اإلنتاجي أو دورات األنتاج
التي تذارك بيا ،فخأس السال الستجاول يفشى في دورة واحجة ورأس السال الثابت يدتسخ لجورات عجة .والى
يػمشا بقي الخيكارديػن في محاولتيع لسعالجة مذكمة عجم تجانذ سمع راس السال باالقترار عمى رأس السال
الستجاول ،الدمع الػسيصة ،او احيانا االكتفاء باألجػر بسعشى ذخيخة سمع األستيالك كسا فعل  Pasinettiفي
نسػذجو السعخوف لخيكاردو .يترػر ريكاردو ان السشافدة كفيمة بتػحيج معجل الخبح لجسيع األنذصة ويختبط
تساثل معجل الخبح بحخكية راس السال ولػ أنو قج أقخ ببطء التعجيل في راس السال الثابت .يػصف تحميل
ريكاردو بانو ستاتيكي حيث تجخؼ جسيع العسميات في نفذ الػحجة الدمشية ،وذلظ رغع إىتسام الكالسيظ
وريكاردو مشيع في العالقة بيغ الغحاء واألجػر والدكان في األمج البعيج الحؼ ربسا يتعجػ العسخ الستعارف
عميو لجيل أو اكثخ.
يتزسغ الخبح عشج الكالسيظ سعخ الفائجة وعائج السشطع ،الحؼ يتحسل السخاشخ ،وىػ أما ندبة ثابتة مغ
الخبح أو متبقي بعج الفائجة.
وعشج الشيػكالسيظ تبمػر الترػر الدمعي العيشي لخأس السال وعادة يقرج بكيسة رأس السال ،أو رأس السال
ويعخف  Hermannرأس السال بكل ما ىػ أساس معسخ لمسشفعة ولو
السجخد ،الكيسة التجسيعية لتمظ الدمع.
ّ

ويعخفو مشجخ مجسػعات مغ سمع
قيسة تبادلية ،وربسا يقرج سمع معسخة تدتخجم إلنتاج سمع استيالكية؛ ّ

اقترادية مغ رتبة أعمى تتػفخ مغ اآلن لفتخات مدتقبمية ،والختبة العميا لمػضيفة اإلنتاجية السدتسخة لفتخات
معسخة .وعخفو كاليشفاختخ أدوات إنتاج؛ بيشسا جيفػند لع يتعج أبدط الترػرات الكالسيكية إذ
مدتقبمية بسعشى ّ
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يختز رأس السال باستجامة العسال بسعشى مجسػعة مغ الدمع األجخية أو مخرز أجػر إذ تتسثل الػضيفة
األكثخ أىسية لخأس السال ،عشجه ،في تسكيغ العسال مغ االنتطار لمسجة الدمشية حتى نياية العسمية اإلنتاجية.
وعشج  Kniesسمع متاحة إلشباع احتياجات السدتقبل ،وىػ تعخيف عائع؛ وعشج  walrasسمع يسكغ
استخجاميا أكثخ مغ مخة اؼ سمع معسخة؛ وفي تعخيف  Macleodقيسة قػة إنتاجية محتػاة في سمع مادية
السجسج وىػ تعخيف بميغ .ويخػ بػم بافخك رأس السال
وىحه تجسع بيغ فكخة وسائل اإلنتاج والعسل السجخخ او
ّ
مخكب مغ سمع وىػ وسيمة حكيكية لإلنتاج وليذ ضسة قيسة  Sum of Valueتحػم حػل الدمع ،وفي رأيو
سيد رأس السال عغ العسل واألرض وىسا عامال االنتاج األصميان في نطخ السجرسة الشسداوية
يشبغي ان ُي ّ

وفيكدل (.)Fetter, 1977, PP 34-35

عمى مدتػػ السشذأة الحجيثة يسكغ القػل ان رأس السال ىػ رأس السال الثابت Fixedمزافا اليو رأس السال
التذغيمي  Working Capitalباإلجسالي ،وليذ الرافي ،ألن الفخق بيشيسا ىػ الجدء السسػل بقخوض
قريخة األجل وليذ السيع في التشطيخ مرادر التسػيل إنسا مزسػن السفيػم ذاتو .بيشسا نالحع في االقتراد
تعيغ وضيفتو التقشيات الدائجة؛ ورصيج مالي
الػاقعي ان لخأس السال صفة مددوجة :كػنو مخكب أدوات إنتاج ّ
مػضف بيجف الخبح .أما عشرخ الدمغ فال شظ في وجػده شالسا ان أدوات اإلنتاج والسػاد األولية جاءت مغ

عسميات سابقة وسػف تدتسخ أدوات اإلنتاج لدمغ الحق.
وفي الشطخية الحجيثة يشطخ الى حقػق السمكية السسثمة باألسيع بأنيا مرجر لمتسػيل وارباح الديع ىي تكاليف
استخجام رأس السال السداىع في مقابل سعخ الفائجة عمى ذلظ الجدء السسػل مغ رأس السال بالقخوض.
وعشجما يقال في االقتراد السالي تكاليف رأس السال  Cost of Capitalيقرج بيا تكاليف التسػيل ،أغمب
األحيان ،وتحدب عمى اساس الستػسط السػزون باألىسيات الشدبية لسرجرؼ التسػيل:
)(1-TC) …… .. . ……..(1
معجل العائج السصمػب بالستػسط  ACC؛  Rdسعخ الفائجة عمى القخوض؛ و Reىػ الحج األدنى مغ العائج
الحؼ يخيجه حائدو األسيع لالحتفاظ بيا ،وعشج ندول العائج الفعمي دونو تشخفس أسعار األسيع في الدػق
نتيجة تخمي السالكػن عشيا .و Eالكيسة الدػقية ألسيع الذخكة؛  Dالكيسة الدػقية لجيغ الذخكة؛  Tcندبة
9

الزخيبة عمى األرباح ألن مجفػعات الفائجة تخرع مغ إجسالي الخبح لمػصػل الى الرافي الخاضع
لمزخيبة .والعائج الفعمي قج يكػن أعمى أو ادنى مغ الستػسط السخجح لكمفة رأس السال أؼ كمفة التسػيل .وىشا
نذيخ ،مخة أخخػ لزخورة التأكيج  ،الى التسييد بيغ كمفة رأس السال في أسػاق السال التي يقرج بيا بكمفة
التسػيل كسا في السعادلة ( )1أنفا .وكمفة راس السال بسعشى كمفة الدمع التي يتألف مشيا راس السال العيشي
وىي السقرػدة بججل كيسبخدج وفي عسػم التشطيخ االقترادؼ .والخبح التشطيسي برفتو ريعا ىػ الفخق بيغ
العائج الفعمي عمى رأس السال والسقجار ACC

ثانيا  :ريكاردو وماركس :الربح والقيمة:
كسا تقجم يقرج الكالسيظ بالخبح عائج الجيج التشطيسي وتحسل السخاشخ مزافا إليو سعخ الفائجة الخالز
واألخيخ يكافئ سعخ الفائجة عمى الدشج الجائع  ، Perpetualوربسا ألن السشطع

 entrepreneurىػ في

نفذ الػقت مالظ رأس السال فغالبا ما ال تجج إشارة الى التسييد بيشيسا .في نساذج اقتراد السشذأة األحجث
يسيد بيغ العائج عمى رأس السال وربح السشطع .ويعدػ األخيخ الى عشرخ االحتكار والسخاشخة التي يتحسميا
السشطع ومدايا نادرة مشيا القجرات التشطيسية .ولحا يقتخب ربح السشطع مغ مفيػم الخيع االقترادؼ وىشا تختمط
محجدات الخبح عمى رأس السال السسمػك مع الخبح التشطيسي بعج استقصاع الفائجة عمى رأس السال السسػل
بالقخوض.
يقػم نطام ريكاردو عمى أجخ الكفاف معخفا بالغحاء او القسح ،والخيع التفاضمي لألرض ،ومعجل ربح الى رأس
السال بالسقجار الزخورؼ الحؼ ال يسكغ الشدول دونو ،ونطخيا ىػ السعجل الدائج متداويا ال يتفاضل .يدتػعب
أثخ تشاقز الغمة ريع األرض أما عشاصخ اإلنتاج الستغيخة ،العسل ورأس السال ،فتدتخجم بتشاسب ثابت
 Dosesولحا ال يشفع التحميل الحجؼ لسعخفة الخبح .وقج جعمت فخضية ثبات األجخ مغ جية ،وإستئثار الخيع
بسا زاد عمى أجخ الكفاف والسقجار الزخورؼ مغ الخبح مغ جية أخخػ ،مقجار الخبح ثابتا لمحدمة الػاحجة مغ
العسل ورأس السال .ويسكغ القػل ليذ لجػ ريكاردو نطخية لتعييغ معجل الخبح بل ىػ معصى مفتخض مغ
خارج نطامو الشطخؼ.
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درس ريكاردو الخبح الى رأس السال بسقاربتيغ األولى نطخية الخيع والثانية نطخية الكيسة .في األولى الخبح ىػ
الستبقي بعج الخيع واألجػر وىحه محجدة بسدتػػ الكفاف وراس السال ىػ مخرز او ذخيخة األجػر Wage
 Fundيعادل قيسة سمع االستيالك لمعسال التي تذتخييا األجػر ،ويػضح الذكل ( )1ىحه العالقة.
الذكل رقػ ()1
الريع والربح :نعرية ريكاردو في النمؽذج األول:
األنتاج
دون الري ع

األنتاج

stationary
Wages
TPLR
TPLR
األرباح
1

األرباح

b

a

2

c

AP
األجور

4

3

w

MP
O
LS

LS

)L=E(POP

L1

في الجدء األيدخ مغ الذكل ( )1مقابل قػػ عاممة  L1الذكل الخباعي  cab2ىػ الخيع ،والذكل  wc24ىػ
الخبح ،و  OW4L1األجػر .معجل الخبح الى رأس السال  r=WC/OW؛ وعشج زيادة الدكان وزيادة العسل
تبعا لحلظ يشخفس تجريجيا السقجار الستبقي مغ الخيع واألجػر لألرباح وصػال الى القػػ العاممة  Lsالتي
عشجىا ال يبقى بعج إستقصاع الخيع سػػ األجػر ،ونطخيا يربح معجل الخبح صفخا .وفي الجدء األيسغ مغ
الذكل ( )1نالحع مشحشى قيسة الشاتج بعج الخيع عمى السحػر العسػدؼ  TPLRومجسػع األجػر Wages
مخترخىا  Wعمى السحػر العسػدؼ أيزا يسثميا الخط السدتكيع بدبب ثبات متػسط األجخ؛ وعمى السحػر
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األفقي القػػ العاممة وىي بشدبة ثابتة  Eمغ الدكان  POPوبحا يسكغ متابعة تصػر الستغيخيغ ،الدكان
والقػػ العاممة ،عمى السحػر األفقي .وعمى فخضية أجخ الكفاف  wوالشاتج عجا الخيع دالة بحجع الدكان
تبدط العالقة لستابعة تصػر الخبح  NOومعجل الخبح  rالى:
)L=E(POP); W=wL; TPLR=f(L); NO=f(L)-wL; d(NO)/dL=MPL-w=0; MPL=…(1
)r= NO/W; r= (NO/L)/W/L = s/v …………………………………………..(2
نالحع ان ندبة الخبح الى رأس السال في نسػذج الخيع ىي ذاتيا ندبة الخبح الى راس السال الستغيخ لجػ
ماركذ ،وعمى السدتػػ الكمي ىي ندبة فائس الكيسة ذاتيا .أؼ ان ندبة فائس الكيسة الساركدية إبتجاءا ىي
معجل الخبح عشج إفتخاض ان راس السال ىػ أجػر والتي تدسى تكاليف إعادة إنتاج قػة العسل؛ األجخ وأجخ
الكفاف ،وتكاليف إعادة إنتاج قػة العسل متخادفات بالسزسػن األقترادؼ ربسا تختمف في السعشى األجتساعي
أو الدياسي الحؼ يخاد تزسيشو في ىحه العالقة.
والسقاربة الثانية مغ اجل نطخية العسل لمكيسة وليذ لشطخية رأس السال بحاتيا ،وال تختمف مقاربة ماركذ
عشيا ،ورأس السال عشج كمييسا :األجػر  wوتدسى راس السال الستغيخ؛ والدمع الػسيصة وراس السال الثابت
 . Fixed Capitalوتجسع الدمع الػسيصة واألجػر في صشف رأس السال الستجاول Circulating Capital
السعسخ والدمع الػسيصة لتدسى رأس السال الثابت
؛ ثع تجسع سمع رأس السال الثابت  Fixedبسعشى
ّ
.Constant
حاول ريكاردو  ،كسا تقجم آنفا ،معالجة إختالف ندب رأس السال لمعسل والعسخ األنتاجي لدمع رأس السال
السعسخ ،السكائغ وما الييا في مقابل راس السال الستجاول ،وذلظ لسعخفة تأثيخىا في قيع العسل أو مجػ تبايشيا
ّ
عغ األسعار وكالىسا ندبية .كان ريكاردو ،في أمثمتو ،يفتخض سعخ الفائجة او معجل الخبح ليالحع الكيع
الشدبية لمدمع ،اؼ ان السدألة ليدت البحث عغ محجدات معجل الخبح وكيف تؤثخ البشية الدمشية لخاس السال
فيو.
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بيشسا حاول ماركذ إكتذاف معجل الخبح كسا سيتزح .لقج ساعجا ،ويمدػن وزميمو بيت عمى إعادة تقجيع
أمثمة ريكاردو الحدابية بريغة سيمة ( .)Wilson and Pate ,PP 128-129سعخ الدمعة P؛ راس
السال الستغيخ ،األجػر  W؛  Cرأس السال الثابت  Constant؛ rسعخ الفائجة ؛  nالعسخ األنتاجي:
)P=W+(W+C)r+{Cr/(1+r)n-1}; P= Lw+(Lw+C)r+{Cr/(1+r)n-1} ……….(3
وىحه السعادلة لع يدتخجميا ريكاردو إنسا ىي األندب لمتعبيخ عغ مثالو الحدابي .الحج األخيخ مغ اليسيغ
ىػ دفعة سشػية مشتطسة بسبمغ ثابت تخكب بدعخ فائجة  rإلحالل رأس السال  Cبعج انقزاء عسخه األنتاجي ،
وىحه تذبو صشجوق إشفاء الجيغ .Sinking Fund
ومغ الػاضح ان األسعار الشدبية لمدمع ال تصابق الكيع الشدبية لمعسل  (Li/Lj)ǂ(Pi/Pj ):إال بذخوط صعبة
وىي ان  Cمتشاسبة مع العسل لمدمعتيغ وأن  Cبشفذ العسخ اإلنتاجي .وعمى فخض تشاسب رأس السال مع
العسل فيحه قج تفيع تشاسب العسل مع رأس السال .إن محاوالت تخجسة العالقات الدعخية الى وحجات عسل
تعتخضيا عكبات كأداء .لكغ مغ الزخوؼ األشارة الى أن األخفاق في تحػيل قيع العسل الى أسعار أو
العكذ ال يشفي أو يثبت ان العسل ىػ السرجر الػحيج لمكيسة أم ال فتمظ مدألة أخخػ في نطخؼ ال تتدع ليا
نطخية راس السال .وعمى سبيل السثال لػ كان العسخ األنتاجي  nواحج اؼ سشة واحجة يكػن الحج األخيخ C
فقط؛ ونخمد لستػسط األجخ  wألعادة كتابة السعادلة:
)P=(W+C)(1+r); P=(wL+C)(1+r) …………………………………..(4
أؼ ان  Cكميا رأس مال متجاول  ،سمع وسيصة ،والسعادلة األخيخة ىي التي يدتخجميا ماركذ لحداب سعخ
األنتاج ولسقارنتو بالكيسة  ،قيسة العسل .لكغ عشج ريكاردو  rمعصى  ،حاول ماركذ إيجاد  rبحل آني
لسع ادالت الدعخ عشج تقديع األقتراد الى قصاعات .مثال  ،األول يشتج سمع الكفاف األجخية  ،والثاني سمع
رفاه  ،والثالث سمع رأسسالية .عمى ان يكػن مجسػع الخبح مداويا لفائس الكيسة اؼ صافي فائس العسميات.
وعشجما نخمخ لمعسل في القصاعات  L3 ، L2 ، L1ومتػسط األجخ ثابت  w؛ وتدتخجم القصاعات ، C2 ،C1
 C3سمعا وسيصة فإن  Sفائس الكيسة يداوؼ مجسػع األرباح:
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)S=(W1+W2+W3+C1+C2+C3)r; S/(W1+W2+W3+C1+C2+C3)=r …………………..(5
وشالسا تختمف ندب رأس السال الى العسل أو  C/Wمغ قصاع آلخخ تتفاوت ندب فائس الكيسة عغ
معجالت الخبح وتختمف األسعار الشدبية عغ قيع العسل الشدبية :
)Li/Ljǂ(Liw+Ci)(1+r)/(Ljw+Cj)(1+r) …………………………………………..(6
وأن عجم السداواة بيغ األسعار الشدبية في اليسيغ وقيع العسل الشدبية في اليدار تبقى حتى مع تساثل معجل
الخبح إال في حالة التشاسب الثابت بيغ العسل ورأس السال أؼ أن : C=L
)(Liw+Ci)(1+r)/(Ljw+Cji)(1+r)=(+w)(1+r)Li/=(+w)(1+r)Lj=Li/Lj ………(7
أؼ تداوؼ التخكيب العزػؼ لخأس السال

