التحميل الكينزي وتطور النظام الرأسمالي
أ.م.د .جواد كاظم البكري

المقدمــة
لقد انتشرت النظرية الكينزية انتشا اًر واسعاً وكبي اًر في اوروبا واميركا بعد عام

 ، 7391وبخاصة خالل العشرة سننوات التني تمنت ال نرع العالمينة ال انينة ،
اذ ان المنن نناك الاكن ننري الن ننذي سن نناد فن نني بع ن ن

ن ننذ البمن نندان بعن نند ال ن نربين

العننالميتين الولننل وال انيننة ومننا ارفنني ذلنند مننن زيننادة تنندخل الدولننة فنني ال ينناة
القتصن ن ننادية من ن ننن عسن ن ننكرة القتصن ن نناد وتوسنن ن ن الق ن ن ننا العن ن ننام  ،وانتشن ن ننار

البيروق ار ين ن ننة  ،مبن ن نند التربن ن ننة ًنتشن ن ننار الكينزين ن ننة خصوص ن ن ناً بن ن ننين اوسن ن ننا
القتصاديين الشباع .

وتننر ر ننذا المننناك ابتننداثاً ب نندوث الزمننة القتصننادية فنني بدايننة ال ال ينننات

وماصا ببا من كساد كبير  ،وعجز في موازين المدفوعات  ،والخنروج منن

قاعدة الذ ع .

وبالمقابل ظبر عجز النظرية الكالسيكية والكالسيكية الجديندة عنن نل نذ
المشننكالت القتصننادية واير ننا التنني واجبننت النظننام ال أرسننمالي ممبنندةً بننذلد
لمناك جديد لتقبل الفكار الكينزية .
ومم ننا لش نند فين ن ان الت مي ننل والفك ننار الكينزي ننة ق نندمت عالجن ناً ف نني ينب ننا

لممشكالت والزمات التي واجبت النظنام ال أرسنمالي وعممنت عمنل تجاوز نا ،
ت ننل ان بعن ن

القتص نناديين ا م نني عم ننل النظري ننة الكينزي ننة
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م ننذ ع

نميت مننن قبننل الننبع
انقنناذ النظننام ال أرسننمالي ي فنني ننين سن ب
 7391بال ورة ذات البعاد ال ال ة ي :

الخننر فنني عننام

 ورة في المنا ج القتصادية . ورة في المبادىث . -ورة في السياسات .

وبالاعننل تعنند النظريننة الكينزيننة ننورة مننن يننث اختالفبننا عننن التاكيننر وادوات
الت ميننل السننابقة  ،كالت ميننل الكالسننيكي والنيوكالسننيكي  ،وكننذلد مننن يننث
الجديد التي اتت ب .

ال ان الفك ننار والمعالج ننات الكينزين ن اص ننب ت تتالش ننل ت نندريجياً من ننذ نباي ننة

السنتينات  ،فالنظنام ال أرسنمالي ب كنم ت نور و بيعتنة التوسنعية اصنبو يواجننة
مش ننكالت جدي نندة تختم ننش ع ننن تم نند المش ننكالت الت نني واجبت ننة ف نني المر م ننة

السننابقة  ،ولننذلد كننان لبنند مننن افكننار ومعالجننات جدينندة تسننتجيع لمت مبننات
المر مننة الجدينندة لمنظننام القتصننادي ال أرسننمالي تجسنندت فنني منندارس متعنندد
تختم ننش من ن النظري ننة الكينزين ن بب ننذا الش ننكل او ذاد  ،ولع ننل ابرز ننا مدرس ننة

شيكااو .

فرضــــية الدراســــة  :ان ظبن ننور النظرين ننة الكينزين ننة فن نني منتصن ننش ال ال ينن ننات
وش ننبرتبا ك ننان بس ننبع فش ننل النظري ننة الكالس ننيكية ع ننن تق ننديم وص نناة ش ننافية

لمكساد القتصادي الكبير الذي اصاع القتصاد العالمي عام . 7393
هـــدل الدراســـة :ي نناول البا ننث ت ميننل الاكننر الكينننزي وا ننر ت ننور النظننام
الرأسمالي العالمي عمل تالشي ذا الاكر تدريجياً .

منهجية الدراسة  :استخدم البا ث اسموع الت ميل الوصاي .
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.2الفرضيات االساسية في النظرية الكينزية :

الفرضــــية االولــــ  :االقتصــــاد االســــته كي  :ن ننذ الاره نني

نني نقن نني

الارهي الكالسيكسة التي تستند الل قانون ساى ن والذي مااد ان العر
يخمي ال مع .

كينز ومنذ اول صا

النظرينة العامنة ي ينرف

لن فني كتابن

قنانون سناي

ل ننذلد يمك ننن الق ننول ان الاره نني الكالس ننيكية تنقم ننع ال ننل ه نند ا عن نند كين ننز

ويصننبو السننتبالد يقننرر النتنناج وال مننع ننو الننذي بخمنني العننر

 ،لننذلد

فنرن المشننكم القتصننادي عنند كينننز نني نقننا السنتبالد والتنني تن دي الننل
عدم التوازن القتصادي.

