
 1المحاضرة االولى فً االقتصاد القٌاسً/

 نتطرق فً هذه المحاضرة عن ماهٌة االقتصاد القٌاسً 

 عالقة االقتصاد القٌاسً بالعلوم االخرى

 اهداف االقتصاد القٌاسً

 منهجٌة البحث القٌاسً

ٌبحث االقتصاد القٌاسً فً مجال قٌاس العالقات  -: Econometricsاالقتصاد القٌاسً 

 تاالقتصادٌة قٌاسا كمٌا فاالقتصاد القٌاسً عبارة عن تولٌفة من النظرٌة االقتصادٌة والرٌاضٌا

 metricsاقتصاد و economoواالحصاء  وان كلمة االقتصاد القٌاسً تتكون من جزئٌٌن هما 

 قٌاس 

ى انه تقدٌر للعالقات الرٌاضٌة  بٌن المتغٌرات وٌمكن ان ٌعرف االقتصاد القٌاسً عل

 باستخدام الطرق االحصائٌة . االقتصادٌة

لذلك ٌعتبر االقتصاد القٌاسً تولٌفة من الرٌاضٌات واالحصاء والنظرٌة االقتصادٌة وان 

المختص فً االقتصاد القٌاسً ٌجب ان ٌلم بتلك العلوم لكً ٌستطٌع معرفة المتغٌرات 

تؤثر بعضها بالبعض االخر وٌختار الشكل الرٌاضً المناسب لتلك العالقة ثم  االقتصادٌة التً

 ٌختار الطرٌقة االحصائٌة المناسبة لتقدٌر تلك العالقة .

فعلى سبٌل المثال فان النظرٌة االقتصادٌة تزودنا بالعوامل التً تؤثر على الكمٌة المطلوبة من 

ة تتاثر بكل من السعر والدخل واسعار السلع البدٌلة سلعة معٌنة اذ كما تعلمنا فان الكمٌة المطلوب

والمكملة واالذواق لٌكون النموذج القٌاسً المعبر عن هذه العالقة اذا اعتمدنا الشكل الخطً 

 للعالقة الرٌاضٌة كما ٌاتً 

Q=b0 +b1 p +b2 I +b3 p0 +b4 t + ei  

 هً الكمٌة المطلوبة من السلعة Qحٌث ان 

 سعر السلعة pو        

         I الدخل 

        P0 اسعار السلع االخرى 

         T االذواق 

        B0 ,b1, b2 , b3 , b4  ًثوابت النموذج التً نقدر قٌمها باستخدام الطرق االحصائٌة وه

 تمثل المٌول فً النموذج القٌاسً



ٌقٌة للكمٌة المطلوبة والكمٌة التً فهً تمثل االخطاء العشوائٌة اي الفرق بٌن القٌمة الحق ei اما 

وهو ٌمثل االختالف بٌن العالقات الرٌاضٌة والعالقات تستخرج باستخدام النموذج المقدر 

القٌاسٌة اذ ان العالقات الرٌاضٌة التً سبق وان تداولناه عن الكثٌر من العالقات االقتصادٌة 

تغٌرات االقتصادٌة المؤثرة بالكمٌة تعتبر عالقة مظبوطة اي ان مقابل كل مجموعة من القٌم للم

المطلوبة نجد كمٌة مطلوبة محددة اي فً العالقات الرٌاضٌة ال ٌوجد مجال الحتمال الخطاء او 

 eiمجال لتاثٌر عوامل اخرى لم ٌتضمنها النموذج هذا تم احتواءه فً النموذج القٌاسً بالمتغٌر 

 اي الخطاء العشوائً 

ٌرتبط االقتصاد القٌاسً او كما اشرنا سابقا  -والعلوم االخرى : العالقة بٌن االقتصاد القٌاسً

فان االقتصاد القٌاسً تولٌفة من الرٌاضٌات والنظرٌة االقتصادٌة واالحصاء اي انه ٌرتبط 

 -بالعلوم الثالث :

ان النظرٌة االقتصادٌة كما هو  -العالقة بٌن االقتصاد القٌاسً والنظرٌة االقتصادٌة : -اوال :