 Organic Composition of Capitalبمغة ماركذ وتساثل

معجل الخبح .لكغ ريكاردو قمل مغ أثخ تفاوت كثافة رأس السال لمعسل وحتى مع إضافة العسخ األنتاجي
لمسعجات الخأسسالية  ،آنفا ،حيث أصبحت معادلة الدعخ أعقج كثي اخ مغ تمظ التي عالجيا ماركذ .ولقج اىتع
ماركذ خاصة بسعجل الخبح أو انخفاضو نتيجة لتراعج التكثيف الخأسسالي  ،زيادة التخكيب العزػؼ لخأس
السال ،والحؼ يدتسخ باالنخفاض حدب ترػره حتى لػ تخيمشا انعجام األجػر؛ وحدب نطخية العسل لمكيسة
فإن األخيخة ىي العسل  ،ولحا فإن الفائس  Sىػ العسل ناقرا األجػر ،و تحجيجا وقت العسل الزخورؼ
إلعادة إنتاج قػة العسل  Vوىي األجػر  Wبالتعبيخ الشقجؼ نالحع:
)S=L-V= L-W; r= S/(C+V)= (L-W)/(C +W)=1-w/(C/L)+w ………………..(8
ألن  W/Lتداوؼ متػسط األجخ  w؛ وبسا ان  C/Lمتدايجة بالشتيجة يدتسخ السقجار في الصخق األيسغ
وىػ معجل الخبح بالتشاقز  ،ولع يجج الباحث تأييجا وقائعيا ليحا التػقع.
تخكد ججل كيسبخدج حػل دالة األنتاج وتحجيجا السقاربة الشيػكالسيكية لػضيفة رأس السال في األنتاج وصمتيا
ّ
بتػزيع الجخل .ونطخية تػزيع الجخل الكالسيكية ليا وشائج مع السشحى الشيػكالسيكي في نطخية الخيع
الخيكاردية ،إذ كان التحميل الحجؼ واضحا لكغ ريكاردو وضف التحميل بصخيقة مختمفة وليجف آخخ.
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ثالثا  :المنهج الذاتي في التحميل االقترادي والمدرسة النمداوية:
 -1جؽن راي وجيفؽنز وفكدل :
كان جػن راؼ  John Raeناقجا ألشخوحات آدم سسث خاصة في حخية التجارة ،ويجعع الحسائية الرشاعية،
ويذيخ الى كانتيمػن في إشخوحاتو ،وتػجج في كتابو الحؼ ضيخ عام  1834بجايات التفكيخ الحؼ شػرتو
السجرسة الشسداوية فيسا بعج .ويخػ ىايظ  Hayekان جػن راؼ قج أثّخ عمى جػن ستيػارت مل .ويفدخ راؼ
سعخ الفائجة بتفزيل نقػد الحاضخ عمى السدتقبل ،ثع جسع التفزيل الدمشي واألنتاجية في تفديخ سعخ
ونبو الى أىسية السدتحجثات التكشػلػجية في التصػر االقترادؼ وليذ تخاكع راس السال وحدب.
الفائجةّ ،

وقجم بحلظ بحرة مفيػم
ترػر راؼ ان صاحب رأس السال يشتطخ إنتاجية أكبخ مغ العسميات األنتاجية األشػلّ ،
ّ
مجة اإلنتاج  Roundaboutوىي اساسية في تفكيخ بافخك والسجرسة الشسداوية بالشتيجة .ولحا قج اضاف راؼ
ويعخف
الدمغ الى العسل في فيسو لكمفة األنتاج .الى جانب ذلظ يشطخ الى رأس السال بأنو شاقة إنتاجية ّ

عخض رأس السال بانو شاقة إنتاج جسيع األدوات  ،Instrumentsأؼ وسائل األنتاج وىي سمع رأس السال،
وتعتسج شاقة إنتاج األدوات عمى عسخىا األنتاجي والكفاءة ،وىي أفكار مميسة بحق ذلظ الدمغ.
جيفػند  William Stanley Jevonsإقترادؼ إنكميدؼ  1882 – 1835مغ ابخز رواد التحميل الحجؼ

ونطخية السشفعة ،وقجم لمسجرسة الشسداوية أسدا بشت عمييا .وفي كتابو عام  " 1862الشطخية الخياضية العامة
لالقتراد الدياسي " مشصمق الصخيقة الخياضية في األقتراد وبالحات حداب التفاضل الحؼ يشاسب التحميل
الحجؼ وكانو وجج ألجمو.
قجم جيفػند مفيػم متػسط فتخة األستثسار والتي أصبحت عشر اخ أساسيا في أفكار السجرسة الشسداوية
وتكافئ مفيػم الجوران  Roundaboutعشج َب ِػم بافخك .وترػر جيفػند الدمغ نائبا عغ رأس السال في
السعبخ عغ رأس السال،
صيغة أقخب ما تكػن الى دالة إنتاج ،وسعخ الفائجة ىػ األنتاجية الحجية لمدمغ ،t
ّ

مقدػمة عمى الشاتج  Qكسا في السعادلة ( .)1واشار الى ان الحقائق التي بيشتيا األحرآت تؤكج ميل معجل

الخبح لألنخفاض في سياق مخاجعة التشطيخ الكالسيكي حػل ىحه السدألة مؤيجا ما إستقخ عميو الدابقػن
(.)Tsoulfidis ,P 191
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)…………..(1

Q=F(t); dQ/dt=F(t)  0, d2Q/dt2 = F(t) 0

ولػ استبجل  tبخاس السال فالسعادلة ( )2دالة إنتاج بثبات أثخ العػامل األخخػ لكغ تعخيفو لمفائجة  rبأنيا /Q
( ) F(tيجعميا أقخب الى حرة الخبح ،الفائجة ،مغ الشاتج ألن سعخ الفائجة الستعارف عميو ىػ دخل الفائجة
الى راس السال .وعشج عخض ىحه الفكخة عمى مفيػم الكيسة الحالية  Vلجخل يتحقق في السدتقبل  Fيخرع
بدعخ الفائجة  ، rوندتخجم الجالة األسية لمخرع ،والخمد  eأساس المػغاريتع الصبيعي وشخط تعطيع الكيسة
الحالية ان مذتقتيا األولى مع الدمغ تداوؼ الرفخ نجج:
;V=V(t,r)= F(t)e-rt ; dv/dt= F(t)(-r)e-rt+e-rtF(t)=0 ; e-rtF(t)= rF(t)e-rt
)F(t)/F(t)………………………………..(2
تفتخض السعادلة ( )2ان سعخ الفائجة معصى والسصمػب معخفة شخط تعطيع الكيسة الحالية فيل كان مبجأ الخرع
في ذىغ جيفػند أم ىي مرادفة .تفيج السعادلة ( )2ان سعخ الفائجة يداوؼ معجل نسػ الشاتج.

ويحكخ ان
ُ

عخف سعخ الفائجة الصبيعي  ،Natural Rate of Interestويقرج بو سعخ الفائجة التػازني ،بانو
فيكدل قج ّ
يداوؼ معجل نسػ الشاتج.

فكدل  Knut Wicksellإقترادؼ سػيجؼ تشدب إليو مجرسة ستػكيػلع في األقتراد ومع ذلظ ُي َعج عزػ
شخف في السجرسة الشسداوية ،قج تصّمع الى قياس رأس السال كسا العسل واألرض بػحجة مخجعية تعالج تشػعو
الدمعي وعجم تجاندو .وبحلظ تقاس انتاجيتو الحجية ،وترػر الحل ،نطخيا ،في إرجاعو الى األصل ،األرض
والعسل ،وىسا العامالن المحان أنتجاه .وقج احتفى بسفيػم فتخة األنتاج او الجوران كسا قجمو بػم بافخك ألن الدمغ
عشرخ ميع في رأس السال ،لكغ السصمػب قياسو بحاتو .وال شظ ان معالجة بػم بافخك ال تتجاوز محاولة تفديخ
نطخؼ أو تبخيخ لمخبح أما عمى الرعيج التصبيقي فمع ِ
تأت بإضافة عسا كان عميو الدابقػن .ويخػ فيكدل ان
نسػذج  Walrasلمتػازن العام يكاد ال يشاسب األنتاج في إقتراد متصػر وىػ فعال يبجأ مغ التبادل ويشتيي
عشجه .وراس السال في نسػذج فالخاس سمع ليدت متجاندة فيػ عام بسعشى شامل لكل الدمع واألسػاق دون
تػحيج الكثخة في متغيخات كمية.
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السدمشة Dated
مجخخان ،ىكحا يخػ فيكدل ،وعشج تجسيع األنتاجية الحجية لمسقاديخ
رأس السال ارض وعسل ّ
ّ
مشيسا فتمظ ىي األنتاجية الحجية لخأس السال .وتحجيجا عشجه سعخ الفائجة ىػ الفخق بيغ األنتاجية الحجية
السدمشة مغ العسل واألرض واألنتاجية الحجية لمسدتخجم الجارؼ مشيسا .يشاضخ ترػر فيكدل لخأس
لمسقاديخ
ّ
السال ،كػنو إنتاج سابق مغ العسل واألرض ،بسشتيى الػضػح السشيج الخيكاردؼ والساركدي عمى الرعيج
السشصقي وبسيارة إستعارة وتػضيف عالية .ويقتخب أكثخ في السحاكاة بالقػل ىب ان األرض سمعة وفيخة ال يبقى
سػػ العسل الستخاكع "السيت" في مقابل العسل الجارؼ "الحي" والدابق أعمى إنتاجية مغ الالحق .إنتاجية رأس
السال عشج فيكدل ىي إنتاجية العسل السيت وتعتسج عمى مخحمة األنتاج ويقرج بيا دوران بػم بافخك ،فتخة
األنتاج آنفا ،وبثبات أثخ العػامل األخخػ عشرخ الدمغ اساس فاعمية رأس السال وجػىخ مفيػم سعخ الفائجة.
 -2مدة األنتاج عند بؽم بافرك:
فكخة الجوران الشسداوية وىي مداوقة لترػر جيفػند تعشي ،مثال ،ان ساعة عسل انفقت في إستخخاج الحجيج
تشتطخ مجة أخخػ لتشقيتو وتييئتو ثع صشاعة ماكشة .ومتػسط فتخة األنتاج أو الجوران  Roundaboutىػ
الستػسط السػزون باألزمشة السشقزية بيغ بجاية وقت إستخجام العسل وإنياء صشاعة الساكشة اؼ السخحمة األخيخة
في الدمدمة .فسثال لمسخاحل الثالث أنفقت كسيات عسل  ،100 ،200و 50لسجد  ،3 ،4و 2سشة عمى التػالي
فستػسط السجة التي مكثت بيا ساعة العسل في األنتطار  4سشػات ،ذلظ الدمغ لو إنتاجية وىي تكافئ ثسغ
األنتطار .وربسا كان الجافع لتبخيخ الخبح قج تجخل كي تدتػحى العالقة بيغ مجة القخض والفائجة ألضفائيا عمى
رأس السال في عسمية األنتاج .اخح Bohm Bawerk

