دوراث االعمال في المدرست النمساويت
مع اشارة الى نموذج قائمت الكلف الصغيرة

 مقدمة:

تشهد بلدان العالم الرأسمالي منذ الثورة الصننايةة و تن الوتنا ال ا نر دوراا أيمنال أ ندثا العدةند

من التقلباا واال طراباا االتتصادةة واالجتمايةة المصا بة لها ،وتد تراو ا تلك الدوراا بةن دوراا ادة

ويمةقننة وذاا اثننار ةبة نرة ودوراا بسننةطة وذاا اثننار جزعةننة هيلن بعننض أوجنن ،النشنناط االتتصننادي ،

ننا ة

ل تغةر بعض صفاتها تأرةخةاً مثل تصر أمدها الزمني وتقاربها.

وتنند أثننار تفسننةر دوراا اايمننال الةثةننر مننن وجهنناا النظننر المختلفننة نني الفةننر االتتصننادي مننن تبننل

الم ننذاهق االتتص ننادةة المعاصن نرة ،ة ننل م ننذهق ل نن ،تفس ننةرر الخ نناص بخص ننوص أس ننباق ه ننذر ال نندوراا وس ننبل
معالجتها ،مع مال ظة أن هناك اتجاهان رعةسان ي تفسةر دوراا اايمال ،االتجار ااول ةمةل ل تفسةرها

ي طار يدم التوازن ،منطلقاً من ةرة أن اازمة هي تعبةر ين دوث اختالل ي ااسواق ،واالتجار الثناني

ةرى أن دوراا اايمال هي الة طبةعةة تتوا ق تماماً مع الة التوازن المستمرة ي ااسواق.

وت نند ظه ننر االتج ننار ااول ن ني س ننتةناا الق ننرن الما نني مس ننتنداً يلن ن نظرة ننة التن نوازن الع ننام لن نوالراس

 Walrasien General Equilibrium Theoryالنذي تو نأ أن التنوازن العنام صنالأ لوصنا ااو ناع
طوةلننة ااجننل ،مننا ااو نناع التنني ت نندث نني اامنندةن المتوسننط والقصننةر ةنطبننق يلةهننا الت لةننل الةةنننزي نني

نظرةننة التقلبنناا ،تلننك التقلبنناا – سننق الت لةننل الةةنننزي -تعبننر تعبة ن اًر صننادتاً يننن ينندم تنندرة االتتصنناداا

الالمرةزةة يل العودة ل مستوى التوازن.

أمننا االتجننار الثنناني الننذي ةفسننر دوراا اايمننال يلن أنهننا ظنناهرة نني صننلق نمننوذ التنوازن قنند تبنتنن،

المدرسة النةوةالسنةةةة التني رأا انن ،منن الواجنق شنر التقلبناا االتتصنادةة دون اسنتدياك ةنرة االخنتالل ني
ااس نواق ،مننن المفننروض أن تلننك ااس نواق متوازنننة بصننفة داعمننة ،وتعلةلهننا أن النندوراا ال تنننت يننن أزمنناا

الطلننق –ةمننا ذهننق لةنن ،أص ن اق االتجننار ااول -وانمننا هنني ناتجننة يننن أزمنناا العننرض ممننا ةعننني أن هننذر
التقلباا رادةة وتعد بالتالي اصل استجابة ااطنراا االتتصنادةة لعوامنل خارجةنة هة ندوث زةنادة ني ينرض

العمل نتةجة أزمة تةنولوجةة اةجابةة تجعل مردودة أةثر ارتفاياُ ًً .
مشكمة الدراسة:

تةمن مشةلة الدراسة ي أن المدرسة النمساوةة نظنرا لن دوراا اايمنال يلن أنهنا أزمنة اتتصنادةة
تخنل بنالتوازن العننام وهني ناتجننة بالدرجنة ااسنناس ينن تةننام البننوك المرةزةننة بالتندخل بالنشنناط االتتصنادي مننن
خننالل التاليننق بأسننعار الفاعنندة ويننرض النقنند قنند يننزا تلننك المدرسننة دوراا اايمننال لن التوسننع االعتمنناني،

عن نندما تق ننوم الس ننلطاا النقدة ننة بسةاس نناا توس ننعةة س ننتئثر ب ننذلك يلن ن س ننعر الفاع نندة ال ننذي ةش ننجع يلن ن زة ننادة

االستثمار اامر الذي ةئدي ل

الت خم ومنن هنذا المنطلنق سنن اول ني هنذر الد ارسنة اججابنة ينن التسنائل

اآلتي:

ةةا تئدي السةاساا النقدةة هالتوسنعةة أو االنةماشنةة التني تقنوم بهنا ال ةومناا منن خنالل البننوك المرةزةنة

بخلق أزماا اتتصادةة تةون جزك من دوراا اايمال التي تصةق االتتصاداا الرأسمالةة؟

هدف الدراسة:

تسع هذر الدراسة ل ت قةق الهدا التالي :

 معر ة اا ةار ااساسةة للمدرسة النمساوةة بما ةخص دوراا اايمال. -الوتوا يل

ةثةاا تفسةرها لدوراا اايمال .

