
 

 المحاضرة الخامسة

 

مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة    

-نستطٌع ان نخلص الى العالقة بٌن الطلب على النقود وسعر الفائدة من خالل ما ٌلً:        

-اوالً: الطلب على النقود لغرض التبادل) المعامالت(:  

-ٌتوقف الطلب على النقود لغرض المعامالت على عدة عوامل منها:          

 نمط المقبوضات والمدفوعات. -1

 العادات والتقالٌد المصرفٌة. -2

تلعب المؤسسات دوراً مهماً فً تحدٌد مقدار الطلب على المعامالت وٌتوقف الطلب على       

ما ٌخصص من الدخل لغرض  النقود لغرض المعامالت مباشرة على مستوى الدخل، وٌصبح

( سرعة V( دور مهم فً تحدٌد الطلب على النقد لغرض المعامالت وكذلك)Kالمعامالت)

 دوران الدخل.

     ( K.هً نسبة من الدخل ٌحتفظ بها االفراد فً صورة أرصدة نقدٌة بدافع المعامالت ) 

     ( V هً سرعة دوران الدخل لمعامالت النقود )Income Velocity وهً مقلوب )  K اي )
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 مثال:
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نالحظ مما سبق ان المحدد الرئٌسً للتغٌرات فً أرصدة المعامالت الفعلٌة التً ٌطلبها      

الطلب على المعامالت ال ٌتأثر بسعر الفائدة اال قلٌل، اال انة من الممكن االفراد هو الدخل فأن 

ٌجعل  التوقع ان كمٌة النقود المطلوبة بدافع تتغٌر عكسٌاً مع سعر الفائدة، فارتفاع سعر الفائدة

من الربح االنتقال بأرصدة المعامالت الى سندات ذات فائدة وهذا ال ٌكون منطقٌاً بالنسبة لكل 

 المجتمع.

-ود لغرض االحتياطي:على النقالطلب   ثانياً:  

ٌتأثر الطلب على النقود لغرض االحتٌاط بتغٌر دخل الشخص وغٌر مرن بالنسبة           

-لسعر الفائدة وٌمكن التعبٌر عنه بالمعادلة التالٌة:  

                            Y) LP=F( 

   LP= الطلب على النقود لغرض االحتٌاط     

Y=  الدخل  

  الطلب على النقود لغرض المضاربة)     ( -ثالثا:



 

ٌمثل الطلب على النقود لغرض المضاربة دالة فً سعر الفائدة و العالقة عكسٌة بٌنه و بٌن   

-سعر الفائدة و ٌمكن توضٌح ذلك بالشكل البٌانً االتً:  

 I  

                 

 

 

 LS  

 

حٌث ٌنحدر منحنى          LS من الٌسار الى الٌمٌن موضحاً العالقة العكسٌة بٌن الطلب على  

 االرصدة والمضاربة وسعر الفائدة 

فعند سعر الفائدة )        %( فالطلب على النقود لغرض المضاربة ٌكون ضئٌل جداً وكلما 8

انخفض  سعر الفائدة اكثر فاكثر ٌزداد الطلب لغرض المضاربة الى ان ٌصبح سعر الفائدة 

(2 ( فعند هذا السعر فان منحنى تفضٌل السٌولة ٌصبح ذا مرونة ال نهائٌة، اي زٌادة عرض %

النقد والمدخرات النقدٌة تتسع فً شكل أرصدة عاطلة من أجل المضاربة دون اي تخفٌض فً 

ائدة وٌسمى هذا )بمصٌدة السٌولة(سعر الف         

 