فكخة التسييد بيغ سمع األستيالك ،سمع الختبة األولى،

وسمع رأس السال ،سمع الختبة العميا ،مغ كارل مشجخ وعمى اساس الدمغ ،متػسط فتخة االنتاج في السثال آنفا،
وحاول بحلظ تقييع سمع راس السال بتخجيح العسل بدمغ إنتطاره لحيغ السشتج الشيائي وثسغ زمغ األنتطار سعخ
الفائجة (.)ibid, 194
نسػذج بػم بافخك يدتشج الى حداب األنتاج والخبح لستػسط فتخة العسل لػحجة واحجة مشو ،ورأس السال يبقى
حدب التعخيف الكالسيكي ،السبدط ،ىػ مخرز أجػر .متػسط فتخة األنتاج  tومتػسط األجخ معصى w
إذن رأس السال wt؛ و) F(tالخبح لػحجة الدمغ  ،tو F(t)tمداىسة راس السال في الشاتج حدب السشيج
الشيػكالسيكي .ومشيا سعخ الفائجة أو معجل الخبح الى رأس السال  rفي السعادلة (:)3
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)r= F(t)t /wt = F(t)/w ……………………(3
تعخف السجرسة الشسداوية تكثيف رأس السال بإشالة مجة اإلنتاج والتي يرصمح عمييا عشج

Bohm

 Bawerkالجوران  Roundaboutوشخحيا ببداشة بان اإلنتاج في السجتسع البجائي يكتفي بالعسل البذخؼ
دون أدوات ومع التصػر يستشع الشاس عغ بعس االستيالك ،يجخخون ،لتخريز جدء مغ العسل لرشاعة
أدوات إنتاج وبيحا صار مدار العسمية اإلنتاجية أشػل  :عسل يشتج وسائل تدتخجم مع العسل إلنتاج سمع
استيالك ؛ ثع تدتصيل مجة اإلنتاج أكثخ ،عسل مع وسائل إنتاج إلنتاج وسائل إنتاج أخخػ  ...وىكحا لتدداد
العسمية اإلنتاجية كفاءة مع زيادة الجوران أؼ الصخيق غيخ السباشخ إلنتاج وسائل اإلشباع الشيائية .وىكحا يفيع
رأس السال ،سمع تشتج لتدتخجم أدوات مغ أجل تقميل وقت العسل السباشخ وتختفع اإلنتاجية .والدمغ ىػ الػجو
اآلخخ لخأس السال ،ولسا كان سعخ الفائجة معب اخ عغ التفزيل الدمشي ،أو مقايزة الحاضخ بالسدتقبل ،ال بج
مغ عالقة بيغ الجوران  ،كثافة راس السال ،وسعخ الفائجة ،وبيغ ىحه وانتاجية الجوران عشج الحج بالشتيجة.
وسعخ الفائجة ثسغ لدمغ استخجام راس السال مثل االستئجار ،وثسة عالقة عكدية بيغ سعخ الفائجة والصمب
عمى راس السال أو كثافة استخجامو ضسغ اإلشار السفاليسي لمسجرسة الشسداوية وتمظ العالقة غيخ قابمة
لالنعكاس  .Monotonicوكحلظ بكية الشيػكالسيظ إذ تقػم دالة اإلنتاج ،ومشيا الشسػ االقترادؼ ،عمى
افتخاض إنتاجية حجية مػجبة ومتشاقرة لخأس السال والصمب عميو بعالقة عكدية مع سعخ الفائجة لحيغ
التداوؼ بيغ قيسة اإلنتاجية الحجية وسعخ الفائجة أو معجل الخبح الحؼ ال يسكغ الشدول دونو إبتجاءا .وعشجما
ال تؤيج الػقائع ثسة عالقة بيغ اإلنتاجية الحجية وسعخ الفائجة أو مع ىحه واالدخار تربح الفخضية البجيمة،
أؼ سعخ الفائجة ضاىخة نقجية ،ىي األرجح.
 -3قيمة رأس المال بيؼ الخرػ وكمفة األنتاج :منهج فتر:
جاء إسيام  )1949 -1863( Fetterفي نطخية رأس السال ضسغ مقاالتو ( )1937 -1897ويبجو انيا
كانت فاعمة في الحػار الشطخؼ ،وىػ أبخز الخافزيغ األوائل لشطخية اإلنتاجية الحجية لخأس السال في تحجيج
سعخ الفائجة .ألن رأس السال ىػ الكيسة الحالية لعػائجه السدتقبمية التي تفتخض وجػد سعخ الفائجة الحؼ
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تخرع بو تمظ العػائج السدتقبمية .وَفتخ نيػكالسيكي امخيكي مغ جشاح السجرسة الشسداوية التي تفدخ سعخ
الفائجة بالتفزيل الدمشي أؼ تفزيل الحاضخ عمى السدتقبل.
ال يختمف َفتخ عغ بكية الشيػكالسيظ في أن اسعار الدمع االستيالكية تحجدىا السشافع الحجية الشدبية مغ
زاوية السدتيمظ ،أما أسعار عشاصخ اإلنتاج فقج أتفقػا مغ البجاية عمى ان األجخ يداوؼ قيسة اإلنتاجية الحجية
لمعسل .أما رأس السال ،فمجػ جساعة بيتذ كالرك قيسة اإلنتاجية الحجية تعيغ أسعار جسيع عشاصخ اإلنتاج
ومشيا الفائجة ،او الخبح .لكغ َفتخ يخػ ان اإلنتاجية الحجية تعيغ ريع لألرض وسمع رأس السال ،ادوات العسل،
بالسعجل لمدمغ .وسعخ الفائجة ىػ ليذ قيسة اإلنتاجية الحجية لخأس السال بل ىػ معجل التفزيل الدمشي.
ويعتخض َفتخ عمى بػم بافخك بأنو تخاجع عغ مػقفو الرحيح فجسع في نطخيتو لدعخ الفائجة التفزيل الدمشي
الى جانب اإلنتاجية الحجية فيػ تمفيقي  ،Eclecticاما َفتخ فقج تسدظ بالتفزيل الدمشي مبجأ وحيجا لتفديخ
سعخ الفائجة ( .)Fetter, 1977ويتداءل فتخ بسفخداتو إذا كان ريع رأسسال معيغ ،ىحا السعسل 10000 ،في
الدشة والعسخ اإلنتاجي لو عذخ سشػات لساذا ال يكػن سعخه في الدػق  100000إنسا أدنى مغ ذلظ بفارق
كبيخ .ويجيب ألن الكيسة الحاضخة لتمظ السبالغ أقل مشيا في السدتقبل وسمعة رأس السال تذتخػ في الحاضخ.
وقيسة رأس السال ،الساكشة أو البشاية اإلنتاجية ،ىي الكيسة الحالية لتمظ السبالغ .وعسمية الخرع بدعخ الفائجة
الدائج ،وىػ مدتقل عغ الشطام الجاخمي لإلنتاج ،ويحجده التفزيل االجتساعي لدمع الحاضخ عمى سمع مثميا
في السدتقبل ،ومعجل التفزيل الدمشي واحج يدػد جسيع اسػاق الحاضخ والسدتقبل.
لكل فخد ججول ،مشحشى ،تفزيل زمشي يخبط خياراتو الحاضخة والسدتقبمية مغ الدمع بسا يتػفخ لجيو مغ رصيج
 Stockمشيا في الحاضخ؛ وكمسا ازداد األخيخ تشخفس الكيسة الحجية لدمع السدتقبل ويشخفس معجل
التفزيل الدمشي ،لمفخد السعشي ،وتتفاعل ججاول األفخاد تمظ في الدػق لتحجد في أية لحطة زمشية السعجل
االجتساعي لمتفزيل الدمشي .وىػ سعخ الفائجة الحؼ تخرع بو قيع السدتقبل الى قيع حاضخ ،وال فخق إن
كانت قيع السدتقبل سشج ديغ او اإليخادات الستػقعة مغ األرض أو رأس السال.
في نطخية فتخ ليذ رأس السال يػّلج دخال يدسى الفائجة ألن رأس السال قيسة تطيخ بعج اإلنتاجية الحجية التي
تعيغ ريع العشرخ السعشي ،وسعخ الفائجة يأتي مغ مكان آخخ.
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َفتخ يخالف التيار الخئيذ لمشيػكالسيكية الحؼ يدتشج الى بيتذ كالرك في كػن سعخ الفائجة ال تحجده
اإلنتاجية الحجية .لكغ جساعة الشيج ما بعج الكيشدية ،في نصاقو العخيس ،الحؼ مثمتو كيسبخدج بخيصانيا ،ال
يتفقػن مع َفتخ فيسا عجا ذلظ .ألن اإلنتاجية الحجية عشجىع ال تعيغ األجخ وال عػائج عشاصخ اإلنتاج عسػما
وبالتالي ىي ال تحجد السقجار الحؼ استخجم َفتخ قيستو الحالية التي ىي قيسة رأس السال .كسا ان سعخ الفائجة
لجػ جساعة كيسبخدج لبذ التفزيل الدمشي بل تفزيل الديػلة والسيع ىػ سعخ الفائجة نفدو بغس الشطخ عغ
تفديخه؛ كسا ان عائج راس السال ،الخيع عشج فتخ ،ىػ ذاتو عشجىع بتدسية أخخػ وتفديخ مختمف .أؼ ان ال
فخق بيشيع في الحداب االقترادؼ لكغ في التفديخ .وضسغ مجرسة كيسبخدج البخيصانية جساعة ريكاردو
يكيسػن رأس السال بالكمفة ،وحدب ،ومعجل الخبح ىػ صافي فائس العسميات الى رأس السال وكحلظ الخط
ّ

الساركدي .لكغ الحؼ يجسع الكيشدييغ ما بعج كيشد وذوؼ السشحى الكالسيكي رفزيع لشطخية تػزيع الجخل
باإلنتاجية الحجية .ويدتشتج مغ أبحاث فتخ والحيغ حاورىع ان ججل كيسبخدج ال ججيج فيو نطخيا بل كان مثمو
قبل ثالثيشات القخن العذخيغ.
فيذخ اعتسج أول مخة مبجأ التفزيل الدمشي نطخية لدعخ الفائجة وبعج ذلظ تخاجع وأضاف اإلنتاجية الحجية الى
التفزيل الدمشي  ،وبحا سمظ ذات السدار الحؼ سبقو اليو بػم بافخك ،وانتقج فتخ فيذخ كسا فعل مع بػم بافخك.
في نطخ فتخ ان التشطيخ الكالسيكي كان حائ اخ بيغ تقاليج العرػر الػسصى واالقتراد الدراعي الصبيعي مغ
جية واقتراد الرشاعة الشاشئة .ولحا جعل الخيع خاصا باألرض والسػارد الصبيعية عشجما لع يتسكغ مغ
استيعابيا في نطخية العسل لمكيسة ،أو ترػر الخيع دخل األرض ،ثخوة أىل الخيف ،مقابل الفائجة دخل ثخوة
أىل السجن .ولقج اتفق مع جػن بيتذ كالرك في تعسيع مفيػم الخيع والحؼ تبشاه فتخ لكل السػارد عجا العسل،
واحيانا لمعسل ايزا.
ويشتقج فتخ فكخة رصيج ،مخرز ،األجػر Wage Fundتعخيفا لخاس السال ،ويشطخ الى رأس السال بجسيع
عشاصخه بانو رصيج  A Fund of Valueأو مال مجخد كسا ىػ عشج بيتذ كالرك .وىشا اختمف ،أيزا ،مع
السجرسة التي يشتسي إلييا ،الشسداوية ،التي تخػ رأس السال سمع محجدة .Concrete Capital goods
وفيذخ يخػ كحلظ ان الدمع الستعيشة ،السحجدة ،لخأس السال سابقة مشصكيا لسفيػمو السجخد ،رصيج مغ السال،
ويفخق فتخ بيغ ريع األرض وريع رأس السال بأن األخيخ سمع مشتجة ،بالعسل
وال يتفق معو فتخ في ىحاّ .
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واألرض والدمغ ،يحقق ريعا إجساليا تدتغخقو تكاليف اإلنتاج وفقط األرض ،والعسل ،يحققان ريعا صافيا
ألنيسا عػامل إنتاج أصمية ،لع تُشتَج .لكغ رأس السال يحقق دخال صافيا مغ غيخ االنجثار وىػ فائس
مقتص ع مغ العسل حدب مشيج الكالسيظ ريكاردؼ السشحى .وربسا ،وال يدتبعج حدب مشيجو في التفكيخ ،ان
الجخل الحؼ يدسى ربحا لخأس السال أو فائزا ىػ فارق التقييع بيغ الحاضخ والسدتقبل لشفذ الكيسة.
 -4فريدريغ هايغ:
لقج بيغ ىايظ الفخوقات والتعارض بيغ ما اسساه السشيج األنكمػ -أمخيكي وما يتبشاه ،اؼ أفكار السجرسة
الشسداوية :
 التأكيج عمى رأس السال الثابت  Fixed Capital؛ بيشسا تؤكج السجرسة الشسداوية أكثخ عمى رأس
السال الستجاول  Circulating Capitalوفي ىحا قجر مغ السبالغة فالسجرسة اإلنكميدية معخوفة
بسفيػم ذخيخة او صشجوق األجػر وفي امثمة الخيكاردييغ تكاد ال تجج سػػ الدمع الػسيصة تعبي اخ عغ
رأس السال .ويخػ كأنيع أوقفػا مفيػم رأس السال عمى الدمع السعسخة ،والتي تتصمب في نطخىع
االستبجال الجورؼ .وفي نطخه ان عجم الجوام مغ صفات جسيع الدمع الخأسسالية واألفزل عشجه
التأسيذ عمى مبجأ إعادة اإلنتاج السدتسخة لدمع رأس السال.
 تشطخ السجرسة األنكمػ -أمخيكية ان عخض رأس السال معصى في األمج القريخ ،بيشسا يفزل ىايظ
مقاربة الدمع الخأسسالية بانيا تدتيمظ ويعاد إنتاجيا دائسا ،وىحه مبيسة ألنيا تديل الفخق نيائيا بيغ
راس السال الستجاول والسعسخ.
 يعتخض عمى الشطخة األجتدائية لكل سمعة رأسسالية عمى حجة والتي تقػم عمى الخبط بيغ العسخ
اإلنتاجي لمدمعة السعيشة وتغيخ قيستيا تبعا لتغيخ سعخ الفائجة .وعشجه ليذ السيع عسخ الدمعة السعشية
بل وضعيا في كل البشية الدمشية لإلنتاج السػضفة فيو .والتخجسة العسمية ليحا التعبيخ ان السيع مجسػع
راس مال السشذأة في عسخه اإلنتاجي وليذ لكل سمعة عمى حجة  .وفي ىحا يتداوق مع جػن
ستيػارت مل بان راس السال ال يفشى فالدمعة السعيشة مشو عشجما تشجثخ قج تحػلت قيستيا في سمع
أخخػ .أو بتعبيخ َفتخ دورة سمع راس السال مثل دورة السياه في الصبيعة.
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 التكشيظ ،الفغ ،اإلنتاجي تعيشو السعخفة التكشػلػجية القائسة ،بيشسا يخػ ان التكشيظ الحؼ يدتخجم مغ
بيغ الصيف التكشػلػجي يعتسج عمى وفخة رأس السال  ،وارػ ان الرحيح في كمييسا معا .ويقػل ان
نطخة السجرسة األنكمػ -امخيكية لتػسع رأس السال أفكية ،اؼ إقامة السديج مغ نفذ األنذصة .وىػ
يخػ ان التػسع عسػدؼ ،مديج مغ رأس السال لتغييخ الفغ األنتاجي .وربسا يقرج الشساذج التبديصية
وىحه عػلجت الحقا ،وأرػ أن التشطيخ األكفأ يفدح السجال لعجم تحجيج القيج مدبقا ،ىل ىػ رأس
السال أم شح السدتحجثات التكشػلػجية .ويشتقج ىايظ الصخف اآلخخ في ربط تػسع رأس السال بديادة
الصمب الكمي األستيالكي وبشفذ األتجاه ،بيشسا يخػ ان التػسع متعمق بتغيخ الصمب الشدبي عمى
الدمع األستيالكية والخاسسالية ،ويتحخك الصمب عمى األخيخة عكذ إتجاه الصمب عمى األولى .وربسا
إلتبذ ىايظ بيغ التفزيل الدمشي ،لمحاضخ عمى السدتقبل ،والصمب عمى صشفي الدمع .وعشجؼ ان
التػسع يختبط حتسا بالصمب الكمي ،إال إن كان يقرج بتغيخ الصمب الشدبي الشسػ وال خالف بيشيسا في
ىحا سػػ المغة .والسعخوف عغ ىايظ إنتقاده لشطخية كيشد في األعتساد السباشخ لسدتػػ األستثسار
عمى الصمب الكمي وىحه مغ أسذ السشيج الكيشدؼ.
 يفتخض الصخف اآلخخ وجػد مػارد عاشمة شخشا لمتػسع األفقي ،وىػ يخػ ان األمخ متعمق بتغيخات
في الفغ األنتاجي وزيادة رأس السال ألن السجرسة الشسداوية تفتخض األستخجام الكامل لمسػارد مدبقا.
وال اتفق مع فخض األستخجام الكامل مدبقا حتى نطخيا (.)Hayek, pp47-49
في السشيج الشيػكالسيكي متى ما تغيخت الكمفة الشدبية لخأس السال والعسل تجخؼ عسمية إحالل بيشيسا لحيغ
الػصػل الى ندبة مثمى ججيجة بيغ رأس السال والعسل ،والتي تعخف بذخط ان اإلنتاجية الحجية لمعسل
مقدػمة عمى األجخ تداوؼ اإلنتاجية الحجية لخاس السال مقدػمة عمى الفائجة أو كمفة استخجام راس السال.
وذلظ استشادا الى قابمية عشاصخ اإلنتاج لإلحالل وتغيخ اإلنتاجيات الحجية ،تشاقريا ،وان سعخ عشرخ
اإلنتاج مدتقل عغ سعخ اآلخخ ،مع غس الشطخ عغ الدمغ السصمػب لرشاعة ،تخكيب ،الدمع الخأسسالية أو
ما يدسى فتخة تشفيح السذخوع.
شتجة بالعسل ووسائل إنتاج ،مكائغ،
ويشتقج ىايظ تمظ الشطخية عمى أساس ان سمعة راس السال وسيمة إنتاج ُم َ