معروف عبارة عن مجموعة من االراء واالفكار والقوانٌن التً تفسر التغٌرات التً تحصل 

وعالقتها بالتغٌرات التً تحصل فً متغٌرات اخرى وان بالمتغٌرات االقتصادٌة المختلفة 

د القٌاسً هو العلم الذي سٌقدم قٌاسا كمٌا لتلك العالقات مما ٌساعد النظرٌة االقتصادٌة االقتصا

  yٌتاثر بالدخل  cففً النظرٌة االقتصادٌة تعلمنا بان االستهالك  على التفسٌر

C = b0 + b1 y +ei 

 ٌمثل قٌمة االستهالك cحٌث ان  

           Y قٌمة الدخل 

           B0 بالدالة وٌمثل االستهالك التلقائً ثابت التقاطع 

           B1 ٌمثل المٌل الحدي لالستهالك 

           Ei ًٌمثل الخطاء العشوائ 

ولكن لم ٌحدد لنا مستوى تلك العالقة اي ان النظرٌة االقتصادٌة زودتنا بمعلومات محدودة عن 

تلك العالقة تتمحور حول ان العالقة بٌن المتغٌرٌن عالقة طردٌة وان المعادلة تتضمن على 

ثابت تقاطع ٌعبر عن االستهالك التلقائً اي مقدار االستهالك فً حالة عدم وجود دخل كما 

لنا النظرٌة االقتصادٌة الى ان المٌل الحدي لالستهالك معبرا عن التغٌر فً االستهالك  اشارت

عند تغٌر الدخل وحدة واحدة تتراوح قٌمته بٌن الصفر والواحد اال انها لم تحدد لنا بالضبط 

غٌر مقدار االستهالك التلقائً كما انها لم تحدد لنا قٌمة المٌل الحدي لالستهالك وتلك القٌم قد تت

اي من وقت الخر ومن بلد الخر ولذلك فان االقتصاد القٌاسً سٌهتم بتقدٌم تقدٌرات لتلك القٌم 

ٌقدر لنا قٌم لثوابت الدالة اي قٌمة لالستهالك التلقائً وقٌمة للمٌل الحجدي لالستهالك . وهكذا 

صاد القٌاسً الحال عندما نتكلم عن اي عالقة تشٌر الٌها النظرٌة االقتصادٌة فٌقع على االقت

 قٌاس مستوى تلك العالقة ودعم النظرٌة االقتصادٌة بتحلٌل كمً



العالقة بٌن الرٌاضٌات واالقتصاد القٌاسً  ان االقتصاد القٌاسً ٌعتمد على الرٌاضٌات  -ثانٌا :

فً تحدٌد شكل العالقة بٌن المتغٌرات هل هً عالقة خطٌة ام عالقة تربٌعٌة او تكعٌبٌة او اسٌة  

اي فعلى سبٌل المثال فان النظرٌة االقتصادٌة تشٌر الى انه توجد عالقة بٌن التكالٌف واالنتاج 

عامل مستقل والتكالٌف عامل تابع كلما اردنا زٌادة االنتاج سنتحمل تكالٌف اكثر ان االنتاج 

وعندما نرسم الشكل االنتشاري بٌن التكالٌف واالنتاج اي النقاط التً تمثل محاورها الصادٌة 

كل تلك التكلفة التً تتحملها المزرعة بٌنما ٌمثل محورها السٌنً االنتاج . فعلٌنا ان نختار ش

العالقة فالرٌاضٌات قدمت لنا اشكال مختلفة من تلك العالقات وعلٌنا ان نختار الشكل الذي 

ٌناسب الشكل االنتشاري لتلك البٌانات . وكما هو معروف فان العالقات الرٌاضٌة تكون عالقة 

بٌن  مضبوطة بٌنما العالقات القٌاسٌة تضٌف الى العالقة الرٌاضٌة المعبرة اكثر عن العالقة

المتغٌرات االقتصادٌة متغٌر عشوائً الن الحقٌقة فً العالقة بٌن المتغٌرات االقتصادٌة تكون 