وأعتقد كينز وجود ميل سايكولوجي لدى النسان يسنمي المينل لالسنتبالد

 Propensity to consumptionي و ننذا الميننل ي ن دي الننل نندوث
فجننوة اسننتبالكية

نندوث فننري بننين العننر

الكمنني وال مننع الكمنني ي ولكننن

ممننلث ننذ الاجننوة امننا عننن رينني اليننة النظننام القتصننادي ناسن او بواسن ة

تدخل سم ة الدول في الة عجز ذا النظام .
وعمي ن فالتوازنننات القتصننادي فنني نظ نرة ليمكننن ان ت ننل تمقا ي ناً بننل تت مننع

عالجنناً  ،ويكمننن العننالج لبننذ العم ننة المزمنننة بخمنني مننع اهننافي مص نندرة

الق ا العام  ،والذي من شرن ان ي دي الل ممنلث الاجنوة السنتبالكية بعند
مم ننلث الاج ننوة الس ننت مارية وبالت ننالي ت قي نني التن نوازن القتص ننادي  ،ام ننا فيم ننا
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يتعمن نني بالمين ننل لالسن ننتبالد وعالقت ن ن بن ننالتكيرات الخن ننرى فيعتبن ننر كينن ننز ن ننو
المتكير المستقل بين المتكيرات القتصادي الخرى .

وببذا يختمش عن المدرسة السويدي التي كانت تعتبنر المينل لالسنتبالد نو
متكي ننر ت نناب  ،وم ننن اعج ننع ماتوص ننل الين ن كين ننز ننو اعتق نناد ب ننرن المي ننل
لالسننتبالد ننو قننانون ابننت وان الميننل لالدخننار والميننل لالسننت مار ننو دالننة

تتوقش عمل الميل ال دي لالستبالد .

الفرضية الثانية  :اقتصاد الركـود :نشنرت النظرينة الكينزينة فني منناك الركنود
العام الذي تمينز فينة القتصناد النكمينزي فني ال ال يننات برعتبنار مر منة منن

م ار ل الدور القتصادية .
يعتقد كيننز ان الركنود قصنير الجنل النذي ندث فني ال ال يننات والنذي خمني

مناخن ن ناً عامن ن ناً لظب ن ننور نظريتن ن ن ج ن نناث كنتيج ن ننة لعج ن ننز النظري ن ننة الكالس ن ننيكية

والكالسيكية الجديدة عن ل مشاكل النظام القتصادي .

والل جانع ذا الركود القصير الجل نالد ركود ويل الجل الذي يعتبر

جننزث مننن الزمننة القتصننادي العامننة لمنظننام القتصننادي ال أرسننمالي  ،والتنني
بندأت عمنل ا ننر ال نرع العالمين الولننل منن جبن وظبننور النظنام الشننتراكي
من جب اخرى .

ان عمننة مشننكمة الركننود فنني الجننل القصننير والننذي يعتبننر جننزث مننن الركننود

ال ويننل الجننل فنني نظننر كينننز ننو نقننا السننتبالد كمننا ننو فنني الارهننية
الولل  ،ولمعالجة ذ المشكمة لبد من خمي منع اهنافي تقنوم بن الدولن

الل جانع ال مع الخاا عمل الاجوة الستبالكي .
من نذ الزواين

ناجم كيننز جمين مبنادىث الكالسنيكية والنيوكالسنيكية التني

اكدت عمل ان ارتانا الجنور نو العامنل الساسني فني الب الن  ،وعمنل ان
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تخصننيا الجننور يعنند ا نند العوامننل الساسننية فنني انقنناا الب الننة وزيننادة
العمالة .

الفرضــية الثالثــة  :اقتصــاد تــد(مي ج موج ـ

 :يقصنند كينننز ان المشننرو

الخاا او المنشرة الخاصة القا مة عمل اساس الممكية الاردية عجزت عمنل
ت قيي التوازنات القتصادية وخاصةً بين الستبالد والنتناج وبنين الدخنار
والست مار عمل اساس العمالة الكاممة .