أخخػ ،وبحا عشجما يتغيخ سعخ العسل يتغيخ سعخ سمعة رأس السال ايزا ،ويربح األحالل غامزا .ويؤكج
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ىايظ عمى رأس السال الستجاول والحؼ مشو تشتج الدمع ،وفي نياية السصاف يشجثخ رأس السال الثابت أيزا
وبحلظ ال فخق شالسا تتحػل جسيع سمع رأس السال الى مشتجات أخخػ .ويدتخجم ىايظ مفيػم مجة اإلنتاج
 Roundaboutبػضػح شاممة لػقت إنتاج رأس السال وشيمة حياتو اإلنتاجية.
لقج تأسذ مشيج السجرسة الشسداوية عمى نطخية كارل مشجخ التي تسثل االتجاه الحاتي  Subjectiveفي
التفكيخ االقترادؼ .ال تشكخ الحقائق السػضػعية لكغ العبخة عشجىا بالفيع Interpretation

والسعشى

 Meaningأؼ ثسة عسمية ذىشية تتػسط بيغ الػقائع وردود األفعال .وفي السجة األخيخة تبمػر اتجاه أكثخ تسثال
لمحاتية يشدجع مع فتخ ويشتقج بػم بافخك ،ال يقبل باإلنتاجية الحجية بتاتا لتفديخ الفائجة ،ألن رأس السال غيخ
متجانذ أؼ ال يػجج االترال الحؼ يفتخضو مشصق اإلنتاجية الحجية .وتبعا لحلظ ال يقخ بسعجل ربح لالقتراد
الكمي إنسا عمى السدتػػ الجدئي .وال يتفق عسػما مع التجسيع ويذكظ بسشيج التحميل الكمي  Macroإذ
يرفو غالبا باالنقصاع عغ األساس الجدئي ،ويذكظ بالفاعمية التحميمية لسفيػم التػازن.

رابعا  :دالة اإلنتاج النيؽكالسيكية:
تدتشج دالة اإلنتاج الشيػكالسيكية الى فخضيات  Clark- Ramseyالتبديصية وىي أن االقتراد يشتج سمعة
واحجة بػاسصة نفذ الدمعة والعسل ،والسقرػد بيحا التعبيخ ان راس السال يقاس بشفذ وحجات اإلنتاج .ويفدخ
األخيخ ،مقاسا بالكيسة السزافة أو الشاتج السحمي ،بعاممي إنتاج تجسيعييغ ىسا العسل وراس السال .ومغ
الفخضيات األخخػ السشافدة التامة وثبات غمة الحجع وتعشي األخيخة ان الشاتج يشسػ بالسعجل السػزون لشسػ
عشاصخ اإلنتاج ال أكثخ وال أقل؛ وايزا تشاقز الغمة أؼ اإلنتاجية الحجية لعشرخ اإلنتاج الستغيخ .ويزسغ

ن
الس ِشتج يداوؼ متػسط كمفة اإلنتاج والسقرػد بيا كمفة
التػاز التشافدي مع ثبات غمة الحجع أن سعخ ُ
عشرخؼ اإلنتاج .وقج جخت العادة عمى استخجام دالة  ،Charles Cobb and Paul Douglasالتي
نذخاىا أول مخة عام  ،1928في الجراسات الشيػكالسيكية لمشسػ األقترادؼ ،وندتخجم الخمػز  Yلمشاتج؛ ، K
 Lلخاس السال والعسل ؛  Aإلنتاجية جسيع عشاصخ اإلنتاج  TFPوالحؼ يعكذ مدتػػ التصػر التكشػلػجي
وميارات العسل والعشاصخ الشػعية مجتسعة ؛  Pسعخ الشاتج؛  wاألجخ ،سعخ خجمات العسل؛  rعائج رأس
السال  ،الخبح أو سعخ الفائجة؛  معجل األنجثار؛  +rكمفة إستخجام راس السال لمػحجة مشو .عشجما يكػن Y
ىػ الشاتج األجسالي  Gross Outputفإن  +rتدتخجم مقابل األجخ  ،wومع صافي الشاتج  rوحجىا.
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 MPKاإلنتاجية الحجية لخأس السال؛  MPLاإلنتاجية الحجية لمعسل؛  MRTSالسيل الحجؼ لإلحالل بيغ
عشرخؼ اإلنتاج؛ دالة اإلنتاج عمى أساس ثبات غمة الحجع ىي التي تعالج فيسا يمي:
)……………………………………………(1

;Y=f(K,L)=AKL1-; 01

; 0; MPL=∂Y/∂L= A(1-)KL- =A(K/L) 0

MPK=∂Y/∂K=AK-1L1-
)…………(2

; o; ∂MPL/∂L= A (1-)(-) K L--10

∂MPK/∂K= A(-1) AK-2L1-
)………….(3

;

=MRTS

=-

;(MPK)dk=-(MPL)dL

;

dY=(MPK)dK+(MPL)dL=0
)……………(4

تحقق السعادلة ( )1شخط ثبات غمة الحجع؛ وبيشت السعادالت ( )2ان اإلنتاجيات الحجية مػجبة؛ وشخحت
عخفت السعادالت ( )4مشحشى الشاتج الستداوؼ  Isoquantثع إشتقت
السعادالت ( )3قانػن تشاقز الغمة؛ و ّ

معجل األحالل الحجؼ .ندتخجم مزاعف الكخانج  Lagrange Multiplierالكتذاف التداوؼ بيغ قيع

اإلنتاجيات الحجية وأسعار عشاصخ اإلنتاج بالذخط األول لالستسثال : Optimization
)Ɫ{P,(r+), w,L, K, Y}=(r+)K+wL+PY-PAKL1- ; …………………(5
)∂Ɫ/∂K=r+=P(MPK); ∂Ɫ/∂L=w=P(MPL); ∂Ɫ/∂=PY-PAKL-1;………(6
); ……………………….(7

(r+)/w=(PMPK/P MPL) =MPK/MPL=-

)(MPK)K+(MPL)L= (AK-1L1- )K+ (A(1-)KL-)L=Y+(1-)Y=Y; .(8
1/P (r+)K+wL=Y; =1 ; PY=(r+)K+wL ; = (r+)K/PY , wL/PY=(1));….(9
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ومغ الػاضح ان مقجمات الشسحجة الشيػكالسيكية ،بسا فييا ثبات غمة الحجع وتشاقز اإلنتاجية الحجية ،تؤدؼ
الى تصابق بيغ تػزيع الجخل بيغ القػػ العاممة واألرباح ،بالسعشى الػاسع ،ومفيػم قيع اإلنتاجيات الحجية .وال
يسكغ التقميل مغ فاعمية العػامل السؤسدية في تعييغ دخل رأس السال .و يدتشتج مغ بيانات االقتراد
فدخ بالسجسػع السػزون لمعسل ورأس السال بالسقاييذ الدائجة وعشجما تكػن
السعاصخ ان نسػ الشاتج ال ُي ّ
األوزان حرريسا مغ الشاتج السحمي حدب ما يفتخض الشيج الشيػكالسيكي لمتيار الخئيدي .وىحه أصبحت
معمػمة ،بل ومغ الستعارف عميو تجدئة الشسػ بيغ عاممي اإلنتاج وعػامل أخخػ ،وتزاف ىحه السفارقة ،وىي
عجم استغخاق عامال اإلنتاج لمشسػ رغع اقتداميسا لكل الكيسة السشتجة ،الى السذكمة الشطخية إلعادة التحػيل
وانعكاس رأس السال .Re-switching and Capital Reserving
في الذكل رقع ( ) 1الجية اليسشى مشحشيات سػاء وخصػط كمفة وىي مفاليع اساسية في نطخية األنتاج
الشيػكالسيكية .مشحشى الدػاء يبيغ مختمف التذكيالت السسكشة مغ عشاصخ األنتاج ،العسل  Lورأس السال K
لشفذ الكع مغ الشاتج  .Yمغ دالة األنتاج ) Y=f(K,Lألنتاج مقجار  Y1وألن األحالل مفتخض بيغ العسل
ورأس السال فيسكغ أن يقتخن أؼ مقجار مغ  Kمع مقاديخ مختمفة مغ  Lألنتاج  Y1فسثال:
)Y=KL ; Y1= KLK; K= (Y1/ L )1/ ………….(10
وبشفذ الصخيفة يذتق مشحشى سػاء لكسية أخخػ مغ الشاتج  Y2وىكحا وىي السخسػمة في الذكل رقع (، )1
الجية اليسشى؛ أما خط التكاليف فممتبديط نجعل الدعخ واحج صحيح ويقاس رأس السال بشفذ وحجات الشاتج
 ،وتبعا لحلظ بشفذ األسعار يكػن خط التكاليف بجاللة العسل ورأس السال واألجخ  ،wوالخبح او سعخ الفائجة
 rوىػ سعخ خجمات رأس السال:
(Y1 = wL+rK; K= )Y1 -wL(/r ; W=(Y1 -rK)/L ………… )11
ومغ السعادالت آنفا:

dK/dL =-w/r ; dw/dr=-K/L
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الذكل رقػ ()1
دالة األنتاج النيؽكالسيكية