عالقة غٌر مضبوطة اي انها تحتمل وجود اخطاء عشوائٌة بسبب عدم تضمٌن كل العوامل 

 االخرى.المؤثرة فً النموذج الرٌاضً فضال عن التاثٌرات 

Tc = b0+b1 +ei 

Tc= b0+b1q+b2q2 +ei 

Tc= b0+b1q+b2q2+b3q3 +ei 

وهذه العالقات هً الخطٌة والتربٌعٌة والتكعٌبٌة وممكن نحتاج الى اشكال اخرى لتلك العالقات 

هذه نحصل علٌها من الرٌاضٌات وعٌنا فً االقتصاد القٌاسً تقدٌر تلك االشكال من العالقات 

نسبة الخطاء فٌها اقل من غٌرها لتحدٌد العالقة المعبرة اكثر عن العالقة الحقٌقٌة والتً تكون 

 من العالقات الرٌاضٌة.

عندما نختار شكل العالقة الرٌاضٌة فاننا نحتاج الى  -العالقة بٌن االحصاء واالقتصاد القٌاسً :

كٌفٌة الحصول على البٌانات والمعلومات الالزمة لتقدٌر العالقة وكذلك نحتاج الى استخدام 

ٌر وٌوفر لنا كٌفٌة جمع البٌانات والتعامل معها واستخدامها فً الطرق االحصائٌة المناسبة للتقد

التقدٌر وفق احد الطرق االحصائٌة كل ذلك ٌتم باالستناد الى االحصاء كما ان االحصاء ٌوفر 

لنا االختبارات المناسبة الختبار معنوٌة تلك العالقات وٌوفر لنا طرق للمشاكل التً قد تواجه 

 ٌر او فً النتائج الباحث القٌاسً فً التقد

وترتٌبا على ما تقدم فان االقتصاد القٌاسً جمع هذه التولٌفة من النظرٌة االقتصادٌة والرٌاضٌا 

واالحصاء واالحصاء فً بودقة واحدة سمٌت باالقتصاد القٌاسً لٌعرف على انه القٌاس الكمً 

 للعالقات االقتصادٌة .

ر الهدف من القٌاس الكمً للعالقات االقتصادٌة ٌمكن ان نختص -اهداف تقدٌر النموذج القٌاسً :

 -من خالل تقدٌر النموذج القٌاسً بثالثة اهداف اساسٌة وهً:

استخدام النموذج القٌاسً فً اختبار عمل المفاهٌم واالراء او النظرٌات االقتصادٌة فً  -1

عند  المجال قٌد الدراسة فالنظرٌة االقتصادٌة تقول بان الكمٌة المطلوبة دالة بالسعر

ثبات العوامل االخرى والعالقة بٌن السعر والكمٌة المطلوبة عالقة عكسٌة كما ان 



النظرٌة االقتصادٌة تحدد مرونة الطلب على السلعة بحسب تلك السلعة . لذلك عندما 

نقدر النموذج القٌاسً فاننا سنتاكد بانه فعال هذه العالقة المفترضة موجودة فً هذه 

مرونة هل ضمن ما تشٌر الٌة النظرٌة االقتصادٌة ام ان السلعة وكذلك مستوى ال

 النموذج القٌاسً اشار الى غٌر ذلك .

استخدام الثوابت التً نحصل علٌها من تقدٌر النموذج القٌاسً فً رسم السٌاسات حٌث  -2

ان ثوابت النموذج القٌاسً هً عبارة عن مٌول او مرونات وهذه تعتبر ادوات المخطط 

ر حجم االجراءات التً ٌتطلب منه اتخاذها للتاثٌر على المتغٌرات االقتصادي فً تقدٌ

 االقتصادٌة المنوي التاثٌر علٌها 

استخدام النموذج القٌاسً بالتنبؤ بمستقبل الظواهر االقتصادٌة واالتجاه العام لتلك  -3

 الظواهر وبحسب التغٌرات المتوقعة فً الظواهر االقتصادٌة االخرى ذات العالقة.
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