 ذا ةانا تلك المدرسة تد ايتبرا السةاساا النقدةة التي تقوم بها البنوك المرةزةة هي العامل الرعةس يظهور دوراا اايمال ما هي الةةفةة التي تئثر بها تلك السةاساا يل تولةد تلك الدوراا.

 -ماهي الخلفةة التارةخةة للمدرسة النمساوةة ومن هم ابرز منظرةها.

 اةتشاا العالتة بةن تدخل البنوك المرةزةة وظهور دوراا اايمال ي االتتصاداا الرأسمالةة. -أهم ااسس التي انطلقا منها تلك المدرسة ي تفسةراتها لهذر الظاهرة.

 -التعرا يل النموذ الرةا ي التي ساتت ،المدرسة النمساوةة ةما ةخص دوراا اايمال.

فرضية الدراسة:

تسع هذر الدراسة ل اختبار الفر ةتةن الرعةسةتةن التالةتةن :

 .1أن دوراا اايمال هي ي جزك منها أزمنة اتتصنادةة تخنل بنالتوازن االتتصنادي ولنةس – ةمنا ةعتقند
البعض – من أنها تقلباا تتوا ق مع التوازن االتتصادي.

 .2توجد يالتة بةن التوسع االعتماني التي تقوم ب ،البنوك المرةزةة ودوراا اايمال.

محددات الدراسة:

مننن المعلننوم أننن ،تلمننا توجنند د ارسننة ال ةةتنفهننا بعننض الم نندداا ،وهننذا بننالطبع ال ةقلننل مننن أهمةننة تلننك
الد ارسنناا ،وهننذر الد ارسننة لةسننا باالسننتثناك ةننث ةوجنند ينندد مننن الم نندداا التنني ت ننةط بهننا ،ومننن أهمهننا هننو

ش ة المصادر التي تت دث ين المدرسة النمسناوةة باللغنة العربةنة لنم ةجند البا نث مصند اًر يربةناً وا نداً ُةعتند
بن ،نني هننذا المو ننوع ،لننذا ةننان ل ازمناً التوجنن ،لن ترجمنة العدةنند مننن الةتننق والب ننوث مننن اللغننة االنةلةزةننة لن

العربةة.

محتوياث البحث

المقدمة:

 هدا الدراسة.

 ر ةة الدراسة.
 أهمةة الدراسة.

 م دداا الدراسة.

أولً :اإلطار النظري.

تعرةا بدوراا اايمال.

.1

الم ار ل التي تمر بها دورة اايمال الوا دة.

.2

أ .مر لة الرةود . Recession

ق .مر لة الةساد . Depression

ا .مر لة االنتعاش . Recovery
ث .مر لة الروا

. Boom

ثانياً :السياق التاريخي لتطور فكرة دورات األعمال لدى المدرسة النمساوية.
.1

تارةخ المدرسة النمساوةة.

.2

أهم منظرةها.

.3

اال ةار االتتصادةة الرعةسة للمدرسة النمساوةة:

.4

االطار الت لةلي للمدرسة النمساوةة.

.5

نظرةة دورة االيمال لدى رةةاردو:

.6
.7
.8

نظرة المدرسة النمساوةة لسعر الفاعدة.

مثلث  Hayekهترةةق اجنتا ِ ويالتت ،بسعر الفاعدة.

أث ن ننر سةاس ن نناا البن ن ننوك المرةزة ن ننة ن نني تولة ن نند دوراا اايم ن ننال هبن ن ننك اال تة ن نناطي الفة ن نندرالي

أنموذجاً .

ثالثاً :التاطير العممي لألفكار القتصادية لدى المدرسة النمساوية رياضياً.

 .1نموذ "ةلّفة القاعمةُ الصغةرة" ي دوراا االيمال للةةنزةةن الجدد.
 .2النموذ النمساوي ي تصور ترةةق اجنتا .

رابعاً ,الستنتاجات.

خامساً .المصادر.