rK+wL

K

VMP

K2

r

K1

L

K

L2

وعمى الجانب األيدخ مشحشى اإلنتاجية الحجية والتي تعكذ خاصية اإلحالل بيغ عشرخؼ اإلنتاج وتشاقز
الغمة .وذلظ في حجود اإلشار السفاليسي الشيػكالسيكي .
يصخح السدتػػ السشخفس لدعخ الفائجة الحكيقي في سػق السال لمجول الستقجمة ،الى جانب ما يخاه كثيخون
فائس إدخار أو تخاخي الشذاط االستثسارؼ ،عمى نطخية أر س السال أسئمة عسيقة ،فكيف تعصمت الدببية
العكدية بيغ الصمب عمى االستثسار وسعخ الفائجة .ونطخية فيكدل التي ربصت بيغ تراعج االستثسار في
عسمية تخاكسية  Cumulative Processوانخفاض سعخ الفائجة الشقجؼ دون الصبيعي أؼ التػازني في
الدػق الحكيكية ٍ( .) Spahn, 2019وإن كان سعخ الفائجة الصبيعي قج إقتخب مغ الرفخ أيزا فيي حالة
إنفرام شالت مجتيا بيغ سعخ الفائجة ومعجل الخبح الحؼ لع يدل عشج مدتػياتو االعتيادية وربسا أعمى .ذلظ
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الى جانب أرتفاع أسعار األصػل وىي ضاىخة مشدجسة مع السبجأ الشطخؼ الخاسخ  ،تتحخك قيع الدشجات عكذ
أسعار الفائجة ،وليذ ثسة دليل نطخؼ عمى تخالف حخكتي قيع األصػل الحكيكية والسالية.
فخضية الخكػد السدمغ ارتباشا بفيس االدخار ال تؤيجىا السجرسة الكيشدية التي تخػ الدبب في تثاقل
االستثسار ،فيل وصل األقتراد الستقجم الى مدتػػ التذبع الخأسسالي ،ىحا ما استبعجه .أم ان رؤية دخل
الفائجة ريعا ال بج ان يتشاقز ليختفي والتي تشدب الى كيشد بالحات ليا نريب مغ الرحة ( .)ibidلكغ
الترػر األخيخ ال يتدق في عالع الشقػد الػثػقية التي ال بج ان تحافع عمى نجرة ندبية ،وإذا كان سعخ الفائجة
أو معجل الخبح يتحجد في الدػق السالية عمى رأؼ الكيشدييغ و  Joan Robinsonبالحات فكيف يعسل
االقتراد عشج بقاء سعخ الفائجة ،وىػ معجل الخبح ضسغ سياق ىحا التشطيخ ،قخيبا مغ الرفخ .ربسا يداعج
االقتخاب مغ إجابات أولية التخمي عغ اعتبار الخبح وجيا آخخ لدعخ الفائجة او ىػ نفدو .إذ ال يعقل دوام
التدامغ بيغ سعخ فائجة صفخؼ ومعجل ربح الى رأس السال مػجب بفارق جػىخؼ بان يعدػ الفخق الى
السخاشخة أو القػل انو ربح تشطيسي  Entrepreneurialوليذ لخأس السال.
جساعة نطخية الكيسة الكالسيكية في نصاقيا العخيس ومشيع الكيشدييغ ما بعج كيشد يفدخون الخبح بحقػق
السمكية والعشاصخ األخخػ في األشار السؤسدي لشطام اإلنتاج وتػضيف رأس السال .واألخيخ عشج شػمبيتخ
وبػم بافخك وأخخيغ سمع مشتجة وعػامل إنتاج الكيسة ىي األرض والعسل ويخػ شػمبيتخ ان دخل رأس السال
ناتج عغ عجم اكتسال السشافدة التامة واألحتكاك  ...عػامل متجاخمة مزافة ال تشتسي الى جػىخ عسمية تػليج
الكيسة والفائس .لكغ بػم بافخك ىػ الحؼ عخف رأس السال بالدمغ والفائجة ثسغ التفزيل الدمشي باندجام مع
فاعمية مجة اإلنتاج ،الجوران ،في اإلنتاجية.
لكغ السجرسة الشيػكالسيكية التي تفدخ تػزيع الجخل بكيسة اإلنتاجية الحجية ىي التي واجيت التحجؼ األكبخ،
ألن التشافذ لع يفس الى اتداق الحكيقي والتقشي مع السالي وتكػيغ الكيسة.
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خامدا  :المنحى الكينزي ونعرية رأس المال:
 -1كالدور وباسنتي :معدل الربح والنمؽ األقترادي:
ان التالزم بيغ الخبح واالستثسار والشسػ معخوف لجػ الكالسيظ بجليل ان تعخيفيع ،سسث وريكاردو
وستيػارت مل ،لػضع األستقخار  Stationary Stateبسعشى الثبات لجييع يقتخن بتالشي األرباح وإنعجام
التخاكع والشسػ األقترادؼ .لكغ نيكػالس كالجور ىػ الحؼ بادر الى نسحجة العالقة بيغ الخبح والشسػ بػاسصة
األدخار في خسديشات القخن العذخيغ ،وكان قبل ذلظ ىػ وفػن نيػمان  Von Neumannفي الثالثيشات قج
الحطا ارتباشا بيغ سعخ الفائجة والشسػ األقترادؼ؛ ويقال ان  Joan Robinsonتشاولت السدألة شفييا قبل
شػرىا باسيشتي ( )Pasinetti, 1962وىي أقخب الى الديل السستشع آخحيغ
ان عخضيا كالجور نسػذجا .ثع ّ
باالعتبار ضيػر الشطخية العامة لكيشد ونسػذج ىارود لمشسػ .ولعخض الشسػذج ومقتخحاتشا نخمد لمجخل القػمي
Y؛ واألجػرW؛ وصافي فائس العسميات  Pوىػ السقرػد بالخبح عشج كالجور وباسيشتي؛  Sاألدخار؛ I
األستثسار؛  Gnمعجل الشسػ الصبيعي لمجخل القػمي ويداوؼ مجسػع معجل نسػ كل مغ القػػ العاممة وإنتاجية
العسل؛  Kرأس السال؛ Spو Swاألدخارمغ األرباح ومغ األجػر عمى التػالي؛  spو  swالسيل لألدخار مغ
األرباح واألجػر عمى التػالي؛  0  Sp, sw 1؛ .Spǂ sw
)Y=W+P; S=Sw+Sp; I=S; I= spP+ swW= spP+sw(Y-P)= P(sp-sw)+swY …………(1
)I/Y=(P/y)(sp-sw)+sw; (I/Y)1/(sp-sw)=(P/y)+sw1/(sp-sw) ……………………….(2
)P/Y=(I/Y)1/(sp-sw)-sw1/(sp-sw) ……………………………………………..(3
في نسػذج ىارود  ،(I/Y)=(K/Y)Gnوعشجما يكػن السيل لألدخارمغ األجػر swصف اخ تربح السعادلة (:)3
 ، P/Y=(1/sp)(K/Y)Gnوبزخب الصخفيغ بالسقجار  Y/Kنحرل عمى السعادلة (:)4
)P/K=(1/sp)Gn …………………………………………………………(4
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عشج ضخب شخفي السعادلة بالسيل لالدخار مغ األرباح ونخمد لشسػ كل مغ :رأس السال  ، Gkوالقػػ العاممة
 ،GLو رأس السال لمعامل  ، Gk/Lوإنتاجية العسل  ،GY/Lنشتيي الى ان نسػ الجخل القػمي يداوؼ معجل نسػ
رأس السال وتبعا لحلظ ،وألن معجل الشسػ الصبيعي يقتخن بالتعخيف مع التػضيف الكامل لمقػػ العاممة ،تشسػ
إنتاجية العسل بشسػ متػسط رأس السال لمعامل أؼ عجم تشاقز الغمة:
)spP/K=Gn; S/K=Gn; I/K=Gn; Gk=Gn; Gk/L+ GL= GY/L+ GL; Gk/L= GY/L .(5
السعادلتان ( )4و ( ) 5أضفتيسا مغ أجل إيزاح نتائج تػزيع الجخل في الشسػ مغ جية ولبيان ان نسػذج
ىارود في أصمو ال يتزسغ تشاقز الغمة وبالتالي ال يشصػؼ بحاتو عمى تشاقز يشتيي الى حالة الثبات
السعخوفة لجػ الكالسيظ.
ان فخض السيل لألدخار مغ األجػر صفخ ال يتشاسب مع االقتراد الحجيث ألن تعػيزات السذتغميغ وىي
السقرػدة باألجػر أكثخ مغ نرف الجخل القػمي الى حػالي  %65مشو في األقتراد الحجيث ،وأصبحت
تعػيزات السذتغميغ مرج ار ميسا لألدخار وتسػيل األنفاق الحكػمي بالزخائب.
ِ
السجخخ ال بج ان
لقج إستعاد باسيشتي األجػر الى الشسػذج في السخحمة الثانية لكغ عمى أسذ أخخػ وىي ان
يسمظ وتبعا ليحه السقجمة لمعسال أرباح وليع مشيا إدخار ( ( .(ibid , pp 270-274وأجج ،في نصاق ىحه
الجراسة ،إحطار السيل لألدخار مغ األجػر والػصػل الى الشتيجة بأقرخ الخصػات دون إضافة باسيشتي .في
السعادلة ( )1ندتعيس عغ  Yبعالقتو بالخبح  Pونعػد الى تقاليج الكيشدييغ بالتعبيخ عغ الكيسة السزافة،
الجخل ،باألجخ مكب اخ بيامر أو رافعة  Mark-upوعادة تكػن عمى الشحػ Y=(1+)W :ومشيا:
)Y=W+W; W=P; W=P/; Y= (P/)+ P ;Y=P(1/)+1………..(6
نعػض عغ  Yفي السعادلة ( )1بسا يداوية في السعادلة (: )6
)I=P(sp-sw)+swY=P(sp-sw)+swP(1/)+1=P{(sp-sw)+sw (1/)+1};…….(7
I= P{sp+ (1/) sw };(I/K)=(P/K) {sp+ (1/) sw }; Gk=Gn=r{sp+ (1/) sw
)};.......(8
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)r=Gn/{sp+ (1/) sw } ………………………………………………(9
 rندبة الخبح الى رأس السال  P/K؛  Gkمعجل نسػ رأس السال  I/Kويداوؼ معجل الشسػ الصبيعي  Gnحدب
نسػذج ىارود .السعادلة ( )7اوضحت الرمة بيغ التػزيع الػضيفي لمجخل والدمػك األدخارؼ ومعجل الخبح
والشسػ االقترادؼ.
يسكغ إضافة السالية العامة  :ضخائب مغ األجػر واألرباح ونفقات االستيالك الحكػمي ومغ ثع إدخار
الحكػمة ،ويكػن األدخار مغ األرباح واألجػر ،السعادلة ( )7مغ دخميسا بعج الزخيبة وسػف تؤثخ مجفػعات
الفائجة لمجيغ وحيازة القصاع الخاص ألوراق الجيغ الحكػمي مغ األجػر واألرباح ( .)Araujo
أن االرباح في الشسػذج آنفا ىي كل فائس العسميات وعشج عدل الخيع وإضافة سمػكو األدخارؼ يداعج في
التخكيد عمى األرباح التي ىي عائج راس السال مغ مجسػع الفائس .وربسا األكتفاء بالعالقات آنفا دون
إضافة الحكػمة  ،أو فرل الخيع يداعج في التخكيد عمى جػىخ السدألة ،في ىحه السخحمة مغ التشطيخ.
 -2كاليتدكي والربح:
االستثسار ىػ الحؼ يحجد االدخار الحقا  Ex postفي مقاربتي كيشد وكاليتدكي ،لكغ التحجيج الكيشدؼ
يجخؼ مغ خالل مزاعف األنفاق عمى الجخل ،وعبخ األرباح عشج كاليتدكي والحؼ وججت شخيقتو في
التحميل بيئة مشاسبة في كيسبخدج بخيصانيا .ربسا ألنيا تشتسي الى مشحى لتفديخ الخبح مغ خارج نصاق نطخية
األنتاجية الحجية الشيػكالسيكية .يتػزع دخل قصاع األعسال Yعشج كاليتدكي ،في نسػذجو مصمع ثالثيشات
القخن العذخيغ ،الى إجسالي فائس العسميات يدسييا إخترا ار الخبح  ،Pورواتب األعسال األدارية واألشخافية
 ،Bوأجػر القػػ العاممة اليجوية  .Wويشفق الجخل عمى إجسالي تكػيغ رأس السال  ،Ipوإستيالك مدتمسي
الخواتب واألجػر ،CEوإستيالك مدتمسي فائس العسميات  .Ccوالستصابقات التالية تبيغ تسػيل األستثسار
وعالقتو بالخبح:
)Y=P+B+W= Ip+Cc+CE ; B+W-CE=SE; Ip=P-Cc +SE; P=Ip+CC-SE (10
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تكذف الستصابقة ( )10عغ ان الفائس ،الخبح ،يختبط شخديا مع الصمب ،االستثسارؼ واالستيالكي ،
وعكديا مع األدخار .وإفتخض كاليتدكي ان األجػر  wتدتيمظ كميا ،والخواتب  Bيجخخ قدع مشيا بشدبة sB
وىػ السيل الحجؼ والستػسط لالدخار .وميل الصبقة الخيعية لألدخار scوالسقرػد بالصبقة الخيعية في ىحه
المغة الفئات التي تدتػلي عمى الفائس؛ واألرباح يحتفع بجدء مشيا  والباقي يػزع والحؼ يحتجد كمو ادخار
بالتعخيف؛ وتختبط األجػر Wبالجخل ،W=Y ،ويسكغ تخكيب عالقات بيغ تمظ الستغيخات مغ خالل تسػيل
األستثسار.
;Ip=P+sc((1-)+sBB; P=(Ip-sBB)/+sc(1-)