ويرى ان السبع في ذا العجز يعود الل كون القتصاد بشكل عام وخاصة

النندورة القتصننادية ايننر م كومننة بق نوانين موهننوعية تهننب عمميننة الت ننور
و ننذا نتيجننة خ ي نرة مننن نتننا ج كينننز الننذي يقننش عمننل نقنني

مننن الكالسننيد

الننذي ي منننون بننرن القتصنناد يخه ن لق نوانين موهننوعية  ،فقنند انكننر كينننز
وجن ننود م ن ننل ن ننذ الق ن نوانين ولن ننذلد يعتقن نند ان اياببن ننا ن ننو الن ننذي ي ن ن دي الن ننل

اله راع في ال ياة القتصادية  ،ومن ا م اله رابات و دوث فجنوة
اسننت مارية  ،وتعننني عنندم اتجننا الدخننار والسننت مار ن ننو التسنناوي او ن ننو

التوازن في الجل ال ويل وبالعكس من ذلد في المجتمعات المتقدم

سع

ر ية كينز ببذا الخصوا  ،اذ تتس الاجو بين الدخار والست مار ولنيس
ناد قوانين داخمية من شرنبا ان تن دي النل تقمنيا نذ الاجنو او القهناث

عميبا .

ص يو ان عمل النظام القتصادي قد ي دي الل اعادة التوازن ولكنة ليعيد
التننوازن القتص ننادي لمس ننتوا الول  ،وانم ننا بمسننتوى اك ننر انخااهن ناً  ،لنن ن

عنن نندما يكن ننون الدخن ننار اكبن ننر من ننن السن ننت مار والان ننري بينبمن ننا ن ننو الاجن ننوة

السننت مارية ويعننني انخاننا

النتنناج وبالتننالي انخاننا

ذا يعني ان نسبة الستبالد تزداد وعند ذ ينخا
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النندخل ايه ناً  ،وان

الدخار .

و كننذا تننتقما الاجننوة ولكننن عمننل سنناع تنوازن اقننل مننن المسننتوى السننابي ،
و ننذا مايسننمي كينننز الت نوازن فنني الننة نقننا العمالننة ي ويكننون م ننل ننذا

التوازن اير مستقر ومبدد دا ماً بالناجار  .فما و العالج أذاً ؟

العالج فني نظنر كيننز نو الدولنة  ،فالدولنة تسنت ي التندخل لت قيني التنوازن

الذي ليقوم عمل نقا العمالنة  ،وانمنا عمنل تنوازن العمالن الكاممن وبالتنالي
زيننادة النندخل  ،ويمكننن ان يننتم ذلنند عننن رينني وسننيمتين مختماتننين  ،الوسننيمة

الول ننل النا نناي الس ننت ماري أي مم ننلث الاج ننوة الس ننت مارية ي ام ننا الوس ننيمة
ال انية فبي زيادة النااي أي مملث الاجوة الستبالكية ي .

الفرضـــية ال ار ـــة  :تنـــاقل المصـــال  :ي كنند كينننز ان ننناد تعننار
تنن نناق

او

بن ننين مصن ننالو الا ن ننات الجتماعين ننة م ن ننل المسن ننتبمكون والمن نندخرون

والمس ن ننت مرون  ،وس ن ننبع ن ننذا التع ن ننار

م ن ننن وجب ن ننة نظ ن ننر ن ننو اخ ن ننتالش

سايكولوجية ذ الا ات  ،و ذا تاسير سايكولوجي لمص ار الجتماعي .
ومننن نننا يختمننش كينننز تمام ناً عننن النظريننة الكالسننيكية وخاصننة عننند ادم

سننميث ي ال ننذي يعتقنند باره ننية انسننجام المص ننالو الجتماعيننة القا م ننة عم ننل

اس ن نناس بيع ن نني ول ن ننيس اجتم ن نناعي أي ن ن نناد مي ن ننل يس ن ننمي م ن ننيالً لمتعام ن ننل
والمقايهة  ،فالنسان ميال الل المبادلة أي نظام السوي ي .
وم ننن نت ننا ج التع ننار

ب ننين مص ننالو الا ننات الجتماعي ننة ظب ننور العن ن ار

المره ننية لمنظ ننام القتص ننادي م ننل الب ال ننة  ،ع نندم المس نناواة ب ننين الدخ ننار
والسننت مار ،وان عننالج ننذ الع ن ار

تننتم بواس ن ة تنندخل الدولننة برعتبار ننا

بنندواث جدينند و ننو النقننود أي خمنني فننا

نقنندي مننن شننرن تنشنني الق اعننات

الو يد القادرة عمل اع ناث العنالج الشنافي لكنل نذ المن ار

القتصادية .
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السنيكولوجية

الفرضــية ال(امســة  :االحتمــال  :لننم يميننز كينننز تميين اًز سننميماً بننين الهننرورة

والصندفة  ،أي انن ينكننر الهنرورية الموهننوعية وي كند عمننل عامنل الصنندفة
التاريخية  .والدولة في نظنر ني التني تسنت ي عنن ريني نظرينة ال تمنال
ان تعالج اع ار

الدورة القتصادي لنبا النظرية الو يدة التني تعنو

عنن

ا مال القوانين التاريخي الموهوعي لالقتصاد التي ليعتقد كينز بوجود ا ،
فرن استبدل القوانين الجتماعين التاريخين بنالميول السنايكولوجي او القنوانين
الرياهي .
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