; Ip=P+sc(1-)P+sBB
)…………(11

)P*=Y-Y-B=(1-)Y-B; Y=1/(1-)(P+B); …………………………(12
)Y*=1/(1-){Ip+B+sc(1-)-sE}/+sc(1-); ………………….(13
الشجسة عمى الستغيخ تعشي السدتػػ التػازني الحؼ يدتقخ عميو الستغيخ نياية السصاق بعج عسميات تكيف
تجريجي .نالحع مغ السعادالت آنفا مزاعفات االستثسار ودخل الخواتب عمى األرباح والجخل وىي عمى
التػالي  dP/dI؛  dP/dB؛  dy/dI؛  dY/dBفي التالي:
)dP/dI=1/+sc(1-); dP/dB=-1/+sc(1-); dY/dI ……………………….(14
)dP/dB =1/(1-)/+sc(1-); …………………………………………….(15
)dY/dB= +sc(1-)-sE}/+sc(1-); ………………………………………….(16
عبخت السزاعفات عغ مزسػن ىحه الستصابقات التي تخبط األرباح والجخل إيجابيا مع السيل لألنفاق
االستيالكي .وكمسا ارتفعت ندبة األجػر مغ الجخل القػمي تدداد األرباح؛ ولخفس ندبة األرباح السحتجدة
اثخ إيجابي عمى االرباح والجخل .لكغ إشتغال ىحه السزاعفات متػقف عمى مخونة العخض إذ يتدايج Y
ضسغ نصاق ذلظ الجدء العاشل مغ الصاقة اإلنتاجية والتي ال تتػسع مالع تدتخجم ،لحا يكػن لمصمب الفعال
أثخ بعيج السجػ ودائع.
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سادسا  :جدل كيمبردج:
 -1البداية والمدألة المحؽرية:
بجا نقج كيسبخدج البخيصانية لمسجرسة الشيػكالسيكية عام  1953مغ  Joan Robinsonوالكيشدييغ ما بعج
كيشد مثل كالجور ومعيع ريكارديػن ،سخافا وفيسا بعج باسيشتي ،حػل دالة األنتاج وتحجيجا قياس معجل الخبح.
ألن األخيخ يفتخض قياس راس السال بػحجات مدتقمة عغ األسعار مثل األرض تقاس بػحجات السداحة،
دون سعخىا أو ريعيا ،والعسل بالداعات او اعجاد القػػ العاممة دون األجػر ،بيشسا ال تتػفخ وحجات شبيعية
وتخكد الشقج حػل التذكيظ بػجػد عالقة عكدية بػتيخة
لكياس رأس السال وتتأثخ قيستو باألسعار كسا سيتزحّ .
واحجة  Monotonicبيغ سعخ الفائجة ،الخبح  ،وراس السال والتي تدتشج في السشيج الشيػكالسيكي عمى فخضية
السداوة بيغ الخبح واالنتاجية الحجية لخأس السال شخشا لمتػازن أو األمثمية في إختيار الفغ األنتاجي  ،ندبة
رأس السال لمعسل ،كسا ىي معخوفة ،مثال ،في الجوال الستجاندة خصيا وأبخزىا دالة .Cobb- Douglas
ويدتشج الشقج الى التسييد بيغ كمفة الدمع التي يتألف مشيا رأس السال وقيسة رأس السال وىي صافي الكيسة
الحالية لعػائجه السدتقبمية ،وىشا تربح العالقة دائخية  Circularاؼ ان قيسة رأس السال تفتخض وجػد سعخ
خرع أو معجل عائج في حيغ يفتخض معجل العائج وجػد قيسة لخأس السال وىػ السقرػد بسذكمة قياس رأس
السال .لكغ الشقاش لع يجخ عمى ىحه السدألة الػاضحة بل كانت دالة األنتاج محػ ار لو حتى الشياية .وكان في
الصخف اآلخخ ،كيسبخدج الػاليات الستحجة ،في جامعة  Massachusettsساميػلدػن وسػلػ وآخخون.
ومغ الستػقع ان يصال الشقاش نطخيات الكيسة والتػزيع والشسػ ألنيا تذتخك في التأسيذ عمى دالة إنتاج بجاللة
العسل ورأس السال .ومغ األسذ الستعارف عمييا في نطخيات اإلنتاج والتػزيع الشيػكالسيكية إمكانية األحالل
بيغ عشاصخ اإلنتاج ولحا يتغيخ التشاسب بيشيا ،اؼ الفغ اإلنتاجي ،ألن الصمب عمى عشرخ إنتاجي يعتسج
عمى شخط التػازن أؼ األمثمة وىػ التداوؼ بيغ سعخ العشرخ وقيسة إنتاجيتو الحجية .واألخيخة تخزع
لتشاقز الغمة لحا تكػن العالقة عكدية بيغ الصمب عمى عشرخ األنتاج وسعخه بدبب تشاقز األنتاجية
الحجية .و يكػن التشاسب بيغ عشاصخ األنتاج ،الفغ األنتاجي ،دالة بأسعارىا الشدبية.
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 -2دالة األنتاج روبندؽن:
شخحت روبشدػن بان كمفة سمعة رأس السال ،عشج التػازن ،تداوؼ الكيسة الخاسسالية ليا وكالىسا يعتسجان عمى
سعخ الفائجة  :مغ جانب الكمفة بدبب مجة التذييج ،او تخكيب األصل الخاسسالي ،وىحه معخوفة لجػ السذتغميغ
في تحميل السذاريع وتدسى فتخة الحزانة  ،Gestation Periodومغ الجية الثانية قيسة رأس السال ىي
عػائجه السخرػمة بشفذ سعخ الفائجة ( . (Harcourt, 2009, pp 108-109ونخمد لخاس السال K
ولدعخ الفائجة  rولفتخة الحزانة  tولمشاتج مغ الدمع األستيالكية  Qولمعسل السصمػب
ألنتاج الدمع الدتيالكية  Lc؛ والدمعة الخأسسالية تشتج بالعسل لػحجه  ،Lgوتبقى في األنتاج برفة دائسة
ويغس الشطخ عغ األنجثار ،وتعبخ السعادلة التالية عغ شخط التعادل بيغ الكمفة والكيسة:
)K=wLg(1+r)t=(Q-wLc)/r …………………………………………..(1
وأن السداواة بيغ الصخفيغ تفتخض وجػد سعخ فائجة معصى مدبقا حدب ترػر روبشدػن وجساعة كيسبخدج
بخيصانيا .وبيحا يربح األنتاج ،وخرائرو التقشية تابعا يتكيف لمعالقات الدعخية .وأرػ ان الشطام
األقترادؼ يعسل بالتفاعل والتغحية الستبادلة وتتحجد قيستو آنيا .الشيػكالسيظ أخزعػا أسعار عشاصخ األنتاج
وتػزيع الجخل لمخرائز التقشية بدمبية  Passiveوجساعة كيسبخج إتخحوا العكذ تساما .أن السعادلة آنفا ،
كسا ىي ،ال تسشع العكذ فيجخؼ التعجيل عمى سعخ الفائجة كي تالئع الذخط.
وضسشا لمسقارنة بيغ نػعيغ مغ العسل ،الحي  Lcوالسدمغ  Lgيتحػل اإلخيخ الى ما يعادلو مغ وحجات
العسل السػضف في األنتاج وذلظ عبخ تحػيل  Kإلى وحجات أجخية :
)………………………………(2

KL=K/w= Lg(1+r)t ; KL/Lc = Lg(1+r)t/Lc

وبحا صار سعخ الفائجة متزسشا في تعخيف الفغ األنتاجي ما يقتزي مشصكيا نفي العالقة التقشية الرخفة
في نطام األنتاج .ومغ ثع تعخض معادلة تكاليف األنتاج:
)Q= wLc+rK= wLc+rwKL=wLc+rwLg(1+r)t;w=Q/{Lc+rKL}; ………………(3
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)Q/Lc = w{1+r(KL/Lc)} ………………………………………………..(4
بكياس الشاتج أيزا بػحجات اجخية بقدسة الصخفيغ عمى  wتبعا ليحا التبديط تكػن السعادلة األخيخة:
)QL/Lc= {1+r(KL/Lc)} ; QL/Lc= {1+r(1+r)t(Lg/Lc)} ………………(5
في السعادلة األخيخة العالقة شخدية بيغ  Lg/Lcوإنتاجية العسل بثبات سعخ الفائجة وكحلظ مع إنتاجية
عسل معصاة  QL/Lcتكػن العالقة عكدية بيغ سعخ الفائجة و  Lg/Lcوىحه تشدجع مع الفخضيات
الشيػكالسيكية .أما عشج عجم الفرل بيغ سعخ الفائجة وراس السال لمعامل  KL/Lcىشا تمتبذ العالقة .ألنو
بثبات كسية األنتاج لمعامل  QL/Lcوتغيخ سعخ الفائجة ال بج لمسقجار  Lg/Lcأن يتغيخ حدابيا وىحا غيخ
مسكغ مع نفذ الكسية مغ األنتاج.
رأس السال يعاد إنتاجو ويشجثخ بخالف األرض والعسل ؛ وسعخ سمعة رأس السال كمفة إنتاجيا وىي مغ
األصػل  assetsوتقارن ،أليزاح الفكخة ،بدشج دائع اؼ ان رأس السال يتججد بسخرز األنجثار ويبقى الى
األبج (  .)Tsoulfidis, P198ومثل بكية األصػل سعخه  PdKيعادل الكيسة الحالية لعػائجه الدشػية Yk
السدتقبمية بدعخ خرع  rىػ ذاتو سعخ الفائجة أو معجل الخبح الػششي ،ألن سعخ الخرع يعبخ عغ كمفة
الفخصة البجيمة.
)……..……(6

PdK =YK/r

وأيزا يخزع سعخ سمعة رأس السال لمعخض والصمب ولحا ال بج ان يداوؼ سعخىا مغ جانب العخض PSK
لدعخىا مغ جانب الصمب  .PdKوعمى فخض ان كمفة إنتاجيا ،دون الخبح CK ،فدػف يكػن معامل العالوة
عمى الكمفة  بسقجار يحجده شخط التػازن:
)Yk/r= PSK = CK …………………………………….(7

(= YK /(rCK) ……………………………………………………… ..)8
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مغ السعادلة ( )6قيسة رأس السال يحجدىا معجل الخبح وبحكع التػازن يشتقل الى جانب العخض في السعادلة
رقع ( )7وبالشتيجة يتعيغ معامل العالوة في السعادلة ( .)8وثسة إلتباس بيغ الكمفة  Ckوالدعخ مغ جانب
العخض  PSKتحاشتو السعادالت آنفا والسيع ان سعخ الدمع في الدػق ىػ نفدو لمعخض والصمب ،وىػ
السقرػد في ادبيات الججل .وتزيف جساعة كيسبخدج بخيصانيا ما مزسػنو ان الدمع الخأسسالية ضسغ
محافع األفخاد مع عشاصخ الثخوة األخخػ ،وبيحا يقتزي تػازن السحفطة ان يتحجد  YKفي الدػق السالية وىي
خاصية تشفخد بيا سمع رأس السال .ألن أسعار األخيخة تحجد في سػق السال بالعخض والصمب وفي نفذ
الػقت يعيغ سػق البزائع كمفة إنتاجيا .وفي السشصق الخياضي معادلتان لسجيػل واحج وتدسى حالة التحجيج
الدائج  Over determinationومعيا ال يػجج حل وحيج .أؼ ال تػجج عالقة ال تتغيخ بيغ الدعخ الشدبي
لخأس السال وكثافة استخجامو أو الفغ اإلنتاجي.
وثسة تحفع عمى ىحه األشخوحة مغ جية ان سعخ رأس السال مغ جانب الصمب يتعيغ بالكيسة الحالية لعػائجه
السدتقبمية صحيح ،لكغ ىحا الدعخ قبمي  Ex anteوالدعخ التػازني نتيجة التفاعل بيغ العخض والصمب.
والسدتثسخ يشدحب مغ الصمب إن وجج الدعخ أعمى مغ الكيسة الحالية لمعػائج السدتقبمية فيي عسمية تشافذ
في جانب الصمب بيغ السدتثسخيغ وفي جانب العخض بيغ السشتجيغ وفيسا بيغ الصخفيغ .ومعخوف ان قيسة
األصػل الخأسسالية بجاللة عػائجىا قج تختفع أو تشخفس دون كمفة استبجاليا ،في الحالة األولى يشذط
االستثسار وفي الثانية يتخاجع ودائسا تجخؼ عسمية تعجيل لمػصػل الى تػازن .أسعار الدمع الخأسسالية إبتجاءا
تكيع الفخص
مثل كل الدمع األخخػ تتعيغ بالكمفة وىامر الخبح االعتيادؼ في الرشاعة السعشية وعادة ّ

االستثسارية استشادا الى أسعار معمػمة لمدمع الخأسسالية ،لكغ مغ الرحيح القػل ان الكيسة الحالية لمسذخوع
االستثسارؼ ىي قيسة رأس السال بغس الشطخ عغ الكمفة .وىحه السالحطة لتقخيب الشقاش مغ الػاقع وال تصال
الجػىخ الشطخؼ لمسذكمة.

ورد ساميػلدػن بانو يدتصيع تصػيخ نطخية لخأس السال دون الحاجة الى تجسيعو وإفتخاض تجاندو مقتجيا
ّ

وب َػم بافخك وفيكدل،أؼ يبكيو كسا ىػ سمعا معسخة بخرائريا  ،كسا ستبيغ.
بجيفػند َ
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 -3دالة األنتاج النيؽكالسيكية مع تعدد القطاعات:
في الشسػذج الشيػكالسيكي عشج تجدئة األقتراد إلى قصاعات ،ولتكغ لمتبديط قصاعيغ ،سمع إستيالك وسمع
راسسالية ،وىشا أيزا لمتبديط نجعل سعخ سمعة األستيالك وحجة مخجعية ليكػن الػاحج الرحيح بجال مغ
سعخ الدمعة األستيالكية .ويبقى معجل الخبح او سعخ الفائجة  rواألجخ  wمػحجان .ولمدمعة الخأسسالية سعخ
 Pkوالعسل ورأس السال ألنتاج سمع األستيالك  ،LcوKc؛ وألنتاج سمع رأس السال  KK ، Lkونكػن إزاء
معادلة كمفة لكل مشيسا ،وفي نفذ الػقت تػصف معادلة الكمفة ،الفغ األنتاجي ،مغ خالل ندبة راس السال
لمعسل (.) Tsoulfidis, P199
)1=wLc + rPkKc ; Pk= wLK+rPkKK ; Pk= wLk/(1-rKk) ………………… (9
السعادالت في السجسػعة ( )9مغ اليدار معادلة الكمفة لمدمع األستيالكية  ،تمييا معادلة الكمفة ألنتاج سمع
رأس السال ويشطخ الى إنتاج كل مغ القصاعيغ وحجة واحجة لكل مشيسا ،وحجة األستيالك سعخىا مخجعي يشػب
عشو الػاحج الرحيح وسمعة راس السال سعخىا واضح .السقاديخ rPk KK ، rPk Kcتكاليف خجمات راس السال
في القصاعيغ وىي حاصل ضخب سعخ الفائجة في قيسة الدمع الخأسسالية السدتخجمة في األنتاج واألخيخة
سعخ الدمعة في كسيتيا .والسعادلة التي عمى اليسيغ سعخ سمعة رأس السال مدتشبصة مغ السعادلة الثانية.
وعشج تعػيس قيسة  Pkفي معادلة قصاع األستيالك نجج :
)1=wLc + rKc wLk/(1-rKk) ; (1-rKk)=(1-rKK)wLc+rKcwLk; …………..(10
Lc+r(Kc/Lc)-

{rKk)/

(1-

;}rKk)/{(1-rKk)Lc+rKcLk

=w

w=(1-

)(Kk/Lk)LcLk}……(11
ولمتعخف عمى سمػك السعادلة ( )9نذتق  wمع  rوالشتيجة معادلة السساس :Tangent
ولتبديط العخض نجعميا بالرػرة :
)w=(1-rKk)/(Lc+rH) …………………………………………………….(12
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)dw/dr= {-Kk(Lc+rH)-(1-rKk)}/(Lc+rH)2 ……………………………..(13
حيث  Hىػ السقجار  (Kc/Lc)-(Kk/Lk)LcLkويعتسج عميو مشحشى  ، w-rومغ الػاضح ان العالقة بيغ
األجخ وسعخ الفائجة ليدت خصية دائسا .ويسكغ ان تطيخ عمى درجات متبايشة مغ التحجب والتقعخكسا في
الذكل رقع ( )1التالي:
الذكل رقع ()1
إمكانية إعادة التحػيل Re-switching
w

w
t1
a
t2

b

t1
t2

r

r

ويسثل الجدء األيدخ مغ الذكل رقع ( )1إحتساالت العالقة بيغ األجخ وسعخ الفائجة بحدب تبايغ ندب رأس
السال لمعسل في القصاعيغ وما عبخ عشو  Hآنفا .وفي الحاالت غيخ الخصية تطيخ مدألة إعادة التحػيل
 Reswitchingفي الجدء األيسغ مغ الذكل رقع( .)1نالحع ألنتاج نفذ السقجار تكػن الخيارات الستاحة
لشدب رأس السال لمعسل عمى السشحشى  t1ىي األفزل مشيا عمى السشحشى  t2قبل نقصة التحػيل  aوبعجىا
تربح الخيارات عمى السشحشى  t2ىي األفزل حتى الشقصة  bومغ بعجىا تعػد األفزمية ،مخة أخخػ،
لتذكيالت  ،t1وتدسى الشقصة  bإعادة التحػيل  .Re-switching Pointأؼ ان الفغ األنتاجي الحؼ يسثمو
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 t1ىػ أمثل  Optimumلسدتػييغ مغ سعخ الفائجة  ،rبيغ نقصة األصل و aوما بعج  bأما بيشيسا فيػ ليذ
األمثل .في الشطخية الشيػكالسيكية الصمب عمى راس السال يختبط عكديا مع سعخ الفائجة ولحا تعشي إعادة
التحػيل أن العالقة بيغ الشاتج لمعامل وسعخ الفائجة ليدت مدتسخة بػتيخة واحجة لكافة مدتػيات األسعار
الشدبية .Non-monotonic
وال يشتفي ىحا االحتسال إالّ عشجما تكػن  Hمداوية لمرفخ ،والحؼ يتزسغ تداوؼ ندبة رأس السل لمعسل
في القصاعات لتربح العالقة بيغ األسعار الشدبية لعشاصخ األنتاج ،w/r ،وندبة رأس السال لمعسل ،K/L
الفغ األنتاجي ،خصية .لشجعل  Hفي السعادلة رقع ( )13صف اخ لمػصػل الى السعادلة رقع (:)14
)w=(1-rKk)/Lc ; dw/dr=-Kk/Lc …………………………………….(14
لكغ ىحا الذخط كأنو يحيل تعجد القصاعات الى قصاع واحج بالشتيجة أؼ يمغي أصل السذكمة .وأيزا ،
،وىحا مدكػت عشو ،عشجما نفتخض التداوؼ بيغ بيغ رأس السال لمعامل في القصاعيغ يتزسغ ذلظ إمكانية
قياس البدط  ،رأس السال في القصاع بشفذ الػحجات لكمييسا وإالّ كيف عخفشا تمظ السداواة.

 -4دالة اإلنتاج البديمة لداميؽلدؽن:
في الذكل رقع ( )2الجدء األيدخ يتػسع األنتاج بثبات ميل األسعار الشدبية مع الفغ األنتاجي وتعبخ ، q1
 ، q2و q3عغ ثالث مدتػيا ت مغ الشاتج والتكاليف الستشاسبة معيا .وفي كل مخة تػجج نقصة مثمى عشج
التساس مع مشحشى الدػاء .أما الجدء األيسغ فيػ تكػيغ دالة إنتاج  ،مشحشى سػاء ،مغ عجة خصػط لمعالقة
بيغ األجخ وسعخ الفائجة  w-rبسيػل مختمفة تعكذ نساذج متجرجة لألنتطام بيغ الفغ األنتاجي واألسعار
الشدبية وىي دالة األنتاج البجيمة  Surrogate Production Functionالتي تخسع مغ نقاط تقاشع تمظ
الخصػط لتؤلف مشحشى ناتج متداوؼ مترل .إقتخحيا ساميػلدػن في سياق الججل مع جساعة كيسبخدج
البخيصانية .وىي لقصاع واحج او لعجة قصاعات مع تداوؼ راس السال لمعسل لتجاوز اإلشكال الحؼ أثيخ حػل
مذاكل قياس رأس السال وتجسيعو ودالة األنتاج الشيػكالسيكية.
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نطخية األنتاج والتػزيع الشيػكالسيكية الذائعة في الػسط األكاديسي تصػرت عغ كالرك في كتابو الحؼ أعجه
اساسا عام  1899ونذخ عام  1909اؼ ان َبيتذ كالرك ىػ األكثخ تسثيال لمسجرسة .ويقخ كالرك بػجػد
بعس اشكال األحتكار وإعاقات قج تعخقل الحخكية التامة لكغ مع ذلظ يخػ ان السشافدة ،في جانبي العخض
والصمب وفيسا بيشيسا ،ىي الغالبة  ،وضامشة لتػزيع لمجخل يشدجع مع األسيامات الشدبية لعشاصخ األنتاج في
تػليجه ما يعشي ان كال مغ رأس السال والعسل يكافأ بكيسة إنتاجيتو الحجية .ولحا فالعبخة ليدت بخأس السال
الستعيغ  ، Concreteالحؼ يتخح شكل الدمع الخأسسالية ،إنسا الكيسة التجسيعية السجخدة لخأس السال شالسا
يتحخك  ،اؼ راس السال ،دائسا بحثا عغ عائج الفخصة البجيمة األعمى.
الذكل رقع ()2
دالة االنتاج البجيمة لداميػلدغ Surrogate Production Function
w

w
q3

Samuelson Surrogate Production Function

q2
q1

r

r

ولحلظ إنصمق ساميػلدػن في بحثو ( )Samuelson 1962مر اخ عمى إمكانية تصػيخ نطخية رصيشة لخأس
السال دون حاجة لسفيػم كالرك التجسيعي لخأس السال ،واألعتساد عمى تشػع سمع رأس السال العيشي غيخ
الستجاندة والدمغ .وقج اشار إلى إمكانية إستخجام البخمجة الخصية وغيخ الخصية ،ودوال إنتاج بتشاسب ثابت
سسى
مثل مرفػفة السعامالت الفشية لمسدتخجم السشتج ،لكشو لع يػضف فعال أيا مغ تمظ األساليب وقج ّ
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السدتحجث السػعػد الشيػ نيػكالسيظ  .neo-neo-classicalوقج إقتبذ الشز الستجاول لخيكاردو مغ ان
عمع األقتراد  ،قبمو ،إىتع بإنتاج الثخوة واألولى الكذف عغ كيفية تػزيعيا ،لبيان أىسية فيع تػزيع الجخل،
بيغ مختمف أصشاف القػػ العاممة وحقػق السمكية عمى السدتػػ التجسيعي والتفريمي ،لكغ ىحه السدألة
السيسة بقيت أيزا خارج السعالجة .ساميػلدػن إقتخح مشيجا لمتعامل مع عجم تجانذ سمع رأس السال
بحيث ان مختمف فشػن األنتاج تبجو وكأنيا جاءت مغ دالة واحجة  ،الجانب اليسغ مغ الذكل ( .)2بيج ان
قجمو أقخب الى األفتخاض مشو الى السشيج ،و بقميل مغ السبالغة ،يسكغ وصف بحثو عغ الجالة البجيمة
الحؼ ّ
محاولة بيان أن دالة إنتاج نيػكالسيكية لدمعة واحجة يسكغ أن تدتشج الى مقجمات ال تػاجو إعتخاضا نطخيا،

في حيغ ان السذكمة التي أثارت الججل ىي اساسا ليدت في إنتاج سمعة واحجة بل في التجسيع ن وإن كان
قياس رأس السال بقى مثي اخ لمسذكل حتى مع سمعة واحجة.
إفتخض ساميػلدػن ان األقتراد يشتج سمعة واحجة متجاندة ،وىػ معشى إلغاء السذكمة كسا يخػ الكثيخون
والصخف اآلخخ في الججل وأتفق معيع تساما .وتمظ الدمعة يسكغ إنتاجيا بعجد كبيخ ججا مغ الدمع الخأسسالية
وكل مشيا تجدج ندبة رأس مال لمعسل مختمفة أؼ مع كل سمعة ،لشقل ماكشة ،عجد محجد مغ القػػ العاممة.
يخزع األنتاج لثبات غمة الحجع ،وال يسكغ إحالل سمعة رأسسالية محل أخخػ بل عجم تججيج بعس الدمع
ليتػسع إنتاج غيخىا تجريجيا .ومشيج البخمجة الخصية يفتخضو لكل سمعة عمى حجة .ساميػلدػن يرف
عسمية تخكيب لمعجيج مغ دوال األنتاج تذبو كتابا يعخض في كل صفحة مػاصفات معجة إنتاجية ومتصمباتيا
مغ التذغيل وشاقتيا األنتاجية  ...وىكحا ليؤكج عجم التجانذ الحؼ يخخج عشو في الشياية نحػ دالة إنتاج
بجيمة.
الخصػط السبيشة في الذكل ( )2اؼ واحج مشيا يعبخ عغ حجود أسعار عشاصخ األنتاج واراد ساميػلدػن
تثبيت األتفاق عمى ىحا السبجأ الحؼ يرف الصيف التكشػلػجي ،ودون تقجم تقشي باألختخاع واألبتكار تتعحر
زيادة األجخ والخبح في آن كسا ال يعقل أو مغ غيخ السسكغ حدابيا خفزيسا معا .نالحع الجدء السقصػع مغ
السحػر العسػدؼ ىػ األجخ مقابل ربح صفخ ،وايزا الجدء السقصػع مغ السحػر األفقي يقابل أقرى ربح
مسكغ حيث األجخ صفخ .الفكخة السدتعارة مغ تقاليج دراسة السذاريع األستثسارية ىي ان األجخ والخبح
تتحجدان با لسعامالت الفشية :مع ىحه الساكشة يتصمب التذغيل ىحا العجد مغ العسال  ،والخبح داخمي وليذ
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معجل عام معصى .وفي الجدء األيسغ مغ الذكل رقع ( )2تطيخ كافة حجود أسعار عشاصخ األنتاج وىي في
نفذ الػقت التكشػلػجيات السختمفة .ىي تتفاوت مغ جية أقرى أجخ ،وأقرى ربح،

يدسح بو الفغ

األنتاجي .وىحه التذكيمة تخسع في الشياية مشحشى سػاء  Iso-quantعمى الػجو الخارجي الحؼ يسثل أقرى
أجخ وربح في آن أؼ اقرى ناتج ألنو ليدت ثسة سبب لمشدول الى الجاخل نحػ نقصة األصل بل العكذ ىػ
األعتيادؼ .نالحع الفخضية السشصمق كػن األقتراد يشتج سمعة واحجة بجسيع سمع راس السال وسمع راس
السال تتججد ذاتيا كي يتحاشي إنتاج أكثخ مغ سمعة ويػاجو السذكمة .ولحا صار مشحشى الدػاء التخكيبي يساثل
الستعارف عميو أؼ دالة األنتاج ذاتيا في الشتيجة.
بعج إشخوحتو ،دالة إنتاج بجيمة ،عام  1962أقخ عام  1966بعجم إمكان تجشب إعادة التحػيل واألنعكاس
 Re-Switching and Capital-reversingخارج الدمعة الػاحجة .أؼ قج يحجث  ،نطخيا ،أن يشخفس
الصمب عمى راس السال مع إنخفاض سعخ الفائجة ،بل قج تكػن إعتيادية أكثخ مشيا إستثشائئية .وان السشصمقات
الشيػكالسيكية ال تتحقق نطخيا عمى نحػ شامل وىي :ان العائج عمى رأس السال ،سعخ الفائجة ،تعيشو
خرائز تقشية تدتشج الى ترػر إمكانية األحالل بيغ عشاصخ األنتاج وتطيخ في تشاقز اإلنتاجية الحجية
لخأس السال؛ ولحا يتشاقز الشاتج الحجؼ لخأس السال األضافي فيشخفس سعخ الفائجة الحؼ تكػن ،تبعا لحلظ،
عالقتو عكدية مع رأس السال لمشاتج ومتػسط األستيالك لمفخد؛ ويتحجد كل مغ سعخ الفائجة واألجخ بالشجرة
الشدبية ،واألنتاجية الحجية ،لكل مغ راس السال والعسل.
ولحا إنتيى الى ان الصخف البخيصاني قج كدب جػلة الججل حػل نطخية رأس السال ودالة األنتاج التجسيعية.
وأتخح  Hahnمثل ىحا السػقف بالقػل ان دوال األنتاج التجسيعية ال تشبثق أصػليا عغ التػازن العام ولحا ىي
عخضة ألعتخاضات مشصكية حادة ( .(Cohen, P206كانت تمظ السذكالت الشطخية مغ أسباب التػجو نحػ
نساذج التػازن العام الشيػكالسيكية بجيال عغ السشحى الحؼ يدتشج الى جػن بيتذ كالرك .وقج أعخض الشيج
الججيج عغ القػل بعالقة سببية ذات إتجاه الػاحج ووتيخة واحجة ،أو أن التػازن العام الشيػكالسيكي لع يمتدم
بشطخية لتػزيع الجخل تقػم عمى الشجرة الشدبية لعشاصخ األنتاج ،بل ال تقتخن كثخة إستخجام رأس السال بسدتػػ
مشخفس لدعخ الفائجة .ومغ ىحه كميا يفيع ان الشقج الحؼ قادتو كيسبخدج بخيصانيا قج اثخ في مدار الشذاط
األكاديسي وليذ كسا يقال ىي زوبعة وانتيت .أن السذكمة ،كسا أفيع ،في كػن اسعار عشاصخ األنتاج
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يعخف بتشاقز الغمة ،وفي نفذ الػقت تقخر أسعار الفائجة السدتخجم مغ
متغيخات داخمية لشطام األنتاج ،الحؼ ّ

رأس السال إضافة الى مدألة التحجيج الستبادل بيغ قيسة رأس السال وسعخ الفائجة.
 -5تراجع ساميؽلدؽن ومثال حدابي إلعادة التحؽيل:

في محاكاة لسشيج بػم بافخك عخض ساميػلدغ مثاال عمى ىيئة الذكل رقع ( (Cohen( )3تكخرت األشارة
إليو حيث يشتج نفذ السقجار مغ سمعة ما بصخيقتيغ :األولى  Technique Aتقتزي سبع وحجات عسل قبل
السشتَج؛ أما الثانية  Technique Bتحتاج وحجتي عسل قبل ثالث سشػات وست وحجات
سشتيغ مغ تحقق ُ
السشتَج .وعشجما يشطخ الى التكاليف في سشة إكتسال السشتج  tفإن وحجات العسل
عسل قبل سشة مغ تحقق ُ

ليدت قابمة لمسقارنة ما لع يؤخح الدمغ باالعتبار ،وراس السال زمغ في نطخ السجرسة الشسداوية .أؼ ان
السػارد ،اوقات العسل ،مغ السسكغ تػضيفيا بعائج الفخصة البجيمة .كمفة اإلنتاج لمبجيميغ  CB ،CAعمى فخض

ثبات األجخ wفي السعادلة (: )15
)CA=w 7(1+r)2 ; CB=w 2(1+r)3 +w6(1+r) ………………………………….(15
الذكل رقػ ()3
إعادة التحؽيل في مثال ساميؽلدؼ
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t-2

L=2

وبسا ان األجخ ثابت ومتداوؼ ال يؤثخ عمى السفاضمة ويسكغ جعمو الػاحج الرحيح لتكػن التكاليف ىي
السبيشة يسيغ الذكل ( .)3عشج سعخ الفائجة صفخ ،وكسا ىػ متػقع ،التكشيظ  Bأعمى كمفة  A،ىػ األفزل،
بيشسا عشجما يختفع سعخ الفائجة الى  75بالسائة التكشيظ  Bىػ األفزل  ،وبعجما يدتسخ سعخ الفائجة في
االرتفاع ويرل 150بالسائة يعػد التكشيظ  Aأوشأ كمفة وىػ األفزل.
وتشدجع نتيجة الشطخ الى الكمفة مغ زاوية الخرع في الججول ( )1مع السعخوضة في الذكل ( )3آنفا .فمػ
أراد السدتثسخ تقييع الشتيجة لحطة الرفخ ليختار بيغ مذخوعيغ لشفذ كسية اإلنتاج ولحا يحدب التكاليف
السخرػمة ويختار تكشيظ الكمفة األدنى ألن الكيسة الحالية لإلنتاج نفديا وىػ السشيج الحؼ يدسى في تقييع
السذاريع  Cost Effectivenessفالشتائج في الججول (.)1
الججول رقع()1
مثال ساميػلدغ بصخقة الخرع
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عشج سعخ الفائجة صفخ الكيسة الحالية لمتكاليف لمتكشيظ  Aىي األدنى ،سعخ الفائجة 50بالسائة نقصة التحػل
األولى ،وبعجىا يكػن التكشيظ Bأدنى كمفة؛ وسعخ الفائجة 100بالسائة نقصة إعادة التحػل حيث تتعادل
الكيسة الحالية لمتكاليف وبعجىا يعػد التكشيظ  Aأدنى كمفة .مع ذلظ في دراستيا ميالنا ()Milana, P14
تخػ ان مثال ساميػلدػن تقييع لألستثسار وأن إعادة التحػيل في ىحا السجال معخوفة لجػ خبخاء السال ،وال
بأس فييا لكشيا ال تحجث في دالة األنتاج تقشيا ربسا لػجػد مشحشى وحيج لألنتاجية الحجية .بيج ان السذكمة
أصال في عجم إتداق الكيسة دالة في سعخ الفائجة مع السفتخض الشطخؼ في وجػد عالقة وحيجة بيغ سعخ
الفائجة وكثافة رأس السال العيشي .وبخرػص ان إعادة التحػيل يعخفيا خبخاء السال ،نعع في تقييع السذاريع
تحرل في مرادفات نادرة ان انساشا مغ صافي التجفقات الدشػية ،لشفذ السذخوع ،تؤدؼ الى أكثخ مغ
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معجل عائج داخمي  ، Internal Rate of Returnخاصة عشجما تحرل تججيجات كبيخة لبعس مكػنات
راس السال في السذاريع ذات العسخ األنتاجي الصػيل  ،اما تقييع السذخوع ببجيميغ لمفغ األنتاجي يدداد حتسا
إعادة التحػيل .ومع ذلظ أرػ ان تقييع األستثسار ىػ بحاتو إختبار آخخ لسرجاقية التشطيخ ،مع األقخار بعجم
أىسية إحتسال إعادة التحػيل في تحميل األستثسار ألسباب ليذ محميا ىحا البحث.
 -6أثر فيكدل:
ترػر فيكدل قخيب مغ بػم بافخك يخكد عمى الدمغ إذ يخاه في تقييع رأس السال بالكمفة أيزا ألن األنتاج
يدتغخق زمشا  ،كسا ىػ واضح في مفيػم الكيسة الحالية لمعػائج السدتقبمية .وفي الحالتيغ يتصمب التقييع وجػد
سعخ فائجة .ومغ ىحا التالزم بيغ سعخ الفائجة وقيسة راس السال يأتي أثخ فيكدل Wjcksell Effect
والحؼ ي جسع تغيخات قيسة راس السال نتيجة لتغيخ سعخ الفائجة مغ مرجريغ :إعادة تقييع الخصيج العيشي
القائع باألندجام مع األسعار الججيجة لدمع رأس السال ،أو تاثيخ سعخ الفائجة في حجع الخصيج العيشي ذاتو.
ندتعيج العالقة بيغ معجل الخبح ،سعخ الفائجة ،وقيسة راس السال بػصفيا الكيسة الحالية لمعػائج السدتقبمية
مخرػمة بدعخ الفائجة ،كسا ان أداة الخرع ىي في نفذ الػقت ندبة العائج الى راس السال بالسعجل لمحيد
االقترادؼ الكبيخ .وقج الحع فيكدل ،وىػ نيػكالسيكي مغ جيل الخواد ،تغيخ قيسة رأس السال مع تغيخ
تػزيع الجخل أو  .w/rوالشظ ان ليحا األرتباط أثخ آخخ في إختيار الفغ األنتاجي والتخاكع الخأسسالي .ولقج
وججت جساعة كيسبخدج في نطخية فيكدل ما يجعع تحميميا ومػقفيا ،بالشتيجة ،مغ عجم صالحية دالة اإلنتاج
الشيػكالسيكية .تحميل فيكدل بديط ونتائجو واضحة ،ويختمف عغ األسذ السعتسجة في السعادالت ( )9إلى
( )12إذ يتعامل مع التاثيخ الستبادل بيغ سعخ الفائجة وقيسة رأس السال او ندبة رأس السال لمعسل .فاألخيخة
ال تعتسج فقط عمى تغيخ  w/rبل ايزا عمى تغيخ rلػحجىا وىػ ال يختمف في السزسػن عغ كيسبخدج
بخيصانيا مغ زاوية عجم إستقالل قيسة رأس السال عغ األسعار .وبالخمػز  Qالشاتج y ،متػسط الشاتج لمعسل،
 kمتػسط رأس السال لمعامل:
)Q=wL+rK ; Q/L=(wL/L)+r(K/L) ; y=w+rk;……………………………………(16
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)dy/dk=(dw/dk)+r+k(dr/dk)…..................... (17

في الشطخية الشيػكالسيكية ،الجارجة dy/dk=r ،بيشسا في السعادلة ( )17ال يتحقق ىحا إالّ بذخط:
) ، Dw/dk= -k(dr/dkويتزسغ ىحا الذخط أن ) dw/dr=-k=-(K/Lوىي فخضية إستقالل قيسة رأس
السال عغ عػائجه وبالعكذ ،والتي تأسدت عمييا السشطػمة آنفا والتي تشاسب إقتراد بدمعة واحجة أو متعجد
الدمع مع تداوؼ ندبة رأس السال لمعسل لجسيع أنذصة إنتاجيا.
ويسكغ إيزاح التحجيج الستبادل بيغ معجل الخبح ،سعخ الفائجة ،باستحزار الكيسة الحالية  Vلجفعة سشػية
مشتطسة :A
v=A{1- 1/(1+r)n {/r
وعشجما تكػن الجفعة دائسة  Perpetualال نياية ليا تربح  nال نيائية  ويؤول السقجار  1/(1+r)nإلى
الرفخ لتكػن الكيسة الحالية

 .V=A/rوفي مػضػعشا  Aىي العائج الدشػؼ لخأس السال و  Vقيسة رأس

السال بجاللة العائج وسعخ الخرع  ، rوتعبخ السعادلة ( )18عغ ىحا السبجأ البديط:
)…………………….(18

(y-w)/r  = k

الصخف األيدخ لمسعادلة ( )18صافي فائس العسميات مقدػما عمى سعخ الفائجة ،سعخ الخرع ،والشتيجة
قيسة رأس السال الحؼ ولج الفائس ( )y-wوىػ عمى الصخف األيسغ  .ولحا يحسل  kىحه الرفة السددوجة،
فيػ كمفة األصػل الخأسسالية القائسة وقيستيا بجاللة عػائجىا السخرػمة .وىحا معشى آخخ لعجم إستقالل رأس
السال  kعغ  rالسبجأ الحؼ إستشجت إليو كيسبخدج بخيصانيا ،ويؤيجه تشطيخ فيكدل قبا ثالثة عقػد مغ زمغ
الججل .مغ السعادلة ( )18نالحع:
;y-w=rk ; (dy/dr)-(dw/dr)=r(dk/dr)+k; dy-dw-kdr=rdk
)dk=(dy/r)-(k/r)dr-(dw/r) …………………………………..(19
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مغ السعادلة ( )19الصخف األيدخ  dkمحرمة التأثيخ عمى قيسة رأس السال :حيث ( )dy/rىي الديادة
السخسسمة في الشاتج ،والتي تدسى أثخ فيكدل الحكيقي والحؼ يشاضخ أثخ الجخل في دالة الصمب ،مشاضخة
 ، Analogyبيشسا الباقي مغ الصخف األيسغ أثخ الدعخ وىػ كحلظ بالفعل .ومغ السسكغ إعادة تختيب حجود
السعادلة ( )19لتشدجع مع السقجمة ،رسسمة صافي فائس العسميات ،وليا دالالت عسيقة.
)dk = (dy-dw)/r-(k/r)dr ………………………………………………(20
في الصخف األيسغ مغ السعادلة ( )20الحج األول رسسمة الديادة في صافي فائس العسميات؛ والحج الثاني أثخ
تغيخ سعخ الفائجة ،سعخ الخرع ،في قيسة رأس السال .السقجار  k/rمػجب ،ولحا فإن كان  drمػجبا أو
سالبا سيكػن ( )-(k/r)drسالبا ومػجبا عمى التػالي .وعشجما تكػن drسالبة تكػن  dwمػجبة وبالعكذ،
وىكحا نتعخف عمى الحريمة في الصخف األيدخ مغ السعادلة.
يشصمق تذكيظ أو نقج كيسبخدج لجالة األنتاج ،ونطخية رأس السال ،الشيػكالسيكية مغ ان وضيفة رأس السال
العيشي  Physicalفي األنتاج تحكسيا شخوط تقشية ،بيج ان لخأس السال قيسة تتحجد مثل بكية األصػل.
وتجعل ىحه الرفة السددوجة مغ غيخ السسكغ ،نطخيا ،تأكيج إتجاه العالقة بيغ سعخ الفائجة والصمب عمى رأس
السال بالستػسط لمعامل؛ وكحلظ بيغ سعخ الفائجة والكيسة السزافة لمعامل .وأكثخ مغ ذلظ ذىب البعس الى
ان إنعكاس إتجاه العالقتيغ آنفا سبب مسكغ لعجم إستقخار التػازن (.(Fratini
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االستنتاج:
راجعت الجراسة نطخية رأس السال عبخ السعالجة التحميمية بالسقارنة وبيان السشصمقات واألسذ السذتخكة ومجػ
تساثل البشى السشصكية .وبسا يداعج عمى التقخيب والتخكيب مشيا ذكخت صخاحة واخخػ تخكت لمقارغ السختز.
واوضحت الجراسة انتطام التشطيخ االقترادؼ بيغ ثشائيات ثالث تجاخل تأثيخىا :االتجاه السػضػعي واألنساط
السدتقخة الحاكسة لألداء الفخدؼ في مقابل السشحى الحاتي في التفكيخ الحؼ يسثمو التفزيل الدمشي .ومغ جية
أخخػ الشطخ الى تػزيع الجخل بيغ التحجيج االقترادؼ التقشي مقابل العػامل السؤسدية ومػازيغ القػػ
االجتساعية .والثالثة أولػية سمػك الػحجات األساسية الرغيخة ،السدتػػ الجدئي ،وإعتساد الكمي عمييا أو حتى
عجم أىسية األخيخ ،في مقابل األنصالق مغ الكل مع إفتخاض مدكػت عشو وىػ وجػد سببية تشبثق عغ الكل
وتدخؼ في األجداء.
ذلظ في أساسيات التشطيخ والبعج األبدتسػلػجي ،أما السدائل السبحػثة او السختمف عمييا فقج بقيت تجور
حػل سعخ الفائجة ،الخبح او عائج رأس السال ،التفديخ والتبخيخ .ومذكالت قياس رأس السال بالعالقة مع
حكيقتو ذات األوجو :وسائل أو ادوات إنتاج تجدج السعخفة التكشػلػجية وتشتطع مع العسل بشدب مختمفة تدسى
فشػن األنتاج ،وفاعميتو اإلنتاجية تبعا لحلظ؛ وكسيتو آخحيغ باالعتبار مكػناتو وىي سمع ليدت متجاندة وال
تػجج ،الى اآلن ،وحجة قياس شبيعية تجسعيا؛ وقيستو ،اؼ راس السال ،بأنيا الكيسة الحالية لعػائجه السدتقبمية
وكيف تتفق الكيسة مع الكمفة حدب شخط التػازن .واساس السذكمة ان معجل العائج داخل في حداب الكيسة
والكمفة معا ما يدسى الجور او الدببية الجائخية.
االستشتاج الخئيذ ليحه الجراسة إن إمكانية التقخيب والتخكيب والتصػيخ سانحة ويسكغ رؤيتيا في ىحه السادة
السصخوحة .وإلى اآلن ال بجيل عغ إستخجام التقجيخات الستجاولة والسعجة عبخ أساليب تداوقت مع نطام
الحدابات القػمية ،ويجخؼ تحديشيا .وأرػ ان تقجيخ الصاقة األنتاجية نيابة عغ رأس السال يقجم دفعة كبيخة
لمتحميل االقترادؼ وىحه تتصمب نطاما إحرائيا ججيجا وتكاليف .وألجميا التػافق عمى أن اإلحالل بيغ
عشاصخ األنتاج يكػن في السدبق  Ex anteوتشتيي إمكانيتو لحطة إختيار الفغ األنتاجي .ولحا يكػن قياس
وحيج لمصاقة اإلنتاجية وبحا يتجاوز التحميل االقترادؼ مذكمة اثخ التقجم التقشي ألنيا ستشجمج في قػام
التقجيخ .إن مؤشخ  Indexالصاقة اإلنتاجية سيشػب عغ راس السال في دوال األنتاج حدب فخضياتيا
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 ومحجدات حخكة الشاتج مع شاقة إنتاجية معصاة فيحه، وكيف يشتطع معجل الخبح مع السؤشخ البجيل.السختمف ة
.تشتطخىا أبحاث أخخػ
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